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A HARMADIK KISEBBSÉGI KORSZAK MEZSGYÉJÉN 

(1991. június 3./1992. december 31.) 

Az ukrán-magyar kapcsolatok alakulása 

Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyar-
ság életéből 1918—1991 címmel jelent meg 1991 őszén a szerzők kötete. 
Most ezt a munkát folytatják a magyarlakta falvak leírásával, de fontos-
nak tartották, hogy az azóta eltelt másfél esztendőről is beszámoljanak. 
E történelmileg pillanatnyi időben ugyanis a kárpátaljai magyarság éle-
tében olyan események történtek, amelyek alapvetően meghatározzák 
további sorsát. Megszűntek addigi állami keretei, a Szovjetunió felbom-
lott, Ukrajna kikiáltotta függetlenségét és tétován elindult a jogállamiság 
felé, a kárpátaljai magyarság harmadik kisebbségi korszakába lépett. Ez 
a három tény szinte követelte a szerzőktől, hogy a magyarlakta települé-
sek leírása mellett összefoglalják a legfontosabb eseményeket. Az értéke-
lés a történelmi rálátás hiánya miatt lehetetlen, ezért csupán az esemé-
nyek felvillantására nyílik lehetőség. Előző kötetünk kronológiáját 1991. 
június 2-án zártuk, ekkor tartották a III. Kárpátaljai magyar folklórfesz-
tivált több ezer résztvevővel Tiszapéterfalván. 

Leonyid Kravcsuk, ukrán elnök, május 31-ei magyarországi látogatá-
sa után megerősödtek és felgyorsultak a két ország közötti kapcsolatok. 
Ekkor kilenc államközi okmányt — köztük a nemzeti kisebbségek jogai-
ról szóló nyilatkozatot és konzuli egyezményt — írtak alá Budapesten. 
Az előbbi, többek között, kimondta: a nemzeti kisebbségek nem másod-
rendű állampolgárok, hanem az adott állam szerves alkotórészei. A nyi-
latkozat egyebek között biztosítja, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyel-
vükön tanulhatnak az oktatás minden szintjén. Megállapodtak arról is, 
hogy a felek magyar-ukrán nemzetiségi vegyes bizottságot hoznak létre. 
A felek a fentieken konzuli egyezményt, a kereskedelmi-gazdasági kap-
csolatokról, a műszaki-tudományos együttműködéséről, valamint több 
humanitárius dokumentumot írtak alá. A konzuli egyezmény értelmében 
magyar konzulátus nyílik majd Ungváron, s hasonló ukrán képviselet lé-
tesül majd Magyarországon. A tárgyalásokon mindkét fél az egyik leg-
fontosabb tennivalónak a gazdasági kapcsolatok kiépítését tekintette. 
Ezt mozdították elő Gergátz Elemér földművelésügyi, Bod Péter Ákos 
ipari és kereskedelmi miniszterek júliusi kijevi tárgyalásai. Kijevi és lem-
bergi eszmecseréi után augusztus 10-én Jeszenszky Géza magyar kül-
ügyminiszter kétnapos kárpátaljai látogatásra érkezett. A helyi vezetők-
kel folytatott tárgyalásai után nyitotta meg a Magyar Köztársaság kijevi 
főkonzulátusa ungvári képviseletét. 

Az augusztusi moszkvai államcsíny-kísérlet Kárpátalján is vízválasztó, 
mert meggyorsította a volt kommunista hatalom, illetve a demokratikus 



erők polarizálódását. A katonai hatalomátvétel napján a Kárpátaljai Te-
rületi Tanács, a KGB és a belügyi szervek helyi vezetői titkos ülésen ar-
ról határoztak, hogy felszámolják a demokratikus szervezeteket — köz-
tük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget — és mintegy 
háromszáz vezetőjüket letartóztatják. A helyi demokratikus erők össze-
fogtak, az ukrán RUH és a KMKSZ nyilatkozatban utasította el a katonai 
diktatúrát, augusztus 19-én az Ungvári Városi Tanács rendkívüli ülés-
szaka határozatában többek között leszögezte: A z Ungvári Városi Ta-
nács a továbbiakban is az Ukrán SZSZK szuverenitásáról hozott dekla-
rációhoz tartja magát és nem támogatja az (moszkvai) Állami Bizottság 
tevékenységét, illetve rendkívüli státuszát Ukrajna területén, mivel az el-
lentmond a köztársaság törvényeivel, valamint a Szovjetunió és Ukrajna 
más állami okmányaival... Az Ungvári Városi Tanács felhívja Ungvár pol-
gárait, akik a békés nemzeti együttélés tradícióival rendelkeznek, hogy 
őrizzék meg nyugalmukat és higgadtságukat... Az Ungvári Városi Tanács 
azzal a kéréssel fordul a katonákhoz, a belügyi szervek és az állambiz-
tonsági bizottság munkatársaihoz, hogy tanúsítsanak mértékletességet 
ebben a bonyolult helyzetben."1 

A keményvonalas területi kommunista pártvezetés azonban a moszk-
vai puccsisták utasításainak szellemében tevékenykedett, így például 
utasította az általa felügyelt sajtóorgánumok vezetőit, hogy csak közpon-
ti közleményeket jelentethetnek meg. Nyomást gyakorolt az Ungvári Vá-
rosi Tanácsra is, követelve: vonja vissza a diktatúrát elítélő nyilatkozatát 
és álljon az új hatalom mellé. Nem volt véletlen a KMKSZ-nek a városi 
tanácsénál radikálisabb állásfoglalása, ugyanis a szövetséget létében ve-
szélyeztette a katonai hatalomátvétel esetleges sikere. így vált egyik fon-
tos terjesztőjévé az Állami Bizottsággal szembeni fellépésnek. A magyar 
rádió és televízió adásainak köszönhetően a KMKSZ mindenki másnál 
frissebb információkkal rendelkezett, emiatt gyorsabban reagálhatott az 
eseményekre, amellyel támogatta a többi demokratikus erők ellenállá-
sát. A KMKSZ állásfoglalása többek között kifejtette: „Meggyőződésünk, 
hogy a régi parancsuralmi rendszerhez nincs visszaút, elítélünk minden 
olyan intézkedést, amely ellentmond a Szovjetunió és Ukrajna Alkotmá-
nyának, illetve az Ukrajna szuverenitásáról szóló deklarációnak... A ha-
talmat átvett bizottság intézkedéseit alkotmányellenesnek tekintjük, és 
valljuk, hogy a többi demokratikus erővel egységesen tiltakozásunkat 
minden erőszaktól mentes formára jogunk van kifejezni... A KMKSZ el-
nöksége, kiindulva abból, hogy Kárpátalja népei évszázadokon keresztül 
békében és barátságban éltek egymással, és ez az egymásra utaltság 
összefogó erőként nyilvánult meg a demokráciáért vívott küzdelemben 
is, arra szólítja fel a vidék valamennyi népét, hogy közös erővel védjük 
meg a demokrácia eddigi vívmányait." 

A háromnapos katonai diktatúra Kárpátalján alaposan lerombolta a 
kommunista párt amúgy is megfogyatkozott pozícióit. A hangulatot jól 
szemlélteti, hogy Ungváron, a területi pártbizottság épülete előtt álló Le-
nin-szobrot a puccs bukása utáni napokban tömeggyülés keretében tá-
volították el.2 Követelték, hogy függesszék fel a kommunista párt területi 



szerveinek tevékenységét, a területi tanács eddig — mivel közösséget vál-
lalt a puccs irányi tóival — oszlassa fel magát és írjanak ki új választáso-
kat. Augusztus 24-én a kijevi parlament kikiáltotta Ukrajna állami füg-
getlenségét, majd három nap múlva betiltotta a kommunista párt 
működését a köztársaság területén. 

A moszkvai puccs után a külpolitikailag is egyre jobban erősödő önál-
ló Ukrajnával újabb államközi szerződések születtek. Október 9-én az 
1991—1993. évekre kulturális együttműködési megállapodást irt alá La-
rissza Ivanova kulturális és Andrásfalvy Bertalan művelődési és közok-
tatási miniszter. A megállapodás kiteijed a kultúra gyakorlatilag minden 
területére, így támogatja a beregszászi magyar színház létrehozását, 
tervbe vette a munkácsi vár felújítását, ahol kialakítják a kelet-közép-
európai országok kulturális központját. 

A december 1-jei köztársasági népszavazáson a szavazók 90,2 %-a a 
függetlenség mellett szavazott, az ezzel párhuzamosan tartott elnökvá-
lasztáson Leonyid Kravcsuk 61,59 százalékkal az Ukrán Köztársaság el-
nöke lett. Kárpátalján a választópolgárok 83 százaléka járult az urnák-
hoz és a leadott szavazatok 93 százalékával Ukrajna függetlenségére 
voksoltak. A népszavazást követően két nappal Magyarország volt az el-
ső állam, amely de facto diplomáciai kapcsolatot létesített Ukrajnával. 
Az 1920-as évek óta először kezdte meg működését újra külföldi — és-
pedig magyar — nagykövetség Kijevben, miután az addigi magyar főkon-
zulátus teljes jogú diplomáciai képviseleti rangot kapott. A magyar-uk-
rán kapcsolatok új alapokra helyezését jelentette Antall József 
miniszterelnök kijevi látogatása december második hetében, melyről ha-
zaérkezve, sajtótájékoztatóján a megállapodás kapcsán azt hangsúlyoz-
ta: „A szerződés garanciákat tartalmaz a szomszédos országban élő ma-
gyar kisebbség Jogainak biztosítására, s az esetleges jogsértéseket a 
magyar kormánynak módja lenne hivatalosan szóvá tenni." A miniszter-
elnök arra is rámutatott, hogy Ukrajna — hasonlóan a visegrádi hár-
makhoz — esetleg hajlandó lenne atommentes területté nyilvánítani az 
országot.4 A két ország közötti bizalmat erősítette tovább Konsztantyin 
Morozov és Für Lajos honvédelmi miniszterek december 20-án Kijevben 
aláírt szándéknyilatkozata, mely szerint a két hadsereg vezetői és szak-
értői között rendszeressé teszik a konzultációkat az egymást kölcsö-
nösen érdeklő kérdésekben. A dokumentum hangsúlyozta, hogy a jövő-
beni együttműködés nem irányul harmadik ország hadseregének 
érdekei ellen. 

Göncz Árpád köztársasági elnök 1992. január 1-én újévi üdvözlő leve-
let intézett a kárpátaljai magyarsághoz. Többek között ezeket írta: „A 
történelem megtanította Kárpátalja magyar lakosságát arra, hogy nem-
zeti hovatartozását, nemzeti érzését nem más népek, más nemzetek elle-
nében lehet és érdemes érvényre juttatni, hanem másokkal együtt, az 
„első az egyenlők között" szellemében. Az elsőség ebben az esetben a 
megőrzött hitet, azt a tiszta erkölcsöt és őszinte ragaszkodást jelenti, 
melynek — Kárpátalján jáiva — mindenki tanúja lehet... Ti, kárpátaljai 
magyar barátaim, bárhogyan alakuljon is a világpolitika nagy áramlatai-



ban most formálódó nemzetállamok határvonala, magyarok vagytok, és 
azok Is maradtok. Tudásotokkal, alkotókészségetekkel és kitartásotok-
kal gazdagítjátok a veletek együtt élő népeket, nemzeteket, s gazdagítjá-
tok az anyaországot, amely úgy tekint rátok, mint a mécsesre, mely 
lángját nem önmagáért őrzi, hanem azért, hogy fényével másoknak vilá-
gítson".5 

A két ország közötti kapcsolatok építéséhez jelentősen hozzájárult, 
hogy 1992. január 27-től közvetlen telefonösszeköttetés létesült Buda-
pest és Kijev között. A Magyar Távközlési Vállalat és az Ukrán Távbeszé-
lő Igazgatóság kétoldalú megállapodásával csökkentették az Ukrajnába 
irányuló telefonbeszélgetések díját: az eddigi percenként 60 forint helyett 
február 1-től 45 forintra csökkent. Ez idáig Ukrajnát csak Moszkván ke-
resztül lehetett hívni és Kárpátalja csak kézi kapcsolással volt elérhető. 
Ez időtől Kárpátalja is megkapható a távhívó hálózaton. 

Az Ungváron székelő területi tanács március 28-án úgy döntött, hogy 
ezentúl megszűnik a helyi idő, amely megegyezett a magyarországi, illet-
ve a közép-európai idővel. A kijevi időt kell hivatalosnak tekinteni. 

Beregszász és Nyíregyháza adott otthont április 4-én Anatolij Zlenko 
ukrán és Jeszenszky Géza magyar külügyminiszternek, ahol a kétoldalú 
kapcsolatok alakulását és fejlesztésének lehetőségeit tárgyalták meg, 
különös tekintettel a magyar kisebbség jövőjére. A találkozón közös nyi-
latkozatot fogadtak el: kétoldalú kisebbségi vegyes bizottság alakul a 
nemzetiségi helyzet figyelemmel kísérésére a határ két oldalán. Anatolij 
Zlenko külügyminiszter a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón nem 
látta akadályát annak, hogy megvalósuljon a beregszászi magyar auto-
nóm körzet, amelyről népszavazás döntött 1991 decemberében. 

Ukrajna parlamentje március 5-én törvényt fogadott el az elnöki meg-
bízottak kinevezéséről a területek és járások élére, ennek értelmében az 
államelnök április 9-én Kárpátalja járásai vezetésére állította saját meg-
bízottait. Az ungvári, a munkácsi és a nagyszőlősi járás első embere a 
ruszinok közül került ki, a beregszászi járásban Tóth. Mihály, a KMKSZ 
leköszönt alelnöke lett az elnöki megbízott. Az elnöki megbízottak kine-
vezésével Ukrajnában felszámolták a területi és járási tanácsok vég-
rehajtó bizottságait, helyettük új közigazgatási struktúrát vezettek be. 
Az állami közigazgatás ezentúl az elnöki megbízottak irányítása alá tar-
tozik. Kárpátalja elnöki megbízottja Mihajlo Krajilo, az állami közigazga-
tás területi elnökének első helyettese, Szerhij Usztics és a beregszászi já-
rási elnöki megbízott, Tóth Mihály április 24-én Budapestre látogatott, 
ahol fogadta őket Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter. A tárgyalá-
sokon többek között elhangzott, hogy a közvetlen kapcsolatokat, a válla-
latok és a vállalkozók egymásra találását kell támogatni. További segít-
séget kértek a beregszászi kórház építésében, s arra is számítanak, hogy 
a beregszászi magyar színház létrejöttében — egy zsinagógából kialakí-
tott kultúrház átalakításában — is részt vesznek magyar vállalatok. A 
gyakorlati kérdésekben elsősorban a magyar-ukrán kisebbségi nyilatko-
zatban elhatározott vegyesbizottság rendszeres tárgyalásai hozhatnak 
előrelépést. 



A függyetlen Ukrajna első külföldi nagykövetségét április 26-án Buda-
pesten avatták fel. Ebből az alkalomból külügyi delegáció érkezett Kijev-
ből, amely a magyar partnerekkel áttekintette a kétoldalú kapcsolatok 
alakulását is. Avatóbeszédében Borisz Taraszjuk kijelentette: Ukrajna 
Magyarországgal kötötte meg első államközi szerződését. 

Május 21-én Budapestre látogatott Vitold Fokin, Ukrajna miniszterel-
nöke, aki megbeszéléseket folytatott Antall József kormányfővel, és fo-
gadta Göncz Árpád köztársasági elnök. Ez volt az első hivatalos ukrán 
miniszterelnöki látogatás Magyarországon. A két kormányfő találkozóján 
a magyar kormányfő kifejtette: Magyarország nagy jelentőséget tulajdo-
nít a nemzeti kisebbségek jogvédelmének. Különösen örvendetes, hogy a 
magyar-ukrán alapszerződés tartalmaz ilyen cikkelyt. A kárpátaljai ma-
gyarság helyzetével kapcsolatban felvetette: meg kellene fontolni valami-
féle autonómia létrehozását azokon a területeken, ahol a magyarság 
tömbben él. Az elhangzottakra reagálva Vitold Fokin elmondta: Kijev azt 
szeretné, ha Magyarország híddá válna Ukrajna számára az Európai Kö-
zösség irányába. A magyar nemzeti kisebbség — szerinte — semmiben 
sem szenved hátrányt Ukrajnában. A kormányfő megfontolásra érde-
mesnek ítélte Antall József javaslatát az autonómiára, de hozzátette: az 
egységesülő Európával nem lenne egészen összhangban új, megosztó 
határok meghúzása.6 

A kétoldalú kapcsolatokról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről, vala-
mint regionális kérdésekről tárgyalt június 29-én Kijevben Bába Iván, a 
külügyminisztérium helyettes államtitkára. Többek között felvetette a 
beregszászi magyar autonómia kérdését, amelyet ukrán részről úgy ítél-
tek meg, hogy ha nem is ebben a megfogalmazásban, de van lehetőség 
formájának közős felkutatására, a magyar önkormányzati egység ki-
alakítására. Kijevben megállapodtak arról, hogy rövidesen összeül a 
magyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság. Az utóbbi július 27—28-án 
tanácskozott Budapesten, amelynek megalakítására egyébként a nemze-
ti kisebbségek jogainak biztosításáról szóló — 1991 májusában elfoga-
dott — magyar-ukrán nyilatkozat alapján került sor. A tárgyalásokon az 
érdekelt minisztériumok mellett a kisebbségi szervezetek képviselői is 
részt vettek: így Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnöke és a nemrégiben Magyarországon megalakult Ukrán-Ruszin Szö-
vetség — az országban az ukrán nemzetiségűek száma 674 — képvisele-
tében Oszecsinszki Helén tárgyalt. A magyar küldöttséget Entz Géza ál-
lamtitkár, a Határontúli Magyarok Hivatalának elnöke és Mikola 
Petrovics Makarevics, az ukrán külügyminiszter első helyettese vezette. 
Az utóbbi kijelentette: az ukrán parlament mindent megtesz azért, hogy 
a kisebbségi kérdés középpontban legyen. Utalt arra, hogy a közelmúlt-
ban fogadták el a nemzeti kisebbségekről szóló törvényt, amely hivatalo-
san is lehetővé teszi a kulturális autonómiát. A két fél megegyezett ab-
ban, hogy nemzetközi fórumokon fellép a kisebbségek védelmében, és 
mindent elkövetnek, hogy a magyar-ukrán kisebbségi nyilatkozathoz 
Horvátország után minél több állam csatlakozzon. 



A magyar-ukrán kapcsolatok még kedvezőbb alakulását kezdettől za-
vaija a határátkelők ügye, bár sok ígéret — mindkét ország illetékesei 
részéről — elhangzott a tarthatatlan állapotok orvoslására, érdemi intéz-
kedés alig történt. Különösen a Záhony és Csap közötti átkelőn emberte-
lenek a higiéniai és a szervezési körülmények. Sok-sok órát, sőt gyakran 
előfordul, hogy napokat kell várni, amíg átjutnak a határ túloldalára. 
Több ezer embernek egyetlen mellékhelyiség, mosdó sem áll a rendelke-
zésére. A vasúti átkeléssel sem jobb a helyzet, a kárpátaljaiaknak szinte 
reménytelen a vonatra való felkerülés. Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke az 
ügyben így nyilatkozott: „Nemrégiben hoztak egy új rendeletet az útlevél-
kiváltásról. 1100 rubelt kell fizetni érte, ez egy tanítónő félévi kereseté-
nek felel meg. Tiltakozunk, amiért ilyen magasan állapították meg a ki-
váltási díjat, hisz itt majd mindenkinek él rokona a környező 
országokban. Ukrajna különleges elbírálásban kell részesüljön, s ha ok-
tóberig nem változtatnak a szabályokon: demonstrációt tartunk. Eltorla-
szoljiúс az ukrán-magyar határmenti utakat, így hívjuk fel magunkra a 
világ, s nem utolsósorban a szovjet törvényhozás figyelmét."7 Egy hónap 
múlva a KMKSZ választmánya úgy döntött: „...amennyiben a területi ta-
nács záros határidőn betül nem váltja be a kishatárjorgalom újbóli meg-
nyitására tett ígéretét, november 16-án a KMKSZ alapszervezetei blokád 
alá vesznek minden határátkelőt."8 (A blokád végrehajtását a KMKSZ 
november 10-i rendkívüli ülése felfüggesztette.) A magyar-ukrán átkelő-
helyek napi átlagos forgalma mintegy tízezer ember, de az áruforgalom 
jelentősebb ennél. A magyar határőrség illetékesei szerint az ukrán fél 
mindig elismeri, hogy a Záhony-Csap mellett további nemzetközi átkelő-
helyek szükségesek a kishatárátkelők korszerűsítése mellett, de érdemi 
intézkedés részükről nem történt. December 20-án viszont az ukrán ha-
tóságok bejelentették, hogy az ott kialakult áldatlan állapotok — jár-
ványveszély, kilométeres járműsorok, balesetek, incidensek megsűrűsö-
dése — miatt a csapi és az ungvári közúti átkelőn átmenetileg 
szüneteltetik a turistaforgalmat. A KMKSZ elnöksége 1992. január 14-
én táviratot küldött Leonyid Kravcsuk ukrán elnökhöz, amelyben meg-
döbbenését fejezte ki, inert a hatóságok tétlenkednek az egyszerűsített 
határátlépés megszervezésében. Az elnökség kérte az elnököt, hogy hoz-
zon határozott intézkedéseket, és feltételek nélkül teljesítsék a választá-
sok előtt ezzel kapcsolatban tett konkrét ígéretét. 

Az 1992 február közepén tartott magyar-ukrán belügyi tárgyalásokon 
is szóba került az átkelőhelyek ügye. „Kijevben úgy tájékoztatták a ma-
gyar delegációt, hogy Ukrajna szeretné Kárpátalja egészére kiteijeszteni 
a kishatár menti forgalmat, ám az ezzel kapcsolatos kérdéseket még 
egyeztetnie kell az érintett hatóságoknak."9 Ennek alapja, hogy az ukrán 
miniszteri kabinet január 23-án az Asztély-Beregsurány, Mezőkaszony-
Barabás és a Tiszaújlak-Tiszabecs (az utóbbiak a magyarországi oldali-
ak) közötti kishatárátkelőket nemzetközivé minősítették, amelyek éjjel-
nappal nyitva tartanak. A mezőkaszonyi ezentúl teherforgalmat is 
lebonyolít. A határozat arról is rendelkezett, hogy Kárpátalja minden la-
kosajogot kapott az egyszerűsített határátlépésre. 



A nyilatkozatok ellenére a határátkelés bonyodalmai nem változtak, 
pedig a kárpátaljai ukrán elnöki megbízott. Mihajlo Krajilo áprilisi buda-
pesti látogatásakor megállapodtak a következőkről: „Még az idén kiépítik 
magyar területen a barabási és lónyai, jövőre pedig a beregsurányi és a 
tiszabecsi átkelőhelyet. A megnyitás várható időpontjáról és a konkrét 
forgalomról hamarosan egyezményt írnak alá."1 A megnyitásuk azon-
ban késik, ez derült ki Vitold Fokin ukrán miniszterelnök június eleji 
budapesti látogatásakor, mert az egyezményt nem írták alá. A küldött-
ségnek tagja volt Szerhij Usztics, a kárpátaljai területi állami adminiszt-
ráció első elnökhelyettese, aki az ungvári Kárpáti Igaz Szónak nyilatkoz-
ta: „A magyar fél elmondta, hogy még pótlólagos munkát kell elvégezni a 
megfelelő feltételek biztosítása érdekében, s végleges formába kell önteni 
a dokumentumtervezetet."11 Hetek múlva, a Budapesten tartott ma-
gyar-ukrán kisebbségi vegyes bizottság ülésén szóba került „a kishatár-
forgalom javítása is, amelynek az ukrán fél szerint elsősorban pénzügyi 
akadályai vannak. Ismertetésük szerint eddig egymillió dollárt költöttek 
a határátkelőhelyek korszerűsítésére, s megtudtuk, hogy Beregsurány-
Asztély, Mezőkaszony-Barabás, illetve Tiszabecs-Tiszaújlak között az 
augusztusban aláírandó egyezményt követően szeptemberben megnyit-
hatják a határátkelőhelyeket."12 

A helyzet a következő időszakban — a javulást ígérő nyilatkozatok el-
lenére — nem változott. Szeptember első napjaiban a KMKSZ elnöksége 
nyílt levélben fordult Ukrajna elnökéhez, hogy „könnyítse meg a kiuta-
zást az országból. Ez komoly gondokat jelent Ukrajna állampolgárai és 
különösen a kárpátaljaiak számára, akiknek pedig sok rokonuk él kül-
földön. A kiutazás mind a mai napig engedélyhez van kötve; ez egyfajta 
„kifelé vízum" formájában ölt testet. Ilyesmire az európai gyakorlatban 
nemigen lehet példát találni". A KMKSZ levelében leszögezi: a gyakorlat-
ban az útlevél megszerzéséhez a meghívókon és a hatóság szeszélye által 
megkívánt dokumentumon kívül hosszú utánajárás szükséges, ami 
csupán a törvénytelen haszonszerzésnek kedvez. E jog bürokratikus fel-
tételekhez kötése megkérdőjelezi, hogy az ország elhagyása Ukrajna pol-
gárainak alapvető szabadságjoga. Fokozottan sújtja ez a különböző nemze-
tiségekhez tartozó polgárokat, akadályozza őket a kapcsolattartásban 
saját nemzetükkel, amelyet egyébként a nemzeti kisebbségek jogairól 
szóló ukrán-magyar közös nyilatkozat is hangoztat, s az Ukrajna nemze-
ti kisebbségeiről szóló törvény is garantál számukra. A KMKSZ tisztában 
van azzal, hogy a világútlevél bevezetése fokozott terhet róhat a határfelü-
gyeleti szervekre, ám néhány kis határátkelő nemzetközivé nyilvánításá-
val s az ott folyó munka radücális átszervezésével e gondok nagymérték-
ben enyhíthetők.13 November végén a kárpátaljai kerületi járványügyi 
főorvos a megfelelő egészségügyi és köztisztasági feltételek miatt ideigle-
nesen lezáratta az ungvári és a csapi közúti határátkelőt a magáncéllal 
külföldre utazó ukrán állampolgárok előtt. A korlátozás nem vonatkozott 
az üzleti és szolgálati utakra, sem a külföldi állampolgárokra. 

Az ukrán-magyar kapcsolatok alakulásában jelentős mérföldkőnek 
számít a Kárpátaljával kapcsolatos ukrán rendelet a kisebbségi nyelv-



használatról. A dokumentumot a kárpátaljai magyar képviselők kezde-
ményezésére Ukrajna elnökének kárpátaljai megbízottja adta ki az uk-
rajnai nyelvtörvény és a nemzetiségi ldsebbségi törvény gyakorlati végre-
hajtására (a függelékben idézzük a dokumentumot). Ezt a közleményt 
melegen üdvözölte az 1992. december 29-i parlamenti ülésen Kelemen 
András külügyi államtitkár. Fontos eseménynek számít az is, hogy a 
kárpátaljai területi tanács a december 23-án tartott ülésén elfogadta és 
megerősítette a beregszászi, a nagyszőlősi, a munkácsi és ungvári járás 
korábban hozott döntéseit a települések történelmi elnevezésének visz-
szaállításáról. Ezzel számos kárpátaljai település immáron hivatalosan 
is használhatja eredeti történelmi nevét. 

A két ország között a sokrétű kapcsolatokat erősíti majd a Nyíregyhá-
zán megnyitásra kerülő ukrán konzulátus is. Az ungvári magyar konzu-
látus eredményes tevékenységén felbuzdulva még 1991-ben tíz parla-
menti képviselő javasolta ukrán konzulátus létesítését. 1993. január 
19-én pedig már közös szándéknyilatkozatot írt alá a leendő ukrán kon-
zulátus megnyitásáról Vaszil Prokopec, Ungvár alpolgármestere és Mádi 
Zoltán, Nyíregyháza polgármestere Nyíregyházán. A konzulátus számára 
ingyen ad ingatlant a város. A konzulátus megnyitásától mindkét fél a 
gazdasági kapcsolatok megerősödését váija, már most több mint húsz 
magyar-ukrán közös vállalat működik Ungváron, és ezek jelentős mér-
tékben hozzájárulnak az itteni ellátáshoz. A konzulátus az ukrán kor-
mány döntésétől függően kezdi meg munkáját, lehet, hogy ez már ebben 
a fél évben megszületik, de az év végéig bizonyosan. Az ungvári magyar 
és a nyíregyházi ukrán konzulátusok a jövőben várható feladatok megol-
dásához igen nagy segítséget jelentenek majd a Kárpáti-régió e térségé-
ben, ahol modell-értékűen élnek egymás mellett különböző népek, nem-
zeti kisebbségek és etnikumok. 

A magyarság helyzete, körülményei 

„Területét és az itt élő magyarság lélekszámát tekintve Kárpátalja a 
„felnégyelt haza" kisujja lehet csupán — írja esszéjében Nagy Zoltán Mi-
hály —, ám a negyvennégyes szovjet bekebelezés következtében éppen ez 
a tájegység, illetve annak magyarsága kényszerült a legnagyobb sorscsa-
pásokat elviselni: itt közvetlenül hatott és rombolt a szovjet birodalom 
példátlanul antihumánus diktatúrája, amely — az „újraegyesített" Kár-
pátalján maradva — a léleknyomorítás könnönfont módszereinek gya-
korlásával egyidőben a szó betű szerinti értelmében fizikai létében is 
megtizedelte az itt élő magyarságot, a ruszinok esetében pedig a nemzeti 
létezés jogát is eltiporta." A szovjet éra következményeinek igazi szám-
bavételére csak az utóbbi években nyílt lehetőség, amelyre termé-
szetszerűleg a KMKSZ vállalkozott. Az elnyomás tényét azonban évtize-
dekkel korábban Kovács Vilmos és köre világgá kiáltotta. Nagy Zoltán 
Mihály ezután megfogalmazza a legfájóbb bajokat. A legelső: deportálá-
sok 1944 novemberében. Célja: a magyar férfiak ezreinek elhurcolásával 



azok ne zavarják meg Kárpátalja Szovjet-Ukrajnával történő „újraegyesí-
tésének" bűvészmutatványát. 1991. szeptember végén a KGB Kárpát-
alján olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amely bizonyítja, 
hogy a férfilakosság deportálása a szovjet hadvezetés előre kitervelt cse-
lekedete volt. A IV. ukrán front katonai tanácsának 1944. november 13—i 
határozata elrendelte Kárpátalján valamennyi német és magyar nemzeti-
ségű hadköteles letartóztatását és hadifogolytáborokba való internálá-
sát. A titkos okmány arról tanúskodik, hogy az NKVD-csapatok 1944. 
november 18. és december 16. között összesen 22 951 férfit irányítottak 
a szolyvai gyűjtőtáborba.15 Az ártatlanul elhurcoltak rehabilitálása las-
san halad, a túlélők egy csoportja, az ungvári Nagy Jenő vezetésével, 
jogorvoslásért beadványt juttatott el a Hágai Nemzetközi Bírósághoz. 
Nagy Jenő egy évtizede kéri különféle fórumokon rehabilitálását, de pa-
naszára „az illetékesek azzal érvelnek, hogy csak az elítélteket lehet felol-
dozni bűneik alól, akiket ítélet nélkül hajszoltak a halálba, azokat 
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A férfilakosság 1944 novemberi deportálása máig hat a magyarság 
helyzetére, hiszen nincsen olyan család, amelyet ne érintene. A másik ok 
a nemzettudatvesztés, amely a hosszú évtizedeken át folytatott szünte-
len ideológiai agymosás eredménye. Ösztönözte az önként kezdeménye-
zett asszimilációt, ami dologi természetű előnyöket jelentett, s kitermelte 
az úgynevezett janicsárokat. A magyarság soraiban a történelmi folyto-
nosságtudat is meggyengült, mert nem tanították a magyar történelmet, 
a szovjet oktatást pedig a mindenekfölötti kommunista ideológia jelle-
mezte. A folytonos megalázottság következtében törvényszerűen kiterme-
lődött a nemzeti nihil és kisebbrendűségi érzés, azonban szerencsére 
nem vált tömegessé a magyarság soraiban. Az előbbi segítette a nyelv 
romlását és a nyelvi elszegényedést, a hetven éve tartó kisebbségi sors, a 
puszta megélhetésért folytatott mindennapi küzdelem elsorvasztotta a 
kultúra iránti igényt, teret adott a szellemi igénytelenségnek. Az 1944-es 
ország- és rendszerváltozás óta a legfőbb meghatározó tényező a ka-
tasztrofális gazdasági helyzet, amelyben a magyarság a mának él, illetve 
a máról holnapra-élésre kényszerül. A keleti blokkot a nyugattól elvá-
lasztó vasfüggönyön belül a volt Szovjetunió hermetikus határokkal véd-
te magát testvéri országaitól. Évtizedekig lehetetlen volt a kárpátaljai 
magyarság számára szülőföldje elhagyása, ma már ennek akadálya nin-
csen. Bár a külföldi utazás millió bürokratikus akadályba ütközik, a 
végleges kitelepedésnek sincsen már leküzdhetetlen akadálya. „Élve a le-
hetőséggel, az utóbbi időben egyre többen települtek és települnek át 
más országokba, elsősorban az anyaországba, a kárpátaljai magyarok 
közül. Okként a kilátástalan gazdasági helyzetet, a minden elképzelhető 
mértéken aluli életszínvonalat, az érvényesülési lehetőségek hiányát ne-
vezik meg. Ennek az érvelésnek ellentmondani látszik az a tény, misze-
rint általában a viszonylag jómódúak települnek át, s ami különösen le-
sújtó: az értelmiség. Orvosok, mérnökök, tanítók, írástudók sokasága 
mond végleges búcsút a szülőföldnek, sorsára hagyva a felnevelő etnikai 
közösséget."17 



Az államhatár bizonyos mértékű fellazulása egyre nagyobb mértékű 
kivándorlást indított el. Ez késztette 1992. január 9-én a KMKSZ elnök-
ségét arra, hogy állásfoglalásban fogalmazza meg aggodalmait. 1991-
ben mintegy nyolcszázán választották a külföldi létbizonytalanság gö-
röngyös útját. „Távozásukkal — szögezi le a nyilatkozat — egy falunyi 
néppel, kis magyar közösséggel lettünk, leszünk szegényebbek, másfelől 
nemzetiségi közösségeink gyengülnek meg. A nagy számban áttelepülők 
a magyar társadalomban is szociális feszültségeket okozhatnak. A jelen-
tős értelmiségi emberveszteség pedig tovább mélyíti Kárpátalja magyar-
lakta településeinek társadalmi és kulturális válságát. Amennyiben nem 
tudunk gátat vetni e folyamatnak, a kivándorlás katasztrofális mérete-
ket ölthet, és nem lesz, aki oktassa-nevelje magyar ajkú gyermekeinket, 
nem lesz, aki magyarul meghallgassa betegeink panaszait." 

A legutóbbi, 1989-es népszámlálás szerint 155 711 ember vallotta 
magát nyíltan magyarnak. Számuk az előző két-három évtizedben lassú 
növekedést mutatott, az 1979-es népszámlálás óta azonban a hivatalos 
statisztika csaknem háromezres csökkenést regisztrált. Ennek nem az 
az oka, hogy a magyar anyák kevesebb gyermeket szültek, az elhalálo-
zási arány sem növekedett és a volt szovjet köztársaságokba sem tele-
pültek százával magyarok. A 2700 főt kitevő létszámcsökkenés három 
járásban tapasztalható, a beregszásziban 3,1, az ungváriban 4,2 száza-
lékkal találtak kevesebb magyart. Ezzel egy időben Ungvár városában 
20,5, a munkácsi járásban 2,3, a nagyszőlősiben 0,4 százalékkal gyara-
podott a magyarság száma. A statisztikai adatokból kiderül, hogy a be-
regszászi és az ungvári járás magyarságának szaporulatát jelentősen 
meghaladja a kivándorlók egyre növekvő száma. A Kárpátalját elhagyók-
nak mintegy kétharmada kiművelt fő, a magyarság szellemi frontjának 
képzett „hadnagyai" (mesteremberek, agrár-, műszaki- és humán értel-
miségiek, építészek és orvosok, pedagógusok és kereskedők, képzőművé-
szek és tollforgatók, az ideiglenesen Magyarországon tanuló és dolgozó 
fiatalok, valamint az egykori kommunista pártideológia élharcosai, is-
mert nevükön a janicsárok. Hogyan lehet fékezni a kivándorlást? Minde-
nekelőtt a kiváltó okokat kell megszüntetni, a gazdaságin kívül azt a 
helyzetet kell orvosolni, amely a folyamatot elindította és szüntelen ger-
jeszti. 

A KMKSZ öt pontban foglalta össze a kivándorlást elősegítő okokat. 
„1. A határok átjárhatóságával, a kishatár menti forgalommal, az útleve-
lek bürokratikus ügyintézésével, a magas vám- és vízumilletékkel, a 
pénzváltás befagyasztásával kapcsolatos kérdéscsoportok megoldatlan-
sága; továbbá a határátkelőhelyek zsúfoltsága, a civilizált környezet és 
az emberi higiénia hiánya. 2. Az az általános magyarellenes hangulat-
keltés, amely a kárpátaljai és a beregszászi körzeti autonómia kérdésé-
nek felvetése nyomán teijedt el (többek között az autonómiapártiak Ma-
gyarországra való eltanácsolása, ami ellen Ukrajna kormányzata nem 
lép fel határozottan). 3. A nemzetek közötti viszony provokatív élezése a 
sajtókiadványokban és röplapokon. 4. A magyarellenes történelmi ideo-
lógiának, a magyarság kollektív bűnösségének további hirdetése. (Máig 



felróják az ukrán Kárpátok magyarok által „úgymond" jogtalan meghódí-
tását, az ukrán szicsgárda mozgalom, illetve a Karpatszka Ukrajina ké-
részéletű miniállam 1939. március 15-én történt katonai felszámolását, 
Kárpátalja teljes birtokbavételét, a ruszin öntudat állítólagos KMKSZ ál-
tál felébresztését és jogaik elismerését, a Kárpátalja kommunista rezer-
vátuma létrehozásában való magyar részvételt. Az ukrán soviniszták-na-
cionalisták még azzal is vádolják a helyi magyarságot, hogy Kárpátalját 
Magyarországhoz akaiják csatoltatni, valamint ők Nagy-Magyarország 
állameszméjének helyi agitátorai.) 5. A volt kommunista rezsim egyes 
képviselőinek hivatalban maradása, illetve hatalmuk átmentése a vállal-
kozó szférába."19 

A fenti tények bizonytalanságot keltenek a magyarság soraiban, amit 
tovább erősítenek a kulturális értékeit ért értelmetlen támadások. így 
például 1991. szeptember 19-ére virradó éjszaka ismeretlen személyek 
letépték a nemzeti címert és zászlót a Magyar Köztársaság ungvári kon-
zuli képviselete épületének faláról, eltávolították Nagyszőlős és Dercen 
magyar nyelvű, a települések határátjelző táblákat. A beregszászi Pető-
íl-szobrot két alkalommal is megrongálták, ugyanitt leszedték a Széche-
nyi utca névtáblát, de ide sorolható a „Kárpátukrajnai Hazafiak" novem-
ber 19-ei — ekkor járt egyébként a vidéken az akkor még elnökjelölt 
Leonyid Kravcsuk — magyarokat gyalázó röpirata, amelyben e „hazafi-
ak" végső leszámolásra szólították föl Kárpátalja szláv lakosságát. 1992. 
Január 7-ére virradó éjszaka Técsőn négy fiatalkorú ledöntötte Kossuth 
Lajos két méter magas márványtalapzaton álló mellszobrát, amely 1896 
óta állt háborítatlanul a település központjában. A rongálás csak kisebb 
károkat okozott, helyreállítása után a város lakossága március 15-én 
újra felállította eredeti helyén. Az esettel kapcsolatban a KMKSZ elnök-
sége állásfoglalásban ítélte el az újfasiszta vandalizmust. Felhívta a kár-
pátaljaiakat, ne engedjék, hogy feszültségeket szítsanak azokkal szem-
ben, akikkel ősei századokon át jóban-rosszban együtt éltek. A 
szoborrongálást nyilvánosan elítélte a Kárpátaljai Nemzetiségek Demok-
ratikus Ligájának koordinációs bizottsága, a Kárpáti Ruszinok Szövetsé-
ge, a Megtorlások Áldozatainak Társasága és az Ukrán Népi Mozgalom 
(RUH) több vezető személyisége. A nyomozás február végén fejeződött be 
a Kossuth-szobor ledöntőinek ügyében. Az egyik kiskorú vádlott szülei 
levelet írtak Fodó Sándornak, a KMKSZ elnökének, amelyben bocsána-
tot kértek a kárpátaljai magyarságtól, hangsúlyozva, hogy politikai szán-
dék nem volt a fiatalkorúak tettében. A KMKSZ elnöksége úgy döntött, 
eleget tesz a szülők kérésének és a területi ügyészségnél indítványozta a 
bűnvádi eljárás megszüntetését. A határozat hangsúlyozta: a döntést 
gesztusnak tekintik, mélyítse el a kárpátaljai nemzetiségek közötti év-
százados jó viszonyt. A Beregszászon megrongált Petőfi-szobrot március 
15-én avatták fel újra. A tettest, Volodimir Dankanicsot két és fél évi ja-
vítómunkára ítélték, büntetését szigorított kolóniában kell letöltenie. A 
Kárpátalja című lap ungvári szerkesztőségének ablakára erősített ma-
gyar zászlót 1992. április 5-ére virradó éjjel törték le ismeretlen sze-
mélyek. 



A kedvezőtlen jelentések ellenére a KMKSZ elnöksége otthonmaradás-
ra szólította fel Kárpátalja lakosságát, majd leszögezte: „Szövetségünk az 
ukrán-magyar barátság, a nemzeti megbékélés, a tolerancia híve. Az eu-
rópai, keresztény értékek érvényesülésében és a valódi demokráciában, 
a jogállamiságban, az egyéni és a kollektív jogok érvényesítésében, Kár-
pátalja különleges közigazgatásában, a kettős állampolgárság megadá-
sában látjuk társadalmi és létkérdéseink megoldásának a kulcsát. Eb-
ben a szellemben képzeljük el a kivándorlás megállítását, az azt kiváltó 
okoknak a felszámolását. Állásfoglalásunkat elsősorban az ukrán és a 
magyar kormánynak ajánljuk figyelmébe, melyek elsősorban illetékesek 
és felelősek a kivándorlás ügyében."20 

A Kárpátaljáról kivándoroltak, illetve Magyarországra már áttelepültek 
gyakran nehezebb helyzetbe kerülnek, mint otthon voltak. A korábbi 
gyakorlatnak megfelelően szülőföldjükön minden vagyonukat — ház, 
bútorok, gépkocsi stb. — pénzzé tették. A kivándoroltak egy közel két-
száz fős csoportja azonban még ma sem kapta meg pénzét, pedig 1990-
ben mindkét ország, az egykori Szovjetunió és Magyarország illetékes 
szerveinek engedélye alapján települtek át. Ingóságaik rubelértékét a 
szovjet külgazdasági bankon keresztül történő átutalásra a helyi taka-
rékbankoknál befizették, s az addigi gyakorlat szerint forintban néhány 
hónap múlva Magyarországon felvehették. 1990 decemberében szovjet 
kormánydöntés nyomán befagyasztották az átutalások teljesítését. Azóta 
a volt szovjet bank jogutódai nem mutatnak hajlandóságot, hogy az átte-
lepültek követeléseit kifizessék. így mind a mai napig nem kapták meg a 
jogos pénzösszegüket. 

A ldvándorlás mellett az etnikai felhígulás a másik legnagyobb ve-
szélyforrás a kárpátaljai magyarság számára, mivel annak közel fele évti-
zedek óta szórványban él. Csak Beregszászban és környékén beszélhe-
tünk kompakt magyarlakta területről, etnikai tömbről, azonban ezt 
folytonosan hígítja a nem magyar nemzetiségek szüntelen betelepítése. 
Ha a Bereg-vidéken élő magyarság lakóterülete megbomlik, az az egész 
kárpátaljai magyar kisebbségre végzetes lehet. A magyarság nemzeti tu-
datának jelentős megerősítését szolgálná, ha a magyar etnikai terület 
peremvidékén lévő Ungvárról a fontos magyarságintézmények — sajtó, 
rádió, televízió, az egyetem magyar tanszéke mint önálló kar, a Hungaro-
lógiai Központ, a Kárpáti Kiadó magyar szerkesztősége stb. — Bereg-
szászra költözne. 

Gazdasági- és életviszonyok 

Kárpátalján — mint Ukrajna egészében is — a rendszer legszerencsét-
lenebb kárvallottjai azok a tömegek, amelyek kizárólag a hivatalos fizeté-
sükért, kizárólag a hivatalos csatornákon keresztüljuthatnak anyagi ja-
vakhoz. A páriák eme kasztja mostanra az éhhalál küszöbére jutott. Az 
elkeseredés és kilátástalanság hangulatának ellenpontja a hatalomát-
mentési és vagyonszerzési orgia, amely az uralkodó szektán belül dúl. Л 



kibontakozás esélyei egyre csekélyebbek — állapította meg Sz. Kovács 
Miklós. — Gazdasági téren a legfőbb akadály a régi elosztási rendszer 
háborítatlan egyeduralma. A feudális, megkettőzött rabszolgamunkára 
épülő rendszerben egyszerűen nincs tere a gazdasági kibontakozásnak. 
Aki vállalkozni akar, annak vagy van megfelelő kapcsolatrendszere az 
apparátusi nagyurakkal és pénze, vagy nincs. Az utóbbiakat egyenes 
úton megfojtják, nem kapnak engedélyt, nem jutnak alapanyaghoz, ha 
mégis elindulnak, agyonmacerálják őket a hatóságok és a szó szoros ér-
telmében vett maffia... A mostani helyzetben csak egy tömegméretű vál-
lalkozási hullámban felszabaduló népi energia mozdíthatná meg a gaz-
daságot, ami ily módon eleve kizártnak tekinthető. A második 
kategóriabeliek — akik megfelelő kapcsolatrendszerrel bírnak vagy azt ki 
tudják alakítani — menthetetlenül hozzáidomulnak a rendszerhez. Vi-
szontszívességekre kényszerülnek a baksis egyenes pénzbeli formáitól 
odáig, hogy extrafizetéssel alkalmazzák a volt párttitkárokat. Ez sem 
lenne baj, ha letudván az adót korunk bálványa előtt, valóban tényleges 
értékteremtő vállalkozásokba fognának, de nem teszik, mert nem érde-
mes; sokkal egyszerűbb beállni az állami vállalatoktól induló seftlánco-
lat végére. A gazdaságnak tehát, mint társadalmi alrendszernek, nincs 
elég energiája önmaga kimozdításához a holtpontról."21 

A fenti folyamatok virágzásához jelentősen hozzájárul a privatizáció 
lassúsága. Az ukrán parlament 1991 november elején elfogadta a köz-
társaságon belüli privatizáció elvét. A döntés értelmében december l-jén 
fogtak hozzá a törvény kidolgozásához és 1992 elején kezdték meg a pri-
vatizáció végrehajtását. Ezt öt év alatt, szakaszokban bonyolítják le. Az 
első menetben — 1992—93-ban — a kis- és középvállalatok, illetve ket-
tőszáz-kettőszázötven nagyvállalat kerül magánkézbe. A privatizáció kü-
lönösen fontos Kárpátalján, mert a vidék és Ungvár városa Ukrajna 
egyik legfontosabb kapuja Nyugat felé. Ezért volt fontos az 1991. június 
15—23. között rendezett első ungvári nemzetközi vásár, ahol százhetvenöt 
pavilont állítottak fel. A legnagyobb számban magyarországi vállalatok 
voltak jelen, elsősorban árubemutatókat tartottak. A magyar kiállítók 
mintegy négyszáz, a szlovákiaiak kétszáz üzleti megbeszélést folytattak. 
A beruházók nem tolongtak, a helyiekben megvan ugyan a kezdeménye-
zőkészség, az akarat, de kellő tapasztalat és tőke hiányában a legtöbb 
elképzelés papíron marad. A vidéknek kitűnőek a természeti adottságai, 
az infrastruktúra hiánya azonban fékezi a civilizált turizmus fejlesztését. 
Nincs megfelelő úthálózat, hiányzik az európai mércéjü komfort, a szol-
gáltatások és az élelmiszerellátás színvonala mélyponton van. 

A magántőkének nincsen igazi partnere. A kárpátaljai nagyvállalatok 
egy-egy magyarországi kft-vel vagy szövetkezettel nem szívesen állnak 
szóba, ugyanis más a súlycsoport, Kárpátalján viszont egyelőre alig 
akadnak vállalkozók. A nagyvállalatok a rossz állami szabályzók miatt 
nem érdekeltek az ilyen üzletekben, maradnak a segédüzemek, a szövet-
kezetek, kisvállalatok mint lehetséges partnerek. Ezeknek a termelése 
azonban nem stabil, állandóan nyers-, illetve üzemanyag- és ezerféle 
más hiánnyal küszködnek. 



Mit lehetne tenni? Sokak szerint a végső megoldást az jelentené, ha 
Kárpátalja megkapná a különleges gazdasági övezet státusát. Л keres-
kedelmi-ipari kamara kezdettől fogva ellenezte a kárpátaljai szabad vál-
lalkozási övezet gondolatát — nyilatkozta Szimjon Béla, az Ukrán Keres-
kedelmi-ipari Kamara Kárpátaljai Külgazdasági Kirendeltségének 
igazgatója. — Ennek kialakítása ugyanolyan szemfényvesztés mint a 
Kárpátalján megnyílt tőzsde. Az országban, így Kárpátalján is, elfekvő fö-
lösleg nincs. A tőzsde nem töltheti be rendeltetését, inkább csak arra 
szolgál, hogy egy szük vezető réteg jól éljen, és átmentse hatalmát. Kár-
pátalja vezetői azonban mindenáron bizonyítani akarták, hogy haladnak 
a korral, és a piac követelményeihez igazodnak. Ám termelés nélkül 
nincs piac! Ha mi nem tesszük érdekeltté a termelőket abban, hogy mi-
nél több és jobb minőségű árut állítsanak elő, akkor mindenféle szabad-
övezet legfeljebb időhúzás, csak гита jó, hogy гйик ma hatalmon vannak, 
azok ott is mciradjanak, és megpróbálj anak időt nyerni. Konszolidált pia-
ci és gazdasági viszonyok között egy ilyen övezet valóban hasznos lenne, 
ösztönözné a külföldi beruházásokat és a termelést. Nálunk azonban 
egyelőre cscik káosz van. Az állami szabályzók egymásnak ellentmonda-
nak, és senki sem veszi őket komolyéul, maguk a minisztériumok is 
megszegik a törvényeket. Ilyen zűrzavarban egy szabad vállalkozási öve-
zet semmiképp sem lehet üdvözítő."22 

Kedvező folyamatot indíthat el az 1992 március végén Ungváron meg-
alakult vállalkozók klubja, ahová cs£ik ajánlásscil lehet a tagoknak beke-
rülni. Minden bizonnyal a magyarországi és a kárpátaljai üzletemberek 
kapcsolatait segíti elő az 1992. május 4-én Budapest és Ungvár között 
létrejött légi híd. A magyarországi Air Service repülőgépes szolgálat heti 
négy alkalommal indítja járatát Budapestről Debrecen érintésével Ung-
várra. 

Kárpátalja gazdasági helyzetéről tгmácskozott június közepén Kijev-
ben Leonyid Kravcsuk ukrán elnök és Mihajlo Krajilo, kárpátaljcú köz-
társasági elnöki megbízott. TárgyalásгLikon „kiemelten foglcdkozüik Kár-
pátalja jövőjével. Elképzelhető, hogy a terület a jövőben megkapja a 
szabad gazdasági övezet státusát. Az illetékes álleuni szervekben egyéb-
ként már kidolgoztak egy javaslatot, ennek értelmében Ungvár és Csap 
központtal ötven kilométeres körzetben hoznának létre szabad gazdasági 
övezetet. „— Nyíltan megmondtam az elnök úrnak — kommentálta a ja-
vaslatot M. Krajilo —, hogy ez a változat elfogadhatatlan. Szó volt a ha-
tárátkelők túlzsúfoltságáról is. A külföldi üzletemberek nemegyszer for-
dulraik vissza a határról, mert nem hajlandók órákig ácsorogni. — Az 
elnöki megbízott külön kérte Kravcsukot, hogy nyissan^ik újabb határát-
kelőket Kárpáteüja területén, tegyék lehetővé a minimális pénzváltást a 
külföldre utazók számára, próbáljanak egyezségre jutni a magyar féllel, 
hogy ez utóbbi ne korlátozza a kiutazások számát a kishatárforgcilom-
ban, mondjon le a járműbiztosításról és ne kéije a kárpátaljaiaktól az 
ezer forint kötelező felmutatását."23 

A kárpátedjai magyEirság zöme síkvidéken, a Tiszaháton él, s jelentős 
hányaduk — 80—85 százcilékuk — a mezőgazdaságból tartja el a család-



ját. Helyzetük egyre nehezebb, másrészt a krónikus élelmiszerhiány mi-
att — e két okot figyelembe véve dolgozta ki a KMKSZ agrárcsoportja Al-
másy Sándornak, a közgazdasági tudományok doktorának a vezetésével 
Kárpátalja mezőgazdasági termelésének fejlesztésére vonatkozó állásfog-
lalását. Abból indultak ki, hogy a terület élelmiszerellátása saját terme-
lésből megoldhatatlan, azt az intenzív gazdálkodás sem teszi lehetővé. 
Az összes termőterület 456 ezer hektár, ebből csak 193 ezer hektár a 
szántó, egy lakosra 0,15 hektár föld jut. Elengedhetetlennek tartják a 
veszteséges kolhozok és szovhozok felszámolását és az elsősorban önel-
látásra termelő egyéni parasztgazdaságok létrehozását. Az alföldi járások 
jól gazdálkodó mezőgazdasági nagyüzemeinek megszüntetése azonban 
ugyanolyan hiba volna, mint az 1940—1950-es évek erőszakos kollekti-
vizálása. A munkabizottság öt pontban foglalta össze elképzeléseit. A 
kolhoz-, illetve a szovhoztagok, a volt földtulajdonosok vagyonjegyet 
kapnának és a munkadíjon kívül a haszonból is részesednének. A va-
gyonegyesítés a nagyüzemeken belül termelő és értékesítő kollektívák 
létrehozását teszi lehetővé, amelyekben a foglalkoztatottak egyidejűleg a 
gazdasági egység résztulajdonosai. Ukrajna földtörvénye a magántu-
lajdont is megengedi, ezért a munkabizottság elsőrendűnek tartja az 
egyéni kezdeményezésen alapuló kistermelés támogatását. A háztáji gaz-
daságokat célszerű szakcsoportokba tömöríteni, az egyéni farmergazda-
ságok szakosodása pedig farmerszövetségekben képzelhető el. A törvény 
jelenleg a háztáji kisgazdaságok számára családonként két hektárt enge-
délyez. Farmergazdaságnak minősül az egy-három hektáros szőlő és 
gyümölcs, ugyanúgy mint a harminc-ötven hektáros gabonatermelő gaz-
daság, vagy a húsz-harminc hektáros legelőjű tehenészet. A tiszaháti ré-
gióban kedvezőek a körülmények a nagyüzemi, a háztáji termelés és a 
farmergazdaság egyidejű tevékenységére. Közben Kárpátalja magyarlak-
ta vidékein sorra alakult a Kárpátaljai Gazdaszövetség, amelynek alap-
szabályát 1991 augusztusában tették közzé, községi szervezetei. így az 
ungvári járásban 1991 őszén több faluban jött létre gazdaszövetség, így 
Pallón, Császlócon, Nagygejőcön, Ráton, Gálocson. A szövetség: „demok-
ratikusan, az önkormányzati elv alapján, területi, járási és községi szer-
vezeti egységekből álló, pártoktól független regionális mezőgazdasági és 
szakmai érdekvédelmi szervezetként működik", célja: „a magángazdálko-
dók, háztáji földművelők, kertészek, méhészek és azok termelő, értékesí-
tő, vásárlási szövetkezetei érdekeinek védelme." 1992 tavaszán Kárpát-
alján már csaknem háromszáz fanner gazdálkodott, mintegy ezerötszáz 
hektár földön. A területi költségvetés hatmillió rubel kedvezményes 
pénzügyi támogatást ítélt meg részükre, kamata nem éri el a tíz százalé-
kot. (Bankkölcsön esetén ez húsz százalék fölött lenne.) A támogatásnak 
köszönhetően a farmerek hatvan különböző márkájú traktorhoz, géphez 
jutottak. Sokkal többen vállalkoznának, de egyetlen traktor ára három-
százezer rubel, sokak pedig híján vannak a szakismeretnek. A föld iránti 
igény mégis nagy, ezt az is mutatja, hogy június 16-án a kárpátaljai te-
rületi tanács elnöke és a terület köztársasági elnöki megbízottja a sajtó 
hasábjain fordult a vidék lakosságához: a földkérdés megnyugtató ren-



dezéséig tartózkodjon az önkényes földfoglalásoktól. Ugyanakkor a 
KMKSZ pedig nyilatkozatot tett közzé a földkérdés megoldásáról, amely-
ben leszögezte: a Kárpátalja sajátos viszonyait figyelembe vevő privatizá-
ciós rendelkezések elfogadásáig szüneteltessék a privatizáció bármilyen 
formáját. Az ukrán földtörvény ugyanis számos negatív jelenséget indít-
hat el a kárpátaljai magyarság szempontjából. Nem köti helyben lakási 
cenzushoz a földek birtokbavételének, illetve bérbeadásának jogát, így 
fennáll a veszély, hogy népvándorlás indul meg a jobb mezőgazdasági vi-
dékekre. így Kárpátalja síkvidéki, zömében magyarlakta települései felé, 
amely újabb feszültségek forrásává válhat. Az Ungvár közelében fekvő 
Homok község hatvan lakosa 1992 elején Deadványt intézett az Ungvári 
Járási Tanácshoz, amelyben tiltakoztak amiatt, hogy a falu tanácselnö-
ke és néhány bizalmasa kiárusítja földjeiket és korlátlanul, önkényesen 
befogadja az idegeneket. A milícia, a vámhivatal, az államvédelem mun-
katársai, a volt pártállam hivatalnokai a falubeliektől elvett földeken a 
nagy építő anyaghiányban gyorsan építenek emeletes házakat. A tősgyö-
keres lakosságot az is aggasztja, hogy az 1945 előtt színmagyar község 
feltöltése más nemzetiségűekkel évtizedek óta tervszerűen folyik. A be-
adványt követően — melyet Kravcsuk elnökhöz is eljuttattak — a falu-
ban megtörtént az első tettlegességig fajuló összeütközés a föld miatt. A 
ma tiszta magyar falvak néhány év alatt vegyes lakosságúak lesznek, s 
az újonnan betelepültek más nyelvű óvodát, iskolát követelnek. Ungvár 
és Csap környékén jó termő búzaföldeket parcelláztak föl és lázasan 
építkeznek a hegyvidékről jött emberek, ahol fölbomlottak a kolhozok.24 

A közösben csak a szénarétek maradtak és 1992-ben tízezer hektárral 
kevesebb földet műveltek meg Kárpátalján mint egy évvel korábban a 
kényszermigráció következtében. 

Ukrajéíában vágtat a hiperinfláció, nincsen áru, fizetőképes kereslet. 
Ha egy család egy főre jutó átlagjövedelme nem éri el a legkisebb bér 
kétszeresét — 900 rubel/kupont — a szociális minisztérium 125 száza-
lékkal kiegészíti. Már 1991 decemberében megindultak a magyarországi 
segélyszállítmányok Kárpátaljára, amelyek élelmiszereket, gyógyszert, 
orvosi eszközöket, ruhaneműt tartalmaztak. 1992 januártól külföldre 
csak kemény valutáért lehet megvásárolni a vasúti jegyet. Egy Ungvár-
Budapest retúijegy több mint negyven dollárba kerül, amikor Kárpát-
alján a havi átlagkereset kuponértéke négy-tíz dollár között mozog. Ja-
nuár elején a készpénzhiány (rubel) enyhítésére vezették be a 
pénzhelyettesítő kuponokat. A két pénz árfolyamesése áprilisra lezuhant 
a gazdasági káosz egyenes következményeként. A területi kereskedelmi 
főosztály illetékese április 7-én bejelentette, hogy továbbra is jegyre áru-
sítják Kárpátalján a cukrot és a pálinkát. A cukorfejadag az előző évinél 
kisebb lett: áprilisban egy kilogramm, májusban és júniusban másfél ki-
logrammot vásárolhattak személyenként. Vodkából egy litert utaltak ki a 
második negyedévben minden nagykorú állampolgár számára. Július 1-
től a napi készpénzforgalomban nem fogadják el hivatalosan a rubelt, 
november 13-tól beszüntették a rubellel való fizetést Ukrajnában, 
amellyel az új ukrán pénznem, a hrivnya bevezetését készítették elő. No-



vemberben egyébként a havi átlagkereset 4—5 ezer kupon volt, amely 
akkor körülbelül tíz dollárnak felelt meg. 

A kárpátaljai gazdasági- és életviszonyok legfőbb vonása, hogy »... a 
maffiarendszer majdnem az egész lakosságot átfogja — fejtegeti Sz. Ko-
vács Miklós. — A családi szolidaritás kötelékei itt még viszonylag erősek, 
az emberek tudják milyen egy normálisabb élet (látják a szomszédban) 
és erőfeszítéseket tesznek, hogy hasonuljanak hozzá. így csak a fizetés-
ből élő, csak boltban vásárlók kasztja vékony. Az összeomlás tehát más-
hol fog bekövetkezni, és itt esetleg még akkor is nyugalom lesz, amikor a 
Kárpátokon túl már minden lángban áll... Kárpátalja „vármegyei appa-
rátusnemessége" is érzi e lehetőséget, többek között ezért támogatta az 
autonómiaszavazást. Kravcsuk győzelme azonban megnyugtatta őket és 
azóta kisebb fokozatra kapcsoltak. Egyébként is a sikerhez nagyobb 
energiák szükségesek, mint a klánvezérek taktikai meggondolásai. Eh-
hez a kárpátaljaiak önszerveződésére lenne szükség, új, tényleges tekin-
téllyel bíró vezető réteg kitermelésére. Olyan vezetőkre, akik nem egyre 
nagyobb jövedelmek megszerzésébe fektetik energiájukat, hanem a re-
formok végrehajtásába. A reformok kulcsa a privatizáció — tulajdonhoz 
juttatni az embereket, polgárrá változtatva a jobbágyokat. A felszabaduló 
energia talán elég lenne a lehetetlenhez. Talán... még akkor is, ha ez 
együtt járna azzal, hogy az apparátusbeli szerencselovagok nemcsak 
megkaparintanák, hanem biztosítanák is maguk számára az állami va-
gyon legértékesebb darabjainak tulajdonjogát. Persze, ha utána megkez-
dődhetne a szabad verseny, az elfojtott vagy elkorcsosított vállalkozó-
szellem szabad áradása.«25 

Nagy remények után csalódást okozott a politikai megtorlások áldoza-
tainak rehabilitálásáról 1991 nyarán Kijevben hozott törvény. Sérelme-
zik, hogy pénzbeli kártérítést csak az életben lévő rehabilitáltak kaphat-
nak, utódaik nem tarthatnak rá igényt. Azoknak, akik az annak idején 
elvett vagyonuk visszaadását követelik, levéltári okmányokkal kell bizo-
nyítaniuk, mit vettek el tőlük. A kárpátaljai magyarságot a törvény külö-
nösen atekintetben sújtja, hogy az 1944 őszén deportált mintegy negy-
venezer emberre nem vonatkozik. Ennek jogosságát hiába kérték, a 
kijevi illetékes parlamenti bizottság arra hivatkozott: „a genfi konvenció-
nak megfelelően a hadviselő félnek jogában állt az ellenséges polgári la-
kosságot munkára mozgósítani". A megoldás azért is lehetetlen, mert az 
illetékes bizottságoknak nincs birtokában az elhurcoltak névsora. A fel-
lelt okmányokon viszont az szerepel, hogy a lágerekre hurcolt polgári 
személyek hadifoglyok voltak. A magyarság ezreinek segít, hogy 1992 
októberében benyújthatták igényüket a magyarországi Országos Kárren-
dezési és Kárpótlási Hivatalnál. Számukat lehetetlen fölbecsülni, mert a 
vidék 1938—1939-tól ismét Magyarországhoz tartozott és a lakosság 
magyar állampolgárságát az 1946-os párizsi békeszerződésig ismerik el. 
Azokra, akik ezen időn kívül szenvedtek sérelmeket, a magyar törvény 
nem vonatkozik. A felmérések szerint ez több mint harmincezer igénylőt 
jelent, jelentős részük a magyar honvédség szovjet fogságba esett egyko-
ri katonái voltak. A jogosultak és hozzátartozóik többsége már nincs az 



élők sorában. Gondot okoz, hogy a hadifoglyoknak a korabeli gyakorlat 
miatt egyszerűen nincsen elbocsátó levelük, amely igazolná őket. Ezt 
enyhíti, hogy az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat (a KGB egyik utóda) 
eljuttatja a polgári személyekre vonatkozó archív anyagokat az ungvári 
magyar konzulátusnak és az igénylőknek. Az adatok összegyűjtésében 
segítséget nyújtottak a KMKSZ alap szervezetei és az egyházközségek is. 

A politikai körülmények 

1989. február 26-tól, megalakulásától kezdve a KMKSZ a kárpátaljai 
magyarság elsődleges érdekvédelmi szervezete. A szövetség életében az 
1989—1990-es esztendőket joggal tekinthetjük a megalapozás, majd a 
megerősödés idejének. Létezésének második évétől már olyan politikai 
tényezővé vált Kárpátalján, amely nélkül és amelynek ellenében az ural-
kodó hatalomnak nem lehetett olyan politikai döntéseket hozni, melyek 
a magyarság léte ellen irányultak. 1991-ben, amikor mind nyilvánvalób-
bá vált a Szovjetunió de jure felbomlásának a lehetősége, s ennek okán 
és kapcsán birodalomszerte felerősödtek a nacionalista tendenciák, a 
több mint húsz nemzetiségnek otthont adó Kárpátalján szükségessé vált 
a kisebbségi szervezetek összefogása a mind erőteljesebb ukrán naciona-
lista irányzatok ellen. Ukrajna függetlenségének kinyilvánítása után 
mind sürgetőbb lett a köztársaság területén élő magyarság tömörítése, 
így alakult meg október 5-én Kijevben a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség, a Lvovi (Lembergi) Magyar Kulturális Szövetség és a Magya-
rok Kijevi Egyesülete részvételével az Ukrajnai Magyar Demokrata Szö-
vetség (UMDSZ) nemzetiségi, kulturális tevékenységet is kifejtő politikai-
érdekvédelmi szervezetként. Tisztségviselői: elnöke Fodó Sándor (a 
KMKSZ elnöke), a két társelnök: Vígh János (az MKE elnöke) és Ilku Ma-
rion József (az LMKSZ elnöke). Az alakuló ülésen vendégként részt vet-
tek a tallini észtországi Munkácsy Mihály Kulturális Egyesület és az al-
ma-atai Hungária Kazahsztáni Magyar Kulturális Szövetség képviselői 
is. Az UMDSZ székhelye Ungvár. A szövetség ekkor kiadott nyilatkozatá-
ban többek között leszögezte: „Hisszük és valljuk, hogy az Ukrajna terü-
letén működő magyar szervezetek tevékenységét össze kell hangolni, si-
keresebbé téve a megnevezett szervezetek által képviselt nemzeti érdekek 
megvalósítására irányuló törekvéseket, fokozatosabban bevonva a közös 
munkába a különböző szervezetek szakembereit, ezzel magas fokon 
hasznosítva e szervezetek szellemi kapacitását. Politikailag indokoltnak 
tartjuk egy olyan országos szintű koordinációs testület létrehozását, 
melyben minden hivatalosan működő önálló magyar szervezet képvisel-
tetné magát. Ezek a szervezetek konföderatív szövetségbe tömörülnek, 
belső szervezeti életüket, külkapcsolataikat hivatalosan bejegyzett alap-
szabály rögzíti... Együttműködve az Ukrajnát megújító demokratikus 
erőkkel, elítélve a nacionalizmus bármely megnyilvánulását, ismételten 
megerősítjük, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek jo-
guk van szabadon kifejezni és megőrizni nemzeti tudatukat, mindenféle 



megkülönböztetés nélkül, egyenlő jogokat élvezve a törvény előtt."26 Az 
UMDSZ mint köztársasági országos szervezet képviselőjelölteket indíthat 
a parlamenti választásokon, mint jog és érdekvédelmi képviselet állást 
foglal a magyarság helyzetének kérdéseiben minden hivatalos fórumon, 
regionális és országos szinten egyaránt, valamint kiveszi részét az állam-
hatalmi és közigazgatási szervek tevékenységéből. 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség első közgyűlését 1992. ja-
nuár 18-án tartották Ungváron, ahol főtitkárrá a kijevi Vass Tibort vá-
lasztották. A konferencián elhangzott, hogy Ukrajna más városaiban, ré-
gióiban is küszöbön áll a magyar szervezetek megalakítása, erre 
leghamarabb Harkovban kerülhet sor. Az UMDSZ-nek mindenekelőtt 
azt kell kivívnia, hogy az ukrán állam és a parlament hivatalosan elis-
meije és anyagilag támogassa. A legfontosabb döntés az volt, hogy főtit-
kárságot állítanak fel Kijevben Vass Tiborral az élén, aki megbízást ka-
pott arra; hogy az UMDSZ-t képviselje valamennyi ukrajnai vezető 
szervben, illetve fórumon, többek között a Nemzetiségi Szövetségek Ta-
nácsában.27 Az alakulás óta eltelt négy hónapban az érdemi munkát 
megnehezítette, hogy nem sikerült elérni a szövetség hivatalos kijevi be-
jegyeztetését, mert senki sem szorgalmazta kellőképpen. Az UMDSZ-re 
pedig igencsak szüksége van a kisebbségi magyarságnak, hiszen az uk-
rán politikai élet két legfontosabb központjában, Kijevben és Lvovban te-
vékenykedik két tagszövetsége. Fontos szerep vár rá a KMKSZ Ukrajná-
ban való megismertetésében, mivel a magyarok által megválasztott 
ukrán nemzetiségű parlamenti képviselő, Vaszil Sepa hátat fordított vá-
lasztóinak, az ukrán parlamentben a magyarságnak nincsen képvisele-
te. Az ülés végén az elnökségi tagok egy programnyilatkozatot fogadtak 
el, amely hét fejezetben tartalmazza az UMDSZ céljait, így részvételét a 
közéletben, gazdasági és szociális téren, illetve oktatási irányelveit, ifjú-
ságpolitikáját, a sajtó, az irodalom, a művészet, a hagyományápolás fel-
adatait, végül az intézményes kapcsolatokat.28 Ugyanezen a napon, ja-
nuár 18-án Ungváron tanácskozik az Ukrán Népi Mozgalom (RUH) 
kárpátaljai regionális szervezetének III. konferenciája. Főleg a szervezet 
belső problémáit vitatták meg, de itt ismerték fel első alkalommal hatá-
rozottan, hogy Kárpátalját nem lehet azonos módon kezelni Ukrajna 
más területeivel, hanem a helyi történelmi és nemzetiségi sajátosságokat 
is figyelembe kell venni. 

1991 második felében mind nyilvánvalóbbá vált, hogy — hasonlóan 
Ukrajnához — Kárpátalján is hatalmi vákuum keletkezett a kommunista 
párt összeomlását követően. Ezt az űrt az újonnan alakult pártok és 
mozgalmak igyekeztek betölteni, azonban ezek többnyire nem vállalták 
fel a nemzeti kisebbségek sérelmeinek orvoslását. Ukrajna függetlenedé-
sével párhuzamosan mind határozottabbá váltak a kárpátaljai autonó-
mia törekvések. A nyugat-ukrajnai (galíciai) új pártok azonban ezt mere-
ven elutasították, mivel nem ismerik el a ruszint, mint önálló 
nemzetiséget. Másrészt az autonómiát úgy tekintették: feldarabolja Uk-
rajnát, ugyanakkor megőrzi a kompromittálódott pártvezetők hatalmát. 
A Galíciából exportált ukrán nacionalizmus kárpátaljai sajtóorgánumai-



ban éles magyarellenes írások jelentek meg, melyekben a történelmi 
múltat is meghamisították. Sőt a területi tanács egyik őszi ülésén nyílt 
szakadásra került sor a korábban szövetséges RUH-, illetve KMKSZ-
képviselők között. Az egyetértés addig tartott, amíg közösen követelték a 
kompromittálódott területi vezetők leváltását. A KMKSZ azonban to-
vábbra is kitartott Kárpátalja autonómiájának követelése mellett, ezért a 
RUH szembefordult vele. Bíróságra adta a KMKSZ-t azzal, hogy a kultu-
rális szövetség politizálásával túllépte alapszabályának kereteit. A RUH 
hasonló feljelentést tett a területi ügyészségnél a Kárpáti Ruszinok Szö-
vetsége tevékenységével kapcsolatban is. Az említett körülmények szinte 
kényszerítették Kárpátalja nemzetiségeit, hogy szövetségbe tömörülje-
nek. így alakult meg 1991. október 27-én Ungváron a Kárpátaljai Nem-
zetiségek Demokratikus Ligája, amelynek tagjai: a Kárpáti Ruszinok 
Társasága, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Né-
met Újjászületés Társadalom-Politikai és Kulturális Felvilágosító Szövet-
ség, a Kárpátaljai Roma Cigányszövetség és a Ludovit Stúr Szlovák Kul-
turális Felvilágosító és Tudományos Szövetség. A tanácskozásra elküldte 
képviselőjét az Izrael-Ukrajna Társaság kárpátaljai szervezete, valamint 
a néhány nappal előtte alakult orosz kulturális szövetség, amely jelezte, 
hogy hivatalos bejegyzésük után csatlakoznak a Ligához, a kárpátaljai 
románok szövetsége viszont elmaradt az üléstől. Az alapító okiratok sze-
rint a Liga olyan politikai szervezet, amely védelmezi a Kárpátalján élő 
népek érdekeit, a vidék önállóságának kivívása a legfőbb célja Ukrajnán 
belül és érvényre akarja juttatni a nemzetiségek önrendelkezési, önigaz-
gatási jogát. A Liga elítéli a kisebbségek beolvasztására vagy pedig a 
nemzeti kisebbségek lakterületén a lakossági arányok szándékos meg-
változtatására irányuló adminisztratív, gazdasági és egyéb intézkedése-
ket, valamint a nemzeti fölényeskedés minden fajta megnyilvánulását, a 
nyílt és burkolt asszimilációs törekvéseket. Legfontosabb közeli célja: 
mihamarabb írjanak ki népszavazást Kárpátalja státusáról. Az alakuló 
ülésen végül megválasztották a Liga irányító testületét, a koordinációs 
tanácsot, amelyben az alapító szövetségek öt-öt képviselőt delegálnak. A 
tanács elnökének a KMKSZ egyik aktivistáját, a ruszin nemzetiségű Va-
szil Lizákot választották. A Kárpátaljai Nemzetiségek Demokratikus Li-
gája eredményes munkájára válaszul 1992. március 7-én egyeztető ta-
nácskozásra gyűltek össze a kárpátaljai ukrán szervezetek képviselői, és 
ellensúlyozásként létrehozták a Kárpátaljai Ukrán Néptanácsot. 

A KMKSZ Kárpátalja egyik legerősebb érdekvédelmi-politikai szerveze-
tévé válik, taglétszáma harmincezer körüli, s gyakorlatilag valamennyi 
magyarlakta településen működnek alap szervezetei. A szövetség választ-
mánya — tárgyalt időszakunkban — 1991. június 30-án módosította a 
KMKSZ alapszabályát, mintegy előre vetítve az UMDSZ és a nemzetiségi 
liga megalakulásának lehetőségét, kimondta: „Segíti a Szovjetunióban 
működő magyar közművelődési egyesületek tevékenységét, azokkal szö-
vetségre léphet. Együttműködik más nemzetiségek hasonló célú öntevé-
keny társaságaival, a haladó társadalmi szervezetekkel, illetve mozgal-
makkal."30 A KMKSZ programjának tervezetét a február 16-án Huszton 



megtartott választmányi ülésen vitatták meg. A dokumentum fő fejeze-
tei: Mit akarunk mi? Rendszerváltást, jogállamot!, Valódi helyi és nem-
zetiségi önkormányzatokat! (Legyen Kárpátalja a kárpátaljaiaké!), Ga-
rantált nemzetiségi jogokat!, Önálló kulturális intézményrendszert!, 
Piacgazdaságot, privatizációt!, Biztos szociális védelmet a társadalom 
minden tagjának!, Erőszakmentes jövöt!, Egészséges környezetet, egész-
séges életet!31 

1992. március 7-én a KMKSZ III. közgyűlésén ismét módosították az 
alapszabályt, amelyet a tanácskozáson előzetes ismertetés nélkül olvas-
tak fel. A dokumentum ezután hosszú hetekig vita tárgyát képezte a tag-
ság körében. Egyik új pontja szerint a szövetség: „Segíti a külföldön mű-
ködő magyar egyesületek tevékenységét, azokkal szövetségre léphet."32 

A módosított alapszabály legfontosabb vonása, hogy megváltoztatja a 
szövetség legfelsőbb vezetésének struktúráját. A közgyűlésen Milován 
Sándor személyében megválasztják a KMKSZ új alelnökét, ugyanitt 
Dupka György, a KMKSZ alapító tagja, három éve felelős titkára bejelen-
tette: a felső vezetésben nem vállal vezető tisztséget. Március 23-án a 
szövetség 1990. április 30-tól megjelenő hetilapja, a Kárpátalja levette 
fejlécéről a „Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség lapja" megjelölést, 
és a továbbiakban „Közéleti és kulturális lap "-ként lát napvilágot. Oka: 
az új alapszabály-tervezet kimondta: a szövetség lapjának munkáját egy 
új ember, a médiafelelős irányítja. A lap főszerkesztője a KMKSZ tiszt-
ségviselője, személyét a választmány hagyja jóvá. A közgyűlésen mindezt 
a sajtószabadság meggyalázásának minősítették, és arra voksoltak: a fő-
szerkesztőt nem kell a KMKSZ tisztségviselőjének tekinteni. A Kárpátalja 
c. lap kollektívája tiltakozott a médiafelelősi tisztség ellen, s az újság a 
továbbiakban független orgánumként jelenik meg, de továbbra is beszá-
mol a KMKSZ tevékenységéről.33 (Kis Újság címmel a KMKSZjúnius 16-
án közlönyt indított útjára, amelynek beköszöntője szerint célja a gyors-
és megbízható információgyűjtés és -továbbadás. A lap főszerkesztője 
Kacsur Gusztáv.) A KMKSZ ungvári városi szervezetének elnöksége ápri-
lis 15-én állásfoglalást adott ki a szövetségben kialakult állapotról, 
amelyben többek között leszögezte: „Olyan helyzet alakult ki, melyben a 
korábban elkövetett hibák, az a határozatlanság, ellentmondásos tény-
kedés, mely a Szövetség szűkebb vezetését jellemzi, a kárpátaljai ma-
gyarság mozgalmának egészét veszélyezteti. Bizonyítékként elég talán 
annyi, hogy az utóbbi év alatt jelentősen csökkent a tagság létszáma... 
Mindez egyértelműen megnyilvánult a KMKSZ III. Közgyűlésén, melyen 
egy magát tévedhetetlennek tekintő szűk érdekcsoport érvényesítette el-
képzeléseit, felrúgva a demokrácia szabályait, egyfajta központosított, 
diktatórikus vezetési rendszert alakított ki..., a küldötteket megfosztot-
ták a véleménynyilvánítás lehetőségétől, ...az alapszabály-tervezetet 
megvitatás előtt a küldöttek nem ismerhették meg... az elnök és szűkebb 
környezete a közgyűlést nem tanácskozó és a döntéshozatalra feljogosí-
tott testületnek, hanem szavazógépnek tekintette... Emiatt a tagság túl-
nyomó része tanácstalan, vagy a KMKSZ egészében csalódott, és úgy ér-
zi, hogy senki sem képviseli érdekeit. A vezetőség pedig jó ideje 



szópufogtatással, ígérgetésekkel van elfoglalva, elvesztette kapcsolatait 
az alap- és középszintű szervezetekkel. A vezetés külföldön sem képvise-
li méltóan a Szövetség és a helyi magyarság érdekeit... Nem bizonyult 
bölcs és határozott intézkedésnek a szakmai bizottságok felszámolása 
sem, hiszen koordináció és segítség nélkül maradtak az időközben meg-
alakult csoportok, szövetségek, társaságok és tulajdonképpen a KMKSZ-
töl függetlenül működnek." 4 A KMKSZ középszintű ungvári városi szer-
vezete állásfoglalásában követelte, hogy bocsássák általános vitára a 
szövetség Alapszabályát és Programját, rövid időn belül hívjanak össze 
rendkívüli közgyűlést a kialakult helyzet tisztázására. 

Beregszászban május 10-én ülésezett a KMKSZ választmánya, amely 
nem fogadta el, illetve nem támogatta az ungvári és a beregszászi közép-
szervezet követelését, hogy hívják össze a KMKSZ soron kívüli közgyűlé-
sét az Alapszabály és a Program megvitatására. A testület megbízott alel-
nökké választotta Vári Fábián László költőt, tanárt és a szövetség 
legfelsőbb vezetésének új struktúrája alapján a következő tisztségviselő-
ket: politikai titkár Gulácsy Géza, kulturális titkár Brenzovics László, 
irodavezető Perduk János, médiafelelős Debreceni Mihály, gazdasági ta-
nácsadó Kalinszky Tivadar. Kijelölték a szaktanácsadókat, illetve az el-
nöki tanácsadók személyét. A választmány tudomásul vette és jegyző-
könyvbe foglalta, hogy megalakult a KMKSZ Demokratikus Platform 
Kezdeményező Csoportja. Állásfoglalásának szövegével a résztvevők a ta-
nácskozás elején megismerkedhettek, mivel a kezdeményezők röplap-
ként hozták nyilvánosságra és teíjsztették. Állásfoglalásuk senki ellen 
sem irányult, csupán a KMKSZ-mozgalom továbbélésének, megújulá-
sának, megerősödésének, szervezeti élete belső tisztaságának ügyét 
szolgálja.35 A KMKSZ elnökségének május 25-ei csapi üléséről kiadott 
közleményében azonban elmarasztalják a demokratikus platformot: „Te-
kintettel arra, hogy a Demokratikus Platform Kezdeményező Csoportjá-
nak tagjai különálló elvi álláspontot nem képviselnek, csupán pénzügyi, 
gazdasági önállóságot, illetve egy felelősség nélküli képviselet megszerve-
zését igénylik, az elnökség úgy véli, hogy a platform egy személyi indítta-
tású, anyagi motiváltságú, önös érdekű, felelőtlen szervezkedés, mely a 
Szövetség, s a kárpátaljai magyarság egységét veszélyezteti... A demokrá-
cia szabályaival összeegyeztethetetlen, hogy a Szövetség hivatalos képvi-
seletét annak a platformnak a tagjai lássák el, amely szemben áll a Szö-
vetség törvényes képviselőivel. Ebből kifolyólag a Szövetséget a 
Kárpátaljai Nemzetiségek Demokratikus Ligájában képviselő Dupka 
György és Turóczy István mandátumát felfüggeszti... Megbízza a politikai 
titkárt, hogy készítsen szakvéleményt a Liga működéséről."36 A követke-
ző napon, június 3-án — mivel a Demokratikus Platform időközben a 
sajtóban is közölte elképzeléseit — a KMKSZ nyilatkozatot adott ki a 
platform állásfoglalásáról, amelyben lényegében megismételte a csapi el-
nökségi ülésén hozott határozataiban megfogalmazott vádjait, kiegészít-
ve azzal: „Céljaik, követeléseik egy részével a Szövetség vezetése teljesen 
egyetért, míg másik részük a normális ügymenet keretein belül mara-
déktalanul rendezhető, illetve értelmetlen." 7 Mi volt erről a véleménye a 



demokratikus platform egyik vezéregyéniségének, Dupka Györgynek? 
„Megdöbbenten állunk a tények elferdítése előtt — nyilatkozta —, és fé-
lelmünk is beigazolódott. Az elnökség eddigi nyílt, egyenes, meggyőződé-
sét mindig vállaló és azért kiálló politikáját felváltotta a rosszindulatú, 
kétszínű taktikázás. Ez különösen sajnálatos a Liga esetében. A Kárpát-
aljai Nemzetiségek Demokratikus Ligájának tevékenysége vidékünkön 
kezdettől a béke megőrzésére, a nemzetiségi villongások megakadályozá-
sára irányul. A Liga döntései konszenzus alapján születnek, azaz, ha va-
lamelyik nemzetiség képviselői nem értenek egyet a határozattervezettel, 
azt nem fogadják el. Ezért megalapozatlanok a Ligát ért vádaskodások... 
Mi azt valljuk, hogy a magyarok többsége inkább szót ért a tősgyökeres 
kárpátaljai lakosokkal, mint azokkal, akik felelőtlenül uszítanak. Mi a 
méltóságteljes nemzeti öntudatnak vagyunk a hívei. A Liga programja 
egyetlen kárpátaljai nép ellen sem irányul, párbeszédet akarunk vala-
mennyi itteni szerveződéssel. Nem szeretnénk, ha Kárpátalja földje is a 
jugoszláviaihoz hasonló hadszíntérré válna."38 

A KMKSZ munkácsi szervezetének titkára, Neubauer Ferenc nyílt le-
velében megdöbbentőnek és érhetetlennek nevezte a KMKSZ elnökségé-
nek május 25-ei csapi üléséről kiadott közleményt, amely keményen el-
ítélte a Demokratikus Platformot. Levele szerint: „Annál inkább meglepő 
e kemény ítélet, mivel Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke a választmány be-
regszászi ülésén üdvözölte a Platform megalakulását és kifejezte abbéli 
reményét, hogy a jövőben más platformok is alakulnak." Majd így foly-
tatta: „Ha valaki nem ért mindenben egyet az elnökkel, az még nem je-
lenti azt, hogy szemben áll vele! Több toleranciát, nagyobb önmérsélde-
tet, a kisebb nézetkülönbségeken való felülemelkedést várok el az 
elnökség tagjaitól. Nem kell rögtön kardot rántani, ha valaki rámutat a 
hibákra... Úgy látszik, a KMKSZ jelenlegi elnöksége vezetési stílusában a 
néhai nagy SZKP-t kívánja utánozni."3 

A közgyűlést követő viták lezajlása után a „csatabárdot elásó" kiegye-
zés részben a beregszászi, majd a tiszaújlaki KMKSZ választmányi ülé-
seken zajlott le, ahol már az elvi álláspontok kölcsönös tisztelete nyilvá-
nult meg a kárpátaljai magyarság érdekvédelme ügyében. 

Az év egyik kiemelkedő eseménye a szervezet életében az, amikor a 
Magyarok Világszövetsége és a KMKSZ közösen december 5-én Illyés 
Gyula-emlékestet bonyolított le Ungváron. A szellemi örökség hozta ösz-
sze a magyarság képviselőit. Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről és 
a Vajdaságból érkeztek prominens vendégek. 

Az „ötágú síp" országainak írói tavaly döntöttek úgy, hogy minden év-
ben közös rendezvénnyel méltatják Illyés születésnapját. A találkozó 
színhelye az eredeti elképzelések szerint az idén Pozsony lett volna, de a 
jelenlegi szlovákiai feszült helyzet miatt az ottaniak jobbnak látták, ha 
máshol tartják ezt meg. így lett az esemény színhelye Kárpátalja, ponto-
sabban Ungvár. 

— Illyés Gyula neve a magyarság számára jelkép, a legnagyobb erő 
szimbóluma — szögezte le az est résztvevőihez intézett üdvözlő beszédé-
ben Csoóri Sándor Kossuth-díjas költő, a Magyarok Világszövetségének 



elnöke. „Illyés a miénk" — fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot ünnepi 
beszédében Vári Fábián László költő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség alelnöke, s ugyancsak az író hagyatékának összetartó, erőt 
sugárzó voltát emelte ki a vajdasági magyarság üdvözletét tolmácsoló 
Dudás Károly író, Dobos László pozsonyi író, s az erdélyi küldöttséggel 
érkezett Demény Lajos tanár. 

— Illyés Gyula örökségéből annyi a miénk, amennyit megszerzünk és 
megtartunk belőle. Szorgalom és felfogás kérdése az egész. Az életmű va-
lódi és hozzánk szól, minden sora a miénk. Ha az arra járó tekintete a 
beregszászi Illyés-szobor bronzarcára téved, eme biztatásnak a visszasu-
gárzását érzi, s talán újból a bizonyosságot: Illyés a miénk. Ideköltözött 
hozzánk, mert gyermekei vagyunk — mondotta Vári Fábián László. 

— Minden ilyen esemény megráz bennünket — nyilatkozott az est be-
fejeztével az MTI tudósítójának Csoóri Sándor —, mert ha ez töredékes 
is, de sokkal több érzelem mutatkozik meg a töredékekben, még talán a 
hibás versmondásban is, mint ott, ahol gépiesen, pontosan mindent jól 
tudnak. Lehetséges, hogy vannak helyzetek, amikor a magyarság a pe-
remből újul meg, vagy próbál megújulni, nem az ország közepéből. 

1992. december 8-án Antall József miniszterelnök fogadta a KMKSZ 
vezetőit, Fodó Sándor elnököt, Milován Sándor alelnököt és Gulácsi Gé-
za politikai titkárt — tudatta a kormányszóvivői iroda. A szövetség elnö-
ke tájékoztatást adott a kárpátaljai magyarság gazdasági, politikai és 
kulturális helyzetéről. A magyar-ukrán kapcsolatokról szólva Fodó Sán-
dor kiemelte, hogy a régióban nincs nemzetiségi ellentét. Antall József 
miniszterelnök hangsúlyozta: »Ukrajnához fűződő kapcsolatunkban to-
vábbra is a különlegesen jó kétoldalú együttműködés fenntartására tö-
rekszünk. A magyar kormány kitüntetett figyelemben részesíti azon or-
szágokkal kapcsolatos politikánkat, amelyekben magyar kisebbségek 
élnek.« A felek egyetértettek a kárpátaljai magyarság támogatásának 
szükségességében. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy a pártoktól 
függetlenül működő Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget tekinti a 
kárpátaljai magyarság általános érdekvédelmi szervezetének. Antall Jó-
zsef nyomatékosan hangsúlyozta a kárpátaljai oktatási és kulturális in-
tézmények támogatásának fontosságát. 

A KMKSZ legutóbbi, immár 28 ezres tagságot képviselő IV. közgyűlé-
sét 1993. március 13-án tartotta Nagyszőlősön, ahol további három évre 
megerősítették tisztségében Fodó Sándor elnököt, elfogadták a módosí-
tott alapszabályt és új programját. 

A Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Szövetség (KMISZ), amely megalakulásá-
tól kezdve — 1990. november 24-től — a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség ifjúsági szervezete, s mindenkori elnöke a KMKSZ Elnökségé-
nek tagja. A KMISZ 1991. december 7-én tartotta meg a munkácsi járás 
egyik turistatelepén közgyűlését. A tanácskozáson a KMISZ elnökségét 
Zubánics László, az Egyetemi Diákszövetség elnöke képviselte, aki be-
számolt a Diákszövetség 1991. szeptember 24-i küldöttgyűléséről. Ezen 
az Egyetemi Diákszövetség elfogadta a KMISZ szándéknyilatkozatát és 
kimondta a fúziót a két szervezet között, létrehozva az egységes kárpát-



aljai magyar ifjúsági szervezetet. A közgyűlésen elfogadták a KMISZ új 
alapszabályát és megválasztották a kilenctagú elnökséget, amelyben 
öten a KMISZ-t, négyen a Diákszövetséget képviselik. A közgyűlés har-
madik napja december 9-én az ifjúsági szövetség Programnyilatkozatá-
nak elfogadásával zárult, amelyben többek között leszögezték: „Alapel-
vünk a minden értelemben vett tolerancia. Nem titkolt célunk, hogy e 
mozgalmon belül tanulja meg az új generáció a demokrácia szabályait, a 
vitakultúrát, s olyan politikai tapasztalatokra tegyen szert, mely a jövő-
ben képessé teszi arra, hogy a kárpátaljai magyarság és társadalmunk 
élére állhasson."40 

Vajúdó autonómia 

Megfogalmazásának első pillanatától kezdve a kárpátaljai autonómia 
viták kereszttüzébe került. A KMKSZ 1989. szeptember 10-én Munká-
cson megtartott választmányi ülésén hosszas vita és nyílt szavazás után 
állásfoglalást fogadott el egy magyar autonóm körzet megalakításáról, 
Beregszász központtal. A helyi kommunista hatalom kezdetben alig tu-
lajdonított jelentőséget a nemzeti mozgalmak megjelenésének, mivel sok-
kal inkább féltek a bekövetkező kijevi és moszkvai eseményektől. így a 
legkorábban a magyarság, majd 1990 januárjában a Kárpáti Ruszinok 
Szövetségébe tömörült ruszinok részéről felvetett autonómia az 1991 au-
gusztusi moszkvai puccsig hidegen hagyta a területi tanács vezetését. 
Közben a ruszin szövetség nemcsak azt követelte, hogy a kárpátaljai ős-
lakos szlávokat ismét nevezzék ruszinoknak, hímem kezdettől fogva Uk-
rajnán belül Kárpátalja autonóm státusának kivívására törekedett. Ez 
utóbbi követelést az váltotta ki, hogy az egyre erősödő ukrán nacionaliz-
mus szélsőségesei és szószólói durván támadták a ruszin szövetség híve-
it és vezetőit. így fokozatosan radikalizálódtak, és az eleinte követelt kul-
turális autonómia helyett, ma már Kárpátalja területét autonóm 
köztársaságként képzelik el. A Kárpátalján élő 700—800 ezres ruszinság 
radikalizálódása nem volt véletlen. Története összefonódik a Kárpát-me-
dence északkeleti részén fekvő népekével, de elsősorban a magyarságé-
val, az elmúlt századokban önálló kultúrát hozott létre, vallásilag pedig 
— az ortodox ukránokkal szemben — a római pápához tartozó görög ka-
tolikus egyház hívei. A ruszinok — a magyarsághoz hasonlóan — teljes 
elnyomásban éltek a második világháború után, a szovjet uralom nem 
ismerte el őket önálló nemzetiségnek, hanem erőszakkal ukránnak nyil-
vánította. Ezt most, a ruszin nemzeti ébredés idején az ukránokkal 
szemben fogalmazzák meg. Л kárpátaljai területi autonómia legádázabb 
ellenzői — írta Tóth István — a RUH és az ideológiailag hozzá közel álló 
szervezetek: a Sevcsenko Társaság, a Proszvita, a Memorial, az Ukrán 
Köztársasági Párt stb. Közös álláspontjuk szerint a ruszin identitás fik-
ció csupán, az autonómiára való törekvés pedig az ukrán nép egysége el-
leni bel- és külföldi aknamunka. E pártok és mozgalmak ingerült han-
gon reagáltak a Kárpáti Ruszinok Szövetségének tavaly (1990), az 



autonómia melletti állásfoglalására... A területi autonómia követelőinek, 
a Kárpáti Ruszinok Szövetségének esélyeit rontja, hogy az államcsíny 
idején a szövetség nem foglalt állást a Janajev-csoport ellen, sőt egyes 
információk szerint az ungvári városi tanácsban egyik képviselőjük az 
Állami Bizottság rendeleteinek betartása mellett szavazott. Ezt a ballé-
pést az autonómia politikai ellenfelei a legmesszebbmenőkig ki fogják 
használni.41 A kedélyeket alaposan felborzolta ezekben a hetekben a 
KMKSZ 1991. július 14-ei tiszapéterfalvi nagygyűlésén a Kárpáti Ruszi-
nok Szövetsége által is elfogadott dokumentum, a Nyilatkozat Kárpátalja 
autonóm státusáról.42 Azonban nem voltak aláírói, így az okmány értéke 
jogilag kétséges. A dokumentum azonban jól érzékeltette az autonómia 
kérdésében 1991 nyarára kialakult patthelyzetet. „Kárpátalján a Kárpáti 
Ruszinok Szövetsége, a KMKSZ és néhány városi tanács, valamint a ma 
már törvényen kívül helyezett kommunista pártvezetés egyes tagjai tá-
mogatják az autonóm törekvéseket. A gyakorlati kivitelezésben azonban 
patthelyzet mutatkozik: a kommunisták — valószínűleg a galíciai RUH 
törekvéseinek ellensúlyozására — a különleges gazdasági övezet hívei-
nek mutatják magukat, a ruszin szövetség Kárpátalja Autonóm Köztár-
saság létrehozása mellett száll síkra, a KMKSZ beregszászi szervezete az 
autonóm köztársaságot abban az esetben hajlandó elfogadni, ha ezen elv 
alapján megvalósítható lesz a magyar nemzetiségű járás, amelyhez ön-
kormányzatilag az ezen kívül eső magyar többségű települések is csatla-
kozhatnának. 3 A helyzetet bonyolítja, hogy a ruszin értelmiséget hosz-
szú évtizede megosztják az ukrán-, illetve az oroszbarát nézetek, 
valamint az, hogy a betelepültek és az ukrán szellemi közegben felnöve-
kedett nemzedékek többnyire az ukrán nemzeti mozgalom felé vonzód-
nak.44 A Kárpáti Ruszinok Szövetségben tömörült politikai erői azonban 
széles körű területi autonómiára törekednek Kárpátalja egész területén, 
amelyet Podkarpatszka Rusz néven — ez volt a két világháború közötti 
csehszlovák korszakban a vidék elnevezése — akarják mint önálló köz-
társaságot beilleszteni Ukrajna állami kereteibe. Ezen kívül léteznek 
olyan tervek is, amelyek szerint a Kárpátalja Köztársaság elválna Ukraj-
nától és önálló kisállamként a cseh és szlovák föderációhoz csatlakozna. 
(Az utóbbinak azért nincs már realitása, mert a Cseh és Szlovák Köztár-
saság 1993. január 1-től szétvált.) A ruszinok tervei homlokegyenest el-
lenkezőek a kijevi elképzelésekkel, bár 1992 tavaszára az ukrán politika 
egy része már kész elismerni a külön ruszin etnikumot, de élesen ellenzi 
az önálló ruszin állam eszméjét.44 

Az éles ukrán-ruszin szembenállás nehéz helyzetbe hozta a KMKSZ-t, 
mivel a helyi konzervatív hatalmi csoportosulásokkal szembeni fellépés-
hez a radikális RUH, az autonóm törekvések viszont a ruszin szövetség 
volt a legjobb szövetséges. Az 199l-es moszkvai puccs Kárpátalján is 
vízválasztónak bizonyult a kommunista konzervatívok és a demokrati-
kus erők között. Ebben az időben átmenetileg megvalósult a RUH-
KMKSZ együttműködés, összefogással sikerült leváltani a kompromittá-
lódott helyi vezetőket. Ezek azonban időközben elővették a korábban 
megalapozatlannak minősített autonómia elképzeléseket, amellyel sike-



rült elérniük a RUH-KMKSZ szövetség felbomlását. Legfőbb oka: a ma-
gyar képviselők követelték az autonómia kérdésének megvitatását, a 
RUH viszont erélyesen fellépett ellene. A politikai viharban a magyarság 
egyre jobban radikalizálódott a kérdésben. A beregszászi járási tanács 
szeptember 14-ei ülésén határozatot hozott arról, hogy 1991. december 
l-re népszavazást tűz ki a Magyar Autonóm Körzet létrehozásáról.45 A 
területi tanács október 31-én hozott határozatot a népszavazásról, ahol 
a Demokratikus Blokk tizenegy tagja tiltakozott a döntés ellen. Novem-
ber elején beadványt intéztek Leonyid Kravcsukhoz, az Ukrán Legfelsőbb 
Tanács elnökéhez és kérték: vétózza meg a decemberre kitűzött kárpát-
aljai népszavazást az autonómiáról, mert az törvényellenes és Ukrajna 
területi egysége ellen irányul. A tervezett december 1-jei népszavazás 
előtt soha nem látott politikai aktivitást keltett az autonómia ügye, az 
ukrán nacionalista erők kampányukban élesen támadták a ruszin és a 
magyar törekvéseket. A tömegkommunikációban különböző nézetek 
csaptak össze az autonómia kérdésében. A legszínvonalasabb vita a Ha-
todik Síp című negyedéves folyóirat 1990. 4. és 1992. 1. közötti számai-
ban folyt Sub Carpathico Non Est Vita címmel, ahol a kárpátaljai ma-
gyar közélet ismert képviselői — összesen huszonhármán — fejtették ki 
véleményüket, de szót kaptak a ruszinok vezetői is. Miként képzelik el 
Kárpátalja jövőjét, az élő népek együttélését, a magyarság sorsát? A fel-
mérés eredménye összecsengett a népszavazáséval, jóllehet komoly ag-
gályok is elhangzottak. Mindenekelőtt az ukrán nemzeti egység hirdetői 
vonták kétségbe a kárpátaljai önállóság célszerűségét.46 

A december 1-jei népszavazáson Kárpátalján a választópolgárok 78 
százaléka a terület különleges státusú önkormányzatának megteremté-
sére voksolt. A beregszászi járás polgárainak túlnyomó többsége, 81,4 
százaléka pedig egy Magyar Autonóm Körzet létrehozására szavazott. A 
kárpátaljai területi tanács 1992. január 24-ei ülése egyhangúlag meg-
szavazta azt a dokumentumot, amellyel Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához 
(parlament) fordult, fogadja el a népszavazás eredményét. Egyben java-
solta: Ukrajna alkotmányának 77. és néhány azt követő cikkelyét egé-
szítsék ki a következőkkel: Ukrajna kebelében Kárpátalja területe külön-
leges önkormányzati közigazgatási egység, ezen belül a Beregszász 
székhellyel beregszászi járás Magyar Autonóm Körzet. Másrészt Kárpát-
alja Ukrajna szerves része, de az ott élő népek önállóan döntenek életük-
ről. A magyarság számára a tervezet legfontosabb része a harmadik és a 
negyedik alapelv: nemzetiségi területi és kulturális önkormányzat, illetve 
a gazdasági önállóság, s annak megvalósítási formái megválasztásának 
a joga, az önfinanszírozás. A kárpátaljai területi tanács február 12-én 
találkozóra hívta a nemzetiségi szövetségek vezetőit a vidék gazdasági 
bajainak, a nemzetiségek és felekezetek közötti viszony megvitatására. A 
nemzeti kisebbségek vezetői többek között sürgetik, hogy mielőbb oldják 
meg a nemzetiségi szakemberképzés gondjait, a külföldön tanuló kár-
pátaljai diákok utazási nehézségeit, keressenek megoldást a nemzetiségi 
szervezetek, illetve lapjaik anyagi támogatására. 



A RUH kárpátaljai szervezetének vezetősége március 3-án az Ukrán 
Legfelsőbb Tanácshoz fordult azzal a kéréssel, hogy ne tűzze napirendjé-
re a kárpátaljai különleges önkormányzatra vonatkozó törvénytervezet 
vitáját. A törvényjavaslatban ugyanis a legtöbb cikkely a politikai auto-
nómiát fogalmazza meg, és ez veszélyezteti Ukrajna egységét. Ennek elle-
nére a kárpátaljai területi tanács március 6-ai ülésén jóváhagyta Kár-
pátalja különleges önkormányzatra vonatkozó törvénytervezetét, és azzal 
a felhívással fordult az Ukrán Legfelsőbb Tanácshoz, hogy mielőbb emel-
je törvényerőre a javaslatot. A KMKSZ beregszászi járási szervezete el-
nökségének nevében Dalmay Árpád elnök petíciót juttatott el beregszá-
szi látogatásuk alkalmából Anatolij Zlenko ukrán és Jeszenszky Géza 
magyar külügyminiszterhez, kérve, hogy legrövidebb időn belül szerezze-
nek érvényt a népszavazásban megnyilvánuló szándéknak.47 A bereg-
szászi járási tanács április 28-ai ülésén megvitatta és elfogadta a Ma-
gyar Autonóm Körzet létrehozásáról szóló törvénytervezetet,48 amelyet 
jóváhagyásra felteijesztett a kárpátaljai területi tanácshoz, illetve az Uk-
rán Legfelsőbb Tanácshoz. A népszavazás által kért önkormányzat 
ugyanis csak akkor léphet érvénybe, ha a kijevi parlament törvénybe ik-
tatja, hasonlóan mint Kárpátalja különleges önkonnányzati státusát. A 
kulturális autonómia híveit a népszavazás nem tudta teljesen megnyug-
tatni. Attól tartanak, hogy Beregszász egyféle „rezervátummá" válik, míg 
a diaszpórában élő magyarok — a kárpátaljai magyarság mintegy har-
mada — még jobban ki lesznek téve a folyamatos, erőszakos asszimilá-
ciónak. A törvénytervezet annyiban megoldaná e valóban tényleges gon-
dot, hogy Beregszász központtal magyar felügyelet alá kerülnének a 
diaszpórabeli anyanyelvi intézmények egész Kárpátalján, beleértve a ma-
gyar iskolákat, művelődési intézményeket és minden hasonló intéz-
ményt. A ruszin és más nemzetiségi kisebbségek is támogatják a magyar 
autonóm törekvéseket. A ruszin vezetők ugyanakkor felvetették, ha a he-
lyi magyar érdekvédelmi szervezetek a továbbiakban nem támogatják 
Kárpátalja különleges státusának elnyerését és a kompakt egységben élő 
kisebbségek nemzetiségi jogainak kivívását, akkor szembefordulhatnak 
a magyar törekvésekkel. Csak közösen, egymás érdekeit figyelembe véve 
érhetjük el nemzeti céljainkat."49 A Kárpát Ruszin Szövetség lapot indít 
május 8-án Podkarpatszka Rusz címmel Ungváron. Az újság ruszin 
nyelven jelenik meg, de az első számban még orosz, illetve ukrán írás-
módú cikkeket is közölnek. 

Az ukrán parlament május 20-án első olvasatban jóváhagyta a ki-
sebbségekről szóló törvénytervezetet, amely a korábbi tiltakozások elle-
nére kilátásba helyezi a kulturális, illetve a nemzeti-területi autonómiák 
megalakításának a jogát. Hosszú hetek vajúdása után Kijevben elfogad-
ják a nemzetiségi törvényt, a parlament azonban törli azokat a cikkelye-
ket, amelyek területi autonómiához juttathatták volna a nemzeti kisebb-
ségeket. A nemzeti közigazgatási-territoriális egységek létrehozásával 
foglalkozó szakaszokat „további csiszolásra" visszaadták a bizottságok-
nak, hogy azokat majd külön nyújtsák be megvitatásra a Legfelsőbb Ta-
nácshoz. A törvény csalódást okozott Kárpátalján, mivel gyakorlatilag 



megakadályozza a Kravcsuk elnök által, a választási kampány idején tá-
mogatott és a népszavazással megerősített Magyar Autonóm Körzet meg-
alakítását. A körzet kialakításában érdekelt beregszászi járás köztár-
sasági elnöki megbízottja, Tóth Mihály kijelentette: „Az autonómiáról 
azonban nem mondunk le."50 A parlament a RUH képviselőinek nyomá-
sára a második olvasatban kihagyta a 15. és a hozzá kapcsolódó 16. és 
17. paragrafust, amely lehetővé tette volna a területi autonómiát. Az el-
fogadott törvény másik hiányossága, hogy csak olyan területeken alkal-
mazható, ahol valamelyik nemzetiség többséget alkot. Az 1992. július 
25-től hatályba lépett törvény nem tartalmazza a magyarság számára a 
legfontosabbakat; vagyis a nemzetiségi alapon szerveződő önkormányza-
tot, valamint a területi-közigazgatási autonómiát. Mindössze a kisebbsé-
gek kulturális autonómiájára való jogát engedi meg annak alapján, hogy 
az emberi és a nemzetiségi jogok elválaszthatatlanok. A személyi elvű 
önkormányzatról sem esik szó benne. Pozitívuma, hogy Ukrajna állami 
költségvetésében külön összeget irányoznak elő a nemzeti kisebbségek 
helyzetének javítására. A KMKSZ július közepén állásfoglalást tett közzé 
az elfogadott nemzetiségi törvénnyel kapcsolatban. Elismerte a törvény 
pozitívumait, de felhívta a figyelmet arra: „...a nemzetiségi adminisztra-
tív-területi egységekről szóló — az első olvasatban már elfogadott — cik-
kelyek kihagyása csorbítja az egyes nemzetiségek jogait, és így nem szol-
gálja a demokratikus jogállam kiépítésének eszméit. A törvény figyelmen 
kívül hagyja Kárpátalja beregszászi járása lakosságának az 1991 decem-
beri népszavazáson kinyilvánított véleményét, továbbá ellentmond a Ma-
gyarország és Ukrajna külügyminiszterei által aláírt nyilatkozatnak, 
amely együttműködést irányoz elő a nemzetiségek jogainak biztosí-
tásában. A KMKSZ közgyűlési és választmányi határozatainak szellemé-
ben olyan törvény megalkotását kívánja, amely garanciákkal biztosított 
lehetőséget kínál nemcsak nemzetiségi-adminisztratív-területi egységek, 
de állami területi egységek létrehozására is."51 Kárpátalja önállósága 
után a beregszászi autonómia ügye is elakadt július végén a kárpátaljai 
területi tanács ülésén, amikor külön napirendként tárgyalták volna, de 
a képviselők többsége a napirendre tűzését is elutasította. Úgy döntöt-
tek, hogy a testület nem terjeszti az Ukrán Legfelsőbb Tanács elé a kér-
dést, sőt a tanács következő ülésszakán sem tűzik napirendre. Ezt köve-
tően a beregszászi magyar képviselők és az ugyancsak jelenlévő Tóth 
Mihály beregszászi járási köztársasági elnöki megbízott, kivonultak az 
ülésteremből. Az elutasításnak két oka volt: a területi alkotmányjogász a 
beregszásziak által benyújtott törvénytervezetben több, a jelenlegi ukrán 
törvényeknek ellentmondó cikkelyt talált. A másik: a magyar képviselők 
még nem tanultak meg lobbyzni céljaik elérésére. A beregszásziak szá-
mára nem maradt más, mint tovább csiszolni autonómiatervezetüket, de 
esélyeiket csökkenti, hogy a Kijevben már elfogadott nemzetiségi tör-
vényből kiiktatták a területi autonómiáról szóló cikkelyeket. Növeli vala-
melyest, hogy a sajtóban vitára bocsátott alkotmánytervezet 121. cikke-
lyének 2. bekezdése tartalmazza a nemzeti önrendelkezésre való jogot. 
Az persze igencsak kétséges, hogy a végleges változatban is bennmarad 



a bekezdés. A végső döntés Kijev kezében van, a beregszászi szándéko-
kat nem lesz könnyű elérni, hiszen a Kárpátalja különleges önkormány-
zatáról szóló törvénytervezet is hónapok óta megrekedt valamelyik parla-
menti bizottságban. A területi tanács ülése után a RUH képviselői 
felszólították a területi elnöki megbízottat, hogy magatartása miatt vált-
sa le Tóth Mihályt, a beregszászi járási megbízotti posztjáról. Tóth Mi-
hály két malomkő között őrlődik, egyrészt elkötelezett híve a magyar au-
tonómiának, másrészt elnöki megbízottként nem mondhat ellent a kijevi 
utasításoknak. Az üggyel kapcsolatban a KMKSZ elnöksége nyilatkoza-
tot adott ki, amelyet eljuttattak Kravcsuk elnökhöz. A dokumentum le-
szögezte: értetlenül állnak a területi tanács döntése előtt, egyben kérik a 
magyar autonómia kérdésének mihamarabbi napirendre tűzését.52 Uk-
rajna az alkotmányban megfogalmazott kulturális autonómiát biztosítja 
a kárpátaljai magyar kisebbségnek — nyilatkozta július végén Mikola 
Makarevics, az ukrán külügyminiszter első helyettese, aki a magyar-uk-
rán kisebbségi vegyes bizottság alakuló ülésén vett részt Budapesten. A 
testület évente két alkalommal tanácskozik, és ajánlásokat tesz a kor-
mányzatoknak a felmerült kérdések megoldására.53 A nemzetiségi ön-
kormányzat, az autonómia merev elutasítását példázza Vjacseszlav 
Csomovilnak, a RUH társelnökének — a múlt évi ukrán elnökválasztás 
egyik jelöltjének —, valamint a kíséretében lévő Vaszil Sepának, a bereg-
szászi járás kijevi parlamenti képviselőjének — akit mellesleg a KMKSZ 
támogatásával választották meg, remélve tőle a magyar kisebbségi érde-
kek védelmét — szeptember eleji magyarországi látogatásán tett nyilat-
kozata. Csornovil „...a legszélesebb körű nemzeti kulturális autonómia 
megvalósítását hangsúlyozta, amely egész Ukrajna demokratizálásával 
érhető el. A beregszászi referendumot az autonómiáról inkább csak ma-
gánkezdeményezésnek, közvélemény-kutatásnak tartotta, hozzátéve, 
hogy a végleges törvény megalkotásánál ennek eredményét figyelembe 
kell venni. Míg a hivatalos kormányzat a kérdésben idáig nem nyilvání-
tott véleményt, a RUH álláspontja az, hogy a körzeten belüli autonómia a 
rezerváció fogalmához hasonlítható, s nem lenne szerencsés, ha a kár-
pátaljai magyarság olyan helyzetbe kerülne, mint Amerikában az indiá-
nok. A ruszin szeparatista törekvések miatt — tette hozzá — az autonó-
mia követelése inkább csak ártana, mint használna a magyarság 
érdekeinek." Vaszil Sepa kifejtette: „Budapesten elsősorban azokat a 
kérdéseket vetette fel — így az újságok, könyvek hiányát, egy nemzeti 
színház felépítését Kárpátalján —, amelyeket kormányszinten kell meg-
oldani. A kárpátaljai magyar autonómia-törekvésekről kifejtette, maga a 
szó nem egyéb, mint nosztalgia, a lényeg az, hogy minden, a magyarsá-
got érintő kérdést helyi szinten intézhessenek el. 4 

A magyarság fokozatos egyenjogúsításának küzdelmében a KMKSZ a 
magyar települések nevének visszaállításában kétségtelen részsikereket 
ért el. 1991 nyarán a területi tanács munkáját a kérdésben tanácsadó 
testületként szakbizottság segítette. így állítottak vissza a beregszászi já-
rási tanács felteijesztésére néhány olyan magyar falunevet, amelyet a 
háború után változtattak meg. így kapta vissza nevét Halábor, Záp-



szony. Kígyós, Asztély, Beregújfalu, Badaló. A területi tanács képviselői-
nek egy része azonban értetlenül állt a jelenséggel szemben, ellenezte a 
kétnyelvű feliratokat. Emiatt a KMKSZ választmánya Huszton tartott 
ülésén állásfoglalást adott ki a helységnevek használatával kapcsolat-
ban: „...az ukrán nyelvnek a nemzeti kisebbségek nyelve fölé helyezése 
egyet jelent a nemzetiségek jogainak megsértésével. Ezt pedig nemzetkö-
zi egyezmény tiltja. „1991. május 31-én ugyanis az ukrán és a magyar 
külügyminiszter nyilatkozatot írt alá arról, hogy kölcsönösen vállalják a 
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását. A dokumentum 9. pontja ki-
mondja: „A Felek meghozzák a szükséges törvényi államigazgatási és 
egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek 
szabadon élhesssenek anyanyelvhasználati jogukkal a személyes és a 
társadalmi életben, az írott és beszélt nyelvben egyaránt, ideértve nemze-
ti keresztneveiket és családneveik használatát is. "55 A magyar névhasz-
nálat törvényesítése azonban egyáltalán nem tűnik könnyűnek és köze-
linek. A két éve elfogadott ukrán nyelvtörvény 38. cikkelye ugyanis 
kimondja: „az Ukrán SZSZK-ban a toponímiák (települések, közigazga-
tási-territoriális egységek, utcák, terek, folyók stb. nevei) ukrán nyelven 
szerepelnek", ezek „lefordíthatok az adott vidéken élő lakosság többségé-
nek anyanyelvére is", valamint A z ukrán toponímiák rrrás nyelvekre való 
átültetése transzkripciós módon történik." Ezek szerint a törvényalkotók 
Ukrajnában nem ismernek más földrajzi nevet — ezáltal nemzetiséget —, 
csak ukránt. A KMKSZ említett állásfoglalása ezért az európai gyakorlat-
ra hivatkozva a vegyes lakosságú vidékeken a hivatalos nevek több nyel-
ven történő párhuzamos használatát javasolta. És nemcsak ott, ahol a 
kisebbségek relatív többséget alkotnak, hanem mindenütt, ahol számot-
tevő magyar lakosság van: egy adott helységben számuk eléri az ezer főt, 
vagy arányuk az öt százalékot. Az Ungvári Városi Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága június 1-jei ülésén 67 utcanév megváltoztatásáról döntött. El-
sősorban azokat változtatták meg, amelyek a volt Szovjetunióra, illetve a 
szocialista rendszerre emlékeztetnek. így visszakapta a régi nevét a Ber-
csényi, a Drugeth utca, a Szverdlov utca ezentúl II. Rákóczi Ferenc, a 
Zalka Máté utca pedig Dayka Gábor nevét viseli, de van Kossuth, Szé-
chenyi utca is. Ungvár egyik nevezetes tere, a volt Masaryk, Kossuth, 
Sztálin, legutóbb Újraegyesülés tér már Petőfi Sándor nevét vette fel. A 
bizottság azonban elvetette azt a javaslatot, hogy az új utcanévtáblák 
kétnyelvűek legyenek, az ukrán mellett a nevek magyarul is szerepelje-
nek. 

1991 folyamán Kárpátalján meghonosodott, hogy az ukrán kék-sárga 
zászlók mellett a magyarlakta települések középületein kint lobogott a 
magyar nemzeti zászló is. Az ungvári és a beregszászi járásban határo-
zatban is rögzítették ennek jogszerűségét, de a többi magyarlakta tele-
pülések is engedélyt kaptak a területi tanácstól, hogy igény esetén a ma-
gyar zászlót is kitűzhetik a hivatalos intézményekre. 1992 májusában 
azonban az Ukrán Néptanács nyilatkozatában megengedhetetlennek mi-
nősítette, hogy Kárpátalján, amely a független ukrán állam része, idegen 
állam jelképeit használják. Ezzel megsértik az ukrán állami szimbólu-



mokról szóló törvényt és elnöki rendeletet. A KMKSZ elnöksége június 
9-én az ügyben levelet intézett Mihajló Krajilóhoz, kárpátaljai elnöki 
megbízotthoz, amelyben a következőkre hívta fel a figyelmét: Magyaror-
szág állami zászlaját a szövetség sohasem használta és mindig tisztelte 
az ukrán állam hivatalos szimbólumait. Ebből kiindulva a nemzeti érzés 
lábbal tiprásának tartja a kárpátaljai nemzetiségek szimbólumainak 
használatát elítélő megnyilatkozásokat és a jövőben is jogot formál a 
magyar nemzeti szimbólumok használatára. 

Novemberben a hadsereggel kapcsolatosan borzolódtak fel a kedélyek 
Kárpátalján, ahol szinte mindegyik városban állomásoznak katonai egy-
ségek, sőt egész városrészek épültek számukra. így van ez Beregszász 
esetében is, ahol most újabb lakóházakat terveznek építeni a hadsereg 
számára. A KMKSZ elnöksége ennek kapcsán nyílt levelet intézett Le-
onyid Kravcsuk ukrán elnökhöz, amelyben kettős aggodalmának adott 
hangot. Egyrészt amiatt, hogy szó sincs a katonaság létszámának esetle-
ges csökkentéséről, hiszen a tervezett kétszázötven lakás két-három év 
alatt felépíthető. Másrészt a szövetség félti Beregszász etnikai összetéte-
lét, fél a mindenfajta betelepítés természetes következményeként fellépő 
fokozott politikai feszültségtől. „Kárpátalja egyetlen magyar többségű 
városa nemzetiségi összetételének betelepítés általi megváltoztatása el-
lentmond azoknak a nemzetiségi-politikai elveknek, melyeket az ukrán 
állam a nemzetiségi törvényben, több nemzetközi dokumentumban dek-
larált. Mindez a nemzetiségi ellentétek kiéleződéséhez vezethet. Félő, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliek magas száma, a be-
vándorlók okozta túlnépesedés, a földkérdés megoldatlansága, egy szűk 
rétegnek a zugprivatizáció általi gyors meggazdagodása és a tömegek ál-
talános elszegényedése, valamint a hatalom tehetetlensége e tényezőkkel 
szemben a feszültségnek olyan szintjét eredményezi, amely rövid időn 
belül túllépi a kezelhetőség határát"56 — fejtette ki a KMKSZ elnöksége. 

Oktatás 

Kárpátalján az utóbbi két-három évben megnövekedett a magyar 
nyelv tekintélye: mind többen adják gyermekeiket magyar elemibe, álta-
lános és középiskolába, ugyanakkor sok tanár Magyarországra települt. 
A pedagógushiány már 1991-ben megmutatkozott, több iskolában ka-
tasztrofális a helyzet. Nincsenek magyar tanítók, magyar szakos taná-
rok, ugyanakkor tűrhetetlen a tankönyvhiány, s elavult könyvek kerül-
nek a gyerekek kezébe. Az 1991—92-es tanévről egyértelműen 
megállapítható, hogy a magyar nyelvű oktatás erősödött. Hatvanhárom 
olyan óvoda működik, amelyekben 3157 gyermekkel csak magyarul fog-
lalkoznak. Magyar nyelvű csoportok nyíltak a városok óvodáiban is. Kár-
pátalján négy óvodában orosz és magyar nyelvű, két óvodában ukrán-
magyar-orosz nyelvű a foglalkozás, egyben pedig ukrán-magyar-román 
csoportok működnek. Ezekben az óvodákban összesen 332 gyerekkel 
foglalkoznak magyar nyelven. Megkezdték az anyanyelvi foglalkozásokat 



a Felső-Tisza vidék magyaroklakta településein is, bár a lelkes nevelők 
közül sokaknak a magyar nyelvet maguknak is tanulniuk kell. Az általá-
nos és a középiskolai oktatással jobb a helyzet, de az utóbbi három év-
ben történt jelentős fejlődés ellenére az 1970-es évek szintjét még nem 
érték el. A legfontosabb azonban, hogy sikerült megállítani a magyar is-
kolai hálózat sorvadását, sőt talán megfordult ez a folyamat. Újra meg-
nyílt a császlóci, a korláthelmeci elemi iskola, általános iskolává szervez-
ték a kisgejőci, a szalókai, a tiszaásványi elemi iskolákat. Folyamatban 
van a tiszaágteleki általános iskola megnyitása is. 1992-ben az önállóso-
dott aknaszlatinai tizenegy évfolyamos magyar középiskola az első érett-
ségizők ballagásakor felvette Bolyai János nevét. 1991 szeptemberében 
tizenkilenc év szünet után Nagyszőlősön újra megnyílt az önálló magyar 
iskola, amely a szülők kezdeményezésére felvette a 48-as szabadságharc 
vértanújának, Perényi Zsigmondnak a nevét. Beregszászban a hajdani 
Főgimnázium utódaként negyvenhét évi szünet után nyitotta meg újra 
kapuit a mostani gimnázium. Nyíregyházán megalakult egy alapítvány, 
amelynek egyik feladata a beregszászi magyar gimnázium segítése, hogy 
mielőbb fölépüljön új, önálló épülete. Örvendetes, hogy az utóbbi két 
esztendőben a gyermekek száma növekedett a magyar tannyelvű osztá-
lyokban, azonban még mindig nem érte el a kárpátaljai összlakosságá-
ban a magyarság arányát. Kedvezőbb a kép, ha öt évvel ezelőtti helyzet-
tel hasonlítjuk össze a mai állapotot: az 1987—88-as tanévben a 
beiskolázott gyerekek 7,2 százaléka járt magyar nyelvű osztályba, az 
1991—92-es tanévben 10,1 százaléka, azaz megközelíti a magyarságnak 
a népszámlálás idején rögzített 12,5 százalékos arányát. Ennek egyik 
oka minden bizonnyal az volt, hogy a magyar iskolában végzettek esetleg 
az anyaországban tanulhatnak tovább, másrészt a szülőket a kitelepülés 
gondolata foglalkoztatta. Ez ugyan növeli az iskola presztízsértékét, de 
ennél sokkal fontosabb: az iskolák ne a pillanatnyi konjunktúra, hanem 
magyar szakmai szintjük miatt legyenek vonzóak. Összesítve: az 1991— 
92-es tanévben 87 magyar iskola működött Kárpátalján, amelyből 11 
elemi, 44 általános és 32 középiskola, összesen 17 969 tanulóval. Az el-
ső osztályba beiratkozott tanulók száma ez időben 2160 volt. Az anya-
nyelvi nevelés szempontjából külön gondot jelent a szórványmagyarság 
helyzete. Néhány évbe telik, amíg megnyílhatnak az első magyar nyelvű 
osztályok a jelentősebb településeken: Huszt, Rahó, Kőrösmező. Számos 
faluban még fakultációként sem oktatnak magyar nyelvet a magyar gye-
rekeknek, köztük 12 olyan községben sem, ahol magyar nyelven miséz-
nek a katolikus templomban. Büszkén szokták mondani, hogy nem 
mindegyik magyar református, de aki Kárpátalján református, az bizto-
san magyar. Mégis 11 olyan településen, ahol refonnátus egyházközség 
működik, nincsen magyar nyelvű iskola. Ezeken a helyeken az egyház-
zal összefogva sürgősen meg kellene szervezni legalább a vasárnapi ma-
gyar nyelvoktatást a gyerekeknek. A magyar nyelvet fakultációként az 
1991—92-es tanévben összesen 25 iskolában oktatták 1383 gyermek-
nek, közülük 39 tanuló 2 iskolában (Kőrösmező, illetve Rahó) tantárgy-
ként sajátította el anyanyelvét. 



A magyar lakosság létszáma miatt nagyon irreális volna egy önálló 
magyar egyetem létrehozása Kárpátalján, de jogos igény, hogy bizonyos 
tárgyakat magyarul oktassanak az Ungvári Állami Egyetemen. Erre 
egyelőre nincsen mód, az egyetem magyar tanszékére az 1991—92-es 
tanévben 20 hallgató kezdve meg tanulmányait, amely figyelembe véve a 
magyar nemzetiségű tanárok kivándorlását, a következő években nem 
lesz elegendő az utánpótláshoz. Hasonlóan megvalósítható lenne az 
anyanyelvű tanár- és tanítóképzés is Kárpátalján, amelyben azonban 
fontos szerepet kellene kapni a szakpárosításnak. A munkácsi tanító-
képző magyar tagozatán az említett tanévben közel 30-an kezdték meg 
tanulmányaikat. Itt a legnagyobb gondot az okozza, hogy csak a magyar 
nyelvet (!) és a matematikát tanulják magyarul, a többi tárgyat nem. így 
az itt végzettek hiányos ismeretekkel kezdik munkájukat a magyar isko-
lákban, mégis a hatóságok igyekeznek korlátozni a tanítóképző magyar 
csoportjának a létszámát, mondván nincs perspektívája. Hivatalosan ezt 
úgy magyarázzák, hogy a magyar pedagógusok elhelyezkedési gondokkal 
küszködnek. A szakpárosításokkal megoldható lenne a szakiskolai okta-
tás és a szakmunkásképzés is, ugyanis a beregszászi 18-as számú szak-
középiskolában 1988-tól működik magyar csoport, hasonlóan az ungvá-
ri közművelődési szakiskolában is.58 

1990-ben nyílt először lehetőség arra, hogy kárpátaljai magyar fiata-
lok budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézetben (NEI) egy esztendeig ké-
szüljenek az anyaországi főiskolák, egyetemek felvételi vizsgáira. 1991 
szeptemberében a NEI-ben 50, az egri, a szegedi és a békéscsabai tanár-
képző főiskolán 30 fiatal kezdte meg tanulmányait. Szervezője a KMKSZ 
és a KMPSZ, a két szervezet olyan fiatalokat várt, akik a jövőben meg-
szerezve a diplomát, energiájukat, tudásukat a szülőföldjükön, Kárpát-
alján kamatoztatják, fölvállalva és hozzáértőén képviselve a magyarság 
érdekeit. Amennyiben időközben, tanulmányaik alatt meggondolják ma-
gukat, és Magyarországon szándékoznak letelepedni, a rájuk költött 
pénzt — több százezer forintot — visszafizetik az alapítványoknak és a 
további támogatást megvonják tőlük. A magasabb magyarországi oktatá-
si szint következtében a kárpátaljai fiatalok hátránnyal indulnak tanul-
mányaiknak. 1992 februáljában fölröppent a hír, miszerint a határon 
túli magyar fiatalok továbbtanulását támogató két szervezet — a Márton 
Áron, illetve a Kemény Zsigmond Alapítvány — pénzforrásai kimerültek 
a jugoszláviai események következtében, ugyanis ebből fedezték a Ma-
gyarországra menekült gyerekek oktatási költségeit. így az újabb tanév-
ben csak az úgynevezett C-kategóriás továbbtanulási lehetőségek ma-
radtak meg a kárpátaljaiaknak, amely azt jelenti, hogy önköltséges 
alapon rokonok, vállalatok, alapítványok anyagi segítségével kell majd a 
felvételt elnyert fiataloknak ellátniuk magukat, fizetni a költségeket. A 
KMPSZ nem vállalja fel ügyüket. A továbbtanulás lehetőségeinek befa-
gyását a NEI és a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium ille-
tékesei cáfolták, s egyben bejelentették: 1992 szeptemberében 60 kár-
pátaljai fiatal kezdheti meg tanulmányait a NEI nulla évfolyamán. 



A magyar oktatás gondjainak enyhítésében sokat segít az az együtt-
működés, amely évek óta kialakult Kárpátalja és a szomszédos régió, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között. A kapcsolatok szélesítéséről 
1991 decemberében Nyíregyházán egyezményt írtak alá a megyei peda-
gógiai intézet szervezésében tartott tárgyalásokat követően. Erről a kő-
vetkezőket nyilatkozta Viktor Sepotyko, ukrán kulturális miniszterhe-
lyettes: „Tovább fogjuk mélyíteni a korábban kialakult kapcsolatokat, az 
egyik dokumentumot éppen erről írtuk alá. Egyebek között folytatjuk 
mindazt, ami már bevált: a pedagógusok és a tanulók cseréjét, a tapasz-
talatcseréket és továbbképzéseket, szakmai segítséget nyújtunk egymás-
nak a szakképzésben és a nyelvoktatásban, megszervezzük a tehetség-
gondozó versenyeket, az olvasótáborokat. Megpróbáljuk megvalósítani 
iskolai körülményeink härteres elszámolását. A két minisztériumnak ha-
tározott elképzelései vannak arról, hogy a szabolcs-szatmár-beregi és a 
kárpátaljai régiók közötti együttműködést országos méretűvé szélesít-
hessük... Hatalmasnak mondható az a segítség, amit már eddig is kap-
tak a kárpátaljai magyar iskolák, a taneszközöktől, a tankönyvektől, a 
térképektől kezdve a pedagógusok továbbképzéséig. Az iskolákat tekint-
ve a legfontosabbnak most azt tartom, hogy Magyarország segítsen a 
népművészeti hagyományok ápolásában, a népszokások felelevenítésé-
ben, a magyar néprajz kutatásában."59 Mindezt jól segíti, hogy a magyar 
nyelv és tudat ápolását szélesen értelmezik Kárpátalján. Többnyire az is-
kolák, a pedagógusok a szervezői a gáti Kovács Vilmos Versmondó Ver-
senynek, a József Attila születésnapján tartott Bátyúi Költészeti Napok-
nak, a középiskolások vers- és prózamondó versenyének vagy az április 
18-án a beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában megrendezett Ka-
zinczy Ferencről elnevezett magyar kiejtési versenynek. Május 17-én az 
ungvári Dayka Gábor középiskolában tartották a Bihari Nemzetközi 
Vers- és Prózamondó Verseny kárpátaljai elődöntőjét. Új kezdeménye-
zésként a KMKSZ és a Kárpátalja című lap versmondó versenyt szerve-
zett a diaszpórában élő magyar fiatalok számára. A találkozó házigazdái 
a viski középiskola pedagógusai és a helyi KMKSZ szervezet vezetői vol-
tak. A felhívásra iskolások érkeztek a kazahsztáni Alma-Atából, illetve 
Kijevből és Lembergből, a Felső-Tisza vidéki diákok is csatlakoztak hoz-
zájuk. 

Az iskolai nevelőmunka és az iskolán kívüli művelődési élet gyarapo-
dása szükségessé tette a kárpátaljai magyar pedagógustársadalom ösz-
szefogását. A feladatot alakulásától kezdve a KMKSZ oktatási bizottsága 
látta el, de a sokrétűség következtében egyre nehezebben. 1991 novem-
berében tették közzé a sajtóban a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövet-
ség Alapítólevelét, amely szándéka szerint független, társadalmi szerve-
zet és jogi személyként működik. Célja: „...megszervezze Kárpátalja 
magyar pedagógustársadalmát, alapot teremtsen érdekvédelmi szerveze-
tének kialakításához, elősegítse Kárpátalja önálló magyar oktatási rend-
szerének létrehozását. A KMPSZ jogot formál a törvények állal a társa-
dalmi szervezeteknek megengedett minden tevékenységre, különös 
tekintettel a nyelvországgal való kapcsolattartás valamennyi formájára." 



A pedagógus szövetség megalakítására 1991. december 8-án került sor, 
elnökévé Orosz Ildikót, a Nagydobronyi Középiskola igazgatóját, a 
KMKSZ oktatási munkabizottságának vezetőjét választották. A Kárpát-
alján élő, hozzávetőleg kétezer magyar pedagógus közül mindössze öt-
vennyolcan vettek részt az eseményen. Itt elhangzott, mivel a KMKSZ és 
a pedagógus szövetség céljai közösek, a továbbiakban nem lesz szükség 
a KMKSZ oktatási bizottságára, de ugyanakkor a KMPSZ kollektív tagja 
kíván lenni a KMKSZ-nek, amelyről szerződést kötnek.60 A szövetség 
szervezésében 1992. január 3-án a beregszászi Kossuth Lajos Középis-
kolában első ízben rendezték meg a kárpátaljai magyar iskolák pedagó-
gusainak és óvónőinek módszertani tanácskozását, ahová vendégelőa-
dók is érkeztek a nyíregyházi megyei pedagógiai intézetből. Januárban 
— mindössze száz példányban — megjelent a KMPSZ lapja Hírmondó 
címmel a magyar iskolák tanárainak számára. Szerkesztője Bagu Ba-
lázs, készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet sok-
szorosítójában. Március 2-án KMPSZ keretein belül megalakult az óvo-
dai pedagógusok szakmai munkaközössége. A KMPSZ június 14-én 
Beregszászban tartja tisztújító közgyűlését, ahol Orosz Ildikó elnök szá-
mol be a szövetség múlt évi munkájáról. A tanácskozáson jóváhagyják a 
KMPSZ új Alapszabályát és a szövetség elnökét megerősítik tisztségében. 

Művelődés 

A KMKSZ szervezeti megerősödése és a magyarság érdekvédelmének 
mind erőteljesebb vállalását követően — részben a szövetség védőernyő-
jében — sorra alakultak a szakmai szerveződések, amelyek a magyarság 
megőrzésének egy-egy szeletét vállalták fel. Elsőként a Kárpátaljai Ma-
gyar Néprajzi Társaság jött létre 1991. szeptember 29-én Beregszász-
ban, ahol a több mint húsz alapító jóváhagyta az ideiglenes alapsza-
bályt, megválasztotta az elnököt, Vári Fábián László költőt és a 
szervezőtitkárt, Bagu Balázs tanárt. Döntöttek arról is, hogy hamarosan 
összehívják az első közgyűlést. Az itt elfogadott alapszabály szerint a tár-
saság célja: A kárpátaljai magyar lakosság hagyományainak feltárása, 
megőrzése, tudományos igényű feldolgozásának elősegítése, a magyar-
ság és a vele együtt élő nemzetiségek etnokulturális kapcsolatainak ku-
tatása, támogatása, harmonikus együttélésük segítése a néprajz mód-
szereivel. A néprajz iránt érdeklődő önkéntes gyűjtők tevékenységének 
ösztönzése, szakmai támogatásuk, továbbképzésük, a Társaságban való 
tömörítésük, a kutatásuk eredményeinek publikálása. A gyűjtések tá-
mogatásával és összehangolásával segíti a kutatást, pályázatok kiírásá-
val serkenti a feldolgozó munkát, gondoskodik a gyűjtött anyag archivá-
lásáról, szakkönyvtárat hoz létre."61 A Társaság 1992. február 9-én 
Beregszászban tartotta első közgyűlését, ahol elnökévé Vári Fábián 
László költőt és folkloristát, alelnökévé Soós Kálmánt, az ungvári Hun-
garológiai Központ igazgatóhelyettesét választják, és elfogadják az új 
alapszabályt. 



A Kárpátalja Alapítvány 1991 december elején alakult, és a következő 
év januáijában jegyezték be hivatalosan Ungvár székhellyel, amely első-
rendű, szinte kizárólagos feladatául a Kárpátalján, illetve Ukrajnában 
élő magyarok szolgálatát, kultúrájának megőrzését és fejlesztését vállal-
ta fel. Az alapítvány nem tömegszervezet, nem politizál, hanem azokat 
támogatja — művészek szerepeltetésétől a pedagógusok továbbképzésé-
ig, szavalóversenyektől gyerekek nyári táboroztatásáig —, akik a magyar 
kultúrát gyarapítják. Időről-időre az alapítvány kuratóriuma dönt a 
pénzösszegek felhasználásáról. Első ülését március 25-én Ungváron tar-
totta, amikor a szolyvai emlékpark építésére, magyar sajtótermékek és 
más kiadványok támogatására, jótékonysági célola"a szavazott meg tá-
mogatást. Az Alapítvány március 6-án Nyíregyházán jótékonysági kon-
certet rendezett az evangélikus templomban, ahol megjelent Göncz Ár-
pád köztársasági elnök, az alapítvány fővédnöke. Május elején összesen 
egymillió forint értékben juttattak el Kárpátaljára 3200 magyar nyelvű 
mesekönyvet, kétezer általános iskolai tankönyvet, és ismeretterjesztő 
kiadványt, valamint írógépeket, írásvetítőket és fénymásoló berendezése-
ket. A későbbiekben támogatták a kárpátaljai tanárok számítástechni-
kai, illetve zenepedagógiai továbbképzését. A számítástechnikai oktatás 
beindításához az aknaszlatinai magyar iskolának hat, az ukrán és ro-
mán iskolának négy-négy személyi számítógépet ajándékoztak.62 A bu-
dapesti Fővárosi Bíróság 1992 tavaszán vette nyilvántartásba a „Bereg-
szászért Alapítványt", alapítói — Bende Mária, Pazar Tibor György és 
Szemes Kálmánné Pazar Valéria — a következőkben foglalták össze cél-
ját: „A beregszászi és a környékbeli magyar anyanyelvű lakosok kulturá-
lis, oktatási, szociális és közérdekű vállalkozási szerveződésének támo-
gatása."63 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség alakuló ülését 1991. decem-
ber 15-én tartotta Munkácson, amelyen szlovákiai magyar és magyaror-
szági cserkésztisztek, a kárpátaljai református, római katolikus és görög 
katolikus egyházak képviselői, öregcserkészek, valamint az 1991 nyarán 
a gödöllői táborban cserkésztiszti képesítést szerzett kárpátaljai fiatalok 
és a cserkészet iránt érdeklődést tanúsító vendégek vettek részt. A gyű-
lés megvitatta és elfogadta az Alapszabályt és megválasztotta az ideigle-
nes elnökséget. A munkácsi székhelyű „Szövetség célja és küldetése a 
kárpátaljai magyar ifjúság vallási, erkölcsi, szellemi és testi adottságai-
nak fejlesztése a cserkészet irányelvei alapján. Célját, feladatait és neve-
lési módszereit a cserkészet alapítója, sir Robert Baden-Powell által le-
fektetett elvek határozzák meg." 4 A szövetség megalakulása után a két 
munkácsi őrs, a fiúkból álló Turul és a lányokat tömörítő Liliom tagjai a 
munkácsi klastromhegyi portya keretében letették az újoncpróbát, majd 
a fogadalomtételt Kárpátalján fél évszázad után először. Május 28-án 
cserkészeket avatnak Técsőn, a református templomban, ahol az előző 
év szeptemberében indított tanfolyam végén nyolc fiatal teszi le sikere-
sen a cserkészvizsgát. Huszt mellett, a Tisza partján június 27-én meg-
nyitották a háború utáni évtizedek első kárpátaljai cserkésztáborát, ahol 
mintegy száz huszti, técsői, nagyszőlősi, beregszászi, munkácsi, ungvári 



cserkész és cserkészjelölt gyűlt össze, hogy budapesti vendégeikkel 
együtt megismerjék a gyakorlati tudnivalókat. Dr. Ortutay Elemér teoló-
giai tanár segítségével április 1—3-án megalakították az első kárpátaljai 
lány cserkészcsapatot, amely Árpád-házi Szent Erzsébet nevét vette fel. 

A Kárpátaljai Magyar Könyvtáros Egyesület alakuló közgyűlését 1992. 
június 22-én tartják Beregszászban, amelyen a kárpátaljai magyar váro-
si és községi könyvtárosok, az iskolai és KMKSZ-könyvtárak képviselői 
vesznek részt. Magyarországról a vidékkel együttműködő könyvtárak, így 
a vásárosnaményi, a nyíregyházi könyvtárak, valamint az Országos Ide-
gennyelvű Könyvtár munkatársai vannak jelen, a Magyar Könyvtáros 
Egyesületet S. Benedek András képviselte.6 

A kárpátaljai magyar irodalmárok szerveződése, illetve kapcsolatok 
keresése az anyaországi, illetve a többi kisebbségi magyar irodalommal 
már a nyolcvanas évek végén megkezdődött. így alakult meg 1992. janu-
ár 22-én a magyarországi Fehérgyarmaton a Hármashatár Irodalmi Tár-
saság (HIT) a helyi, a kárpátaljai és Szatmámémeti-i alkotók részvételé-
vel. Az április 27-ei ülésen fogadták el az alapszabályt, amelyben többek 
között szerepel, hogy a társaság tagjai kölcsönösen támogatják egymást 
a területek irodalmi hagyományainak megismerésében és ápolásában, a 
meglevő publikációs lehetőségek felhasználásával, újak teremtésével se-
gítik a szerzők műveinek megjelentetését, ismertetését és terjesztését. A 
második találkozón háromtagú koordinációs tanácsot választottak az 
ügyek vitelére, köztük a nevetlenfalui Kosztyu Margit kultúrost. A kár-
pátaljai irodalmárokat nyolcan képviselték. Első lépésként a három régió 
alkotói egy időszaki kiadvány indítását tervezték.66 

A kárpátaljai magyar irodalom szervezeti kereteinek kialakítása iránti 
igény 1992-ben ölt mind határozottabb formát. A HIT megalakulása 
után május 12-én újabb tagokkal bővül Kárpátaljáról a Magyar írók 
Szövetsége. A szövetség választmánya Balla László, Balla D. Károly, Fü-
zesi Magda, Horváth Sándor, Vári Fábián László és Finta Éva után ez al-
kalommal Dupka Györgyöt és Fodor Gézát is felveszi tagjai közé. Az erő-
ket összefogva így alakították meg szeptember 20-án Ungváron, a 
Kárpátaljai Magyar Könyvnapon az írószövetség kárpátaljai rendkívüli 
tagjai — a fentiek — a Magyar írószövetség Kárpátaljai írócsoportját (MI-
KICS), amelynek célja: „Mindazon alkotók tevékenységének összefogása, 
akik Kárpátalján művészileg mind értékesebb egyéni műveket hoznak 
létre, s mind teljesebben kívánnak bekapcsolódni az egyetemes magyar 
művelődésbe; továbbá céljaik hagyományaink ápolása, közösségeink 
magyarságarculafának megőrzése, publikációs lehetőségeinek mind ha-
tékonyabb kihasználása, illetve újak megteremtése, alkotói érdekek vé-
delme, pályakezdők patronálása, együttműködés más magyar és nem 
magyar irodalmi egyesületekkel stb." Az írócsoportnak joga van — 
mondta ki az Alapítólevél — Kárpátaljáról tagokat javasolni a Magyar 
írószövetségbe, melynek választmányával szoros kapcsolatot tart és 
szervezeti szabályzatának szellemében működik. A MIKICS Dupka Györ-
gyöt választotta ügyvezető elnöknek. Az írócsoport saját határozata alap-
ján három kárpátaljai alkotót — Kecskés Béla, Nagy Zoltán Mihály, Sütő 



Kálmán — javasolt tagfelvételre a Magyar írószövetség soraiba. Kezde-
ményezte az 1990-ben alapított Kovács Vilmos Irodalmi Díjnak a 
KMKSZ-től való átvállalását, új szabályzatának kidolgozását és a díj 
odaítélési jogát. Ezenkívül a közeljövőben kétheti, vagy havi kulturális 
lapot indít Pátria címmel, amely a MIKICS fórumaként működne, előké-
szítésével Balla D. Károlyt bízták meg.67 A Magyar írószövetség október 
27-én Budapesten tartott közgyűlésén Dupka György felolvasta az Ala-
pítólevelet, majd bejelentette: »...nincsen politikai akadálya annak mint 
más határon túli magyar alkotók esetében, hogy rendes tagjai legyenek 
az írószövetségnek, egyúttal a MIKICS önálló írócsoportként csatlakozott 
a szövetséghez«. 

Újabb szakmai szervezetet hoztak létre szeptember 26-án Ungváron, a 
Kárpátaljai Magyar Újságírók Független Szövetségét. Az alakuló gyű-
lésen a területen tevékenykedő újságírók, közírók, publicisták két-
harmada — összesen huszonnyolcan — jelentek meg. Az érdekvédelmi 
szövetséget több ok tette szükségessé: a korábban működő szovjet új-
ságírószövetség megszűnt, ugyanakkor kritikus helyzetbe került a kár-
pátaljai magyar sajtó. Az új szerveződésnek egyik legfontosabb feladata 
a magyar tollforgatók érdekeinek védelme, felkutatni az anyagiakat a 
meglévő magyar nyelvű lapok fönnmaradásához, valamint a szakmai 
utánpótlás, illetve továbbképzés. Az utóbbi különösen azért fontos, mert 
az elmúlt években a kárpátaljai magyar újságírók egy része — többnyire 
a szakmával is végleg szakítva — Magyarországra telepedett, és égetővé 
vált a hiányuk. Hasonlóan a szovjet uralom évtizedeihez, ma sincsen le-
hetőség a tollforgatók ukrajnai vagy külföldi továbbképzésére. Bár az 
utóbbi években Kárpátalján megkétszereződött a magyar nyelvű sajtó-
termékek száma, 1992 végére a pénzhiány valamennyit megszűnéssel 
fenyegeti. A Kárpáti Igaz Szó napilap nem papírhiány, hanem anyagi 
gondok miatt csak hetente háromszor kerül az olvasókhoz csökkentett 
terjedelemben. A korábban hetente háromszor napvilágot látó járási la-
pok — a beregszászi Beregi Hírlap, az Ung-vidéki Hírek, és a Nagysző-
lős-vidéki Hírek — csak heti egy alkalommal jelennek meg. A KMKSZ ál-
tal alapított havi szatirikus magazin, a Tárogató (Mellékleteként az 
Ungvári Dayka Gábor Középiskola tanulói Kárpátaljai Szia címmel diák-
lapot indítottak.) is anyagi nehézségekkel küszködik, hasonlóan a har-
madik évfolyamú Kárpátalja című hetilap, amelynek július végén jelent 
meg az utolsó száma. A szerkesztőség e hónap 12-én bejelentette, hogy 
a korábban a KMKSZ hivatalos lapjaként kéthetente megjelenő, függet-
len, közéleti lap anyagi gondok miatt a továbbiakban csak havonta lát 
napvilágot. Szeptembertől egy bővebb terjedelmű folyóirattal jelennek 
meg, amelyet nemcsak Kárpátalján, hanem Magyarországon is terjeszte-
nek. (A Kárpátalja c. lap decembertől újra megjelenik.) A Hatodik Síp c. 
folyóirat megszűnt, helyette 1993 áprilisától Pánsíp címmel havi irodal-
mi-művészeti magazin jelenik meg a Galéria Kiadó gondozásában. E 
gondoknak az enyhítésére is szövetkeztek a káqiátaljai magyar újságí-
rók, ezenkívül a maguk sajátos eszközeivel segíteni akarják az informá-
ciók szabad áramlását, egyenjogú partnerként szándékoznak kiépíteni 



kapcsolataikat az ukrajnai, a magyarországi szakmai és más szerveze-
tekkel. Különösen az utóbbira van égetően szükség, hiszen gazdasági 
okok miatt 1989 óta hivatalosan egyetlen magyarországi napilapra sem 
lehet előfizetni Kárpátalján. A napi sajtóból ma már remittenda sem ér-
kezik a vidékre, mindössze néhány hetilap jut el megkésve, de esetlege-
sen és kis példányszámban. így az anyaországi sajtó egyszerűen nincs 
jelen Kárpátalján. 8 A KMKSZ egyik első üzleti vállalkozásaként alapított 
Pegazus Kisvállalat, amelynek fő profilja a lapterjesztés, sem tudott ezen 
a helyzeten lényegesen változtatni. A vállalat egyetlen pozitívuma, hogy 
1992 januárjában Ungváron a Petőfi-téren megnyitotta a Petőfi Könyves-
boltot, ahol eleinte azokat a könyveket árusították mérsékelt áron, ame-
lyeket a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól, különböző 
alapítványoktól és magán személyektől kapott a KMKSZ. 

Kárpátalján a könyvkiadás sincsen kedvezőbb helyzetben. Az 1945 
óta fennálló ungvári Kárpáti Kiadót a rendszerváltozás a csőd szélére 
juttatta, már nem tudja vállalni a ráfizetéses könyvek kiadását. A ma-
gyar szerkesztőségben korábban 7 munkatárs dolgozott, számuk 1992-
ben a negyedére csökkent. A könyveket 28 százalékos forgalmi adó ter-
heli, az információ pedig egy év alatt megtöbbszörözte az árakat. Az 
1958 óta megszakítás nélkül megjelenő Kár-páti Kalendáriumot például a 
tavalyi ár sokszorosáért kellene árusítaniuk, hogy egyáltalán megjelen-
tethessék. A Kárpáti Kiadó vezetősége 1992 közepén támogatásért folya-
modott az ukrán kormány nemzetiségi alapjához az új kiadványok fi-
nanszírozására. 400 ezer rubelt (kupont) kaptak, amely csak másfél 
könyv megjelentetésére elegendő. A hátrányos helyzet abból is érződik, 
hogy bár Kárpátalján nem létezik szlovák nyelvű irodalom, — s mind-
össze egyetlen jelentős szlovák település van a vidéken, Őrdarma — a ki-
adóban szlovák szerkesztőséget akarnak létrehozni az illetékesek, 
amelyre 2 millió kupont kaptak. 1992-ben a kiadó magyar könyvet nem 
jelentetett meg. Némi javulás 1993 folyamán várható, mivel a Kárpáti Ki-
adó állami struktúrában maradt, így az ukrán kormány nemzetiségi 
könyvkiadást szorgalmazó alapítványa 10 könyv megjelentetését tudja 
dotálni. 

Az állami könyvkiadás válságát tapasztalva a kárpátaljai szerkesztők 
közül néhányan beindították a magánkönyvkiadást magyarországi ala-
pítványok támogatásával. így alakult meg Ungváron a Galéria Kiadó, 
ezenkívül néhány helyi szerző könyvének megjelentetésére vállalkozott a 
Tárogató c. szatirikus havilap is. 

A könyvkiadás és a könyvellátás problémáját csak részben tudták fel-
vállalni. Változás e téren akkor következett be, amikor 1992. március 
26-án amerikai-magyar-ukrán vegyesvállalat jött létre és jogi személy-
ként INTERMIX Kft. néven jegyezték be Ungváron, ezzel egyidőben kép-
viseleti irodát nyitottak Budapesten. A kereskedelmen, a szolgáltatáson 
és ipari tevékenységen kívül könyv- és lapterjesztéssel, könyv- és lapki-
adással foglalkoznak. 

E felelősséget átérezve a vállalat alapítói, az INTERMIX Kiadó munka-
társai lehetőségeikhez mérten igyekeznek hozzájárulni a magyar intéz-



mények, egyházak, szervezetek hathatós támogatásához, a könyv- és 
lapkiadási, valamint a terjesztési problémák megoldásához. Olyan fórum 
megteremtésén fáradoznak, amely felkarolja és segíti a kisebbségben élő 
magyarságot, minden érdeklődő számára igyekszik biztosítani a szelle-
mi alkotásokkal való ellátást. 

Ez irányban munkálkodva, 1992-ben már megtették az első lépése-
ket. Több millió forint értékben az anyaországból könyveket és lapokat 
hoztak be, melyek a vállalattal szerződésben álló Kárpátaljai Fogyasztási 
Szövetkezet üzleteiben, a Kárpátaljai Sajtóterjesztő hálózatának kioszk-
jaiban, az ungvári Druzsba könyvesüzletben kerültek a magyar olvasók-
hoz. Olyan nagy példányszámú könyveket jelentettek meg a magyaror-
szági olvasók részére, amelyekből a kárpátaljai olvasók asztalára is 
jutott. E tekintetben példaértékű vállalkozásunk a Klasszikus Kaland 
Könyvek sorozatának elindítása. A szépirodalmi, ismeretterjesztő, egyhá-
zi kiadványokon és tankönyveken kívül szórakoztató jellegű műveket, te-
matikus kalendáriumokat is megjelentetnek. A könyvkiadáshoz megbíz-
ható nyomdai hátteret az ungvári Patent Nyomda és Kiadóvállalat 
biztosít, mellyel hosszú távon együttműködési szerződésben állnak. 
Csak az elmúlt évben tízmillió karbovanec értékben adtak ki közösen 
könyveket. 1993-ban az évi könyvkiadás: össztermék volumenét 50 mil-
lió ívnyomásban határozták meg, azaz havonta legalább 50 ezer pél-
dányszámbanjelentetnek meg nyomdaipari termékeket. 

Felkarolták és segítik a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség könyvei-
nek kiadását. Ezért köszönet illeti a Magyar Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium illetékeseit, akik a rendelkezésükre álló alapítványokkal 
támogatják a határon túli magyar könyvkiadást. Ennek egyik felelős 
gazdaszerepét az Intermix felvállalta, s bejegyzett könyvkiadói jogával él-
ve — az alapítványok nyújtotta lehetőséghez mérten nonprofit alapon — 
finanszírozza a kiadásra elfogadott művek megjelentetését. Ennek zömét 
díjmentesen, adományként átadja a kárpátaljai magyarlakta helységek 
könyvtárainak, iskoláinak és más intézményeknek. A fenti lehetőségek 
összefogása révén mód nyílik az egyházi — református, görög katolikus 
és római katolikus hittanoktatáshoz szükséges könyvek megjelentetésé-
re is. 

Ezzel az igénnyel rendezték meg 1993. február 6-án Ungváron a Kár-
pátaljai Magyar Könyvek bemutató napját, melyen a helyi alkotócsopor-
tok, egyházi és társadalmi szervezetek képviselőin kívül megjelentek a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium határontúli könyvkiadással fog-
lalkozó kuratóriumának, a miniszterelnöki hivatal Határontúli Magyarok 
Hivatalának, a Magyarok Világszövetségének, az Anyanyelvi Konferencia 
Magyar Nyelv és Irodalom Nemzetközi Társasága, valamint különböző la-
pok és üzleti körök képviselői. Olyan értelmiségi fórum volt ez, amely 
szívén viseli a magyar kultúra, a könyvkiadás ügyét, anyanyelvűnk vé-
delmét holnap is. 

A beregszászi magyar színház ügye 1991 nyarán holtpontra jutott, 
mert az állami szervek semmilyen támogatást nem adtak. Augusztus 
21-én Dalmay Árpád, a KMKSZ beregszászi járási szervezetének elnöke 



felhívással fordult az anyaországhoz, a nyugati magyarsághoz és a kár-
pátaljai származású zsidósághoz, hogy segítsen az első önálló hivatásos 
magyar színház létrehozásában. Egyúttal bejelentette, hogy a Nyíregyhá-
zán működő Beregi Társaság az Országos Kereskedelmi és Hivatalbank-
ban megnyitotta a „Pro Educatione" alapítvány számláját az adományo-
zók számára. Az utalványon fel kell tüntetni: A Beregszászi Magyar 
Színház javára." Közben az ukrán és a magyar kulturális tárcaközi 
együttműködési munkaterv részeként 1989 őszén magyar nemzetiségű 
színészosztály indult a kijevi színművészeti főiskolán, a fiatalok három 
szemesztert a budapesti hasonló intézményben hallgatnak. A tizenhat 
színészjelölt 1993 szeptemberében végez tanulmányaival, ekkor Bereg-
szászra települ, ahol a hivatásos magyar színház gárdájának gerincét al-
kotja. Az ifjú társulat a sikeresen működő amatőr népszínház idősebb 
tagjaival egészül ki. Most szerzi másoddiplomáját Vidnyánszky Attila a 
leendő igazgató, akit vendégrendezésre hívtak meg a volt jugoszláviai 
Vajdaság két magyar társulatához Újvidékre és Zentára. A beregszászi 
magyar színház alkalmas épületét megtalálták, a helyi zsinagógát jelen-
leg művelődési házként hasznosítják. A zsinagóga homlokzatát helyreál-
lítják, amely jól illeszkedik a századfordulón kialakult városképbe. Az 
ajánlati tervet Vincze József és munkatársai, a miskolci Architektúra Kft 
készítette az Illyés Alapítvány támogatásával, 1992 júliusában a Magyar 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium segítségével pedig elkészült a 
kiviteli terv is. Az újjáalakított homlokzattal nyilvánvalóvá teszik az épü-
let eredeti rendeltetését, a városban élt zsidócsaládok emlékét a színház 
falán táblán örökítik meg és imaszobát alakítanak ki az épületben a ha-
zalátogatók számára. Az átépítés várhatóan négymillió dollárba, vagyis 
több mint háromszázmillió forintba kerül. A költségek összegyűjtésére 
alakult meg a Kőbányai Sörgyár segítségével 1992. március 15-én a be-
regszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Alapítvány, kuratóriumá-
nak elnöke Csoóri Sándor. Legutóbb október 17-én Beregszászon ülése-
zett a kuratórium, ez alkalomból Illyés sétányra keresztelték át a költő 
szobrával szembeni utcácskát és a Népszínház hivatalosan felvette Illyés 
Gyula nevét. Megkezdték a nemzetközi közadakozás szervezését a szín-
ház felépítésére. 0 A kuratórium tagja, Sinkovits Imre színművész no-
vemberbenjótékonysági célú műsorsorozatot adott Kárpátalján, a turné 
teljes bevételét a beregszászi magyar színház létrehozására ajánlotta föl. 

Az elmúlt két esztendőben — 1991—1992 — szinte reneszánszát élte 
a magyar kultúra Kárpátalján. Lehetetlen felsorolni a rendezvények, ün-
nepek sokaságát, azért csak néhány jelesebbet említünk a sokszínű pa-
lettából. 1991 júliusában a beregszászi Kossuth Lajos Középiskola végre 
felavathatta névadója szobrát, majd Munkácson második alkalommal 
rendeztek nemzetközi zenei tábort. Szeptember 29. és október 13. között 
tartották a Magyar Művészet és Tudomány Napjait Kárpátalján, Nagypa-
ládon Hollósy alkotótábort szerveztek húsz festőművésznek, közülük 
többen az erdélyi Nagybányáról érkeztek. Técsőn második alkalommal 
tartottak Arany ősz a Tisza mentén címmel kórustalálkozót. Itt Kálmán 
Attila, a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium államtitkára a 



Pro Cultura Hungáriáé díjat adta át a tiszapéterfalvai Tisza Dal- és 
Táncegyüttesnek, valamint a nagypaládi férfikórusnak és citerazenekar-
nak. 1991—1992 őszén-telén számos községben — így Muzsalyban, Me-
zőkaszonyban, Nagydobronyban, Aknaszlatinán, Csapon, Zápszonyban 
és másutt — emléktáblákat avattak a második világháború és GULAG-
ok áldozatainak. Munkácson a Rákóczi-kastély udvarán avatták fel Matl 
Péter alkotását, amely a városból több mint kétezer táborokba hurcolt 
embernek állít mementót. 1992 is bővelkedett emlékezetes kulturális 
eseményekben. Április 4-én névadó ünnepséget és szoboravatót tartot-
tak a munkácsi magyar tannyelvű iskolában abból az alkalomból, hogy 
az intézmény felvette II. Rákóczi Ferenc nevét. Az iskola udvarán leplez-
ték le a Nagy Fejedelem mellszobrát, Lavotha Géza sárospataki szob-
rászművész alkotását, amelyet a sárospataki polgármesteri hivatal aján-
dékozott a munkácsiaknak. Az ünnepségre vendégek érkeztek a 
szlovákiai/felvidéki Borsiból is, Rákóczi szülőfalujából. Júliusban Esze 
Tamás-emlékjellel gazdagodott Beregszász: a mai Rákóczi téren leplezték 
le a kuruc vezér emléktábláját, ott, ahol 1703-ban kibontotta a szabad-
ságharc zászlaját és olvasta fel II. Rákóczi Ferenc kiáltványát. Április 
24—26 között az ungvári Hungarológiai Központban nemzetközi tudo-
mányos tanácskozást tartottak A magyar kultúra az európai kultúra 
összefüggéseiben címmel. Április 27—30. között Magyar regionális gaz-
dasági napok címmel nemzetközi termékbemutatót és kiállítást rende-
zett Ungváron a budapesti Általános Kereskedelemfejlesztési Kft és az 
ungvári Komplex Kisvállalat. Az önálló Ukrajna labdarúgó válogatottja 
első hivatalos nemzetközi mérkőzését Magyarország csapatával vívta áp-
rilis 29-én Ungváron. Az eredmény 3—1 Magyarország javára, a gólszer-
zők: Kiprich (2), Sallói, illetve Gecko. Száz esztendővel ezelőtt Nagyszőlő-
sön, a Vármegyeház nagytermében adta első nyilvános hangversenyét 
Bartók Béla. Május 12-én a centenárium jegyében a Bartók nevét viselő 
helyi zeneiskola tehetséges kárpátaljai gyermekek részvételével megren-
dezte a Bartók Béla Modern Zenei Versenyt, amelyen ifj. Bartók Béla is 
részt vett. Megjelenik a Kárpátalja népzenéje című hanglemez, magyar, 
román, cigány és zsidó dallamokkal, amelyeket 1971 és 1990 között 
Kiss Ferenc és Stoller Antal gyűjtött a vidéken. 

Beregszászban 1993. február 10-én megalakult a Kárpátaljai Magyar 
Keresztyén Orvosok Egyesülete, elnökének dr. Baran Zoltánt nagyberegi 
körzeti orvost választották meg. 

1993 áprilisában Ungváron megalakult az Ukrajnai Magyar Értelmi-
ségiek Közössége, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság. 

Egyházak 

A kárpátaljai magyarság hitéletének újjászületését jelentősen elősegí-
tette az az 1991. március 23-án hatályba lépő törvény, amely eltörölte 
az ifjúsággal való egyházi foglalkozás tilalmát és engedélyezte a hitokta-
tást. így az év derekától szinte mindenütt megkezdődött a hitoktatás, 



bár e télen még a legtöbb helyen hideg templomokban, 1992-töl azon-
ban már fűtött iskolákban. A törvény az egyházat jogi személyként is-
merte el és szabad utat nyitott az egyházak belső ügyeinek rendezésé-
hez. A református egyházban legelőször a presbitériumokat választották 
újra és eskették fel tagjaikat. A következő feladatként visszaállították az 
1945 előtt évszázadokon át működött három egyházmegyét, így az ungit, 
esperese Horkay László nagydobronyi, a beregit, esperese Szabó Béla 
derceni és a máramarosr-ugocsait, esperese Lajos Mihály salánki lelki-
pásztor. Ezután került sor az egyházkerületi vezetőség megválasztására, 
püspök dr. Forgon Pál, helyettese Gulácsy Lajos főjegyző. Cél az egyház 
zsinat-presbiteri elvek alapján történő kormányzása, ezért világi vezető-
séget is választottak, elnöke Fodó Sándor. Jelenleg (1992) 94 egyházköz-
ségből áll a Kárpátaljai Református Egyház, amely a becslések szerint 
120 ezres lélekszámú. Gondozásukat mindössze 24 lelkipásztor látja el, 
nehéz körülmények, túlterheltség közepette. Égető gond a lelkészután-
pótlás. Jelenleg csaknem húsz fiatal tanul a debreceni, a budapesti teo-
lógián és a sárospataki előkészítőn. A fiatalok másik csoportja — 16-an 
— az említett, illetve a kolozsvári teológiára készül. Kárpátalján fellen-
dült a gyülekezeti élet, Nagydobronyban például 1991 őszén mintegy 
hétszáz fiatal iratkozott be a református templomban kezdődött hitokta-
tásra. Több helyen fogtak templomépítésbe, így például Csapon, ahol új 
készül az 1944-ben felrobbantott helyett. Szernyén 1991. június 17-én 
emlékművet avattak a magyar iskola udvarán Balog Sándor református 
kántortanítónak, aki 1935-ben megalakította a nagy színpadi sikereket 
arató Gyöngykalárist. Eszeny a nyár végén örökítette meg Balogh Sán-
dor mártírhalált halt református tiszteletesének emlékét, akit 1946-ban 
ártatlanul ítéltek el és soha nem tért haza Szibériából. Több község 
templomába új harangot szereltek fel. A Magyar Református Világtalál-
kozóra Kárpátaljáról 1360 hívő utazott Debrecenbe és Zánkára. A mun-
kácsi járási derceni gyülekezet adott otthont 1992. április 1—3. között 
annak a tanácskozásnak, amelyet az egyházkerület szervezett lelkipász-
torainak. A budapesti Teológiai Akadémiáról hívtak meg tanárokat, akik 
egyháztörténeti, bibliaismereti, gyakorlati teológiai előadásokat tartot-
tak. Április végén Kárpátaljára látogatott dr. Hegedűs Lóránt püspök, a 
Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke, aki Munkácson 
ökumenikus istentiszteleten vett részt, majd előadást tartott a Kárpát-
aljai Református Egyház presbitereinek. Ungváron tárgyalásokat folyta-
tott az egyházügyi hatóságokkal a parókiák visszaadásáról, ezt követően 
felkereste az ungvári, a nagydobronyi, a bótrágyi, a derceni és salánki 
gyülekezeteket. Akiihegyen három egyházközség — a református, a ró-
mai, illetve a görög katolikus — közös templom építésére fogott össze. Az 
ünnepélyes alapkőletételen ökumenikus istentiszteletet tartottak, ame-
lyen Oroszi Pál református püspök, Lajos Mihály máramaros-ugocsai es-
peres, református lelkész, Dávid atya római, István atya görög katolikus 
pap prédikált az összegyűlt sokaságnak. A Református Világszövetség 
Európai Területi Bizottsága — a harminc tagból álló testület tagjai tizen-
öt országból érkeztek — július 3—8. között Ungváron tartotta éves kül-



döttülését. A tanácskozást követően mintegy harminc gyülekezetbe láto-
gattak. A bizottsági tagok felkeresték a vallásügyi hivatalt, ahol nehez-
ményezték, hogy a hatóságok nem valósítják meg az ukrán vallásügyi 
törvény azon rendelkezését, amely az egyházi ingatlanok visszaadásáról 
intézkedik régi tulajdonosaiknak. A Református Világszövetség az ülés 
alkalmából 60 ezer német márka anyagi segítséget nyújtott át kárpát-
aljai tagegyházának a lelkészi munka támogatására. 

A kárpátaljai magyar katolikusok számára 1991-ben minden bizony-
nyal II. János Pál pápa augusztus 12—30. között tett magyarországi lel-
kipásztori látogatása volt a legemlékezetesebb. A sok munkával előké-
szített utazási listák alapján közel 13 ezer latin és görög katolikus 
zarándok jutott el az ideiglenesen megnyitott kishatárátkelőkön a mária-
pócsi és a budapesti pápai misékre. Szeptemberben harmadik alkalom-
mal tett lelkipásztori látogatást Kárpátalján dr. Seregély István egri ér-
sek-metropolita — a vidék 1804 óta az egri egyháztartományba tartozik —, 
és Macsolán felszentelte az újra megnyílt katolikus templomot. Október 
25—26-án ismét a vidékre látogatott dr. Paskai László bíboros prímás, 
esztergomi érsek, hogy megáldja az 1989 májusi vizitációjakor siralmas 
állapotban visszakapott — azóta szépen rendbehozott — nagyszőlősi 
templomot. A Mennyei Boldogasszony templom több mint négy évtize-
den át zárva volt, illetve raktárhelyiségül szolgált. Az utóbbi években a 
katolikus egyház több mint húsz templomot kapott vissza, de újak is 
épülnek, így például Sislócon, Korláthelmecen, az utóbbi falu templomát 
egyébként 1985-ben (!) rombolták le felsőbb utasításra. A becsült ada-
tok szerint mintegy 50—60 ezer magyar, szlovák és német katolikus hí-
vőnek mindössze tizennégy papja van, amely kevés. Néhányan az egri 
Hittudományi Főiskolán készülnek hivatásukra. Többen Szlovákiából, il-
letve Erdélyből érkeztek a hívek lelki gondozására. Kevés az elmélyült 
vallásélethez szükséges kiadvány, elsősorban a Biblia, az iina-, illetve 
énekeskönyvek hiányoznak. 

A Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház újraengedélyezésével feltámadt 
a hívek ez idáig titkolt identitás vágya is. A görög katolikus vallás ugyan-
is a kárpátaljai ruszinok számára nemcsak hitbeli kérdés, hanem nem-
zeti identitásuk szerves része, amelyet azonban több mint négy évtizedig 
nem vallhattak meg. „A kárpátaljai görög katolikusok között mintegy 28 
ezer magyar van — nyilatkozta dr. Ortutay Elemér teológiai tanár, görög 
katolikus lelkész —,16 ezer román, kb. 3 ezer szlovák, a többi pedig ru-
szin. De a ruszinok között is vannak, akik ukránnak vallják magukat. A 
papok közt ez az arány 20 százalék körül van. Megyéspüspökünk, Sze-
med! János, aki ruszin nemzetiségű és a papságnak több mint három-
negyed része az ukrán egyházhoz csatlakozni nem hajlandó. Kárpátalja, 
vagyis a munkácsi görög katolikus egyházmegye mintegy három-
százötven éve, azaz fennállása óta különleges státust élvez. Ecclesia sui 
iuris, önálló egyházmegye, tehát közvetlenül Rómának, a pápának van 
alárendelve. Ha mi ezt feladnánk, akkor közvetlen feljebbvalónk a lem-
bergi metropolita lenne, és minden hivatalos ügy Lembergen keresztül 
intéződne. Ám nem is ez itt a legfontosabb, hanem az, hogy ha felad-



nánk státusunkat, akkor a magyar, a román, a szlovák hívek törvény-
szerűen háttérbe szorulnának." A vitát súlyosbította, hogy a konzervatív 
helyi rezsim manipulálta az egyházak közötti ellentéteket. Az ungvári 
székesegyház közötti feszültségeket a demokratikus városi tanács lejára-
tására igyekezett felhasználni, máskor a mindkét fél által elfogadhatat-
lan közös templomhasználatot erőltette. A galíciai egyház célja kezdettől 
az volt, hogy a Vatikán eltörölje a kárpátaljai görög katolikus egyház kü-
lönállását, s azt beolvassza az ortodoxba. A háttér azonban nem elsődle-
gesen egyházi, hanem politikai célokat takar: felszámolni a ruszin iden-
titást, amely szorosan kötődik a magyarbarát görög katolicizmushoz. Az 
ellentéteket egyházi szinten is szítják. A helyzet tarthatatlansága miatt 
1992. február 14-én a kárpátaljai területi tanács végrehajtó bizottsága a 
felekezetek közötti megbékélésre hívta fel a hívőket. Amennyiben a görög 
katolikus vagy a pravoszláv fél nem egyezik bele a közös templomhasz-
nálatba, akkor a templomot annak a felekezetnek adják át, amelyik más 
vallásűakat is befogad. A feszültségek a nyár elejére valamelyest enyhül-
tek, június 28-án ünnepi szentmisén rakták le Ungváron a görög katoli-
kus papi szeminárium alapkövét. Elődjét, a Hittudományi Főiskolát 
1949-ben zárták be. Az erőteljesen ukrán nemzeti célokat követő lem-
bergi egyházi vezetés viszont továbbra sem mondott le arról, hogy a 
munkácsi püspökséget a saját fennhatósága alá vonja. A Vatikán állás-
pontja azonban gátat szabott a galíciai törekvéseknek: az augusztusban 
Munkácson járt Antonio Franco apostoli nuncius a kárpátaljai görög ka-
tolikus egyházi méltóságokkal közösen kiadott közleményében a jelenle-
gi állapotot tartotta elfogadhatónak. 



BEREGSZÁSZI JÁRÁS 



ALSÓREMETE 

Remete 1946-tól ukránul Nyizsnyi Remeti ukrán, ruszin falu, közsé-
gi tanácsjoggal rendelkező helység. 15 km-re van Beregszásztól, a járási 
székhelytől. Alsókaraszló felé a falun műút és keskeny nyomtávú vasút 
halad át. 

Lakossága: 1910-ben 457, 1941-ben 744, 1944-ben 739. A Borzsa-
parti két Remete lakossága jelenleg 1636. 

Társközsége: a valamivel kisebb ukrán, ruszin lakosságú Felsóreme-
te. Lakossága 1910-ben 356, 1942-ben 507, 1944-ben 517, jelenleg 
703. Néhány magyar és vegyesházasságból származó család található 
mindkét községben. 

Nevének eredete: A szájhagyomány szerint a bujdosó Salamon király 
a XI. században az itteni erdőben élt mint bűnbánó remete, s innen kap-
ta a község a nevét. (Annyi bizonyos, hogy az 1329. évben Nagy Lajos ki-
rály édesanyja, Erzsébet királyné által alapított Remete Pál-rendű szer-
zeteseknek itt volt a kolostora, s a helységet Kis-Beregnek is nevezték.) 
Lehoczky Tivadar szerint a hitújítás zavaros idejében pusztították el a 
rendházat. A kolostort 1447-ben rablók dúlták fel és ekkor pusztult el 
az iratanyaga. Később a lerombolt épület anyagából emelték a görög ka-
tolikus templomot. 

Múltjának legtragikusabb emléke az, amikor a bevonuló tatárok az itt 
élő magyarokat elpusztították. Később az itt letelepedett ruszinok újjá-
építik a községet. Az anyakönyve 1788-tól kezdődik. Alsóremetének 150 
polgára vett részt a világháborúban: 15-en hősi halált haltak. Felsőre-
mete leginkább uradalmi erdőségből álló terület volt. Majort itt a Schön-
bom-család létesített. Felsőremetének 120 polgára vett részt az első vi-
lágháborúban: 10 hősi halott. Az azóta egyesült két község második 
világháborús veszteséglistája nem készült el. 

Gazdasága: A két falu földművesei a privatizáció előtt álló helyi gaz-
daságban 1096 hektár földön gazdálkodnak. A falu egy része ingázik, 
más településeken keresi meg kenyerét. 

Hitélete: Görög katolikus egyháza van. 1949—1990 között a sztálinis-
ták pravoszlávként jegyeztették be. Azóta a hívek visszaállították a görög 
katolikus egyházat, a szertartás ukránul (ruszinul) folyik. Templomuk 
Alsóremetén van, amely az egykori pálos rendház és kolostor romos 
anyagából épült fel. 

Anyanyelvi intézményei: A csehszlovák korszakban református nép-
iskolája is volt. Ma ukrán tannyelvű általános iskolája, óvodája, könyv-
tárának ukrán és orosz könyvállománya, művelődési házának pedig mű-
kedvelő csoportja van. 

A magyarul is beszélő remeteiek jószomszédi kapcsolatot tartanak 
fenn a közeli két magyar falu lakosságával: Beregújfaluval és Nagybereg-
gel. 

Műemlékei: Az elpusztult középkori kolostor helye a XIV. századból (a 
rend megjelölése pálos kolostor.) 



ASZTÉLY 
1946-tól ukránul Luzsanka, 1991-től újra: Asztély. Magyar falu. 

Közigazgatásilag Macsolához tartozó társközség, Beregszásztól és annak 
vasútállomásától 3 km-re, a hajdani Beregszász-Beregsurány útvona-
lon. Jelenleg állandó autóbuszjárat köti össze a járási székhellyel. 1985 
után kishatárátkelőhely nyílt itt, a magyarországi Beregsurány felé. 

Lakossága: 1851-ben 290. 1881-ben 363, 1910-ben 510, 1944-ben 
573, 1989-ben 716, ebből magyar 668, 1991-ben 921, ebből magyar 
872. 

Nevének magyarázata: »Asztély... 1359: Aztei,... 1880: Asztély... 
Puszta személynévből keletkezhetett magyar névadással. Az alapjául 
szolgáló személynévhez vesd össze talán: szerb-horvát Ostoj személyne-
vet... A hatósági úton megállapított ukrán Luzsanka helynév töve az uk-
rán „luh", „rét"...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Asztély, magyar falu, Beregh várme-
gyében... 16 r. kath., 258 réf., 15 zsidó lakja. Református szentegyház. 
Földje fekete és termékeny; rétjei jók; erdeje derék; legelője szűk." 

A falu határában folyik a Mitre nevű patak. A XIV. században a Ma-
csolai család birtokolta. A XVII—XIX. században a Lónyay, a Telegdi és 
Perényi családnak voltak itt birtokai. A falu lakói a reformáció kezdetétől 
reformátusok. 1566-ban a tatárok a falu egy részét elpusztították. 

A helyiek hosszú századokon keresztül a macsolaiak sorsában osztoz-
tak. 

A községnek 56 polgára vett részt az I. világháborúban, közülük 9-en 
hősi halált haltak. 

A csehszlovák korszakban református magyar elemi iskolája műkö-
dött két osztállyal. 

Az 1938-as visszacsatolás után a református népiskolán kívül községi 
elemi iskolát is nyitottak. 

1944 őszén 61 férfit hurcoltak el a szovjet hatóságok a faluból, ebből 
43-an odahaltak. AII . világháború frontjain 5-en estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 
Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. Az ukrán-magyar 
határ mentén létesített Barátság-kert főbejárata e község határában 
van. A helybeliek egy része a helyi gazdaságban, a többi a szomszédos 
Beregszászon dolgozik. 

Hitélete: Református egyháza 1729-ben keletkezett. 1991-ben 250 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Orosz Tibor. Jelenlegi temploma 
1829-ben épült torony nélkül. Mai formáját 1803-ban kapta. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi iskola 
működik. Az 1991/92-es tanévben a 22 tanulót 2 pedagógus oktatja. 
Általános, illetve középiskolai végzettséget a közeli beregszászi (búcsúi) 
magyar középiskolában szerezhetnek. 

A falu könyvtára szerény magyar nyelvű könyvállománnyal rendelke-
zik. Az óvoda és a művelődési ház létesítése folyamatban van. 



A KMKSZ asztélyi szervezete 1990. február 1-én alakult 72 taggal, el-
nöke Olasz Miklós. Tevékenységük egyik eredménye, hogy 1991-ben a 
község visszakapta történelmi nevét. Szervezik a község életét, védik a 
falu magyarság-arculatát. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A református úrasztali edényei között 
XVIII. századi is van. A református lelkészlak 1796-ban épült. 

A KMKSZ helyi alapszervezete a II. világháború és a sztálini önkény 
áldozatainak emlékére 1991. október 29-én kopjafát és síremléket állí-
tott a községi temetőben. 

BADALÓ 

Ukránul: Bodoliv, az 1991. szeptember 21-ei rendelet értelmében 
visszakapta régi nevét, községi tanácsi joggal rendelkező. Tiszamenti (itt 
határfolyó) magyar település, 12 km-re fekszik Beregszásztól. Megköze-
líthető müüton köijáratos autóbusszal (Beregszász-Vári-Badaló-Macso-
la-Beregszász). 

Lakossága: 1910-ben 1107, 1941-ben 1250, 1944-ben 1248, 1969-
ben 2278, 1982-ben 1627, 1989-ben 1672, ebből magyar 1335, 1991-
ben 1700, ebből magyar 1400. 

Társközsége: HALÁBOR. 
Nevének magyarázata: „Puszta személynévből keletkezett névadás-

sal. (...) Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű; vesd össze a 
szerbhorvát Budilo személynévvel." Legkorábbi történeti adatok: 
1226/550; Bodolou (VR. 335), 1280: Budulou (Gy.I., 528). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Magyar falu Beregh vármegyében, 4 
római katolikus, 527 református lakja (...) Református anyaszentegyház. 
(...) árvizektől sokat szenved, egyébiránt gyümölcsben, fában, halban bő-
sége van." 

Múl íjából: Árpád-kori település. „1226-ban feltehetően e helység tű-
nik fel a szatmáriak ügyében bíráskodó Demenus ispán nevében. 1280-
ban Hunthpasnan n. Hunth fia, Gergely e birtokot (Balog-Semjén nb.) 
Vbul fia, Egyednek adta cserébe. Ettől kezdve Egyed fiai birtokolták, 
akik közül Ivén e faluból is nevezte magát (1332)." 

Egy ideig Budulou-nak is hívták a községet. Az egykori virágzó község 
fele, a templommal és a paplakkal együtt 1834-ben leégett. A templomot 
a következő évben újra felépítették. Anyakönyve 1759-ben kezdődik. 

A csehszlovák korszakban állami magyar tannyelvű népiskolája volt, 
négy osztálynyi tanulóval. Egyedülálló példa, hogy akkoriban az állam 
pénzén bővítették ki a magyar iskolát. 

A sztálinisták 1944 őszén több mint 200 magyar férfit hurcoltak el, 
ebből 89-en odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 
Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. A lakosság nagyobb 
része itt talált megélhetési lehetőséget. A munkabírók kisebb hányada 



autóbusszal és egyéb jármű Igénybevételével a beregszászi iparválla-
latokhoz és intézményekhez jár be dolgozni. Háztáji gazdálkodással is 
foglalkoznak, amely jól látszik a porták rendezettségén. Három üzlete, 
kereskedelmi központja, egy sor szolgáltató műhelye, szülészete, egész-
ségügyi központja, patikája, postája és távírdája van. 

Hitélet: A község református egyháza 1550-ben keletkezett, 1991-
ben kb. 800 felnőtt hívet számlál az egyházközség, lelkipásztoruk Delé-
nyl István. Mai temploma 1799—1804 között épült a régi helyére, mely 
kicsinek bizonyult, 1985-ben felújították. 

Anyanyelvi intézményei: Gvadányi József általános magyar tannyel-
vű iskola. (Az 1945-ben indult elemi iskolát 1948-ban szervezték át.) A 
tanulók száma az 1991/92-es tanévben 186, a pedagógusoké 22. Több 
mint 50 férőhelyes magyar bölcsőde-óvoda működik. Művelődési háza 
300 férőhelyes. Az intézmény otthont ad a helyi magyar műkedvelő cso-
portoknak és szervezi munkájukat. A községi könyvtár állománya hét-
ezer fölötti, nagyobb hányada magyar nyelvű. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. június 18-án alakult 107 taggal, 
elnöke Szabó Árpád. Fellendítették a falu kulturális életét, kezdeményez-
ték az új iskola építését, leszereltették a határőrséggel a Tisza partját el-
rekesztő határzárat, szögesdrótot, megváltoztatták az utcaneveket stb. 

Gondjaik: földkérdés, a nagybaktai kutató intézetből való kiválás, is-
kola építése, stb. Két éve tervezik Petőfi Sándor mellszobrának felállítá-
sát, a KMKSZ járási szervezete a község számára megrendelte és Mihajlo 
Beleny ókemencei művésszel elkészíttette a nagy költő mellszobrának 
gipszmintáját. 

Emlékhelyei, nevezetességei: a XIII. századból származó, négy fia-
tornyos, erősen átépült református templom. A templom belső falán em-
léktábla van az első világháborúban elesett hívek névsorával. 

Petőfi Sándor megszállt Beregszászon. 1847. július 17-én indult Ma-
csolán, Tiszacsomán és Badalón keresztül menyasszonyához Erdődre. A 
badalói református templom falán márványtábla hirdeti ma is, hogy ott 
járt Petőfi. A Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 1938. augusztus 14-én 
leplezte le az emléktáblát. A Kárpátaljai Magyar Fiatalok Szövetsége ne-
vében Ilku Pál tanító, író is felszólalt. 

Gvadányi József, a magyar felvilágosodás és a nemesi-nemzeti ellenál-
lás sajátos alakja 1763—1766 között (az ismert lovas generális) 3 és fél 
évig tartózkodott a faluban. Itt írta 510 négysoros versszakból álló, a ba-
dalói kvártélyozást megéneklő költeményét, amely 1791-ben jelent meg. 
Első sora így hangzik: 

„Melly faluban estem, neve Badaló..." 

1989 novemberében a KMKSZ helyi alapszervezete kopjafát állított a 
sztálinizmus áldozatainak. 1992 áprilisában az elhurcoltak és a máso-
dik világháborúban elesettek emlékművét avatták fel. 



BALAZSÉR 
Ukránul Balazsér, 1967-ig önálló közigazgatású, azóta Makkosjánosiba 

olvasztották. A falu központjából elágazó Beregszász—Nagydobrony—Csap 
közút mentén terül el, Beregszásztól 7 km-re, vasútállomásától 8 km-re. 

Lakossága: 1881-ben 500, 1910-ben 646, 1940-ben 850, 1944-ben 
785 fő. 1946 után Makkosjánosival együtt közlik lakóinak számát, de a 
helyiek napjainkban is balazsériaknak tartják magukat. 

Nevének magyarázata: „Balazsér, Kuzmino... Az elsődleges Balazsej 
névalak puszta személynévből keletkezett magyar névadással... Az alap-
jául szolgáló személynév szláv eredetű: vesd össze: cseh Blazej személy-
névvel... Az újabb Balazsér névváltozat végződését a magyar ér, „vízfo-
lyás" befolyásolhatta... Az ukrán Kuzmine (tulajdonképpen Kozmáé), 
„Balazsér" névalakot 1946-ban állapították meg hatósági úton." Legko-
rábbi történeti adatok: 1323: Balasey (Gy.I.,529). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Balazsér Balasijovo, magyar-orosz fa-
lu, Beregh vmegyében... 29 r. kath., 185 g. kath., 415 réf., 30 zsidó lak-
ja. Református anyatemplom. Van termékeny földe, szőleje, erdeje..." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Balazsér, (Balasey) ... a Káta nem-
zetségben Gabriel Tamás fia, János öröklött birtoka, melyet az erdődi is-
pán mint királyi javat elfoglalt, de 1323-ban a király visszaítélte János-
nak." Termékeny határú község. 1567-ben német hadak dúlták fel, az 
azt megelőző évben a tatárok 8 házhelyet pusztították el. XV. századbeli 
csúcsíves főtemplomát, amelyet Zsigmond király idejében Szent Barabás 
tiszteletére építettek, hajdan a római katolikusoké volt. 1801—1803 kö-
zött a reformátusok átalakították, toronnyal látták el. 

A községnek 50 polgára vett részt az I. világháborúban, közülük 5-en 
elestek. 

A csehszlovák korszakban állami népiskola működött 2—2 magyar, 
ruszin tannyelvű osztállyal. 

1944. október 26-án a szovjet haderő elérte a két községet. A sztáli-
nisták több mint ötven férfit hurcoltak el, ebből odahaltak 23-an. Ezt 
követően a két település sorsa hasonlóan alakul. 

Hitélete: Református egyháza 1558-ban keletkezett. 1991-ben 400 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Pocsai Vince. 1991-ben új templom 
építésébe fogtak a gyülekezet tagjai. 

Görög katolikus egyháza az 1700-as évek előtt keletkezett. 1949 és 
1990 között ebben a faluban is hivatalosan beszüntették a görög katoli-
kus egyházat, pravoszlávként tartották nyilván. 1990 után az egyház 
visszakapta eredeti jogait, híveinek száma meghaladja a 300-at. 

A római katolikus hívek száma csekély. 
Az itteni KMKSZ-tagok a makkosjánosi szervezetbe tömörültek. 
Emlékhelyek: Balazsér népe a makkosjánosiakkal együtt állított em-

lékművet a két falu közt a sztálinizmus mártírjainak. 
A falu fő nevezetessége a Pogány-féle kastély, ahol 1991 augusztusá-

ban a KMKSZ járási szervezete nemzetközi olvasótábort szervezett erdé-
lyi, felvidéki, vajdasági, Felső-Tisza vidéki fiatalok részvételével. 



BÁTYÚ 
1992-ben hivatalosan visszakapta történelmi nevét, ukránul Batyove 

(1946—1992 közt: Uzlove). A település még őrzi magyar többségűségét. 
A fejlődő vasúti csomópont révén nagy a külső betelepülés. 1971-től 
nagyközség, községi tanáccsal. A település Beregszásztól 36 km-re fek-
szik a Csap—Nagydobrony—Beregszász műút mentén. Villamosított vas-
úti gócpont, állomása a falu régi névét hivatalosan is megőrizte. Itt halad 
át a Budapest—Prága—Csap—Moszkva nemzetközi és több más helyi já-
rat (Ungvár—Munkács; Aknaszlatina—Bátyú, stb.). 

Lakossága: 1816-ban 310, 1880-ban 846, 1910-ben 1490, 1941-
ben 1908, 1944-ben 1898, 1982-ben 2084, 1986-ban 2500, 1989-ben 
2900, ebből magyar 2350, 1991-ben 3200, ebből magyar 2500. 

Nevének magyarázata: „Puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással; vö.: 1274: Baten személynév..." A néphagyomány szerint el-
ső alapítói pásztorok és fafaragók voltak. Nevének eredetét a helybeliek 
többféleképpen magyarázzák. Például: a lakosság batyuval jött ide, BA-
TU KÁN itt pihent meg, vagy télvíz idején kátyúk borították az utakat, 
stb. Legkorábbi történeti adatok: 1270/1272/1476: Bacy (Gy. I., 530). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bátyú magyar falu, Beregh vármegyé-
hez tartozik, 3 római katolikus, 10 görög katolikus, 483 református lak-
ja. Református szentegyház. Róna földe fekete s termékeny; erdeje szép; 
rétjei vizenyősek, fával, hallal, csíkkal bővelkedvén; ezekkel jutalmas ke-
reskedést folytat." 

Múltjából: Árpád-kori település. „А XIII. század elején Betke birtoka 
volt, akitől Bánk bán veje, Simon vásárolta meg, s a lónyai uradalomhoz 
csatolta (1270). Ettől kezdve a lónyai uradalom tartozéka s annak birto-
kosai kezén van..." 

1567-ben az átvonuló tatárok 7 házhelyeL pusztítottak el. A falu haj-
dan a Tiszához közelebb feküdt. A gyakori árvizek miatt azonban később 
a mostani magasabb helyre települt. Mostani református kőtemplomá-
nak és tornyának alapját 1802-ben tették le. 

A csehszlovák korszakban 6 osztályból álló állami magyar tannyelvű 
népiskolája volt, ezenkívül két osztályból álló, kimondottan csehszlovák 
tannyelvű polgári iskolája. Az utóbbit a falu határában letelepedő cseh 
telepesek „kérésére" nyitották meg, de a magyar szülők közül is sokan 
ide járatták gyermekeiket. Az asszimilációs szándék abban is megnyilvá-
nult, hogy 5 osztályból álló cseh nyelvű állami elemi iskolát is létesítet-
tek. 1927-ig már három, a cseh kormányzat által alapított, úgynevezett 
cseh, ruszin „kolónia" működött Bátyú határában. Céljuk a magyar etni-
kum felbomlasztása volt. 

1938 után a magyar hatóságok megszüntették a cseh polgári iskolát, 
az állami elemi magyar iskola mellett a refonnátus egyház is indított 
népiskolát. 

A sztálinisták 1944 őszén 140 férfit hurcoltak el, ebből 38-an soha 
nem tértek haza. 



Gazdasága: A falu munkabíró lakosságának 70 százaléka a vasút 
szolgálatában áll, vasutas dinasztiák alakultak ki, a többi a privatizáció 
előtt álló helyi gazdaságban dolgozik. Mivel a közeli Csap határállomást 
mentesítették a megterheléstől, Bátyút tették meg vasúti „kikötőnek". A 
rendezőpályaudvar nagyszabású bővítése is közrejátszott abban, hogy a 
falu őslakossága fellazult. Várható, hogy az újabb betelepülések révén a 
lakosság száma megháromszorozódik. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyi 
magyarság teljesen kisebbségbe szorul. 

Hitélete: Református egyháza 1700-ban keletkezett. 1991-ben 1400 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztora Sütő László. Régi temploma 1907-
ben leégett. Mai kőtemplomát 1910-ben építették fel, 1988-ban külsejét 
felújították. 

Anyanyelvi intézményei: Vem óvodája, ahol a vegyes nyelvűség már 
nyilvánvalóvá vált. Új épületben található a magyar tannyelvű középis-
kola. Az 1991/92-es tanévben 539 gyerek tanult itt, ebből 210 orosz 
osztályokba járt, a tanári kar 51 tagból állt. 1945—1954 között iskolája 
általános, majd 1954-től középiskolává szervezték át. A tanintézeten be-
lül orosz tannyelvű párhuzamos osztályok vannak. A falusi könyvtár 
könyvállománya 9 ezer alatt van. Nem egészen negyede magyar, évente 
rendeznek itt író-olvasó találkozókat a vidék magyar alkotóival. Klubja 
szűk, csupán 150 férőhelyes, ami gátolja a műkedvelő mozgalom életét. 
A környéken népszerűségnek örvend a helyi zeneiskola, a tanári kar ma-
gyar ajkú, így a magyar zenei örökség ápolásával, a zenei alapismeretek 
elmélyítésével lelkesen foglalkoznak. A tanítványokból, tanárokból álló 
zenei együtteseik a járási szemléken is fellépnek. 

A városiasodó nagyközség szolgáltatóhálózatát ezekben az években 
építik ki. Már működik egy 30 ágyas körzeti kórház, gyógyszertár, orvosi 
'rendelő, stadion, több közétkeztetési és kereskedelmi egység. 

A KMKSZ helyi alapszerkezete 1989. május 28-án alakult 146 taggal, 
elnöke Bagu Balázs. Messze földön ismertté vált a Bátyúi Költészeti Na-
pok megrendezése. Ők kezdeményezték a nagybocskói magyar iskola be-
indítását. Képviselik a helyi magyarság érdekeit. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Épségben található a Lónyay-kastély, 
amely a vidék egyik legnagyobb földbirtokosainak fészke volt. 1945 után 
területi jelentőségű egészségügyi intézmény működik benne, ahol szívre-
umás gyerekeket gyógyítanak. 

Ebben a faluban született Simon Menyhért (1897—1952), a csehszlo-
vák korszak magyar kisebbségi költője, hírlapíró. 

1930-ban Balogh Edgár és Sarlós társai (Sáfáiy László költő, Lőrincz 
Gyula festő, Bertók János, a munkácsi református püspök főiskolás fia) 
szociográfiai felméréseket végeztek, élményeiket Balogh Edgár Tíz nap 
Szegényországban című riportjában örökítette meg. 

1989 novemberében a KMKSZ-szervezet kopjafát állított a helyi teme-
tőben, 1992-ben pedig emlékművet avatott a templomkertben a sztáli-
nizmus áldozatainak. 



BENE 
Ukránul Dobroszilja volt, 1992-ben hivatalosan is visszakapta törté-

nelmi nevét: Bene — Benyœ Községi tanácsjoggal rendelkező magyar te-
lepülés a Borzsa folyó partján, 12 km-re Beregszásztól, 3 km-re a Bor-
zsova község nagyállomásától. (A helyi érdekű Diesel-vonatjáratnak 
Benében is van megállója.) itt halad át az Ungvár—Rahó műút. 

Lakossága: 1910-ben 689, 1941-ben 1030, 1944-ben 1024, 1969-
ben 1440, 1982-ben 1324, 1989-ben 1247, ebből magyar 1185, 1991-
ben 1400, ebből magyar 1350. 

Nevének magyarázata: Bene — „Puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással (...). Az alapjául szolgáló személynév a Benedek-nek 
lehet a rövidült alakja..." 

Legkorábbi történeti adatok: 1337/1359: Bene 
Fényes Elek leírása 1851-böl: Л községet 60 római katolikus, 324 re-

formátus, 13 görög katolikus, 10 zsidó lakja. Református szentegyháza 
van. Szántóföldei szorgalmatos mívelés mellett gazdagon fizetnek. Szőlő-
hegye igen jó bort terem, fája, legelője elég, kőbányája híres malomköve-
ket szolgáltat..." 

Múltjából: Árpád-kori település. „1337-ben tűnik fel Muzsaj szomszé-
dosai között, ekkor Egyed birtoka..." Lehoczky Tivadar szerint Bene már 
egy 1269-i IV. Béla király idejében kiadott okmányban szerepel. 

A XI. század elején már népes helység volt. 1567-ben az erre átvonult 
tatár sereg 47 telekről hurcolta el a lakosságot. A falut teljesen lerom-
bolták, csupán öt népes ház maradt meg. 1657 júniusában a betört len-
gyel sereg pusztította el a falut. Református kőtemploma a XIV. század-
ban épült. A templomot 1670-ben, 14 évvel a lengyel dúlás után 
helyreállították. 1782-ben a tűzvész a paplakot és az anyakönyveket is 
felégette. A templom számos régi és díszes kegyszerrel rendelkezik. 

A községnek 80 polgára vett részt az első világháborúban, 20 hősi ha-
lottja van. 

A csehszlovák korszakban állami magyar tannyelvű népiskolája volt 4 
osztállyal. Mónus Gyula Szerényi Ferdinánddal közösen 1932-ben szoci-
ográfiát írt Bene község jelene és múltja címmel. 

A sztálinisták 1944 őszén 141 férfit hurcoltak el, ebből 32-en odahal-
tak. A második világháború frontjain 18-an pusztultak el. Koncepciós 
per folytán 4 férfit végeztek ki. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló helyi állami gazdaság főleg szőlő- és 
gyümölcstermesztésre szakosodott, de több mint 400 hektár szántóföldje 
is van. A lakosság egy része a gazdaságban, a többi a muzsalyi kőbányá-
ban, Beregszász ipari üzemeiben és szolgáltató egységeiben dolgozik. 

Hitélete: Református egyháza 1593-ban keletkezett. 1991-ben 500 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Seres János. Temploma 1354-ben 
épült s a reformáció idején lett a reformátusoké. 1987-ben felújították. 

Római katolikus egyházának újraalapítási ideje és az anyakönyvezés 
kezdete 1940. 1991-ben a felnőtt hívek száma 100, lelkipásztoruk 
Lánczki István. 



Anyanyelvi intézményei: Az 1945-től működő elemi iskolát 1948-töl 
magyar tannyelvű általános iskolává szervezték át, amely 1988 végén 
költözött az új, korszerűen felszerelt egyszintes épületbe. Az 1991/92-es 
tanévben 138 tanulója és 15 pedagógusa van. Középiskolába Bereg-
szászba és Muzsalyba járnak a gyerekek. Magyar nyelven folyik a neve-
lés az itteni óvodában is. A községi könyvtárban több mint hatezer 
könyv található, állományának egy része magyar nyelvű. A 167 férőhe-
lyes falusi klubban élénk művelődési élet folyik. 

Gazdag falu, amit a háztáji gazdálkodás és gyümölcstermesztés tesz 
mindinkább lehetővé. Bővülnek szolgáltató egységei is: egészségügyi 
rendelő, szülészet, posta, távírda, vezetékes rádióhálózat, több mint hét 
üzletből álló kereskedelmi központ, különböző szolgáltatásokat nyújtó 
részleg stb. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. május 21-én alakult 150 taggal, 
elnöke Horváth László. Azóta képviselik a magyarság érdekeit. (Felújítot-
ták a református és római katolikus paplakot, gazdaközösséget szervez-
tek stb.) 

Emlékhelyei, nevezetességei: A XIV. századi, ma is működő refor-
mátus (román-gótikus) temploma megtartotta középkori jellegét: szűk 
lőrésszerű ablakokkal, keletelt szentéllyel és támpilléres toronnyal. A ta-
tár és a lengyel dúlások nyomán beomlott boltíves födémét 1670-ben la-
posra cserélték. 

Jó kirándulóhely a község felett emelkedő szőlővel is beültetett mere-
dek sziklahegy, napozásra, fürdésre alkalmas a Borzsa folyó és part 
menti szakasza. Környéke megőrizte II. Rákóczi Ferenc emlékét: a fejede-
lemnek kedvenc tartózkodási helye volt az itteni Kerekhegy. A hegyaljai 
mezőn is számontartanak egy Rákóczi pihenőt, távolabb húzódik a zász-
lóbontás helye, ahol Esze Tamásék gyülekeztek. A népi hagyomány sze-
rint az itteni Kelemen-hegy valamelyik barlangjában rejtették el a kuru-
cok „tömérdek" kincsét, a helyét a húszas években is keresték. A benei 
posta fölött lévő hegyhez, ahol talán vár volt, Kadacs vitéz szerelmi le-
gendája fűződik. 

1989. november 1-én a KMKSZ-szervezet kopjafát állított a helyi te-
metőben. 1992-ben emlékmüvet avatott a sztálinizmus és a második vi-
lágháború áldozatainak. Rendbehozták az 1944 őszén megölt magyaror-
szági hadifoglyok síremlékét. 

BEREGDÉDA 

Déda ukránul: Gyidove, magyar település. Községi tanácsa helyben. 
A Csap—Nagydobrony—Beregszász műúttól 7 km-re fekszik. Nagybé-
gánytól, és a Beregszászhoz csatolt Bulcsun keresztül közelíthető meg 
közúton autóbuszjárattal. Közeli vasútállomása 7 km-re Beregszászon 
van, a település az ukrán-magyar határ mentén terül el. 



Lakossága: 1910-ben 898, 1940-ben 1099, 1944-ben 1100, 1969-
ben 1840, 1982-ben 1879, 1989-ben 1405, ebből magyar 1249, 1991-
ben 1932, ebből magyar 1747. 

Társközsége: MEZŐHOMOK. 
Nevének magyarázata: „Beregdéda... A Déda helynév puszta sze-

mélynévből keletkezett magyar névadással (...) A megyei hovatartozásra 
utaló Bereg- előtag megkülönböztető szerepű. Az ukrán Gyidove tudatos 
szlávosítás eredménye." Legkorábbi történeti adatok: 1353: Deda (Anjou 
Okm. VI, 82). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: JDéda, magyar falu, Bereg vármegyében, a 
Tiszaháton (...) 600 református, 168 görög katolikus, 23 római katolikus, 
10 zsidó lakossal, református anyatemplommal. Agyagos fekete földje min-
dent megterem; fája, szénája bőséggel. De leginkább nevezetes a 15—16 
munkást foglalkoztató timsó gyáráról, melyet a szerencsétlen Perényi Zsig-
mond báró bírt (...) a nagymuzsalyi bányából hozták ide a követ..." 

Múltjából: Már a XIV. században itt tartottak megyegyűléseket. Haj-
dan királyi birtok volt, később a királynék élvezték jövedelmét, de a XV. 
században már magánbirtokosok kezén volt. 1474-ben Szilágyi Erzsé-
bet, Mátyás király anyja birtokolta a munkácsi várral együtt. 1486-ban 
Mátyás király Corvin Jánosnak adományozta. 1566-ban az átvonuló ta-
tárok 16 házhelyet elpusztítottak és a lakosságot fogságba hurcolták. 
1695-ben is tartott többször itt Bereg megye gyűlést. Perényi Zsigmond 
timsógyárát 1849 után az osztrák kormány elkobozta. Református isko-
lája 1820-ban épült. 

A községnek 84 polgára vett részt az első világháborúban, 30-an éle-
tüket vesztették. 

A csehszlovák korszakban egy-egy refonnátus magyar, illetve görög 
katolikus magyar elemi iskolája volt egy-egy osztálynyi gyerekkel. 

Az 1938-as visszacsatolás után a két elemi iskola tovább működött. 
A II. világháborúban 27-en a fronton haltak meg. A sztálinisták 1944 

őszén 88 férfit hurcoltak el, ebből 40-en soha nem tértek haza. A kon-
cepciós per következtében 2 dédai lakost kivégeztek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi közös gazda-
sághoz tartozik. 1893 hektáron gabonát, zöldségféléket termelnek s ál-
lattenyésztéssel foglalkoznak. A község életszínvonala megnyugtatóan 
alakul. Beregszász közelsége, az autóbuszjáratok ingázással elérhető 
munkaalkalmat, a háztáji gazdaságban termelt javak eladására jó piacot 
teremtenek. A lakosság száma emelkedik, a közösség magyarságtudatát 
őrzi és ápolja. Kevés ukrán, ruszin is él a községben. Szolgáltatási háló-
zata a helyi igények szerint alakul. 

Hitélete: Református egyházközsége 1556-ban keletkezett, 850 fel-
nőtt hívet számlál 1991-ben. Lelkipásztora Orosz Tibor. Mai kőtemplo-
ma a XV. században épült, azóta sokszori javításra szorult. 

A görög katolikus hívek száma a két világháború között gyarapodott. 
1941—1990 között hitüket nem gyakorolhatták, de ma már magukat 
nyíltan magyar görög katolikusnak tartják. A felnőtt hívek száma 200. 
Templomukat visszakapták. 



Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 194&-tól 
általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben 173 tanulója van, 
ebből 160 magyar, 13 ukrán osztályba jár. 20 pedagógusa van. 

A diákok a Beregszászba olvadt bulcsui középiskolában folytatják ta-
nulmányaikat, de akadnak olyan magyar szülők is, akik ukránul vagy 
oroszul taníttatják gyermekeiket. Az iskola épülete és felszereltsége jó. A 
helyi óvodában magyar nyelvű nevelés folyik. A falusi könyvtár állomá-
nya 8 ezren felüli, egynegyede magyar anyag. A 325 férőhelyes művelő-
dési ház a szó legszorosabb értelmében a község aprajának-nagyjának 
magyar nyelvű kulturális központja. Régi hagyományai vannak a falusi 
színjátszásnak, komoly darabokat is színre vittek, hagyományápoló más 
műkedvelő együttesei is. 

A KMKSZ itteni alapszervezete 1989. június 11-én alakult 50 taggal, 
elnökei Kocsis Katalin, Egressy István. Védnökséget vállaltak a helyi 
anyanyelvi intézmények felett, közreműködnek a falu legégetőbb problé-
máinak a megoldásában (a homoki kavicsbánya és aszfaltgyár bezáratá-
sa, földreform, a falu magyar arculatának kialakításában, stb.). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Határában a régészek honfoglalás kori 
földvár maradványaira bukkantak. Alapítását a XI—XIII. század közötti 
időszakra teszik, a helyiek Tóvárként emlegetik. 

A temploma XIII—XIV. század között épülhetett egyhajós, egyenes zá-
ródású szentéllyel, amely megtartotta középkori jellegét, támpillérekkel 
erősítették. Ma református templomként működik. 

A KMKSZ-szeivezet 1989. november 26-án kopjafát állított, 1991. no-
vember 24-én a temetőben emlékművet avatott a második világháború 
és a sztálinizmus áldozatainak. 

BEREGSOM 

Som ukránul: Derenkovec, magyar település, községi tanácsa hely-
ben. Beregszásztól 22 km-re fekszik a Csap—Nagydobrony—Beregszász 
közúton, vasútállomása 2 km-re Som-Kaszony. 

Lakossága: 1816-ban 476, 1881-ben 938, 1910-ben 1000, 1944-
ben 1191, 1969-ben 1426, 1982-ben 1116, 1989-ben 1161, 1991-ben 
1150, ebből magyar 1130. 

Társközsége: SOMITANYA (Beregsomtelep). 
Nevének mgyarázata: »Beregsom. (1904: Beregsom...), de lásd 1270 

/1272/ 1476: Sumy... A Som helynév a személynévként is alkalmazott 
magyar som növénynévből keletkezett... A Bereg- előtag a megyei hova-
tartozást jelöli. — Az 1946-ban hatósági úton megállapított ukrán De-
renkovec, „Beregsom" tükörfordítás a magyarból...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Som, magyar falu, Beregh vmegyében, 
Kaszonyhoz 1 órányira, 10 római kath., 16 g. kath., 512 református lak-
ja. Református anyatemplom. Földje tennékeny; rétje elég; bort is ter-
meszt." 



Múltjából: „Som (i). Árpád-kori település. 1270-ben a Lónyay urada-
lom határjárásában tűnik fel, mint királyi birtok." 

Beregsom a XIII. században királyi birtok volt. 1566-ban a tatárok a 
falut megsarcolták, népét elhurcolták, de a helységet nem pusztították 
el. ősi Lónyay birtok. A XV. században megyei gyűléseket tartottak a 
községben. 1605-ben az első református papok között említik Patrohai 
Jánost. Anyakönyve 1763-ban kezdődik. Iskolatanító 1774 óta műkö-
dött. A XV. századbeli hajdani római katolikus temploma helyett 1830-
ban kezdte a község új templomát építeni, amely 1833-ban — tornya 
1837-ben — készült el. A telket és az építőanyagot a Lónyay-család 
ajándékozta a községnek. 

A csehszlovák időben egy állami magyar tannyelvű 2 osztályos népis-
kolája, egy református elemi iskolája (egy osztállyal) volt. 

A Lónyay-birtokhoz tartozó Somitanyán (Beregsomtelep) 1927 előtt 
cseh kolóniát hoztak létre. Beregsomhoz tartozott akkoriban még Bra-
un-tanya, s az Izsnyétei kerülőház is. 

Az 1930-as években a falu magyar színjátszói értékes darabokat is 
színre vittek, néhányat Sütő Kálmán írt számukra. 

A visszacsatolás után a felekezeti, illetve az állami magyar népiskola, 
valamint a csehek alatt indult állami óvoda 1944. október 27-éig műkö-
dött. 

1944 novemberében a sztálinisták 81 férfit hurcoltak el a községből, 
közülük 24-en odahaltak. A II. világháborúban 19-en haltak hősi halált. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földteiülete a Mezőkaszonyi Álla-
mi Gazdasághoz tartozik. A lakosság egy része itt dolgozik, a többi — a 
vasutat kihasználva — a környező településeken és Beregszászon vállal 
munkát. Rendezett község. 

Hitélete: Református egyháza 1605-ben keletkezett. 1991-ben 600 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Sütő László. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1951-től 
általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 172 gyereket 21 
pedagógus oktatja a megviselt épületekben. Óvodája magyar anyanyel-
vű. A községi könyvtárnak közel 10 ezer kötete van, amelynek jelentős 
része orosz, ukrán nyelvű. Az intézmény gyakori rendezvények színtere, 
klubjában folklóregyüttes és a falu öregjeinek társas köre is működik. 

A KMKSZ itteni szervezete 1989. szeptember 22-én alakult 357 tag-
gal, elnöke Ködöböcz Lilla. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori római katolikus templomát 
erősen átépítette a reformátussá vált gyülekezet. 

A hajdani Lónyay család egykori szép kastélya és kertjének maradvá-
nya fennmaradt, jelenleg a tanács, óvoda stb. kapott benne otthont. 

A néphagyomány szerint az egykori helyi erdőben bőven találtak som-
fát, s innen kapta a nevét a falu. 

A falu határában lévő Harkci-domb legendája: amikor a tatárok, illetve 
a törökök betörtek, azon a helyen véres ütközet volt, s az elesett hősök 
sírhelyére földből dombot hordtak össze. A gazdaság a dombot mára el-
egyengette. 



Kirándulóhelynek számítják a Somi-hegyet: domboldalán hűs vizű 
forrás csörgedezik, híres volt szőlőjéről, de ma már keveset terem. 

A községben született Bory József (1858—1915) bíró, aki a tiszaeszlári 
ún. vérváddal kapcsolatban indított bűnügyben vizsgálóbíró volt. Erről 
emlékiratában is megemlékezik. 

A KMKSZ helyi alapszervezete az első világháború hőseinek emlékmű-
ve mellett emlékoszlopot állított 1991. november 2-án a sztálinizmus és 
a II. világháború áldozatainak a templomkertben. 

BEREGSZÁSZ 

1946-tól ukránul: Berehove, 1991-ben visszakapta történelmi nevét: 
Beregszász. Kárpátalja egyetlen magyar többségű városa, a beregszászi 
járás székhelye. Ungvártól 72 km-re, az Ungvár—Rahó főútvonal men-
tén terül el, a várost a Vérke patak szeli át, vasútállomása helyben, az 
Aknaszlatina—Ungvár vonalon. A település az északkeleti Kárpátok 
hegyláncától délre fekszik. Dél-, illetve délnyugati irányban a síkságból 
csak a kaszonyi és a tarpai hegyek emelkednek ki. Keleti és északkeleti 
irányban vulkanikus eredetű, összefüggő alacsony, dombszerű hegylán-
colat veszi körül a várost, pontosabban az ardai, muzsalyi és benei sző-
lőhegyek. Beregszászhoz egészen közel, mintegy 10—12 km-re folyik a 
Borzsa és a Tisza. A város az idők folyamán a magyar kultúra központjá-
vá fejlődött. A terület közel 10 falu kivételével magában foglalja a hajda-
ni Bereg vármegye magyarlakta falvait beregszászi járás néven. 1946 
után a megyéből még három járást alakítottak ki: a munkácsit, a szoly-
vait, és a volócit, amelyekben abszolút többségben ruszinok, ukránok 
laknak. A beregszászi járás lakosságának kb. a 70%-a ma is magyar. 
Határában megnyílt az Asztély—Beregsurány átkelőhely. 

Lakossága: 1857-ben 3801, 1870-ben 6272, 1900-ben 9629, 1910-
ben 12 933, ebből magyar 12 432, 1920-ban 13 846, 1930-ban 19 007, 
ebből magyar 9190, 1938-ban 19 050, 1941-ben 19 373, ebből magyar 
17 809, 1944-ben 19 373, 1969-ben 24 700, 1989-ben 29 116, ebből 
magyar 12 000. 

Beregszászhoz csatolt települések: TASNÁD (TANYA) ukránul: Zatis-
nye, BEREGARDÓ, BULCSU. 

Nevének magyarázata: „Beregszász... 1284: Beregzaza... A település 
korábbi neve Lampertszásza 1247/1271/1507/1643: Luprechzazœ.. 
volt. Ez egyfelől a helység szász telepeseire, másfelől pedig feltehető ala-
pítójára, Lampert hercegre utalt, aki I. László király (1077—1095) idejé-
ben a vidék ura volt... Lampertszásza előtagja később a beregi erdőis-
pánságnak, illetőleg Bereg vármegyének a nevével cserélődött fel..., mert 
az Árpád-kor végén itt volt a beregi ispán fő helye, ahol a megyegyűlése-
ket tartották. Téves az a vélekedés, hogy a régi Lampertszásza és Bereg-
szász előtagja etimológiailag összetartozik, utótagjuk pedig nem a ma-
gyar szász népnévvel, hanem a középfelnémet... 'ülés' főnévvel azonos. 



— A cseh, szlovák Berehovo 'Beregszász', ukránul Berehove..., a magyar 
Beregszász előtagjából alakult... A Bereg vármegye, illetve a Bereg hely-
név a magyar berek — nyelvjárási bereg 'liget' főnévből keletkezhetett. 
(Kiss Lajos: i. m. A—K, 198. 1.) 

Fényes Elek leírása 1851-ből: »Beregszász magyar mezőváros, Beregh 
vmegyében, Munkácshoz délre, 4 mérföldnyire a lassan folyó Vérke vize 
mellett: 617 római, kath., 186 g. kath., 6 evang., 2175 réf., 200 zsidó 
lakja. Római és görög kath., református anyaszentegyházak. Synagóga. 
Vármegyeház. Lakosai hajdan szászok voltak, s a helység Lompertházá-
nak is neveztetett: most mindnyájan magyarok, kevés magyarul is tudó 
németekkel, tótokkal, oroszokkal keverve. — Szántóföldei mindenféle ga-
bonát, főzeléket gazdagon teremnek, legelője nagy, fája mind tűzre, mind 
épületre elég; rétjei kétszer kaszáihatók, nagy kiteijedésű szőlőhegye hí-
res bort terem, aszút is csinálnak; végre kőbányája kapós köveket szol-
gáltat; sőt régenten határjában aranybányákat is míveltek...« 

Múltjából: Beregszász. Árpád-kori település. »(Szász, Lampertszásza, 
Luprechtszásza.) Beregszász régi neve Lampertszásza volt. E név első 
eleme szerepel 1264 körül a „lamperti erdők", azaz beregi erdők említé-
sében. E helyen ekkor Lodomér mester (V.,) István vásárlásaira 60 M-t 
fizetett ki syr Wylamus velencei kereskedőnek. A helység korai kialaku-
lására mutat, hogy a telepesek 1320-ban a „szent királyoktól" nyert sza-
badságaikra hivatkoztak. ...Lampertszásza telepítőjének Lampert herce-
get tarthatjuk, aki I. László király idejében (1077—95) a dukátus 
megyéinek — közte Borsovának — ura volt.« (GyöríTy György: i. m. I. 
532—533. 1.) 

A monda sokkal előbbre teszi a helység keletkezésének idejét. Ezzel 
kapcsolatosan Lehoczky Tivadar is kifejtette véleményét: „Azon regének, 
mely szerint egy Szász nevű pásztor a mostani r. k. templom helyén vi-
askodott két bika feltúrt nyomában nagy kincset talált, s azon e templo-
mot építette s e körül később a róla Bereg-szásznak elnevezett város ke-
letkezett volna, történeti valóságot tulajdonítani nem lehet; annyi 
bizonyos, hogy Nagy-Bereg város czíme... egy bikafő s hogy talán ez szol-
gált a rege alapjául..." (Lehoczky Tivadar: i. m.) 

Beregszász és környéke vázlatos története évszámokban 

903. Árpád vezér Borsova várát megostromolta, bevette, lerombolta. 
XI. sz. A szájhagyomány szerint a várost I. Béla fia, Lampert alapí-

totta. 
XII. sz. Valószínűbb az, hogy II. Géza király alapította a várost, fla-

mand telepesek behívásával, akiket egyszerűen szászoknak ne-
veztek. 

1233. augusztus 12. II. Endre király a Beregszász és a Munkács kö-
zötti erdőségben táborozott, amikor a pápa felhívására esküt tett 
arra: nem bízza többé zsidókra és szaracénokra a közjövedelmek 
kezelését. Az eskü lényegében az 1232. évi egyházi átok után a 
római pápa és a magyar király között kötött konkordátum volt. 



1241. A tatáijárás idején Beregszászt is teljesen feldúlták, lakosságát 
kiirtották. IV. Béla a tatárdúlás után idegen lakosokat telepített 
ide, akiknek kiváltságokat adott. 

1271. Beregszász a megye székhelye lett. 
1342. szeptember 2. Nagy Lajos pallosjogot ad a városnak, amelyet 

később Koijatovics Tódor fejedelemre ruház át. 
1446. február 9. Hunyadi János kormányzó, mint Bereg megyei birto-

kos a Beregszász melletti Vári községben járt. 
1511. Báthori István zsoldosai a munkácsi várból törnek Beregszász-

ra, súlyos károkat okoznak a lakosságnak. 
1514. A Dózsa-parasztháború évében a XXXIV. törvénycikk szerint az 

országgyűlés Bereg és Ugocsa megyékben szigorú vizsgálatot 
rendelt el annak megállapítására: igaz-e, hogy a nemesek a lá-
zadó parasztoknak pártját fogták? 

1552. Beregszászban volt az első református zsinat. Itt halt vértanú-
halált Radán Balázs esperes. 

1566. A krími tatárok a megyében 49 községet csaknem teljesen el-
pusztítottak, közöttük Beregszászt is. 

1657. június 17. Beregszász városát harmadízben a lengyelek rombol-
ták le. A bosszúállók vezére, Lubomirszky így büntette meg a 
Lengyelországra támadó II. Rákóczi Györgyöt. A beregszászi 
templomba menekült népet az oltár előtt gyilkolták halomra. A 
várost felgyújtották és lerombolták, a templom falára a követke-
ző gúnyverset írták: „Sequitur superbos ulter a tergo Deus/Vi-
cem pro vice reddit, amice, tibi." 

1661. A török hódoltság idejében a törökök Beregszászt is megsarcol-
ták, környékét elpusztították. 

1680. június 11. Thököly Imre Beregszászon fogadta Apaffy Mihály 
követeit, akik őt erdélyi vagyona elkobzásával és a török harag-
jával fenyegették, ha Lipót császárral békét merne kötni. 

1686. június 7. A Zrínyi Ilona által fenntartott munkácsi várból mint-
egy 350 kuruc vitéz indult el Beregszász felé, hogy legyőzzék a 
beregszászi templom udvarán elbarikádozott labancokat. A harc 
a kurucok győzelmével ért véget, 225 foglyot ejtettek. 

1703. május 21. A lengyelországi Brezán várából visszatérő parasztok 
közzéteszik II. Rákóczi Ferenc fegyverre hívó kiáltványát. Vári-
ban és Tarpán bontják ki a zászlót, másnap pedig Beregszász-
ban a római katolikus templom előtti piactéren. 

1711. február 21. Rákóczi a Bereg vármegyei Vereckénél lépi át a ma-
gyar határt és utazik Lengyelországba. A szabadságharc után 
Beregszászt megfosztják városi címétől és más kiváltságaitól. 

1715. A városban református imaház épül. 
1728. A város a Schönborn grófi család birtokába kerül. 
1730. Behmer Antal munkácsi várparancsnok terjedelmes jelentést 

küld Bécsbe egy állítólagos munkácsi és beregszászi titkos ku-
ruc összeesküvésről. A bécsi haditanács elrendeli a „bűntény" 
szigorú kivizsgálását. 



1805. október 27. A napóleoni háborúk idején erre a napra rendelte el 
az ország nádora a beregszászi általános nemesi felkelést. 

1836. Megyei postát és nyomdát nyitnak a városban. 
1848. március 17-én kelt 1. sz. rendeletében Batthyány Lajos minisz-

terelnök elrendelte: Bereg megyében, Beregszászon, Munkácson, 
Váriban, Tarpán és Nagyberegen nemzetőrségeket állítsanak fel. 

1848. június 14-én több mint 60 beregszászi önkéntes jelentkezett a 
honvédhadseregbe, s indult el Nagykállóba a X. honvédzászlóalj-
ba felesküdni. 

1864-töl 1874-ig refonnátus felekezeti algimnázium működött a vá-
rosban, amely 1874-től községi polgári iskolává alakult át. 

1867 után Beregszász városa mindenkor a független Kossuth-párti 
politika híve volt. A város közönsége levelet is váltott Kossuth 
Lajossal. 

1884—1890 között állami polgári fiúiskola működött, majd reáliskolai 
tanítás vette kezdetét. 

1895/96-os tanévben szeptember 15-én megnyílt a beregszászi főgim-
názium I. osztálya 66 tanulóval, ahol 1903-ban voltak az első 
érettségi vizsgák. 

1904. Beregszászból és a megyéből 1112 ember vándorolt ki Ameriká-
ba és Kanadába. 

1914 augusztusában leégett a református templom fedele, tűzvész fe-
nyegette a várost. 

1919. március 21—22. A város a tanácshatalom igazgatása alá kerül. 
1919. március 24. Megszervezik a Vörös Hadsereg helyi osztagait, 

amelynek soraiba 200 beregszászi lép. 
1919. április 16. A románok elfoglalják Beregszászt is. 
1919 szeptembere. A csehszlovák katonaság bevonul Beregszászba, s átveszi 

a hatalmat. Ezzel kezdetét vette a helyi magyarság kisebbségi élete. 
1920/2 l-es tanévben megindult a helyi gimnáziumban a rendes taní-

tás, a tanulók létszáma 356-ra emelkedett. Ruszin tagozat is 
nyílt. A magyar osztályok az A, a ruszin osztályok а В osztályok 
voltak. 1923-tól ruszin reálgimnázium is működött 1927-ig. 

1923. Beregszászt egyszerű rendelettel megfosztják rendezett tanácsú 
városi jogától. 
Az 1930-as népszámlálás után a város lakosságának csupán 
52%-a vallotta magát magyarnak. Ennek oka a szlávosítás, a 
csehek beköltöztetése, a magyar ajkú zsidók nemzetiséggé való 
minősítése. Az 52%-ot csak 3 százalékkal kellett volna leszoríta-
niuk a legközelebbi népszámlálásig s akkor a városi önkormány-
zat nyelve nem lehetett volna már kizárólagosan magyar az ak-
kori csehszlovák törvények értelmében. 

1932. Az ez évi választások után a városi képviselőtestület legerősebb 
pártja a kommunista párt volt. A 36 mandátum közül 10 a kom-
munistáké. 

1932 táján. A beregszászi városi képviselőtestületben is megalakítot-
ták a népfrontot, amelynek tagjai voltak a kommunisták, a szo-



ciáldemokraták, a cseh nemzeti szocialista párt (Benes-párt), a 
községi polgári párt, a zsidó kereskedők és iparosok pártja, vala-
mint a cionisták pártja. A beregszászi népfrontban az irányító 
szerepet a kommunisták töltötték be, egyöntetűen felléptek az 
Egyesült Magyar Párttal szemben. 

1936. A csehszlovák hatóságok megszüntették Beregszász önálló jegy-
zőségét. A környékbeli kisebb falvakkal köijegyzőségbe osztot-
ták, amellyel Beregszász megszűnt mint megyeszékhely. 

1938 júniusában az Egyesült Magyar Párt Beregszászon népgyűlést 
akart rendezni a magyarság követeléseiről, azonban a csehszlo-
vák hatóságok nem engedélyezték. 

1938. november 9. A magyar honvédség bevonult Beregszászra. A 
honvédség fogadására a Kossuth Lajos téren négy órán át tartó 
lelkes ünnepséget szerveztek. Beregszász újra Bereg megye 
székhelye lett. 

1944. október 26. A helyi magyarság életében újabb, tragédiákat is 
okozó sorsforduló következett. Beregszászból és a járás falvaiból 
a sztálinisták 18-tól 50 éves korig lágerekbe hurcolták a magyar 
és sváb nemzetiségű férfiakat, akik közül több ezren pusztultak 
el a különböző táborokban. A Beregszászból elhurcolt több mint 
1547 férfiből csak 900 tért haza, a többi elpusztult. 

1944. október 26-át követően Beregszász gazdasága vázlatosan. A pri-
vatizáció előtt álló városnak húsz jelentősebb vállalata van. A te-
rület határain túl is kelendőek a ruhagyár, a kísérleti üzem, a 
bútorkombinát, valamint a majolikagyár termékei. A hajdan leg-
feljebb boráról emlegetett várost napjainkbem leginkább a kü-
lönböző diagnosztikai berendezések, a kiválóan képzett meste-
rek keze alól kikerülő bútorok teszik ismertté. Beregszász 
nemcsak a város, hanem a környékbeli falvak, települések lakói-
nak is nyújt kereseti lehetőséget, megélhetést. A többi járási 
központhoz viszonyítva évtizedekig hátrányos helyzetben volt, a 
városi lakóházépítés, a környezet rendezése, a korszerű szolgál-
tató intézmények stb. létesítése napjainkban kap erőre igazán. 

Hitélete: 
Református egyháza 1550 előtt keletkezett. 1991-ben 6000 lelkes 

(Kárpátalja legnagyobb) református gyülekezete. Lelkipásztoruk dr. For-
gon Pál, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. A mostani templom 
1813-ban épült, de 1918-ban leégett. 1929-ben újjáépítették. Helyben 
van a püspöki iroda is. 

Római katolikus egyháza a XII. században keletkezett. 1991-ben kb. 
5500 lelkes hívet számlál. Lelkipásztoruk Lánczky István. 

Görög katolikus egyháza az 1640-es években keletkezett. 1949-ben 
beszüntették működését, egy korábbi templom helyén 1825-ben klasszi-
cista stílusban épült kőtemplomát elvették, ma is pravoszláv templom. 

1990 tavaszán a görög katolikus gyülekezet újjáalakult, ideiglenesen 
templomi helyiséget az egykori Oroszlán szállóban kaptak. 



Anyanyelvi intézményei: 
A városban jelenleg 10 iskola működik. A bulcsui 3. sz. középiskola és 

a beregardói 9. sz. általános iskolán kívül a következő adatokkal rendel-
kezünk: 

A 6. sz. általános iskolában az 1989/90-es tanévben 258 gyerek ta-
nult. 

A 7. sz. általános cigányiskola 1948-től elemiként indul, 1957-ben ál-
talánossá nyilvánítják, az 1989/90-es tanévben 295 a tanulók létszáma. 

A beregszászi bentlakásos általános iskolában az 1989/90-es tan-
évben a 277 tanuló közül 122-en magyar, 155-en ukrán tannyelvű osz-
tályokbajártak. 

A Kossuth Lajos Középiskolán és a Magyar Gimnáziumon kívül két 
bentlakásos és egy esti, illetve levelező tagozatos középiskolája van. A 
magyar tannyelvűeken kívül a városban ukrán és orosz iskolák is mű-
ködnek, amelyekben több mint 5 800 gyerek tanul. 

Óvodáinak a száma 15-ön felüli, ezekben több mint ezer gyermek ré-
szesül alapfokú nevelésben. 

A városi zeneiskolában — itt több mint 500 gyermek kap zenei neve-
lést —, a tanárok kezdeményezésére megszervezték a magyar zenei okta-
tást is. 

A szakiskolákban (egészségügyi szakközépiskola, műszaki, illetve a 
ruhaipari szakközépiskolában) magyar csoportokat szerveztek. 

A városnak több mint húsz könyvtára van, összállományuk megha-
ladja a 160 ezer kötetet, 1991-ben a járásban összesen a 760 ezer kötet 
közül csak 198 ezer a magyar, a 48 ezer olvasóból pedig 35 ezer a ma-
gyar nemzetiségű, így kb. 1 olvasóra csupán 6 magyar könyv jut. 

A Beregi Hírlap című járási kétnyelvű lap — magyar és ukrán újság-
írók íiják — közel 20 ezer példányban lát napvilágot. Városi nyomdája 
magyar nyelvű könyveket is megjelentet. 

A járási kultúrháznak 1952-től van magyar színjátszó csoportja, azóta 
Népszínházként működik. Hivatásos színtársulata immár képzett színé-
szekkel 1993 őszén kezdi el tevékenységét. 

A helyi magyar kultúrát szolgáló egyesületek közül kiemelkedik az 
Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klub, a Vérke-parti öreg diákok társasága, 
az említett újság irodalmi stúdiója, valamint Horváth Anna képzőművész 
és a nemrég elhunyt Garanyi József körül kialakult magyar grafikus, 
festő, ipar-, illetve népművész tanítványok csoportja. 

E városban székel a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, a Kár-
pátaljai Néprajzi Társaság is. 

A KMKSZ beregszászi járási szervezete 1989 tavaszán alakult. Elnöke 
Dalmay Árpád, 1992-ben a mintegy 60 alapszervezete 6 ezernél több ta-
got számlál, kétségtelenül meghatározó szerepet játszik a szövetség 
munkájában és a járás életében. Aktivistái elsősorban a kultúrán ke-
resztül politizálnak. Csak Beregszászban eddig 25 utca és tér kapta 
vissza eredeti magyar nevét, 4 szobrot lepleztek le (Illyését, Petőfiét, Kos-
suthét, a beregszászi elhurcoltak emlékére Horváth Anna készített női 
szoborportrét); 12 emléktáblát avattak, közöttük Győry Dezsőnek, Ka-



zinczynak, Bethlen Gábornak, Mikes Kelemennek, Széchenyi Istvánnak, 
Esze Tamásnak, Kölcseynek. A sztálinizmus áldozatainak is emléket állí-
tottak (így Pásztor Ferenc pápai prelátusnak, dr. Ortutay Jenő görög ka-
tolikus, Szutor Jenő református lelkészeknek, Hirsch Salamon főrabbi-
nak). A járásban a magyar az ukránnal egyenjogú nyelv, kötelező a 
kétnyelvű feliratok elhelyezése, a magyar nemzeti zászló kitűzése a taná-
csi épületeken. 

Beregszászhoz csatolt települések. 

BULCSU (NAGY-) 1946-ig önálló magyar község Beregszász közelé-
ben, a naményi országúton terűit el. Hajdan NAGY-, illetve KIS- mellék-
névvel különböztették meg, de a századfordulón már egy falu volt. Be-
regszászhoz 1957-ben csatolták hivatalosan. Napjainkban már a 
városba olvadva, külvárosi lakónegyednek számítják. A helyiek azonban 
ma is Búcsúként vagy Bulcsuként tartják számon attól eltekintve, hogy 
a közigazgatásban eredeti neve már nem szerepel. 

Lakossága: 1910-ben 725, 1940-ben 964, 1944-ben 964, a beol-
vasztás előtt lakosainak száma 995—1000 fő körül alakult. Legkorábbi 
történeti adatok: Bulcsu, 1321: Bolchonu (Gy. I., 536). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bucsu, magyar-tót falu... 68 r. kath., 
15 g. kath., 157 réf., 4 zsidó lakja. Református templom. Határa róna és 
termékeny." 

Múltjából: „Búcsú (Bulcsu, Nagy-). Árpád-kori település, „a bucsui 
nemesek birtoka volt, 1321-ben Miklós leánya, Anna hitbérét és jegy -
ajándékát férjére, a Káta nembeli Jánosra hagyta. 1327-ben Károly ki-
rály Nagybucsut a Szent Péterről nevezett kőtemplommal, mely az örö-
kös nélkül elhalt (Bucsui) Mihály fiai, Miklósé és Jánosé volt, Pál fia 
Deseu beregi ispánnak adta. A Nagy- jelzőből kiderül, hogy ez időben 
már két faluból állt... Papját már 1321-ben említik." 

Az I. világháborúban a községből a harctérre vonult 73 férfiból 8-an 
elpusztultak. 

Gazdasága: A faluhoz tartozott még Ádám-tanya, illetve a Kerület-ta-
nya. A két világháború közötti iparvállalatai: Kont gőztéglagyár, a 
Schönbom család szeszgyára. 

Hitélete: A római katolikus egyház újraalapításának ideje 1920. 
(1989). Templomát, mely autószerelő műhely volt, 1989-ben adták visz-
sza. Azóta felújították. Felnőtt híveinek száma 1991-ben 350, lelkipász-
toruk Lánczki István. 

Református egyháza 1689-ben keletkezett. A sztálinisták által bezárt 
templomot szintén 1989-ben adták vissza a híveknek, azóta felújították. 
1991-ben felnőtt híveinek száma kb. 500, lelkipásztoruk Pocsai Vince. 

Anyanyelvi intézményei: A csehszlovák időben állami magyar elemi is-
kolája volt 4 osztállyal, 4 tanítóval. Az 1938-as visszacsatolás után a hely-
zet hasonló. 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1941-től általános, 1966-tól 
középiskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 217 tanulót 23 pedagó-
gus oktatja. (Az 1989/90-es tanévben a tanulók összlétszáma 239 volt.) 



A KMKSZ bulcsui szervezete a helyi 3. sz. középiskolában alakult 64 
taggal, elnöke Prófusz József (programjukban: érdekvédelem, hagyo-
mányőrzés, szociális-kulturális problémák, falurendezés). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori templomát 1332—36 előtt 
alapították, ma már nem létezik. A későbbi századokban református és 
római katolikus templom épült a községben. 

Itt született Ilku Pál író. 
Bulcsu csónak alakú fejfáit Győry Dezső versben is megénekelte. 

ARDÔ (BEREG-, BEREGSZÁSZVÉG H Az Ungvár—Munkács—Rahó 
főútvonal mentén fekvő magyar falut 1958-ban csatolták Beregszászhoz. 
A települést a Vérke folyó szeli át. A falu déli szélén levő folyót itt koráb-
ban Basának is nevezték. A népmonda szerint a XIII. században András 
király e tájon való táborozása alkalmával itt megölt három basától vette. 
Kelet felől, a falu felett trachit és riolit kőzetü, szőlővel beültetett hegy 
emelkedik, amelyet a köztudatban Ardó-hegyként emlegetnek. 

Lakossága: 1910-ben 812, 1940-ben 1204, 1944-ben 1203, a járási 
székhelybe való beolvasztása előtt a lakosság száma 1200 fölötti. Hozzá-
tartozott: Cigánytelep, Szőlőhegy, Tasnádtanya. 

Nevének magyarázata: »...Az Ardó helynév királyi szolgálatban álló 
erdőóvók települését jelöli. A régi nyelvi Beregszászvég- előtag arra 
utalt, hogy a falu Beregszász végénél települt. Az újabb Bereg- előtag a 
megyei hovatartozást jelöli...« Legkorábbi történeti adatok: 1332—37: 
Ordow, 1480: Zaazardo, 1553: Bereghzaz—Ardo, 1721: Végh arda, 
1796: Beregszász vég Ardó, 1904 Beregardó. 

Múltjából: „Árpád-kori település. Ardó, 1332: Ordow. Nevéből követ-
keztethetően királyi erdőóvók lakták. Papja a pápai tized lajstromban 
1335-ben összeg nélkül szerepel." 

1566-ban a tatárok átvonulva a falut felgyújtották, s kifosztották. A 
XVII. században több ízben tartottak itt megyei gyűléseket. Református 
anyagyülekezet 1645 óta van a községben. Templomát 1779-ben reno-
válták. Fatornya helyébe 1924-ben építettek új tornyot. Az anyakönyve 
1763-ban kezdődik. 

Az első világháborúban a községből 51 férfi vonult ki a harctérre, 10-
en hősi halált haltak. 

A csehszlovák időben magyar tannyelvű állami elemije volt 4 osztály -
lyal, 5 tanítóval, amely az 1938-as visszacsatolás után 1944 októberéig 
működött. 

1944 novemberében a sztálinisták a faluból 74 férfit hurcoltak el, eb-
ből 15-en odahaltak. 

Hitélete: Református egyháza 1610-ben keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma kb. 600, lelkipásztoruk Pocsai Vince. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1949-től 
általános iskola működik. Jelenleg beregszászi 9. sz. általános iskola-
ként tartják nyilván. Az 1989/90-es tanévben a tanulók száma 124. Az 
1991/92-es tanévben a 128 tanulót 19 pedagógus oktatja. 



A KMKSZ feketeardói szervezete a 9. számú iskolán belül alakult meg 
181 taggal, elnöke Riskó Márta (programjukban: Beregardó önállósítása, 
hagyományőrzés, pl. a Perényi kastély rendbehozatala, Perényi emlék-
tábla állítása stb.). Problémák: nincs művelődési ház, könyvtár, egész-
ségügyi központ. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori (gótikus) temploma a XIII. 
vagy a XIV. században épülhetett, falán lőrésszerű, keskeny ablakok lát-
hatók. Később református templom, a Brezsnyev korszakban. Templo-
mát a beregszászi helyhatóság elvétette, 1975—78-ban helyreállították 
és ateista múzeumot nyitottak benne. 1980-ben kapták vissza a hívek. 

Műemlékértékű a falusi temetőben lévő kápolna is. 1776-ban özv. 
Horváth Imréné a szőlőhegy alján Szent Imre tiszteletére kápolnát emel-
tetett. 

Itt található a klasszicista stílusban épült Perényi kastély, valamint a 
báró Perényi Zsigmond (1783—1849), az 1848—49-es Honvédelmi Bi-
zottság tagjának, mártírjának sírja a helyi temetőben. 

Itt nyugszik —jeltelen sírban — Beregszászi Nagy Pál (1750—1828) 
nyelvtudós. 1991. december 16-án a KMKSZ járási szervezete Kopjafát 
állított emlékére, Schmidt Sándor vásárosnaményi művész alkotása. 

A KMKSZ beregardói szervezete 1991. szeptember l-jén emlékművet 
állított a helyi temetőben a sztálinizmus és a II. világháború áldozatai-
nak. 

TASNÁD (-TANYA) (ukránul: Zatisnye) ukrán-ruszin-magyar telepü-
lés, közigazgatásilag Beregszászhoz tartozik. Az 1920-as években ukrá-
nokat, ruszinokat telepítettek az addig uradalmi tanyára, amely kistele-
püléssé fejlődött az idők folyamán. Már a csehszlovák időben ukrán 
elemi iskolát nyitottak. A község az Ardói-szőlőhegyek lábánál terül el. 

Beregszász fontosább emlékhelyei, nevezetességei: 

A város területén középkori, XIV—XV. századi Ferenc-rendiek kolosto-
ra állt, Erzsébet királyné alapította 1337-ben, amely a későbbiekben el-
pusztult. A Domonkos-rendi kolostort 1370 körül Erzsébet királyné ala-
pította. Itt női és férfi kolostor párhuzamosan működött. A XVIII. sz. 
elején elnéptelenedett. A férfi kolostort 1747-ben gróf Schönborn újjá-
építette római katolikus plébániává. A domonkos szerzetesek gondozták 
az 1846-ig fennállt Szent Mihály kápolnát is. 

Ma is megtalálható az egykori Bethlen-kastély illetve grófi udvar, 
amelyben egykor Bethlen Gábor, majd II. Rákóczi Ferenc lakott rövid 
ideig (udvarán: XVI. sz-i magtár, ma: szakközépiskola). Rákóczi számű-
zetése után a Schönborn grófok kapták meg a Kerekheggyel együtt. Az 
utóbbi „Bocskor" nevű szőlőhegyéről, mint a Nagy Fejedelem kedvenc 
tartózkodási helyéről, az egyik kuruc nóta is megemlékezik. 

Templomai: 
Római katolikus plébánia-templom a város legjelentősebb középkori em-

léke, melyet feltehetően a XII. században II. Géza által betelepített hospesek 
alapítottak, eredetileg román stílusban épült. 1241-ben a tatárok a templo-



mot is elpusztították. Felújítása Erzsébet királyné nevéhez fűződik a 
XIV. században. A mai templom gótikus stílusban való kialakítása 
1418-ban, Zsigmond király uralkodása idején ment végbe, bővítéséhez a 
XVI. században Mária királyné is hozzájárult, ezt az építést az egyik kő-
keretbe vésett évszám is jelzi: 1518, 1522, 1657-ben erősen lerombolták 
a lengyel csapatok, majd Báthoiy Zsófia állította helyre, 1686-ban le-
égett, teljes felújítására a Schőnborn grófok birtoklása idején került sor. 

Történelmi helynek számít a római katolikus nagytemplom előtti tér: 
Esze Tamás és Kiss Albert itt bontotta ki a Rákóczi-szabadságharc zász-
laját. 1989-től Rákóczi tér. 

Muzeális értékű: az egykori Bereg megyei Úri Kaszinó épület, amely 
Széchenyi eszméit szolgálta (ma: Aranypáva étterem), ahol a nagy ma-
gyar írók — Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső és mások — is megfor-
dultak. Az épület előtt 1991. március 15-én állították fel Petőfi szobrát 
Köröskényi Tamás alkotását. 

Az Oroszlán fogadó (barokk) egykori épületében 1847. július 12-től 
13-ára virradó éjszaka szállt meg a menyasszonyához igyekvő Petőfi 
Sándor. Az eseményt ma már emléktábla hirdeti, amelyet az Illyés Gyula 
Irodalmi Klub állított. 1989-ben helyezték el Illyés Gyula mellszobrát a 
Kőbányai Sörgyár ajándékaként. 

Vármegyeház, ma: járási közhivatal, 1880-ban épült. Ybl Miklós alko-
tásaként tartják számon. 

Törvényszéki épület a XIX. sz. végén létesült, ma: műszergyár. 
Zsinagóga, ma: művelődési ház, Népszínház. — Schönborn kastély 

(szecessziós), ma a Borászati ÁG székháza. Különböző építészeti stílus-
beli törekvéseket ábrázol továbbá a Városi Közfürdő (1911-12), a városi 
tanács épülete, a XIX. századból; Orvosi rendelő stb. 

Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító beregszászi tartózkodásának 
190. évfordulója alkalmából 1990. november 2-án a KMKSZ járási szer-
vezete emléktáblát avatott az egykori Oroszlán vendégfogadó falán. 

1991. június 8-án a Kossuth Lajos középiskola előtt felavatták Kos-
suth Lajos mellszobrát, alkotója Somogyi Árpád Munkácsy-díjas buda-
pesti szobrászművész. 

Beregszász neves szülöttei 

Exner Kornél (1867—1938) jogász, a Pénzügyigazgatás című lap szer-
kesztője, több szépirodalmi munka szerzője. 

Fedák Sári (1879—1955) színésznő. 
Halász Ferenc (1849—1910) pedagógus, az Ung címú lap segédszer-

kesztője. 
Kontz Endre (1873—1938) közlekedésrendészeti író, a Közlekedés cí-

mű lap alapítója. 
Mados László (1901—1945) talajvegyész, budapesti műegyetemi ta-

nár. 
Reichard Piroska (1884—1943): költő, műfordító, 1932-ben Baumgar-

ten-díjjal tüntették ki. 



Lajta Edit (1926—1970) művészettörténész, középkori kutatásainak 
középpontjában ikonográfiái problémák álltak. 

Tamás Mihály (1897—1967): író, építészmérnök, egyetemi tanár. Több 
írása helyi élményből fakadt. 

Drávai Gizella (1911—1981) tankönyvíró, pedagógus, a fiatal írógárda 
patrónusa. 

BEREGÚJFALU 

ÚJFALU ukránul: Nove Szelő, magyar falu, községi tanácsa helyben. 
14 km-re fekszik Beregszásztól és vasútállomásától, 5 km-re a keskeny-
nyomtávú vasútállomástól Beregszász—Komlós vonalon. Közel van az 
Ilosva—Alsóremete—Nagybereg—Beregszász közúthoz. 

Lakossága: 1918-ban 515, 1881-ben 861, 1910-ben 1034, 1940-
ben 1769, 1944-ben 1755, 1969-ben 2134, 1982-ben 2025, 1989-ben 
2070, ebből magyar 1614, 1991-ben 2018, ebből magyar 1614. 

Nevének magyarázata: Az ukrán neve Szelő tükörfordítás magyar-
ból: Újfalu, a Bereg-előszó a megyéhez való tartozást jelenti. 

Legkorábbi történeti adatok: 1463: Wyfalw, Beregwyfalw (Cs. I., 420). 
Fényes Elek leírása 1851-ből: „Újfalu (Bereg), Bereg vmegyében, ma-

gyar falu, Bereghez északra 1 mílnyire: 4 r. kath., 17 gör. kath., 754 
réf., 5 zsidó lakja. Református anyaszentegyház. Fája, nádja, szénája bő-
ven." 

Múltjából: Beregújfalu. Magyar község lapályos határral, amelynek 
nagy részét erdők borítják. Valamikor a munkácsi vár uradalmához tar-
tozott. A XV. században birtokosa volt Szilágyi Erzsébet, Mátyás király 
és Korvin János. 1566-ban a tatárok feldúlták és lakosságát elhurcol-
ták. A XVII. században a falu a Rákócziaké lett, majd 1726-tól a Schön-
born családé. A református egyháznak már 1645-ben volt iskolája és lel-
késze. Régebben vertfalú, majd fából készült temploma volt, jelenlegi 
templomát 1828-ban kezdték építeni és 1852-ben szentelték fel. Térítői 
és kelyhei között vannak 200 évesek is. Az egyik kelyhet, amely 1759-
ből való, a Komlós család egyik tagja adományozta. 

A községnek 300 polgára vett részt az I. világháborúban, 28-an eles-
tek. 

A csehszlovák időben állami elemi népiskolája vegyes oktatású, össze-
sen öt ruszin és magyar tannyelvű párhuzamos osztályokkal. Külön re-
formátus elemi iskolájának 2 osztályában volt tanítás. Állami magyar, il-
letve felekezeti (református) népiskolája az 1938-as visszacsatolás után 
1944 októberéig működött. 

1944 novemberében a sztálinisták 139 férfit hurcoltak el a községből, 
közülük 45-en odahaltak, 20-an a II. világháborúban magyar katona-
ként elpusztultak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szomszédos nagy-
beregi gazdasághoz tartozik. Megélhetést, kereseti lehetőséget a háztáji 



gazdaságban találnak. A fiatalok közül sokan Beregszászba járnak dol-
gozni. Rendezett, módos község (posta, távírda, orvosi rendelő szülészet-
tel, gyógyszertár, 4 üzlet, varroda, stb.). 

Hitélete: Református egyháza 1645-ben keletkezett. A felnőtt hívek 
száma 1991-ben 1200, lelkipásztoruk Szántó János. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, majd 
1948-tól általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben a tanulók szá-
ma 212, ebből 112-en magyar, 20-an ukrán tannyelvű osztályokba jár-
nak. 19 pedagógus fejt ki oktatómunkát. Érettségit a nagyberegi közép-
iskolában szerezhetnek a diákok. A helyi hagyományőrzésnek szép 
példája: Punykó Mária magyar nyelv és irodalom szakos tanár kezdemé-
nyezésével iskolai irodalmi múzeum létesült. A kárpátaljai mai magyar 
költők és írók müveit, kéziratos munkáit stb. gyűjti össze és mutatja be. 
Magyar anyanyelvű óvoda is működik a faluban. A községi könyvtár öte-
zernél több kötetéből jelentős a magyar állomány. Több mint 300 férőhe-
lyes kultúrházban kap teret a magyar művelődési élet. Egyik termében 
állandó kiállítást rendeztek be a kárpátaljai magyar és ukrán festők 
munkáiból. A községben a beregi szőttes készítőinek nagy tábora van. 

A KMKSZ itteni alap szervezete 1989. szeptember 17-én alakult 36 
taggal, elnöke Heé Béla. Programjuk lényege a helység érdekképviselete, 
a község sokoldalú fejlesztése. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Régészeti emlékhelynek számít a falu 
határában lévő néhány kurgán, illetve halomsír, amely a Krisztus előtti 
VT-IV. századból való. 

A levéltári adatok szerint a falunak három fatemploma volt, ebből ket-
tő a túz martaléka lett. A mostani kőtemplom 1829-ben épült, végleges 
kialakítását 1876-ban fejezték be. Harangjait 1781-ben és 1805-ben 
öntötték. 

1756-ban a falu malmánál a sertések 140 darab ezüst lengyel érmét 
túrtak ki a földből. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1991. december 8-án a sztálinizmus ál-
dozatainak emlékművet állított a templomkertben. 

BÓTRÁGY 

Ukránul: Batragy, magyar-ukrán-ruszin község, melyben a magya-
rok többségben vannak. Községi tanácsa helyben. A település a Csap-
Nagydobrony—Beregszász múútvonalon fekszik 26 km-re Beregszásztól. 
Állomása helyben, a Királyháza—Bátyú vasútvonalon. 

Lakossága: 1910-ben 1426, 1940-ben 1417, 1944-ben 1421, 1969-
ben 1860, 1982-ben 1792, 1989-ben 1500, ebből magyar 1360, 1991-
ben 1500. 

Társközsége: HARANGLÁB és az ukránok, ruszinok lakta ÚJBÓT-
RÁGY. 



Nevének magyarázata: „...(1270/1272/1467: Boltrag) ...Talán szláv 
eredetű személynévből keletkezett magyar névadással... Az ukrán Bat-
ragy „Bótrágy" a magyarból való..." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Botrágg, magyar falu, Beregh vmegyé-
ben Kaszonyhoz északra, (...) 4 római katolikus, 18 görög katolikus, 474 
református lakja. Református anyaszentegyház. Határa mindent megte-
rem, fája, szénája, nádja, csíkja bőséggel." 

Múltjából: „Árpád-kori település. Bótrágy (Boltrágy) a XIII. század ele-
jén Betke birtoka volt, akitől Bánk bán veje, Simon vásárolta meg és a 
Lónyay uradalmához csatolta (1270). Ettől kezdve a Lónyay uradalom 
tartozéka, s annak birtokosai kezén van..." 

A helyiek szerint a Csaroda patak mentén fekvő magyar község nevét 
a határában folyó hasonnevű pataktól kaphatta. Az 1566-ban átvonuló 
tatárok a községet megkímélték és csak a környező tanyákat égették fel. 
A római katolikusok által épített templomot a hagyomány szerint Mátyás 
király idejében emelték. A XVI. század első felében a község előbb evan-
gélikus, majd a református hitre tért át, s a templomot a maga haszná-
latára tartotta meg. Anyakönyve 1775-től kezdődik. 

A csehszlovák korszakban 4 osztályból álló állami magyar tannyelvű 
iskola működött 5 tanítóval. Ezenkívül állami cseh tannyelvű elemi isko-
lából három működött Bótrágy területén: a falu központjában 4 osztály-
lyal és 4 tanárral, a két úgynevezett cseh kolónián pedig egy-egy cseh 
népiskola. 

A csehszlovák rendszer a földreformot úgy hajtotta végre, hogy a kisa-
játított Lónyay uradalom földjéből 2650 hektár földön cseh kolóniákat 
hozott létre. Ezért 1927 előtt Bótrágy határában az akkori közigazgatás 
két új „Boutrad'-kolonie"-t tartolt nyilván. A csehszlovák időben egyéb-
ként a kárpátaljai magyar etnikumot fellazító telepeseknek 68 048 ka-
tasztrális holdat juttattak, vagyis kétszer annyit, mint amennyit a ma-
gyaroknak osztottak ki. 

Az 1938-as visszacsatolás után a kolóniákon csak ukránok, ruszinok 
maradtak. A cseh iskolákat felszámolták, a korábban is meglévő magyar 
állami iskola mellett református elemi iskola indult. 

A II. világháborúnak (az orosz fronton 9-en haltak hősi halált) és az 
azt követő hónapoknak itt is megvoltak az áldozatai. 1944 őszén a sztá-
linisták 153 férfit hurcoltak el, ebből 78-an odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló Bótrágy földterületén a közösbe 
tömörült tagság közepes színvonalon gazdálkodott. A gazdaság fő szak-
ágazatai: szemestermények, tej, hús, zöldségfélék. A falu lakosságának 
csak kisebbik része dolgozik a szerény megélhetést biztosító gazdaság-
ban. A többi — kihasználva a helyi vasútállomást — Csapra, Bátyúba 
(vasutasként), Beregszász iparvállalataiba jár dolgozni. A háztáji fellen-
dülőben van, a porták rendezettek. A község szociális és kulturális intéz-
ményei a helyt gazdaság pénzén létesültek. 

Hitélete: Református egyháza 1595-ben keletkezett. 1991-ben a hí-
vek száma 900, lelkipásztoruk Pocsai Sándor. 



Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: XX. század első fele, 
1989-ben újraszervezik. 1991-ben 200 felnőtt hívet számlál. Lelkipász-
toruk Károlyi Lajos. 

Anyanyelvi intézményei: A községben 1946-tól magyar tannyelvű 
elemi, 1951-től általános iskola működik, amelynek azonban ukrán osz-
tályai is vannak. Tanulóinak száma az 1991—92-es tanévben a magyar 
tannyelvű osztályokban 123, az ukrán osztályokban 104. Összesen a 
227 gyereket 27 pedagógus oktatja. 1989 előtt a magyar tannyelvű okta-
tás háttérbe szorult. 1991-től a magyar iskolákban javulás tapasz-
talható. A közelmúltban az aránycsökkenést az asszimilációs folyamatok 
váltották ki. Tünetei: a vegyes házasságok számának növekedése, a ma-
gyar nyelvű iskolai oktatás igénybevételének csökkenése. Ennek gyöke-
rei a csehszlovák időszakhoz vezethetők vissza elsősorban a mesterséges 
betelepítésekre, de a szovjethatalom első éveiben is egyszerre 22 ukrán, 
ruszin, családot hozattak le a hegyekből. Mindezeknek a magyarságra 
gyakorolt negatív hatása a spontánnak tűnő nyomás egyre jobban érez-
hető volt. A községben több mint száz férőhelyes óvoda, 8 ezer kötetes 
könyvtár, 600 férőhelyes művelődési otthon található. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. december 21-én alakult 139 tag-
gal, elnöke Bíró László. Védnökséget vállaltak a település magyar anya-
nyelvi intézményei fölött, részt vesznek a legégetőbb problémák megol-
dásában. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A ma már nem létező középkori temp-
lomát 1337 után alapították. Helyén új református templom épült 
1912—1913-ban az Amerikába kivándorolt hívők adakozásaiból. 

A KMKSZ-szervezet 1990. november 1-én emlékművet állított a teme-
tőben a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

CSETFALVA 

Ukránul: Csetove, Benétől a Borzsa folyó és mezőség választja el, a 
két település között mintegy 3 km a távolság. A Tisza jobb partján fekvő 
magyar község Bereg vidék délkeleti részén, Beregszásztól kb. 15 km-re 
található. Az Ungvár—Rahó mű úttal 1,5 km bekötőút köti össze Tiszaúj-
lak irányában. A Bátyú—Aknaszlatina helyi érdekű vonatjáratainak 
megállóhelye van. 

A településnek 1992 novemberétől önálló községi tanácsa van. 
Lakossága: 1910-ben 558, 1941-ben 570, 1944-ben 549, 1982-ben 

750, 1989-ben 840, ebből magyar 831, 1991-ben 840, ebből magyar 836. 
Fényes Elek 1851-es leírásából: „...magyar falu Beregh vármegyében, 

(...) 29 római katolikus, 225 református, 30 zsidó lakja. Református 
templom. Határa igen termékeny, de néha az árvizektől szenved, (...) 
gyümölcse sok, legelője szűk, malmai vannak." 

Nevének magyarázata: »... A magyar Csel (1211: Chet...) személy-
névnek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetéte-



le...« A monda szerint Cset nevű alapítójától vette nevét. Legkorábbi tör-
téneti adatok: 1341: de villa Chet. 1408: Chetfalwa. 

Múltjából: A helység neve viszonylag későn, csak az 1400-as évek 
elején bukkant fel a oklevelekben. A XV. század elején a Széchy család 
birtokolta. A reformáció időszakában a protestánsok a régi XV. század-
ból való római katolikus templomot megtartották. A község lakosságá-
nak nagyobbik része az új hitet fogadta el, s 1645-ben már virágzó gyü-
lekezet volt itt. Később templomát teljesen átalakították. Anyakönyvét 
1767 óta vezetik. A népiskolai oktatás csak a XIX. század elején indult 
meg. 1881-ben 89 házat, 473 lelket számlált. 

A csehszlovák korszakban községi magyar népiskolája volt 2 osztály-
nyi tanulóval. 

1938 után intenzíven folyik az Újlaktól (5 km) megkezdett árvízvédel-
mi vonal építése. 

A második világháború és az ezt követő sztálinista retorzió megtizedel-
te a község férfilakosságát. 1941 őszén 91 férfit hurcoltak el, ebből 38-
an odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik, fő ágazata a gyümölcs- és szőlőtermesztés. A munkaképes la-
kosság egy része a gazdaságban, a többi Tiszaújlak, sőt Beregszász kü-
lönféle vállalataiban dolgozik, de háztáji gazdálkodással is foglalkozik. 
Rendezett település. Az emberek jóformán csak a munkának élnek, 
anyagias szemléletűek, ez meglátszik a rendezett portákon is. A települé-
sen egészségügyi központ, kisebb szolgáltató és kereskedelmi egységek 
is találhatók. 

Hitélete: A református egyház a XVI. században keletkezett. 1991-
ben 400 felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Lajos Mihály. 

A csekély számú római katolikus hívek a közeli tiszaújlaki római kato-
likus templomba járnak. 

Anyanyelvi intézményei: 1946-tól magyar tannyelvű általános isko-
lája van. 1991/92-es tanévben a tanulók száma 71, a pedagógusoké 14. 
Az általános iskolások érettségit az újlaki, nagyszőlősi, muzsalyi vagy a 
beregszászi magyar tannyelvű középiskolában szerezhetnek. A könyvtár 
állománya hiányos. A községi klub magyar nyelvű rendezvényeinek szín-
vonala igen gyenge. 

A KMKSZ helyi alapszeivezete 1989. szeptember 8-án alakult 102 tag-
gal, elnökei Bíró Mária, Cap József. 

Emlékhelyei és nevezetességei: az 1332—37-előtti időkből való, ma 
is működő református templom, amely megőrizte középkori jellegét. Az 
akkor még római katolikus faluközösség a XVII. század közepére már vi-
rágzó református gyülekezetet alkotott. A templomot átalakították, felújí-
tották, majd 1796-ban bejárata elé zsindelyes, fiatornyos haranglábot 
építettek. Műemléképület. A néprajzgyűjtők most is megcsodálják csúcs-
íves, zsindelytetős tornyát, kazettás mennyezetének sajátos népi motívu-
mokat felhasználó ornamentumát. Lerajzolta Móricz Zsigmond is, de kö-
rülnézett itt a Sarlós fiatalok közül Balogh Edgár, Sálary László, Lőrincz 
Gyula és mások. 



1989. november 26-án a KMKSZ helyi alapszervezete a helyi temető-
ben sírkövet állított a sztálinizmus és a második világháború áldozatai-
nak. 

CSONKAPAPI 

PAPI, ukránul: Popove, magyar település, községi tanácsa helyben. 
22 km-re fekszik Beregszásztól, 5 km-re a Beregsom—Mezőkaszony 
(Zápszony) vasútállomástól. Az ukrán-magyar határ közelében elterülő 
község a Beregszász—Nagydobrony—Csap közúthoz kb. 2 km-es bekö-
tőúttal kapcsolódik Beregsomnál. 

Lakossága. 1816-ban 479, 1881-ben 655, 1910-ben 1120, 1949-
ben 1178, 1969-ben 1007, 1982-ben 994, 1989-ben 1000, ebből ma-
gyar 990, 1991-ben 1000, ebből magyar 980. 

Társközségei: PAPITANYA és HETVEN. 
Nevének magyarázata: «Papi helynév tu Íj adónké ppeni értelme „papé, 

pap birtoka."« Legkorábbi történeti adatok: 1369: Papi (Lehoczky III. 
203). 

Fényes Elek 185l-es leírásából: „Papi (Csonka), magyar falu, Beregh 
vmegye, Kaszonyhoz 1 órányira, 12 r. kath, 615 réf., lakja. Református 
anyaszentegyház. Termékeny, gazdag határ, fa, széna elég." 

Múltjából: „Papii). Árpád-kori település. Királypapja nevéből követ-
keztethetően eredetileg királyi birtok volt; utóbb az Aba-nem kezére ke-
rült. 1318-ban Károly király visszaadta (Aba nb.) Somosi Jánosnak a tő-
le elkobzott birtokot. Gondolhatunk a Mezőkaszony mellett ÉNY-ra 
fekvő Csonkapapira, bár Lehoczky hivatkozás nélküli adatai szerint en-
nek 1369 előtt más birtokosai voltak." 

A község két településből alakult a középkorban: Csonkásból és Papi-
ból. Csonkás ugyanis elpusztult, lakossága Papiba menekült, mivel az 
fallal megerősített község volt. A település eredetileg Haraszty Erázinus 
katolikus pap birtoka volt. A XIV. században a Kerecsényi család birto-
kolta. 

Az 1567-iki adóösszeírási lajstrom szerint a falu több házát német ka-
tonák elpusztították. 

A községnek 80 polgára vett részt az I. világháborúban, 12-en hősi 
halált haltak. 

A csehszlovák időben református magyar népiskolája volt 2 osztállyal. 
Épületét 1929-ben egy tanteremmel kibővítették. 

A visszacsatolás után (1938) refonnátus elemi iskolája az 1944. októ-
ber 26-án bekövetkezett sorsfordulóig működött. 

1944 őszén a községből 120 férfit hurcoltak el a sztálinisták, közülük 
47-en odahaltak. A II. világháború frontjain 20-an estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló itteni gazdaságban búzát, kuko-
ricát és gabonaféléket termesztenek. Kiemelt ágazata az állattenyésztés, 



a zöldség- illetve a dohánytermesztés. A helyiek egy része Beregszászra 
és a környékbeli településekre jár dolgozni. Rendezett község. 

Hitélete: Református egyháza 1550-ben keletkezett. 1991-ben 650 a 
felnőtt hívek száma, lelkipásztoruk Sütő László. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1949-től 
általános iskolája van jól felszerelt épületben. Az 1991 /92-es tanévben a 
tanulók száma 124, a pedagógusoké 17. Középiskolába, érettségit sze-
rezni Mezőkaszonyba járnak a gyerekek. A magyar nyelvű óvodában 
50—60 kisgyermeket gondoznak. A több mint 300 férőhelyes új művelő-
dési otthonában támogatást, fellépési lehetőségeket kapnak. A könyvtár 
állománya ötezren felüli, nagyobb része magyar nyelvű. 

A KMKSZ helyi alapszerkezete 1989. március 19-én alakult 100 tag-
gal, elnöke Nagy Zoltán Mihály (fő feladatuk a község kulturális-szociá-
lis és környezetvédelmi problémájának megoldása). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Református fatemplomában 1661-ben 
püspöki gyűlést tartottak. Mai kőtemplomát 1800 körül építették fel ba-
rokk és klasszicista stíluselemekkel. 

A csehszlovák korszakban a községben határmenti erődítmény léte-
sült bunkerrendszerrel, csendőrlaktanyával, amelyek ma gazdasági célo-
kat szolgálnak. 

A KMKSZ aktivistái 1991. november 17-én emlékművet állítottak a 
sztálinizmus áldozatainak a templomkertben. 

PAPITANYA (ukránul Szonyacsne), kis település néhány száz lakos-
sal. Közigazgatásilag Papihoz tartozik a Hetyen felé vezető út mentén. 
Sorsa mára már teljesen összefonódott Csonkapapival. 

GÁT 

Ukránul: Haty községi tanácsa helyben. Magyar település, kevés uk-
rán, ruszin is él a községben. Az Ungvár—Munkács—Nagyszőlős—Rahó 
közúton fekszik 12 km-re Beregszásztól, s 16 km-re a munkácsi vas-
útállomástól a Csap—Lemberg vonalon. 

Lakossága: 1910-ben 1967, 1940-ben 2237, 1944-ben 2240, 1969-
ben 2975, 1982-ben 2873, 1989-ben 3100 ebből magyar 2900, 1991-
ben 3150, ebből 3050 a magyar. 

A községhez tartozó külterületi, ukránok, ruszinok által lakott helyek: 
Nyárasgoronci Csilœsgorond. 

Nevének magyarázata: „..A magyar 'gát' 'töltés' főnévből keletkezett. 
Egykor gát-пак hívták a mocsaras helyeken keresztülvezető utakat is. E tele-
pülés a Szemye-mocsár nyugati részén fekszik. Az ukrán 'Háty' 'Gát' a ma-
gyarból való." Legkorábbi történeti adatok: GáL 1374. (átíiva: Cs. I., 416). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gátlx magyar falu, Beregh megyében, 
Munkácshoz délre (...), a Szemye-mocsár mellett (...), 4 római katolikus, 
649 refonnátus lakja. Református anyaszentegyház. Földe jó búzatermő, 
egyenes, erdeje, nádja, csíkja, vízimadara bőséggel." 



Múltjából: Gát gyepűkori mesterséges mocsári gát helye a lecsapolt 
Szernye-mocsár. A legrégibb idők óta mint a munkácsi várhoz tartozó 
helységet említik. Egy, a XVII. század derekán kelt összeírás szerint a 
pap háza és a templom paraszt-fundusok voltak. A község a XVI. század 
közepén átvonuló hadaktól sokat szenvedett, és az 1552. évi adóössze-
írás szerint teljesen elpusztult. 

A XVII. század elején a református hitre tért községnek papja és gyüle-
kezete volt. Anyakönyve 1779-től kezdődik. A régi templom helyére 
1828-ban tétették le a mostani kőtemplom alapját, amelyet 1834. május 
4-én szenteltek fel. A falunak 1796-ban már tanítója volt, tágas iskolá-
ját 1874-ben építették. A település a Gáthy család törzsfészke. 

Az első világháborúban a községből 82-en vettek részt, 19-en hősi ha-
lált haltak. 

A csehszlovák időben Gáton, illetve tanyáján állami népiskola műkö-
dött, magyar és ruszin kétnyelvű párhuzamos osztályokkal. 

Az 1938-as visszacsatolás után magyar állami elemi népiskolát indí-
tottak. Ekkor villanyerőre berendezett malom is működött a községben. 

A II. világháború s a helyi magyar férfiak elhurcolása 1944 novembe-
rében erősen megtizedelte a falu lakosságát. Az utóbbi eseményt a falu 
szülötte. Kovács Vilmos költő Holnap is élünlc című regényében (1965) 
megörökítette. A kuláklistázás és a tagosítás is mély nyomokat hagyott 
az itt élőkben. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi Tenyészüzem-
hez tartozik. Fő szakágazata a kárpáti borzderes fajta tehenek szaporítá-
sa. A gazdaság — melynek élén Revák István, a területi tanács képvise-
lője áll — ezenkívül mezőgazdasági termékek előállításával is foglalkozik, 
így sok embernek nyújt helyben munkát. A többiek Beregszász, illetve 
Munkács iparvállalatainál dolgoznak. Az emberek portái takarosak. A 
község viszonylag korszerű szolgáltató egységekkel van ellátva (körzeti 
orvosi rendelő, távírda, posta, vendéglő, kávézó, emeletes áruház, stb.) 

Hitélete: Református egyháza 1599-ben keletkezett. 1991-ben 1000 
felnőtt hívet tartanak számon, lelkipásztoruk Szabó Béla, aki egyben a 
bereg megyei református egyházmegye esperese. A mostani kőtemplo-
muk 1828—1834 között épült a régi templom helyén. Legutóbb 1987-
ben tatarozták. A görög katolikus hívek száma csekély, ezek a makkos-
jánosi anyaszentegyházhoz tartoznak. 

Jehova tanúinak erős szektája működik itt. 
Anyanyelvi intézményei: 1946-tól magyar tannyelvű általános, 

1969-től középiskola működik itt, új épületben. Az 1991/92-es tanév-
ben a tanulók száma 434, a magyar osztályokban 386-an, az ukrán osz-
tályokban 9-en, az oroszban 39-en tanulnak. A magyar mellett párhu-
zamosan ukrán, orosz osztályokat 1991 előtt a helyi ukrán lakosok 
kérésére nyitották meg. A pedagógusok száma 33. 

A falusi könyvtár állománya 5 ezer fölötti, nem egészen fele magyar. 
Anyanyelvi nevelést kapnak a gyerekek a bölcsődében, óvodában is. A 
községnek 600 férőhelyes művelődési háza van, ahol az utóbbi időben 



élénk és tartalmas kulturális élet folyik. A község határain túl is elismert 
a Bereg-vidék folklórkincsét előadó helyi dal- és táncegyüttes. 

1988. április 17-én kezdte meg munkáját a debreceni és a gáti értel-
miség által életre hívott Kovács Vilmos Művelődési Kör, amely sokrétű 
közművelődési feladatot tűzött maga elé (Kovács Vilmos szellemi hagya-
tékának megőrzése és teijesztése, emléktábla állítása, stb.). 

A KMKSZ itteni alapszerkezete 1989. május 15-én alakult 187 taggal, 
elnökei: Kacsó Zoltán, Kovács Emil. A szervezet védnökséget vállalt a 
magyar anyanyelvi intézmények fölött, részt vállal a legégetőbb problé-
mák megoldásában. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt született és töltötte ifjúságát Ko-
vács Vilmos (1927—1977) Kárpátalja mindmáig legtehetségesebb költő-
je, a magyar kisebbség életét elsőként bemutató regény szerzője. A nevét 
viselő kör emléktáblát állított a falu nagy fiának. 

A KMKSZ-szervezet 1989. november 26-án a helyi temetőben kopjafát 
állított, 1990. november 23-án pedig ugyanott feliratos emlékművet ava-
tott a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

GÚT 

NAGYGÚT, KISGÚT, KÉTGÚT (ukránul: Harazgyivka) A két külön-
álló település 1942-ben egyesült. Magyar település, községi tanácsa 
helyben, 14 km-re Beregszásztól és vasútállomásától 5 km-es bekötőút 
vezet az Ungvár—Munkács—Beregszász—Rahó műúthoz, az úgynevezett 
gúti erdőn keresztül. 

Lakossága: 1940-ben Nagygútnak 634, Kisgútnak 437, Kétgútnak 
1944-ben 1039, 1969-ben 1336, 1982-ben 1411, 1989-ben 1383, ebből 
magyar 1371, 1991-ben 1380, ebből magyar 1360. 

Nevük magyarázata: »Kéigút: ...A Gát helynév puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással...: GwLh személynév. Az alapjául szolgáló 
személynév előzménye a német Gul (tulajdonképpen „szelíd lelkű, békés 
természetű, jó) személynév... A Két- előtag két községnek, Nagygút-riak 
és Kisgút-nak (1398: Kys-Guth) az egyesülésével kapcsolatos. Az 1946-
ban hatósági űton megállapított ukrán Harazgyivka „Kétgút" tövéhez 
lásd ukránul hárázd „jólét". Azt magyarázza, hogy a Gúi helységnevet a 
német gut „jó" melléknévvel kapcsolták össze.« Legkorábbi történeti ada-
tok: 1312: Guth, 1398: Kys-Guth, 1463: Nagy-Guth (FNESZ4. I, 725). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gíilh (Iiis-), magyar falu, Beregh vmegyé-
ben... 3 r. kath, 12 g. kath., 165 ref. lakja. Református anyaszentegyház... 
Gúlh (Nagy-), magyar falu, Bereg vmegyében, az előbbeni helység mellett: 
11 g. kath., 243 ref. lakja. Református szentegyház. Határok róna, s jó mü-
velés után szép bűzát terem; erdejük makkos; szénájuk elég." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Gűt, 1312-ben tűnik fel a Csarodán 
hatalmaskodó nemes nevében. A G útiaknak szerzett birtokuk is volt itt, 
ezt 1328-ban cserébe adták Pányoki Thuz (dictus) Peteu mesternek." 



Nagygút: Mint a munkácsi várhoz tartozó helységet 1465-ben Szilá-
gyi Erzsébet birtokolta, melyet 1484-ben Mátyás király kedvelt fiának, 
Jánosnak adományozott. A néphagyomány szerint ekkor adományozta a 
király a községnek az Esztrom nevű határbeli erdőt. Az 1566-i tatárdú-
láskor a község teljesen elpusztult és lakosságát elhurcolták. A reformá-
tussá vált község 1645-ig Izsnyétének volt a fiókegyháza. Anyakönyvét 
1774-től vezetik. Eredeti fatemploma helyett kőtemplomát 1830-ban 
kezdték építeni, amelyet a toronnyal együtt 1844-ban fejeztek be. 

Kisgút: A XV. századbeli okmányokban Nagy-Szenuje-ként is emle-
gették. Hajdan földvára is volt földtöltésekkel erősítve, mintegy két hold-
nyi területen. Többen állítják: a helységet az István és Péter királyok ide-
jében beköltözött Guth-Keled család alapította, ebből a családból 
eredtek a Buttykay, Raskay, Drágffy, Gilet, Ramocsa, Szeretvay és Bá-
thory családok. 1566-ban az átvonuló tatárok a falu egész lakosságát 
rabul ejtették és elhurcolták. 

A két községből az I. világháborúban 17-en estek el. 
A csehszlovák korszakban Kisgútnak állami magyar elemi, Nagygút-

nak református népiskolája volt, ez a helyzet nem változott az 1938-as 
visszacsatolás után sem. 

A sztálinisták 1944 őszén 87 férfit hurcoltak el, ebből 56-an odahal-
tak. AII . világháború frontjain 8-an haltak hősi halált. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló G út földterülete a nagybégányi 
gazdasághoz tartozik. A helyi lakosok ebben a gazdaságban, illetve Mun-
kács és Beregszász iparvállalatainál találtak munkát. A rendezett falvak 
sorába tartozik. 

Hitélete: Refonnátus egyháza 1645-ben keletkezett. 1991-ben 1100 
felnőtt hívet számlál. Lelkipásztoruk Orosz Tibor. 

Jehova tanúinak számos tagból álló szektája működik itt. 
Anyanyelvi intézményei: A községben 1946—1964 között magyar 

tannyelvű elemi, 1964-től általános iskola működik. Az 1991/92-es tan-
évben tanulóinak száma 140, 21 pedagógus oktatja őket. Középiskolai 
végzettséget a szomszédos Gáton szerezhetnek a gyerekek. Anyanyelven 
történik a foglalkozás a helyi óvodában is. A községi könyvtár 10 ezer 
alatti állományának csupán a fele magyar nyelvű. 180 férőhelyes kultúr-
háza a táncmulatságokon kívül évente kevés közművelődési rendez-
vénnyel dicsekedhet. 

A község alapvető szolgáltatásai megfelelőek. 
A KMKSZ itteni alapszerkezete 1989. április 26-án alakult 69 taggal, 

elnöke Sín József. Részt vállalnak a falu életéből fakadó problémák meg-
oldásában (emlékmúépítés, környezetvédelem, a falu történelmi nevének 
visszaszerzése, kulturális tevékenység stb.). 

Nevezetességei, emlékhelyei: A falu határában egy XI—XIII. századi 
földvár nyomai találhatók. A néphagyomány szerint az erődítést hajdan 
Kis-Munkácsnak is nevezték. A népmonda meseszerűleg azt tartja róla, 
hogy a várhely közepén, ahol az épület nyoma látható, hat aranyökör, 
ugyanannyi aranyeke és aranybéres lenne eltemetve. 

Sértetlenül fennmaradt az I. világháború hőseinek emlékmüve. 



A KMKSZ helyi alapszervezetének aktivistái a II. világháború és a sztá-
linizmus áldozatainak emlékművet állítottak. 

HALÁBOR 

Ukránul: Hrábariv, Badalótól mező választja el. Magyar község, a Ti-
sza jobb partján, Beregszásztól 13 km-re a Badaló és Vári közötti útvo-
nalon terül el, kb. 5 km-re a borzsovai vasútállomástól. Községi tanácsa 
Badalón van. Az ukrán-magyar határ mentén terül el. 

Lakossága: 1910-ben 508, 1941-ben 608. 1944-ben 645, 1989-ben 
750, ebből magyar 743, 1990-ben 640, ebből magyar 630. 

Nevének magyarázata: »...Puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással. (...) Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű vö.: bolgár 
Hrábr személynév (...) bátor, merész (...) A magyarban r:r = l:r elhasonu-
lás ment végbe..., A népetimológiás ukrán Hrabariv „Halábor" tövéhez, 
lásd ukránul grabar, földmunkás, kubikos...« 

Legkorábbi történeti adatok: 1300: Harabur, 1553: Halabor. 
Fényes Elek leírása 1851-ből: „Halábor, magyar falu Beregh vmegyé-

ben... 1 r. kath., 362 réf., 4 zsidó lakja. Református anyaszentegyház. 
Szénája, gyümölcse, hala sok." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Több birtokos között oszlott meg, il-
letve több faluból állt. 1300-ban egy itt levő udvarhely és föld felett Job 
és Thene fiai egyezkedtek." 

A régi okmányokban Hrabor, majd Hrabur és csak a XVI. század elejé-
től nevezik Halábornak. A XVII. századi fatemploma 1753-ban leégett. 
1760-ban építettek egy új fatemplomot helyébe, mely később oldalt dőlt, 
ezért 1835-ben kőalapra került és helyreállították. Anyakönyvét 1777 
óta vezetik. 

A csehszlovák korszakban a helyi református egyház két magyar elemi 
iskolai osztályt működtetett. 

A sztálinisták 1944 novemberében 112 férfit hurcoltak el, ebből oda-
haltak 33-an. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 
Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. A helybeliek nagy 
része itt dolgozik, a lakosság kisebb része ingázik, a beregszászi vállala-
tokhozjár dolgozni. A takaros kisközségben alapvető szolgáltatási egysé-
gek üzemelnek. 

Hitélete: Református egyháza 1559-ben keletkezett. 1991-ben egy-
házközsége 400 felnőtt hívet tart számon, lelkipásztoruk Delényi István. 
A mai temploma 191 l-ben épült, 1984-ben felújították. 

Anyanyelvi intézményei: A községben 1986-tól elemi magyar 
tannyelvű iskola működik. A tanulók száma az 1991/92-es tanévben 
43, a pedagógusoké 4. A falu művelődési élete különösebb eredményeket 
nem mutat fel, kiemelkedő igények sem nyilvánulnak meg iránta. A 
munka tölti ki a lakosság hétköznapjait, így a közösség törekvései in-



kább az elért anyagiakban mérhetők le. További magyar intézményei: 
művelődési ház, óvoda, könyvtár, valamennyi felújításra szorul. A KMKSZ 
halábori szervezete 1989-ben alakult közel 50 taggal, elnöke Tar Géza. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Ebben a faluban született a XV—XVI. 
század fordulóján Halábori Dobos Bertalan, a Döbrentei-kódex másoló-
ja, az Énekek éneke, Dávid király zsoltárainak egyik első fordítója. A 
Döbrentei-kódex 230. lapján így nevezi magát: „Bertalan pap Bereg vár-
megyei Halábori faluból nemzett". 

Az a hagyomány él a helyi nép ajkán, hogy Esze Tamás kurucaival 
Halábor és Szatmárcseke között vette fel a harcot a császáriakkal, akiket 
aztán a Tiszába szorítottak. 

Innen számlázott Halábori János kisbirtokos (a régi okmányokban 
neve mellett a literátus, a deák melléknév is olvasható), aki tevékenyen 
részt vett az 1514-es parasztháborúban. Dózsa György seregében a be-
regiek élén „vezérkedett ott". 

1989. december 24-én a KMKSZ helyi alapszervezete a sztálinizmus 
áldozatainak kopjafát állított a temetőben. 

HETYEN 

Ukránul: Lipove, magyar falu. Közigazgatásilag Csonkapapihoz tarto-
zik, körülbelül 23 km-re Beregszásztól a Beregsomtól elágazó, a Cson-
kapapin, illetve Mezőkaszonyon átívelő mellékúton. A község az ukrán-
magyar határ mentén terül el. 

Lakossága: 1881-ben 490, 1941-ben 785, 1989-ben 870, ebből ma-
gyar 860, 1991-ben 885, ebből magyar 867. 

Nevének magyarázata: »...Helyen. (1270/1272/1393: Hey tin... Pusz-
ta személynévből keletkezett magyar névadással. (Az alapjául szolgáló 
személynév a magyar hét számnévnek lehet a szánnazéka. Lásd azon-
ban német régi nyelvű Het (t) in (...) személynév is. Más feltevés szerint, 
a törzsnévszerű szétszórtságban jelentkező Hetény helynevek valamilyen 
népcsoporthoz kapcsolódnak.) ...A hatósági úton megállapított ukrán Li-
pove „Hetyen" tulajdonképpeni értelme „hársas".« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Helyén, magyar falu Beregh vmegyé-
ben, Kaszonyhoz 1 1/2 órányira: 5 r. kath., 16 g. kath., 398 református, 
14 zsidó lakja. Református anyaszentegyház." 

Múltjából: „Hetyen. Magyar község a Tisza jobb partján. A XIV. szá-
zadban már rendezett község, sőt temploma volt, amelyet a Kerecsényi 
család alapított és építtetett. 1383-ban Hetyény András, Miklós fiát 
említik birtokosául. 1566-ban a tatárok feldúlták a községet. A Tisza 
szabályozása előtt a Micze patak vize gyakran árasztotta el a falut. A la-
kosság mellékfoglalkozásként űzte a kerékgyártó mesterséget, s termé-
keikkel városról-városra jártak. Bizonyos, hogy lakói más községeknél 
korábban ismerkedtek meg a reformáció tanaival. 



Hetyen 1645-től 1739-ig Csonkapapinak volt a fiókegyháza, s csak 
később alakult anyagyülekezetté. Mai kőtemploma 1793-ban épült egy 
összeroskadt fatemplom helyén. Harangját 1773-ban öntötték. Hozzá-
tartozik: Cigánytelep, Puntak." 

A községből az I. világháborúban 30-an vettek részt, 9-en odahaltak. 
A hetyenieknek a csehszlovák korszakban református elemi népiskolá-

juk volt két osztállyal. A felekezeti iskola 1944. október 26-ig maradt fenn. 
1944 őszén a sztálinisták 127 férfit hurcoltak el a községből, ebből 

50-en soha nem tértek haza. A II. világháborúban 21-en haltak hősi ha-
lált. 

Gazdasága: A hetyeniek a privatizáció előtt álló csonkapapi gazda-
sághoz tartoznak. A helyiek többsége — hasonlóan mint a csonkapapiak 
— Beregszászba és más településekre járnak dolgozni. Hetyen a szolgál-
tatások és más intézmények tekintetében hátrányos helyzetű szomszéd-
jával, Csonkapapival szemben. Ennek ellenére a lakosok igyekezete jól 
kitűnik a porták rendezettségén. A hetyeniek hagyományőrzők, ápolják 
magyar ságtu datu kat. 

Hitélete: Református egyháza 1607-ben keletkezett. 1991-ben 800 
felnőtt híve van, lelkipásztoruk Mező Miklós. 

Anyanyelvi intézményei: A faluban 1945-től magyar tannyelvű ele-
mi, 1961-től általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 121 
tanulót 19 pedagógus oktatja. A gyerekek középiskolába a közeli Mező-
kaszonyba járnak. Óvodája szintén magyar tannyelvű. Klubja szűk, 
könyvtára kicsi, az alapvető igényeknek nem tesz eleget. Egy tánccso-
portja és egy férfi énekkara van. 

A KMKSZ itteni szervezete 1989. október 22-én alakult 116 taggal, el-
nöke Tóth Ilona. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Az 1867-es kiegyezés után Kossuth 
Lajosnak 6 hold földje volt itt. 1874-ben Csanádi Sándor itteni birtokos 
íratta a nevére, hogy ha majd a turini remete hazatérne, indulni tudjon 
a megyei választásokon. 

Négy fiatornyos, különálló faharanglábját a XVIII. században ácsolták, 
két harangját 1793-ban öntötték. 

A KMKSZ helyi szervezete 1992 szeptemberében a sztálinizmus áldo-
zatainak a köztéren emlékművet állított. 

KÍGYÓS 

Ukránul: Zmijivka, községi tanácsa Nagyberegen van. A falut átszelő 
Ilosva-Beregszász műúton, a járási székhelytől 5 km-re fekszik. Magyar 
település. Vasútállomása Beregszász. A falu a Szernye-tó szélén, az Ar-
dói-hegy közelében fekszik, kies környezetben. Határában a Kígyós nevű 
patak csordogál. 

Lakossága: 1910-ben 446, 1941-ben 668, 1944-ben 668, 1989-ben 
990, ebből magyar 847, 1991-ben 968, ebből magyar 850. 



Nevének magyarázata: Nevét a határában folyó Kígyós pataktól 
nyerte. Más: »A magyar kígyós állatnév -s képzős származékából való. Az 
ukrán Zmyivka „Kígyós" tükörfordítás magyarból...« Legkorábbi történeti 
adatok: 1332—1335; Kykos: 1349; Kygos (Gy. I., 542). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kígyós, magyar falu (...). Lakja 400 re-
formátus, 10 zsidó. Református anyatemplommal (...) A határ déli részén 
fekszik az uradalom erdeje; az északi határt pedig teszi a Szernye-mo-
csár... Földe fekete, agyagos és igen tennékeny; árvíz csupán a náddal 
benőtt Szernye-mocsárt jáija." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Kykos, Kygos (...) papja 1334-ben... 
3 garas pápai tizedet fizet. Ugyanő 1349-ben is szerepel, mint beregszá-
szi szőlőbirtokos..." 

Az 1530-i adó összeírásnál birtokosul a beregszászi barátok említtet-
nek. A XIV. század elejéről való templom körül az egykori kolostor nyo-
mai látszanak. 

A községnek 51 polgára vett részt az első világháborúban, 14-en estek 
el. 

A csehszlovák korszakban az iskoláskorú gyerekek Nagyberegen ta-
nultak. Az 1938-as visszacsatolás után községi elemi iskolája van, s 
hozzálátnak egy falusi kultúrház építéséhez is. 

A második világháború vérzivatara Kígyóst sem kímélte. Az 1944. no-
vemberi deportáláskor a sztálinisták innen is elhurcolták a férfilakossá-
got: 76 személyből 28-an odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterületén a falu lakosai közül 
sokan helyben gazdálkodnak, a többiek Beregszászon dolgoznak. Taka-
ros, rendezett falu, lakosai jómódban élnek. Szolgáltató egységei bővítés-
re szorulnak. 

Hitélete: Református egyháza 1590-ben keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 400, lelkipásztoruk Pocsai Vince. 

Az 1945 után megerősödött baptista hívők imaházat létesítettek, lé-
lekszámukról nincs adatunk. 

Anyanyelvi intézményei: 1946-tól magyar tannyelvű általános isko-
la működik. Az 1991/92-es tanévben a tanulók száina 91,13 pedagógu-
sa van. Óvodával, közel 100 férőhelyes klubbal rendelkezik a falu, az 
utóbbi intézmény gyakran színhelye magyar nyelvű műsoroknak, itt ta-
lálható a községi könyvtár, magyar állománya ezer körüli. Az általános 
iskolát végzettek középiskolába Beregre és Beregszászba mehetnek. Szo-
kásokban, műkedvelői mozgalomban hagyományőrző község. A beregi 
szőttesek készítőinek köre itt is bővül, a Derceni család vezetésével 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. április 24-én alakult 98 taggal, 
elnökei Kovács Miklós, Derceni Ibolya. A kígyósiak 1991-től tagjai a II. 
Rákóczi Ferenc Hagyományőrző Szövetségnek, a Pro Patriának. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Templomát 1332—37 előtt alapították. 
Az épület megőrizte középkori jellegét, s az 500 éves középkori freskó-
készleteket. A népi hiedelem a templom alapítását az itt remetéskedő 
Salamon királynak tulajdonítja. A kisberegi volt páloskolostor egyik kis-
harangja Kígyóson, a református templom harangtornyában található, 



rajta a felirat: „Sanctus Paulus, ora pro nobis." A népemlékezet szerint a 
templomdomb előtti síkot Királytáborának nevezik, mert a hagyomány 
szerint II. András magyar király itt táborozott. 

Festői szépségű az Ardói-hegy itteni nyúlványa, a környék kedvelt ki-
rándulóhelye. 

1990 novemberében a KMKSZ-szervezet a falusi temetőben emlékmű-
vet állított a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

KISBÉGÁNY 

Ukránul Mala Bihany, magyar falu. Közigazgatásilag Nagybégányhoz 
tartozik, a Beregszász—Nagydobrony—Csap közút mentén terül el, vas-
útállomása 1 km-re Nagybégányban. 

Lakossága: 1881-ben 736, 1989-ben 1325, ebből magyar 1222, 
1991-ben 1130, ebből magyar 1050. 

Nevének magyarázata: »..A Bégáruj helynév puszta személynévből kelet-
kezett magyar névadással: vesd össze 1283: Began 'egy horváth férfi neve' 
..Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű; cseh Béhan személynév...« 
Legkorábbi történed adatok: 1332—1335: Bygan, Beheiv Györfiy 1. 530. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kisbégány magyar falu, Beregh vme-
gyében... lakik itt 69 r. kath., 8 g. kath., 453 réf., 14 zsidó. Van reformá-
tus anyatemplomuk. Határuk róna és igen termékeny..." 

Múltjából: Kisbégány múltja hasonlóan alakul Nagybégányéval. A 
község református gyülekezete sokáig Nagybégány fiókja. 

A községnek 110 polgára vett részt az I. világháborúban, 17-en eles-
tek... 1944 előtt önálló községi elöljárósága volt. A két világháború közt 
református népiskola működött hét osztállyal. 

A sztálinisták 1944 őszén 97 férfit hurcoltak el, 38-an odahaltak. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a nagybégány! gazda-

sághoz tartozik. A falu lakosainak egy része helyben, a másik fele a be-
regszászi vállalatoknál keresi meg napi kenyerét. 

Hitélete: Református egyháza 1640-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 950 körül van, lelkipásztoruk Orosz Tibor. Mostani templo-
ma 1805-ben épült fel. 1789-től vezetik anyakönyvét. 

Szórványban élnek itt római és görög katolikus családok is. 
Anyanyelvi intézményei: Kisbégányban 1945-töl magyar tannyelvű 

elemi, 1960-tól általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 
137 tanulót 17 pedagógus oktatja. Az iskolán kívül a falunak magyar 
óvodája is van. 

A KMKSZ kisbégányi szervezete 1990. november 10-én alakult 150 
taggal, elnöke Komári Árpád. (Vállalták a telefonhálózat felújítását, az 
utca nevek megváltoztatását, a kétnyelvű feliratok bevezetését, stb.). 

Nevezetességei, emlékhelyei: A KMKSZ-szervezet tagsága 1990. no-
vember 21-én a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emléktáb-
lát állított a helyi temetőben. 



KISHARANGLÁB 
HARANGLÁB ukránul Dzvinkove, a bótrágyi községi tanácshoz tarto-

zik. Több mint 25 km-re van Beregszásztól. Vasútállomása 5 km-re Bó-
trágyon. Magyar falu, amely a Csap—N agydob rony—Beregszász közötti 
műúttól 5 km-re nyugatra terül el. A járási központból induló autóbusz-
járat köti össze a külvilággal. Az itteni ukrán-magyar határ szakaszon 
Lónya felé kishatárátkelőhely nyílt. 

Lakossága: 1910-ben 357, 1944-ben 493, 1989-ben 837, ebből ma-
gyar 675, 1991-ben nem haladja meg az ezret sem. 

Nevének magyarázata: »...Köznévi előzménye a magyar harangláb, 
harang felfüggesztésére szolgáló faállvány, amelyet torony nélküli kisebb 
(falusi) templom mellett szoktak összeácsolni... A Kis- előtag megkülön-
böztető szerepű. Az ukrán Dzvinkove (tulajdonképpen „Harangos") „Kis-
harangláb" magyar mintára keletkezett hatósági úton.« Legkorábbi törté-
neti adatok: XIV. sz.: Harangláb (átírva: Cs4. I, 415), 1520: Haranglaab 
(FENESZ, I, 744), 1907: Kisharangláb... 

Fényes Elek leírása, 1851-ből: „Harangláb, magyar falu, Beregh vár-
megyében (...) 9 görög katolikus, 177 református lakja. Református 
templom. Fája. legelője elég, rétjeit néha a víz elönti". 

Múltjából: „Nevét, amely már a XIV. századbeli okmányokban is így 
szerepel, valószínűleg valamely magányos kápolna, vagy az erdőségben 
hajdan elrejtve volt remetelaknál állott Haranglábtól nyerte." A helyisé-
get már a XIV. században a Lónyay család birtokolta. Lakossága 1550-ig 
katolikus volt, majd miután a Lónyay család reformátussá vált, ők is a 
református hitre tértek át. 1530-tól 1784-ig a bótrágyi anya-
szentegyházhoz tartozó leányegyháza volt. Ebben az időben a gyermekek 
tanítását a templomban végezték. 1784-ben lett önálló anyaegyházzá. 
Ekkor renoválták a már fennálló templomát. Anyakönyvet 1784-ben 
kezdtek vezetni. 

Már a csehszlovák korszakban is működött a református egyház által 
fenntartott népiskolája egy osztállyal. Az 1938-as visszacsatolás után a 
református iskola helyett állami magyar elemi iskolát létesítettek. A vi-
lágháború és az 1944. október 26-án bekövetkezett sorsforduló is meg-
követelte áldozatát a kis magyar falutól. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a barkaszói gazda-
sághoz tartozik. A falu részbeni elzártságára jellemző, hogy kevesen jár-
nak el dolgozni távolabbi településekre. A fiatalok közül azonban mind 
többen vállalják az ingázást autóbusszal. Bótrággyal ellentétben Ha-
rangláb hátrányos helyzetben van a szolgáltatások tekintetében: vonta-
tottan halad a szociális és kulturális létesítmények építése. Mindezek és 
más hiányosságok jelentős hatással vannak a helybeliekre. A porták 
rendezettsége jómódról árulkodik, piacra is termelnek. Háztáji gazdálko-
dással egyre többet foglalkoznak. 

Hitélete: Református egyháza 1630 körül keletkezett. 500 felnőtt hí-
vet számlál, lelkipásztoruk Pocsai Sándor. Gyülekezete kinőtte fatemplo-
mát, helyette 1991-től újat épít. 



Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1949-től 
általános iskola működik a községben 15 pedagógussal. Az 1991/92-es 
tanévben tanulóinak száma 92, ebből 75-en magyar, 17-en ukrán tan-
nyelvű osztályokba járnak. A településen magyar óvoda is van. Könyv-
tárának kevés a magyar állománya. 1944 után több ukrán, ruszin csa-
lád telepedett le a faluban. 

Az itteni KMKSZ-tagok a bótrágyi szervezethez tartoznak. 

KOVÁSZÓ 
Ukránul: Kvaszove, ukrán, ruszin többségű település a Borzsa folyó 

jobb partján, közigazgatásilag 1991-ig Sárosoroszihoz tartozott, azóta 
közigazgatásilag önállósult. A benei vasútállomástól 4 km-re fekszik, 
több mint 1 km-es bekötőútja az Ungvár—Munkács—Beregszász—Rahó 
főútvonalhoz kapcsolódik. Ajárási székhelytől, Beregszásztól kb. 10 km-
re terül el. 

Lakossága: 1870-ben 675, 1881-ben 514, 1910-ben 668, 1940-ben 
1060, 1944-ben 983, napjainkban is alig ezren felül. 

Néhány magyar és vegyesházasságból származó család található a 
községben. 

Nevének magyarázata: »Kovászó (...1270-2/1295: Koazou.) ...Bi-
zonyára a magyar kova, „egyfajta kőzet" és az aszó, „szárazpatak" elho-
mályosult összetétele. De felvethető szláv származtatása is: vö.: cseh 
Kvasov helynév... orosz Kvaszov... Ezek személynévi alapszava etimoló-
giailag azonos a magyar kovász főnév szláv előzményével. Az ukrán Kva-
szove, „Kovászó" szlávosított alak.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kovászó, Beregh vm. orosz-magyar fa-
lu, a Borsova mellett... 25 r. kath., 92 réf., 454 g. kat., 10 zsidó lakja. 
Görög katolikus parochia. Vízimalom." 

Múltjából: „Kovászó. Árpád-kori település. 1270: Feketepatak (Ugo-
csa vm.) V. István-kori határjárásában mint királyi birtokot említik." 

A néphagyomány szerint Kovászó nevét a határában található kovás 
sziklákról nyerte. A Borzsa folyó jobb partján emelkedik a kovászói vár 
romja. A XIV. században a Nagymihályi család birtokolta. A XVI. század-
ban Matuznai Pál a kovászói várat rablótanyául használta, s a környék 
zsarnokává vált. Fegyveres zsoldosai a környéken portyáztak és foszto-
gatták a lakosságot. A várat 1564-ben Schwendi Lázár hadvezér seregei 
elfoglalták és lerombolták. 1566-ban a tatárok 24 házhelyről hurcolták 
el a helyi magyar lakosokat. A helységnek már a középkorban volt temp-
loma, amely később a reformátusoké lett. A XVIII. században említik 
utoljára. 1651-ben királyi adomány címén Lónyay Zsigmondot iktatták 
be birtokosul. 

1809-ben alapították a falu timsógyárát. 
A ruszin görög katolikus híveknek már ekkor lelkészségük és templo-

muk volt. 



A községnek 100 polgára vett részt az I. világháborúban, ebből 16-an 
odavesztek. 

A csehszlovák korszakban állami ruszin tannyelvű népiskola műkö-
dött a faluban 4 osztállyal. Az 1938-as visszacsatolás után hasonló a 
helyzet, de magyarul is tanultak a gyerekek. A községben ekkoriban ka-
olinbánya is üzemelt, fejlesztési tervében pedig timsóbánya, porcelán-
gyár létesítése is szerepelt. 

Gazdasága: 1944. október 24-ét követően, a szovjethatalom meg-
szervezésével egyidőben Kovászó nemcsak közigazgatásilag, hanem gaz-
daságilag is Sárosoroszihoz kerül. A privatizáció előtt álló földterületei, 
bányaüzemei a helyi gazdasághoz tartozik. A település lakói részben 
helyben, részben Beregszászba és más településekre járnak el dolgozni. 

Hitélete; A görög katolikus egyháza 1646—1649 után keletkezett. Fa-
templomukat 1773-ban építették, amelynek helyén 1894—1895-ben ké-
szült el a mai kőtemplom. Az 1949 előtti egyik utolsó lelkésze Gorzó Ist-
ván volt. 1949—1989 között pravoszláv egyházzá minősítették. Azóta a 
hívek újraalapították a görög katolikus egyházat. 

Anyanyelvi intézményei: Ukrán tannyelvű általános iskolája van, a 
gyerekek a muzsalyi és a beregszászi ukrán tannyelvű középiskolákban 
tanulhatnak tovább. A fiatalok közül kevesen beszélik a magyar nyelvet. 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1337 után alapították a ma már nem 
létező római katolikus templomát. 

A XII—XIII. században épült a középkorinak tartott lovagvára, amely 
jelenleg már rom. Megemlítendő az is, hogy a Borzsa jobb partján, a be-
regi erdővel szemben áll a várdomb, egyik épen maradt falán ukrán 
nyelvű tábla jelzi, hogy műemlékként jegyzik. 

A kovászói vár építési idejét a kutatók a XII—XIV. század eleje közötti 
időszakban határozzák meg. A középkori feudális lakótornyok közé tar-
tozik, hasonlóan a szerednyei várhoz. Lakótornya 12 méter körüli kerek 
építmény volt, melyet háromszög alakban erődítés védett, 15 méteres 
volt az északi oldal sziklafala. A többi falát négy árok övezte és védte. 

Valaha tündöklő építménynek számított a Pogány család birtokában 
állt kastély. 

A századfordulón nevezetességei között emlegették kaolinbányáját, 
timsótelepét és aranybányáját. 

A kirándulók vadregényesnek tartják szőlőhegyeit, erdeit. 
A helyi gazdaság kerámiai termékeket is gyárt jelentős mennyiségben. 

MACSOLA 
Ukránul: Macsola, magyar falu, községi tanácsa helyben. 6 km-re 

fekszik Beregszásztól, annak vasútállomásától 6 és fél km-re. Megköze-
líthető a Beregszászból induló autóbuszjárattal. 

Lakossága: 1870-ben 426, 1881-ben 334, 1910-ben 466, 1940-ben 
725, 1944-ben 734, 1969-ben 1687, 1982-ben 1058, 1989-ben 630. 
ebből magyar 580, 1991-ben 767, ebből magyar 660. 



Társközsége: ASZTÉLY. 
Nevének magyarázata: »Macsola... A szláv eredetű magyar népnyelvi 

mocsolya — macsola, „pocsolya, len- vagy kenderáztató" főnévből kelet-
kezett. Ennek előzményéből a szláv nyelvekben is alakultak helynevek... 
Az ukrán Mocsola, „Macsola" a magyarból való...« Legkorábbi történeti 
adatok: 1327: Machala (Gy. L., 544). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Macsola, vagy Mocsolya, magyar falu, 
Beregh vmegyében... 33 r. kath., 197 réf., 5 zsidó lakja..." 

Múltja: „Árpád-kori település. (1327: Machola). Macsolai nemes 
1327-ben Búcsú és Csorna szomszédai között szerepel." 

Neve a határt egykor borító posványra céloz. A XIV. században a Ma-
csolai nemes család birtokolta. 1566-ban a tatárok négy házból hurcol-
ták el a jobbágyságot. A reformátussá vált községnek később Gecse fiók-
ja lett 1714-ig. Anyakönyve 1776-tól íródik. Iskolája 1802-től van. 

A községnek 50 polgára vett részt az I. világháborúban, 12-en elestek. 
A csehszlovák korszakban cseh tannyelvű iskolát szerveztek a faluban 

két osztállyal, és egy cseh óvodát. Ezenkívül egy állami magyar tannyel-
vű elemi iskola is működött 2 osztállyal, jóval szerényebb körülmények 
között. Macsolát ebben az időben a cseh kolonizálás egyik „fészkévé" ala-
kították. 

Az 1938-as visszacsatolás után az állami magyar tannyelvű elemi is-
kola természetesen megmaradt, a felszámolt cseh nyelvű tanintézet he-
lyébe görög katolikus elemi iskolát szerveztek a korábban betelepült uk-
ránok, ruszinok számára. A 30-as évek végén a község tervében 
szerepelt egy artézi kút fúrása is. 

A sztálinisták 1944 őszén 111 férfit hurcoltak el a községből, közülük 
51-en odahaltak. A II. világháborúban 9-en hősi halált haltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 
Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. A szakszerűen irá-
nyított gazdaság megélhetési lehetőséget nyújt az ittenieknek, ugyanak-
kor Beregszász közelsége miatt a falubeliek egy része az ottani iparválla-
latokban és más szolgáltatói intézményekben talál állandó kereseti 
lehetőséget. A macsolai kistermelők a beregszászi közpiacon értékesítik 
termékeiket. Portáik rendezettek. A község az alapvető szolgáltatási egy-
ségekkel gyéren ellátott. 

Hitélete: Református egyháza 1592-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 150, lelkipásztoruk Delényi István. Mai kőtemploma 1842-
ben épült fel alacsony toronnyal. 

A római katolikus egyház újraalapítás! ideje: a XIX. század — 1989. 
1991-ben felnőtt híveinek száma 150, lelkipásztoruk Lánczki István. 

Anyanyelvi intézményei: A macsolai gyerekek 1945-től a helyi magyar 
tannyelvű elemi iskolába járnak. Az 1991/92-es tanévben a 18 gyereket 2 
pedagógus oktatja. Tanulmányaikat a beregszászi 8 sz. középiskolában 
vagy a vegyes tannyelvű (magyar, ukrán, orosz) csornai középiskolában 
folytathatják. A település óvodája szintén magyar tannyelvű. A 140 férőhe-
lyes művelődési háza, több mint 5 ezer kötetes könyvtára szerényen, de 
hozzájárul a helyiek anyanyelvi kultúrájának ápolásához. 



A KMKSZ itteni alapszervezete 1989. december 17-én alakult 102 tag-
gal, elnöke Jacura László. Az aktivisták védnökséget vállaltak a magyar 
anyanyelvi intézmények felett, részt vállalnak a helyi problémák megol-
dásából (óvoda, iskola kibővítése, hagyományápolás stb.). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Macsola határában húzódik az uk-
rán—magyar határ mentén a Barátság-kert, amelyet évtizedekkel ezelőtt 
a magyarországi beregsurányiakkal létesítettek a határ mindkét oldalán 
kijelölt területen, ahol többszőr szerveztek közös almaszüretet. 

A KMKSZ macsolai szervezete 1991-ben emlékmüvet állított a II. vi-
lágháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

MAKKOSJÁNOSI 

JÁNOSI, IVANOSI, ukránul: Ivanyivka. Magyar—ukrán, ruszin ve-
gyes lakosságú községi tanácsú település az Ungvár—Munkács—Rahó 
főútvonal mentén, 6 km-re Beregszásztól és 7 km-re vasútállomásától. 
Itt ágazik el a Beregszász—Nagydobrony—Csap közút. 

Lakossága 1881-ben 778, 1910-ben 1118, 1940-ben 1232, 1944-
ben 1219, 1969-ben 2655, 1982-ben 2640, 1989-ben 2845. ebből ma-
gyar 2310, 1991-ben 3200, ebből magyar 2880. 

Társközsége: BALAZSÉR. 
Nevének magyarázata: »MakkosjánosL.. A Jánosi — régi nyelvi Ivá-

nosi helynév a magyar János — Ivános személynévnek a birtoklást kife-
jező -i képzős származéka. A Makkos- előtag makkot termő erdővel kap-
csolatos. Az 1946-ban hatósági úton megállapított ukrán Ivanyivka 
(„Makkosjánosi") magyar mintát tükröz.« Legkorábbi történeti adatok: 
1321: Ivanosy (GyöríTy 1:542); 1851: Jánost 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Jánosi (Makkos), magyar-orosz falu, 
Beregh vmegyében... 5 r. kath, 258 g. kath., 208 réf., 7 zsidó lakja. Gö-
rög katolikus szentegyház. Református szentegyház. Búzája, fája, nádja, 
szénája elég. Malma van..." 

Múltjából: Árpád-kori település. Jánosi (Ivánosi) Sz. Erzsébetről ne-
vezett egyházának papja 1321-ben végrendeleti tanú Búcsún..." 

A XIV. század elején a településnek már saját egyháza volt, s a falu 
birtokosa Erzsébet királyné. A község 1484-ben a munkácsi várhoz tar-
tozott. 1566-ban az átvonuló krími tatárok elpusztították. A reformátu-
sok anyaegyházainak Balazsér a fiókegyháza volt. Az általuk elfoglalt ró-
mai katolikus kőtemplom a XIV. században e tájon dívott csúcsíves 
építmény, amelyet a XVIII. században háromszor is átalakítottak. Anya-
könyvét 1765-től vezetik. A görög katolikusoknak ekkor már kőtemplo-
muk és paplakjuk működik, anyakönyvüket 1835-től vezetik. A temp-
lom 1829-ben épült. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: 
Cigánytábor, Csák-major, Uradalmi nagyerdő. 

Az első világháborúban a községből 31-en vesztek oda. 



A csehszlovák korszakban egy 4 osztályos magyar nyelvű állami nép-
iskola működött a községben, amely 1938 után is megmaradt. 

1944 őszén a sztálinisták 106 férfit hurcoltak el, ebből 22-en od^Jial-
tak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt Jánosi és Balazsér földterületei a he-
lyi közös gazdasághoz tartozik. A tagság alapvető mezőgazdasági termé-
kek előállítására szakosodott, de az állattenyésztés is (tej, hús) kiemelt 
ágazata. A legfontosabb zöldségfélékkel Beregszászt is ellátja. A lakosság 
egy része helyben, a többi a közeli Beregszászon dolgozik. 

Hitélete: Református egyháza 1595-ben keletkezett. Híveinek száma 
1881-ben 210, 1991-ben 300 lélek volt. Lelkipásztoruk Pocsai Vince. 

Görög katolikus egyháza 1600 körül keletkezett. 1991-ben 500 hívet 
számlált. Az 1949—1989 között pravoszláv vallásra kényszerített hívek 
visszaállították a görög katolikus egyház jogait. 

Anyanyelvi intézményei: Makkosjánosiban 1945-től magyar tan-
nyelvű elemi, 1950-től általános és 1977-től középiskola működik. Az 
1991/92-es tanévben 653 tanulója és 59 pedagógusa van. A magyar 
tannyelvű osztályokban 276-an, az ukrán tannyelvűben 377-en tanul-
nak. A faluban sok szülő gyermeke érvényesülését az ukrán nyelvű vég-
zettség megszerzésében látja. A község óvodájában az oktatási nyelv ve-
gyes. 

A két községnek 600 férőhelyes művelődési háza van, ahol a művelő-
dési élet kétnyelvűen valósul meg. A két falusi könyvtárban összesen 
több mint 15 ezer könyvből kölcsönözhetnek az olvasók. A község sport-
teleppel, orvosi rendelővel, különféle kereskedelmi egységekkel (vendég-
lő, kávézó) rendelkezik. 

A KMKSZ itteni alapszervezete 1989. május 28-án alakult 146 taggal, 
elnöke Balogh István, azóta Amerikában telepedett le, majd Pallagi Gyu-
la. Tevékenységük fő iránya: védnökség a magyar anyanyelvi intézmé-
nyek felett, az ukrán és magyar tannyelvű iskola kettéválasztása, hagyo-
mányőrzés stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Makkosjánosi ma is létező református 
templomát 1332—37 előtt alapították. A többszöri átalakítás során is 
megőrizte középkori jellegét. 

1631-ből való a falu kerek pecsétje. Közepén egy kötélszerűen kanya-
rított, két indában végződő tölgymakk van, felirata a következő: „Jánosi 
falu pecsétje. 1631." 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1991. augusztus 10-én a II. világhábo-
rú és a sztálinizmus jánosi és balazséri áldozatainak a falu közterén fel-
iratos emlékművet állított fel. 

MEZÖGECSE 

GECSE, ukránul: Hecsa, magyar falu, de idegenek betelepedése is ki-
mutatható. Beregszásztól 10 km-re fekszik, községi tanácsa helyben, 



közeli vasútállomása 5 km-re Borzsován van, Beregszászból induló au-
tóbuszjárattal közelíthető meg. A település az Ungvár—Nagyszőlős—Ra-
hó közúttól 5 km-re beljebb terül el. 

Lakossága: 1881-ben 241, 1910-ben 359, 1940-ben 538, 1944-ben 
538, 1969-ben 860, 1982-ben 947, 1989-ben 985, ebből magyar 980, 
1991-ben 1000, ebből 900 a magyar. 

Társközsége: Nagybakta, Tiszacsoma. 
Nevének magyarázata: »Mezögecse ...A Gecse helynév puszta sze-

mélynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személy-
névhez vonatkoztatható talán a magyar Gergely személynév becéző vál-
tozata. A megkülönböztető szerepű Mező- előtag a tájnak mezőségi 
jellegével kapcsolatos.« Legkorábbi történeti adatok: 1232—1360: 
Gwrche (o. G welche: Gy. I, 359). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gecse, magyar falu, Beregh vmegyé-
ben... 28 görög katolikus, 457 református, 6 zsidó lakja. Református 
anyaszentegyház. Földe igen termékeny, de legelője szűk." 

Múltjából: Árpád-kori település. „1232-ben a falu Muzsaj felőli része 
jobbágyfiúk földje; ezek utódai a Gecsei nemesek, akik 1299-ben a Cibik 
föld, 1327-ben Csorna szomszédosai." 

A község a Gecsey család ősi fészke, már a XIV. században népes és 
virágzó. Évszázadokon át ez a família birtokolta. A reformátussá vált falu 
korábban Macsolának volt fiókegyháza. Anyakönyve 1777-ben kezdődik. 
A hajdani fatemplom helyett 1805-ben kezdték építeni a ma is használa-
tos kőtemplomot és paplakot. A templomot 1817. szeptember 20-án 
szentelték fel. A paplak 1828-ban, az iskola 1813-ban épült. 

Az I. világháború mérlege: 66 férfit soroztak be, közülük heten elestek 
a harcokban. 

A csehszlovák időben két osztállyal állami magyar népiskolája volt, 
amely 1938 után is tovább működött. 

1944 őszén a sztálinisták 64 férfit hurcoltak el, 24-en odahaltak. A II. 
világháborúban 3-an estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 
Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. Irányító központja 
Nagybaktán van. A gecsei 1. számú részlegen szemesterményeket, kuko-
ricát és gabonát termelnek, de az állattenyésztésre is nagy súlyt fektet-
nek. Mindezt a gazdaságban dolgozó gecseiek közvetlen tudományos 
megfigyelés, illetve irányítás alatt végzik. A célszerűen irányított gazda-
ság kereseti lehetőséget nyújt az itteni embereknek. A fiatalok jó része 
Beregszászban dolgozik, ahová napi ingázással jutnak el. Helyi igényeket 
kielégítő szolgáltató egységek üzemelnek a községben (posta, távírda, köz-
étkeztetési és kereskedelmi egység, orvosi rendelő, stb.). A háztáji gazdálko-
dás formái is fellendülőben vannak. Közössége hagyománytisztelő. 

Hitélete: Református egyháza 1719-ben keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 200. Lelkipásztoruk Delényi István. Templomát utoljá-
ra 1980-ban újították fel. 

A görög katolikus hívek száma mintegy kétszáz. 1989 után szabadon 
gyakorolhatják vallásukat, a szertartás magyarul folyik. 



Anyanyelvi intézményei: A szülők 1986-tól csak a három tannyelvű 
(magyar, ukrán, orosz) csornai középiskolába adhatják gyerekeiket. 
1991-től szorgalmazzák a helyi elemi, illetve általános magyar tannyelvű 
iskola megnyitását. A községnek magyar nyelvű óvodája is van. Falusi 
könyvtárát magyar könyvekkel is ellátják, a választék gyenge. A 240 fé-
rőhelyes kultúrházban gyakran a helyi magyar folklórból is építkező mű-
kedvelő együttesek lépnek fel. 

A KMKSZ itteni alapszervezete 1990. január 21-én alakult 270 taggal, 
elnökei Jakab Béla, Badak Sándor. A helyi magyar intézmények munká-
ját segítik, részt vállalnak a falu legégetőbb problémáinak megoldásában 
(földkérdés, a baktai intézettől való elszakadás, a magyar iskola teljes 
visszaállítása). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Klasszicista stílusban épült templo-
mának úrvacsorai edényei nagyrészt a XVIII. és XIX. századból valók. 

A népemlékezet szerint a vári (borsovai) vár titkos kijárata Mezőgecse 
határában volt. 

A KMKSZ-szervezet 1990. október 29-én feliratos emlékmüvet állított 
a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

MEZŐHOMOK 

HOMOK, ukránul: Holmok, közigazgatásilag a beregdédai községi ta-
nácshoz tartozik, az egykori betelepített ruszin lakosság elmagyaroso-
dott. 7 km-re van Beregszásztól és vasútállomásától, a dédai autóbusz-
szal is elérhető közúton. A községhez tartozó külterületi lakott helyként 
tartották nyilván a Lónyay tanyát is. 

Lakossága: 1881-ben 270, 1910-ben 260, 1940-ben 341, 1944-ben 
329, 1989-ben 500, ebből magyar 421, 1991-ben 510, ebből magyar 
425. 

Nevének magyarázata: »A talaj fajtájára utaló magyar homok főnév-
ből keletkezett. Az ukrán Holmok, „Homok", a magyarból való. A Mezö-
előtag a tájnak mezőségi jellegével kapcsolatos.« Legkorábbi történeti 
adatok: 1365: Homok (Cs. I., 416). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: »Homok, orosz falu, Beregh vármegyé-
ben (...), 4 római katolikus, 8 református, 176 görög katolikus, 6 zsidó 
lakja. Fája, szénája elég, földje is termékeny. Fő ura a Lónyai nemzet-
ség.« 

Múltjából: 1566-ban a falut a tatárok teljesen elpusztították. A bete-
lepített ruszin lakosságnak már a XVIII. század végén volt temploma, s 
valószínűleg ilyen vallású papja is. A görög katolikus magyar ajkú lako-
sok száma az 1940-es években Mezőhomokon 270, Beregdédán 314 
volt. 1878-tól választották el a makkosjánosi anyaszentegyháztól, s ak-
kor alakult Mezőhomok anyaegyházzá Beregdaróc és Beregdéda le-
ányegyházakkal. A templomot 1934—35-ben renoválták, kívül-belül új-
rafestették, új oltárakat és kórust kapott. 



Az első világháborúban 40 férfi került a frontra, ebből öten estek el. 
A csehszlovák korszakban magyar tannyelvű görög katolikus elemi is-

kolája volt, amely az 1938-as államfordulat után 1944 őszéig működött. 
1944. október 26-tól a kis falu sorsa jóban-rosszban összefonódott 

Beregdédával. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a dédai gazdasághoz 

tartozik. Az itt élők egy része helyben dolgozik. Mivel a falu neve is a ta-
laj fajtájára utal, az utóbbi időben homokbányát létesítettek. Gondot 
okoz azonban, hogy haltenyésztésre is alkalmas nagyobb vízterület veszi 
körül a falut a homokréteg kiszivattyúzása után. A természetvédők tilta-
kozására 1989-től leállították a homok kitermelését. A falu népe attól 
félt, hogy a megmozgatott homokréteg alá süllyed a község, amelynek 
helyén tó keletkezhet. 

A helyi lakosok Beregszász üzemeiben, intézményeiben is dolgoznak. 
Hitélete: Görög katolikus egyházközsége 1878-ban keletkezett. 

1949—1990 között pravoszláv egyháznak jegyeztették be, 1990-től a 
magyar görög katolikusok visszakövetelték korábban elvett templomu-
kat, így a právoszláv hitűek kisebbségben maradtak. 290 felnőtt hívet 
számlál. Templomukat a XVIII. század végén építették, azóta többször 
felújították. 

Anyanyelvi intézményei: A mezőhomoki gyerekek a dédai és a bereg-
szászi iskolában tanulnak, s a község lakóinak művelődési lehetőségei is 
a két szomszédos településen vannak. 

A KMKSZ-nek alapszervezete itt nem alakult, a szövetség tagjai a be-
regdédaihoz tartoznak. 

MEZŐKASZONY 

KASZONY, 1946-tól ukránul: Koszini, alapvetően magyar település, 
községi tanácsa helyben. 24 km-re fekszik Beregszásztól, 5 km-re a Be-
regsom—Kaszony vasútállomástól. Az ukrán—magyar határ mentén lévő 
község a Beregszász—Nagydobrony—Csap közúthoz bekötőúttal kapcso-
lódik Zápszony határában. 1985 után itt nyílt meg az egyik kishatárát-
kelőhely: Mezőkaszony—Barabás útvonalon. 

Lakossága: 1870-ben 1529, 1881-ben 1464, 1910-ben 2468, 1940-
ben 2658, 1944-ben 2658, 1969-ben 3020, 1989-ben 2750, ebből ma-
gyar 2660, 1991-ben 2754, ebből magyar 2610. 

Nevének magyarázata: »...1808: Mező-Kászony. ...1332—35: Ko-
zun... A Kaszony helynév, szláv eredetű; vesd össze szerb-horvát Kosinj 
helynévvel... A Mező- előtag a helység mezővárosi jellegével kapcsolatos. 
— Az ukrán Koszini (többes szám) „Mezőkaszony" a magyar névváltozat-
hoz képest másodlagos.« Legkorábbi történeti adatok: 1332—1335: Ko-
zun (Gy. I., 542). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: »„Kaszony" (Mező), (Koszinó) Beregh 
vmegye, magyar mezőváros... 127 r. kath., 21. g. kath., 2 evang., 871 



réf., 110 zsidó. Katolikus anyaszentegyház. Református anya-
szentegyház. Három nyomásbeli határa fekete, s mindenféle gabonát 
gazdagon terem, szőlőhegye sok, legelője, erdeje elég.« 

Múltjából: Kaszony. Árpád-kori település. „1332-ben CassarL Papja 
1332-ben... pápai tizedet fizet..." 

Első királyaink idejében csupán egyes pásztorok, gyepüőrök, királyi 
vadászok, s a világot kerülő magányos remeték és zarándokok voltak el-
ső lakói. A XIII. században már népes helynek számított. A XIV. század-
beli okmányokban gyakran szerepeltek kaszonyi hospesek, vagyis jöve-
vények, vendégek. így feltehető, hogy a tatárdúlás után külföldről 
telepedtek a faluba, ahol birtokokat és kiváltságokat kaptak, s századok 
múlva is jólétben éltek. 1496-ban szerepel először az okmányokban me-
zővárosként. 1566-ban a Tokaj alól keletre vonuló tatárok a várost fel-
dúlták és lakosságának egy részét fogságba hurcolták. A jelenlegi refor-
mátus templom — építkezésmódjáról és anyagáról ítélve — mintegy 600 
éve áll fenn, korábban kolostor volt. Faragott Lennéskőből épült, alatta 
kripta található. A parókiát 1776-ban építették. A refonnátus vallás tér-
nyerésekor az elnyomott katolikus hívek két századig nélkülözték lelké-
szüket, csak 1750-től működik újra, ettől az időtől kezdve vezetik anya-
könyvét. Sokáig volt Bereg megyei járási központ. 

A községnek 125 polgára vett részt az I. világháborúban, 20-an hősi 
halált haltak. 

A csehszlovák időben Kaszonynak két magyar tannyelvű népiskolája 
volt: egy állami 8 osztállyal, illetve a római katolikus elemi 1 osztállyal. 
Ezenkívül egy állami magyar óvodája. A községben azonban 2 cseh 
tannyelvű osztályt is szerveztek, ahová elsősorban a cseh hivatalnokok 
és a helyi zsidó családok gyerekei jártak. Az 1938-as államfordulat után 
a cseh tanintézetet hivatalosan megszüntették, a többi természetesen 
megmaradt. 

Az 1930-as években a község határában kőbányát, illetve hengermal-
mot üzemeltettek. 

A sztálinisták 1944 őszén 368 férfit hurcoltak el, közülük 68-an oda-
haltak. A II. világháború frontjain 18-an estek el. 

Gazdasága: A Mezőkaszonyt övező földek a privatizáció előtt álló he-
lyi állami gazdasághoz tartoztak. Az alapvető mezőgazdasági termékeken 
kívül gyümölcs- és szőlőtermesztésre, valamint állattenyésztésre szako-
sodott. A helyiek közül sokan itt dolgoznak. A felnőtt lakosság kisebbik 
része a környező településeken, illetve Beregszász iparvállalataiban vál-
lalt munkát. A Mezőkaszony határában lévő Vita vendéglő nagy népsze-
rűségnek örvend, vonzza a vendégeket. 

Hitélete: Református egyháza 1560-ban keletkezett. 1991-ben 1665 
a felnőtt hívek száma, lelkipásztoruk Mező Miklós. Az egykori római ka-
tolikus templomot 1766-ban külsejében is megváltoztatták. 1828-ban 
megnagyobbították, nagyjavítása 1974-ben történt. 

A római katolikus egyháznak újraalapítási ideje: a XVI. sz. — 1750. 
Templomuk a XVIII. sz. közepén épült. 1991-ben híveinek száma 400, 
lelkipásztoruk Károlyi Lajos. 



Anyanyelvi intézményei: A községben 1945-től magyar tannyelvű 
általános, 1953-tól középiskola működik. Az 1991/92-es tanévben ta-
nulóinak száma 458, a pedagógusoké 37. A környék falvainak lakói kö-
zül is sokan szereztek itt érettségi bizonyítványt. Az iskolához 30—50 ta-
nuló befogadására alkalmas diákszálló is tartozik teljes ellátással. 

Óvodája szintén magyar tannyelvű. 
A 400 férőhelyes kultúrházában pezseg a művelődési élet, hagyo-

mányőrző műkedvelő csoportok ápolják a magyar folklórhagyományo-
kat, dalkincseket. 

Két könyvtárának (iskolai, községi) összállománya megközelíti a 15 ez-
ret, magyar anyaga szegényes. 

1971-től zeneiskola működik a községben. 
A település szolgáltató hálózata megfelelő. Az itt élő magyarság identi-

tástudata erős. 
A KMKSZ itteni alapszervezete 1989. szeptember 8-án alakult 501 

taggal, elnöke: Horváth Gyula, Tóth Sándor. Alapvető tevékenységi köre: 
hagyományápolás, az ének- és tánckar fenntartása és kapcsolattartás a 
község neves személyiségeivel (1991-ben vendégük volt az itt született 
Klein György professzor, a Stockholmi Rákkutató intézet főorvosa, az 
Orvosi Nobel-díj bizottság egyik alelnöke.) 

Emlékhelyei, nevezetességei: A ma is létező református templomot 
1332—37 előtt alapították, középkori nyomokkal erősen átépülve. 

A falusi krónikák szerint Mezőkaszony védőszentjéről, Kata asszonyról 
kapta nevét. 

Az ősi mezőváros egyik nevezetessége, hogy Szent László itt győzte le a 
kunokat 1086-ban. A csata helyén kápolna, majd a XIII. században ró-
mai katolikus templom épült. 

Bocskai István erdélyi fejedelem a refonnáció után felkarolta a várost. 
Az itteni református egyháznak 46 cm magas, fedeles, arannyal futta-
tott, díszes ezüst billikomot ajándékozott. 

Miklós-napi disznóvására és jó bora miatt kedvelt hely volt. 
A kaszonyi gyógyfürdő-szanatórium a vulkáni kúpok alján már a 30-

as években is népszerű hely volt reuma, csúz és köszvény ellen. 
A községben született Paksi Mihály (1681 — Sárospatak, 1744) tanár, 

fizikus; Farkas Lujza (1913. október 22. — Bp. 1973. május 23) újság-
író, irodalomtörténész, a pécsi egyetemen bölcsészdoktorit szerzett. 

Itt született Horthy Béla (1869. február 4. — Bp. 1943. február 10.) 
festőművész, szobrász, a nagybányai festőiskolában Hollósy tanítványa, 
1892-ben a müncheni Glaspalastban sikeres kiállítása volt. 

NAGYBAKOS 

BAKOS, ukránul: Szvoboda, helyi tanyákból kifejlődött, csehek által 
betelepített ukrán, ruszin-magyar község. Az ukrán—magyar határ 
mentén fekszik, 35 km-re Beregszásztól, 4 km-re a bátyúi vasútállo-



mástól (Ungvár—Aknaszlatina vonalon). Bekötőúttal kapcsolódik a 
Csap—Nagydobrony—Beregszász közúthoz Bátyúnál. Községi tanácsa 
helyben. 

Lakossága: 1941-ben 868, 1969-ben 2563, 1982-ben csak Nagyba-
kos 723. 

Társközségei: BADÓ, BAKOS (Kis-), DANY1LOVKA, Újbátyú 
Múltjából: az egykori Lónyay-uradalomhoz tartozó tanyavilágból ki-

fejlődött községek, valamennyit 1927-ben a cseh légionista telepesek 
alapították. A falu felépítése cseh mintára történt, határának nagy részét 
alagcsövezték. A három cseh kolónia létesítésének lényege: a Bátyú— 
Nagydobrony—Bótrágy közötti színmagyar vidékre cseh és szlovák, illet-
ve ruszin, ukrán nemzetiségű embereket telepítettek a magyar etnikum 
fellazítására. A telepesekel ingyenes vagy olcsó földdel, állatokkal és 
pénzbeli segéllyel látták el. Egyéni és köztulajdonba általában 68,048 
kat. holdat juttattak számukra, vagyis kétszer annyit, mint amennyit a 
magyaroknak osztottak ki a cseh földreform folyamán. 

Svobodán — a csehek nevezték így az új települést — cseh tannyelvű 
népiskolát szerveztek 3 osztállyal. Badóban pedig 2 osztályos ruszin uk-
rán tannyelvű népiskolát nyitottak. 

Az 1938-as visszacsatolás után a cseh telepesek elmenekültek. Az 
1944. október 28-át követően több mint 60 ukrán, ruszin családot tele-
pítettek ide a verhovinai falvakból. 

1967-től Újbátyút (ukránul Nove Uzlove) Svobodához csatolták, 
amelynek 30%-a magyar ajkú lakos. Ugyancsak 1967-ben közigazgatá-
silag NAGY-, illetve KISBAKOST olvasztották bele, ahol szintén szép 
számmal laknak magyarok. Az asszimilációnak jelenleg még ellenállnak, 
bár az itteni magyaroknak nincsenek anyanyelvi intézményeik. 

A másik két kistelepülés: Badó és Darujilovka, mindkettőt főleg ukrá-
nok, ruszinok lakják. 

1944 őszén a sztálinisták Nagybakosról 43, Újbátyúból 18 férfit hur-
coltak el, az előbbi faluból 12-en, az utóbbiból 11-en odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt a tanyaláncolatból betelepítésekkel 
kifejlődött helységek földjeikkel együtt a helyi gazdaságba tömörültek, 
amelynek irodaközpontja Szvobodán, azaz Nagybakoson van. Az itteniek 
egy része a helyi gazdaságban, a többi a bátyúi és a csapi vasúti „kikötő-
ben" keresi kenyerét. 

Hitélete: Görög katolikus egyháza a két világháború között keletke-
zett, 1944-ig Bedzir György volt a falu lelkipásztora. 1949-ben ortodox 
görög katolikus egyházzá minősítették a sztálinisták. 1989 után a hívek 
kezdeményezésére rehabilitálták a helyi görög katolikus egyházat. 

Anyanyelvi intézményei: Az újbátyúi és a bakosi magyarok tulajdon-
képpen a faluhoz közel eső bátyúi középiskolában is taníttathatják gye-
rekeiket, de mivel 4 km-nyire van az iskola, emiatt sokan nem veszik 
igénybe. Inkább a szvobodai ukrán tannyelvű középiskolába adják őket, 
ahol 540 gyereknél több tanul, s a tanárok száma 35-ön felüli. A telepü-
lésnek két ukrán bölcsőde-óvodája van; könyvtára, klubja leginkább az 
ukrán nyelvű művelődést szolgálja. 



NAGYBAKTA 
BAKTA, KISBAKTA, ukránul: Bákta, magyar-orosz-ukrán-ruszin 

mesterséges település, közigazgatásilag Mezögecséhez tartozik. Vasútál-
lomása helyben. Három kilométerre terül el az Ungvár—Beregszász—Ra-
hó közúttól, 8 km-re a járási központtól. 

Lakossága: 1989-ben 900 fő, ebből magyar 400. Tucatnyi az ide na-
ponta ingázók száma is. Egy kutató állomás esetében ez érthető is. 

Nevének magyarázata: A Bakla helynév puszta személynévből ke-
letkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév szláv ere-
detű... vő. szerb-horvát R. Bokta személynév. A Nagy- előtag megkülön-
böztető jellegű." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Baldaerclö, erdei puszta, Beregh vár-
megyében, Kis-Muzsaly puszta szomszédságában. Kiteljed 384 holdra, 
mely egészen fiatal növendék erdő, s a gr. Károlyi család birtoka." 

Múltjából: „Bakta (Bagota) 1232-ben Muzsaly hatáijárásában tűnik 
fel, ekkor a Szentkirály jobbágyfiai faluja volt. Utódaik, a Baktai neme-
sek 1327-ben Nagybúcsú, Csombortelek és Csorna szomszédosai; István 
1338-ban és 1341-ben királyi ember. Egy 1363-i oklevél szerint valaha 
kilátó várnépek lakták. (Nagybakta, Kisbakta)." 

Az egykori Árpád-kori település elpusztításának okai ismeretlenek 
előttünk. A XIV. században virágzó falu volt, melynek nyoma a Gottes-
mann féle kastély-telek nyugati oldalán elterülő lapályon tűnik fel. A 
XX. század elején is tanyaként tartották nyilván. 

Gazdasága: A korábbi tanya, illetve uradalom helyén Állami Mező-
gazdasági Kísérleti Állomást szerveztek, amelynek célja: tudományos és 
gyakorlati segítséget adni a kárpátaljai síkvidéki gazdaságoknak. Vaszil 
Sepa akadémikus ukrán parlamenti képviselő irányításával az állomá-
son közel 100 tudós dolgozik, a mezőgazdasági tudományok kandidátu-
sai, doktorai. Az állomás tudósai azon is fáradoznak, hogy létrehozzanak 
Kárpátalján egy tudmányos-kísérleti intézetet, amely az agráriparral és 
a környezetvédelemmel is foglalkozna. 

A KMKSZ itteni szervezete 1990. február 5-én alakult 14 magyar ku-
tató taggal, elnökei dr. Almássy Sándor, 1991-től Csizmár Béla. A leg-
égetőbb problémájuk a jelen kollektíva — a kutatóintézet — munkatár-
sainak nemzetiségi összetétele. Gyakorlatilag nincs helyi magyar kutató 
utánpótlás. A kutatók létszámnövekedése kizárólag idegen helyről szár-
mazik. Egyedüli kiút, hogy a magyarországi agrárfőiskolákon kárpátaljai 
fiatalok is szerezhessenek diplomát. 

A csoport gazdasági számításokat végez a beregszászi járás élelmi-
szerellátási problémáinak megoldása érdekében. 



NAGYBEREG 
BEREG, ukránul: Berehi, jellegzetesen magyar település, de ukránok, 

ruszinok is élnek itt. Községi tanácsa helyben. A hajdani Fekete-Mocsár 
egyik dombos partterületén húzódó község, 8 km-re Beregszásztól és 
vasútállomásától a Bátyú—Királyháza vonalon. Áthalad rajta a Bereg-
szász—Ilosva közúti műút. Az ugyancsak átmenő Beregszász—Kovácsrét 
irányú keskenynyomtávú vasút csak teherforgalmat bonyolít le. A falu 
központjától 2 km-re a Borzsa-folyó szeli át határát. 

Lakossága: 1816-ban 655, 1990-ben 1977, 1910-ben 2133, 1941-
ben 2000, 1944-ben 2504, 1969-ben 2750, 1982-ben 2599, 1989-ben 
2657, ebből magyar 2246; 1990-ben 2674, ebből magyar 2240. 

Társközsége: KÍGYÓS. 
Nevének magyarázata: »Bereg helynév a magyar berek— nyelvjárás-

beli bereg „liget" (ÚMTsz. 1.: 444) főnévből keletkezhetett. Az ukrán Be-
rehi (többes szám) „Nagybereg" a magyarból való...« Legkorábbi történeti 
adatok: 1214/550: Beregu (VR. 184). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Beregh magyar mezőváros, Beregh vár-
megyében (...) 5 római katolikus, 7 görög katolikus, 1575 református 
lakja. Református anyaszentegyház. Határa első osztálybeli, földje sok és 
termékeny; fája tűzre, épületre elég, legelője, szőlőhegye, gyü-
mölcsöskertjeijók, erdeje makkot is bőven ád." 

Múltjából: Árpád-kori település. A beregi királyi erdőuradalom köz-
pontja, ahol királyi kúria (1263) és vár állott. 1264-ben a pápa utasítja 
István ifjabb királyt, hogy Bereg várát adja vissza nővérének, Annának, 
a halicsi herceg özvegyének. 1312-ben várnagyát említik." 

A község jelentősége mindinkább növekedett. A XIII. században a me-
gyét is, amelyet eddig Borsovainak hívtak, Beregnek kezdték nevezni. Az 
1241-ben átvonuló tatárok valószínűleg ezt a községet is elpusztították. 
A később letelepedők adtak új lendületet a község fejlődésének, s bizton-
ságuk végett várat is építettek. A XIII. század folyamán már lelkészsége 
volt a településnek és az esztergomi érsekség joghatósága alá tartozott, a 
XIV. században pedig már bírója és 12 esküdtből álló helyhatósága volt. 
1556-ban Zápolya segédcsapatához tartozó tatárok a községet feldúlták 
és a lakosság nagy részét elhurcolták. 1657-ben a lengyelek pusztították 
el Bereget. 1742-ben lakosságát pestis tizedelte meg. Református egyhá-
zát a XVI. század közepén alapították és e század végén már külön isko-
lája volt. 

Az első világháború idején 300-an vonultak hadba a községből, 40-en 
életüket vesztették a vérontásban. 

A csehszlovák korszakban a helyi református egyház 6 osztályos isko-
lában folytatta az elemi oktatást. Nagybereg azon kevés községek közé 
tartozott, amelynek saját községi óvodája volt, s ahol magyar nyelven 
folyhatott az oktató-nevelő munka. Akkori vezetője Zsolnay Ilona volt. 
Felsőbb utasításra cseh tannyelvű népiskolai oktatást is indítottak 52 
betelepült cseh család „kérésére". 

1938 után csak a református népiskolája működhetett. 



A második világháború itt is gyászt hozott a községre. 1944. október 
26-át követően az előrenyomuló szovjet haderő után megjelenő sztálinis-
ta aktivisták lágerekbe küldték az otthon maradt férfilakosság egy ré-
szét: 221 férfit elhurcoltak, 33-an odahaltak. 

Gazdasága: 1991-től a helyi kolhoz új szövetkezeti formában műkö-
dik, melynek kezdeményezője Bihari András, a területi tanács képviselő-
je. A felnőtt lakosság 60 százaléka földbérlésben találja meg számítását, 
a háztáji gazdálkodáson kívül így jut több jövedelemhez. A helyi munka-
erő másik része a közeli Beregszász vállalataiban, szolgáltató egységei-
ben dolgozik. 

Hitélete: Református egyháza 1550-ben keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 2000, lelkipásztoruk Szántó János. Temploma 1405-
ben épült, eredetileg római katolikus templom volt. Felújítását, bővítését 
az 1910-es években fejezték be, 1936-ban építették be toronyóráját, 
amely ma is működik. 

Anyanyelvi intézményei: Az 1945-ben létesített általános iskolát 
1953-tól középiskolává szervezték át, ahol magyarul és ukránul folyik az 
oktatás. Az 1991/92-es tanévben a magyar tannyelvű osztályokban 
332, az ukrán tannyelvűekben 113, összesen 545 gyerek tanul. A tanári 
kar 50 tagú. A legalább 640 tanuló elhelyezésére alkalmas tanintézetet a 
helyi gazdaság építette. Magyar óvodája is van. A helyi könyvtár állomá-
nya 8 ezer fölötti, magyar anyaga számottevő. Az új művelődési központ 
állandó otthont nyújt a magyar művelődési együtteseknek. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. március 10-én alakult 135 tag-
gal, elnökei Szabó Árpád, 1990-től Baran Zoltán. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori vára (1263) elpusztult. 
Gótikus, ma is működő református temploma műemlék, 1332—37 

előtt alapították, a hozzáépítések ellenére megőrizte középkori jellegét. 
A mára lecsapolt Fekete-mocsár, közismert nevén Szemye-tóhoz sok 

monda és legenda fűződik. 
Messze földön híres az itt készített beregi szőttes. A folytonosságra, a 

népi hagyományok élő voltára utalnak Antonik Katalin és Prófusz Mari-
anna beregi szőttesei. A beregi középiskolában kézimunka órákat is tar-
tanak. A magyar folklór kórusa területi szintű elismeréseket szerzett. 

1989 novemberében a KMKSZ helyi alapszerkezete a temetőben em-
léktáblát állított a második világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

NAGYBÉGÁNY 

1946-tól ukránul: Velika Bihany, magyar falu, községi tanácsa hely-
ben. A Beregszász—Nagydobrony—Csap—Ungvár közút mentén terül el, 
Beregszásztól 10 km-re. A Vérke bal partján fekvő településnek a vas-
útállomása helyben (1,5 km-re) van a Csap—Bátyú—Aknaszlatina vas-
útvonalon. 



Lakossága: 1881-ben 473, 1910-ben 1136, 1940-ben 1440, 1944-
ben 1434, 1969-ben 1870, 1982-ben 1942, 1989-ben 2002, ebből ma-
gyar 1762, 1991-ben 2000, ebből magyar 1800. 

Társközsége: KISBÉGÁNY. 
Nevének magyarázata: »Nagybégâny. (Noghbegan, Bygán, Beken). A 

Bégáriy helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással; 
vö. 1283: Began „egy horvát férfi neve"... Az alapjául szolgáló személynév 
szláv eredetű; vö.; cseh Behan személynév... A Nagy- előtag Kisbégány 
(...) „Malaja Begany" előtagjával van korrelációban. Az ukrán Velika Bi-
hany „Nagybégány" részfordítás a magyarból.« Legkorábbi történeti ada-
tok: 1332—1335: Bygan, Behen (Gy. I. 530), 1397: Noghbegan (Zs. I., 
548). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bégány (Kis és Nagy), 2 egymáshoz kö-
zel felwö magyar falu, Beregh vmegyében... Az elsőben lakik 69 r. kath., 
8 g. kath., 453 réf., 14 zsidó; a másodikban 34 r. kath., 108 g. kath., 
400 réf., 18 zsidó. Van református anyatemplomuk. Határuk róna és 
igen termékeny, csakhogy néha a Szernye vize elönti; tölgyes erdejük de-
rék; lakosai a közel lévő szőlőkben, s kőbányákban is kereshetnek 
pénzt." 

Múltjából: „Bégány. Árpád-kori település. Szent Györgyről elnevezett 
egyházának papja 1332-ben pápai tizedet fizet." 

Nagybégányt hajdan Ó-Bégánynak hívták. A XI. században a Bégányi 
család birtokolta. 1567-ben a tatárok 20 házhelyét elpusztították. 

Nagybégányból 250 férfi vett részt az I. világháborúban, közülük 50-
en elestek. 

A csehszlovák időben három egyházi népiskola működött a község-
ben: egy-egy görög katolikus magyar két osztállyal; római katolikus ma-
gyar egy osztállyal; református magyar egy osztállyal. Ezenkívül nyitot-
tak egy cseh tannyelvű elemi iskolát is két osztállyal. 

Az 1938-as visszacsatolás után a cseh iskolát felszámolták, a többi 
tanintézet tovább működött Kisbégányban is. 

1944. október 27-én bekövetkezett sorsforduló után a két egymás 
mellett fekvő magyar települést ma is Nagy-, illetve Kis- melléknévvel 
különböztetik meg attól függetlenül, hogy a két község élete a továbbiak-
ban összefonódik. 

1944 őszén Nagybégányból 125 férfit hurcoltak el a sztálini lágerekbe, 
61-en soha nem tértek haza. 

Gazdasága: A privatizáció előtt a két Bégány földterülete a helyi kö-
zös gazdasághoz tartozik. Központi irodája helyben, közepes gazdaság-
nak számít. A helyi lakosok az itteni földeken és Beregszász iparvállala-
tainál dolgoznak, de jónéhányan a vasút szolgálatában állnak. Mind a 
két községben fellendülőben van a háztáji tennelés. 

Hitélete: A nagybégányi református egyház 1600-ban keletkezett. 
1991-ben 800 felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Orosz Tibor. A meglé-
vő római katolikus templomot használják. 1768-ban felújították, tornyát 
1854-ben építették. 



A nagybégány! római katolikus egyház újraalapításának ideje a XX. 
század (1989). 1991-ben a felnőtt hívek száma 300, lelkipásztoruk Káro-
lyi Lajos. 

1989 után a korábban betiltott görög katolikus egyháza újjáalakult, 
templomukat visszakapták. 

Anyanyelvi intézményei: Nagybégányban 1945-től elemi, 1952-től 
általános magyar tannyelvű iskola van. Az 1991/92-es tanévben tanuló-
inak összlétszáma 192, ebből 133-an magyar, 59-en ukrán tannyelvű 
osztályokban tanulnak, 21 pedagógusuk van. 

A községben magyar nyelvű óvoda is működik. Középiskolába Jánosi-
ba vagy Beregszászba járhatnak a továbbtanulni szándékozók, több szü-
lő ide küldi gyerekét az ukrán iskolába. Több mint 200 férőhelyes kul-
túrházában élénk és tartalmas a magyar művelődési élet. A községi 
könyvtár állománya 10 ezer kötet körüli, magyar anyaga szegényes. 

A két település alapvető szolgáltatásai megfelelőek. 
A KMKSZ nagybégány! szervezete 1989. október 23-án alakult 371 

taggal, elnöke Hankáné Homoki Edit. 
Emlékhelyei, nevezetességei: A nagybégányi templomot 1332—1337 

előtt alapították. A XVIII. században rommá vált, de mára újjáépült, re-
formátus istentiszteletet tartanak benne. Nagyharangjára büszkék a 
helybeliek. 

A KMKSZ-szervezet 1989. november 1-én a II. világháború és a sztáli-
ni önkény áldozatainak kopjafát állított a helyi temetőben. Ezenkívül 
emlékművet avattak a falu főterén. 

NAGYBORZSOVA 

BORZSOVA, ukránul: Borzsava, magyar falu. Közigazgatásilag Mező-
várihoz tartozik, a Borzsa folyó jobb partján fekszik, vasútállomása hely-
ben az Aknaszlatina—Ungvár vonal mentén. A falu kb. 1 km-re van az 
Ungvár—Munkács—Rahó országúttól. 

Lakossága: 1881-ben 549, 1910-ben 762, 1941-ben 2165, 1944-
ben 1058, 1989-ben 1480, ebből magyar 1457, 1991-ben 1485, ebből 
magyar 1460. 

Nevének magyaréizata: »Borsova ...a Felső-Tisza jobb oldali mellék-
folyója 1338/1339: Borsua... Arról az egykori földvárról kapta nevét, 
amely a folyó és a Tisza összefolyásának szögében, a mai Vári község kö-
zelében épült, s amely nyilvánvalóan kapcsolatos volt a Váritól észak— 
északkeletre felvő Nagyborzsova... 13—14. sz.: Borsoas, ukránul Borzsa-
va helységgel is. A Borsova helynév a magyar bors főnévvel 
etimológiailag azonos magyar régi nyelvi Borsu... személynévből alakul-
hatott szláv birtokjelölő melléknévi képzővel; tulajdonképpeni értelme te-
hát 'Bors birtoka, Borsé'. Lásd azonban egyfelől cseh Borsov helynév..., 
másfelől cseh régi nyelvi Bores, Boris személynevet is. A folyó ukrán 
névalakja Borzsava.« 



Fényes Elek leírása 1851-ből: „Borsova, magyar falu Beregh vmegyé-
ben... a Borsova mellett: 68 róm. kath., 10 gőr. kath., 602 réf., 7 zsidó 
lakja. Református anyatemplom. Földe igen termékeny; erdeje, legelője 
jó; van 2 vízimalma is." 

Múltjából: Árpád-kori település. »Borsova ...Borsova vár a hajdani 
Borsova vármegye és esperesség központja volt, körülötte alakult ki 
Borsova „város". Anonymus szerint a honfoglalásig Salanus bolgár fe-
jedelem vára volt, akitől Árpád serege foglalta el, s a várost leromboltat-
ta. Annyi bizonyos, hogy az I. István által megszervezett megyeközpon-
tok közé tartozott. Környékét 1085-ben Kutesk „kun" vezér dúlta fel. 
Vára a tatáijárás alatt elpusztult. 1264-ben — amikor a pápa felszólítja 
István iíjú királyt, hogy Borsovát adja vissza nővérének, Annának, a ha-
licsi herceg özvegyének — már nem várnak minősítik mint Bereget és 
Füzért, hanem csak birtoknak... A helytörténeti irodalom Borsova várát 
azzal a földvárral azonosítja, amely a Borsova folyónak a Tiszába való 
torkolata mellett, „Vári" falu alatt fekszik. Ezek szerint „Vári" a borsovai 
vár nevét őrizte meg. Váritól északra 5 km-re azonban egy másik hely-
ség „Borzsova" nevet visel, s nincs jogunk a borsovai adatokat ettől elvá-
lasztani. Lehetséges, hogy mindkettő az eredetibb Borsovavár területéből 
vált ki. Annyi bizonyos, hogy a XIV. század elején már két község volt, s 
1321-ben a Borsova falubeli pap szerepel már beregi papok társaságá-
ban.« 

Már a honfoglaló magyarok alapítottak települést e helyen, amelynek 
környékét és termékenységét megkedvelték. A hagyomány szerint a re-
formáció idejéig még óhitű magyarok laktak itt, akiknek akkori papja, 
Vay Mihály a falu lakóival együtt felvette az új hitet. A XIII. században 
már virágzó község és lelkészsége volt. 1556-ban az átvonuló tatárok 17 
telket elpusztítottak és a város lakosságát elhajtották. 1646-ban már is-
kolája volt. Anyakönyvét 1784 óta vezetik. 

Az I. világháborúban a községből 140 polgár vett részt, ebből 19-en 
odapusztultak. 

A csehszlovák időben református népiskolája működött 4 osztállyal és 
4 tanítóval. Az 1938-as visszacsatolás után már állami magyar tannyel-
vű iskolát indítottak, mely 1944 októberéig működött. 

A sztálinisták 1944 őszén 133 férfit hurcoltak el, közülük 81-en soha 
nem tértek haza. A II. világháborúban magyar katonaként 6-an haltak 
hősi halált. 

Gazdasága: A privatizáció előtt a község földterülete a mezővári gaz-
dasághoz tartozik. Lakosságának nagy része itt talál munkát és a háztáji 
gazdálkodáshoz szükséges támogatást. De sokan dolgoznak — a helyi 
vasútállomásnak köszönhetően — a beregszászi és más települések vál-
lalatainál és gazdasági szervezeteinél. A rendezett, gazdag község az 
alapvető szolgáltató egységekkel felszerelt. 

Hitélete: Református egyháza 1552-ben keletkezett. A felnőtt hívek 
száma 1991-ben 500 körül volt, lelkipásztoruk Cirók Béla. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1952-től 
általános iskolája működik korszerű tanintézetben, melyet a helyi gaz-



daság létesített. Az 1980-as évek elején vezették be az orosz tannyelvű 
oktatást, amely később leépült. Az 1991/92-es tanévben a 179 tanulót 
19 pedagógus oktatja. A fiatalok az általános iskola elvégzése után a me-
zővári és a beregszászi középiskolában tanulhatnak tovább anyanyelvü-
kön. Óvodája magyar tannyelvű. Falusi könyvtárában kevés magyar 
könyvállomány található. 

A KMKSZ nagyborzsovai szervezete 1989 szeptemberében alakult 102 
taggal, elnökei Csépes György, 1990-től Buzási István (programjuk: ha-
gyományőrzés, érdekvédelem, stb.). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Az 1332—37 előtt alapított, ma is léte-
ző temploma a református egyházé. 1830-ban átalakították, megőrizték 
és láthatóvá tették a középkori részleteket. 1987-ben felújították. 

Kiránduló-, kempingező- és fürdőhely a Borzsa folyó „duzzasztója" a 
mellette lévő kiserdővel, ahol nyáridőben kereskedelmi, vendéglátóipari 
stb. szolgáltatást is nyújtanak. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989 decemberében kopjafát állított a 
helyi temetőben a sztálinizmus és a II. világháború áldozatainak. Kezde-
ményezték az emlékmű felállítását a falu központjában. 

NAGYMUZSALY 

MUZSALY. ukránul: Muzsijeve, magyar többségű település. Községi 
tanácsa helyben. Az Ungvár—Beregszász—Rahó műútvonal mentén te-
rül el, Beregszásztól 7 km-re, a borzsovai vasútállomástól 2 km-re. 

Lakossága: 1851-ben 538, 1881-ben 9G2, 1910-ben 1505, 1940-
ben 2165, 1944-ben 2215, 1969-ben 2180, 1982-ben 2091, 1989-ben 
2400, ebből magyar 2100, 1991-ben 2462, ebből magyar 2035. 

Nevének magyarázata: »Nagymuzsaly... 1232/1360: Muse, 
1374/1391: Nogmuse... A Muzsaly helynév puszta személynévből kelet-
kezett magyar névadással. (...Az alapjául szolgáló személynév forrása egy 
szláv Muzaj-Muzej személynév lehetett. Ez etimológiailag a magyar 
Muzsla helynév személynévi előzményével tartozik össze...) A Nagy- elő-
tag Kismuzsaly (1337/1359: Kysmusay) előtagjával van korrelációban. 
Az ukrán Muzsijeve „Nagymuzsaly" a magyarból való tudatos szlávosí-
tással..." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Nagy-Muzsaly, magyar falu, Beregh 
vmegyében... E határnak hegyes részén szőlők és cserjék, s ezek között 
malom és timsóbányák vannak, melyek híres malomköveket és timsókö-
veket szolgáltatnak. Ily bánya 7 van. ...A határ róna részén az emeltebb 
helyeken búza s a laposabbakon rozs, zab és kukorica terem és csak ke-
vés rész ment a Borzsa folyó áljaitól. A föld agyag. Lakja 538 lakos, kik 
többnyire reformátusok, anyatemplommal... Megjegyzendő, hogy a Mu-
zsalyi timsógyárakban készült timsó, jóságára a híres rómaival vetélke-
dik; és az itt termett bor hasonlóul kitűnő jóságú." 



»Kis-Muzsaly puszta. Bereg vmegye, Nagy-Muzsaly mellett csak a 
múlt században pusztult el, régi templomának romjai most is szemlélhe-
tők." 

Múltjából: „Muzsaj (Kis~). Árpád-kori település... 1232-ben Muzsaj 
már két részből, ill. két faluból állt; keleti részén királyi népek laktak. 
Nyugati része 5 ekére való várföld volt, melyet II. Endre ez évben oda-
adott Legyvnek, a beregi királyi uradalom gondnokának." 

A vándomépek jó fekvését már az őskorban is felismerték, akiknek 
emlékét leletek hirdetik. Az 1241. évi tatáijárás után a király szászokat 
telepített a községbe. A hegyoldalon emelkedő keresztelő Szent János 
tiszteletére épült kőtemplom alapjait a XIV. században tették le, 1337-
ben egy okmányban már említik, e tájon ez ritkaságnak számított. Egy 
sírbolt is található a templom alatt. 1566-ban a krími tatárok a helysé-
get feldúlták és a 38 telekről a lakosságot elhurcolták. 1657-ben a vi-
dékre betört lengyel hadak is elpusztították^ kirabolták. 

A községnek 300 polgára vett részt az I. világháborúban, közülük 35-
en hősi halált haltak. 

A húszas-harmincas években a községhez tartozó külterületi lakott 
helyek: Bikk, Burunka, Csicsóhegy, Felsőszerhegy, Hankus, Hunyadi-
tanya, Kisbakta, Kishegy, Szuklyabánya, Mezőhegy, Nagybakta, Nagy-
mező, Szárhegy, Székelyfog, Szilágyi tanya, Várnahegy, Vasbikahegy. 

A csehszlovák időben a községnek egy állami magyar tannyelvű elemi 
iskolája volt 6 osztállyal, amely az 1938-as visszacsatolás után tovább 
működött. 

A település 1944. október 26-a után a többi magyar falu sorsában 
osztozik. 

1944 őszén a sztálinisták 221 férfit hurcoltak el, ebből 129-en oda-
haltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi állami borá-
szati gazdasághoz tartozik, amely főleg szőlő- és gyümölcstermesztésre 
szakosodott. A lakosság egy része a gazdaságban, a többi a falu határá-
ban lévő külszíni perlitbányában dolgozik. A levegőt erőteljesen szennye-
ző kibővített bányaüzem ellen már hallatták hangjukat a termé-
szetvédők. A falu lakói közül sokan a beregszászi vállalatoknál 
helyezkedtek el. A kistermelők korai érésű gyümölcs- és zöldségfélék ter-
mesztésével foglalkoznak (korai földieper, barack és cseresznye, stb.) 

Hitélete: Református egyháza 1545-ben keletkezett. 1991-ben 900 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Seres János. Fatornyú haranglába a 
XVII. században épült. 1657-től az elpusztult Kismuzsaly lakosai ehhez 
az egyházhoz tartoznak. 

Anyanyelvi intézményei: A községben 1945-től magyar tannyelvű 
általános, 1978-tól középiskola működik, ahol az 1991/92-es tanévben 
a 423 tanulót 57 pedagógus oktatja. Ebből 187 magyar, 222 ukrán és 
14 orosz nyelvű osztályokba jár. A magyar tanulók számának csökke-
nése akkor kezdődött, amikor felsőbb sugallatra mintegy 50 betelepült 
ukrán család és túlbuzgó magyar szülő kérésére ukrán osztályokat nyi-
tottak. Sajnos, a családfők úgy tartják, hogy gyermekük ukrán végzett -



séggel jobban érvényesül majd az életben. Ez a tendencia tovább tart. A 
falu óvodájában a magyarnyelvűség a meghatározó. A 250 férőhelyes 
művelődési házban élénk és tartalmas magyar kulturális élet folyik, a 
műkedvelő csoportok a helyi folklórból merítenek. A községnek 10 ezer-
nél több kötetes könyvtára van. 

A település szolgáltatást nyújtó intézményei megfelelően eleget tesz-
nek a helyi igényeknek. 

A KMKSZ nagymuzsalyi szervezete 1989. május 28-án alakult 218 
taggal, elnöke Verebik Ilona. Védnökséget vállaltak a falu magyar anya-
nyelvű intézményei fölött, részt vesznek a helyi problémák megoldásá-
ban. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Az 1332—37 előtt létesített, ma is léte-
ző református templom megőrizte középkori jellegét. 

A vidék egyik legszebb gótikus emléke a kismuzsalyi római katolikus 
rom templom, amely a XIII. századból való. Alapítója Nagy Lajos király 
édesanyja Erzsébet lehetett a XIV. században. Több mint három évszá-
zada, 1657-ben, a lengyel betörés alkalmával rombolták le. A templom 
falai azonban meglepő épségben fennmaradtak. A romtemplom hivatalo-
san védett, műemlékké nyilvánították. A népemlékezet szerint, amikor a 
lengyelek 1657-ben feldúlták a falut, a megrettent lakosok egy része a 
hegyekbe menekült, és bányaüregekben rejtőzött el. Az egyik ilyen üreg-
ben az Endrőd völgyében 1831-ben csontvázakat találtak. Az üreg bejá-
ratánál férfi feküdt, jobbjában karddal. A többiek, főleg nők, fekvő és ülő 
helyzetben voltak. Egy kőpadon ülő nőtetemet egy mellette térdelő férfi 
mindkét karjával átölelve tartott, a nő karjában egy gyermekcsontváz fe-
küdt. A bejáratnál kénkődarabokat találtak a régészek, amiből arra le-
hetett következtetni, hogy az 50 bennszorult embert kéngázzal fojtották 
meg. 

Muzsaly és Nagybakta határában található a Szépasszony dombja, 
amelyhez szerelmi hármastragédiával végződő középkori legenda, népi 
rege, illetve verses história fűződik. 

Nagymuzsalyban született Beregszászi Nagy Pál (1750 körül Beregar-
dó, 1929. május 18) korának ismert nyelvtudósa, bölcselettudora (erlan-
geni egyetemi és sárospataki tanár, a göttingeni tudóstársaság tagja 
stb.). Élete utolsó éveit Beregardón töltötte. 

A KMKSZ muzsalyi szervezete 1989 novemberében a helyi temetőben 
kopjafát, a falu központjában pedig emlékművet állított a II. világháború 
és a sztálinizmus áldozatainak. 

MEZŐVÁRI 

VÁRI, ukránul: Vári, magyar falu, községi tanácsa helyben. 11 km-re 
fekszik Beregszásztól, kb. 6 km-re az Ungvár—Munkács—Rahó ország-
úttól (a borzsovai letérőnél). Közeli vasútállomása 5 km-re Borzsova. Az 



egykori mezőváros a Borzsa folyó Tiszába ömlő torkolatánál, az ukrán-
magyar határ mentén terül el. 

Lakossága: 1775-ben 1230, 1862-ben 2160, 1870-ben 2499, 1881-
ben 1948, 1900-ban 2475, 1910-ben 2625, 1940-ben 2924, 1944-ben 
2893. 1969-ben 3114, 1982-ben 3029, 1989-ben 3350, ebből magyar 
2910, 1991-ben 3300, ebből magyar 3000. 

Társközsége: NAGYBORZSOVA. 
Nevének magyarázata: »Várt.. (1320 K.: Vary ... A magyar vár „erős-

ség" főnév -i képzős származéka. A falu a Borsova és a Tisza összefolyá-
sánál, a maradványaiban ma is felismerhető földvár (egykori nevén Bor-
sovavár) fölött épült, s róla kapta nevét... Az ukrán Vári, „Vári" a 
magyarból való...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Vári, Beregh vmegyében magyar mező-
város... közel a Tiszához, egy ebből kiszakadó víz-ág mellett: 15 róm. 
kath., 9 gör. kath., 2140 református lakja. Református anyaszentegyház. 
Földje részint agyag, részint igen termékeny föld, mely búzát, kukoricát, 
dohányt, árpát, zabot gazdagon terem; gyümölcse bőséggel; fája, szénája 
elég." 

Múltjából: „Vár (i), Árpád-kori település..., a helytörténeti irodalom 
Borsova várának tartja. Ezek szerint eredetileg Borsova vár volt a neve... 
Vári néven 1320 körül tűnik fel, midőn Abyhc fia. Egyed kezességet vál-
lalt jobbágyaiért, Scakalus (dictus) István fia Péterért Vári Gurge-vel 
szemben. Királyi birtok volt. (1332)." 

Már a honfoglaló magyarok megtelepedtek itt. A borsovai vár hajdan 
nagy kiterjedésű erősség lehetett, s ettől kapta a község a nevét. A tele-
pülés a XIII. századig nemcsak közigazgatásilag, hanem egyházi szem-
pontból is a környék székhelye volt. A községnek egyébként már a XII. 
században volt lelkészsége. Akkori, Iván nevű lelkésze egy 1324-i ok-
mány szerint a borsovai főesperes volt. Az 1241-i tatáijárás után IV. Bé-
la király a helységbe idegeneket telepített le, akik a községet virágzóvá 
tették. A XIV. század közepén a település a királyszék birtoka, várossá 
emelték és olyan szabadságjogokkal ruházták fel, amelyekkel csak Buda 
és más, fontosabb királyi városok rendelkeztek. E század végén Koijato-
vics Tódor, később Brankovics György, Pálóczi László, Szilágyi Erzsébet 
és Báthory István birtokolták. 1514-ben Dózsa György keresztesei és a 
máramarosi oláh nemesek Ugocsából e környékre is átcsapva, feldúlták. 
1566-ban az átvonuló tatárok 38 telekről hurcolták el a lakosságot, és a 
települést felégették. 1657-ben a vidékre betört lengyelek pusztították el 
Várit mint II. Rákóczi György jószágbirtokát. 1660 szeptemberében pedig 
a törökök csaptak rá, amikor Nagyvárad bevétele után a Tisza körül kó-
borolva pusztítottak. 

A XVII. században gyakran tartottak Váriban megyei gyűléseket. 
1716-ban a Moldván és Erdélyen át hazánkba berontott krími tatárok 
Várit is meglepték, s nemcsak tömérdek ingóságot, templomi kegyszert 
vittek el, hanem a lakosság egy részét is rabszíjra fűzve elhajtották. 
1726-ban VI. Károly király a gróf Schönborn Buchheim családnak ado-
mányozta a várost. 



Várit csaknem kizárólag reformátusok lakták és lakják, akik a protes-
tantizmus megjelenésekor hamarosan elfogadták az új hitet. A hajdani 
római katolikus templomot is a maguk számára foglalták el, amelyet 
1795-ben lényegesen átalakítottak. Anyakönyvét 1745-től íiják. Iskolája 
már a XVI. század végén virágzott. 

A községnek 450 polgára vett részt az első világháborúban. 
A csehszlovák időben magyar tannyelvű elemi állami iskola működött 

10 osztállyal és 11 tanítóval, ahol a cseh nyelvet is tanították. Magyar 
nyelvű óvodáját szintén állami pénzen tartották fenn. Az 1938-as vissza-
csatolás után állami elemi iskolája 1944 októberéig működött. 

1944 novemberében a sztálinisták 340 férfit hurcoltak el a községből, 
közülük 169-en odahaltak. A II. világháborúban magyar katonaként 34-
en estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló gazdaság az alapvető mezőgazda-
sági termékek előállítására, zöldségtermesztésre, illetve állattenyésztésre 
szakosodott, de figyelemre méltó gyümölcstermesztése is. Több kis üze-
me van. Kialakulóban van a háztáji gazdálkodás. 

A városias külsejű település szervezett közszolgáltatással rendelkezik. 
A vidék egyik leggazdagabb magyar községének számít, amely hagyo-
mánytisztelő, s őrzi magyarságarculatát. 

Hitélete: Református egyháza 1560-ban keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 1500, lelkipásztoruk Czirók Béla. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános, 
1953-tól középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben a tanulók száma 
555, ebből 437 magyar, 118 orosz tannyelvű osztályokba jár. A pedagó-
gusok száma 47. Bölcsődéje-óvodája szintén magyar anyanyelvű. A gaz-
daság által épített hétosztályos zeneiskolában több mint 120 gyermek 
tanul. A több mint 10 ezer kötetes könyvtár anyagának közel a fele ma-
gyar. Gyakran színtere magyar társas-rendezvényeknek a 300 férőhe-
lyes művelődési háza is. 

A KMKSZ mezővári alapszervezete 1989. május 21-én alakult 150 
taggal, elnöke Vári Fábián László (programjukbem hagyományőrzés, ér-
dekvédelem, stb. szerepel). 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori régi avar ispánsági földvár, 
valószínűleg a IX—X. századból — hajdan Borsava vagyis Bereg megye 
központja —, amelyhez sok legenda, monda, történelmi költemény stb. 
fűződik. 

Ma is működik az 1332—37 előtt alapított középkori, ám mára átépült 
református temploma. Igen értékes a több mint 400 éves toronyórája, 
melyet műemlékké nyilvánítottak. 

Mezővári református templomának tornyáról a helybeliek azt mesél-
ték, hogy a hajdani vár őrtornya. Valószínűleg, hogy a torony egy Árpád-
kori római katolikus templom része volt. A templom mai alakját 1795-
ben nyerte. Itt szentelték lelkésszé Roczi Csergő Jánost, akit 1700-ben 
püspökké választottak. 

1704-ben Juhász István és Kósa János nevű vári lakosok Thökölyvel 
Törökországba mentek, s vele kinn is maradtak. 



1703. július 14-én Rákóczi Mezőváriban töltötte az éjszakát, midőn 
Tiszabecs táján megverte a császáriakat, innen indult Vásárosnamény 
felé. 

Itt született Kepes Gyula (1847. december 7. — Budapest, 1924. októ-
ber 26.) orvos, utazó. Részt vett az első osztrák-magyar északi-sarki ex-
pedícióban a Tegethoíf nevű hajón, 1874-ben tértek vissza. 

Valószínűleg itt született Magyarország egyik jeles növénynemesítője, 
Vári Szabó Sámuel (91813—?1894) református lelkész. 

A helyi templom falán a KMKSZ-szervezet 1989 májusában Esze Ta-
más emléktáblát avatott. A jeles kurucvezér a Rákóczi szabadságharc 
kezdetén itt is zászlót bontott (1703. május 21). 

1989 novemberében a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak 
kopjafát állítottak a helyi temetőben, majd 1992. március 15-én a köz-
ség központjában emlékművet avattak. 

RAFAJNAÚJFALU 
Rafajna, ukránul: Rafajlove, magyar falu. A magyarok abszolút több-

ségben lakják. 1992 júliusáig közigazgatásilag Zápszonyhoz tartozott. 
Azóta községi tanácsa helyben van. Kb. 28 km-re fekszik Beregszásztól 
Kétgút, Izsnyéte és Barkaszó közelében. A Zápszony és Rafajna közötti 
távolság 7 km, hasonlóan a Som-Kaszony vasútállomáshoz. A századfor-
dulóig elszigetelt községet autóbuszjárat köti össze a járási székhellyel. 

Lakossága: 1870-ben 584, 1910-ben 676, 1940-ben 851, 1944-ben 
814, 1987-ben 1070, 1988-ban 1115, 1989-ben 990, ebből magyar 
975, 1991-ben 968. 

Nevének magyarázata: »Rafajnaújfalu.. 1482: Rafajna... 1610: Raf 
faina UyfaliL.. A Rafajna helynév puszta személynévből, mégpedig an-
nak a Rophoyrb-nak (1270/1272/1476/1580...) a nevéből keletkezett, 
akinek itt földbirtoka volt. A Rafain személynév (lásd még: 1218: Rop-
hoyn..., 1311: Raphayn...) a Rafael... személynévnek a módosulata. Az 
Újfalu névelem újonnan települt falura utal. Az ukrán Rafajlove, 'Rafaj-
naújfalu' a magyarból való tudatos szlávosítással...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Újfalu (Rafajna), Bereg vármegyében, 
magyar falu, Munkácshoz délre 3 mérföldnyire: 3 róm. kath., 14 gör. 
kath., 452 ref. lakja. Református anyaszentegyház. Határa egészen róna 
s igen termékeny, fája, szénája elég." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Rafajna (Újfalu)-t a Lónyay urada-
lom határjárásában említik, Mihály fia Raphoyn földjét, ott, ahol utóbb a 
nevét viselő falu feltűnik (1270)." 

Magyar község a Vérke partján. A helység alapítója valószínűleg a Rof-
fain család, amely a XIII. században virágzott hazánkban. A XV. század-
ban már a Csapi család birtokolta. 1566-ban a tatárok elpusztították. 
1812 óta van tanítója. Anyakönyvét 1766-tól vezetik. 



A csehszlovák időben állami cseh tannyelvű elemi iskolája működött 
egy osztállyal, s egy tanítóval. 1927 előtt cseh telepeseket juttattak ked-
vezményes földtulajdonhoz a községben, akik az 1938-as visszacsatolá-
sig éltek itt. Ekkor indult állami magyar tannyelvű népiskolája Sar-
rinszky Árpád igazgató-tanító irányításával. A falu ekkor a bátyúi 
körjegyzőséghez tartozott, vasútállomása az 5 km-re fekvő Barkaszó 
volt. Megkezdték a vízelvezetést, a vármegyei út, valamint a Zápszony-
Rafajnaújfalu közötti bekötőút építését. 

1944 novemberében a sztálinisták 40 férfit hurcoltak el, közülük 10-
en odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtti földterülete a zápszonyi gazdasághoz 
tartozik. A munkaképes felnőtt lakosság nagyobb része helyben jut ke-
nyérkeresethez és kistermelői lehetőséghez. Innen kevesen járnak el 
máshová dolgozni, ennek oka a vasútállomás 7 km-es távolsága. 

Lakosainak szorgalma a rendezett portákon is lemérhető, hagyomány-
tisztelők, őrzik magyarságtudatukat. 

Hitélete: Református egyháza 1645-ben keletkezett. 1991-ben kb. 
500 felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Pocsai Sándor. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1964-től 
általános iskolája működik. Az 1991/92-es tanévben a 147 tanulót 28 
pedagógus oktatja. Középiskolába Barkaszóba és Mezőkaszonyba jár-
nak. Magyar nyelvű a helyi óvoda is. Bővítésre szoruló könyvtárában je-
lentős a magyar könyvállomány. A szűk, öreg épületben lévő kultúrházat 
új épület váltotta fel, ahol helyet kap a posta, a tanács. A helyi iskola tá-
mogatásával magyar tánc- és színjátszó csoport működik. 

A KMKSZ rafajnaújfalui alapszervezete 1991. február 9-én alakult 51 
taggal, elnöke Fejes Sándor. (Programjukban: hagyományőrzés, érdekvé-
delem, földosztás, szociális kérdések stb. szerepelnek.) 

Emlékhelyei, nevezetességei: Református temploma az 1733-ból va-
ló fatemplom helyén épült fel 1828-ban klasszicista jelleggel. Úrasztali 
edényei közül az egyik kehely XVTII. századi. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem kedvelt kocsisának, Diák Matyinak egy 
telket ajándékozott a községben. 

A vidéken népdalokat gyűjtő Bartók Béla a századelőn egy egész lako-
dalmat vett fel itt fonográfra. 

Balogh Edgár 1927-es ittjártakor népi- és gyermekjátékokat, néprajzi 
anyagot gyűjtött, 1930-ban pedig többedmagával — Sáfáry László mun-
kácsi költővel, Bartók János munkácsi főiskolással, Lőrincz Gyula du-
naszerdahelyi festőművésszel — újra felkereste a falut, hogy rögzítsék it-
teni szociográfiai megfigyeléseiket. 

A falu századforduló utáni életét verseskrónikákban örökítette meg M. 
Demeter Károly parasztember, akinek kiadatlan írásait családja őrzi. 

1991 szeptemberében a zápszonyi gazdaság költségén emlékmüvet ál-
lítottak a sztálinizmus áldozatainak a református templom kertjében. 



SÁROSOROSZI 
OROSZI, ukránul: Oroszijeve, magyar település, községi tanácsa 

helyben. 16 km-re fekszik Beregszásztól, 4 km-re a benei, illetve a tisza-
újhelyi vasútállomástól. A Borzsa folyó bal parti részén terül el, 1 km-es 
bekötőútja beletorkoll az Ungvár—Munkács—Beregszász—Rahó főútvo-
nalba. 

Lakossága: 1870-ben 648, 1881-ben 496, 1910-ben 751, 1940-ben 
640, 1944-ben 798, 1969-ben 957, 1982-ben 964, 1989-ben 1013, eb-
ből magyar 980, 1991-ben 1002, ebből magyar 988. 

Nevének magyarázata: »Sárosoroszi. Az Oroszi helynév a magyar 
orosz népnév birtoklást kifejező -i képzős származéka. A beregi (ma: 
Nagybereg-Beregi) vár közelébe telepített orosz katonáskodó jobbágyok-
kal hozható kapcsolatba. A Sáros- előtag a lapályos, vizes tájra utal. Az 
ukrán Oroszijeve „Sárosoroszi" a magyarból való tudatos szlávosítással.« 
Legkorábbi adatok: 1260: Vruzy (Gy. I., 546). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Oroszi (Sáros), magyar-tót falu, Beregh 
vmegyében... 174 r. kath., 60 g. kath., 388 református, 26 zsidó lakja. 
Katolikus anyaszentegyház. Református anyaszentegyház. Tölgyes, mak-
kos erdeje szép, földje, rétje nem sok, gyümölcse elég." 

Múltjából: A település a XV. századig Ugocsához tartozott. A Sáros-i 
melléknevet a Borzsa folyó kiöntése miatt kapta. A XIV. században a ha-
sonnevű Oroszi család birtokolja. A protestánsoknak 1595-ben már né-
pes anyaegyházuk volt itt, iskolája 1797 óta van. Az eredeti, XV. század-
beli római katolikus templomot a reformátusok foglalták el, amelyet 
1779-ben kibővítettek. Anyakönyvét 1777 óta vezetik. 

A római katolikus templomot 1839-ben építették. Hozzátartozik Ba-
logháza puszta, Boronkási puszta, Kelemenhegyi mezőőrház. 

A községnek 210 polgára vett részt az I. világháborúban, 15-en hősi 
halált haltak. 

A csehszlovák időben két egyházi magyar népiskolája volt: egy római 
katolikus két osztállyal, illetve egy református egy osztállyal. Az 1938-as 
visszacsatolás után a magyar egyházi elemi iskolák 1944 októberéig mű-
ködtek. 

1944 őszén a községből 84 férfit hurcoltak el a sztálinisták, ebből 50-
en odahaltak. A II. világháborúban 12-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt a község földterülete a helyi közös 
gazdasághoz tartozik, irodaközpontja is itt található. A sárosorosziak 
túlnyomó többsége helyben talál munkát, de háztáji gazdálkodással is 
foglalkozik. Sokan Beregszászba és más településekre is eljárnak dolgoz-
ni. Rendezett község, magyarságarculatát továbbra is őrzik. 

Hitélete: Református egyháza 1530-ban keletkezett. 1991-ben 280 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Homoki Gábor. Templomának mai 
formáját 1799-ben vette fel. Kőtornyát 1845-ben kezdték építeni. 

Római katolikus egyházának újralapítási ideje: 1829. Anyakönyvét 
1849-től vezetik. 1991-ben 250 felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk 
Papp L. Tihamér. 



Anyanyelvi intézményei: A községben 1945-től elemi, 1953-től ma-
gyar általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben a tanulók szá-
ma 102, 16 pedagógusa van. Korábban orosz osztály megnyitását is kez-
deményezték, de a kellő létszám hiánya miatt megszűnt. 

1988 decemberében a községben megalakult az Arany János Irodalmi 
Klub. Óvodája szintén magyar anyanyelvű. Közel 200 férőhelyes klubjá-
ban gyakoriak a magyar nyelvű rendezvények, a helyi műkedvelők fellé-
pései. A községi könyvtár köteteinek száma nyolcezer körüli, jó része 
magyar. 

A KMKSZ sárosoroszi szervezete 1989. június 13-án alakult 101 tag-
gal, elnöke Sebi András. A szervezet aktivistái védnökséget vállaltak az 
anyanyelvi intézmények felett, emléktáblát avattak Pógyor István emlé-
kére. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Az 1337 után alapított és ma is létező 
középkori temploma mára átépült, református istentiszteletet tartanak 
benne. 

A község határában látható a Kelemen-hegy, amelyen a szájhagyo-
mány szerint, állítólag, a vörös barátok klastroma állott. Ma is kellemes 
kirándulóhely, akárcsak a határban kanyargó Borzsa folyó mente. A 
szájhagyomány még arról is szól, hogy a hegy egyik barlangjában rejtet-
ték el a kurucok kincseit. 

Itt született Halász Gyula (1881—1947) földrajzi írásban rögzített fia-
talkori élményei Sárosoroszihoz, a Borzsa vize melletti tájhoz is kötőd-
nek. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. november 18-án kopjafát állított 
a II. világháború és a sztálini önkény áldozatainak, 1990. július 26-án 
pedig feliratos emlékművet avatott a templomkertben. 

S OMIT ANYA 

BEREGSOMTELEP, közigazgatásilag Beregsomhoz tartozik. Ukránul: 
Kastanove. Új ruszin ukrán település, amelyet 1927 előtt népesítették 
be a csehek. Az egykori Lónyay uradalmi tanyán, Somi-kolónia néven, a 
verhovinaiak mellett cseh telepesek kaptak itt otthont, hogy a környező 
magyar falvakban elindítsák az asszimilációs folyamatot. Egyik kezde-
ményezője bizonyos Kustánsoki nevű cseh birtokos lett. 

A telepesek számára egy ukrán, illetve egy cseh tannyelvű állami nép-
iskolát nyitottak egy-egy osztállyal. Azóta a tanya fejlődött, lakossága 
500 fölötti, sokan beszélik közülük a magyar nyelvet, gyerekeik a helyi 
elemi ukrán iskolába járnak. A vegyes házasság teijed, az itteni ukránok 
ruszinok jó barátságban élnek a szomszédos magyar falvak lakóival. 



TISZACSOMA 
CSOMA, ukránul: Csorna, Közigazgatásilag Gecséhez tartozik, 10 km-

re Beregszásztól. Megközelíthető autóbuszjárattal (Beregszász—Mu-
zsaly—Vári—Badaló—Csorna—Macsola—Beregszász). 

Lakossága: 1881-ben 383, 1942-ben 716, 1989-ben 962, ebből ma-
gyar 873, 1991-ben 983, ebből magyar 870. 

Nevének magyarázata: „Tiszacsoma... Csorna helynév, puszta sze-
mélynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személy-
név etimológiája nincs tisztázva. A Tisza melletti fekvésre utaló Tisza-
előtag megkülönböztető szerepű." Legkorábbi történeti adatok: 1211: 
Chôma sz.n., 1327: Chamai Gy. I., 538)... 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Csorna, orosz falu. Beregh vármegyé-
ben...: 5 római katolikus, 200 görög katolikus lakja. Gabonája, fája bő-
séggel." 

Múltjából: Árpád-kori település. Az örökös nélkül elhalt (Búcsúi) Mi-
hály fiainak birtoka volt, amelyet Károly király 1327-ben Pál fia Deseu 
beregi ispánnak adott." 

A helység üres telkeire még a XX. század elején a Kajdi család telepí-
tett ruszin jobbágyokat, akik a beregszászi görög katolikus anya-
szentegyházhoz tartoztak. 

Hosszú évszázadokon keresztül Macsola sorsában osztozott. 
A községnek 66 polgára vett részt az I. világháborúban, közülük 11-

en elestek. 
A csehszlovák időben három osztállyal cseh nyelvű iskolát szerveztek, 

a helyi egyház pedig két osztályból álló magyar tannyelvű görög katoli-
kus elemi iskolát tartott fenn. Az 1938-as visszacsatolás után állami 
magyar népiskolát szerveztek a korábbi alapján. 

Ebben az időben a szeszgyár is üzemelt a községben. 
A sztálinisták 1944 őszén 114 férfit hurcoltak el, 40-en odahaltak. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Kárpátaljai Területi 

Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomáshoz tartozik. A helyiek itt talál-
nak megélhetési lehetőséget, többen azonban a beregszászi vállalatoknál 
helyezkedtek el. 

Hitélete: Görög katolikus egyháza a XVIII. században keletkezett. 
1949—1989 között a sztálinisták hivatalosan betiltották a görög katoli-
kus vallást, s helyébe a pravoszláv vallást jegyezték be. 1991-től a ma-
gyar görög katolikusok visszaállították az 1949 előtti jogi helyzetet. A fel-
nőtt hívek száma 400. Templomukat a XIX. század végén építették. 

A reformátusok ebben a községben is szórványban élnek. 
Anyanyelvi intézményei: A községben 1945-től 1986-ig magyar 

tannyelvű általános iskola működik. 1986-tól három tannyelvű (magyar, 
ukrán, orosz) középiskolát nyitottak. Az 1991/92-es tanévben a tanulók 
összlétszáma 636, ebből 248-an magyar, 222-en ukrán, 166-an pedig 
orosz tannyelvű osztályokban tanulnak. A pedagógusok száma 70. Az 
ukrán és orosz osztályok megnyitását az indokolta, hogy a mezőgazdasá-
gi kísérleti állomás dolgozóinak, tudományos kutatóinak a többsége uk-



rán, illetve orosz származású. Bár 1991 előtt internacionalista taninté-
zetként emlegették, a magyar osztályok tanulóinak száma (az 1989/90-
es tanévben 264) emiatt is évről évre kevesebb volt. A háromnyelvűség 
már jelen van a helyi bölcsőde-óvoda, művelődési ház, a falusi könyvtár 
életében is. Ettől függetlenül a lakosság döntő többsége magyarul be-
szél, nem fenyegeti őket az asszimiláció. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. december 5-én alakult 220 tag-
gal, elnöke Pösze Attila. A szervezet védnökséget vállalt a magyar anya-
nyelvi intézmények felett, a legégetőbb problémák megoldásán fáradoz-
nak. 

1991. január 1-én a csornai középiskolában 13 pedagógus létrehozta 
a helyi iskolai KMKSZ-alapszervezetet, elnöke Balogh Rozália. Célul tűz-
ték ki a magyar anyanyelvű és ukrán osztályokban tanuló gyerekek 
nemzeti öntudatának fenntartását. 

Nevezetességei, emlékhelyei: A KMKSZ-szervezet 1989 novemberé-
ben a helyi temetőben kopjafát állított a II. világháború és a sztálinizmus 
áldozatainak. 

ZÀPSZONY 
Ukránul: Zasztavne volt, 1990-ben visszakapta eredeti magyar nevét: 

Zapszony. Magyar falu. Községi tanácsa helyben. A település 22 km-re 
fekszik Beregszásztól Mezőkaszony térségében, illetve Beregsom mellett 
egy-egy bekötőúttal kapcsolódik a Csap—Nagydobrony—Beregszász köz-
úthoz. Helyben található „Som-Kaszony" nevű vasútállomása az Akna-
szlatina—Ungvár vonalon. 

Lakossága: 1881-ben 712, 1910-ben 832, 1940-ben 571, 1944-ben 
1020, 1969-ben 1660, 1982-ben 1612, 1989-ben 1816, ebből magyar 
1680, 1991-ben 1804, ebből magyar 1740. 

Társközsége 1992 júliusáig: RAFAJNAÚJFALU. 
Nevének magyarázata: »Zápszony... 1388: SabsoL.., 1472: Sapsol... 

A helység a Szemye bal oldali mellékvize mellett települt, s róla kapta 
nevét; vö., 1270/1272: „aqua Zabezwl.. defluit in aquam Zymua" hely-
név... A víznév forrása egy szláv Zasply helynév lehetett; ehhez vesd ösz-
sze szlovén Zásap helynevet, lásd „zátony oroszul a nyelyjárásbeli zd-
szöp „töltés"... Az ukrán régi nyelvű Zápszony 'Zápszony' a magyarból 
való. Az 1946-ban hatósági úton megállapított ukrán Zasztavne, „Záp-
szony" alapszavához lásd ukránul zasztava 'őrs'...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Zápszon, Beregh vm., magyar falu, Ká-
szonyhoz 1/2 órányira: 29 római, 10 g. kath., 428 réf., 6 zsidó lakja. Re-
formátus anyaszentegyház. Két nyomásbeli határa jó gabonát terem; 
szőlője, erdeje van." 

Múltjából: Zápszonyi 1271-ben királyi birtokként említik, 1318-ban 
már a munkácsi vár tartozéka. A települést 1566-ban a tatárok elpusztí-
tották. A reformátussá vált községnek már 1639-ben anyagyülekezete 



volt, anyakönyvét 1779-töl íiják. Templomát 1798-ban kezdték építeni. 
Az itteni trachit-kőzetű hegyen jóízű bor terem. 

A csehszlovák időben állami magyar tannyelvű népiskola működött a 
községben négy osztállyal, négy tanítóval. Ez a helyzet nem változott az 
1938-as visszacsatolás után sem. 

Az egykori Beregszász-Vásárosnamény útvonalon elterülő községhez 
tartozó lakott helyek: Kaponya, Klein-tanya. 

1944 novemberében a sztálinisták 20 férfit hurcoltak el ebből a köz-
ségből, közülük 10-en odahaltak. Al i . világháborúban 12-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a vidék mezőgazdasá-
gi üzemeinek egyik élvonalbeli gazdaságához tartozik, irodája Zápszony-
ban található. Gazdasága kapcsolatban áll magyarországi és szlovákiai 
üzemekkel, vállalatokkal. Alapvető mezőgazdasági termékek előállí-
tásával, állattenyésztéssel stb. foglalkozik. A gazdaság kisegítő üzemei jó 
kereseti lehetőséget nyújtanak az itt élőknek. Malom, téglagyár, kon-
zervgyár, műanyagfeldolgozó üzem, gyümölcslé üzem és ládagyár műkö-
dik, de iparcikkeket is előállítanak. 

A munkalehetőség tehát helyben van, s ennek köszönhető, hogy az 
utóbbi időben a helybeliek közül kevesen költöznek Beregszászba. Ám 
még mindig sokan ingáznak a környékbeli építkezésekre, a járás gyárai-
ba, valamint a bátyúi vasúti „kikötőbe". Közszolgáltatása kielégítő: posta 
távírdával, körzeti ambulancia, gyógyszertár stb. Az utóbbi időben a 
háztáji gazdaság is jól fizet. Mindezek tükröződnek a falu rendezettsé-
gén, a helyiek ápolják őseik hagyományait, őrzik a község magyarságar-
culatát. 

Hitélete: Református egyháza 1605-ben keletkezett. 1991-ben kb. 
600 felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Mező Miklós. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános isko-
lája van, ahol összesen 244 gyerek tanul, 26 pedagógus oktatja őket. 
153-an magyar, 91-en orosz tannyelvű osztályokba járnak. Érettségit a 
közeli Kaszonyban, Bátyúban és Beregszászban szerezhetnek. Új épület-
be költözött a magyar anyanyelvű bölcsőde-óvoda. 

A községben 250 férőhelyes kultúrház található, ahol jelentős a ma-
gyar műkedvelői élet. Öntevékeny együttesei a területi szemléken is kép-
viselik a helyi magyar néphagyományokat. Az utóbbi évtizedben több al-
kalommal vendégszerepeltek Magyarországon. 

Könyvtárában több mint 10 ezer kötet található, az állománynak több 
mint a fele nem magyar nyelvű könyv. 

A KMKSZ zápszonyi alapszervezete 1989. július 29-én alakult 101 
taggal, elnöke id. Tóth Mihály (programjuk: falurendezés, új iskola építé-
se, hagyományőrzés, a szőlőhegy hasznosítása stb.). 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1798 után létesült templomot Paulics 
András munkácsi építőmester építette klasszicista stílusban. Építéséhez 
— valamint a paplakhoz — a telket Lónyay Ferenc és Zsigmond földbir-
tokosok ajándékozták. A belső teret festett kazettás síkmennyezet fedi, 
amelyet Sándorházi Ambrus munkácsi asztalosmester készített 1802-
ben. 



A zápszonyi hegy nemcsak történelmi szőlőtermő terület volt, hanem 
jó gyümölcstermő és kellemes kirándulóhelynek számít. 

1990-től minden év augusztusában megrendezik az új kenyér ünne-
pét, színes és tartalmas műsorát területi szinten is figyelemmel kísérik. 

A KMKSZ-szeivezet és a helyi gazdaság 1989 őszén emléktáblát, majd 
1991 augusztusában a falu központjában emlékművet állított a II. világ-
háború és a sztálinizmus áldozatainak. 





MUNKÁCSI JÁRÁS 



BARKASZÓ 
BARKASZÓ ukránul: Barkaszove. Magyar többségű helység, az 

1920-as évektől betelepített ukránok, ruszinok lakják. Közigazgatásilag 
Szernyéhez tartozik. A település 25 km-re fekszik Munkácstól, a Vérke 
patak közelében. Vasútállomása helyben, a Bátyú—Sztrij vonalon. 

Lakossága: 1882-ben 977, 1910-ben 1141, 1942-ben 769, 1944-
ben 1680, 1969-ben 1800—1900, 1989-ben 2240, ebből magyar kb. 
2000, 1991-ben 2170, ebből magyar 1770. 

Nevének magyarázata: „Barkaszó... 1312: Burkuzlou, Barkazow (...) 
A magyar berek 'liget' és aszó 'szárazpatak', időszakos vízfolyás főnévnek 
az összetétele. Az ukrán Barkaszove, 'Barkaszó' a magyarból való." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Barkaszó, magyar falu, Beregh vme-
gyében. 5 r. kath., 53 g. kath., 492 ref. lakja. Református anyatemplom. 
Erdeje szép, legelője, rétje elég, földje javítást kíván." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Barkasz(l)ó. 1312-ben birtokosa, 
Nyul (dictus) Miklós Csarodán hatalmaskodott. Még ez évben a király el-
kobozta Folunag (dictus) Miklós fia Miklóstól és Baksa nembeli Danch 
mesternek adományozta." 

1447-ben a falu Csapi Zsigmond birtoka. A protestantizmus megjele-
nésekor előbb az ágostai tannak hódoltak lakóik, később azonban a pré-
dikátor Kálmáncsehi buzgalma nyomán a hívek a Kálvin tanát fogadták 
el. 

A község első iskolája 1806-ban épült. 
A csehszlovák időben állami magyar tannyelvű elemi iskola működött 

5 osztállyal, 6 tanítóval, s állami ukrán tannyelvű népiskola 2 osztállyal, 
2 tanítóval. Az elszlávosítást ekkor indították, ugyanis külön cseh tan-
nyelvű elemi iskolát is nyitottak 1 osztállyal, 1 tanárral. Az 1919 után 
megüresedett magyar földbirtokokra nem magyarokat, hanem ukráno-
kat, ruszinokat és cseheket telepítettek. Az 1938-as visszacsatolás után 
csupán egy magyar elemi iskolában folyt a tanítás. 

A sztálinisták 1944 őszén 106 férfit hurcoltak el a községből, ebből 
86-an odahaltak, 20-an hazatértek. A II. világháborúban 12-en hősi ha-
lált haltak. A koncepciós pernek 3 elítéltje volt, egyet kivégeztek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szernyei gazdaság-
hoz tartozik. A lakosság egy része — kihasználva a vonatjáratot — a kör-
nyező településekre és Munkácsra jár dolgozni. Rendezett település. Ma-
gyar jellegét a mai napig nem vesztette el, bár a csehek, majd a 
sztálinisták a betelepítési politikájukkal sokat ártottak a korábban szín-
magyar helységnek. 

Hitélete: Református egyháza 1600-ban alakult. 1991-ben a felnőtt 
hívek száma 600 10, lelkipásztoruk Mező Miklós. 

Görög katolikus egyháza 1949-ig működött. Udut Gábor parochust 
hithűsége miatt elítélték. 1989-ben a hívek visszahelyezik jogaiba a gö-
rög katolikus egyházat. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-ben szervezték meg magyar tannyel-
vű általános iskoláját, 1977-től középiskola, ukrán tannyelvű osztályo-



kat is indítanak. Az 1991/92-es tanévben a tanulók létszáma 393, ebből 
244 magyar, 149-en ukrán tannyelvű osztályokba járnak, 40 pedagógus 
oktatja őket. 

A félszáz férőhelyre kibővített óvodája magyar nyelvű. 
A községi klub, könyvtár 1989-től gyakran szervez magyar nyelvű 

folklórműsorokat. 
A KMKSZ barkaszói szervezete 1989. június 11-én alakult 73 taggal, 

elnöke Majoros Béla, 1990-től Sütő Antal. Vállalt feladataik között sze-
repel a helyi önálló községi tanács létrehozása, hagyományápolás, a két-
nyelvű feliratok megvalósítása, a helyi KMKSZ-szervezet épületének ta-
tarozása, felújítása, a szervezet jogi személlyé történő beiktatása stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A falu református kőtemplomát 
1809—1818 között építették, mai formáját 1873-ban nyerte el. A két vi-
lágháború között hengermalom működött a faluban. 

E helységben is végeztek szociográfiai felméréseket 1927-ben és 
1930-ban a Sarlós fiatalok Balogh Edgár vezetésével. 

A falu határában gyógyfürdőt üzemeltet a helyi gazdaság. 
A KMKSZ-aktivisták a sztálinizmus és a II. világháború áldozatainak 

1989-ben kopjafát, 1990. november 2-án pedig emlékművet állítottak. 

BEREGRÁKOS 

RÁKOS ukránul: Rákosin vegyes lakosú, ukrán, ruszin-magyar tele-
pülés, ahol a magyarok aránya 25—30%. A Latorca jobb partján fekszik, 
9 km-re Munkácstól és vasútállomásától. Községi tanácsa helyben. A te-
lepülésen áthalad az LIngvár-Munkács főútvonal. A következő ukrán 
kistelepüléseket csatolták Rákoshoz: 1958-tól Benediki (Benedikivci), 
Kajdanó (Kajdanove), 1960-tól Ruszkóc (Ruszke), Csapolc (Csopivci). 
1992-ben Kajdano különvált. 

Lakossága: 1882-ben 1870, 1910-ben 2726, ebből 1538 magyar, 
1043 ukrán és 139 német, 1942-ben 3671, 1944-ben 3578, 1969-ben 
4823, 1982-ben 5525, 1989-ben 5500, ebből magyar 2040, 1990-ben 
7500, ebből magyar 2400, 1991-ben 5820, ebből magyar 2405. 

Társközsége: DOMBOK ukrán település, bemutatására nem térünk 
ki. 

Nevének magyarázata: „Beregrákos... 1882: Bereg-Rákos..., 1332— 
1335: Rakus... A Rákos helynév a magyar rák állatnév -s képzős szár-
mazékából való. Elsődlegesen a Latorca egyik ágára vonatkozhatott. A 
Bereg- előtag a megyei hovatartozást jelöli. Az ukrán Rákosin, 'Beregrá-
kos' a magyarból való." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: »Rákos, népes orosz-magyar falu Be-
regh vmegyében, az ungvári országútban... 3 róm. kath., 619 gör. kath., 
654 réf., 12 zsidó lakja. Görög katolikus és református anya-
szentegyházak. Határa róna s bőtermékenységű, legelője sok, erdeje 
nincs. Itt lovas katonaság szokott tanyázni.« 



Múltából: „Rákos. Árpád-kori település. 1332—1335: Rakius, Az tmgi 
esperességhez tartozó Rákos papja 1332-ben 10 garast, 1335-ben I. pá-
pai tizedet fizet." 

A település a munkácsi uradalomhoz tartozott. Egyik legutolsó, és 
egyben legkegyetlenebb pusztulását a betörő lengyelektől szenvedte el 
1657-ben. A Rákócziak birtoka volt. Kastélyt is építettek maguknak, a 
rákoslaK közül sokan csaptak fel kuruc katonának. 172Ő után a Sehön= 
bom-uradalom része lett. 

A csehszlovák időben cseh tannyelvű állami elemit nyitottak 4 osz-
tállyal, 4 tanítóval, annak ellenére, hogy mindössze 21 (!) cseh élt a falu-
ban. Csak az 1920-as évek végén sikerült kivívni a baloldali erőknek egy 
népiskola létrehozását, ahol ukrán, ruszin és magyar párhuzamos osz-
tályok voltak. 

Az 1938-as visszacsatolás után megszüntették az ukrán osztályokat, 
csak magyarul folyt az oktatás az 1944. október 26-án bekövetkezett 
sorsfordulóig. 

A sztálinisták 1944 őszén 171 magyar férfit hurcoltak el a faluból, 71-
en odahaltak, 100-an hazatértek, 3 lakost koncepciós per által elítéltek. 
АII. világháborúban 24-en haltak hősi halált. 

Gazdasága. A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. A faluból sokan Munkácson dolgoznak. A községben fellendülő-
ben van a háztáji gazdálkodás. Virágzó település. Központja mindinkább 
városiasodó. A kisebbségben élő magyarságra évről-évre erősebb nyo-
más nehezedik anyanyelvi kultúrájának megőrzéséért. 

Hitélete: Református egyháza 1595-ben keletkezett. 1991-ben a hí-
vek száma 1000 fő, lelkipásztoruk Gulácsy Lajos. Református templo-
mát 1836—1844 közt emelték. 

Görög katolikus anyaszentegyházát 1949-ben beszüntették, hívei az 
ortodox vallást vették fel, 1989-től kezdeményezték a görög katolikus 
egyház rehabilitálását. 

Jelentős számú tagja van az adventisták és a Jehova tanúi helyi szek-
tájának is. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től működik magyar tannyelvű álta-
lános iskolája. Az 1991/92-es tanévben a 153 gyereket 18 pedagógus 
oktatja. Középiskolába Munkácsra járnak a gyerekek. Külön magyar 
óvodája van. 

A KMKSZ beregrákosi szervezete 1990. január 28-án alakult 119 tag-
gal, elnöke Tóth Margit (vállalt feladataik: védnökség a magyar nyelvi in-
tézmények felett, hagyományápolás, érdekvédelem, a kétnyelvű feliratok 
megvalósítása stb.) 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt született Papp Károly (1872—1954) 
irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az ő nevéhez fűződik Horváth István 
és Arany János kéziratban maradt magyar irodalomtörténeteinek sajtó 
alá rendezése. 

A falu szülötte Salamon Béla (1885—1965) színész, kabaréigazgató, 
érdemes művész; Tar Mihály az Ukrajnai Tudományos Akadémia Fizikai 
Intézetének tudományos kutatója; Doktor Sándor (1863—1945) orvos. 



A község magyarsága nyelvszigetet képezve, megőrizte a nagydob ro-
nyiakhoz hasonló palócos kiejtését. 

A KMKSZ-aktivisták a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak 
emlékmüvet állítottak 1991. december 6-án a református templomkert-
ben. 

CSONGOR 

CSOMONYA 1946-tól ukránul: Csomonin, magyar település/Községi 
tanácsa helyben. A falut átszeli a Csap—Nagydobrony—Csongor—Mun-
kács közút. A község 23 km-re fekszik Munkácstól, vasútállomása kb. 4 
km-re: Szernye. 

Lakossága: 1910-ben 1495, 1940-ben 1907, 1944-ben 1906, 1969-
ben 2888, 1982-ben 2155, 1989-ben 2200, ebből magyar 2160, 1991-
ben 2200, ebből magyar 2170. 

Nevének magyarázata: Csongor. »...1904: Csongor..., 1387: Chomo-
nia... Az elsődleges Csomonya névváltozat vagy a Csorna személynév -nya 
képzőbokros^ származékból alakult, vagy pedig egy szláv Őomina (tulaj-
donképpen Coma földe, falva, Comáé) helynév átvétele. (Az alapjául szol-
gáló személynév etimológiája nincs tisztázva.) Az ukrán, orosz Csomonin 
helynév a magyar régi nyelvi Csomonyához képest képzővel bővített alak. 
Az 1898. évi IV. törvénycikk alapján végzett országos helynévrendezés 
során a magyar mony főnévvel asszociálható Csomonya nevet a Csongor 
helységnévvel cserélték fel. Ez abból a régi magyar személynévből való, 
amely főleg Vörösmarty Mihálynak 1831-ben közzétett Csongor és Tün-
débe révén ismertté lett. ...Korai előfordulásként 1. 1413: „Gregorius dic-
tus Chongor" személynevet... Nyelvi forrása a törökségben kereshető; vö: 
ótörök Sungar, sólyom, altáji vadászsólyom...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Csomonya, magyar falu, Beregh vme-
gyében, ut. p. Munkácshoz délnyugatra... 10 g. kath., 278 réf., 5 zsidó 
lakja. Református templom. Határa mely rónán fekszik sok javakban ré-
szesült. így földei könnyű művelésűek, s termékenyek, szénája sok és jó, 
erdeje szép, úgy, hogy lakosai faeszközöket is csinálnak, szilvása, halá-
szatja van, de néha a Latorcza és Szernye vizei rongálják." 

Múltjából: A csehszlovák időben állami magyar tannyelvű népiskola 
működött 7 osztállyal, 7 tanítóval, állami magyar óvodájában pedig egy 
csoport volt egy nevelővel. 

Az 1938-as visszacsatolás után az állami elemi iskolán kívül, reformá-
tus népiskola is volt a községben az 1944. október 27-i sorsfordulóig. 

1944 őszén a faluból 300 férfit hurcoltak el Szolyvára, közülük 101-
en odahaltak a különböző lágerekben, a II. világháborúnak 29 halottja 
van. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szernyei gazdaság-
hoz tartozik. A lakosság egy része helyben dolgozik, sokan Munkácsra és 



Bátyúba ingáznak. Virágzó község, az alapvető szolgáltatások— rendelő, 
üzlet, posta, stb. — adottak. 

Hitélete: Református egyháza 1700-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 800 körül van. Lelkipásztoruk Pocsai Sándor. Először csak 
imaháza volt. Mai templomát 1824-ben építették, 1851-ben leégett, 
1853-ban újraépült. 

Anyanyelvi intézményei: A faluban 1946-tól általános magyar tan-
nyelvű iskola van: az 1991/92-es tanévben 306 tanulóval, 30 tanítóval. 
Középiskolába Nagydobronyba, Bátyúba és Barkaszóba járnak az itteni 
gyerekek. Óvodája szintén magyar tannyelvű. 

Falusi klubja régi épületben található, nem egészen 200 férőhelyes. Itt 
van a falusi könyvtár is, amelynek állománya 5 ezren felüli. Magyar 
könyvanyaga elavult, a választék szerény. 

1989-ben megalakult a Turul Ifjúsági Klub, első elnöke Kerekes Nagy 
Gáspár volt. Az itteni ifjak kezdeményezték a területi ifjúsági szövetség 
létrehozását is. Kiemelkedő folklóregyüttese nincs, a magyar koncertek 
lebonyolítása alkalomszerű. 

A KMKSZ csongori szervezete 1989. október 1-én alakult 85 taggal, 
elnöke Nagy Sándor (programjában szerepel: részt vállalnak a falu szo-
ciális fejlesztéséből, hagyományápolás, érdekvédelem, iskola építése, te-
lefonközpont létrehozása, stb.). 

Emlékhelyei, nevezetességei: A falu határában ősi temetkezési he-
lyek, kurgánok láthatók, a késői bronz-, illetve a korai vaskorszakból. 

Bíró Károly rímfaragó parasztember a századunk elején strófákban 
örökítette meg a falusi életet, amelyek az ungvári Munkás Újság hasáb-
jain megjelentek az 1930-as években. 

A KMKSZ helyi szervezetének aktivistái a II. világháború és a sztáli-
nizmus áldozatainak emlékművet állítottak a református templomkert-
ben. 

DERCEN 

DERCEN, 1946-tól ukránul: Driszina, magyar falu a munkácsi já-
rásban, a Szernye-tó északi részén, a Kerek-hegy alján fekszik. Községi 
tanácsa helyben. A település 14 km-re található Munkácstól és vasútál-
lomásától, kb. 1 km-es bekötőúttal kapcsolódik az Ungvár—Munkács— 
Beregszász—Rahó országúthoz, Alsókerepec után. 

Lakossága: 1910-ben 2025, 1942-ben 2048, 1944-ben 2017, 1969-
ben 2457, 1982-ben 2690, 1989-ben kb. 3000, 1991-ben 2994. 

Társközsége: FORNOS. 
Nevének magyarázata: „Dercen... 1321: Derzen... Puszta személy-

névből keletkezhetett magyar névadással; vesd össze 1067 körül, 1267: 
Dersynum (latin tárgyragos alak) személynév... Az ukrán Driszina 'Der-
cen' szlávosított alakja." 



Fényes Elek leírása 1851-ből: „Derczény, Beregh vmegyében, magyar 
falu, Munkácshoz délre ...a szernye mocsár mellett: 4 r. kath., 5 g. 
kath., 618 réf., 8 zsidó lakja. Református egyház. Földei termékenyek, 
erdeje igen szép, s ezért lakosai sok faszerszámot, továbbá fehér cserép-
pipát készítenek". 

Múltjából: „Dercen. Árpád-kori település. Papja, aki 1321-ben vég-
rendeleti tanú Bulcsu faluban. 1332: 8 garas, pápai tizedet fizet." 

A helység már a XIII. században népes, előbb fejedelmek birtoka. 
1450-ben a rác despota fölégette a községet, a jobbágyok jószágait elhaj-
totta. Ezért az ezzel megbízott Csákoli Jánost fej- és vagyonvesztésre 
ítélték. 1552-ben Dercen a Dobó-család birtokában volt. A község korán 
vált reformátussá. Anyakönyve 1770-ben kezdődik. 1875-ben május 2-
án tűzvész következtében a község nagy része porrá égett. 

A csehszlovák időben állami magyar tannyelvű elemi iskola működött 
a községben 8 osztállyal, 7 tanítóval. Ekkoriban református felekezeti 
elemi iskolában is tanulhattak a falubeli gyerekek. 

1944 őszén 402 férfit hurcoltak el a faluból, ebből 72-en odahaltak, 
330-an hazatértek. A II. világháborúban 23-an elpusztultak. 

Gazdasága: A privatizáció alá került több mint 3 ezer hektárnyi föld-
je a helyi gazdasághoz tartozik. A lakosság egy része a közösben maradt, 
de ettől függetlenül a helyiek nagyobb része magángazda, illetve másutt 
dolgozik, elsősorban Munkácson. Sokat hoz a konyhára a háztáji is. Kö-
zössége hagyományőrző. 

Hitélete: Református egyháza 1593-ban keletkezett. Híveinek száma 
1991-ben 1500 körül van. Lelkipásztoruk Szabó Béla. Korábban fa-
temploma volt. A mostani kőtemplomának építését 1835-ben fejezték 
be. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től elemi, 1948-tól általános, 1965-
től magyar tannyelvű középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben 486 
gyerek tanul 39 pedagógus irányításával. Két óvodája van — szintén ma-
gyar. 

Művelődési otthona a helyi gazdaság pénzén épült, 600 férőhelyes. 
Falai között élénk magyar kulturális élet folyik. Népszerű a nagymúltű 
derceni dal- és táncegyüttes, de nem marad le mögötte a szerveződő fa-
lusi színjátszás s a vegyeskórus sem. 

A község központi könyvtárának állománya 10 ezer fölötti, magyar 
anyaga azonban szegény. 

A KMKSZ derceni szervezete 1989. július 17-én alakult 159 taggal, el-
nöke Fodor István (programjából: falu- és utcanévrendezés, a községi 
kórház visszaállítása, a parókia visszaszerzése, érdekvédelem stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt is gyűjtött népdalokat Bartók Béla, 
aki fonográffal kereste fel a falu híres nótafáit. 

Temetőjének nevezetessége: hajdanában az elhunytaknak a fejfájára 
halotti emlékverseket véstek. 

Dercen jelentős népdalkultúrával dicsekedhetett a két világháború kö-
zött is. Híres dalárdájának lelkes vezetője, Füsti László írta meg, s az 
együttes adta elő nagy sikerrel a Kárpátaljai Györgyösbokrétát. 



A KMKSZ helyi alapszervezete 1989. november 26-án kopjafát állított 
a temetőben, 1991. május 12-én pedig a templomkertben emlékművet 
avatott a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

FORNOS 
1946-től ukránul: Liszkove, magyar falu a munkácsi járásban, köz-

igazgatásilag Dercenhez tartozik. Munkácstól 17 km-re délre fekszik, a 
Dercenbe vezető út felől közelíthető meg rendszeres autóbuszjárattal. 

Külső lakott területei 1946-ig: Liget-tanya, Romocsi-legelő, Sütőrész. 
Lakossága: 1910-ben 738, 1940-ben 1017, 1944-ben 989, jelenleg 

közel 2000. 
Nevének magyarázata: Először említik: 1335—7. (Gy. I., 539). „For-

nos... Puszta személynévből keletkezett magyar névadással; vö. 
1138/1329: Furnos személynévvel..., 1211: Fornos személynév... Ennek 
töve tisztázatlan etimológiájú. A hatósági úton megállapított ukrán Lisz-
kove, 'Fornos' tulajdonképpeni értelme 'mogyorós'..." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Fornos, magyar falu, Beregh vármegyé-
ben... 10 r. kath., 7 g. kath., 508 réf., 5 zsidó lakja. Református anya-
szentegyház. Határa dombos, de jó művelés mellett szép búzát terem, 
derék erdeje, csikászó helye van." 

Múltjából: „Fornos. Árpád-kori település. Egyházának papja 1334, il-
letve 1335-ben ismeretlen összegű pápai tizedet fizet." 

Hajdan a falu nem a mai helyén, hanem lejjebb, délebbre feküdt. A 
Szernye-mocsár elborította, s végleg elpusztult. Lakosai ekkor maga-
sabb helyre költöztek, a jelenlegi földterületre. A XIV. században már 
önálló katolikus lelkészsége volt, s a falut a Fomosi-család birtokolta. 
Később református hitre tértek, s a község 1645-ben vált anyagyüleke-
zetté. 1746-ban fatemploma és paplakja elpusztult, amelyet később új-
raépítettek. 

A csehszlovák időben állami ukrán tannyelvű elemi iskola működött 5 
osztállyal és 5 tanítóval. Az 1938-as visszacsatolás után református fele-
kezeti magyar népiskolája az 1944. október 26-ai sorsfordulóig állt fenn. 

A sztálinisták 1944 őszén 42 férfit hurcoltak el, ebből 20-an odahal-
tak. 

Gazdasága: A község határában lévő földterülete a derceni gazdaság-
hoz tartozik. Virágzó község, bár számos tekintetben hátrányos helyzet-
ben vannak a helyiek a derceniekhez viszonyítva. Beindult a magángaz-
dálkodás. 

Hitélete: Református egyháza 1758-ban keletkezett. Híveinek száma 
1991-ben 500 körül van. Lelkipásztoruk Szabó Béla. Korábbi fatemplo-
ma helyett 1895-ben kőtemplomot építenek, 1903-ban leégett. Mai for-
májában újjáépítik. 

Anyanyelvi intézményei: 1946-tól elemi, 1949-től magyar tannyelvű 
általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben 220 gyerek tanul 20 ta-



nár vezetésével, ódon épületben. Az általános iskola befejezése után Der-
cenbe, illetve Munkácsra járhatnak magyar középiskolába. 

Óvodája magyar nyelvű, szűk, nem elégíti ki a helyi igényeket. 
A község klubja szintén kicsi, a magyar kulturális programok szerve-

zésében nem jeleskedik. Ezért a helyiek Dercen művelődési intézményeit 
keresik fel. A község könyvtárának magyar anyaga igen szegényes. 

A KMKSZ derceni szervezetének fornosi tagjai is vannak. Külön szer-
vezet nem alakult. 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1938. október 7-ét követően a benyo-
mult magyar szabadcsapatok (a Rongyos Gárda néven vált ismertté, 
szellemi irányítója Vitéz Leveldi Kozma Miklós volt. Az akcióban résztve-
vő 1200 főből 52 személy halt meg, 380 gárdista esett csehszlovák fog-
ságba, átadásukra 1938 őszén került sor Gány községben.) keserves 
harcainak színhelye, ahol a csehekkel szemben sokan estek el értelmet-
lenül. A 2. századból mintegy 20 fő elesett 20—25 fő fogságba került, a 
többiek a magyar és a lengyel határ felé elmenekültek. 

A falu népe 1991-ben novemberében a II. világháború és a sztáliniz-
mus áldozatainak emlékművet állított. 

IZSNYÉTE 

ZNATIN 1946-tól ukránul: Zsnyatine, emlékezet óta vegyes, magyar-
ukrán, ruszin falu a munkácsi járásban, 18 km-re fekszik Munkácstól 
délnyugatra. Községi tanácsa helyben. Hajdan a községet minden oldal-
ról mocsarak övezték, közeli vasútállomása kb. 5 km-re Sztrabicso. Au-
tóbuszjárattal Munkácstól közelíthető meg. 

Lakossága: 1881—82-ben 1107, 1910-ben 1478, 1940-ben 1810, 
1944-ben 1804, 1969-ben 2178, 1982-ben 2193, 1989-ben 2200, 
1991-ben 2260, ebből magyar 1586. A magyarok 60%-os többséget al-
kotnak. 

Nevének magyarázata: „Puszta személynévből keletkezett magyar 
névadással; vö. 1248/1402: Snethe személynév.... Az alapjául szolgáló 
személynév forrása egy szláv 'Zneta, régi nyelvi Zneta' személynév lehe-
tett... Az ukrán Zsnyatine, 'Izsnyéte' tudatos szlávosítás eredménye." El-
ső történelmi adatok: 1484: Izsnyéte (átírva: Cs. I., 416), 1553: Iznete (N. 
Kirs 164). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Isnéthe, Znatin, magyar-orosz falu, 
Beregh vmegyében... 8 r. kath., 430 g. kath., 513 réf., 8 zsidó lakja. Re-
formátus anya-, görög katolikus fiókszentegyházzal. Földei rónán fe-
küsznek s termékenyek, de rétjei soványak." 

Múltjából: A helység hajdan a munkácsi váruradalomhoz tartozott, 
így fordul elő az 1448. évi Mátyás-féle és az 1499. évi adománylevelek-
ben. Erdőségei gyakran szolgáltak menedékül a bujdosóknak. A közsé-
get 1566-ban a tatárok elpusztították. Isznyéte lakói mindig hű alattva-
lói voltak a munkácsi vár urainak. A várostrom idején az izsnyétei nők 



tölgyfák tetejéről lengetett fehér kendőkkel adtak jelt az ostromló ellen-
ség mozdulatairól. E tetteikért kapták meg 1660-ban Lórántfiy Zsuzsan-
nától a Tiszabereg (másképp Alsóerdő) erdőről szóló adománylevelet. 
1703-ban a község fiai felesküdtek II. Rákóczi Ferenc zászlajára és 
mindvégig vitézül harcoltak a fejedelem oldalán. 

A reformátussá vált községben 1595-ben már anyaegyház volt, amely-
nek 1645-ig Kisgút és Nagygüt is fiókjai voltak. Anyakönyvét 1768-ban 
kezdte vezetni Kende Sámuel lelkész. Fatemploma 1792-ben épült. Első 
tanítója 1795-ben Papp József. 

A csehszlovák korszakban állami elemi iskolája volt magyar (3 osz-
tállyal, 3 tanítóval) és ukrán párhuzamos csoportokkal (4 osztállyal, 4 
tanítóval). Óvodája inkább ukrán jellegű, 2 csoporttal és 2 nevelővel. A 
visszacsatolás után csupán két felekezeti népiskola működött (reformá-
tus, illetve görög katolikus) az 1944. október 26-án bekövetkezett sors-
fordulóig. 

A sztálinisták 1944 őszén mintegy 100 férfit hurcoltak el a faluból, eb-
ből 40-en odahaltak. A II. világháborúnak 11 hősi halottja van. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterületén a helyi tagság gaz-
dálkodik. A gazdaság támogatja tagságát a háztáji fellendítésében. A 
községből sokan Munkács iparvállalatainál dolgoznak. 

Az itt élő magyarság szigetet képez, kisebbségi helyzetére erős nyomás 
nehezedik a szomszédos ukrán falvak felől, anyanyelvének megőrzéséért 
megpróbáltatásokat vészel át. Takaros, virágzó falu. 

Hitélete: Református egyháza 1595-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 800 körül van. Lelkipásztoruk Szabó Béla. 1792-ben épült 
fatemploma 1905-ben leégett, mai kőtemplomát ezt követően építették 
fel. 

A XIX. század második feléig görög katolikus fiókszentegyháza volt, 
majd önállósult 1949-ben, Keselya János izsnyétei parochust az aposz-
tázia elutasítása miatt 5 évi kényszermunkára ítélték: Taskent környé-
kén, ismeretlen körülmények között pusztult el 1949-ben. 1989-től a 
helyi görög katolikus egyház újjászerveződött. Templomukat visszakap-
ták. 

Anyanyelvi intézményei: A vegyes lakosú községnek 1945-től külön 
magyar és ukrán általános iskolája van. Létszáma az 1991/92-es tanév-
ben az utóbbiban 127. Az oktatók száma 17. Az ukrán gyerekek Goron-
don, a magyarok pedig a közeli Dercenben, Barkaszón és Munkácson 
folytathatják anyanyelvükön középiskolai tanulmányaikat. 

Óvodája szintén vegyes tannyelvű. 
Klubjában, mely 175 férőhelyes, szerény a művelődési élet. A helyi 

könyvtár magyar anyaga nem bővelkedik nagy választékkal. 
A KMKSZ izsnyétei szervezete 1989. október 15-én alakult 380 taggal, 

elnöke Mészár Irán. Megoldásra váró problémák: a kétnyelvű feliratok 
megvalósítása, a magyar óvodai csoport patronálása, a helyi hagyomá-
nyok ápolása, az aktivisták védnökséget vállaltak a település magyar in-
tézményei felett. 



Emlékhelyei, nevezetességei: A legenda szerint a község erdőiben 
rejtőzködtek Székely Antal jobbágyai, a bujdosó kurucok. 

II. Rákóczi Ferenc kedvenc kocsisa. Diák Mátyás Izsnyétén született. 
A község életéről 1927-ben, illetve 1930-ban szociográfiai adatokat 

gyűjtöttek a Sarló-mozgalom ifjú tagjai: Balogh Edgár, Sáfáiy László, Lő-
rincz Gyula, Bertók János. 

Érdekes helytörténeti adatokat tartalmaz az izsnyétei falusi krónika. 
A KMKSZ helyi szervezete kezdeményezte 1991 novemberében az em-

lékmű felállítását a református templomkertben. 

KAJDANÓ 
1946-tól ukránul Kajdanove. 1992-ig Be regrákoshoz tartozott köz-

igazgatásilag. Azóta önálló községi tanácsa van. Túlnyomórészt ukránok, 
ruszinok lakják. 

Lakossága: 1870-ben 1203, 1882-ben 772, 1944-ben 1381, 1991-
ben kb. 2000, ebből magyar kb. 300. 

Nevének magyarázata: Beregvármegyéhez tartozó település nevét 
először 1418-ban említik: Kaydanov. 

1958-ban Beregrákoshoz csatolt helység Munkácstól nyugat-észak-
nyugatra. Legkorábban a magyar Kajdan nevet 1323-ban említik. Kay-
dan, személynévből keletkezett birtoklást kifejező szláv -ov képzővel. — 
Az ukrán névalak: Kajdanove. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kqjdanó, orosz-magyar falu, Beregh 
vmegyében, az ungvári országútban... 489 g. kath., 205 réf., 11 zsidó 
lakja. Görög és ref. szentegyháza van. Termékeny róna határ. F.u. gr. 
Schönborn." 

Múltjából: A tatárok és más betolakodók által kiirtott magyar lakos-
ság helyére folyamatosan telepítettek be ruszinokat. 

1944 őszén a sztálinisták a református férfiakat elhurcolták, a falu 
veszteségéről nincs adatunk. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a beregrákosi gazda-
sághoz tartozik. A helyiek közül sokan Munkács iparvállalataiban dol-
goznak. Magyarsága stagnál. 

Hitélete: Református egyháza 1815-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 200 körül van. Lelkipásztoruk Gulácsy Lajos. 

Görög katolikus egyházának újjászerveződése végbement, az istentisz-
telet nem magyarul folyik. 

Anyanyelvi intézményei: A református vallásukat és magyarságukat 
megtartó magyarok gyerekeiket a közeli beregrákosi magyar tannyelvű 
általános iskolába járathatják. 

A KMKSZ beregrákosi szervezetének érdekképviselete itt is megnyilvá-
nul. 



MUNKÁCS 
Ukránul: Mukacseve vegyes lakosságú, ukrán-ruszin-orosz-magyar-

német település. Területi jogú város, a munkácsi járás központja, 42 
km-re fekszik Ungvártól az Északkeleti Kárpátok aljában az alföld és 
hegyvidék találkozásánál. A Latorca jobb partján terül el a vár és a törté-
nelmi városrész. Nyugattól keletig — mintegy félkörben — szőlővel beül-
tetett hegyek veszik körül, melyek mögött a Kárpátok 1000—1500 méter 
magas ormai látszanak. Munkácstól közút vezet Ungvár, Rahó, Csap, 
Ivano-Frankovszk, Ilosva és Beregszász irányába. Itt található Kárpát-
alja második legnagyobb vasútállomása, ahonnan Csap—Bátyú—Mun-
kács—Moszkva stb. irányába haladnak a vonatok. A város a munkácsi 
járás 80 településének közigazgatási központja. 

Lakossága: 1870-ben 8602, 1900-ben 14 416, 1910-ben 17 275, 
közülük 12 686 magyar, 3078 német, 1394 ruszin; 1921-ben 20 865, 
ebből 4864 magyar, 4936 ruszin, 8394 zsidó, 1493 cseh; 1929-ben 
25 362, 1940-ben 31 596, 1944-ben 31 602, 1969-ben 58 ezer, 1982-
ben 75 200, 1989-ben 80 ezer, ebből kb. 15 ezer magyar. 

Nevének magyarázata: „Munkács... (1150 körül) 13—14. század: 
Muncas... Puszta személynévből keletkezett magyar névadással; vö: 
1138/1329: Munkás személynév...; 1220/1550: Munkach személynév... 
Az alapjául szolgáló személynév a szláv eredetű magyar munka főnév 
származéka. Az ukrán Mukacseve 'Munkács'... a magyarból való." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Munkács, Munkacowo, magyar-orosz-
német mezőváros Beregh vmegyében... Népessége 4001 lélekre megy ki, 
kik közt 980 róm. kath., 1388 gör. kath., 87 evang., 895 reform, 651 
zsidó. Mind ezek föld és szőlőmívelésből, mesterségekből élnek. Van itt 
római katholikus, s görög katholikus és református anyaszentegyház, 
görög katholikus monostor, synagoga, régi urasági kastély, postahivatal 
és sólerakodó hely... 6 országos vására élénk. Félórányi távolságra nyu-
gatra fekszik híres vára, egy lapályos térségen felemelkedő magános (iso-
lált) sziklahegy tetején. Magassága a hegynek 240 láb, alsó kerülete 
7000 öl. A vár maga, mely 1834-ben elégett, kicsiny, s benne a várpa-
rancsnokon s kevés őrségen kívül, csak kevés őrsereg szokott tanyázni, 
mivel számos szobákban országos rabok őriztetnek..., a kút 36 öl mély-
ségű... Várhoz tartozik Palánka név alatt az itteni 96 házban többnyire 
német mesteremberek laknak, kik egyenesen a várparancsnoktól függ-
nek. Építője e várnak Koriatovich Theodor, orosz herceg volt 1359-ben, 
kit mint száműzöttet Litvániából I. Lajos kegyelembe vévén, a munkácsi 
nagy uradalommal ajándékozott meg oly formán, hogy ezt örökön és 
herczegi czímmel bírhassák..." 

Múltjából: „Munkács. Árpád-kori település. Anonymus szerint a hon-
foglaló magyarok a havasokon (a Vereckei-hágón) való átkelés után 
Munkácsra érkeztek. Az Oroszországba vezető útvonal fő helye. 1263-
ban Szolyvaszentmiklóst, 1264-ben Bródot Munkács közelében levőnek 
jelzik, ami mutatja, hogy tájékozódásra alkalmas jelentékeny hely volt. 
Vára 131 l-ben tűnik fel Aba nembeli Amadé nádor családjának kezén; a 



nádor fiai ekkor lemondanak róla Károly király javára. Ettől kezdve a ki-
rály várnagyai, ill. alvárnagyai ülnek benne, akik egyben Bereg megye 
ispánságát viselik (1314—32). Ez arra mutat, hogy a régi Borsova vár 
örökébe lépett. Papja 1332:7, 13341:5 garas, 1334, II., 1335, I pápai ti-
zedet fizet." 

Munkács vázlatos története évszámokban 

895 tavasza. Árpád fejedelem a magyar főseregekkel átkel a Vereckei-
hágón, s Munkács környékét elérve megkezdi a honfoglalást. 

1086. Munkács vidékét előbb a kunok, majd más néptörzsek dúlták 
fel. Megfogyatkozott lakosságát Rajna vidéki szászokkal pótol-
ták. 

1233. augusztus 20. II. András útban Halics felé Munkácsra is betért, 
miközben a beregi erdőben Jakab pápai legátussal megköti a 
beregi egyezményt, és esküt tesz megtartására. 

1241. március 12. A Vereckei-hágón betörő Batu kán vezette mongol 
fősereg elsöpri a határvédőket, s elpusztítja Munkácsot. IV. Béla 
király idegeneket telepít a városba, s kiváltságokkal látja el őket. 

1285. február 2. körül. A tatárok Telebuga és Nogáj kánok vezetésével 
Vereckénél betörnek az országba, s Munkácsot ismét elpusztít-
ják. 

1312. június 15. után. A királyi csapatok visszafoglalják az Amadé fi-
ak kezén lévő Munkács várát. 

1350 körül. I. Nagy Lajos király és felesége, Erzsébet királyné gyakran 
megfordultak Munkácson. 

1356. Erzsébet királyné egyik okiratában megemlíti a munkácsi temp-
lomot. A városnak felhatalmazást adott, hogy hivatalosan pe-
csétként a templom védőszentjének, Szent Mártonnak a képét 
használhassa. 

1396—1414. Koijatovics Tódor (Fegyir) litvániai, illetve Padóliából el-
űzött herceg — a magyar királyság védelmét és támogatását él-
vezve — a város és az uradalom birtokosa haláláig. Nevéhez fű-
ződik többek között a vár újjáépítése. 

1445 táján. Hunyadi János új birtokosként szabad várossá nyilvánítja 
Munkácsot. A vár sokáig a Hunyadi, illetve Mátyás király, majd 
fia, Corvin János kezén van. 

1514. A munkácsiak kinyilvánítják rokonszenvüket a Dózsa által ve-
zetett parasztháború iránt. 

1552. A városban megkezdi működését az első protestáns iskola. 
1567-ben a császári csapatok Erdély ellen indulva, Munkácsot is fel-

dúlják. 
1627. Megkezdi működését a római katolikus felekezeti iskola. 
1656. Munkácsot felkeresik Bohdán Hmelnyickij követei, akik tárgya-

lásokat folytatnak II. Rákóczi György fejedelemmel a lengyelek 
elleni háború indításáról. Tervüket nem sikerül megvalósítani. 



1657. Lengyel seregek törnek a vidékre, Munkácsot is felégetik, lakos-
ságát lemészárolják, a várat azonban nem tudják elfoglalni. 

1685—1688 között. A munkácsi vár világhírre tesz szert, amikor Thö-
köly Imre özvegye, Zrínyi Ilona csak 3 évi kemény ostrom után 
adja át a várat Caraffa osztrák tábornoknak, aki Zrínyi Ilona fi-
át, Ferencet és lányát Bécsbe vitette. 

1703. július 24. II. Rákóczi Ferenc elfoglalja a várat és a kuruc sza-
badságharc egyik központjává teszi. 

1709. Munkácson fogadják Nagy Péter cár egyik diplomatáját. 
1711. június vége. A majtényi fegyverletétel után Munkács tartja ma-

gát a legtovább Sennyei István vezetésével. Amikor belátta, hogy 
a remélt orosz segítség elmarad, illő feltételek mellett feladta a 
várat. 

1728. Károly király a munkácsi és a szentmiklósi uradalmakat a vár 
kivételével a Schönbom családnak adományozza. 

1746. A városban polgári iskola kezdi meg működését. 
1782. Politikai rabok börtönévé alakítják át a munkácsi várat. Kaza-

matáiban kb. 2 ezer elítélt hal meg. 
1849. augusztus 26. A munkácsi vár hadászati szempontból utoljára 

jut szerephez Mezőssy Pál vezetésével, amikor a várőrség Görgey 
fegyverletétele után csak 13 nap múlva adja meg magát a be-
nyomuló orosz seregeknek. 

1867. Gimnáziumot létesítenek Munkácson. 
1904. Az új városháza alapkőletétele. 
1908. A városból 47-en vándorolnak ki Amerikába. 
1919 tavaszán. Direktórium és Vörös Gárda alakul Munkácson. 
1919. április 28. Bevonulnak a román csapatok, 2 nap múlva pedig a 

csehek. 
1920 után. A város Csehszlovákiához tartozott a két világháború kö-

zött. Ez időben több politikai sztrájk, megmozdulás volt a város-
ban. 

1926. Felépül a Kereskedelmi Akadémia épülete, ahol az ukrán, ru-
szin mellett magyar osztályokat nyitnak. 

Az 1930-as népszámláláskor Munkácson a cseh hatóságok nem tud-
ták a helyi magyarság arányát 22% alá csökkenteni, s kénytele-
nek voltak a magyarság kisebbségi jogait elismerni. 

1935-ben a munkácsi városi könyvtár állománya 6472 kötet, ebből a 
magyar részlegben 2990 példány volt. 

1938. november 10. A cseh csapatok utolsó osztagai is elhagyják a vá-
rost, s nyomukban bevonultak a magyar honvédek. 

1939. március 14. A magyar csapatok tekintélyes része innen indult 
el Kárpátalja teljes visszafoglalására. 

1944. október 26-án foglalta el a várost a szovjet hadsereg. Ez év no-
vember 26-án a nemzeti bizottságok itt megszervezett gyűlése 
kérte a terület Szovjetunióhoz való csatolását. Munkácsról és a 
járás falvaiból a sztálinisták — 18-tól 50 éves korig — otthonuk-
ból elhurcolták a magyar, német nemzetiségű férfiakat. Több ez-



ren pusztultak el ártatlanul az internáló táborokban. A KMKSZ 
adatai szerint 251 munkácsit vittek el, ebből 125-en odahaltak. 

Munkács gazdasága: Ungvár mellett Kárpátalja második legnagyobb 
ipari központja. Nehéz- és könnyűipara keresettnek örvendő termékeket 
állít elő. A privatizáció előtt álló több mint félszáz kis- és nagy iparválla-
lata, kereskedelmi és szolgáltató hálózata nemcsak a munkácsiaknak 
nyújt kereseti lehetőséget, hanem a környező falvakból ingázóknak is. 
1946-tól Munkács az orosz nemzetiségűek kedvelt letelepedési helyévé 
vált mivel határában katonai légi támaszpontot létesítenek. 1947-től 
orosz drámai színház és több orosz nyelvű tanintézmény működik. 

Hitélete: Református egyháza 1532-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 900 fő, lelkipásztoruk Gulácsy Lajos református püspökhe-
lyettes. Mai kőtemploma véglegesen 1814-ben készült el. 

A római katolikus egyház alapításának, illetve újraalapításának ideje 
a XII. sz., illetve 1660. Az anyakönyvezés kezdete 1712. 1991-ben hívei-
nek száma 4500 fő, lelkipásztoruk az 1993 telén elhunyt Csáti József, 
aki egyben a kárpátaljai római katolikus egyház vikáriusa volt. Az isten-
tisztelet magyar és német nyelven folyik. 1993 februárjától ideiglesen Di-
óssi Géza Kornél. 

A görög katolikus egyház működését 1949-ben felfüggesztették, az or-
todox hitre át nem térő papjait bebörtönözték. 1989-ben rehabilitálták 
az itteni görög katolikus egyházat. 

Az ortodox pravoszláv egyház székhelye 1949-tol Munkács. 
Az izraelita vallásúak Munkácson imaházat tartanak fenn. 
A szabad egyházi felekezeteknek számos szektája, gyülekezete műkö-

dik Munkácson (adventisták, baptisták, pünkösdisták, Jehova tanúinak 
szektái, stb., valamennyinek magyar nemzetiségű tagjai vannak.) 

1992-ben evangélikus egyháza újjászerveződött. 
Anyanyelvi intézményei: Több mint 15 tanintézetében, melyekben 

ukránul, oroszul és magyarul folyik az oktatás, hozzávetőlegesen 10 ezer 
gyerek tanul. 

1947-ben szervezték meg a 3. számú magyar tannyelvű általános is-
kolát, 1954-től középiskola lett. A 70-es években orosz tannyelvű osztá-
lyokat indítottak. Az 1991/92-es tanévben a tanulók összlétszáma 530, 
ebből 320-an a magyar, 210-en az ukrán tannyelvű osztályokban tanul-
nak, 46 pedagógus oktatja őket. 

1964-ben megnyílt a munkácsi 14. számú magyar tannyelvű általá-
nos cigányiskola. Az 1991/92-es tanévben a 410 tanulót 20 pedagógus 
oktatja. 

A magyar nyelvet fakultációként oktatják az 1991/92-es tanévtől. 
a munkácsi 1 sz. középiskolában, 20 tanuló 

2 sz. középiskolában, 220 tanuló 
6 sz. középiskolában, 30 tanuló 
20 sz. középiskolában, 20 tanuló. 

A városnak van két magyar óvodai csoportja. Az igényeknek megfelel. 
1950-ben a Munkácsi Tanítóképzőben megindult a magyar tagozat 

(bár itt csak néhány tárgyat tanítanak magyarul), amely szakképzett pe-



dagógusokkal, óvónőkkel látja el a kárpátaljai magyar falvak elemi isko-
láit, óvodáit. Az intézménybe évente 15—30-an nyernek felvételt. 

1987-től kezdte meg működését Munkácson a II. Rákóczi Ferenc 
Irodalmi Kör, elnöke Vaszócsik Matild, melynek célja a város magyar 
hagyományainak, emlékhelyeinek ápolása, az egyetemes magyar 
művelődés értékeinek terjesztése, az ukrán-magyar művelődési kap-
csolatok bővítése. A KMKSZ városi szervezetének (elnöke Gajdos 
Györgyné) aktív közreműködésével berendeztek egy könyvtárat, mely 
a város központjában, a Zrínyi u. 4. számú házban található. Itt van a 
KMKSZ munkácsi járási szervezetének irodája is, 1989-től elnöke Ba-
logh Géza. 

Az említett anyanyelvi intézmények és a magyar művelődési kör mind 
nagyobb hatást gyakorol a járás magyar falvaira, s cselekvésre serkentik 
az ott élő értelmiségieket. 

Munkácshoz csatolt települések: OROSZVÉG, VÁRPALÁNKA, MUN-
KÁCSVÁRALJA, POSAHÁZA, VÁRKULCSA, KLASTROMALJA, ŐRHEGY-
ALJA, FELSŐKEREPEC. Jellemzésükre nem térünk ki. Ukrán, ruszin, 
német, horvát stb. telepesek alkotják lakosságukat. 

Munkácsfontosabb emlékhelyei, nevezetességei: 

Munkács várát 1311-ben említik először. Mind a mai napig létező 
várként tartják nyilván a Várhegyen. Európa itt figyelt föl a várvédő Zrí-
nyi Ilonára, Magyarország függetlenségéért síkra szálló II. Rákóczi Fe-
renc, majd a szabadságnak vára a rabok otthona lett. Itt raboskodott 
Kazinczy Ferenc, Ypsylanti Sándor görög szabadsághős, Bakunyin, a 
cseh Ruzsicka zeneszerző és mások. 1847 nyarán itt írta egyik versét Pe-
tőfi Sándor. A cseh sovinizmus itt bontotta le a munkácsi vár fokán 
emelt milleneumi Turul-emlékművet. 1944—1945 köz az NKVD ember-
vesztő hírhedt gyűjtőhelye, kínzóbörtöne volt, sokan kazamatáiban lel-
ték halálukat. A Felsővárban berendezett múzeum ma is igen hiányos 
történelmi képet nyújt a vár és környékének múltjáról. Restaurálása fo-
lyamatban van. 

Középkori templommaradványnak számít a gótikus Szent Márton ká-
polna a XIV századból. Mögötte épült fel 1904-ben a mai római katoli-
kus templom. 

Létező, de átépült középkori kolostornak tekinthető a klastromaljai 
kolostor (1949-ig sz. Bazil görög katolikus kolostor, barokk). A város 
egykori görög katolikus, ma ortodox vallású temploma jóval később, 
1766—1772, illetve 1789—1804 között épült. Ma e vallási intézményt 
Nyikolaj kolostornak nevezik. Ma: a pravoszlav püspökség székhelye. A 
kolostorban női szerzetesrend működik. 

Munkács központjában áll II. Rákóczi Ferenc egykori, a XVII. sz. köze-
pén épült híres kastélya és lakhelye, később Schönborn kastély Fehér-
ház falán Rákóczi emléktábla van elhelyezve. Rákóczi mellszobra ugyan-
itt van. 



Egyedi építménynek számít a Városháza (neogótikus), jelenleg nem 
működő toronyórával. (1904-ben emelték). 

Az 1849. április 22-i podheringi (őrhegyalja) győztes csata színhelyén 
1901-ben, a győzelem tiszteletére a Szarka-hegy tövében emlékoszlopot 
emeltek. 

1880-ban a város szülötte, Munkácsy Mihály Jókai Mór kíséretében 
hazalátogatott, a város díszpolgárává választották. Egykori szülőházá-
nak (sóház, a művész apja a bajor eredetű Lieb Leo Mihály volt Munká-
cson) helyén épült ház falán ma ukrán nyelvű emléktábla található. 

Történelmi emlékhelynek számít a Munkásotthon, valamint Kohner 
kastély. Az orosz drámai színház 1884-ben épült, 1944-ig magyarság 
színháza volt. Kiemelkedő építészeti értéknek számít a Régi Kereskedel-
mi Kamara, a Régi Gimnázium, az egykori zsidó gimnázium, a Régi Late-
rea-udvar. 

Oroszvég nevezetességének számított a Bakó-féle Csernek-hegyi für-
dő, a Zsomó-féle nyári ideiglenes fürdő, valamint a munkácsi strandfür-
dő a kertvárosban. 

A KMKSZ munkácsi szervezete kezdeményezésére 1991. november 
17-én a Rákóczi kastély előtti téren felállították Kárpátalja első figurális 
szobrát a sztálinizmus és a II. világháború áldozatainak emlékére, alko-
tója Matl Péter munkácsi szobrász. A kőszobor egy törött szárnyú turult 
tartó anyát ábrázol. Ugyanitt, a Rákóczi kastély udvarán magyar, ukrán 
és német nyelvű emléktáblákat helyeztek el, melyek a vörös terror sötét 
korszakára emlékeztetnek. 

A sztálinisták által meghurcolt munkácsi papok: 
A város és a környék római katolikus lelkipásztorai Csáti József plé-

bános, 1993 márciusában bekövetkezett haláláig a Kárpátaljai Római 
Katolikus Egyház vikáriusa; Seres János esperes meghalt 1958-ban; 
Tindira Ernő bárdházi plébános. 

A város és a környék görög katolikus lelkipásztorai, egyházi méltósá-
gai: Ilniczky Sándor g. kat. székeskáptalan nagyprépostja, meghalt 
1947-ben. Duliskovics Eumén g. kat. parochus, főesperes, meghalt 
1958-ban. Mikula Mihály, a városi kórház lelkésze, meghalt 1988-ban 
Román György g. kat. lelkész, meghalt 1979-ben. Romzsa Tódor g. kat. 
appipai püspök és munkácsi segédpüspök, meghalt 1947-ben. Tivadar 
István segédlelkész, meghalt 1954-ben. 

A város református egyházának lelkipásztora: Pázsit József, munkácsi 
ref. lelkész, meghalt. 

Munkács neves szülöttei: 

Az elmúlt századokban a város bőven adott minisztereket, írókat, fes-
tőket, főpapokat, művészeket, politikusokat, tudósokat és más közéleti 
személyiségeket Magyarországnak. Baäing János (1645-?) Munkács vá-
rának jeles kapitánya, a Rákócziak híve; Báthory Zsófia (1629—1680), 
II. Rákóczi György fejedelem felesége, a Báthoiy-család utolsó saija; 
Csortos Gyula (1883—1945) színész; Dercsényi János (1755—1837) mi-



nerológus, borász; Karlovszky Bertalan (1858—1938) festő; Lehoczky 
Tivadar (1830—1915) régész, történész, néprajzos; Márki Hugó (1879— 
1949) jogász, közgazdasági író; Molnár Béla (1886—1962) sebész, egye-
temi tanár, az orvostudományok doktora; Munkácsy Mihály (1844— 
1900) festő; Munkácsi Pál Gaidler (1813—1846) színész; Neuber Ede 
(1882—1946) bőrgyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja; Olsavszky Ma-
nó Mihály (1700—1767) munkácsi görög katolikus püspök, egyházi író; 
Pap Elek (1858—1946) pénzügyi szakértő; Plotényi Nándor (1844—1933) 
hegedű- és zongoraművész; Sáfáry László (1910—1943) költő; Schmid 
Rezsó (1904—1943) vegyészmérnök, közgazdasági mérnök, fizikus, a 
magyar spektroszkópiai kutatások egyik megalapítója és úttörője, az 
ELTE Fizikai Társulat fiatal fizikusok számára 1950-ben alapított díjat 
róla nevezték el; Simon Mózes (1890—1957) ügyvéd, 1949-ben elítélik, 
1956-ban rehabilitálják; Szerdahelyi Gábor (1660—1726) jezsuita tanár, 
bölcseleti munkák szerzője; Stripszky Hiador (1875—1946) bibliográfus, 
etnográfus, irodalomtörténész; Uray Tivadar (1895—1962) színész, Kos-
suth-díjas (1955), érdemes művész (1953), kiváló művész (1954); Bóday 
Lászlói 1898—1968) színész; Halász András (1890—1975) Kossuth-dí-
jas bányamérnök; Markovich Pál (1902—1969) oktatásszervező; Mátrai 
Gyula (1905—1977) építész, statikus, Kossuth-díjas (1950, 1956); Pap 
Tibor (1921—1976) jogász, egyetemi tanár; Rapaport Dezső Dávid 
(1911—1960) pszichológus; Simon László (1912—1968) pedagógus, geo-
gráfus. Zombory-Moldován Bélai 1885—1967) festőművész. 

SZERNYE 

1946-tól ukránul: Rivne sík területen fekvű magyar település. Községi 
tanácsa helyben. A falu 25 km-re fekszik Munkácstól az Izsnyéte—Bar-
kaszó—Szernye vonalon. Bekötőúttal kapcsolódik a Csap—Nagydob-
rony—Csongor—Munkács műúthoz. Vasútállomása helyben, a Bátyú— 
Sztrij vonalon. 

1946-ig külterületének számított a Cigánytábor, a Dolenkai-tanya, 
Róth-tanya, Szernyei-tanya. 

Lakossága: 1882-ben 874, 1910-ben 1257, 1940-ben 1600, 1944-
ben 1494, 1969-ben 1804, 1982-ben 1932, 1989-ben 1962, 1990-ben 
2000, 1992-ben 1964. 

Társközsége: BARKASZÓ. 
Nevének magyarázata: „Szernye... 1270/1272/1476: Zymua. A 

helység a Csaronda-patak jobb oldali mellékvize mellett települt, s róla 
kapta nevét. (A Szernye víznév szláv eredetű...) Tövében a szláv 'svrna', 
'őz' rejlik (...) Az 1946-ban hatósági úton megállapított ukrán Rivne, 
'Szernye' tulajdonképpeni értelme 'sík, sima'." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szernye, magyar falu, Beregh vmegyé-
ben, a Szernye vize mellett.... 14 r. kath., 10 g. kath., 528 ref. lakja. Re-



formátus anyaszentegyház. Róna határa szép búzát terem, erdeje, halá-
szata van, de az árvíz rongálja." 

Múltjából: Szernye. Árpád-kori település. 1270-ben a Lónyay-urada-
lom hatáijárásában, mint királyi birtok szerepelt. Papja 1334-ben az 
atyai pappal együtt 14 garas pápai tizedet küldött a pápai adószedőnek." 

A XIV. század elején már virágzó település plébániával. 1566-ban a 
községet tatárok elpusztították. A református községnek már 1595-ben 
anyagyülekezete volt, akkori papja Beregi Lukács. A hajdani római kato-
likus templomot azóta a reformátusok használják. Anyakönyvét 1773 
óta vezetik. 

A csehszlovák időben állami magyar tannyelvű népiskola működött 4 
osztállyal 4 tanítóval. Ezenkívül egy református felekezeti népiskolában 
is tanítottak. Az akkori hatalom képviselői cseh tannyelvű elemi iskolát 
is nyitottak 2 osztállyal, 2 tanítóval. 

Az 1938-as visszacsatolás után a két előbbi iskola tovább működött 
az 1944. október 27-én bekövetkezett sorsfordulóig. 

A sztálinisták 1944 őszén 204 férfit hurcoltak el a községből, ebből 
34-en odahaltak. AII . világháborúnak 13 hősi halottja van. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló több mint 4 ezer mezőgazdasági-
lag hasznosított földjén a helyi közösség gazdálkodik. Támogatják a vál-
lalkozó szellemű kistermelőket. A község lakosai közül sokan — a helyi 
vonatjáratnak köszönhetően — Munkácsra, Bátyúba, sőt Ungvárra jár-
nak el dolgozni. Fejlett, virágzó község, tisztelik és ápolják őseik hagyo-
mányait, őrzik magyarságukat. 

Hitélete: Református egyháza 1595-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 800 fő, lelkipásztoruk Balogh János. 

A faluban jó néhányan a Jehova tanúi szekta tagjai. 
Anyanyelvi intézményei: Magyar tannyelvű általános iskoláját 

1945-ben szervezték meg. Az 1991/92-es tanévben 275 gyermek tanul 
itt 26 pedagógus irányításával. A helyi gyerekek középiskolába Barka-
szóra, Bátyúba és Munkácsra járhatnak. 

Óvodájában szintén magyar anyanyelvű a nevelés. 
Klubjában állandóan működnek magyar folklór együttesek; énekkara, 

színjátszók a szernyei Gyöngykaláris hagyományait folytatják. 
A községi könyvtár állománya 5 ezren felüli, azonban magyar anyagá-

nak választéka igen szerény. 
A KMKSZ szernyei szervezete 1989. június 11-én alakult 96 taggal, el-

nöke Horkay Zoltán. Vállalt feladataik közé tartozik: a falu történelmi 
nevének visszaállítása, hagyományok ápolása, érdekvédelem stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Temploma középkori eredetű, erősen 
átépült, nem őrizte meg korabeli jellegét. A templom alatt régi keletű sír-
bolt található. 

Az 1920-as 1930-as években népszerű volt Szernyei Gyöngykaláris 
néven ismert folklórcsoportja, amely népdalaival, táncaival rendszeresen 
a környék falvaiban is fellépett. Az együttes történetét, műsorait könyva-
lakban is megjelentették. 



A sarlós fiatalok 1927-ben, illetve 1930-ban Szernyén is végeztek szo-
ciográfiai felméréseket Balogh Edgár vezetésével. 

Itt élt és alkotott Balog Sándor református kántortanító, költő, a 
Gyöngykaláris életrehívója, akinek tiszteletére a helyi iskola kertjében 
emléktáblát avattak. 

A KMKSZ-aktivisták restauráltatták és helyreállították a falu I. világ-
háborús emlékmüvét. 1990-ben a II. világháború és a sztálinizmus áldo-
zatainak köztéri emlékművet állítottak. 

ÚJDÁVIDHÁZA 

Ukránul Nove Davidkove. Kilencven százalékban ukránok, ruszinok 
lakják, de közel 50 magyar, illetve elmagyarosodó német család él itt. 
Községi tanácsa helyben. A falu a Latorca jobb partján terül el, 8 km-re 
Munkácstól, legközelebbi vasútállomása Klucsárki, 3 km-re van. 

Lakossága: 1913-ban 2042, 1944-ben 2200, 1982-ben 3718. 
Nevének eredete: „...Dávidháza a személynévnek és a birtokos sze-

mélyraggal ellátott „lakóhely, otthon" főnévi összetétele. Feltehetően egy 
Dávid nevű birtokos udvarházára utal..." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Dávidháza (Új), Davidkovo Beregh v. 
orosz-magyar falu, a Latorca bed partján: 801 g. kath. 204 réf., 19 zsidó. 
Görög kath. és református egyházak. Határuk róna s a tiszta bűzát is 
szépen megtermi, szénájuk sok és jó, de fájuk kevés, s az árvizektől is 
szenvednek. F.u. gróf Schönborn." 

A XVIII. század elején községgé szerveződött, lakosságát ruszin, ma-
gyar, német telepesek alkották. 

1944 őszén a sztálinisták a magyar és német nemzetiségű férfiakat el-
hurcolták. Veszteséglistával nem rendelkezünk. 

Gazdasága: Földterülete a Munkácsi Mezőgazdasági Szakközépisko-
lához tartozik, az itt tanulók a helyi lakosokkal együtt 1182 hektár föl-
dön gazdálkodnak, amely részben privatizáció előtt áll. 

Hitélete: Egykor virágzó református egyházát a sztálinista ideológu-
sok 1945 után felszámolták, sokan elköltöztek a faluból. A szórványban 
élő reformátusok gyülekezetüket űjjá kívánják szervezni a közeljövőben. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től nincs magyar tannyelvű iskolája. 
A szülők a helyi ukrán középiskolában taníttathatják gyerekeiket. Az 
asszimilálódó magyarságot már csak a református egyház mentheti meg, 
ezt lehetővé teszi a nyolckilométeres munkácsi közelség, ahol magyar 
anyanyelvi intézmények sikeresen működnek. 



NAGYSZŐLŐSI JÁRÁS 



AKLI 
ÖREGAKLI, 1946-tól ukránul Klinove, magyar falu, az ukrán-román 

határ mentén, Nevetlenfalu és Akiihegy között terül el kb. 33 km-re 
Nagyszőlőstől. Közigazgatásilag Nevetlenfaluhoz tartozik. Vasútállomása 
kb. 2,5 km-re Nevetlenfalu. 

Lakossága: 1910-ben 459, 1940-ben 886, 1944-ben 824, 1989-ben 
355, ebből magyar 351, 1991-ben 388, ebből magyar 386. 

Nevének magyarázata: Akli, a magyar akol, 'karám, ól' főnévvel, il-
letőleg annak - i képzős származékával azonos. Felmerült az a gondolat 
is, hogy a helynév használatú akolnak nem 'karám, ól', hanem 'kerek er-
dő'-féle az értelme." Legkorábbi történeti adatok: 1323: Akly (Szabó 
271), 1337: - (Cs. I., 431). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Akli, magyar falu Bereg-Ugocsa vme-
gyében... 5 kath., 159 réf., 8 zsidó lak., református anyatemplommal. 
Porhanyós fekete földje igen termékeny; rétjei kétszer kaszáihatók. A Fe-
kete Éger mocsárnak egy része ide tartozik." 

Múltjából: A szájhagyomány szerint a község helyén hatalmas sertés-
akol volt és állítólag innen kapta ma is használt nevét. Hozzátartozik: 
Ruszintelep, Szőlőhegy. 

A csehszlovák időben a falu neve Aklin, ekkor református magyar fele-
kezeti népiskola működött. 

1944 októberéig állami elemi és református népiskola szolgálta közok-
tatásügyét. 

1944 őszén 27 férfit hurcoltak el a sztálinisták a faluból, 19-en oda-
haltak. A II. világháborúban kilencen elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a nevetlenfalui gaz-
dasághoz tartozik. Hagyományőrző kis település, ezt elősegíti a külvilág-
tól való elzártsága. 

Hitélete: Református egyháza 1610-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma kb. 250, lelkipásztoruk Oroszi Pál. 

Szórványban élnek itt római és görög katolikus családok is. 
Anyanyelvi intézményei: A községnek 1945-től magyar elemi iskolá-

ja van, az 1991/92-es tanévben a 25 gyereket 2 pedagógus oktatja. A 
szülők gyerekeiket az akiihegyi vagy a nevetlenfalui általános, illetve kö-
zépiskolába is járathatják. 

Óvodája magyar nyelvű. 
A falu könyvtárának állománya nem elégíti ki a helyi igényeket. Műve-

lődési háza van. 
A KMKSZ Akli-i szervezete 1989. szeptember 24-én alakult 156 tag-

gal, elnöke Nagy László. Vállalt feladataikból: kétnyelvű feliratok megva-
lósítása, az elhanyagolt és rossz állapotban levő épület kijavítása, 
ugyanitt a református hittanoktatás beindítása. Akiihegyen a templom 
építésének támogatása, hagyományápolás, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Hajdan Akli határában állott Ká-
vásvára, amely mára teljesen elpusztult. 



Az Akli-i Halom-dombról az a monda jáija, hogy az avar temetkezési 
sírhely volt. 

Akli a magyar irodalomban Mikszáth Kálmán, Akli Miklós című regé-
nye révén vált ismertté. A regény Ferenc császár uralkodásának csípős, 
maró szatírája Akli Miklós udvari mulattató élettörténetébe ágyazva. 

A XVI. századi jelenlegi református temploma megtartotta középkori 
jellegét. 1803-ban leégett, 1804-ben újraépítették. 1977-ben emeltek új 
haranglábat. Egyetlen harangja megrepedt a 40-es évek végén. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezték 1989 novemberében kopjafa ál-
lítását a helyi temetőben, majd 1990. november 11-én emlékművet avat-
tak a templomkertben a II. világháború hőseinek és a sztálinizmus már-
tírjainak. 

AKLIHEGY 

SZŐLŐHEGY, 1946-tól ukránul Klinovecka Hora. Aklihoz tartozó, 
szőlővel telepített hegyoldal, ahol különálló település alakult ki az idők 
folyamán. Lakossága színmagyar. A település közvetlenül az ukrán-ro-
mán határ mentén, az Akii-hegy, illetve a Gyulai-hegy oldalán terül el 
Öregakii és Szőlősgyula között, 13 km-re Feketeardótól. Közigazgatási-
lag Nevetlenfaluhoz tartozik. 

Lakossága: 1940-ben 819, 1989-ben 662, ebből magyar 654; 1991-
ben 616, ebből magyar 606. 

Múltjából: A csehszlovák időben kezdett községgé formálódni, akkor 
állami magyar elemi iskola működött 3 osztállyal, 3 tanítóval. A cseh ha-
tóságok Újakliban, azaz Ruszintelepen ukrán elemi iskolát szerveztek 
egy osztállyal. 

1944 őszén a sztálinisták a faluból 33 férfit hurcoltak el, 16-an oda-
haltak. A II. világháborúban hatan estek el. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló Gyulai-hegy, illetve az Akii-Szőlő-
hegy művelhető területe, egy része a nevetlenfalui gazdasághoz tartozik, 
a másik részét a helyi lakosság bérli. Korai gyümölcsöt is termesztenek, 
így jutnak többletjövedelemhez. 

Hagyományőrző falu, közössége szintén elzártan él a külvilágtól, ahol 
a fiatalok közül csak kevesen maradnak meg itt. 

Hitélete: Vegyesen élnek itt római, görög katolikus és református csa-
ládok. A KMKSZ-tagok kezdeményezésére a falu hozzálátott Kárpátalja 
első ökumenikus templomának felépítéséhez, melyet majd mind a há-
rom gyülekezet közösen fog használni. 1991-től református gyülekezete 
újjáalakult, híveinek száma közel 100. Öregakii leányegyháza. Lelki-
pásztoruk Oroszi Pál. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi iskola 
nyílt, 1951-től magyar tannyelvű általános iskola működik. Az 
1991/92-es tanévben a 114 gyereket 17 pedagógus oktatja. Művelődési 



házának folklóregyüttese van. Könyvtárának magyar anyaga hiányos, 
nem elégíti ki az igényeket. 

A falunak nincs óvodája. 
A KMKSZ akiihegyi szervezete 1989. december 3-án alakult 104 tag-

gal, elnöke Teke Sándor, 1992-töl Fóri Éva. Vállalt feladataikból: falu-
rendezés, úthálózat kiépítése, templomépítés, óvoda létesítése, hagyo-
mányőrzés, érdekképviselet, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A hegy északi oldalán magas vastar-
talmú források találhatók. 

A hegyoldalon, erdők között megbúvó kisközség ma is régi népdalok, 
balladák őrzője. 

Ugocsa legjobb borát hajdan e szőlőhegyen termelték. 
Nevezetessége még az úgynevezett Vérvölgy, amely az 1717-es tatár 

betörés emlékét őrzi. 
A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989. november 27-én kopja-

fát állítottak a temetőben, 1990. november 26-án emlékművet avattak a 
II. világháború elesettjeinek és a sztálinizmus mártírjainak. 

BATÁR 

1946-tól ukránul Bratove, magyar többségű falu, de ukránok, ruszi-
nok is lakják. Az ukrán-román határ mentén, Nev^tlenfalu és Tivadar 
között kb. 26 km-re terül el Nagyszőlőstől, közigazgatásilag Nevetlenfa-
luhoz tartozik. Vasútállomása kb. 3 km-re Nevetlenfalu. 

Lakossága: 1910-ben 540, 1940-ben 800, 1944-ben 733, 1989-ben 
970, ebből magyar 750; 1991-ben 950, ebből magyar 770 fő. 

Nevének magyarázata: „Batár... A település arról a vízfolyásról kap-
ta a nevét, amely mellett fekszik. A Batár (1262: Batar...) víznév bizonyá-
ra török eredetű, s az ótörök bat-, 'elmerül, elsüllyed, lenyugszik, lemegy 
(égitest)' ige -ar képzős származéka: vö. ótörök batar, 'nyugat'..., de lásd: 
szerb-horvát Bátar 'vízfolyás' a szerbiai Maévában, (...az egykori macsói 
bánságban)... Az ukrán Bratove, 'Batár' 1946-ban keletkezett tudatos 
szlávosítással." Első történelmi adatok: 1214, 1550: Batár. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Batár orosz falu, Bereg-Ugocsa vme-
gyében, 18 г., 414 g. kath., 8 réf., 10 zsidó lak., g. kath. anyatemplom-
mal. Földe igen termékeny; nagy tölgyes erdővel bír." 

Múltjából: A falu a honfoglalás után nem sokkal keletkezett. Plébáni-
ája már a XIII. század elején fennállt. A tatárjárás, majd a törökök alatt 
teljesen megsemmisült. Az üresen maradt portákra ruszinokat telepítet-
tek. Az 1880-as években a rossz fekvésű Ócskafalusi dűlőről telepítették 
át mai helyére. 

A csehszlovák időben a falu neve Batar. Ekkor iskolái: állami ukrán 
elemi 3 osztállyal, 3 tanítóval. 

1944 októberéig állami elemi iskola működött a községben. 



1944 őszén a sztálinisták 3 férfit hurcoltak el a községből, mind a 
hárman odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a nevetleni gazdaság-
hoz tartozik, a helybeliek művelik. Az egykor fokozatosan elmagyaroso-
dott községben a visszaukránosítási erőfeszítések ellenére ma is magya-
rul beszélnek, a magyar életforma szerint élnek. 

Hitélete: Görög katolikus egyházának tevékenységét látványosan 
1949-ben hatósági úton megszüntették. Legeza József helyi paröchust 
az aposztázia visszautasítása miatt ítélték el 25 évre. 1989 után a ma-
gyar ajkú gyülekezet újjászerveződött, templomát visszakapta. 

Szórványban élnek itt római katolikus és reformátusok is. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1952-től 

általános iskolája van. Az ukrán kommunista nacionalisták az általános 
iskolát felszámolták, illetve újra elemi iskolává fokozták le. így 1984-től 
általános iskolába Nevetlenfaluba járnak a gyerekek. Az 1991/92-es 
tanévben a magyar elemibe beíratott 33 gyereket 4 pedagógus oktatja. 

Óvodája magyar nyelvű. 
A falu könyvtárának magyar anyaga szegényes, a növekvő igényeket 

nem elégíti ki. 
A KMKSZ batári szervezete 1989. november 26-án alakult 160 taggal, 

elnöke Kubinyi Béla. Vállalt feladataikból: a magyar tannyelvű általános 
iskola újbóli megnyitása, új iskolaépület építtetése, a helyi magyar görög 
katolikus egyház megerősítése magyar lelkésszel, érdekképviselet, ha-
gyományőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A KMKSZ aktivistái a sztálinizmus ál-
dozatainak 1989-ben kopjafát állítottak a temetőben. 

CSEPE 

1946-tól ukránul Csepe, ukrán-ruszin-magyar falu, községi tanácsa 
helyben. Tiszacsoma és Feketeardó között terül el, Nagyszőlőstől 28 km-
re délnyugatra. A falun halad át a Tiszaújlak—Feketeardó—Királyháza 
közút. Vasútállomása 3 km-re Feketeardó. 

Lakossága: 1910-ben 965, 1940-ben 1199, 1944-ben 1270, 1969-
ben 1893, 1982-ben 1719, 1989-ben 1900, ebből magyar 1800. 

Társközségei: 
CSOMAFALVA (1946-tól Zatiszivka). A faluról a legkorábbi adatok: 

említést tesznek 1323-ban: Chanafalva (Szabó, 317), 1450: Chama (Cs. 
I., 432); 1808, 1863: Csorna (Kázmér, 288). 

Lakossága: 1910-ben 391, 1944-ben 396 (magyar, ruszin). 
TISZAHETÉNY (1946-tól Hetenyi). Legkorábbi történeti adatok: 1241: 

Heten (FMESL, 11., 651). 
Lakossága: 1944-ben 707 fő (ruszinok, magyarok). 
Nevének magyarázata: „Csepe. 1393: Chepe... Puszta személynév-

ből keletkezett magyar névadással..." Az alapjául szolgáló személynév a 



magyar régi nyelvi Csépán, „István" személynévnek a becéző alakja. Az 
1406. és 1423. évi Chepha írásváltozatban a p utáni h-nak nincs hang-
értéke. Az ukrán Csepa, „Csepe" a magyarból való. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Csepe magyar falu, Bereg-Ugocsa vme-
gyében, 200 réf., 220 g. kath. lakja, s mindennik felekezetnek helyben 
van papja és temploma. Van tölgyes erdeje. Kövér rétje, de földjei sová-
nyak." 

Múltjából: Csépéről a legrégebbi írott feljegyzést a XIII. század végéről 
találunk, ez időben a Farkas Igmánd nemzetségei voltak a birtokosai. 
Később Thyba fia, Miklós nyerte adományként V. István királytól, majd 
a Csepy család kezére került. Hozzátartozik: Cigánytábor, Csepei ta-
nyák. 

A csehszlovák időben a falu neve Csepa, ekkor kezdték a település el-
szlávosítását. 

Iskolái: állami ukrán 5 osztállyal, 5 tanítóval; cseh tannyelvű elemi 1 
osztállyal, 1 tanárral. 

1944. október derekáig közoktatását egy állami elemi iskola szolgálta. 
Az 1944-es őszi internálásról nincs adatunk. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 

tartozik. Módos, rendezett község. A falura felülről kényszerítették rá az 
ukrán nyelv használatát, a magyar nyelv mellőzését. E nyomásnak a he-
lyi magyarok mindmáig úgy állnak ellen, hogy családi körben és a falu 
területén magyarul beszélnek. Bár sokakat hivatalosan is ukrán nemze-
tiségűnekjegyezték be a népszámlálások alkalmával. 

A háztáji gazdálkodás formája kezdetleges, alakulóban van. A község 
lakói közül sokan Feketeardóban, illetve Nagyszőlősön dolgoznak. 

Hitélete: Református egyháza 1700-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 200 fő. Lelkipásztoruk: Szűcs András. 

A görög katolikus egyház szertartása ukrán és magyar. 
Anyanyelvi intézményei: Magyar iskolája 1944 októberétől meg-

szűnt. 1991/92-es tanévből a magyar nyelvet 277 tanulónak fakultáció-
ként oktatják. 

A KMKSZ csepei szervezete 1989. június 8-án alakult 230 taggal, el-
nöke Fülöp Endre. Vállalt feladataikból: a hitoktatás megszervezése, a 
magyar nyelv fakultatív oktatásának beindítása. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A falu temploma római katolikus volt. 
Valószínűleg a XIII. században épült. Tornya nincs. Kelyhe 1714-ből va-
ló. A templomot sokszor javították, de megőrizte középkori jellegét. 

FANCSIKA 

1946-tól ukránul Fancsikove, elukránosodó egykori magyar falu. 
Községi tanácsa helyben. A Tisza bal partján, 8 km-re fekszik Nagysző-
lőstől, Tiszaújhely előtt bekötőúttal kapcsolódik az Ungvár—Bereg-
szász—Rahó országúthoz. Vasútállomása helyben. 



Lakossága: 1910-ben 924, 1940-ben 1475, 1944-ben 1325, 1969-
ben 1711, 1982-ben 1945, 1989-ben kb. 2000, ebből magyar 1200. 

Társközségei: 
TISZASÁSVÁR, 1946-től ukránul Trosznik, kizárólagosan ukrán tele-

püléssé vált. 
Lakossága: 1944—ben 1361 ruszin, magyar. Legkorábbi történeti ada-

tok: 1220/550: Sasvar, 1300: Saswar (FNESZ, 11., 653—4). 
CSONKÁS, ukránul Pritiszjanszke, szintén kizárólagosan ukrán tele-

püléssé vált. A maradék magyarság itt is felszívódott. E községek térsé-
gében nemcsak a cseh hatóságok alatt telepítettek ukránokat a telepü-
lés elszlávosítására, hanem 1946 után is. Ekkor túlbuzgó kárpátukrán 
aktivisták tovább folytatták elődeik asszimilációs munkáját. 

Nevének magyarázata: „Fancsika... Puszta személynévből keletke-
zett magyar névadással... Az alapjául szolgáló személynév a magyar régi 
nyelvi Foncs — Fancs (1138/1329: Foncs...) személynévnek a származé-
ka." Első történeti adatok: 1356: Fanchyka (Cs., I., 432). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Fancsika, magyar falu, Bereg-Ugocsa 
vmegyékben, N. Szőlőshöz 2 1/2 óra; 689 ref. és g. kath. lakja mind a 
két hitfelekezet anyatemplomával. Határa róna, s e vidéken a jobbak kö-
zé tartozik. Többen bírják." 

Múltjából: Az okmányok először a XIV. században említik. A község a 
századok folyamán többször elpusztult és épült újjá. Még a XX. század 
elején is „csonka községként" emlegették. Részei: Baku-tanya, Csonkás, 
Dobos-tanya, Lenczur-tanya, Lissze-tanya, Poncs-tanya, Porond-tanya, 
Weisz-tanya, Uhács-tanya. 

A csehszlovák időben neve Fancikovi. 
Iskolái: magyar állami elemi 3 osztállyal, 3 tanítóval; ukrán elemi 2 

osztállyal 2 tanítóval. 
1944 október végéig egy elemi iskolája működött. 
1945 júliusában, a levéltári adatok szerint a faluból 81 férfi ismeret-

len helyen tartózkodott. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 

tartozik. Sokan dolgoznak a közeli Nagyszőlősön. A háztáji gazdálkodás 
fellendülőben van. A község rendezett, módos falu, amelynek a közössé-
ge nyelvileg már korántsem egységes. Egyre inkább kisebbségbe szorul a 
magyarság. 

Hitélete: Római katolikus egyháza a XIV. században keletkezett. Az 
anyakönyvezés kezdete 1756. 1991-ben 250 a hívek száma, lelkipászto-
ruk Radies Mátyás Dávid. 

Református egyháza 1560-ban keletkezett. 1990-ben a hívek száma 
300 fő, lelkipásztoruk Homoki Gábor. 

1989 után görög katolikus gyülekezete újjászerveződött. 
Anyanyelvi intézményei: A Brezsnyev-korszakban teljesen felszá-

molták magyar tannyelvű általános iskoláját. A magyar szülők kénytele-
nek voltak ukrán iskolába íratni gyermekeiket. Az 1991/92-es tanévtől 
a magyar nyelvet 60 tanulónak fakultációként oktatják. 



A magyar kulturális élet teljesen háttérbe szorul a helyi művelődési 
házban és a község könyvtárában is, az utóbbinak magyar könyv-
állományát nem gondozzák. Csupán a magyar tömegkommunikációs 
eszközök táplálják a magyarságtudatot. 

A KMKSZ fancsikai szervezete 1990-ben alakult közel 100 taggal, el-
nöke Kristóf Katalin. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A korabeli okmányokban említett kö-
zépkori temploma mára elpusztult. 

Innen származik Kutlán István festő, a vidék első tankönyvírója. 
Itt született Szabó Jenő (1843—1921) közgazdász, 1898-ban ő alapí-

totta meg a Görög Katolikus Magyarok Országos Bizottságát. 
A reformátusok első templomát 1755-ben az ellenreformáció idején el-

vették. Ez alkalommal Gulácsy László és Papp István életüket áldozták a 
templom védelmében. 

1755 után épült mostani temploma, a tornyát 1914-ben emelték. 

FEKETEARDÓ 

1946-tól ukránul Csornotisziv, ukrán, ruszin-magyar vegyes lakosú 
település. Az egykor többségben lévő magyarság mára kisebbségbe szo-
rult. Községi tanácsa helyben. A falu a Tisza jobb partján terül el 13 
km-re Nagyszőlőstől. Vasútállomása helyben, a Királyháza-Nevetlen-
Halmi (Románia) közötti vasútvonalon. A falun halad át a Tiszaújlak-
Feketeardó közút. 

Lakossága: 1910-ben 1662, 1941-ben 2180, 1944-ben 2346, 1969-
ben 2099, 1982-ben 2240, 1989-ben 2245, ebből magyar 785, 1990-
ben 2240, ebből magyar 658. 

Társközségei: 
HÖMLŐC, 1946-tól ukránul Holmovec, kizárólag ukrán település. 
SZŐLŐSGYULA, színmagyar község. 
Nevének magyarázata: „Feketeardó... 1471: Fethewardo... 15—16. 

században Fekete Ardó... 1319: Ordo... Az Ardó helynév királyi erdőóvók 
települését jelöli. Megkülönböztető szerepű Fekete— előtag a falun ke-
resztülfolyó Fekete-vízzel kapcsolatos." — Az 1946-ban hatósági úton 
megállapított ukrán Csornotisziv, „Feketeardó" helynévhez lásd ukránul, 
Csomo-Tisza, „Fekete-Tisza." 

Múltjából: Feketeardó legrégibb birtokosaként a XIII. század végéről 
Thyba fia Miklóst említik, majd az Arday-családé közel két évszázadon 
át. Rövid ideig a Rákócziaké, a kuruc szabadságharc után pedig a Bar-
kóczi grófok birtokába került. Hozzátartozik: Ardói-hegy, Eiglicz-tanya. 

A csehszlovák időben a falu neve Őerny Ardov. 
Iskolái: református magyar elemi 1 osztállyal, 1 tanítóval; állami uk-

rán iskola, óvoda 2 csoporttal; cseh tannyelvű elemi 4 osztállyal, 1 óvo-
dai csoporttal. 



1944-ben a sztálinisták 24 férfit hurcoltak el a faluból, 19-en odahal-
tak. AII. világháborúban 51-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterületén a helyi gazdaság 
gazdálkodik, de a lakosság nagy része Királyházán és Nagyszőlősön dol-
gozik. Magyarsága mindinkább kisebbségbe szorul, magyarságtudata 
fellazulóban. 

Hitélete: Református egyháza 1700-ban keletkezett. 1991-ben 500 
híve van, lelkipásztoruk Szűcs András. 

Római katolikus egyházának újraalapítási ideje a XIX. század. Anya-
könyvét 1920-tól vezetik. Híveinek száma 1991-ben 200 körül van, lel-
kipásztoruk Radies M. Dávid. 

1989-től a görög katolikus gyülekezet újjászerveződött. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től különálló magyar tannyelvű álta-

lános, 1949-től elemi iskolája van. 1974-től megszűnt önállósága, az 
ukrán középiskolához csatolták, azóta folyamatosan sorvad. Alsó osztá-
lyai megszűnőfélben vannak, mert a magyar szülők gyermekeiket a jobb 
érvényesülés reményében ukrán osztályba íratják. A tanulók összlétszá-
ma az 1991/92-es tanévben 302, 52-en a magyar, 250-en az ukrán 
tannyelvű osztályokban tanulnak. Több éves kihagyás után 1991-ben 
indult újra magyar osztály. A középiskolának 46 pedagógusa van. 

A falu klubja, könyvtára szinte egészében az ukrán művelődést helyezi 
előtérbe, csak esetenként rendeznek magyar jellegű műsorokat. A helyi 
óvodának nincs magyar csoportja. 

Mára csupán a református és a római katolikus egyház tekinthető 
összetartó erőnek. 

A KMKSZ feketeardói szervezete 1989. szeptember 27-én alakult 279 
taggal, elnöke Rezes Géza. Vállat feladataikból: magyar tagozatú óvodai 
csoport megszervezése, a művelődési ház felépítésének sürgetése, véd-
nökség az anyanyelvi intézmények fölött, hagyományápolás. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Feketeardó ma is létező római katolikus 
temploma megőrizte középkori jellegét. Először a reformátusok a római ka-
tolikus templomot használják, de ezt az ellenreformáció idején elveszik. 

A református gyülekezet 1765-ben templomot épít, ezt használják 
1870-ig. 1877-ben létesítették a mostani kőtemplomot, tornya 1893-
ban készült el. Református temploma gótikus. 

Feketeardó és Hömlőc határában feltárt leletek tanúsága szerint a 
környék már a bronzkorszakban lakott hely. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1990. november 11-én a II. vi-
lágháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékművet emeltek a helyi 
temetőben. 

FEKETEPATAK 

1946-tól ukránul Csornij Potyik, magyar falu. Közigazgatásilag Ver-
bőchöz tartozik. A két község mára teljesen összeépült. Feketepatak 16 



km-re fekszik Nagyszőlőstől, Salánk és Verbőc között terül el, kisnyom-
távú vasútállomása helyben. 

Lakossága: 1910-ben 506, 1940-ben 708, 1944-ben 688, 1989-ben 
900, 1991-ben kb. 1000. 

Nevének magyarázata: „...1260: Fekelepotok... A magyar fekete mel-
léknévnek és a patak „vízfolyás" főnévnek az összetétele. A falun egy 
sokszor egészen kiszáradó, fekete színt mutató patak kanyarog át. Az 
ukrán Csornij Potyik, „Feketepatak" a magyar helységnév értelmi egyen-
értékűje." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Patak (Fekete-), magyar falu, Bereg-
Ugocsa vmegyében... 419 református, 6 görög katolikus lakja, reformá-
tus anyatemplommal. Határa kemény agyagos ugyan, de termékeny, kö-
zös erdeje igen nagy, s makkot bőven ad." 

Múltjából: A falu környékét a Tuhutum (Töhötöm) vezér törzse foglal-
ta el, s ennek egyik ága, a Farkas Igmánd nemzetség ütött itt tanyát. A 
tatárdúlás alatt a község teljesen elpusztult, majd a Gut-Keled nemzet-
ségből származó Thyba fia, Miklós nyerte el adományként V. István ki-
rálytól. A család a Szamos mentéről hozott magyarokkal telepítette újra. 

A csehszlovák időben a falu neve: Cemy Potok. Ekkor iskolái: refor-
mátus magyar elemi 2 osztállyal, 2 tanítóval. 

1944 őszén a sztálinisták 99 férfit hurcoltak el a faluból, 22-en oda-
haltak. A II. világháborúban 8-an elestek. 

Az itt született Nagy Jenő pedagógus szenvedő alanyként naplóban 
(Megaláztatásban... Intermix Kiadó, 1992.) örökítette meg a kárpátaljai 
magyar férfiak elhurcolását, a sztálinisták gaztetteit. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a verbőci gazdaság-
hoz tartozik. Háztáji gazdálkodás fellendülőben van. Itt is sokan termel-
nek a közpiacra, elsősorban korai zöldséget, gyümölcsöt, így földiepret. 
Módos, rendezett, gazdag község, amely hivatalosan már Verbőc része. 

Hitélete: Református egyháza 1670-ben keletkezett, híveinek száma 
kb. 600 fő. Lelkipásztoruk Homoki Gábor. 

Anyanyelvi intézményei: A magyar tannyelvű verbőci általános isko-
la egyben a feketepatakiaké is, hiszen a két község találkozásánál ki-
épült új központban létesült, akárcsak a magyar óvoda, művelődési ott-
hon, könyvtár és több más szolgáltató intézmény. Feketepatak jelenkori 
történelme teljesen összefonódik a verbőciekével. 

A KMKSZ verbőci alapszervezetének az itteniek alapító tagjai voltak. 
Emlékhelyei, nevezetességei: Feketepatak régi temploma 1670-ben 

épült. Mai formáját 1848-ban kapta. 
A helyi idős emberek emlékezete szerint két gesztenye fája kb. 140 

éves. 
A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére az elhurcoltak hozzátartozói 

1989 novemberében a református templom falán emléktáblát helyeztek 
el a II. világháború és a sztálini terror áldozatai tiszteletére. 



FERTŐSALMÁS 

ALMÁS, 1946-tól ukránul Zaholottya, magyar falu. Közigazgatásilag 
Nagypaládhoz tartozik. Az ukrán-magyar, ukrán-román hármashatár 
térségében, Nagypalád után terül el kb. 37 km-re Nagyszőlőstől. Vas-
útállomása kb. 17 km-re Tiszaújlak. A faluból közút vezet Nagyszőlős és 
Beregszász irányába, az említett településekkel rendszeres autóbuszjá-
rat köti össze. 

Lakossága: 1910-ben 827, 1937-ben 765, 1940-ben 765, 1944-ben 
799, 1989-ben 1100, ebből magyar 1075. 

Nevének magyarázata: »...1319: Almas..., a XVIII. században Fertös-
olmás. Az Almás helynév az alma, „vadalmafa" -s képzős származékából 
való. Vadalmafákkal benőtt helyre utal. A megkülönböztető szerepű Fer-
tós- előtag a falu mocsaras, fertős határával kapcsolatos. A falu alapító 
Fürtes (1319: Furtes) birtokos nevéhez nem lehet köze. A hatósági úton 
megállapított ukrán Zabolottya, „Fertősalmás" tulajdonképpeni értelme 
„mocsár mögötti terület.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Fertős-Almás, magyar falu, Bereg-Ugo-
csa vmegyében... 9 róm. kat., 18 görög, kat., 564 réf., 21 zsidó lakja. Re-
formátus anyatemplommal. Földje sok, de mocsaras; szénája bőséggel, a 
Túr mentén szép tölgyes erdeje van." 

Múltjából: A falu keletkezését és történetét jórészt homály fedi. Birto-
kosai a Somody, a Tegze, a Tabák és a Török család ivadékai. A trianoni 
békeszerződés után a község a magyar-csehszlovák-román hármashatár 
szögletébe került, s a cseh megszállás alatt csak Tiszaújlak felé volt kive-
zető útja. Ez időben a falu neve Fertesalmás. Hozzátartozott: Tabák-ta-
nya. 

A sztálinisták 1944 őszén 90 férfit hurcoltak el, 22-en odahaltak, a II. 
világháborúban 13-an elpusztultak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tiszapéterfalvi gaz-
dasághoz tartozik. A korábbi években az iskolázott fiatalság köréből szá-
mottevő volt az elvándorlás, azóta a helyi kereseti lehetőségeknek kö-
szönhetően csökkenőben van. Módos, dolgos falu hírében áll. Rendezett 
község. Háztáji gazdálkodása fellendülőben van. 

Hitélete: Református egyháza az 1500-as években keletkezett. 1991-
ben híveinek száma 700, lelkipásztoruk Oroszi Pál. 

Szórványban élnek itt római katolikusok és magyarajkú görög katoli-
kusok, az utóbbiaknak imaházuk is van. 

Anyanyelvi intézményei: A két világháború között a faluban refor-
mátus magyar felekezeti népiskola működött 2 osztállyal, 2 tanítóval. 
1944 októberéig a helyzet alig változott. 1945-től magyar tannyelvű álta-
lános iskola nyílt. Az 1991/92-es tanévben 144 gyereket 18 pedagógus 
oktat. Anyanyelvükön a nagypaládi középiskolában tanulhatnak tovább 
a gyerekek. 

Magyar óvodája van. A község klubja szűkös. Könyvtára nem elégíti ki 
a helyi igényeket. 



A KMKSZ fertősalmási szervezete 1989. június 11-én alakult 384 tag-
gal, elnöke Bíró Irma. Vállalt feladataikból: a falu telefonhálózatának ki-
építése, szociális támogatás szervezése, hagyományápolás, érdekképvi-
selet, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A templomkertben található az első vi-
lágháborúban elesett katonáknak emelt emlékoszlop, a községnek 24 
hősi halottja van. Református temploma 1812-ben épült, melynek tor-
nya 1868-ban készült el. Két harangja a múlt századból való. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989. november 18-án kopja-
fát állítottak a temetőben, 1990. október 14-én pedig emlékművet avat-
tak a templomkertben a II. világháború és a sztálinizmus mártíijainak. 

FORGOLÁNY 

1946-tól ukránul Gyivicsnye, magyar falu. Közigazgatásilag Péterfal-
vához tartozik, 30 km-re fekszik Nagyszőlőstől, 12 km-re a tiszaújlaki 
vasútállomástól. Forgolány Tivadarfaluval szinte teljesen összeépült. 

Lakossága: 1910-ben 668, 1940-ben 891, 1944-ben 738, 1989-ben 
822, ebből magyar 806, 1991-ben 820, ebből magyar 800. 

Nevének magyarázata: »...1320. Folgram..., Puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással, vö. 1300: Fulguran személynév. Az alap-
jául szolgáló személynév német eredetű, német régi nyelvi, Folocram. Az 
1946-ban hatósági úton megalkotott ukrán Divicsne, Forgolány, helynév 
az ukrán divicjá „leány" származéka azon az alapon, hogy a magyar For-
golány helynévbe a lány főnevet értették bele.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Forgolány magyar falu, Bereg-Ugocsa 
vmegyében: 12 római, 98 görög katolikus 540 református, anyatemp-
lommal. Földje porhanyós, fekete, s igen termékeny, rétjei kétszer ka-
szálhatók, tölgyes erdeje van." 

Múltjából: A község a Rákóczi szabadságharc idején jutott először tör-
ténelmi szerephez, egy labanc csapat szenvedett itt vereséget. A cseh-
szlovák időben a falu neve Forgolán. Ekkor református magyar népisko-
lája volt 2 osztállyal, 2 tanítóval. 

1944 őszén a sztálinisták 64 férfit hurcoltak el, 23-an odahaltak. 
Gazdasága; A privatizáció előtt álló földterülete a péterfalvi gazdaság-

hoz tartozik. A faluból elvándorlás alig tapasztalható. Rendezett, hagyo-
mányőrző, módos község. A háztáji gazdálkodás fellendülőben van. 

Hitélete: Református egyháza 1800-ban keletkezett. 1991-ben 600 
híve van, lelkipásztoruk Szűcs András. 1948-ban Asszonyi Istvánt, a fa-
lu református lelkészét koncepciós perbe fogták, 7 évre elítélték, 1992-
ben hunyt el az észtországi Tallinnban, ott is temették el. 

Anyanyelvi intézményei: A községben 1945-től magyar tannyelvű 
elemi, 1952-től általános iskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 
107 gyereket 18 pedagógus oktatja. A gyerekek tovább tanulhatnak 
anyanyelvükön a közeli péterfalvi középiskolában. 



Óvodája magyar nyelvű. Falusi könyvtárában 5 ezer kötet könyvnél 
több található, a magyar anyag azonban hiányos. Kultúrháza különféle 
rendezvények gyakori színhelye. 

A KMKSZ forgolányi szervezete 1989. június 18-án alakult 163 taggal, 
elnöke Vass Mária. Vállalt feladataikból: új iskola és óvoda építése, a 
néphagyomány megőrzése, emlékműállítás, a falu közösségi életének 
megszervezése, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A KMKSZ-tagok kezdeményezték a II. 
világháború és a sztálinizmus mártíijainak emlékmű felállítását. 

GÖDÉNYHÁZA 

1946-tól ukránul Gugya. Az egykori magyar község közössége már a 
csehszlovák időben beindított szlávosítási politika következtében fella-
zult. A betelepült ukránok, ruszinok többségbe kerültek. A település az 
ukrán-román határ térségében bekötőúttal kapcsolódik Tekeházához, 
kb. 7 km-re Nagyszőlőstől. Vasútállomása kb. 2 km-re Tekeháza, Nagy-
szőlőstől rendszeres autóbuszjárattal is megközelíthető. 

Lakossága: 1910-ben 846, 1940-ben 996, 1944-ben 992, 1989-ben 
601, ebből 230 magyar, 1991-ben 640, ebből 311 magyar. 

Nevének magyarázata: »...1262: Geudenhaza, ...1370: Kedynhaza... 
A magyar Gödény személynévnek és birtokos személyraggal ellátott ház 
„lakóhely, otthon" főnév az összetétele. A Gödény személynév bizonyára 
a magyar gödény, „pelikán" főnévből való, s nem a csupán 1593 óta ada-
tolható magyar Gedeon személynévnek a módosulata. Az ukrán Gugya, 
„Gödényháza" a magyar névváltozathoz képest másodlagos.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gödényháza, magyar falu Bereg-Ugo-
csa vmegyében..., 12 г., 210 g. kath., 314 réf., 52 zsidó lakja., reformá-
tus anya-, görög katolikus fiók templommal. Határa róna és termékeny; 
a Batár vize mind a határt, mind a falut keresztülfollya. Ezen helységet 
V. István 1262-ben Adoijánért cserében a mostan is virágzó Gödény 
nemzetségnek ajándékozta." 

Múltjából: Gödényháza a múltban a királyi Nyaláb várat szolgálta. Ez 
tanúsítja a falu pecsétjének lenyomata, amelyen kivehető a kivont kar-
dot tartó lovas vitéz miniatűr alakja. Az 1923—38 között használt pe-
csétje három nyelvű: cseh, ukrán és magyar felirata van. A csehszlovák 
időben a falu neve Gud'a. Ekkor iskolái: állami ukrán elemi 4 osztállyal, 
4 tanítóval, állami magyar elemi 2 osztállyal, 2 tanítóval. 

1944 őszén a sztálinisták 30 férfit hurcoltak el, ebből 15-en odahal-
tak. A II. világháborúban 39-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szászfalusi gazda-
sághoz tartozik, a helyiek közül sokan dolgoznak Nagyszőlősön és Ki-
rályházán. Rendezett község. 

Hitélete: Református egyháza 1700 körül keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 400 fő, lelkipásztoruk Szűcs András. 



Görög katolikus gyülekezete 1989 után kezdte el újjászerveződését. 
Szórványban élnek itt római katolikusok is. 
Anyanyelvi intézményei: Az 1945-ben indított magyar elemi iskolá-

ját a 70-es években megszüntették. Azóta a szülők ukrán iskolába járat-
ják gyermekeiket. A magyar nyelv otthoni, családi használatba szorult 
vissza. Könyvtára, klubja csak részben áll a magyar kultúra szolgálatá-
ban. 

A KMKSZ gödényházi szervezete 1989. július 23-án alakult 59 taggal, 
elnöke Dupka József. Vállalt feladataikból: a magyarság érdekeinek kép-
viselete, magyar folklórcsoport szervezése, hagyományápolás, kétnyelvű 
feliratok bevezetése, kezdeményezte a magyar nyelvű oktatás újbóli be-
vezetését, magyar óvodai csoport indítását, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Ismert a falu eredet-mondája: a ki-
rályházi Nyaláb várban hűségesen szolgált a király Gödény nevű vitéze. 
Egyszer a király azt mondta vitézének: — Hű szolgálataidért annyi földet 
adományozok neked, amennyit lóháton körbejársz addig, amíg ebédelek. 
Gödény felpattant a lovára, kivonta éles kardját és apró papírdarabkákat 
rakott tarisznyájába. Ahol az erdőn áthaladt, éles kardjával leveleket vá-
gott a fákon, bokrokon, a mezőkön-réteken elszórta a papírdarabkákat, 
így jelölte meg a bejárt területet. Amikor visszatért a várba, a király még 
ebédelt. Gödény családjával ezen a területen telepedett le. Később má-
sok is ideköltöztek. E legendára utal a falu egykori pecsétje is. 

A gödényházai református templom 1908-ban épült. Tornyában 2 ha-
rang szól. Úrasztali edényei régi keletűek. 

A KMKSZ-aktivisták 1989. november 26-án a II. világháború és a 
sztálinizmus áldozatainak emlékművet állítottak a temetőben. 

KARÁCSFALVA 

1946-tól ukránul Karacsin, ukrán, ruszin—magyar település. Köz-
igazgatásilag Tiszakeresztúrhoz tartozik. Kb. 15 km-re nyugat-délnyu-
gatra terül el Nagyszőlőstől Tiszakeresztúr és Tiszaújhely között. Vas-
útállomása kb. 7 km-re Tiszaújlakon. 

Lakossága: 1851-ben 294, 1910-ben 428, 1940-ben 300-nál több, 
1944-ben 482, 1989-ben 500, ebből magyar 250, 1991-ben több mint 
500 lakosa van. 

Nevének magyarázata: „Karácsfalva... 1260. Karachimfolua..., 16. 
század: Karachfalva... Az elsődleges Karácsonyfalva helynév a Karácsony 
(lásd Karácsond) az alapjául szolgáló személynév előzménye a magyar 
karácson(y) ünnepnév. Talán olyan emberek viselték a Karácson nevet, 
akik karácsonykor születtek. A Karácsfalva újabb rövidült alak. Az uk-
rán névalak Karacsin a magyarból való." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Karácsfalva, orosz falu, Bereg-Ugocsa 
vmegyében, közel Tisza-Újlakhoz: 16 római kat., 284 g. kat., 3 réf., 6 
zsidó lakja; róna de kicsiny határral." 



A csehszlovák időben neve KaraŐiny. 
Iskolái: állami ukrán elemije működött 2 osztállyal. Az 1940-es évek 

végére a község teljesen elmagyarosodott. 
1944 őszén a magyar nemzetiségű férfiak egy részét a sztálinisták el-

hurcolták. Megbízható adattal nem rendelkezünk. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tiszakeresztúri gaz-

dasághoz tartozik. Lakói közül sokan járnak Tisza új lakra és Nagysző-
lősre dolgozni. Háztáji gazdálkodása fellendülőben. Korábban túlbuzgó 
aktivistákkal az élen felülről szervezett mozgalom indult az elmagyaroso-
dott falu visszaukránosításáért. Ezért a közéletből fokozatosan kiszorí-
tották a magyar anyanyelvi intézményeket. 

Hitélete: 1989 után a görög katolikus gyülekezetet újjászervezték. 
Szórványban élnek itt reformátusok és római katolikusok. 
Anyanyelvi intézményei: Magyar tannyelvű elemi iskoláját a Brezs-

nyev-korszakban az úgymond „szülők kívánságára" megszüntették. A 
teljesen kisebbségbe szorított magyarság ukrán iskolába kénytelen írat-
ni gyermekeit. Az 1991/92-es tanévtől a magyar nyelvet fakultációként 
oktatják. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt született Zékány János (1610— 
1731), II. Péter orosz cár nevelője, aki 1714-ben hazatért Karácsfalvára. 

KIRÁLYHÁZA 

1946-tól ukránul Koroleve. Túlnyomó részben ukránok, ruszinok 
lakják. Nagyközségi tanácsa helyben. 10 km-re Nagyszőlőstől, a Tisza 
mellett, Veréce és Tekeháza közt terül el. Az Ungvár—Szlatina, Királyhá-
za—Nevetlen—Halmi (Románia) vasútvonal csomópontja. 

Lakossága: 1873-ban 1101, 1910-ben 3167, közülük 2224 magyar, 
932 ukrán, 1944-ben 5191, 1969-ben 6 ezer, 1982-ben 6586, 1989-
ben 6600, ebből magyar 1100, 1991-ben 10 000, ebből magyar 2000. 

Társközségei: (Királyházával Tölgyesfalva egyesült 1944 előtt.) 
VERÉCE, 1946-tól ukránul Varjaca; teljes egészében ukrán, ruszin 

település. 
FEKETETISZAHEGY, 1946-tól ukránul Horki, szintén ukrán, ruszin 

település. 
Nevének magyarázata: »Királyháza... 1262: Domus regalis, annyi 

mint király háziak... 1355: Kyralhaza. A magyar király méltóságnevének 
és a birtokos személyraggal ellátott ház, „épület" főnévnek az összetétele. 
Azzal a királyi házzal kapcsolatos, amely a település mellett emelkedő 
dombon állott, s amely a 13. században az Ugocsa megye területén ki-
alakult királyi erdőuradalom központja volt. Az ukrán Koroleve, „Király-
háza" magyar mintát tükröz...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Királyháza, Bereg-Ugocsa vmegyében 
orosz-magyar falu, tágas völgyben egy sziklás hegy alatt a Tisza mellett: 
138 római, 560 g. k. lakja, római és görög katolikus templommal. Dom-



bosabb határa elég termékeny, de a Tisza mellett fekvő földjeit a vízár 
rongálja. Egy magas sziklás hegyen állott itt a régi, most elpusztult Nya-
láb vára. Ez már 1423-ban a Perényi nemzetségé volt, s jelenleg is nevet 
ad egy uradalomnak, melyet e jeles nemzetség bír." 

Múltjából: 1514-ben Dózsa katonái megostromolták Nyaláb várát. 
1661-ben az Erdélyből betörő törökök pusztítják. A várat 1672-ben a 
császár parancsára lerombolják. 1717-ben az Erdély felől betörő tatár-
törökök pusztítják a települést. 1831-ben lakosságát kolerajárvány tize-
deli meg. 

A csehszlovák időben Královon (Tisou) a falu neve. 
Iskolái: állami népiskola 13 ukrán + 3 magyar párhuzamos osztállyal; 

római katolikus magyar elemi 1 osztállyal; cseh tannyelvű elemi 7 osz-
tállyal; cseh tannyelvű polgári 4 osztállyal; cseh óvoda 1 és ukrán óvoda 
3 csoporttal. 

1944-ben a sztálinisták 77 magyar férfit hurcoltak el, 34-en odahal-
tak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi állami gazda-
sághoz tartozik. Munkalehetőséget ad a helyieknek ezenkívül a királyhá-
zi fűtőház, illetve mozdonyszín, az átrakodó állomás, a verécei kőbánya 
stb. A település arculata mezőváros: rendezett, módos, ahol megmaradt 
a magyarság. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: XIV. sz. — 
1727. Anyakönyvét 1728-tól vezetik. 1991-ben híveinek száma kb. 
1100. Lelkipásztoruk Radies M. Dávid. 

Református egyháza 1600-ban keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
250 fő. Lelkipásztoruk Szűcs András. 

A pravoszlav és az 1989-től újjászerveződött görög katolikus gyüleke-
zetben az istentisztelet nem magyarul folyik. 

Anyanyelvi intézményei: 1944 októbere óta nem működik magyar 
iskola. Ez idáig nem igyekeztek szervezni, pedig Királyházának számot-
tevő a magyar lakossága. A két egyházban a hittanoktatás magyar nyel-
ven folyik. 

A KMKSZ királyházi szervezete 1990. március 15-én alakult 131 tag-
gal. Elnöke Munkácsi Károly. Vállalt feladataikból: magyar tannyelvű 
osztály indítása a helyi ukrán középiskolában, a római katolikus egyház 
visszaperelt épületének rendbehozatala, érdekvédelem, hagyományápo-
lás, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori, római katolikus vallású 
temploma mára átépült. — Középkori várnak számított a Nyaláb vár is, 
amelyet 1672-ben leromboltak. E vár falai között, 1532-ben kezdődött 
„a magyar nyelvű nyomtatott reneszánsz irodalom", elindítója Komjáthy 
Benedek, a Perényiek tanítómestere. — A mostani református templom a 
XIII. században emelt templom helyén épült fel 1911-ben. A királyházi 
református templom falán elhelyezett márványtábla így őrzi ennek emlé-
két: „E mellett a templom mellett emelkedő dombon állt a most már ro-
mokban heverő „Nyaláb-vár", amelynek falai között fordította magyar 
nyelvre Pál apostol leveleit Komjáthy Benedek az Úmak 1532-ik eszten-



dejében." — Nyalábvár alatt tartózkodott 1661 augusztusában Evlía 
Cselebi, a híres török világutazó. — E falak között alkotott Ilosvai Sely-
mes Péter lantos. — Királyházán született Tóth Ervin művészettörténeti 
író. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére a második világháborúban 
elesettek, és a sztálinizmus áldozatainak tiszteletére 1990. október 28-
án emléktáblát avattak a helyi temetőben. 

NAGYPALÁD 

1946-tól ukránul Velika Palagy, magyar falu. Községi tanácsa hely-
ben. A település az ukrán—magyar, az ukrán—román hármashatár tér-
ségében terül el Tiszapéterfalva és Fertősalmás között, Nagyszőlőstől 35 
km-re. Vasútállomása 15 km-re Tiszaújlak. 

Lakossága: 1910-ben 1525, 1937-ben 1765, 1940-ben 1763, 1944-
ben 1744, 1969-ben 1781, 1982-ben 1757, 1989-ben 1774, ebből ma-
gyar 1757, 1991-ben 1984, ebből magyar 1968. 

Társközsége: FERTŐSALMÁS. 
Nevének magyarázata: „A Palád helynév bizonyára a magyar Pala, 

Pál személynévnek a -d képzős származéka. Lásd még a Pala családne-
vet. Nem meggyőző az a feltevés, amely szerint a Nagypalqj 'iszapos hely, 
homokzátony' főnévből képződött." Legkorábbi történeti adatok: 1332 — 
7: Palad, 1477: Nagypalad[Cs. I., 482). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Palád (Nagy-), magyar f., Szatmár 
vmegyében: 5 római, 30 görög kath., 870 réf., 15 zsidó lakja, református 
anyatemplommal. Határa részint veres homokos, részint fekete agyagos, 
s közép termékenységű; rétje sok; több darab erdeje s mind a Túron, 
mind a Batáron vízimalma van... Ez a három helység Palágyságnak is 
neveztetik. (Palád Kis-), Palád (Bot-)". 

Múltjából: Nagypalád legrégibb írott nyomát 1420-ban találjuk, ekkor 
a munkácsi várhoz tartozott. Az 1563. évi összeíráskor a szatmári káp-
talan, a Cholnoky, Kezegh és Veöres család kezén jegyezték fel. A török, 
majd a labanc seregek a falu lakóit sokat sanyargatták. Hozzátartozik: 
Cholnoky-tanya, Deák-tanya, Csipkés-tanya, Hadady-tanya, Hugat er-
dei lak, Nagyéger, Róth-tanya, Szakadát-tanya, Vérerdelyei lak. A cseh-
szlovák időben a falu neve Vei. Palad. 

1944 őszén a sztálinisták 112 férfit hurcoltak el, 51-en odahaltak. A 
II. világháborúban 20-an elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tiszapéterfalvi gaz-
dasághoz tartozik. A külvilágtól elzárt, az országutaktól erősen félreeső 
faluként tartják számon a köztudatban. A fiatalság egy része tanul-
mányainak befejeztével nem tért haza, másutt helyezkedett el. Amióta a 
volt nagypaládi gazdaságot a péterfalvihoz csatolták, nagyobb munkale-
hetőség nyílt az itteni fiatalok számára. Ennek köszönhetően jelentős 



mértékben csökkent az elvándorlás. Módos, hagyományőrző község. 
Háztáji gazdálkodása fellendülőben van. 

Hitélete: Református egyháza a XVI. században keletkezett. 1991-ben 
híveinek száma 1620 fő, lelkipásztoruk Oroszi Pál. 

Szórványban élnek itt magyarajkú görög katolikus és római katoliku-
sok is. 

Anyanyelvi intézményei: A két világháború között állami magyar ele-
mi iskola működött 4 osztállyal, 4 tanítóval; református magyar feleke-
zeti 2 osztállyal, 2 tanítóval. 1944 októberéig ez a helyzet lényegében 
nem változott. A községben 1945-től magyar tannyelvű általános, 1983-
tól középiskola működik. Az 1991/92-es tanévben a 267 gyereket 26 pe-
dagógus oktatja. Magyar tannyelvű óvodája van. 

400 férőhelyes művelődési háza a helyi magyar kultúra központjává 
vált. A nagypaládiaknak szívügye a hagyományok ápolása, a magyar 
népdalok megszólaltatása. A községi könyvtár magyar anyaga szerény, 
hiányos. A faluban folklórcsoport, fúvószenekar, tánckör is működik. 

A KMKSZ nagypaládi szervezete 1989. június 11-én alakult 236 tag-
gal, elnöke Patkós Sándor. Vállalt feladataikból: érdekvédelem, Kossuth 
Lajos szobrának felállítása, a magyar feliratok bővítése, a kishatárforga-
lom itteni beindítása, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori eredetű temploma 1913-ra 
erősen átépült, a környék legszebb temploma. Boltíves mennyezete tég-
lából készült. A templom kertjében az első világháborúban elpusztultak 
emlékoszlopa látható. 

Több mint három évtizede szép sikerrel működik területszerte híres 
férfi kórusa, Kálmán Ferenc karmester vezetésével. 

Móricz Zsigmond Vallomás az írásról című művében nagypaládi nép-
költészeti gyűjtőútját is megemlíti. 

1927-ben járt ezen a vidéken Balogh Sándor falukutató. 
Balogh József nagypaládi református lelkészt 1950-ben 25 évre ítélték 

el. 
A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989. október 27-én emlék-

művet avattak a helyi temetőben a II. világháború és a sztálinizmus 
mártírjainak. 

NEVETLENFALU 

NEVETLEN, 1946-tól ukránul Gyakove, magyar többségű, de koráb-
ban letelepült ukránok, ruszinok is lakják. Községi tanácsa helyben. Az 
ukrán—román határ mentén, Batár és Akli között terül el, Nagyszőlőstől 
30 km-re. A falun halad keresztül a Nagyszőlős—Tiszaújlak—Feketear-
dó—Királyháza műút rendszeres autóbuszjárattal. Vasútállomása hely-
ben: Nevetlen—Királyháza vonalon. Vasúti és közúti teherforgalmi ha-
tárátkelőhely Halmi (Románia) felé. 



Lakossága: 1910-ben 542, 1940-ben 806, 1944-ben 728, 1969-ben 
1094, 1982-ben 1275, 1989-ben 1419, 1991-ben 1200, ebből magyar 
1150. 

Társközségei: BATÁR, AKLIHEGY, ÖREGAKLI. 
ÚJAKLI, Ruszintelep, 1946-től ukránul Nove Klinove. Túlnyomó több-

ségben ukránok, ruszinok lakják, akiket az 1920-as években a Verhovi-
náról a csehek telepítettek le azzal a nem titkolt szándékkal, hogy meg-
indítsák az asszimilációs folyamatot. Az idősebbek még ma is 
Ruszintelepnek emlegetik, lakossága nem haladja meg az ezret. Ukrán 
tannyelvű elemi iskolája van, a helyi magyar szülők gyerekeiket a nevet-
lenfalui vegyes tannyelvű általános iskolába írathatják. 

Nevének magyarázata: »...1619: Nevetlenfalu... A középkorban a te-
lepülésnek Gyakfalva (1360) volt a neve. Ez a személynévként is alkal-
mazott magyar diák, „deák, tanult ember, írnok", a deák főnévnek és a 
birtokos személyraggal ellátott falu, főnévnek az összetétele. Az előtagba 
azonban idővel a gyak „szúr, döf, közösül" igét értették bele, s az illetlen-
nek tartott Gyakfalva helyett a Nevetlenfalu névalakot kezdték használ-
ni. A Nevetlenfalu helynév tehát eutemizmus. Az ukrán Gyakove, „Nevet-
lenfalu" a magyar régi nyelvi Gyakfalva előtagjából alakult ki.« 
Megjegyzendő: 1384—1426-ban Diakfalva, Dyakfalva (Cs. I., 433), 
1619: Nevetlenfalu (Szabó 439). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Nevetlenfalu hajdan Deákfalu és Gyak-
falva, magyar falu, Ugocsa vmegyében, a bereghi postaútban, 178 ró-
mai, 48 g. kat., 107 réf., 25 zsidó lakja, római katolikus és református 
anyatemplomokkal. Határa ennek is róna és mindenféle gabonát bőven 
terem, erdeje van." 

Múltjából: Már az Árpád-házi királyok idején benépesült. A tatáijárá-
sok idején többször felégették, elpusztították a falut. Lakóinak betelepü-
lése réteges. A csehszlovák időben a környékre cseh-morva családokat 
telepítettek. Hozzátartozik: Kassánláz. 

A csehszlovák időben a falu neve Dakovo. Ekkor állami magyar isko-
lája működött 2 osztállyal, 2 tanítóval, a cseh tannyelvű elemi két osz-
tállyal, 2 tanítóval. 

1944 októberéig egy állami elemi iskola szolgálta oktatásügyét. 
1944 őszén a sztálinisták 49 férfit hurcoltak el, 13-an odahaltak, ha-

tan a II. világháborúban estek el. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 

tartozik. A fiatalok közül sokan korábban másutt telepedtek le, ma az el-
vándorlás egyre jelentéktelenebb. Sokan dolgoznak a tiszaújlaki, a ki-
rályházi és a nagyszőlősi iparvállalatoknál, vállalva az ingázást. Módos, 
rendezett település. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: a XIV. szá-
zad — 1744. 1790-től vezetik anyakönyvét. 1991-ben híveinek száma 
kb. 500, lelkipásztoruk Radies M. Dávid. 

Református egyháza az 1600-as években keletkezett. 1991-ben 420 
híve van, lelkipásztoruk Seres János. 

Görög katolikusok szórványban élnek. 



Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános, 
1988-tól középiskolaként működik, amikor is ukrán tannyelvű párhuza-
mos osztályokkal „házasították". A tanulók összlétszáma az 1991 /92-es 
tanévben 372. A magyar tannyelvűben 239-en, az ukrán osztályokban 
133-an tanulnak, 36 pedagógus oktatja őket. 

Óvodája vegyes tannyelvű. Falusi könyvtárának, amelynek állománya 
10 ezren felüli, magyar anyaga szerény, nem elégíti ki a helyi igényeket. 
Több mint 350 férőhelyes kultúrházában gyakran tartanak magyar ren-
dezvényeket, színvonalasan működik folklóregyüttese. 

A KMKSZ nevetlenfalui szervezete 1992 augusztusában alakult 116 
taggal, elnöke Kaliskó István. Vállalt feladataikból: hagyományápolás, a 
szőlő- és szántóföldek privatizációja, érdekképviselet stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori eredetű temploma mára 
erősen átépült. — Református temploma 1910-ben létesült. Két harang-
ja közül az egyiket kölcsönadta 40 évvel ezelőtt az Akli-i egyháznak. — A 
Zápolya-nemzetség, amelyet előbb Deáknak neveztek, innen származtat-
ja magát. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére, 1992-ben a falu központjá-
ban emlékművet állítottak a II. világháború és a sztálinizmus áldozatai-
nak. 

NAGYSZŐLŐS 

SZŐLŐS, SZEVLJUS, 1946-tól ukránul Vinohragyiv, ukrán, ruszin-
magyar-orosz város, az Alföldre kilépő Tisza közelében, a Fekete-hegy 
lábánál. A nagyszőlősi járás az egykori Ugocsa vármegye központja. 100 
km-re fekszik Ungvártól, 239 méterre a tengerszint fölött. A városon ha-
lad keresztül az Ungvár—Munkács—Szilce—Nagyszőlős, illetve az Ung-
vár—Munkács—Beregszász—Nagyszőlős—Huszt—Rahó országút. Vas-
útállomása helyben a Királyháza—Bátyú vonalon. Az elmúlt évtizedek 
folyamán a város ukrán többségűvé vált, magyarsága kisebbségbe ke-
rült, az utóbbiak aránya mintegy 19%. 

Lakossága: 1880-ban 4381, 1890-ben 5187, 1900-ban 5743, 1910-
ben 7811, közülük 5943 magyar, 1266 ruszin, 540 német, 1943-ban 
10 ezer, 1944-ben 13 331, 1969-ben 19 500, 1989-ben 24 000, ebből 
magyar 3042, 1991-ben 24 275, ebből magyar 3400. 

Nevének magyarázata: »...1560: Nagy-Szölös..., 16—17. század 
Nagy Zewleus, de lásd 1262 (1319)1329: Zceuleus... A Szőlős helynév a 
magyar régi nyelvi szőlős, „szőlőműves" foglalkozásnévből keletkezett; 
vö., 1395 körül: „viriitor: Zelews". A település fölött emelkedő Fekete-
hegy (568 méter) déli oldala kiválóan alkalmas szőlőtermelésre. Az 1284: 
Azansagzeuleus... névváltozat királynéi szőlőmüvelők lakóhelyére utal. A 
Nagy előtag megkülönböztető szerepű. Az ukrán N. Szevljus, „Nagysző-
lős" helynév a magyarból származik, az 1946 óta hivatalosan használa-
tos ukrán Vinohragyiv helynév magyar mintát tükröz.« 



Fényes Elek leírása 1851-ből: „Nagy-Szölös magyar-orosz m. v. Be-
reg-Ugocsa vármegyében, a Fekete-hegy tövében igen kies vidéken: 341 
r. 1102 g. kath., 425 réf., 150 zsidó lakja, r. és g. kath., ref. szentegyhá-
zakkal, szentferencziek monostorával, synagógával, szép urasági lakhá-
zakkal és épületekkel s vármegyeházával... A város mellett egy nem felet-
te magas, de meredek hegyen áll a régi Kankóvára, mely elébb 
Ugocsának neveztetett, s a megye is innen kapja nevezetét. Fu. ab . Pe-
rényi nemzetség, s a város feje egy uradalomnak." 

Nagyszőlős és környékének vázlatos története évszámokban 

A nagyszőlősi járás, az egykori Ugocsa megye a történelmi Magyaror-
szág egyik legkisebb megyéje. Századokon keresztül volt birodalmak és 
királyok érdekeinek ütközőpontjában, emiatt népének sok megpróbálta-
tást kellett kiállnia. 

Anonymus: Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, amely, a 
Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt 
elfoglalta." Később ez a vidék királyi vadászterület lett. A megye 
nevét adó Ugocsa falu korán, már a XIV. században elenyészett, 
beleolvadt a jelenlegi Szászfaluba (Szaszovo). 

1262-ben fordul elő az oklevelekben, úgy is mint szőlőtermő hely. — 
Ez év december végén: István ifjabb király városi kiváltságot 
adott a szőlősi hospeseknek. 

1270—1272 között V. István uralkodása idején a Nyalábvár helyén 
csak egy királyi ház, „domus regalis" állt. A király szívesen vadá-
szott a Felső-Tisza völgyében. A hegyen az udvari nép mind több 
lett, a ház körül egy falu, Királyháza keletkezett. 

1271. december 31. V. István meghatározza a felszászi (Ugocsa vár-
megye) hospesek kiváltságait. 

1272—1290 között, IV. Kun László uralkodása idején építtette fel a 
várat ellenségei ellen és Nyalábvárnak nevezte el. 

1310 után Károly Róbert felismerte Nyalábvár stratégiai jelentőségét, 
amely a máramarosi sóút ellenőrzését szolgálta. 

1317. I. Károly megostromoltatja és leromboltatja a Borsa Веке kezén 
lévő »Szőlős Várát*. 

1399. augusztus 29-én Perényi Péter lett Zsigmond király (1387— 
1437) hűséges híve, dotációba kapja Szőlőst, ezzel együtt enge-
délyt is várépítésre. Ebből arra következtethetünk, hogy Szőlős 
vára ekkor már nem állt. 

1405. A Perényiek megkapták a szomszédos Nyalábvárat. A szőlősi vá-
rat átengedték a ferencrendi szerzeteseknek, akik a vár mellé 
erős fallal körülvett kolostort építették. Feltehetően ekkor nevez-
te el a nép a várat Kankónak a szerzetesek lúgozott, durva „kali-
kódból készült csuklyájáról. A Perényiek 117 éven keresztül pö-
rösködtek a Nyalábvár miatt a Drágffyakkal. Csak Mátyás király 
erős keze teremtett rendet a marakodó főurak között. 



1509. A ferencrendi szerzetesek a néphagyomány szerint idemenekí-
tették 1509-ben a híres törökverő Kapisztrán János holttestét a 
délvidéki Újlakról, a török veszedelem elől, síija jeltelen. Törté-
nelmi tény, hogy a Perényieknek érdekük fűződött Kapisztrán 
holttestéhez, mert ők is azok közé tartoztak, akik kérvénnyel 
fordultak a pápához: járuljon hozzá Kapisztrán szentté avatásá-
hoz. 

1558-ban Szőlős (Kankó) várát Ferdinánd és Izabella vezérei rombol-
ják le: azóta romokban hever. Forgódi Ferenc történetíró emlék-
iratában szól a szőlősi vár lerombolásának hiteles történetéről. 

1514-ben a huszti várral együtt Perényi Gábor volt Nyalábvár ura. A 
Dózsához csatlakozó parasztok és nemesek a Wethésy-fivérek 
vezetésével megostromolták az erődítményt, de nem sikerült el-
foglalniuk. 

1526-ban Perényi Gábor elesett a mohácsi csatában, özvegye Frange-
pán Katalin fiát, Jánost, Ferdinánd hűségére nevelte. így nyu-
godtan élhetett, áldozhatott irodalomra, művészetre. 

1530-ban Nyalábvárába nevelőként került Komjáthy Benedek huma-
nista tudós, de megfordul itt Pesti Gábor, Sylvester János, Ilos-
vai Selymes Péter is. 

1672-ben a Wesselényi összeesküvés felfedezése után, Zrínyi és Fran-
gepán kivégeztetésekor I. Lipót fellépett az ellenzékiségre hajló 
Perényiek (Perényi György) ellen is, bár azok távol tartották ma-
gukat minden mozgalomtól. Lipót császár elrendelte a Nyalábvár 
lerombolását. 

1677. október 10. Királyházánál a Nyalábvár alatt a Thököly-szabad-
ságharc idején fényes diadalt arattak a francia pénzen Lengyel-
országban toborzott és Máramarosban megerősített kuruc csa-
patok Schmidt császári seregén. 

1681. augusztus 3. Thököly Imre megparancsolja a vármegyének: 
minden „igaz kuruc" 6 napon belül táborában legyen. 

1703. szeptember 7. II. Rákóczi Ferenc tudatja a vármegyével: „küld-
jön a vármegye a Lengyelországból jövő hadaknak (Vásáros) Na-
ményhez eleséget, hogy semmi fogyatkozások ne legyen, amíg a 
Tiszához érkeznek." 

1705. szeptember 19. Ugocsa vármegye kialakította a fejedelem által 
megszabott 100 fegyveres hajdút. 

1706. július 26. Károlyi Sándor tudatja Ugocsa vármegyével: az erdé-
lyi bujdosók egy része Zemplén vármegyébe költözik. Mivel Bíró 
János kapitány háza népével együtt már Nevetlenfaluba telepe-
dett, annak ott maradása és illendő ellátása legyen. 

1711. június 23. Ebergényi megküldi Ugocsa vármegyének a szatmári 
békekötés oklevelének egyik másolati példányát. 

1717. augusztus 29-én hatalmas pusztítás érte Nagyszőlőst és kör-
nyékét. A Radnai-szoroson krími tatár seregek törtek a megyébe 
a török szultán uszítására. A szultán célja az volt, hogy lekösse 
a Nándorfehérvár ostromára készülő Savoyai Jenő erejének egy 



részét. A megyéből 1464 embert fűztek rabláncra és hajtottak el. 
A kétségbeesetten védekező parasztok elől menekülni kény-
szerültek a tatárok. Ezt a történelmi eseményt Gaál József 
(1811—1866), a reformkori magyar irodalom egyik színes egyé-
nisége a Szirmay Ilona (1836) című történelmi regényében meg-
örökítette. 

1720-ban a tatár pusztítása után. Nagyszőlősnek csak 49 lakója van. 
1849. október 24-én kivégezték az ugocsai báró Perényi Zsigmondot 

(1783—1849), aki a szabadságharc idején az országgyűlés felső-
házának másodelnöke, majd elnöke volt. 

1880-ban a betelepítésekkel 438 l-re növekedett Nagyszőlős lakossága. 
1892. május 1. Nagyszőlősön adta Bartók Béla első nyilvános hang-

versenyét a régi megyeháza nagytermében, ekkor mutatta be A 
Duna folyása című saját szerzeményét. 

1881-ben Nagyszőlősön polgári iskola nyílt. 
1898/99-ben Nagyszőlősön két állami elemi iskola működött 6 tanító-

val, 207 gyerekkel és három felekezeti népiskola. 
1919. március 21-én 3 tagú direktórium alakult, s kezdte meg műkö-

dését. Az április 25-én bevonult román csapatok kisebb csata 
után vérbefojtották a forradalmat, majd a csehek vették át az 
uralmat. A magyarság számára 20 esztendeig tartó kisebbségi 
sors következett. 

1932. október 30-án Nagyszőlősön a községi választásokon 34 párt 
indult. A Csehszlovák Kommunista Párt győzött, így lett Kiss 
Elek a város alpolgármestere. 

1937. Az Egyesült Magyar Párt nagyszőlősi vezetője Hakky Károly lett, 
aki elzárkózott a magyar baloldali értelmiséggel való együttmű-
ködéstől. 

1938. május 25. A Magyar Nap című lap követeléseiből: Magyar polgá-
rit Nagyszőlősön s Királyházán — magyar tanfelügyelőt Kárpát-
alján! (május 25. 126. sz.) 

1939. március 15-e után Nagyszőlősre is bevonultak a magyar honvé-
dek. 

1944. október 24. A szovjet hadsereg elfoglalja Nagyszőlőst. November 
18-án ebből a járásból is lágerekbe vitték a magyar férfiakat. 

A levéltári adatok szerint 1945 júniusában Nagyszőlősről 444 férfi is-
meretlen helyen tartózkodott. A sztálinisták által internáltak közül közel 
százan odahaltak. 

Gazdasága: Nagyszőlősön több privatizáció előtt álló iparvállalat mű-
ködik; cipő-, ruha-, installációs műanyagok gyára, tégla- és cserépgyár, 
kerámia cikkeket előállító üzem, különböző műszereket gyártó vállalat, 
élelmiszeripari üzem, malomipari kombinát, sajtgyár stb. Nemcsak a he-
lyieknek, hanem a járás környező falvaiban élőknek is kenyérkereseti le-
hetőséget nyújtanak, akik napi ingázással érik el munkahelyüket. Az 
iparvállalatok bővítése folytán igen sok ukrán települt a városba, így a 
helyi magyarság az elmúlt időben erősen kisebbségbe került. Az utóbbi-
ak közül sokan települtek át Magyarországra. 



Hitélete: Római katolikus egyháznak újraalapítás! ideje: XIII. század 
— 1700—1989. Anyakönyvét 1698-tól vezetik. 1991-ben híveinek szá-
ma 3400, lelkipásztora Papp Lajos Tihamér. 1989-ben kapták vissza a 
templomot, addig a cipőgyár raktára volt. 1945-ben Bártfay Kálmán 
nagyszőlősi főesperest koncepciós perbe fogták, több évre elítélték. 

Református egyháza 1560-ban keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
900 fő, lelkipásztoruk Czirók Béla. (1947-ben Horkay Barna nagyszőlősi 
református lelkészt szintén koncepciós perbe fogták, 10 évre elítélték). 

Görög katolikus egyházának tevékenységét 1949-ben beszüntették, 
Simsa Andor lelkészt az aposztázia elutasítása miatt 25 évre ítélték. 
1989 után a görög katolikus gyülekezet újjászerveződött, a templom mi-
att perben állnak a pravoszlávokkal. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű iskola. 1956-
tól általános, illetve középiskola nyílt. A város sokáig önálló magyar kö-
zépiskoláját virágzó tanintézményként tartották számon. A Brezsnyev-
korszakban a túlbuzgó aktivisták egy ukrán iskolával „házasították" 
össze. Tették ezt azzal a szándékkal, hogy folyamatosan felszámolják a 
magyar osztályokat, a szülők ugyanis ukrán osztályokba kezdték adni 
gyerekeiket. A városnak egyébként eddig még magyar óvodája sem volt. 
A KMKSZ-aktivisták követelésére 1990-től a magyar iskola önállóságát 
végre visszaállították. így 1991-ben az új épületben kezdték meg a taní-
tást. Az 1991/92-es tanévben 262 gyerek tanul, 28 pedagógus van. A 
tanintézet felvette Perényi Zsigmond nevét. 1992-től magyar óvodai cso-
port is indult. 

1988. május 28-án alakult meg a Városban a Bartók Béla Magyar 
Művelődési Kör. Soraiba fogadta és fogadja a járás magyar értelmiségé-
nek legjobbjait, akik jótékonyan hatnak környezetükre, kezdeményezők-
ként ápolják a járás magyar irodalmi és művészeti hagyományait, s fon-
tos közművelődési tevékenységet fejtenek ki. Elnöke: Keresztyén Balázs 
pedagógus, magyar filológus. 

1989. május 7-én alakult meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség Nagyszőlősi járási szervezete (elnöke Kovács Elemér orvos). Ekkor 
már 23 alapszerkezete van, amely összehangolt politikai erőt jelent és 
nem utolsósorban a járásban élő magyarság érdekképviseletét tudja vál-
lalni. 

A KMKSZ nagyszőlősi városi szervezete 1989. augusztus 9-én alakult 
417 taggal, elnöke Milován Jolán. Vállalt és megoldott feladataikból: a 
magyar iskola önállóságának visszaállítása, magyar óvodai csoport indí-
tása, magyar nyelvű feliratok bevezetése, Perényi Zsigmond szobrának 
felállítása, emléktábla avatása a nagyszőlősi gettó falán, KMKSZ könyv-
tár és iroda megnyitása, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Nagyszőlősön hegyes tornyú, közép-
kori eredetű római katolikus templom található. A XIV. században épült. 
Megőrizte a római és a gótikus építészeti stílusjegyeit. A templom főbe-
járati kapuja felett Barkóczy Ferenc (1710—1765) esztergomi érsek cí-
mere látható. — A középkorban vára volt, amely később Kank6-vár né-
ven vált ismertté, ma rom. — Középkori ferences kolostora (gótikus) áll, 



de átépült. Az épület alapjait a XIV. században rakták le. 1690-ben lett 
a szerzetesek tulajdona a rekatolizáló Perényiek révén. Temploma korai 
barokk stílusú, a közelmúltban restaurálták. — A Perényi kastélyt (ba-
rokk) szintén nemrégen újították fel, XIV. századi eredetű. A Perényiek 
azon kevés főurak közé tartoznak, akik már a XV—XVI. században pár-
tolták az irodalmat, a művészetet, a zenét. — 1989. október 6-án a Peré-
nyi kastély falán emléktáblát helyeztek el Perényi Zsigmondnak, az 
1848—49-es forradalom mártírja emlékére. — A Bartók Béla utca elején 
látható Bartók Béla ukrán nyelvű emléktáblája, amelyet 1982. május 
30-án avattak fel. — Ritka építménynek számít a Lator-kastély, jelenleg 
a 4. számú középiskola épülete. Itt élt Ráthonyi alispán, Mikszáth Kál-
mán Akli Miklós című regényének egyik hőse. — A nagyszőlősiek, ugo-
csaiak szájából ered az „Ugocsa non coronat", „Ugocsa nem koronáz" 
szállóige, az értelmetlen dac, s egyben bátor szókimondás jelképe. A 
nagyszőlős! református templom 1828-ban épült. — 1989. november 
26-án a KMKSZ-aktivisták a II. világháború és a sztálinizmus magyar 
mártírjainak kopjafát állítottak a temetőben. — Miután a magyar iskola 
részére kiharcolták az egykori klasszicista stílusban épült megyeháza 
épületét, előtte felállították Perényi Zsigmond mellszobrát, amelyet a 
sztálinisták korábban levétettek. — Emléktáblát avattak az elhurcolt 
nagyszőlősi zsidók emlékére az egykori gettó falán. 

Nagyszőlős neves szülöttei: 

Csorba József (1789—1858) orvos, fizikus, a MTA levelező tagja 
(1832); Majas János (?—1770) kuruc ezredes kapitány, kisnemes, 1703-
ban csatlakozott Rákóczihoz; Nagy Endre (1877—1938) író, konferan-
szié, színigazgató Budapesten; Neufeld Béla (1894—1962) orvos, szocio-
lógiai író; Révész Imre (eredeti nevén Csebray Imre) (1859—1945) 
realista szemléletű életképfestő és illusztrátor; Baranyai Erzsébet 
(1894—1976) magyarországi pszichológus; Obermayer Ernő (1888— 
1969) vegyészmérnök, mezőgazdász, Kossuth-díjas, az MTA levelező tag-
ja (1953); Baranyai Zoltán (1888—1940) irodalomtörténész, jogi író, dip-
lomata, Bartók Béla svájci és amerikai útjának az előkészítője; Somlay 
Károly (1870—1930) író, újságíró; Czabán Samu (1878—1942) haladó 
szellemű pedagógus, közíró. 

MÁTYFALVA 

1946-tól ukránul Matyijévé, ukrán, ruszin—magyar vegyes lakosú 
község. A 30-as években még magyar többségű település volt. Közigaz-
gatásilag Szólósvégardóhoz (1946-tól ukránul Pidvinohragyiv) tartozik, 
amelyet néhány magyarul tudó család kivételével kizárólagosan ukránok 
lakják. 8 km-re fekszik Nagyszőlőstől. Kivezető útja az Ungvár—Bereg-



szász—Rahó országúiba torkoll Tiszaújhely és Fancsika között. A Máty-
falván áthaladó műúton Verbőcön át Salánk felé is el lehet jutni. 

Lakossága: 1910-ben 567, 1940-ben 350-en felül, 1944-ben 945, 
1989-ben 400, ebből magyar 350. 

Nevének magyarázata: »1326: Magfolva. A Magy személynévnek és a 
birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele. A Magy sze-
mélynévhez 1. a Szabolcs Szatmár megyei Magy szócikkét (Puszta sze-
mélynévből keletkezett magyar névadással; vö. 1188. Magy személynév). 
Az ukránul Matyijévé, „Mátyfalvy" névalakot hatósági úton állapították 
meg.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Mátyfalva, magyar-orosz falu, Beregh-
Ugocsa vmegyében, 20 római, 224 g. kath., 147 réf., 10 zsidó lakja, re-
formátus anya-, görög katolikus fii. templommal, nagy és termékeny ró-
na határral. Erdeje nincs." 

A csehszlovák időben Matejevo a falu neve. Ekkor nem nyitottak ma-
gyar iskolát, csak állami ukrán tannyelvű elemit 6 osztállyal, 6 tanítóval, 
amely mögött tudatos szlávosítás mutatkozott meg. 1944 októberéig ál-
lami elemijében magyar nyelvű volt az oktatás. 

1944 őszén a sztálinisták 12 férfit hurcoltak el a községből szerencsé-
re mindegyik hazatért. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szőlősvégardói gaz-
dasághoz tartozik. A háztáji kistermelés fellendülőben van. A takaros 
kisközségek sorába tartozik, magyarsága hagyományőrző. A falu nagy 
része Nagyszőlős iparvállalataihoz ingázik. A lakosság elvándorlása is ta-
pasztalható. 

Hitélete: Református egyháza 1600-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 200 körül van, lelkipásztoruk Homoki Gábor. 

Szórványban római katolikus családok lakják. 
1989 után görög katolikus gyülekezete újjászerveződött. 
Anyanyelvi intézményei: Magyar iskolája nincs, a szülők kénytele-

nek ukrán iskolába járatni gyermekeiket. Falusi könyvtárából és klubjá-
ból is kiszorult a magyar művelődés, igen ritka a magyar jellegű rendez-
vény. 

A KMKSZ mátyfalvi szervezete 1990. január 10-én alakult 67 taggal, 
elnökük Szeklyánik Péter. Vállalt feladataikból: magyar iskolai és ma-
gyar óvodai csoport indítása, a református és a görög katolikus hitokta-
tás felkarolása, a magyar nyelv fakultációs oktatása, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Mátyfalvának már a középkorban is 
volt temploma, de az idők folyamán erősen átépült — feltételezik a hely-
történészek. Az egykori történészek szerint előbb fatemploma volt, mely 
leégett. Jelenlegi temploma 200 éve épült torony nélkül. Mellette ha-
rangláb állt. Tornyát 1935-ben építették fel. 



S ALÁNK 
1946-tól ukránul Salanki, magyar, ukrán, ruszin település, ahol a 

magyarság számszerű többségben van. A falu 18 km-re fekszik Nagysző-
lőstől. A községben halad keresztül a Nagyszőlős—Komlós keskeny-
nyomtávú vasútvonal. Állandó buszjárat köti össze Beregszásszal, illetve 
Nagyszőlőssel. 

Lakossága: 1910-ben 2322, 1941-ben 2723, 1944-ben 2773, 1969-
ben 3355, 1982-ben 3054, 1989-ben 3250, ebből magyar 2700, 1991-
ben 3500, ebből magyar 3200. 

Nevének magyarázata: „1332—7: Salanch. Puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással, v.ö. 1326: Salánk személynév. Lásd még 
az Anonymus szerint a magyar honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén 
uralkodó Salán (esetleg Csalán) 1150. h. 13—13. sz. Salanus (latinosí-
tott alak) vezér nevét, amelyet Vörösmarty tévesen Zalánriak olvasott. A 
magyar régi nyelvi Salán személynév talán a török nyelvekből származó 
magyar Csalán főnévvel vagy pedig a magyar Salamon személynévvel 
hozható kapcsolatba. Az ukrán, illetve orosz Salánki többes szám, hely-
név a magyarból." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Salánk, magyar falu, Ugocsa várme-
gyében, 14 római, 450 görög katolikus, 987 református lakja református 
és görög katolikus anyatemplommal. Határa minden megyebeli faluk 
közt legnagyobb és termékeny; erdeje igen nagy; szőlőhegye van: s a 
Borsova mentén fekvő rétje kétszer kaszálható." 

Múltjából: A honfoglalás után Töhötöm vezér törzse telepedett meg 
itt, majd az e törzsből származó Farkas Igmán nemzetség birtokolta. A 
tatáijárás után V. István a Gut-Keled nemzetségbelieknek adományozta. 
Az Árpádházi királyok alatt kiváltságos város volt. A XVIII. században a 
Károlyi és a Barkócz-grófok birtokolták, ősi római katolikus temploma 
1450-ben épült, amelyet a reformáció óta a reformátusok használnak. 

A csehszlovák időben a falu neve Salánky. Ekkori iskolái: állami uk-
rán-magyar 3 osztállyal és 3 tanítóval. Református magyar felekezeti 1 
osztállyal és 1 tanítóval. Cseh tannyelvű elemi 1 osztállyal 1 tanítóval. A 
községben magyar tannyelvű gazdaiskola is működött. Egyházai: refor-
mátus, illetve görög katolikus. 1944 október közepéig oktatásügyét egy 
állami magyar elemi, görög katolikus elemi és református elemi iskola 
szolgálta. 

1944 őszén a sztálinisták 105 férfit hurcoltak el, 59-en odahaltak. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete 1989 végétől a verbő-

ci gazdaságtól újra különvált salánki gazdasághoz tartozik. Fellendülő-
ben van a háztáji gazdálkodás. Sokan foglalkoznak korai zöldség- és 
gyümölcs, így szamóca, azaz földieper termesztésével, amelyet a távoli 
piacokra — Lemberg, Kijev, Csernovic stb. —juttatnak el. Többnek meg-
élhetést ad a salánki göngyöleggyár, valamint a Huszti Erdőkombinát 
helyi erdészeti részlege. A kisvasutat kihasználva jónéhányan Nagysző-
lős iparvállalatainál dolgoznak. Rendezett nagyközség, lakosai módosak. 



szorgalmasak. A községben a többség akaratából általában magyarul be-
szélnek. 

Hitélete: Református egyháza 1550-ben keletkezett. Híveinek száma 
1991-ben több mint 1000 fő, lelkipásztoruk Lajos Mihály, aki egyben a 
Máramaros—Ugocsa református egyházmegye esperese. 

Magyar ajkú görög katolikus egyházát 1949-ben hatóságilag felszá-
molták. Matéjka Györgyöt, a salánkiak parochusát, mivel hitét megtar-
totta, 1949-ben 25 évre ítélték, 1956-ban tért haza. 

1989 után a görög katolikus gyülekezet újjászerveződött, templomát 
visszakapta. 

Szórványban élnek itt római katolikusok és pravoszlávok is. 
Anyanyelvi intézményei: A községben ukrán-magyar párhuzamos 

osztályokkal működő középiskola működik közös igazgatósággal. Ez a 
korábban kierőszakolt „házasítás" a Brezsnyev-korszakban történt, a 
„szülők kérésére" felülről szervezve. 

Egy ideig az 1945-ben magyar általános, majd 1976-ban középiskola-
ként indult intézmény elvesztette önállóságát. Az ukrán osztályokban 
például 1989-ben, míg a magyar osztályokban 248-an tanultak. A for-
dulat a 90-es évek elején következett be. Az 1991/92-es tanévben a ta-
nulók összlétszáma 519, ebből magyarul 269-en, ukránul 250-en tanul-
nak, 47 pedagógus oktatja őket. Óvodája természetesen vegyes nyelvű. 
Falusi könyvtárának magyar anyaga szegényes, nem elégíti ki a helyi 
igényeket. 

Több mint 200 férőhelyes kultúrházában fokozatosan beindult a ma-
gyar művelődési élet. Korábban a magyarság érdekeit háttérbe szorító 
vezetőség inkább az ukrán, orosz nyelvű kultúra rendezvényeit támogat-
ta, részesítette előnyben. 

A KMKSZ salánki szervezete 1989. szeptember 21-én alakult 716 tag-
gal, elnöke Homoki Árpád, 1990-től Barta József. Vállalt feladataikból: 
iskolaépítés, magyar csoportok nyitása a helyi óvodában, Rákóczi és Mi-
kes-emlékkonferencia lebonyolítása, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A salánki középkori eredetű templom, 
amely eredetileg római katolikus volt, a XIV. században épült, 1530—40 
körül lett a reformátusoké. 1789-ben, majd 1824-ben és végül 1936-
ban többször bővítették, javították. E templom karzatán felírás őrzi a fe-
jedelem itteni tartózkodásának emlékét: „II. Rákóczi Ferenc Fejedelem 
salánki országgyűléseinek és utolsó itt-tartózkodásának emlékére. 1711. 
Február 17—18. Halála 200 éves évfordulóján 1935. április 8." 

1990. május 26-án a KMKSZ-szervezet kezdeményezésére a község 
határában területi szintű Mikes-kút emlékünnepség zajlott le, felavatták 
a II. Rákóczi Ferenc és Mikest ábrázoló domborműves emlékoszlopot, 
mely a budapesti Zichy Galéria ajándéka. Ugyancsak a KMKSZ-aktivis-
ták kezdeményezésére a II. világháború hőseinek és a sztálinizmus áldo-
zatainak tiszteletére 1989. november 26-án emlékművet avatnak Salánk 
közterén. 

— Salánkon magántulajdonban őriznek egy 1627. szeptember 22-én 
az erdélyi fejedelemnek Bethlen Gábor sajátkezűleg írt levelét, amelynek 



tárgya a salánkiak és a beregiek pereskedése a Hosszú erdő, vagyis 
Nagyerdő birtoklásáért. A hozzácsatolt dokumentum az erdélyi fejedelem 
levelével együtt igen értékes művelődés- és helytörténeti dokumentum. 

— A salánki kastélyban tartotta II. Rákóczi fejedelem az utolsó gyűlést 
tanácsosaival 1711. február 17—18 között. A kastélyt 1717-ben feldúl-
ták és lerombolták a vidékre betörő krími tatárok. Rákóczi alakját több 
helyi monda is megörökíti. A nép például azért nevezi Mikes-kútjának az 
egyik forrást, mert állítólag abból hordta Mikes Kelemen, a fejedelem író-
deákja urának a vizet. Az itteniek úgy tudják, hogy az országgyűlés a 
Hömlöc-hegy tetején volt, s asztalul egy kerek követ használtak. Azon ír-
ta a fejedelem rendeleteit a magyar nemzethez, a kő még ma is ott van a 
hegy tetején. 

Horkay Lajos Beszélő kövek című falumonográfiájából azt is megtud-
juk, hogy 1825. július 24-én Salánkot is felkereste a Budai Ézsaiás 
(1766—1841) a magyar klasszika filológiai úttörője superitenddentális 
canonica visitátiója alkalmából. 

SZŐLŐSGYULA 

GYULA, 1946-tól ukránul Julivei 1992-től hivatalosan, újra Gyula, 
magyar település. Közigazgatásilag Feketeardóhox tartozik. Kb. 16 km-
re fekszik Nagyszőlőstől, Hömlőc és Akiihegy között terül el az ukrán-ro-
mán határ mentén. A falun halad át a Tiszaújlak—Nevetlen—Feketeardó 
közút. Vasútállomása kb. 6—7 km-re Feketeardón. Történelmi borvidék. 

Lakossága: 1851-ben 414, 1910-ben 747, 1940-ben 550-en felül, 
1944-ben 1123, 1989-ben 1355, ebből magyar 1321. 

Nevének magyarázata: »Szôlôsgyula. 1337; Giula, 1396: Gywla, 
1907: Szőlősgyula. A Gyula helynév puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással. A megkülönböztető szerepű Szőlős- előtag a falu fö-
lötti szőlőhegyen folytatott szőlőtermesztéssel kapcsolatos. A hatósági 
úton megállapított ukrán Julivei, többes számú „Szőlősgyula" a magyar 
helynévből való.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gyula, magyar falu, Ugocsa vmegyé-
ben, egy kies szőlőhegy tövében: 4 r. kath., 410 ref. lakja anyatemplom-
mal. Földje, rétje elég és jó, erdeje is van. A perényi s a nyalábi urada-
lomhoz tartozik." 

Múltjából: 1480-ban királyi birtok, későbbi földesurai a Rákócziak és 
a Károlyi grófok is. Hozzátartozik: Szőlőhegy. 

A cseh időben a falu neve Dula. 
Iskolái: állami magyar elemi 2 osztállyal, református magyar 1 osz-

tállyal. 
1944 október végéig a helyzet változatlan. 
1944 novemberében a sztálinisták 103 férfit hurcoltak el, ebből 24-en 

odahaltak. 



Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a feketeardói gazda-
sághoz tartozik. Tipikusan magyar falu, közössége erősen hagyományőr-
ző. Rendezett község. A háztáji fellendülőben van. Piacra korai gyü-
mölcsöt termelnek. 

Hitélete: Református egyháza a XVI. században keletkezett. 1991-ben 
híveinek száma 1365 fő, lelkipásztoruk Oroszi Pál. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemije, 1948-
tól általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben a 223 gyereket 21 
pedagógus oktatja. Középiskolába Tiszapéterfalvára és Fe ke teardóba jár-
hatnak. A falu óvodája magyar tannyelvű. Könyvtárának magyar állomá-
nya az igényeket nem elégíti ki. 

A KMKSZ szőlősgyulai szervezete 1989. május 21-én alakult 82 tag-
gal, elnökük Csetneki Katalin. Vállalt feladataikból: önálló községi ta-
nács létrehozása, szociális-kulturális fejlesztés, óvoda építése, hagyo-
mányőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A község református temploma meg-
őrizte középkori jellegét (gótikus). 

A XV. században épült kőtemploma. Később fatornyot emeltek, mely-
be az 1940-es évek végén belecsapott a villám, lebontották. 1977-ig 
földre épített állványon szóltak a harangok. 

Ritka szépségű kirándulóhelynek számít a falu szőlőhegye, az Akii-
hegy vagy a Gyulai-hegy, természetvédelmi terület, barlangok, tatárjá-
ráskori legendák. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére a II. világháború és a sztáli-
nizmus magyar áldozatainak 1989 novemberében kopjafát állítottak és 
emléktáblát avattak. 

TISZABÖKÉNY 

BÖKÉNY, 1946-tól Bobove, magyar község, közigazgatásilag Tiszapé-
terfalvához tartozik. 1971-ig külön községi tanácsa volt Farkasfalvával 
együtt. Hivatalosan egybeolvasztották a két egymásba épülő községet. Az 
ukrán-magyar határ mentén és a Tisza jobb partján terül el, 22 km-re 
Nagyszőlőstől, 6 km-re a tiszaújlaki vasútállomástól. A községen halad 
át Beregszász és Nagyszőlős irányában a Királyháza—Tiszaújlak műút. 
Határában ível át a Tiszahíd. Tiszabecs felé, 1989 elején itt nyitottak kis-
határmenti-átkelőhelyet. 

Lakossága: 1938-ban 1150, 1940-ben 1166, 1944-ben 1166, 1969-
ben 1956, 1982-ben 2000, 1989-ben 2600, ebből magyar 2550. 

Nevének magyarázata: »1907: Tiszabökény 1230, 1368. Buken. A 
Bökény helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. 
Az alapjául szolgáló személynévhez lásd a Bököny szócikkét. E személy-
név eredetét kellően még nem tisztázták. Némelyek az ótörök bük, erdő, 
sörség, bozót főnévvel vélik összekapcsolhatónak. De lásd talán a török 
régi nyelvi bükin, „közösülésre képtelen férfi impotens" szó is. A megkü-



lönböztető szerepű Tisza előtag a folyó mellékére utal. Az 1946-ban ha-
tósági úton megállapított ukrán Bobove, Tiszabökény, az ukrán Bobovij, 
„bab" melléknévnek a semlegesnemű alakjából való." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bökéruj, magyar falu, Bereg-Ugocsa 
vmegyében, közel a Tiszához, 64 római, 292 görög katolikus, 186 refor-
mátus, 11 zsidó lakja, református és görög katolikus anyatemplommal, 
fekete termékeny határral. Erdeje nincs, csak bokros helyei... Ut.p. 
Nagy-Szőlős." 

Múltjából: Tiszabökény a Tiszahát egyik legősibb települése, a Tisza 
és a Batár között fekszik. A megbízható gátvonal felépítése előtt a falu 
határát a Tisza holtágai hálózták be. Áradástól sokat szenvedett. A köz-
ség elnevezése feltehetően egy bizonyos Büki nagybirtokos nevéből szár-
mazik. Szabó István Ugocsa vármegye monográfiája című munkája sze-
rint „magyar személynévből alakult helynév." Egy 1230-ban keletkezett 
adománylevélben tűnik fel először a helység neve. Eszerint Endre király-
tól 2 ekényi földet kapott Farkas nevű embere, akitől különben a szom-
szédos Farkasfalva is kapta a nevét. Évszázadokon keresztül a Bay-csa-
lád birtokolta a települést. A múlt századi kolerajárvány szinte a fél falut 
kipusztította. A századforduló után sokan Amerikába, Franciaországba 
és Belgiumba vándoroltak ki innen dolgozni. Ekkor hozzátartozó lakott 
helyek: Király-tanya, Zágony-tanya. 

A csehszlovák időben a falu neve: Beken. Iskolái: állami magyar elemi 
3 osztállyal, 3 tanítóval, református magyar elemi 1 osztállyal, 1 tanító-
val. Egyházai: református, illetve görög katolikus. 1944 októberéig köz-
oktatása semmit nem változott. 

1944-ben 200 férfit internáltak a sztálinisták a községből. Ebből 26-
an odahaltak, 13-an a II. világháborúban estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a péterfalvi gazdaság-
hoz tartozik. Háztáji gazdálkodása fellendülőben van. Sokan dolgoznak 
a szomszédos Tiszaújlakon, a busszal elérhető Nagyszőlősön, valamint 
Beregszász iparvállalatainál. Módos, rendezett, hagyományőrző község. 

Hitélete: Református egyháza 1700-ban keletkezett. 1991-ben kb. 
500 híve van, lelkipásztoruk Barát Imre. 

Magyarajkú görög katolikus egyházának működését 1949-ben betil-
tották. Kökörcsényi Pál, tiszabökényi parochus 1949-ben ugyan aposz-
tatált, de aposztáziáját két hét múlva visszavonta. Ezért 25 évre elítélték. 
1956-ban tért haza. 

1989 után a pravoszláv és a görög katolikus gyülekezet között indula-
tos vita dúl. A pravoszlav egyház papja, Papp István magyarul misézik. 

Szórványban a faluban római katolikusok is élnek. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1949-től 

általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben a 257 gyereket 19 peda-
gógus oktatja. A szomszédos péterfalvi középiskolában anyanyelvükön 
tanulhatnak tovább. Óvodája magyar nyelvű. 

Több mint 200 férőhelyes kultúrházában sikerrel szereplő folklórcso-
portjai visszaestek. 



A falusi könyvtár magyar anyaga hézagos, nem elégíti ki a helyi igé-
nyeket. 

A KMKSZ tiszabökényi alapszervezete 1989. július 22-én alakult 70 
taggal, elnöke Kapa András, 1991-től Király Lőrinc Benedek. Vállalt fel-
adataikból: hagyományőrzés, az évente megrendezésre kerülő turulos 
emlékünnepség szervezése, művelődési ház rendbetétele, a kétnyelvű fel-
iratok megjelenítése, emlékműállítás, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Református temploma megőrizte kö-
zépkori jellegét. Bökény határában, Tiszaújlak alatt a kuruc idők emlé-
kére emelt turulos Rákóczi-emlékoszlopot a sztálinisták lerombolták. 
1989. július 16-án új emlékoszlopot emelt a helyi gazdaság Bíró Andor 
kezdeményezésére. Az 1848—49-es szabadságharc idején Fóris István 
helyi lakos Kossuth hadnagya volt, itt temették el a falusi temetőben. 

Itt született Bay István (1676—1742) bökényi földbirtokos, a Memoria-
le diarium című 240 oldalas Napló szerzője. írásából az Ugocsa (1890. 
22. száma) közölt részleteket. Bay a családi eseményeken kívül bemutat-
ja a református egyház viszontagságait, s megörökítette az 1717-es ta-
táijárást is. Ha Bökényből Tiszaújlak felé megyünk, megtaláljuk azt a 
helyet, ahol egykor Rákóczi-fája terebélyesedett a legenda szerint. A ha-
gyomány úgy tartja, hogy 1703. július 13-án ehhez kötötte lovát a feje-
delem. 

Hagyományőrző községben gyűjtött népdalok a Magyar dalok című 
gyűjtemény legszebb dalai közé is bekerültek. Bartók Béla, Móricz Zsig-
mond, Balogh Edgár Tiszabökényben is gyűjtött népdalokat, egyéb népi 
kincseket. — Móricz Zsigmond A boldog ember című regényében Bö-
kényről is írt. — A Szirmai-Fóris család pedig kötetben adta ki a helyi 
népmeséket. — Szabó Lőrinc költő Bökényben szerzett élményeit írta 
meg a Tücsökzene egyik versében. — A faluban élt Kovács Margit egy 
sor ponyvaballada szerzője. 

TISZAFARKASFALVA 

FARKASFALVA, 1946-tól ukránul Vovcsanszke, egykori ukrán, ru-
szin, a XIX. század végén elmagyarosodott kistelepülés, amely teljesen 
Bökénybe és Péterfalvába olvadt. Közigazgatásilag Bökény szerves része, 
de a helyiek még ma is Farkasfalvaként emlegetik és farkasfalvaiaknak 
nevezik magukat. A kisközség a Tisza mentén terül el, 25 km-re Nagy-
szőlőstől, kb. 7 km-re a tiszaújlaki vasútállomástól. 

Lakossága: 1940-ben 452, 1989-ben kb. 500, 1991-ben kb. 600. 
Nevének magyarázata: „A magyar Farkas (1138—1329) személynév-

nek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele." 
Fényes Elek leírása 1851-ből: „Farkasfalva, orosz falu, Ugocsa vme-

gyében, közel a Tiszához, 8 római, 114 görög katolikus, 24 református, 
14 zsidó lakja. Róna határa igen termékeny, kivált tengerire, rétjei igen 
jók, tölgyes erdeje minden esztendőben bőséggel terem makkot. Fő urai: 



nagyobb részben a Farkas nemzetségbeliek, továbbá Dózsa, Balogh örö-
kösök." 

Sorsa fokozatosan összefonódik Bökénnyel. A csehszlovák időben uk-
rán tannyelvű állami iskolája működött a községben 2 osztállyal, 2 taní-
tóval. 1944 októberéig egy állami elemi iskola szolgálta oktatásügyét. 

Az 1945-ös levéltári adatok szerint ebben az évben-51 férfi ismeretlen 
helyen tartózkodott. Az internált férfiakból 9-en odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a péterfalvi gazdaság-
hoz tartozik. A faluból alig van elvándorlás, módos, rendezett község, a 
háztáji gazdálkodás fellendülőben. 

Hitélete: A falut zömében magyar görög katolikusok lakják, 1989 
után az egykori Fogarassy-kastély udvarán lévő kápolnáért szálltak sík-
ra. Rendbehozták a falu különálló haranglábát. 

Szórványban élnek itt még római katolikus és református családok is. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től 1949-ig magyar tannyelvű elemi 

iskolája van, majd beolvasztották a bökényi általános iskolába. 
A KMKSZ-nek nem alakult itt alapszervezete. Az itteniek közül kerül-

tek ki a péterfalvi, illetve a bökényi szervezet alapítói is. 
Emlékhelyei, nevezetességei: A faluban lévő egykori Fogarassy-kas-

télyban helytörténeti múzeum nyílt. Állandó kiállításán a tiszaháti ma-
gyar parasztélettel kapcsolatos anyagok tekinthetők meg, a kastély kör-
nyékén pedig szabadtéri falumúzeumot rendeztek be. Gyűjteményében 
1988 végén 1476 néprajzi és 2080 történelmi jellegű dokumentum, 
tárgy volt található. 

TISZAÚJHELY 

ÚJHELY, 1946-tól ukránul Nove Szelő, ukrán, ruszin-magyar telepü-
lés, magyar többségét fokozatosan elveszti. Községi tanácsa helyben. A 
település Mátyfalva és Tiszaújlak között terül el, Nagyszőlőstől 11 km-re. 
A községen áthalad az Ungvár-Beregszász-Rahó országút. Vasútállomá-
sa 4 km-re Tiszaújlak. 

Lakossága: 1910-ben 737, 1940-ben 1038, 1944-ben 1048, 1969-
ben 1485, 1982-ben 1570, 1989-ben 1800, ebből magyar 1600, 1991-
ben 1800, ebből magyar 1400. 

Nevének magyarázata: »1671: Tisza-Újhely, de már 1332—7: Hui-
hel, 1360: Uyhel. Az Újhely helynév a magyar új melléknévnek és a hely, 
'helység' főnévnek az összetétele. Arra utal, hogy a falu újabb, mint 
szomszédai. A megkülönböztető szerepű Tisza-előtag a folyó mellékével 
kapcsolatos. — Az 1946-ban hatósági úton megállapított ukrán Nove 
Szelő, „Tiszaújhely" tükörfordítás a magyarból.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Újhely (Tisza-), Ugocsa v. magyar-
orosz falu, közel ut p. Tisza-Újlakhoz a máramarosi országúiban 60 ró-
mai, 311 g. kath., 157 réf., 21 zsidó lakja, ref. és g. kath. anyatemplom-



mal. Határa termékeny, kivált tiszta búzára, rétéi kétszer kaszáihatók, 
derék majorsági erdeje van." 

A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Csonkás, Egri-tanya, 
Finta-tanya, Gyepű, Herceg-tanya, Jócsák-tanya, Kudarcs-tanya, Ka-
rácsfalvi út, Legelő, Újhelyi-tanya. 

A csehszlovák időben a falu neve Nővé Selo. Iskolái: állami magyar elemi 
2 osztállyal, 2 tanítóval; állami ukrán elemi 4 osztállyal, 4 tanítóval. 

Az 1938-as visszacsatolás után meghiúsítják a verhovinai ukránok 
betelepedési szándékát. Részükre a falu határában külön területet jelöl-
tek ki, amelynek a Ruszka Dolina nevet adták. 

1944-ben a sztálinisták 93 férfit elhurcoltak a községből, 33-an oda-
haltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a fancsikai gazdaság-
hoz tartozik. A háztáji fellendülőben van. A helyi lakosok közül sokan 
dolgoznak Tiszaújlak és Nagyszőlős iparvállalatainál. 

Hitélete: Református egyháza 1600-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 300 fő, lelkipásztoruk Czirók Béla. 

Magyar ajkú görög katolikus egyházának tevékenységét 1949-ben til-
tották be. Harajda Dezső parochust az aposztázia megtagadása miatt 
1950-ben 25 évre elítélték, 1956-ban tért haza. 1989 után a helyi görög 
katolikus gyülekezet újjászerveződött, templomukat visszakapták. 

Anyanyelvi intézményei: A Brezsnyev-korszakban felszámolták r<z 
1949-ben indított magyar tannyelvű általános iskoláját, így a szülők 
kénytelenek voltak ukrán iskolába járatni gyermekeiket. 1989-ben a 
KMKSZ-aktivisták ez év szeptemberében újraindították a magyar elemit 
9 gyerekkel. Az 1991/92-es tanévben az ukrán-magyar tanintézetben a 
tanulók összlétszáma 274. Ebből 36-an magyar, 238-an ukrán tannyel-
vű osztályokban tanulnak, 21 pedagógus van. 

Óvodája szintén ukrán és magyar nyelvű. Klubjában magyar folklór-
kör alakult. 

Könyvtárának magyar anyaga szegényes. 
A KMKSZ tiszaújhelyi szervezete 1989. július 30-án alakult 108 tag-

gal, elnöke Győri Miklós, 1990-től Máriánné Boldog Edit. Vállalt felada-
taikból: újabb magyar osztályok beindítása, magyar nyelvű óvodai cso-
port indítása, a református parókia visszaszerzése, érdekképviselet, 
hagyományőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1236-ban épült egykori római katoli-
kus temploma a reformáció idején került a reformáltak birtokába. Ma is 
látható a templom régies stílusa, noha többször átépítették és javították. 
Nagy templomkert veszi körül, a kertben régi sírboltok vannak. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989. november 26-án a II. 
világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékművet állítottak a re-
formátus templomkertben. 



TISZAKERESZTÚR 
KERESZTÚR, 1946-tól ukránul Perehresztya, magyar többségű köz-

ség. Tucatnyi beköltözött ukrán, ruszin család is lakja. Községi tanácsa 
helyben. Nagyszőlőstől 15 km-re terül el, Tiszaújlak előtt, Beregszásztól 
jövet bekötőúttal kapcsolódik az Ungvár—Beregszász—Rahó ország-
úthoz. Vasútállomása 7 km-re Tiszaújlak. 

Lakossága: 1910-ben 514, 1940-ben 606, 1944-ben 565, 1969-ben 
705, 1982-ben 668, 1989-ben 807, ebből magyar 763, 1991-ben 801, 
ebből magyar 700. 

Társközségei: 
VERBÓCKOLÓNIA, 1946-tól ukránul Puskiné, egészében ukrán, ru-

szin település, 1923-ban alapították a cseh megszállás alatt. A cseh kor-
mány a földreform során kisajátított itteni földekre ruszinokat telepített. 
1946 után a betelepülés folytatódott. 

KARÁCSFALVA. 
Nevének magyarázata: Tiszakeresztúr. 1260: Kerezíur, 1773: Tisza-

Keresztur. A Keresztúr helynév azzal kapcsolatos, hogy a falu templomát 
a Szent-Kereszt tiszteletére szentelték fel. A megkülönböztető szerepű Ti-
sza-előtag a folyó mellékére utal. A hatósági úton megállapított ukrán 
Perehresztya, Tiszakeresztúr* tudatos ukránosítás eredménye. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Tisza-keresztúr, Bereg-Ugocsa vme-
gyében, magyar falu, közel a Tiszához: 14 római, 47 g. kath. 468 réf., 10 
zsidó lakja, református anyatemplommal. Földje jó és termékeny, rétjei 
kétszer kaszáihatók, erdeje kevés." 

Múltjából: A települést 1181-ben említik először, ez időben birtokosa 
László vajda. A tatárdúlás idején a falu elpusztult, s csak később lett új-
ból lakott. 1870-ben hatalmas tűzvész hamvasztotta el, ekkor az ősi 
temploma is elpusztult. A csehszlovák megszállás előtt a falu román in-
váziót is megsínylett. Hozzátartozik a Nagyidai-major. 

Iskolái: 1944 októberig állami elemi iskola működött a községben. 
1944-ben a sztálinisták 56 férfit hurcoltak el innen, 12-en odahaltak, 

26-an a II. világháborúban elestek. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 

tartozik. A háztáji gazdálkodás fellendülőben van, lakói a tiszaújlaki és a 
nagyszőlősi piacra is termelnek zöldséget. A helybeliek közül sokan dol-
goznak a közeli Tiszaújlakon az ottani iparvállalatokban. Módos, rende-
zett község. Közössége erősen hagyományőrző. 

Hitélete: Református egyháza 1650-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 500 fő, lelkipásztoruk Lajos Mihály, a Máramaros—Ugocsa 
egyházmegye esperese. A falu egykori református lelkészét, Csok Józse-
fet 1956 után ítélték el 25 évre. 

Szórványban római katolikusok és görög katolikusok is élnek itt. 
Anyanyelvi intézményei: 1948-tól működik magyar tannyelvű álta-

lános iskolája. Az 1991/92-es tanévben a 85 gyereket 14 pedagógus ok-
tatja. Középiskolába Tiszaújlakra és Nagyszőlősre járhatnak. 



Óvodája ukrán-magyar tannyelvű. Művelődési háza gyakori színhelye 
magyar jellegű rendezvényeknek. Könyvtárának magyar anyaga nem elé-
gíti ki az igényeket. 

A KMKSZ tiszakeresztúri szervezete közel 100 taggal 1989. április 23-
án alakult, elnöke Gerendely Béla. Vállalt feladataikból: az ukrán betele-
pítés megakadályozása, a kétnyelvű feliratok megvalósítása, hagyo-
mányőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Hajdani középkori temploma átépült, 
illetve a református gyülekezet átépítette. Mai formáját 1870-ben kapja 
a toronnyal bővítve. Egyik régi kelyhe 1738-ból származik. 

A falu szülötte Borbély Balázs, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kedvelt ez-
redese, aki rangját a tiszabecsi ütközetben vívta ki. Jókai Mór Szeretve 
mind a vérpadig című regényében emlékezik meg tetteiről. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989 novemberében a II. vi-
lágháború és a sztálinizmus áldozatainak sírkövet állítottak a temető-
ben. 

TISZAPÉTERFALVA 

PÉTERFALVA, 1946-tól ukránul Petrove, magyar település. Községi 
tanácsa helyben. A Tisza jobb partján terül el, 27 km-re Nagyszőlőstől, 
9—10 km-re fekszik a tiszaújlaki, illetve a nevetleni vasútállomástól. A 
falun halad keresztül Beregszász, illetve Nagyszőlős irányából a Tiszaúj-
lak—Feketeardó—Királyháza közút, illetve az Ungvár—Beregszász—Hal-
mi (Románia) országút. 

Lakossága: 1910-ben 824, 1938-ban 811, 1940-ben 765, 1944-ben 
765, 1969-ben 1434, 1982-ben 1722, 1989-ben 1722, ebből magyar 
1600. 

Társközségei: TISZABÖKÉNY, TISZAFARKASFALVA, TIVADARFAL-
VA, FORGOLÁNY. 

Nevének magyarázata: JK magyar Péter személynévnek és birtokos 
személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele. A német Petersdorf 
„Péterfalva" a magyarral párhuzamos német névadás eredménye." Leg-
korábbi történeti adatok: 1220: Villa Petur (VR. 52), 1369: Peturfalva 
(Kázmér 174). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Péterfalva", Bereg-Ugocsa v., magyar 
nemes helység: 12 római, 98 görög katolikus, 427 református, 14 zsidó 
lakja, református anyatemplommal. Határa, amelyet északról a Tisza 
zár, fekete porhany föld, s igen buja, csakhogy a népességhez képest 
szűk, a fában is szükséget szenved. Ut. p. Halmi." 

Múltjából: Péterfalva kedvező fekvésének, jó talajának és éghajlatá-
nak köszönheti, hogy a honfoglalás előtt is lakott terület. Határában egy 
őskori település maradványaira bukkantak. A XIII. századból több olyan 
okirat maradt fenn, amely említést tesz Péterfalváról. Szabó István Ugo-
csa vármegye című munkájában utal a falu névadójára. Szerinte „azzal a 



Peturral azonos, aki már a váradi regestrumban szerepel", vagyis a tele-
pülés annak a Péternek a nevét viseli, aki testvéreivel, Pállal és Ivánká-
val együtt 1300 körül Fancsal nevű földjét elhatárolta a bökényi birtoko-
sok, ezek között Öszény és Őszöd földjétől. A későbbi évszázadok 
folyamán a legnagyobb csapást az 1717-es tatár betöréskor szenvedte el 
a falu népe. 

A két háború között a községhez tartozó külterületi lakott helyek: Esz-
tinka major, György-tanya, Poncz tanya, Szabó tanya. Iparvállalatai: da-
ráló és olaj ütő malom, vízimalom. 

A csehszlovák időben a falu neve Petrovo, iskolái: magyar állami nép-
iskola 2 osztállyal, 2 tanítóval (1 cseh tanárral), református magyar nép-
iskola 2 osztállyal. Egyháza: református. 1944 októberéig iskolaügye alig 
változott. 

Az 1945-ös levéltári adatok szerint ebben az időben 110 férfi ismeret-
len helyen tartózkodott. A sztálinisták által elhurcoltak közül 23-an 
odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. Az évek folyamán korszerű, jó munkafeltételeket és keresetet 
nyújtó mezőgazdasági nagyüzem jött létre Bíró Andor elnöklete idején. 
Elenyészően kevés azoknak a száma, akik Tiszaújlakra, Nagyszőlősre, 
vagy máshová járnak dolgozni. Módos, rendezett, hagyományőrző köz-
ség. 

Hitélete: Református egyháza 1640-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 500 fő, lelkipásztoruk Barát Imre. A falu 1989-ben vissza-
kapta a templomot. Szórványban élnek itt római és görög katolikus, or-
todox hitű családok. 

Anyanyelvi intézményei: A községnek 1945-től magyar tannyelvű, 
1947-től általános, 1956-tól középiskolája van. A Brezsnyev-korszak vé-
gén a túlbuzgó szülők kérésére orosz nyelvű osztályt is indítottak, ahol a 
magyar nyelvet idegenként tanulták. Az 1989/90-es tanévben 71-en 
jártak orosz osztályba. Az 199l-es tanévben megszüntették az orosz osz-
tályokat. Az 1991/92-es tanévben 292 gyereket 33 pedagógus oktat. A 
tanintézet felvette a Kölcsey Ferenc neves költőnk nevét. 

Óvodája magyar tannyelvű. 
Művelődési otthona 600 férőhelyes, gyakoriak a magyar rendezvé-

nyek, táncmulatságok. Falai közt több folklórcsoport is működik. 
Könyvtárában több mint 10 ezer kötet található, de magyar anyaga itt 
sem felel meg a növekvő igényeknek, állománya hiányos. Zeneiskolája 
több mint 150 tanulóval, 20 zenepedagógussal hét osztályos, magyar 
nyelven is oktat az orosz, ukrán mellett. A községben 1986-ban megala-
kult a Móricz Zsigmond Magyar Klub, később megszűnt. 1985-ben 124 
tagú műkedvelő dal- és táncegyüttes alakult, amely a Tisza nevet vette 
fel. A vidék magyar dal-, zene- és tánckincsét ápolják s viszik színpadra. 
A falu és a Tisza közötti töltés 5 hektáros térségén szabadtéri színpad, a 
nagyvárosokra jellemző vidámpark, sportkomplexum és pihenő park, 
parasztcsárda létesült. 



A KMKSZ tiszapéterfalvi szervezete 1989. július 23-án alakult 100 
taggal, elnöke Virág László. Vállalt feladataikból: kétnyelvű feliratok léte-
sítése, érdekképviselet, hagyományőrzés; visszaperelték a község refor-
mátus templomát, helyreállították a falu elején a haranglábat, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Református temploma az 1700-as 
években épült. 1989 előtti években hatóságilag bezárt templomából 
Medveczky Miklós képzőművész által díszített ravatalozót alakítottak ki. 
A gyülekezet később úgy döntött, hogy a freskókat nem távolítják el. 

Itt született Komáromy András (1881—1931) levéltáros, iroda-
lomtörténész, az MTA levelező tagja. Részben Ugocsa megye történetével 
és családtörténetével foglalkozott. — Kiss Ferenc (1928) Magyarországon 
élő irodalomtörténész, kritikus, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének 
tudományos munkatársa. 

A hagyományőrző községben megfordult Móricz Zsigmond, Bartók Bé-
la és Balogh Edgár. 

1987-ben a helyi György kastélyban megnyílt a Péterfalvi Képtár. Az 
állandóan növekvő tárlat anyagai teljes egészében Kárpátalja festőinek 
alkotásai (Koczka András, Erdélyi Béla, Boksay József, Kontratovics Er-
nő, a Medveczky házaspár, Horváth Anna, Sütő János, Habda László, 
Kassai Antal, Vaszil Szkakandij és mások). 

A tiszapéterfalvi és a tivadarfalvi KMKSZ-tagok kezdeményezésére a II. 
világháború és a sztálinizmus mártírjainak monumentális köztéri, árká-
dos emlékoszlopot állítottak 1990-ben, tervezője és kivitelezője Hadadi 
Csaba építész. 

TISZAÚJLAK 

ÚJLAK, 1946-tól ukránul Vilok, magyar nagyközség. Tanácsa hely-
ben. A település az ukrán-magyar határ mentén. Nagyszőlőstől 17 km-
re, Beregszásztól 21 km-re terül el, itt válik határfolyóvá a Tisza. Vas-
útállomása helyben az Aknaszlatina—Bátyú—Csap—Ungvár vonalon. A 
nagyközségen halad keresztül az Ungvár—Beregszász—Rahó és az Ung-
vár—Beregszász—Halmi (Románia) országút. 1989-től működik a Tisza-
újlak—Tiszabecs (Magyarország) kishatárátkelőhely. 

Lakossága: 1910-ben 3470, közülük 3411 magyar, 1940-ben 3505, 
1944-ben 3429, 1969-ben 3500, 1982-ben 3500, 1989-ben 3600, ebből 
magyar 3200, 1991-ben 3500, ebből magyar 3180. 

Nevének magyarázata: »1709: Tiszaújlak, 1773: Tiszaújlak, de már 
1304: Wylak. Az Újlak helynév az új melléknév és a lak, „lakóház, udvar-
ház" főnévnek az összetétele. A megkülönböztető szerepű Tisza-előtag a 
folyó mellékére utal. Az ukrán Vilok, „Tiszaűjlak" a magyarból való.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Újlak (Tisza-), Ugocsa vm. magyar-
orosz mv., a Tisza jobb partján: 725 római, 418 g. kath., 280 réf., 8 
evang., 10 zsidó lakja. Kevés tót és sváb lakosai elmagyarosodtak. Van 
itt egy igen régi ref. anyaszentegyház, római és görög kath. paroch. 



templomok, nagy sóház és rakhely, sok kincstári épület, postahivatal. 
Földei rónán feküsznek, s mind őszi, mind tavaszi gabonára terméke-
nyek; rétje kevés, erdeje nincs. Ezelőtt az Újhelyi igen régi nemzetség 
bírta, de ettől a kamara elcserélte, s most széke egy provisoratusi hiva-
talnak." 

Múltjából: Tiszaújlak sokszor játszott fontos szerepet a magyar törté-
nelemben. A honfoglaláskor Töhötöm törzse szállta meg, majd a Gut-Ke-
led nemzetség birtoka. Az északkeletnek tartó törökök átkelését a Tiszán 
a magyar seregek többször megakadályozták. II. Rákóczi Ferenc zászla-
jához csatlakozott lakossága hősies csatákat vívott a labancokkal. A 
csehszlovák megszállás idején a község lakosságát törhetetlen magyar-
sága miatt sokszor zaklatták. Hozzátartozott Benei-út, Kucurgó, Nagy-
legelő, Nagynyit, Róth-tanya. 

A csehszlovák időben a falu neve Vylok. Ekkori iskolái: állami magyar 
népiskola 9 osztállyal, 8 tanítóval; római katolikus magyar elemi 1 osz-
tállyal, 1 tanítóval. Párhuzamos óvoda jelleggel. Cseh tannyelvű elemi 4 
osztállyal, 4 pedagógussal. Cseh tannyelvű polgári 2 osztállyal, 8 tanító-
val, gazdasági iskola magyar nyelven. 

1944 október végéig közoktatásügyét egy polgári iskola és állami elemi 
iskola szolgálta. Egyházai ekkor: református, római, illetve görög katoli-
kus, valamint izraelita hitközség. 

1944 novemberében a sztálinisták 149 férfit hurcoltak el a községből, 
23-an odahaltak. AII. világháborúban kb. 50-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt közel 10 kisebb-nagyobb iparvállalat 
működik a nagyközségben (cipőgyár, bútorgyár, fafeldolgozó kombinát, 
kenyérgyár, aszfaltgyár, malom, stb.), ahol nemcsak a helyiek, hanem a 
környező falvak lakói is munkahelyhez, szerény kereseti lehetőséghez 
jutnak. Közel ezer munkást foglalkoztat a cipőgyár és a fafeldolgozó 
kombinát. A túlbuzgó aktivisták erőfeszítései ellenére az iparosodó újla-
kiak megőrizték anyanyelvüket, habár a szülők többsége ukrán iskolába 
íratta gyermekeit. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: a XIV. szá-
zad. Anyakönyvét 1735-től vezetik. 1991-ben híveinek száma 800 fő, 
lelkipásztoruk Papp Tihamér. 

Református egyháza 1650-ben keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
900 fő, lelkipásztoruk Barát Imre. 

1989-től a korábban betöltött magyar görög katolikus egyháza újjá-
szerveződött. Templomukat visszakapták. 

A pravoszlav gyülekezet önerőből templomot épített, szertartásainak 
nyelve nem magyar. 

1945—56 között a sztálinisták elhurcolták és 25 évre ítélték a község 
római katolikus plébánosát, Árvái Dezsőt, aki 1967-ben hunyt el. Ha-
sonlóan szibériai fogságra ítélték 1948-ban Kovács Zoltánt a falu refor-
mátus lelkészét, meghurcolták Csík József tiszaújlaki református lel-
készt. — Halálra ítélték és kivégezték Fábián Kázmért magyarságáért. 

Anyanyelvi intézményei: A nagyközségnek két különálló, önálló kö-
zépiskolája van: a 2. számú magyar, az 1. számú pedig ukrán tannyel-



vű. A két iskolában több mint 680 gyerek tanul. 1949-től magyar tan-
nyelvű általános, 1972-től magyar középiskola működik. Az 1991/92-es 
tanévben a 225 gyereket 25 pedagógus oktatja. Az 1. sz. tanintézetben a 
magyar nyelvet fakultációként oktatják az 1991/92-es tanévben. A köz-
ségi tanács határozata értelmében új épület építéséhez fogott a telepü-
lés. Szándékuk szerint egy tanintézetben kapna otthont az ukrán és a 
magyar iskola. A község magyarsága ezt a tervet nem támogatja, mivel 
így a magyar iskola elvesztené önállóságát. 

Óvodája vegyes, hivatalosan ukrán tannyelvű. 1991-től a szülők kéré-
sére magyar csoport indult az óvodában. 

A nagyközség területén lévő klubokban igazán magyar szellemű műve-
lődési munka nem folyik. Éveken át az ukrán nacionalista kommunisták 
nyomására gyakoriak voltak az elnemzetlenítést elősegítő rendezvények, 
amelyek tulajdonképpen sem a magyar, sem az ukrán egyetemes műve-
lődést nem segítették elő. 

Könyvtárának kevés a magyar anyaga, a helyi igényeket nem elégíti ki. 
A KMKSZ tiszaújlaki szervezete 1989. április 23-án alakult 189 tag-

gal, elnöke Fábián Balázs. Vállalt feladataikból: magyar nyelvű óvodai 
csoport indítása, kétnyelvű feliratok megvalósítása, különálló magyar 
tannyelvű iskola építése. A júliusi Turul-ünnepségek és Rákóczi-emlék-
konferenciák szervezése, az énekkar támogatása stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Az elmúlt században volt kamaravá-
ros, közlekedési csomópont, kisváros. A nagyközség és a szomszédos Ti-
szabökény határában a kuruc idők emlékét turulos Rákóczi-emlékosz-
lop őrizte. Kárpátalja elfoglalása után a túlbuzgó sztálinista aktivisták 
ledöntötték, köveit széthordatták. 1989. július 22-én, 45 év múltán a ti-
szapéterfalvi gazdaság Bíró Andor kezdeményezésére, eredeti formájában 
újra felépítette a Rákóczi turulos emlékművet, évente a KMKSZ megszer-
vezi Rákóczi népeinek találkozóját. A tiszaújlakiaknak hajdan középkori 
stílusban épített templomuk volt. A régi alapján jelenleg református val-
lású, új templom épült helyette. 1946-os nagy árvíz idején a szószék kö-
zepéig ért a víz. Ugyancsak a sztálinisták a nagy árvíz áldozatainak em-
lékére emelt Szent János kápolnát a földdel egyenlővé tették, a falu népe 
1991-ben újjáépítette a szent emlékhelyet. 

Itt született Steinberger Sarolta (1875—1966) szülész-nőgyógyász, 
Budapesten végzett első orvosnő. — Tomasovszky Lajos (1869—1944) 
vegyész, főiskolai tanár. — Vékony Antal (1848—1903) költő, író. — Itt 
nevelkedett György Ferenc kárpátaljai költő, író. 

Itt gyártották a világ egyik legjobb bajuszpödrőjét. — Itt telepedett le 
Móricz Zsigmond egyik rokona: Orlóczky Gézáné, Ombódy Ilona, Papp 
Mária nevű leánya. Papp Mária nem volt más, mint a „boldog ember-
nek", Papp Mihálynak édestestvére. 

1992 szeptemberében a tiszaújlaki KMKSZ Szervezet és a Hármasha-
tár Irodalmi Társaság kárpátaljai tagozata közösen állított Móricz Zsig-
mond-emléktáblát a jeles író halálának 50. évfordulója alkalmából. — 
Szabó Lőrinc is felkereste Tiszaújlakot, Tücsökzene című kötetének 
egyik versében megörökítette itteni élményeit. 



— Kárpátalja egyik legnagyobb magyar magánkönyvtára a tiszaújlaki 
Fábián Balázs pedagógus otthonában található. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi szervezete 1989 máju-
sában Esze Tamás emléktáblát avatott az egykori Sóhivatal falán, ame-
lyet a jeles hadvezér 1703-ban foglalt el kuruc felkelőivel. 

A KMKSZ-aktivisták 1989. november 16-án emléktáblát állítottak a 
temetőben a II. világháború hőseinek és a sztálinizmus áldozatainak. 

TIVADARFALVA 

TIVADAR, 1946-tól ukránul Fedorove, magyar falu. Közigazgatásilag 
Péterfalva társközsége lett. A település a Tisza jobb partján terül el, kb. 
28—29 km-re fekszik Nagyszőlőstől, s 10—11 km-re az újlaki vasútvo-
naltól. 

Lakossága: 1910-ben 423, 1940-ben 555, 1989-ben 600, 1991-ben 
630. 

Nevének magyarázata: „1358 Thywadurfalu, 1409: Theodorfalu, 
1459: Tywadarfalwa (A Tivadar személynévnek és a birtokos személyrag-
gal ellátott falu főnévnek az összetétele.) Az ukrán Fedorova, „Tivadarfal-
va" tudatos szlávosítás eredménye." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Tivadarfalu vagy Tivadar, magyar falu, 
Bereg-Ugocsa vmegyében, 8 római katolikus, 311 református, 71 görög 
katolikus, 18 zsidó lakja, református anyatemplommal. Határa, melyet 
északról a Tisza nedvesít, igen termékeny, rétjei kétszer kaszáihatók, er-
deje kicsiny." 

A csehszlovák időben a falu neve Fedorovo. Ekkor református magyar 
elemi iskola működött a községben 2 osztállyal, 2 tanítóval. Egyházai: 
református. 1944 október végéig közoktatásügye változatlan. 

A levéltári adatok szerint a faluban 1945 júliusában 70 férfi ismeret-
len helyen tartózkodott. Az internáltak közül 22-en odahaltak. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a péterfalvi gazdaság-
hoz tartozik. A faluból kevesen vándorolnak el. Háztáji gazdálkodása fel-
lendülőben van. Módos, rendezett, hagyományőrző község. Sorsa napja-
inkban teljesen összefonódott Péterfalva mindennapi életével. 

Hitélete: Református egyháza 1605-ben keletkezett. Híveinek száma 
1991-ben 550, lelkipásztoruk Seres János. 

A faluban szórványban élnek római és görög katolikusok is. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar elemi iskolája volt, de 

összevonással Péterfalvához csatolták, illetve ez utóbbi község iskolájába 
járhatnak az itteni gyermekek. Óvodája magyar tannyelvű. 

A KMKSZ-nek itt nem alakult külön szervezete, a falu lakosai közül 
többen a péterfalvi szervezet tagjai. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Középkori elpusztult temploma he-
lyébe az 1700-as években új református templom épült, azóta többször 
javították. 1992-ben készült el Kárpátalja első református parókiája Ha-



dadi Csaba építész irányításával. (8 szobája van, ahol 50 személy éjsza-
kázhat). — Határában két kis puszta neve és helye még ma is közszájon 
forog: Andrásfalva, illetve Csatóháza. Valaha létező, virágzó falvak, felte-
hetően a betörő tatárok pusztították el. 

A sztálinizmus itteni mártírjainak nevei felkerültek Tiszapéterfalva és 
Tivadarfalva közös emlékoszlopára. 

TEKEHÁZA 

1946-tól ukránul Tekove, ukrán, ruszin, magyar község. A 30-as 
években még magyar többségű volt, de a túlbuzgó aktivisták által a hát-
térből irányított elukránosítási folyamat kisebbségbe szorította a ma-
gyarság sorait. Községi tanácsa helyben, a település a Tisza jobb partján 
terül el Királyháza és Szászfalu között. Nagyszőlőstől 6 km-re, vasútállo-
mása helyben. Nagyszőlőssel közúti híd köti össze. 

Lakossága: 1910-ben 1182, 1940-ben 1266, 1944-ben 1269, 1969-
ben 1422, 1982-ben 1550, 1989-ben 1616, ebből magyar 598, 1991-
ben 1620, ebből magyar 596. 

Társközsége: GÖDÉNYHÁZA 
Nevének magyarázata: »1324: de Thekee, 1372: Tekeháza, 1405: 

Tekehaza de 1. 1324: de. Thekkee. A magyar régi nyelvi Teke személy-
névnek és a birtokos személyraggal ellátott, ház főnévnek az összetétele. 
A Teke személynév forrásaként a személynévként is alkalmazott török 
régi nyelvi tekű, „kecskebak" jöhet számításba. Lásd még ótörök teka sa-
qal „ritka szakállú és bajuszú ember" (uo.) növénynévvel való összekap-
csolása ugyancsak felvetődhet. így az ukrán Tekehaza átvétel a magyar-
ból. 1946 óta a hivatalosan megállapított ukrán Tekove helynév 
használatos helyette." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Tekehaza, magyar-orosz falu, Ugocsa 
vinegyében, a Tisza mellett, 5 római, 300 görög katolikus, 256 reformá-
tus, 10 zsidó lakja, református és görög katolikus anyatemplommal. 
Porhanyós földje szerfelett termékeny, de áradásoktól szenved. Gyü-
mölcsösei gazdagon teremnek, különösen sok diója van. A nyalábi ura-
dalomhoz tartozik." 

A csehszlovák időben a falu neve Tekovo. Ekkor állami ukrán elemi is-
kolája volt 4 ukrán és 2 magyar párhuzamos osztállyal. 

1944-ben a sztálinisták 62 férfit hurcoltak el a községből, ebből 19-en 
odahaltak. A II. világháborúban heten elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szászfalusi gazda-
sághoz tartozik. A helyiek közül sokan a kedvező személyforgalomnak 
köszönhetően Királyházán és Nagyszőlősön dolgoznak az ottani iparvál-
lalatoknál és szolgáltató egységeknél. A háztáji kistermelés formája ki-
alakulóban van. 

Hitélete: Református egyháza 1560-ban keletkezett. Az ukrán nacio-
nalista-kommunisták a 60-as években a református templomot elvették 



és a helyi ukrán tannyelvű iskola sporttermeként használták. 1989 júli-
usában visszakapták templomukat. 1991-ben a hívek száma 500 fő, lel-
kipásztoruk Szűcs András. 

1989 után a görög katolikus gyülekezet is újjászerveződött. Templo-
mukat visszakapták. Az istentisztelet nyelve ukrán. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar elemi, 1948-tól általános 
magyar tannyelvű iskola működött. A 70-es évek elején, háttérből szer-
vezve, a „szülők kérésére" megszűnt. Azóta a szülők gyermekeiket a helyi 
ukrán iskolába járatják. A KMKSZ-szervezet kezdeményezésére az 
1991/92-es tanévből 82 tanulónak a magyar nyelvet fakultációként ok-
tatják. 

Óvodája ukrán nyelvű. 
A község könyvtárából, klubjából a négy évtized alatt, szintén kiszorí-

tották a magyar nyelvű kulturális rendezvényeket. 
A KMKSZ tekeházi szervezete 1989. július 23-án alakult 228 taggal, 

elnöke Gérus Gábor. Vállalt feladataikból: magyar iskolai és óvodai cso-
port indítása, magyar feliratok eszközlése, folklórcsoport létrehozása, ér-
dekképviselet, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A múltban a helyi lakosság a királyhá-
zi Nyaláb-várat szolgálta. 

— Református temploma az 1700-as években épült, többször javítot-
ták. 

Itt született Bakovszky György (1863—1930) tanár, orvos, Magyaror-
szág első fertőtlenítő szakértője. — A szomszédos Tiszaszászfalun szüle-
tett Szemák István (1842—1925) a pedagógiai író. 

A KMKSZ aktivistái 1989. november 26-án a II. világháború és a sztá-
linizmus magyar áldozatainak emlékmüvet állítottak a temetőben. 

VERBŐC 

1946-tól ukránul Verbovec. Magyar falu. Községi tanácsa helyben. A 
település Feketepatak és Egres között 15 km-re fekszik Nagyszőlőstől. 
Az autóbuszjáraton kívül a Nagyszőlős és Komlós között közlekedő kis-
vonattal közelíthető meg. Feketepatak megállóval. 

Lakossága: 1910-ben 585, 1940-ben 1133, 1944-ben 1168, 1969-
ben 855, 1982-ben 1051, 1989-ben 1200, 1991-ben 1250. 

Társközsége: FEKETEPATAK 
Nevének magyarázata: »1251: Vrbeuch. A falura annak a pataknak 

a neve vonódott át, amely mellett fekszik. A patak-név szláv eredetű, a 
szerb-horvát Vrbovac... tulajdonképpeni értelme „fűzfával benőtt hely, 
füzes". Az ukránban a helységnek Verbovec a névalakja." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Verböcz, Bereg-Ugocsa vmegye, ma-
gyar falu, 3 római, 5 görög katolikus, 451 református, 12 zsidó lakja, re-
formátus anyatemplommal. Határa róna és gazdag; erdeje szép, mely 
épületfákat is bőven ad. A Werbőczy-nemzetség, mely most csak leány-



ivadékaiban él, innen vette származását, s egy eredetű az Újhelyi-, és 
Zowárdíy-nemzetségekkel. " 

A csehszlovák időben a falu neve Verbovec. Ekkor iskolái: református 
magyar elemi iskola 1 osztállyal, 1 tanítóval. 

Múltjából: 1923-ban létesült határában Új-Verbőc (Verbőc kolónia) a 
csehszlovák hatóságok által. Az akkori kormány a földreform során kisa-
játított itteni földekre ruszinokat telepített a környék elszlávosítására. 
Ma: Puskino, amely közigazgatásilag Keresztúrhoz tartozik. 

1944-ben a sztálinisták 64 férfit hurcoltak el innen, ebből odahaltak 
41-en. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. A háztáji kistermelés kialakulóban, fellendülőben van. Sokan 
foglalkoznak korai földieper- és zöldségtermesztéssel, a nagyszőlősi piac-
nak ellátói. Hagyományőrző, módos, dolgos közösség él itt rendezett köz-
ségben, takaros portákon. 

Hitélete: Református egyháza 1670-ben keletkezett. 1991-ben 1000 
híve van, lelkipásztoruk Homoki Gábor (1989 előtt a hatóság zárva tar-
totta templomát). 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános isko-
lája van. Az 1991/92-es tanévben a 310 gyereket 30 pedagógus oktatja. 
A tanulók középiskolába a szomszédos Salánkra járhatnak. Óvodája 
magyar nyelvű. 

A 400 férőhelyes kultúrháza a helyi magyar művelődés központja. Fa-
lai között több folklórcsoport működik. Könyvtárának magyar anyaga hi-
ányos, utánpótlása vontatott. 

A KMKSZ verbőci szervezete 1989 nyarán alakult közel 100 taggal, el-
nöke Csató Anna. További tevékenységükről nincs információnk. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Verbőc középkori, hajdan katolikus 
temploma az idők folyamán átépült, ma református. 

A községből származott Werbőczi István (1460 körül 1542), a magyar 
feudális szokásjog első rendszerezője. 1500 körül Ugocsa megye követe, 
majd országbíró, végül nádor lett. Latin nyelvű Hármas-könyve (Triparti-
tum, Bécs 1517) több mint 40 kiadást ért meg. Ady Endre szemében 
Werbőczi a gyűlölt úri Magyarország tipikus képviselője, aki ellensége 
volt a haladásnak. Ülj törvényt, Werbőczi. 

A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989 novemberében a II. vi-
lágháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékművet állítottak a temp-
lomkertben. 



UNGVÁRI JÁRÁS 



BARANYA 
1946-tól ukránul: Baraninci. Az egykori vegyes lakosú ukrán, ru-

szin-magyar község jelenleg a teljes elukránosodás felé halad. Községi 
tanácsa helyben. A település 3 km-re fekszik Ungvártól dél-délkeletre, s 
1 km-re annak vasútállomásától. Az Ungvárhoz Daróc és Kereknye kö-
zött terül el a Nagygejőc felé vezető közút mentén. 

Lakossága: 1867-ben 694, 1890-ben 689, 1910-ben 754, 1940-ben 
642 (352 magyar, 4 szlovák, 285 ruszin), 1944-ben 624, 1969-ben 800, 
1982-ben 1101. 

Társközségei: BÖRVINGES (ukránul: Barvinok) néhány család kivé-
telével ukránok, ruszinok lakják. 

HEGYFARK (ukránul: Pidhorb) ukránok, ruszinok lakják. 
HOSSZÚMEZŐ (UNG~) (ukránul: Dovhe Pole) a teljes elszlávosodás 

felé haladó község. 
DARÓC (ukránul: Dravci) néhány család kivételével ukránok, ruszinok 

lakják. 
Nevének magyarázata: „Baranya: a magyar nyelvterületen többfelé 

található. Többnyire az a vélekedés, hogy a magyar határvédő gyepü-
rendszer bejárataira, kapuira utalnak, és a szláv nyelvekből való. Az 
Ungvár környéki Baranya valóban határőri település közelében (lásd Őr-
darma) egykori gyepűvonal környékén fekszik. Rá tehát alkalmazható-
nak látszik a gyepükapu értelmezés" 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Baranya, orosz-magyar falu, Ung vár-
megyében, Ungvárhoz délre. 118 г., 323 g. kath., 145 réf., 30 zsidó lak-
ja." 

A falu nevét 1427-től említik. 
Múltjából: Baranya a járás legrégibb községe, amely nevét ősi birto-

kos családjától, a Baranyayaktól nyerte. A XIV. században még jelenték-
telen helység volt, de 1427-ben már 3 portát találtak itt a Baranyay csa-
lád tulajdonában. 1599-ben Felsőbaranya néven lakott falu 9 házzal, a 
falu nagy részét ez időben a császári csapatok felégették. 1969-ben Al-
só- és Felsőbaranyán együtt 4 zsellér lakos volt, magyar nevűek. 1719-
ben nemesi falu 6 jobbágy háztartással. Foglalkozásuk őstermelés. 

A csehszlovák időben állami elemi ruszin tannyelvű iskola 3 osztály -
lyal, 3 tanítóval, az 1938-as visszacsatolás után pedig 1 állami népisko-
la és 1 állami gazdasági továbbképző működik 1944. október 27-éig. (A 
hatalomváltást követően magyarellenes véres indulatoknak volt színte-
re.) 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a kereknyei gazda-
sághoz tartozik, a lakosság egy része Ungváron dolgozik. Az itt élő ma-
gyarok fokozatosan asszimilálódnak vagy a városba költöznek. 

Anyanyelvi intézményei: csak ukrán nyelvű intézményei vannak. 



BÁTFA 
1946-tól ukránul: Derevei, magyar többségű település. Közigazgatási-

lag Gálocshoz tartozik, Ungvártól 8 km-re, Sislóc és Palló között terül el 
az ukrán-szlovák határ mentén. 

Lakossága: 1828-ban 204, 1869-ben 250, 1900-ban 209, 1910-ben 
210, 1920-ban 214, 1940-ben 240, egy kivételével mind magyarok, 
1944-ben 221, 1989-ben 245, ebből magyar 200, 1991-ben 252, ebből 
magyar 210. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bátfa, magyar falu, Ungh vmegyében, 
49 г., 62 g. kath., 175 réf., 54 zsidó lakja, református templommal, ter-
mékeny határral." Nevét említik: 1332—7: Patwa, Batwa, 1400: Bathwa 
(Cs. I., 388). 

Múltjából: Az Árpád-kori oklevelekben Patwa néven találjuk. A pápai 
tizedlajstromban 1332-ben és 1337-ben Batwa pjébániás helységként 
szerepel. Első birtokosai a Bátfaiak, akiknek a nevét a leleszi konvent 
Ung megyei határjárásokat leíró irataiban lehet olvasni. A XV. század 
elején a homonnai Drugethek birtokába kerül. Az 1669. évi összeírásban 
felsorolt 7 jobbágy magyar nevű. 1715-ben 7, 1726-ban 4 magyar job-
bágy lakosa volt. Lakói őstermelők. Már ekkor van református templo-
ma, ugyanis a reformáció terjedésével egyidőben alakult meg itt a refor-
mátus egyházközség, a Pálóczy-Horváth család oltalma és pártfogása 
mellett. Az 1648. évi feljegyzések szerint Bátfa anyaegyház volt, 1786-tól 
a pallói Bátfa leányegyháza. A csehszlovák időben 47 lakóháza volt a 
községnek. 

A községből 1944 őszén a sztálinisták nem vittek el senkit. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a palágykomoróci 

gazdasághoz tartozik. A helyiek egy része földműves, a többség Ungvár 
vállalatainál dolgozik. 1989-ig 38 ukrán, két orosz család költözött a fa-
luba. Az itteni magyarok ragaszkodnak ősi hagyományaikhoz. 

Hitélete: Református egyháza a XVI. században keletkezett. Híveinek 
száma 1991-ben 150 fő, lelkipásztoruk Munkácsy Vince. 

Régi templomát 1667-ben újraépítették. Tornya 1858-ban épült, 
1910-ben nyerte el mai formáját. 

Anyanyelvi intézményei: A két világháború között egy állami népis-
kola működött a faluban. Ma nincs önálló magyar iskolája, a gyerekek a 
sislóci magyar tannyelvű középiskolában tanulnak. 

A KMKSZ bátfai alapszervezete 1989. október 15-én alakult 83 taggal, 
elnöke Bakajsza Gyula. Vállalt feladatik között szerepel többek között a 
hagyományőrzés, szociális kérdések, a közutak megjavítása stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Mai református temploma középkori 
eredetű, erősen átépült (XIV—XV. sz.). A templom alatt családi sírbolt 
van, benne a Pálóczyak hamvai pihennek, akik gazdagon pártfogolták az 
egyházat. 

A templom szomszédságában egy XIX. századi magtár és a paplak áll. 



BOTFALVA 
1946-tól ukránul Prikordonne, magyar többségű település, de ukrá-

nok, ruszinok is lakják. Közvetlenül az ukrán-szlovák határ mentén, 
Tarnóc és Sislós között, Ungvártól kb. 8 km-re terül elr Közigazgatásilag 
Tarnóchoz tartozik. 

Lakossága: 1910-ben 460, 1941-ben 512, 1944-ben 495, jelenleg 
500-nál több lakosa van, 1989-ben 630, ebből 440 magyar; 1991-ben 
680, ebből magyar 436. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bótfalva, magyar falu, Ungh vmegyé-
ben, Ungvárhoz délnyugatra: 73 rk., 60 gk., 204 réf., 55 zsidó lakja." 
Legkorábbi történeti adatok: 1355: Bodfalva (Anjou Okm., VI, 287). 

Múltjából: írott emlékekben az 1427. évi adójegyzékben Bahtfalva a 
Daezó és Drágffy család nevén álló jobbágyfalu 3 portával. 1455-ben 
Bodfalva, 1498-ban Bothfalva. A Daczók leszármazottai a XVI. század-
ban következetesen Bótfalvainak íiják magukat. 1567-ben csak 6 job-
bágyportát találtak, mert pestisjárvány pusztított. 1519-ben 19 házból 
álló helység. Az 1719. évi urbárium szerint a kuriális településen 14 job-
bágycsalád élt. Foglalkozásuk az őstermelés, de a kereskedelem és ipar 
is jelentős. Hozzátartozik: Cigánytelep, Trask. 

A csehszlovák időben a falu neve Botfalva. Ekkori iskolái: magyar ál-
lami elemi 2 osztállyal, 3 tanítóval. 1940-ben lakossága közül 2 ruszi-
non kívül magyarok; 134 római, 178 görög katolikus, 113 református, 3 
evangélikus, 84 izraelita. 1944 október végéig közoktatását 1 állami nép-
iskola szolgálta. 

A második világháborúban 14-en elpusztultak. 1944 őszén a sztáli-
nisták 3 személyt elhurcoltak, mind odavesztek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdaság-
hoz tartozik, ugyanakkor a helyi lakosok közül sokan járnak Ungvárra 
dolgozni. A háztáji fellendülőben van. A kistelepülés megszokott, hagyo-
mányos magyar közösségét napjainkban itt is Ungvár közelsége révén 
betelepülő ukránok lazítják fel. Uj falurészt építettek fel a jövevények. 

Hitélete: Szórványban római katolikusok, görög katolikusok és refor-
mátusok lakják. 

Anyanyelvi intézményei: A helyi magyar szülők gyermekeiket a tar-
nóci elemi, illetve a Sislóci Dobó István Középiskolába adják. Botfalva 
újkori történelme, sorsa összefonódott a tarnóciakéval. — A falunak 
nincs sem iskolája, sem temploma. Szerény könyvtára és klubhelyisége 
van. 

A KMKSZ botfalvai szervezete 1989. június 17-én alakult 207 taggal. 
Elnöke Korpa Péter, 1991-től Tóth László. Vállalt feladataikból: magyar 
anyanyelvű intézmények létesítése, kétnyelvű feliratok kivitelezése, falu-
rendezés, érdekvédelem, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A KMKSZ helyi szervezete sírkő állítá-
sát kezdeményezte a helyi temetőben a sztálini önkény áldozatainak. 



CSAP 
CSAP 1946-tól ukránul: Csop, 1944-ig magyar többségű, magyar-uk-

rán, ruszin, orosz vegyes lakosságú, 1957-tól városi rangú település. 
Ungvártól 25 km-re, a Latorca és a Tisza között, az ukrán-magyar-szlo-
vák hármashatár szögletében fekszik. Országos jelentőségű vasúti cso-
mópont, ahol személyvonatok haladnak át Magyarország, Csehország, 
Szlovákia, Ausztria, Olaszország stb. felé. Határában közúti határátkelő 
működik. 

Lakossága: 1910-ben 2318, 1940-ben 3371, ebből magyar 3236, 
1944-ben 3498, 1969-ben 6300, 1981-ben 7200, ebből magyar 3960, 
1989-ben 9600, ebből magyar 3750, 1991-ben 10 000, ebből magyar kb 
5000. 

Nevének magyarázata: „Csap. 1281: Chap... Puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással. A szlovák Cop, Csap, a magyarból, az 
ukrán Csop pedig a szlovákból származik." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Csap magyar falu, Ungh vmegyében, a 
Tisza jobb partján: 146 kath., 415 réf., anyaszentegyházzal. Termékeny 
határa a Tisza és Latorca áradásainak nagyon ki van téve." 

Múltjából: Csap, a Baksa-nemzetség Tisza melletti birtokainak egyi-
ke, akik 1281—1298 között szerezték. A község nevét a XIV. században 
Chop, Chap alakban használják. 1427-ben 26 jobbágyportából álló tele-
pülés, 1550-ben már több nemes is részes a községben, ekkor 5 porta 
nagyságú a falu. Dózsa zászlaja alá a csapi Barsvai Péter osztaga is je-
lentkezett. Később a tatárok okoztak nagy kárt a faluban, lakosai közül 
sokat elhurcoltak. A megyei adólajstrom 1696-ban 7 jobbágy és 4 zsellér 
család nevét tartotta fenn, valamennyien magyarok. A csapiak az 1697-
es tokaji felkelésben, majd az 1703—171 l-es Rákóczi-szabad-
ságharcban is harcoltak. 1720-ban 9 jobbágy nevét vették fel az orszá-
gos összeírásban, közülük 7 magyar és 2 ruszin volt. Az 1870-es 
években kezdődött a Csapon áthaladó vasút építése. Ettől fogva sínpálya 
kötötte össze a vidéket Galíciával és Magyarország tájegységeivel. 1872-
től vált Csap fontos közlekedési csomóponttá, amely a helyi lakosok 
nagy részének életét, a későbbiek folyamán nemzetiségi összetételét is 
gyökeresen megváltoztatta. 

A két világháború között hozzátartozott Csapi-tanya s a Malmok. La-
kosai ekkor őstermeléssel, iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. 

Tanügyét ez időben 1 állami rendszerű kisdedóvoda, 2 állami, 1 római 
katolikus népiskola, 1 községi iparos tanonciskola, 1 állami polgári és 1 
községi gazdasági szakiskola látja el. 

1944. november 23-án a szovjet haderő közel egyhónapos véres har-
cok folyamán foglalta el Csapot. 

Gazdasága: Három ország: Ukrajna, Magyarország és Szlovákia vas-
úti határállomása. A vasutasok itt cserélik ki a keskeny nyomtávú kere-
keket szélesekre vagy fordítva. A környező falvak lakosainak kereseti le-
hetőséget nyújt a vasút, illetve a mozdonyfűtőház, a kocsiszín, valamint 
a csapi tégla- és cserépgyár. Kereskedelmi, szolgáltató egységei és más 



intézményei szintén sok embert foglalkoztatnak. A nemzetközi pályaud-
var bővítése, szolgáltató hálózata stb. szintén jelentősen hozzájárul ah-
hoz, hogy a település mind több ideköltözővel is gyarapodjon, nemzetisé-
gi arculata megváltozzon, magyar lakossága felhíguljon. 45 év alatt 
96,6%-ról 55%-ra csökkent a magyarok arányszáma. Földterülete priva-
tizáció előtt áll. 

Hitélete: Református egyháza 1642-ben keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 900 fő, lelkipásztoruk Balogh János. A II. világháború-
ban elpusztult a templom, a római katolikus templomba járnak az em-
berek. Hozzáláttak új templom létesítéséhez. 

Római katolikus egyháza 1890-ben keletkezett, 1991-ben 1350 lelkes 
gyülekezete van. Lelkipásztoruk Bahán Béla. A mai templomát a XIX— 
XX. század fordulóján építették újjá. 

Anyanyelvi intézményei: Két középiskolája van: az 1. sz. orosz és 
ukrán párhuzamos osztályokkal. 1945-től magyar tannyelvű általános, 
1960-tól középiskola működik. Az 1991/92-es tanévben az 591 gyere-
ket 47 pedagógus oktatja. 1989-től magyar anyanyelvű óvodai csoportja 
van. 

Csapon zeneiskola is működik. 
Hat könyvtárában mintegy 100 ezer kötet található, ám a magyar 

könyvek száma kevés, anyaguk hiányos. 
A vasutasok 360 nézőt befogadó kultúrháza gyakran színtere magyar 

rendezvényeknek. 
A KMKSZ csapi szervezete 1989. május 26-án alakult 414 taggal, el-

nöke: Halász József. Programjukból: a történelmi utcanevek visszaállítá-
sa, magyar nyelvű feliratok bevezetése, érdekképviselet. A szervezet ke-
retében Balog Alice vezetésével nyugdíjas klub működik, amely 
kapcsolatban áll a záhonyiakkal. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A XV. századi középkori temploma el-
pusztult, jelenleg is működő római katolikus templom épült a helyére. 

Vasúti csomópont „sztálini" eklektikus állomás menti épületekkel. 
Itt született az 1930-as évek munkássajtójában Virgi álnéven publiká-

ló Gulyás Ignác, a nemzetközi eszperantó nyelvmozgalom aktív tagja. 
A KMKSZ itteni szervezete 1989. november 26-án a helyi temetőben 

emlékművet állított a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

CSÁSZLÓC 

CSÁSZLÓC 1946-tól ukránul: Csaszlivci, 1944-ig magyar többségű 
vegyes lakosságú település. Ukránok, ruszinok, magyarok lakják. Köz-
igazgatásilag Kereknyéhez tartozik, Ungvártól délre kb. 12 km-re fek-
szik, Kereknye és Nagygejőc között terül el. 

Lakossága: 1910-ben 559, 1940-ben 521, ebből magyar 494, 1944-
ben 505, 1989-ben 700, ebből magyar 520, jelenleg ezren aluli lakosai-
nak száma. 



Nevének magyarázata: „1263—69: Chaslouch szláv eredetű. Sze-
mélynévi alapszavához 1. Császló szócikkét: Czazlaw személynév. Az utó-
tag a birtokos személyraggal ellátott monostor, 'kolostor'. Idővel az utó-
tag elmaradt. Az ukrán névalak Csaszlivci (többes szám)." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Császlócz orosz-tót falu Ungh vmegyé-
ben. 353 r. k., 360 g. kath., 6 réf., 26 zsidó lakja. Római kath. fiók-
szentegyház. Derék urasági lakházak. Jó föld, erdő." 

Múltjából: Császlóc. Ung megye közepes nagyságú faluja, a XIV. szá-
zadban Chazlouch névírással szerepel a hasonnevű család és a Pálócziak 
tulajdonában. 1338-tól a megye területén lévő Szerednye vár tartozéka. 
1715-ben 7 jobbágy, 1 zsellércsalád közül 5 magyar, 7 ruszin. Lakosai 
őstermelők. 

A csehszlovák időben a falu neve Óáslovce. Állami ukrán tannyelvű 
népiskola és egy római katolikus felekezeti magyar elemi működött egy-
egy osztállyal, egy-egy tanítóval. Az 1938-as visszacsatolás után a köz-
oktatás helyzete hasonló. 

A faluból 1945 júliusában a levéltári lista szerint 37 férfi ismeretlen 
helyen tartózkodott. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a ketergényi és a he-
lyi gazdasághoz tartozik. Sokan dolgoznak Ungvár iparvállalatainál, illet-
ve farmerként földet bérelnek. Az egykori szlovákok mára magyar anya-
nyelvűek. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1841-ben keletkezett. 1991-ben a 
felnőtt hívek száma 350, lelkipásztoruk Károlyi Lajos. A templom a 
XIV—XV. században épült gótikus stílusban. A szakirodalomban gótikus 
harangjáról is említést tesznek. 

Az 1949 után ortodoxá minősített görög katolikusok 1989-től újjá-
szervezték közösségüket. 

Anyanyelvi intézményei: Magyar tannyelvű elemi iskoláját a Brezs-
nyev-korszakban megszüntették, amikor a szomszédos Kereknyén meg-
nyitották az ukrán tannyelvű középiskolát. 1991-től újra magyar tan-
nyelvű elemije van, az 1991/92-es tanévben a 9 gyereket 1 tanító 
oktatja. A község kulturális intézményei is (klub, könyvtár) az ukrán 
művelődés szolgálatában állnak. Magyar jellegű rendezvényei ritka-
ságszámba mennek. A legközelebbi magyar iskolák Nagygejőcön, Ráton 
és Homokon találhatók. 

A KMKSZ császlóci szervezete 1989. április 16-án alakult 73 taggal, 
elnöke Gergely Zoltán. Megoldásra váró problémák: magyar elemi és ma-
gyar óvodai csoport megnyitása, a községi tanácsi jog visszaszerzése stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori eredetű római katolikus 
temploma (gótikus) mára átépült, anyaegyháza már a XIV. században vi-
rágzott. Árpád-korabeli templomát a külső betörések ellen sánccal vet-
ték körül. A kerítés fülkéiben elhelyezett 14 stáció festett szobrai Krisz-
tus keresztútj át jelenítik meg. 

Nevezetessége volt a legalább 50 éves tölgye, amely a volt uradalmi 
épület (kastély) — jelenleg bennlakásos iskola — előtt állt, de sajnos 
nemrég kivágták. 



A császlóci KMKSZ-szervezet 1989 novemberében emlékmüvet állított 
a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

ESZENY 

ESZENY 1946-tól ukránul: Javorove, 1990-tól hivatalosan ukránul 
is Eszeny, magyar település a Tisza jobb partján, az ukrán-magyar ha-
tár mentén. 31 km-re fekszik Ungvártól Tiszaásvány és Szalóka között. 
Vasútállomása 1 km-re Eszeny. Községi tanácsa helyben. A Csap és 
Nagydobrony közötti országúthoz bekötőúttal kapcsolódik. 

Lakossága: 1910-ben 2013, 1940-ben 2682, ebből magyar 2173, 
1944-ben 2526, 1969-ben 1797, 1982-ben 1881, 1989-ben 1768, ebből 
magyar 1458, 1991-ben 1789, ebből magyar 1215. 

Hozzátartoztak az alábbi, nagyobbrészt a cseh hatóságok által bete-
lepített külterületek: Bezdédi-tanya, Cigánytelep, Eszenyi-zsilip, 
Forgács-tanya, Gazerdő, Horváth-tanya, Jármay-tanya, Kápolna-tanya, 
Kiseszeny, Kövesút, Macskarév, Nagytanya, Reismann-tanya, Sza-
lánczy-tanya, Szernyehát, Újváros-tanya. 

Nevének magyarázata: »Eszeny. (1270): Apa Ezen. Puszta személy-
névből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév a 
magyar régi nyelvi Esze (1138) 1329: Ese személynévnek lehet a szár-
mazéka. Kevésbé meggyőző az a feltevés, hogy a helynév szláv eredetű, s 
az ősszláv sen, „kőrisfa" rejlik benne. Az 1946-ban hatósági úton megál-
lapított ukrán Javorove, „Eszeny" tulajdonképpeni értelme „juharos, iha-
ros, jávoros.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Eszeny. Szabolcs vmegye, magyar falu, 
a Tiszán túl, Beregh vmegye szomszédságában: 22 róm. kath., 12 g. 
kath., 670 réf., 24 zsidó lakja. Református anya templommal, termékeny 
határral, erdővel." 

Múltjából: Eszeny. Neve a tatáijárás után az 1248-ban megtartott 
határjáráskor tűnik fel, amikor Eszeny földje (torra Ezen) a Becse-Ger-
gely nemzetség tulajdona. E nemzetség Apa nevű tagja vitézsége fejében 
kapta Ágtelekkel együtt. Az eszenyi pálos kolostort is a nevezett nemzet-
ségi tag alapította 1270-ben. Oklevelekben a XV. század közepéig Sza-
bolcs megyéhez tartozó faluként szerepel. 1355-ben neve Ezen, 1414-
ben Kysezen, 1458-ben Ezzen alakban írták. Pálos kolostorát Fülöp és 
Jakab apostolok tiszteletére szentelték fel. 1439-ben Csopy Ákosnak 
megengedte a király, hogy a helység mellett lévő Csere folyón hidat vagy 
révet állíttasson fel vámszedési joggal. 1454-ben — egy ideig — Zemplén 
megyei falu, ekkor az Eszenyi család nevén szerepel. 1639 körül Csapi 
Ferenc, az új vallás híve, elűzte az eszenyi pálosokat. A hagyomány sze-
rint mai temploma a Pálos-rendi szerzetesek kolostorának anyagából 
épült. 

A község nagy részét 1879-ben tűzvész pusztította. Területe 1854-től 
1861-ig Bereg megye hatásköre alá tartozott. Ekkori lakossága őstermelő. 



A csehszlovák időben a falu neve Esen. Ekkor a tanügyet magyar álla-
mi elemi iskola (5 osztállyal, 5 tanítóval) és külön református felekezeti 
népiskola (1 osztállyal és 1 tanítóval) szolgálta. Az 1938-as visszacsato-
lás után a meglévők tovább működnek. Ekkor egy állami gazdasági nép-
iskolát is nyitottak. 

A II. világháborúban a községből 10-en haltak hősi halált. 1944 őszén 
313 férfit hurcoltak el a sztálinisták, közülük 94-en odahaltak. 15 em-
bert koncepciós per által ítéltek el, 2-en közülük meghaltak a lágerben. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. A falu lakosságának egy része itt dolgozik, a többség, a munka-
képes lakosság majdnem fele a csapi, illetve a bátyúi vasúti csomópon-
ton, s Ungváron vállal munkát. Rendezett, jómódú község, alapvető szol-
gáltató és kereskedelmi hálózata eleget tesz a helyi igényeknek. Háztáji 
gazdasága fellendülőben van. 

Hitélete: Református egyháza 1772-ben keletkezett. 1991-ben kb. 
1000 lelkes gyülekezete van, lelkipásztoruk Balogh János. Temploma 
1794-ben épült torony nélkül, 1815-ben nyeri el mai formáját. Az egy-
házközségre vonatkozó hiteles anyagok az 1879. évi tűzvész alkalmával 
elpusztultak. 

Anyanyelvi intézményei: 1946-tól magyar tannyelvű általános, 
1978-tól középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben a 319 tanulót 23 
tanító oktatja. Az intézmény szerepet játszik a magyar művelődési élet 
fellendítésében, rendszeresen tartanak író-olvasó találkozókat falai kö-
zött. 

A több mint 50 férőhelyes óvodája magyar tannyelvű. 
350 férőhelyes művelődési házában tartalmas szórakozást talál a helyi 

magyar ifjúság. Műkedvelő csoportjai a magyar művelődési és folklór ha-
gyományokból merítenek. Falusi könyvtárában több mint 5 ezer kötet 
van, de magyar anyaga kevés és hiányos. 

A KMKSZ eszenyi szervezete 1989. április 23-án alakult 188 taggal, 
elnöke Badó József. Vállalt feladatuk többek között az érdekvédelem, 
hagyományápolás, a folklóregyüttes fenntartása, KMKSZ-könyvtár létre-
hozása stb. szerepel. 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1270 előtt épült középkori pálos ko-
lostora, ahonnan 1639-ben elűzték a rend tagjait, s az építmény is el-
pusztult. A kolostorhoz érdekes legendák fűződnek. A néphagyomány 
szerint a falu határában a Kastélydombon állt hajdan Micz bán kastélya, 
amelyhez Micz bán fiával és kőszívű feleségével kapcsolatos, egyben a 
falu eredetét is magyarázó népmonda fűződik. 

A tatáijárás után sánccal körülvett, kőből készült várkastélya a cas-
tellum, vagyis erődítmény 1676-után pusztulhatott el. Később a falu 
egyes házai az említett kastély és a kolostor romjaiból épült fel. 

A KMKSZ eszenyi alapszervezete 1991. november 9-én emlékművet 
állított a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 1991. szeptem-
ber 9-én pedig emléktáblát avatott a templom falán Balog Sándornak, a 
falu református lelkészének, aki a sztálini önkény áldozata lett. 



GÁLOCS 
GÁLOCS 1946-tól ukránul Haloes, döntően magyar település, Ung-

vártól 9 km-re Palágykomoróc és Sislóc között terül el az Ungvár-Kis-
szelmenc útvonalon. Községi tanácsa helyben. Legközelebbi vasútállo-
mása 7 km-re Szűrte. 

Lakossága: 1869-ben 489, 1910-ben 542, 1920-ban 492, 1940-ben 
541, 1944-ben 529, 1969-ben 404, 1982-ben 490, 1989-ben 502, ebből 
magyar 396, 1991-ben 545, ebből magyar 400. 

Társközségei: PALLÓ és BÁTFA. 
Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gálócs, magyar-orosz falu Ungh vme-

gyében. 88 római, 132 gör. kat, 265 református, 5 evang., 60 zsidó lak-
ja. Református eklésia." Nevét említik: 1427-ben: Galooch, 1520: 
Nagyhygalocz, Kysgalocz) Cs. I., 390). 

Múltjából: Egy a XIII. században kiállított oklevél szerint az Aba-nem-
zetség ősi javainak egyike, amely a XIV. század elején véres csaták szín-
helye volt. Az Aba-nemzetség történetével összefüggő esemény: I. Amadé, 
aki több ízben nádori méltóságot viselt, 1308-tól Nevicke várának ura és 
a környező vidék birtokosa. Két fia elesett a rozgonyi csatában. Nevickét 
az Ákos-nembeli Miczk bán foglalta el hosszú ostrom után. Ungvárt s 
birtokait a király Drugeth Fülöpnek adományozta. Gálocs ekkor a vár 
tartozéka. 1696-ban 11 jobbágy lakja, négynek neve ruszin. 1715-ben 8 
jobbágycsalád lakja. 1828-ban tisztán magyar anyanyelvű lakossága gö-
rögkeleti és református vallású, ekkor 54 lakóházában 540 lakost írtak 
össze. Foglalkozásuk főként őstermelés. 

A két világháború között a községben 1 állami népiskola működött. 
1944 őszén a faluból a sztálinisták nem hurcoltak el senkit, a II. világ-

háborúban 9-en pusztultak el. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a palágykomoróci 

gazdasághoz tartozik. A helyi lakosok egy része a közösben, a többség 
Ungvár iparvállalatainál, szolgáltató egységeinél dolgozik. Szembetűnő a 
fiatalság elvándorlása. Rendezett kisközség, lakossága hagyománytiszte-
lő. A községbe 1944 után települtek le a szláv családok. 

Hitélete: Református egyháza a XVIII. század elején keletkezett, 
1619-ben Palágy filiálja, de 1760-tól már anyaegyház. 1991-ben 200 
felnőtt hívet számlál, lelkipásztoruk Nagy János. A mai temploma 1910-
ben épült. 

A római katolikus egyházát 1989-ben újraalapították a görög katoliku-
sokkal együtt. Híveinek száma 1989-ben 250, lelkipásztoruk Bohán Béla. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi iskolája 
van. Az 1991/92-es tanévben a 26 tanulót 3 pedagógus oktatja. A gye-
rekek a közeli sislóci magyar középiskolában tanulhatnak tovább, vagy a 
palágykomoróci általános iskolában. 50 férőhelyes óvodája szintén ma-
gyar tannyelvű. 

A 100 férőhelyes klubja a falu művelődési életének központja, gyakori 
magyar rendezvények színhelye. A falusi könyvtár 4 ezren felüli állomá-
nyának magyar anyaga szerény, hiányos. 



A KMKSZ gálocsi alapszervezete 1989. április 23-án alakult 95 taggal, 
elnöke Molnár László. Vállalt feladataik között szerepel: a kivándorlás 
megállítása, érdekvédelem, a település közművesítése, hagyományőrzés 
stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Jellegzetes stílusú református templo-
ma 1910-ben boldogkeresztúri faragott mészkőből épült. 

A KMKSZ helyi alapszervezete 1991. október 31-én a református 
templomkertben emlékművet állított a II. világháború és a sztálini ön-
kény áldozatainak. 

1992. október 25-én a templom belső falán emléktáblát avatott Gecse 
Endre lelkésznek, akit az 1956-os magyarországi események kapcsán a 
KGB tisztjei letartóztattak s kihallgatás közben az ungvári börtönben 
halálra kínoztak. Tetemét 1992. október 24-én az ungvári Kapós utcai 
temetőből átvitték a gálocsiba, és ott örök nyugalomra helyezték. 

KETERGÉNY 
1946-tól ukránul Rozivka, túlnyomó többségben magyarlakta telepü-

lés. Közigazgatásilag Homokhoz tartozik, Minaj és Homok között terül el 
az Ungvár—Csap országút mentén, kb. 6 km-re Ungvártól. 

Lakossága: 1828-ban 129, 1869-ben 201, 1910-ben 194, 1940-ben 
245, 1989-ben 1230, ebből 470 magyar; 1991-ben 1500, ebből magyar 
470. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Ketergény, Ungh vm. magyar falu, Kis-
Ráth fii., 13 római, 8 görög kath., 69 réf., 20 zsidó lakja." Legkorábbi 
adatok: 1422: Kethergen. (Cs. I., 393). 

Múltjából: 1422-ben Kethergen alakban a leleszi káptalan határjáró 
oklevelében említik. 1427-ben Ketwthergen falu az adózó helységek kö-
zött szerepel. Birtokosai az Ungvár környéki nemes családok. 1543-ban 
42-en lakják. Hét év múlva csak 2 portája van, 1556 elején csak fél por-
ta népes, a többi elpusztult. 1599-ben 7 házból álló falu. A XVII. század 
elején az ungvári uradalom tartozéka, 1696-ban taksás hely 3 magyar 
jobbágylakossal. A XVIII. század végén egyházilag Kisrát leányegyháza. 
1828-ban 28 házból álló magyar falu. Lakosainak foglalkozása ősterme-
lés. A csehszlovák időben a falu neve Ketergen. Lakóházainak száma ek-
kor 50. 1940-ben lakossága közül 4 szlovák és 2 ruszin kivételével ma-
gyarok; 36 római, 54 görög katolikus, 146 református és 9 izraelita. 

1944 novemberében a faluból nem hurcoltak el senkit. 
Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdasághoz 

tartozik. Itt épült fel az Állami Takarmányfeldolgozó Gyár és a baromfite-
lep. A helyi lakosságnak csupán kis része dolgozik a helyi gazdaságok-
ban, túlnyomó részük a közeli Ungváron talált állandó munkahelyet. 
Módos falu, azonban a város közelsége az utóbbi időben mind több más 
nyelvű betelepedőt vonz a községbe, amely kisebbségbe szorította a ma-



gyar közösséget. Már egész lakónegyed jelent meg a takarmánygyár 
szomszédságában, városi típusú tömbházakból. 

Hitélete: Szórványban római katolikusok, görög katolikusok, görög-
keletiek és reformátusok lakják. 

Anyanyelvi intézményei: A két háború között állami magyar elemije 
van egy osztállyal és egy tanítóval, az 1938-as visszacsatolás után ha-
sonló a helyzet. 1945 után önálló magyar iskolája nincs, a szülők a 
koncházi és a homoki vagy az ungvári magyar iskolába adhatják gyere-
keiket. A falu életéből hiányzik a szervezett magyar művelődési élet. 

A KMKSZ ketergényi alapszerkezete 1990. október 25-én alakult 93 
taggal. Elnöke: Benkő Irén. A vállalt feladataikból: kultúrház, elemi ma-
gyar iskola építésének kezdeményezése, szociális kérdések megoldása, 
hagyományőrzés. 

KEREKNYE 

1946-tól ukránul: Koritnyani, községi tanáccsal rendelkező, mára 
teljesen elukránosodott falu. Ungvártól 9 km-re terül el Császlóc és Ho-
mok szomszédságában. Vasútállomása 2 km-re van Homokon. 

Lakossága: 1910-ben 843, 1940-ben 841, ebből magyar 430, 1944-
ben 817, 1969-ben 945, 1989-ben 1500, ebből magyar 200. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Keregnye, helyesebben Kereknye Ungh 
vmegyében orosz falu. 18 római, 618 g. kath., 32 ref... Görög ka th., pa-
róchia. Jó határ. Erdő. Itt lovasság szokott tanyázni." Nevét 1427-től 
említik: Kerekthow, 1499-től Kerekruje. (Cs. I., 392). 

Múltjából: A tatárok által elpusztított, majd később a császári csapa-
tok által sem kímélt magyar faluban a XVIII. században jelennek meg a 
görög katolikus vallású ruszinok. Templomuk már 1769 táján állott. 

Lakott külterületei: Kincses-tanya, Rózsás-tanya. 
A csehszlovák időben iskolája csak ukrán tannyelvű. Az 1944-es sors-

forduló után nincs magyar nyelvű intézménye, maroknyi magyarsága ki 
van téve az asszimilációnak. 

A társközségként nyilvántartott KINCSES-nek is kevés a magyar la-
kossága. Ez a település a Kincses-tanyából fejlődött ki már a csehszlo-
vák korszakban (Kinces), amikor az ukrán telepeseknek iskolát nyitot-
tak. 1989-ben lakossága 235, ebből magyar anyanyelvű 130. A helyiek 
ukránul és magyarul is beszélnek. 

Egyébként az itteniek úgy tudják, hogy a kincsesi harangláb harangja 
még a középkorból maradt vissza. 



KINCSESHOMOK 
HOMOK, 1946-tól ukránul Holmok, vegyes lakosú ukrán, ruszin-ma-

gyar község, ahol 1945 után a helyi magyarság kisebbségbe szorult a 
felülről szervezett betelepítések révén. Községi tanácsa helyben. A tele-
pülés Ungvártól délnyugatra 7 km-re, az Ungvár—Csap műút mentén 
terül el. 

Hozzátartozik: Cigánytelep. 
Lakossága: 1830-ban 368, 1910-ben 541, 1940-ben 630, 1944-ben 

338, 1969-ben 1083, 1982-ben 1184, 1989-ben 1140, ebből 540 ma-
gyar anyanyelvű. 

Társközségei: KONCHÁZA, MINAJ, KETERGÉNY. 
Nevének magyarázata: »...1358: Homuk... 1366: Humuk... 1427: Ho-

mok... A talaj fajtájára utaló magyar homok főnévből keletkezett. — Az 
ukrán, orosz Holmok. „Homok" a magyarból való...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Homok, magyar-orosz falu, Ungh vme-
gyében. Ungvárhoz délre... 142 római, 107 görög kath., 156 réf., 18 zsi-
dó lakja." 

Múltjából: Egy késő Árpád-kori oklevélben a falut Hunky néven emlí-
tik, 1288-ban már a Baksa-nemzetség birtoka. A XIV. század elején az 
egri káptalan előtt tartott birtokosztáskor a Bocskay családé lett. 1427-
ben viszont már Homoknak írták az adóösszeírásban a hasonnevű csa-
lád tulajdonában. Egy 1552. évi összeírásban Homok falu teljesen fel-
égett helységként szerepel. A megyei összeíróbiztos megemlíti, hogy a 
helységet német-szász katonák pusztították el. 1599-ben 19 házból áll, 
ugyanannyi családdal. Magyar jellegét a XVIII. században is megtartotta. 
1830-ban 60 lakóházból állott 368 lakossal és római katolikus temp-
lommal, de zsinagógája is volt. 1940-ben lakosai közül 601 magyar, 1 
német, 8 szlovák, 14 rutén, 6 egyéb; 290 római, 141 görög katolikus, 
128 református, 1 evangélikus, 6 görögkeleti, 64 izraelita. 

A levéltári adatok szerint 1945 júliusában 33 férfi ismeretlen helyen 
tartózkodik. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdasághoz 
tartozik, de a falu felnőtt lakosságának túlnyomó része Ungváron dolgo-
zik. A város közelségével magyarázható, hogy évről évre mind több uk-
rán, ruszin telepedik le a faluban, a helyiek nyelvét kevesen tanulják 
meg, sok a vegyes házasság, az együttélés zavartalan. Módos község, az 
itt élő magyarok hagyománytisztelők. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje a XIX. szá-
zad. — 1991-ben 300 lelkes gyülekezete van. Lelkipásztoruk: Károlyi La-
jos. 

Szórványban reformátusok, görög katolikusok lakják. 
Anyanyelvi intézményei: A csehszlovák időben, illetve az 1938-as 

visszacsatolás után egy állami magyar tannyelvű népiskolája volt 3 osz-
tállyal, 3 tanítóval. 

1945-től magyar tannyelvű, 1957-től általános iskola működik. Az 
1991/92-es tanévben 37 tanulót 5 pedagógus oktat. A magyar szülök 



közül sajnos egyre többen az ukrán osztályokba íratják gyermekeiket, 
így képzelnek biztonságosabb jövőt gyerekeiknek. 

A magyar iskolások az ungvári 10. számú Dayka Gábor középiskolá-
ban szerezhetnek érettségit. 

A falu klubja, könyvtára mostohán kezeli a magyar művelődést. Több 
mint 7 ezer kötetből álló könyvtárának magyar állománya csekély, hiá-
nyos. 

A kincseshomoki KMKSZ-szervezet 1991-ben alakult 100 taggal. El-
nöke: Tárczy Sándor, majd Komonyi István. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori eredetű, ma is létező temp-
loma mára átépült. 

KISDOBRONY 

1946-tól ukránul Mala Dobrony, magyar község, 38 km-re terül el 
Ungvártól. Vasútállomása 10 km-re van Bátyútól. A falun áthalad a 
Csap—Beregszász közút. 

Lakossága: 1881-ben 1101, 1910-ben 1207, 1940-ben 1475, 1944-
ben 1469, 1969-ben 1647, 1982-ben 1732, 1989-ben 1810, ebből ma-
gyar 1800, 1991-ben 1980, ebből magyar 1971. 

Társközségei: TISZAÁGTELEK, DEMICSO. 
Nevének magyarázata: »...A Dobrony helynév puszta személynévből 

keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynévhez 1. 
Dobronhegy szócikket... Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű. 
Vö. cseh Dobron személynévvel... A Nagy- előtag a szomszédos Kisdob-
rony (1372, 1373 Kisdobron)..., 1384: Kysdobron... „Malaja Dobrony" 
előtagjával van korrelációban. Az ukrán Velika Dobrony, „Nagydobrony" 
és Mála Dobrony, „Kisdobrony" részfordítás magyarból.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Dobrony (Kis), Beregh v. magyar falu, 
Ungh vmgye szélén..., közel oda, ahol a Szernye a Latorczába ömlik. 26 
róm. kath., 18 g. kath., 354 réf., 15 zsidó lakja. Református anya-
szentegyház. Két nyomásbeli határa gazdag búzatermő; legelője egyik 
nyomásban szúk; fája tűzre, épületre elég; lakosai halászattal, faedény-
csinálással is kereshetik élelmöket, egyébiránt néha árvizektől szenved-
nek." 

Múltjából: Árpád-kori település. „Csépánfölde (-teleke) 1248: Che-
panfelde in C-u de Beregh. IV. Béla e lakatlan (vacua) földet, amely örö-
kös nélkül elhalt emberé volt, állítólag már 1248-ban Beregi Snethe fia 
Mátyásnak adta. 1384-ben Kisdobronynak nevezik." 

Kisdobronyban a történelem előtti korból emberi település nyomai ke-
rültek napfényre. Lehoczky Tivadar szerint neve szláv eredetű, tölgyerde-
je után, Dubrony alakban. A tatárjárás után lakatlan hely. 1379-ben a 
Széchyek peres ügyében Csépánfalva, másként Kisdobrony is előfordul a 
felsorolásban. Kisdobrony a megyebeosztás szerint a XVIII. században és 
a XIX. század elején Ung megyéhez, majd Bereg vármegyéhez tartozott. 



A két háború között hozzátartozott a Cigány-tanya, Latorca-kert, Li-
ge tkefürdö, Tamáséger. Lakosságának fő foglalkozása ekkor az ősterme-
lés, de számos iparos és kereskedő is van. Református és izraelita temp-
loma helyben. A csehszlovák időben a falu neve Mala Dobron. 
Lakóházainak száma 239. 1940-ben lakossága közül 9 ruszin, 1 szlo-
vák, és 1 egyéb anyanyelven kívül, valamennyien magyarok; 20 római, 
28 görög katolikus 1227 református, 1 evangélikus, 142 izraelita. 

1944 őszén a sztálinisták 154 férfit hurcoltak el, ebből 72-en odahal-
tak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a nagydobronyi gaz-
dasághoz tartozik. Az itteniek közül sokan a helyi gazdaságban dolgoz-
nak, sokan másutt helyezkedtek el, így például a csapi vasúti csomó-
ponton, a fűtőházban, valamint Ungvár építő- és iparvállalatainál. A falu 
rendezett, lakói jómódban élnek — a nagydobronyiakhoz hasonlóan —, 
mint kistermelők, az ungvári közpiac fő ellátói. Háztáji gazdálkodásuk 
fejlett. A település megőrizte magyarságarculatát. 

A kisdobronyiak fő specialitása a melegházi primőr zöldség termesz-
tése. 

Hitélete: Református egyháza 1618-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 900 fő. Lelkipásztoruk: Kiss Ernő. A mai temploma 1838-
ban épült. Úgy építették, hogy a régit le sem bontották, hanem új fallal 
vették körül, így a 10 évig tartó építés alatt az istentisztelet a belső 
templomban folyt. 1881. augusztus 5-én leégett, 1893-ban kapta mai 
formáját. 

Anyanyelvi intézményei: A két világháború között állami magyar 
tannyelvű népiskola működött a községben, 8 osztállyal. Az 1938-as 
visszacsatolás után egy állami és egy református népiskolája van. 

1945-től magyar tannyelvű általános iskola működik a községben, a 
gyerekek középiskolába a szomszédos Nagydobronyba járnak. Az 
1991 /92-es tanévben a 282 tanulót 24 pedagógus oktatja. 

Több mint 50 férőhelyes óvodája magyar tannyelvű. Falusi könyv-
tárának állománya 10 ezer fölötti, magyar anyaga szegényes. A helyi igé-
nyeknek nem felel meg a községi klub, épülete korszerűtlen. 

A KMKSZ kisdobronyi szervezete 1989-ben alakult kb. 100 taggal. El-
nökei: Váradi Imre, 1990-től Bernát Csaba. A vállalt feladataikból: ha-
gyományápolás stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A falu határában gyógyvízre buk-
kantak, 1970-től gyógyüdülőt üzemeltetnek. 

A KMKSZ kisdobronyi szervezete 1989. november 26-án a temetőben 
emléktáblát leplezett le a második világháború és a sztálini önkény áldo-
zatainak tiszteletére. 



KISGEJŐC 
1946-tól ukránul Mali Hejivci, magyar falu. Közigazgatásilag Nagyge-

jőchöz tartozik. A Latorca folyó mentén, Ungvártól 20 km-re terül el. A 
falu sorsa összefonódott Nagygejőccel. 

Lakossága: 1828-ban 794, 1869-ben 953, 1910-ben 897, 1928-ban 
937, 1940-ben 1007, 1944-ben 980, 1989-ben 745, ebből magyar anya-
nyelvű 710; 1991-ben 736, ebből magyar 704. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kis-Gejőc, magyar falu, Ungh megyé-
ben, Ungvárhoz délre: 204 római, 72 görög katolikus, 455 réf., 42 zsidó 
lakja, református anyaszentegyházzal, földje jó. Erdeje sok és makkot 
adó." Legkorábbi történeti adatok: 1394. Gey euch Ramoca-Geyewch 
(Cs. I., 390). 

Múltjából. Kisgejőc a XIV. század végén Ramoca-Geyewch alakban 
tűnik fel, mint a Ramocsai család birtoka. Nagyobb jelentősége nincs, 
mert a családi leszármazáson kívül a Butkayak is nyernek itt részeket 
1489-ben. 1567-ben név szerint felsorolt jobbágy népessége magyar. 
Ekkor 10 jobbágy, 8 zsellér családot találtak, 4 ház elhagyatott volt, la-
kói a megye-szerte dühöngő pestisjárványnak estek áldozatul. 1599-ben 
Kisgejőc, másként Ramocha-Geötz 25 lakóházból állott, s Deregnyői ali-
as Bessenyő Pálé. 1696-ban Kis-Gehőcznek írják 5 jobbágy és 1 zsellér 
háztartással, magyar lakossággal. Magyar jellege a XVIII. században is 
megmarad. 1828-ban 100 házból állt. Lakóinak akkor a fő foglalkozása 
az őstermelés. Lakott helyei: Cigánytelep, Egri tanya, Latorca-remete, 
Orosztelep. 

A csehszlovák időben a falu neve Maié Gejovce. Ekkori iskolái: feleke-
zeti református magyar népiskola 1 osztállyal és állami ukrán elemi 2 
osztállyal. 1938 után a helyzet alig változott. Ezidőben lakóházainak 
száma 203. 1940-ben lakossága közül 102 ruszin, és 1 szlovák kivételé-
vel magyarok, 147 római, 305 görög katolikus, 516 református, 38 izrae-
lita és 1 egyéb felekezetű. 

A második világháborúban 35-en elpusztultak. 1944 novemberében a 
sztálinisták 19 férfit elhurcoltak, odahaltak 17-en. A koncepciós per fo-
lyamán elítéltek és kivégeztek 1 személyt. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik, ahol sokan dolgoznak. A fiatalabb nemzedék Ungvárra ingázva 
keresett jó munkaalkalmat. Eredményes háztáji gazdálkodása a nagy-
dobronyiakéhoz mérhető. Hagyományőrző település. Lakossága lassú 
csökkenést mutat. 

Hitélete: Református egyháza 1648-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 350 fő. Lelkipásztoruk: Stefán Miklós. A mostani temploma 
1844-ben készült, időközben kétszer is leégett. Harangját Egri Ferenc 
készítette. 

A római katolikusok a nagygejőci római katolikus egyház tagjai. 
1989-től a görög katolikusok felekezetüket újjászervezték 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemije 1990-
től általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben a 63 tanulót 11 pe-



dagógus oktatja. Az 1990/9 l-es tanévben a szülők kérésére nyitották az 
általános iskolát. Középiskolai érettségit az Ungvári 10. számú Dayka 
Gábor Középiskolában szerezhetnek. 

Több mint 50 férőhelyes óvodája magyar tannyelvű. 
Az utóbbi évtizedben épült művelődési otthona 330 férőhelyes. A kör-

nyék kulturális központja is, amelynek falai között magyar rendezvénye-
ket tartanak. Könyvtárának magyar állománya szerény. 

A KMKSZ kisgejőci szervezete 1990. április 2-án külön vált a nagyge-
jőci szervezettől, 165 taggal. Elnöke: Fegyvernek! Ferenc. Kezdeményezik 
Kisgejőc önálló önkormányzatának megalakítását, a temető rendezését, 
hagyományápolást. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt született a híres harangöntő: Egri 
Ferenc. — Az öntöde épületét a háború után a gazdaság raktárrá alakí-
totta át, de a berendezés maradványai megtalálhatók benne. 

A KMKSZ helyi szervezete 1989. november 1-én kopjafát állított a he-
lyi temetőben, 1990. november 1-én emlékművet avattak a II. világhábo-
rú és a sztálini önkény áldozatainak. 

KISSZELMENC 

SZELMENC, csonka falu, másik fele 1944-től Szlovákiához tartozik. 
1946-tól ukránul Szolonci, magyar kistelepülés. Közigazgatásilag a tő-
szomszédságában fekvő Palágykomoróchoz tartozik. Az ukrán-szlovák 
határ kettészeli az egykori nagy községet. 

Lakossága: 1870-ben 236, 1900-ban 246, 1910-ben 320, 1940-ben 
322, 1944-ben 319, 1989-ben 230, ebből magyar 218; 1991-ben 231, 
ebből magyar 217. 

Nevének magyarázata: »...A Szelmenc helynév szláv eredetű vö.: 
szlovén Slemenca helynév, ...s a szerb-horvát Slemenica helynevet... 
Alapszavához lásd Sljeme szócikkét. (Sljéme: — a tetőszerkezet vízszintes 
fagerendája, Szelemen: hegycsúcs, hegy-gerinc. Etimológiailag azonos 
szláv eredetű magyar Szelemen „Sljeme" névalakot az magyarázza, hogy 
a horvát hegynevet hozzáigazították a magyar szelemen főnévhez. Legko-
rábbi történeti adatok: 1332—7: Zelemench (Cs., I., 398), 1552: Kis Szel-
menc (Dezső 269). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kis-Szelmencz, magyar-orosz falu, 
Ung vmegyében, Ungvárhoz nyugat-délre...: 89 róm., 96 gk., 64 refor-
mátus és 24 zsidó lakja." 

Múltjából: Kisszelmenc a középkor második felében alakult faluvá. 
Neve csak a mohácsi vész utáni időkben tűnik fel, ekkor egytelkes ne-
meseké, jobbágy lakosság nélkül. Adózástól mentesek, hadiszolgálataik 
fejében. 1556-ban a Tokajból előrenyomuló török csapatok elpusztítot-
ták.. 1600-ban 5 házból áll, de jobbágy lakossággal, nemesi lakossága a 
várak környékén él. 1696-ban taksás hely 3 magyar jobbágy lakossal. 
1719-ben Kis-Szelmencz-nek íiják, 2 család a lakossága. 1828-ban már 



25 háza áll benne 231 lakossal. Lakossága színmagyar anyanyelvű. E 
század közepéig főfoglalkozásuk az őstermelés. Ekkor lakóházainak szá-
ma 60, iskolája nincsen. 1940-ben lakossága közül 322 magyar anya-
nyelvű, 83 római, 190 görög katolikus és 49 református. 

A második világháborúban elpusztultak 9-en. 1944 őszén 21 férfit el-
hurcoltak. Ebből 18-an odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a palágykomoróci 
gazdasághoz tartozik. A lakosság elenyésző része itt, a többi pedig Ung-
váron dolgozik. 

A kis település „egy helyben topog", csupán a magánépítkezés követ-
hető nyomon. Sorsa összefonódott a szomszédos Komoróccal, a gyerekek 
odajárnak tanulni. Hagyományőrző, magyar arculatú település. Ungvár 
és Kisszelmenc között rendszeres autóbuszjárat közlekedik. 

Hitélete: A római katolikus egyházának újraalapítási ideje 1940. Hí-
veinek száma 1991-ben 300 fő. Lelkipásztora: Károlyi Lajos. Mai temp-
lomuk századeleji építmény. 

Szórványban élnek itt reformátusok is. A görög katolikusok 1984 után 
újjászervezik gyülekezetüket. 

Anyanyelvi intézményei: Iskolájuk, óvodájuk nincs. Csak egy műve-
lődési ház van — egyben könyvtár, felcserközpont is. Az iskoláskorúak a 
közeli palágykomoróci általános iskolába járnak. 

A KMKSZ kisszelmenci szervezete 1989. június 4-én alakult 109 tag-
gal. Elnöke Veres Péter. Vállalt feladataikból: kezdeményezik a közműve-
sítést, telefonhálózat kiépítését, az orvosi ügyelet megszervezését, a két-
nyelvű feliratok megvalósítását, a hagyományápolást. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A KMKSZ-szervezet 1992 tavaszán a 
II. világháború és a sztálini önkény áldozatainak emlékművet állított a 
temetőben. 

KISTÉGLÁS 

TÉGLÁS, 1946-tól ukránul Cehlivka magyar többségű település. Köz-
igazgatásilag Szürtéhez tartozik. A két helység egymásba épült az idők 
folyamán, kb. 16 km-re fekszik kistéglás Ungvártól, a községen áthalad 
a Csap-Ungvár országút. Vasútállomása helyben. 

Lakossága: 1890-ben 417, 1910-ben 487, 1920-ban 487, 1940-ben 
550, 1944-ben 531, 1989-ben 650, ebből magyar 615; 1991-ben 651, 
ebből magyar 614. 

Nevének magyarázata: „A magyar tégla főnév képzős melléknévi 
származékából keletkezett. A település valamelyik jelentős épülete téglá-
ból volt." 

Múltjából: A környék földrajzi fekvésétől fogva településre kevéssé 
volt alkalmas a Latorca folyó és ingoványos talaj miatt. Ezért új keletke-
zésű községnek tarthatjuk. Területét a XVIII. század végén készített tér-
képek erdős és mocsaras helyként jelölik, később pedig mint gyér lakott-



ságú pusztaterület. A Latorcán létesített révnél közreműködő családok 
voltak az első lakosai. 1870-ig Szűrte község tartozéka. Neve ez időben 
kezd feltűnni kisközségként, népességi adatai még Szűrte község adatai-
val együtt szerepelnek. A területén felállított vámszedőhely idővel meg-
szűnt, de vendégfogadója megmaradt. 1880-ban magyar község 67 lakó-
házzal, 374 lakossal, akik közül 360 magyar anyanyelvű. 1879-ig a 
daróci, majd a kaposi, illetve a nagykaposi járáshoz tartozott. 1890-ben 
85 lakóháza állt. Jelenlegi nevét 1905-ben kapta. A csehszlovák meg-
szállás alatt a falu nevét Tiglas-nak írták. Lakosai őstermelésből éltek. 
Lakóházainak száma ekkor 103. 1940-ben lakossága közül 278 római, 
252 görög katolikus, 20 református. 

1944 október végéig közoktatásügyét 1 római katolikus és görög kato-
likus népiskola szolgálja. 

A II. világháborúban 6-an elpusztultak. 1944 őszén 50 férfit elhurcol-
tak. Ebből öten odahaltak. Koncepciós per által elítéltek 3 személyt. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a szürtei gazdaság-
hoz tartozik. A helyiek jelentős része Ungvárra jár be dolgozni. Háztáji 
gazdálkodása kialakulóban van. Módos, hagyományőrző község, amely-
nek a sorsa teljesen összefonódott Szűrt ével: közösek anyanyelvi intéz-
ményeik és szolgáltató egységeik. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újra-alapítási ideje: a XX. szá-
zad. — 1991-ben 500 lelkes a gyülekezete. Lelkipásztoruk: Bohán Béla. 
A templomot 1990-ben kapták vissza a hívek, ebben az évben felújítot-
ták. 

Anyanyelvi intézményei: A téglási iskoláskorúak a szürtei általános 
tanintézményben tanulnak. Óvodája, folklórcsoportja van. 

A KMKSZ téglási szervezete 1990 májusában kivált a szürtei KMKSZ-
szervezetből 260 taggal. Elnöke: Szűcs Sándor. Vállalt feladataikból: ér-
dekvédelem, szociális kérdések, hagyományápolás, a privatizációs mun-
kában való részvétel, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A KMKSZ-szervezet 1989. november 
26-án a II. világháború és a sztálini önkény áldozatainak kopjafát állí-
tott, kezdeményezi az emlékmű felavatását. 

KONCHÁZA 

1946-tól ukránul Koncove, magyar-ukrán, ruszin kistelepülés. Köz-
igazgatásilag Homokhoz tartozik, kb. 8 km-re fekszik Ungvártól. Homok 
határában a falu bekötőútja az Ungvár-Csap közútba torkoll. 

Lakossága: 1870-ben 428, 1900-ban 438, 1910-ben 531, 1940-ben 
529, 1944-ben 499. Lakossága 1989-ben 1000, ebből magyar anyanyel-
vű 700. 

Nevének magyarázata: »...1404: Konchhaza... A Konc 
(1181/1288/1366/16 sz.: Konchi... 1348: Peteu et Nicolaus dicU 
Konch..., 1408: Konch (dictus) Miklós... személynévnek és a birtokos 



személyraggal ellátott ház, „lakóhely", „otthon" főnévnek az összetétele. 
— Az ukrán Koncove, „Koncháza" tudatos szlávosítás eredménye hatósá-
gi úton.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Koncháza. Ung vmegye, magyar falu 
Ungvárhoz délre... 231 római, 46 g. kath., 34 réf., 10 zsidó lakja." 

Múltjából: A települést először Kecsefelde néven említik a 14. század 
végén. 1415-ben jelenik meg a mai nevén, de előbbi nevének feltünteté-
sével. Ekkor a Konczházi család tulajdona. Később az évenként megis-
métlődő járványok tizedelték lakosságát. 1696-ban 5 jobbágy, 4 zsellér 
lakosa közül 5 ruszin nevű volt. A XVTII. században a ungvári kamara 
igazgatása alatt álló birtok. 1833-ban 38 házból álló magyar falu 365 la-
kossal. Lakóinak fő foglalkozása őstermelés. A csehszlovák időben a falu 
neve Koncovo. Lakosai közül 1940-ben 11 ruszin és 5 szlovák kivételé-
vel magyarok; 317 római, 186 görög katolikus, 19 református és 7 izrae-
lita. 

Az 1945-ös levéltári adatok szerint a faluból 40 férfi ismeretlen helyen 
tartózkodott. Civil internáltként 11-en szovjet lágerekben odahaltak. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdasághoz 
tartozik. A falu határában baromfiüzem van, amely különálló gazdaság-
nak számít. Itt van a telepe a területi gazdaságközi építővállalatnak is. 
Hagyományőrző kistelepülés. Az említett helyi munkalehetőségeket le-
számítva, sokan dolgoznak Ungváron. A lakosság száma évente körülbe-
lül ötvennel növekszik, ennek hátterében azonban nem a természetes 
népszaporulat, hanem az ukrán bevándorlás húzódik meg. A krónikus 
vízhiányt vízvezetékek építésével oldják meg. 

Hitélete: A római katolikus egyház újraalapítási ideje: a XIX. sz. — 
Híveinek száma 1991-ben 300 fő. Lelkipásztoruk: Bohán Béla. Régi 
templomukat a sztálinisták elvették. Új templomot építettek, melyet 
1992. október 25-én szenteltek fel. 

Görög katolikusok, reformátusok szórványban élnek. 
Anyanyelvi intézményei: A két világháború között állami magyar ele-

mi iskolája van 2 osztállyal, 3 tanítóval. Tanügye az 1938-as visszacsa-
tolás után sem változott. 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1990-től ál-
talános, 1991-től középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben a tanulók 
száma 386. Ebből 144 magyar, 242 ukrán tannyelvű osztályokba jár, 
akiket 34 pedagógus oktat. 1990-ben új épületbe költöztek és ide he-
lyezték erőszakkal a Homoki Általános Iskolát, majd 1991-ben megnyi-
tották az ukrán-magyar tannyelvű középiskolát. 1992-ben homoki szü-
lők visszahelyeztették Homokra az általános iskolát. 

A községnek magyar óvodája is van. 
Klubja mostohán bánik a magyar művelődéssel, ukrán népi énekkara 

van. A KMKSZ-nek itt nem szerveződött alapszervezete. 



KORLÁTHELMEC 
1946-tól ukránul Holmec, vegyes lakosságú magyar-ukrán, ruszin 

falu. 1991. november 25-én a Kárpátaljai területi tanács határozatot ho-
zott, hogy új községi tanácsot kell alakítani az ungvári járásban: a Hel-
meci községi tanácsot el kell választani a Hlibokei községi tanácstól. Az 
önállósult Helmec magyar nyelvsziget a környező ukrán, ruszin falvak 
közt. Magyar lakosságát asszimilációs folyamat nem veszélyezteti. Né-
hány kilométeres bekötőútja a Munkács—Ungvár közti főútba torkoll. A 
község Ungvártól 12 km-re fekszik. 

Lakossága: 1828-ban 769, 1910-ben 882, 1944-ben 890, 1969-ben 
1043, lakossága 1989-ben 970, ebből 487 magyar, 1991-ben 965, ebből 
magyar 408. 

Nevének magyarázata: »...A Helmec helynév szláv eredetű... Tulaj-
donképpeni értelme „kis halom"...« A településre vonatkozó legkorábbi 
adat: 1427: Helmech, 1445: Kyshelmecz, 1552: Kis Helmec, Nagy Hel-
mec (Dezső 252). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Korláth-Helmecz és Putka-Helmecz, 
magyar-orosz falu, Ungh vmegyében...: 100 római, 132 g. kath., 418 
réf., 30 zsidó lakja. Református anyaeklézsia. Szőlőhegy. Erdő..." 

Múltjából: Korláthelmec nevét a Korláth család itteni birtoklásától 
nyerte, de írták Nagyhelmecnek is. Elnevezése a XV. század végén állan-
dósul. 1567 után zsellér lakóinak száma 8, nevük szerint magyarok. 
1600-ban 7 házból állt a falu. 1828-ban már 128 lakóháza van reformá-
tus templommal. Lakói ekkor túlnyomórészt őstermelésből élnek, de van 
közöttük iparos és kereskedő is. A csehszlovák időben a falu neve Cho-
mec. 1940-ben lakosai közül 109 ruszin, 3 német, 2 szlovák anyanyel-
vű, a többi magyar; 212 római, 302 görög katolikus, 284 református, 3 
evangélikus, 1 görögkeleti, 71 izraelita, 24 egyéb felekezetű. 

A II. világháborúban elpusztultak 13-an, 1944 őszén a sztálinisták el-
hurcoltak 24 lakost, ebből odahaltak 15-en, hazatértek 9-en. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete jelenleg a helyi gazda-
sághoz tartozik. A gazdaságban kevesen dolgoznak, a többség Ungvárra 
jár dolgozni. Módos, rendezett község. 

Hitélete: Református egyháza 1618-ban keletkezett. 1991-ben 400 
felnőtt híve van. Lelkipásztora: Nagy János. Régi templomát 1799-ben 
lebontották, a mait 1803-ban építették, felszentelve 1806. január 1-én 
volt. 

Római katolikus egyháza 1989-ben újraalakult. A Brezsnyev-korszak-
ban felsőbb utasításra templomát lerombolták, a hívek újjáépítéséhez 
hozzáláttak. Lelkipásztoruk Bohán Béla. 

Görög katolikusok szintén nagy számban élnek a községben, a szer-
tartás nem magyarul folyik. 

Anyanyelvi intézményei: A két háború között állami ruszin népisko-
la volt a faluban (3 osztállyal, 3 tanítóval) és két felekezeti: római katoli-
kus és református magyar népiskola egy-egy osztállyal és egy-egy taní-
tóval. Az 1938-as visszacsatolás után a helyzet nem változott. 



1944 után egy ukrán és egy magyar tannyelvű iskola nyílt a község-
ben, de a Brezsnyev-korszakban, azaz a 70-es évek végén az elemi ma-
gyar iskolát fokozatosan leépítették és megszüntették. 1990-ben a 
KMKSZ helyi szervezete újra beindította az elemit 11 tanulóval. A gyere-
kek Ungváron a 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában tanulhatnak 
tovább. 

A KMKSZ korláthelmeci szervezete 1989. szeptember 24-én alakult 
309 taggal. Elnöke: Hadar László, 1990-tól Sepella Mária. Vállalt felada-
taikból: Korláthelmec közigazgatási önállóságának megvalósítása, új 
óvoda-iskola komplexum építése, kétnyelvű feliratok megvalósítása, a 
római katolikus templom újjáépítése, hagyományőrzés. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Református temploma műemlékké van 
nyilvánítva. 

A KMKSZ korláthelmeci alapszervezete 1990. április 5-én a helyi te-
metőben emlékművet avatott a sztálini önkény és a II. világháború áldo-
zatainak. 

MINAJ 

1946-tól ukránul Minaj, vegyes lakosú, ukrán-magyar, ruszin köz-
ség. Közigazgatásilag Homokhoz tartozik, 1 km-re fekszik Ungvártól a 
Csap felé vezető közút mentén, idővel Ungvár külvárosa lesz. 

Lakossága: 1828-ban 452, 1910-ben 350, 1940-ben 480, 1944-ben 
454. Lakossága 1989-ben 2240, ebből magyar 450, 1991-ben 2200, eb-
ből magyar 570. 

Nevének magyarázata: »...1273: Ninay..., 1419: Minay... Az elsődle-
ges Ninaj helynév szláv eredetű személynévből keletkezhetett magyar 
névadással... Az újabb Minaj névalak n:n>m:n elhasonulás eredménye. 
— Az ukr. Minaj helynév a magyarból való...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Minay, magyar-orosz falu, Ungh vme-
gyében... 55 r. kath., 120 g. kath., 109 réf., 158 zsidó lakja. Református 
templom. Synagóga." 

Múltjából: 1405-ben az őri Daczó-család birtoka. 1428-tól a Ninaji-, 
vagy később Minaji család birtoka. 1447-től Helmeczy és más családok 
a földesurai. 1567 után több portáját a császári csapatok felgyújtják. A 
XVIII. század első felében ruszinok települnek a faluba. 1828-ban már 
77 háza, görög katolikus és református temploma van. Az egyházmegyei 
okmányok a XVI. század végén mint Ungvár református filiálját említik. 
1940-ben lakossága közül 435 magyar, 11 szlovák, 30 ruszin, 4 egyéb 
anyanyelvű; 108 római, 203 görög katolikus, 98 református, 2 görögke-
leti, 69 izraelita. 

A II. világháborúban elpusztultak 9-en, 1944 őszén elhurcoltak 8 főt, 
odahaltak 3-an. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdasághoz 
tartozik, a lakóinak túlnyomó többsége Ungvár iparvállalatainál és má-



sutt dolgozik. Egyre több ukrán, ruszin család telepedik le végleg a köz-
ségben s ez jelentősen hozzájárul a helyi magyarság fokozatos felszívó-
dásához. 

Hitélete: Református egyháza 1767-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 300 fő. Lelkipásztoruk: Munkácsy Vince. 

Görög katolikus egyháza 1989-ben újjáalakult, magyar szertartású. 
Folyamatban van a templom újjáépítése. 

Anyanyelvi intézményei: A csehszlovák időben magyar elemi állami 
iskolája volt 2 osztállyal, két tanítóval. Hasonló a helyzet az 1938-as 
visszacsatolás után is. 1945 után nyílt elemi iskoláját a Brezsnyev-kor-
szakban leépítették, majd megszüntették. Az iskolás korú gyerekek az 
Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolába járnak. 

A KMKSZ minaji szervezete 1990. április 18-án alakult 79 taggal. El-
nöke: Czurkó Elemér. A vállalt feladatokból: a görög katolikus templom 
újjáépítése, kultúrház és orvosi rendelő létesítése, hagyományőrzés. 

Emlékhelyei, nevezetességei: 
A KMKSZ minaji szervezete 1992-ben a II. világháború és a sztálini 

önkény áldozatainak emlékjelet állított. 

NAGYDOBRONY 

Ukránul Velika Dobrony, magyar község. Tanácsa helyben. A telepü-
lés 42 km-re fekszik Ungvártól, a Latorca mellett. A falun halad át a 
Csap—Beregszász, illetve a Csap—Munkács közút. Vasútállomása 12 
km-re Bátyú. 

Lakossága: 1870-ben 2319, 1881-ben 2096, 1910-ben 3033 — kö-
zülük 3027 magyar; 1940-ben 3978, 1944-ben 4007, 1969-ben 4550, 
1982-ben 5187, 1989-ben 5550, ebből 5250 magyar, 1991-ben 5600. 

Nevének magyarázata: »...A Dobrony helynév puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynévhez 1. 
Dobronhegy szócikkét. (Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű: 
vö., cseh Dobron személynév) ...A Nagy- előtag a szomszédos Kisdobrony 
(1372/1373/Kisdobron...) előtagjával van korrelációban. — Az ukrán Ve-
lika Dobrony, „Nagydobrony" és Mála Dobrony, Kisdobrony részfordítás 
magyarból. Legkorábbi történeti adatok: 1270: Dobron [Cs., I., 538), Nog-
dobron{Anjou Okm. VI., 212). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Nagy-Dobrony, Dobrony (Nagy), Be-
regh vm. magyar falu, az elébbeni helységhez keletre... 18 r. kath., 19 g. 
kath., 1128 réf., 6 zsidó lak. ref. anyaszentegyház. Határa hasonló a 
Kis-Dobronyihoz, csakhogy annál sokkal teijedtebb; külső gyümölcsösei 
szépek." 

Múltjából: »Árpád-kori település. (1248 Dobron, Dobrun, Dubron, 
Dubrun, Dubrum). Csépánfölde határjárásaiban (1248, 1270, 1282) tű-
nik fel. Lónya 1270-i metálisában királyi földnek mondják. 1299-ben a 
Csépánföldét is birtokló Mátyás fiai, László, Hethen és Mihály kezében 



van; ekkor Eszenyi László perli őket, valamint Dobrony falut és faluna-
gyát (villicum). 1321-ben Károly király Pákonyi Dobou mesternek adta, 
s határát leíratta.« 

A pápai tizedlajstromban plébániás helyként szerepel, lelkésze 4 ga-
rast fizetett adóban. Egyházilag az ungi főesperességhez tartozott. 

Előbb a Dobronyi, később a Kisdobronyi család birtoka. A későbbi 
századok folyamán birtokosa volt többek között a Dobó család, a Bátho-
ryak, Koijatovics herceg, a Perényi-, a Huszay család, Lóránffiy Zsu-
zsanna, Schönborn Frigyes Károly püspök. A múlt század második felé-
ben Róth Benjaminnak volt itt nagyobb birtoka. 

Lakói a század közepéig őstermelésből éltek. 
A csehszlovák időben a falu neve Velká Dobron. Ekkor állami magyar 

elemi iskola működött 13 osztállyal és 1 ruszin osztállyal. Ezenkívül fe-
lekezeti református népiskolája, állami óvodája is volt. Az 1938-as visz-
szacsatolás után iskolái: 1 állami kisdedóvó, 1 állami és 1 református 
népiskola. Lakóházainak száma ez időben 681. Református, izraelita és 
baptista temploma volt. 1940-ben lakossága közül 6 ruszin és 28 egyéb 
anyanyelvű kivételével magyarok; 76 római, 55 görög katolikus, 3535 re-
formátus, 2 görögkeleti, 291 izraelita és 19 egyéb felekezetű. 

A II. világháborúban 152-en elpusztultak. 1944 novemberében a sztá-
linisták elhurcoltak kb. 300 férfit. Ebből odahaltak 92-en. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. Tagsága fokozatosan teremti meg a korszerű nagyüzemi mező-
gazdasági termelés feltételeit. A gondosan megművelt kertek, fóliasátrak 
fedezik a családok zöldség- és gyümölcs-szükségleteit. A gazdák az ung-
vári piac legfőbb értékesítői, ellátói. Kárpátalja egyik legnagyobb lélek-
számú és leggazdagabb magyar községe, lakói módosan élnek, kegyelet-
tel őrzik a múlt hagyományait. 

Hitélete: Református egyháza 1600-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 5200 fő. Lelkipásztoruk: Horkay László, aki egyben az ungi 
református egyházmegye esperese. Kőtemplomát 1776-tól kezdik építe-
ni. 1805-ben felszentelték. Szűknek bizonyult, 191 l-ben lebontották. Az 
új nagy templomot 1912-ben szentelték fel. 1500 ülőhellyel rendelkezik. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános, 
1953-tól középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben az összlétszám 
975. Ebből 765 magyar, 192 orosz tannyelvű osztályokba jár, több mint 
76 pedagógus oktatja őket. Az orosz tannyelvű osztályokban a tanulók 
magyar ajkúak, itt a magyar nyelvet és irodalmat is tanítják. — Iskola-
közi tankombinátja van. 

A 330 férőhelyes óvoda-bölcsőde is magyar tannyelvű. Kultúrháza 
nem tud eleget tenni a növekvő igényeknek, szűk, korszerűtlen épület. 
Az új művelődési ház építését megkezdték. A község műkedvelő csoport-
ja a helyi folklórból építkezik, s számos szemlén díjakat nyert már. Isko-
lai és falusi könyvtárának magyar jellegű könyv-utánpótlása vontatott 
és hiányos. 

A KMKSZ nagydobronyi szervezete, 1989. április 9-én alakult 442 tag-
gal. Elnöke Orosz Ildikó. 



Vállalt feladataikból: kultúrház, tájház építése, iskola bővítése, a falu 
korszerűsítése, gázvezeték lefektetése, hagyományőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — 1879 márciusában gyalogpostát 
szerveztek itt. A falu népe megőrizte a palóc (palóc tájnyelvi sziget) kiej-
tést. Felkereste a falut és lejegyzett itt népdalokat Bartók Béla, 1938 
őszén pedig Dincsér Oszkár, a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa. 
Nagy Józsefné és Molnár Tari Sándor helyi nótafák, Kodály Zoltán meg-
hívására Budapestre utaztak, akiktől a zeneszerző nagydobronyi népda-
lokat jegyzett le. — Szociográfiai felmérést végeztek a községben Balogh 
Edgár és sarlós társai 1930-ban. 

Híres református nagytemploma (klasszicista), — népművészete, fű-
szerpaprika-termesztése, Latorca-melléki artéria erdeje (természetvédel-
mi terület). 

A református templom kertjében 1990-ben újból felállították az első 
világháborús katona emlékművét, amelyet 1948 után a helyi hatalom 
képviselői eltávolítottak. 

1991 júniusában a KMKSZ helyi szervezete a II. világháború és a sztá-
lini önkény áldozatainak monumentális emlékművet állított a reformá-
tus templom mellett. Tervezője Hídi Endre helyi képzőművész, fazekas-
mester. 

NAGYGEJŐC 

1946-tól ukránul Veliki Hejivci. Túlnyomó többségben magyarlakta 
település. Községi tanácsa helyben, 18 km-re Ungvártól, Császlóc és 
Kisgejőc között terül el. Közeli vasútállomása Szűrte, 9 km. 

Lakossága: 1869-ben 1126, 1900-ban 1201, 1910-ben 1180, 1940-
ben 1073, 1944-ben 1005, 1969-ben 1056, 1982-ben 1020, 1989-ben 
1078, ebből magyar 1016, 1991-ben 1080, ebből magyar 1060. 

Társközségei: KISGEJŐC 
OROSZGEJŐC (SASFALVA). Valaha kolónia volt, a cseh hatóságok ál-

tal betelepített ukránok, ruszinok lakják. Közigazgatásilag Nagygejőchöz 
tartozik, ukrán elemi iskolája is van. 

Nevének magyarázata: »...Nagygejőc első ismert tulajdonosa a hagyo-
mány szerint Szeretvay Ramachavolt, aki Kisgejőcön lakott, amelyet ak-
koriban őróla neveztek el Ramaczagejöcznek. E szájhagyomány teljesen 
fedi a történeti valót...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Nagy-gejőcz, magyar falu, Ungh me-
gyében... 198 római, 30 g. kath., 562 réf., 52 zsidó lakja. Nagy Erdő. Re-
formátus anyaszentegyház." Legkorábbi történeti adatok. XIV. század: 
Geuchs birtokosa Gejőczi Ramacha királyi ember („Ramacha de Geuch... 
1342 okt. 20. (sztáray-kódex LXXXVII-ik oklevele); Gewch (Sztáray kó-
dex CLXXXVI-ik oki); 1394: Gey euch, Ramoca-Geyewch (Cs. I., 390). 

Múltjából: Nagygejőc az Anjou-kor elején Szerednye, vagy Zeredne 
vár tartozéka volt. 1338-ban az említett várral együtt Pálocs Péteré, 



majd vétel útján a Dobó-családé. 1427-ben 67 jobbágyportából állt. 
1439-ben a Császlóciak is részbirtokosai. 1526 után Vámosgejötz alak-
ban jelenik meg a kamarai iratokban. 1600-ban 32 jobbágyházban élt 
népessége. 1649-tól Nagygejőc a neve. 1696-ban 10 magyar család élt a 
faluban. 1740 táján további református vallású magyarokkal népesült 
be. Lakosai őstermelésből éltek. 

A csehszlovák időben a falu neve Veiké Gejovce. Ekkor iskoláik feleke-
zeti református magyar és római katolikus magyar elemi, valamint egy 
állami ruszin népiskola, valamennyi egy-egy osztállyal. 1938 után köz-
oktatás ügye alig változott. Lakóházainak száma ekkor: 189, s római ka-
tolikus, izraelita és református templom volt a községben. 1940-ben la-
kossága közül 16 ruszin, 8 szlovák, 2 német és 1 egyéb anyanyelven 
kívül magyarok; 216 római, 126 görög katolikus, 675 református, 1 gö-
rögkeleti, 67 izraelita és 6 egyéb. 

Lakott külterületei: Cigánytelep, Gorond, Kendemajor. 
Az 1945-ös levéltári adatok szerint 103 férfi ismeretlen helyen tartóz-

kodott. Ebből 14-en a szovjet lágerekben odahaltak. A II. világháború-
ban 24-en estek el. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a kisgejőci gazdaság-
hoz tartozik. A helyi gazdaságban dolgozókon kívül sokan ingáznak, 
Ungvár iparvállalatainál találtak állandó munkahelyet. Módos, hagyo-
mányőrző falu. Az asszimiláció veszélye nem fenyegeti a települést. Ház-
táji termelése fellendülőben van: sokan, akár a dobronyiak, az ungvári 
piacra termelnek. 

Hitélete: Református egyháza 1664-ben keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 500 fő. Lelkipásztoruk Stefán Miklós. A korábbi fatemplom 
helyett új kőtemplomát 1862-től kezdték építeni, 1883-ban szentelték 
fel. 

Római katolikus egyház újraalapításának ideje 1940—1989. Híveinek 
száma 1991-ben 350 fő. Lelkipásztoruk Károlyi Lajos. A templomot 
1990-ben visszakapták, felújították. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános isko-
lája van. Az 1991/92-es tanévben a 132 tanulót 22 pedagógus oktatja. 
Középiskolába az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor középiskolába, illetve 
Szürtére járhatnak. Óvodája magyar. Mintegy 10 ezer kötetes falusi 
könyvtárának magyar állománya szegényes, hiányos. Művelődési háza 
gyakori rendezvények színtere. 

A KMKSZ nagygejőci szervezete 1989. december 26-án alakult 200 
taggal. Elnöke: Ráti Ferenc. Vállalt feladataikból: kezdeményezni a ma-
gyar középiskola, művelődési ház felépítését, a falu közművesítését; ha-
gyományőrzés, kétnyelvű feliratok bevezetése, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Régi uradalmi kastélyban található a 
községi iskola. Egyedinek tekinthető kiöregedő, mostohán gondozott 
parkerdője. 

A KMKSZ helyi szervezete 1989 októberében a helyi temetőben kopja-
fát állított a II. világháború és a sztálini önkény áldozatainak. Emlékmű 
állítását is kezdeményezték. 



PALÁGYKOMORÓC 
Palágy és Komoróc korábban összevont falvak: Palágy 1943-ban egye-

sült Komoröccal. 1946-töl ukránul Komarivci, magyar falu. Községi ta-
nácsa helyben. A Latorca és az Ung folyó között terül el az ukrán-szlo-
vák határ mentén, 15 km-re Ungvártól. Vasútállomása 6 km-re Szűrte, 
Gálocs és Kisszelmenc között. 

Lakossága: 1828-ban 274, 1870-ben 341, 1900-ban 325, 1910-ben 
342, 1940-ben 336, 1944-ben 811, 1969-ben 854, 1982-ben 884, 
1989-ben 913, ebből magyar 849; 1991-ben 927, ebből magyar 747. 

Társközsége: KISSZELMENC 
Nevének magyarázata: »...A Komoróc helynév szláv eredetű Vö:, cseh 

Komárovics (többes szám) helynév. A Komár tulajdonképpen szúnyog, 
személynév. ...A Palád helynév bizonyára a magyar Pala »Pál... személy-
névnek a -d képzős származéka. Lásd magyar Pala családi nevet...« Leg-
korábbi történeti adatok: 1417: Komoroch (Cs. I., 393); 1325: Polad, 
1479: Polag (Cs. I., 396). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: »Palágy, magyar falu, Ungh vmegyé-
ben... 65 római, 96 g. kath., 9 evang., 18 zsidó lakja. Görögh kat., és re-
form. anyatemplom. Gazdag róna határ...« „Komorócz (Palágy-) Ung 
v.megyében, magyar falu, Palágy mellett: 27 római, 34 g. k., 234 réf., 34 
zsidó lakja." 

Múltjából: Komoróc hajdan Palágy falu mellett különálló helység volt 
gyér lakossággal. Birtokosai a Palágyiak és más nemesek. A nagy elnép-
telenedés után 1696-ban említik először, amikor Komarotz-on 5 jobbágy 
és 1 zsellércsalád élt. A XVIII. században a Palágyi örökségből özvegyi jo-
gon a Bercsényi család birtokolja. 1828-ban már 49 házból áll. A két 
község együttesen alkotott egy református egyházközséget. Nagy pártfo-
gójuk volt a Palágyi család, később Buttler János gróf, ki itt volt eltemet-
ve. Lakóinak századunk közepéig fő foglalkozása az őstermelés. Ekkor 
hozzátartozik a Cigánytelep. Lakóházainak száma ekkor 74, görög kato-
likus és református temploma helyben van. Iskolája ekkor 1 görög kato-
likus magyar népiskola. 1940-ben lakossága 3 kivételével, magyarok; 46 
római, 47 görög katolikus, 231 református és 12 izraelita. 

A II. világháborúban 9-en elpusztultak. 1944 őszén a sztálinisták 21 
férfit elhurcoltak, 18-an odahaltak. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. A falusiak egy része itt dolgozik, a többi pedig Ungvárra ingá-
zik. Hagyományőrző, rendezett, módos község. Háztáji gazdasága minta-
szerű, a kistermelők az ungvári piacon termékeikkel állandóan jelen 
vannak. 

Hitélete: Református egyháza 1575-ben keletkezett, 1991-ben a hí-
vek száma 500 fő. Lelkipásztora: Balogh János. Még a XIII. században 
épült templomát 1617-ben megújították, 1791-ig megnagyobbítják, 
1895-ben restaurálják, mivel műemlék jellegű. 

1949-ben a sztálinisták a görög katolikus egyház működését betiltot-
ták, Egressy Sándor palágyi parochust, aki visszautasította az aposztá-



ziát, 25 évre elítélték. 1959-ben szabadult. Egyházuk 1989-ben újjáala-
kult. Templomukat visszakapták. 

Anyanyelvi intézményei: 1946-tól magyar tannyelvű általános isko-
lája van. Az 1991/92-es tanévben 116 gyerek tanul 17 tanár irányításá-
val. A Sislóci Dobó István Középiskolában tanulhatnak tovább. 

Óvodája magyar tannyelvű. 
A községi könyvtárban több mint 6 ezer kötet található, de a választék 

szerény, magyar anyaga hiányos. 
Az utóbbi években épült a falu korszerűen felszerelt és több célt szol-

gáló, több mint 600 férőhelyes művelődési otthona, amely magyar kultu-
rális rendezvények központja lett. Több műkedvelő csoport működik itt 
feltűnő sikerrel. 

A KMKSZ palágykomoróci szervezete 1989. május 14-én alakult 182 
taggal. Elnöke Szanyi Ilona. Vállalt feladataikból: hagyományápolás, 
szociális kérdések, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei. Temploma (gótikus) középkori a XIII. 
századi — az építészek szerint a Csarodai templom „édestestvére". — A 
református templom kriptájában helyezték örök nyugalomra Buttler Já-
nos grófot, amit az anyakönyv 1845. évi bejegyzése is bizonyít: „Máj. 7. 
Méltóságos Bordányi Gróf Buttler János Úr Meghalt Doboruszkán, téte-
tett a Palágyi Református Templom alatti sírboltba, hol nyugodjon bé-
kességben, megholt csuklásban, volt 73 éves..." 

A délnyugati pillér homlokoldalán a Szalay család címere díszlik: két 
összenőtt kar, melyek közül az egyik kardot tart, a másik egy ember ala-
kot szúr keresztül, ugyanis az itteni kriptában nyugszik az 1575-ben el-
temetett Szalay Ferenc, beregi főispán, kisvárdai várkapitány. 

Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének egyes részletei 
Palágykomoróc környékén játszódnak, a Buttler-grófoknak ebben a falu-
ban is voltak birtokai. 

Emlékműállítás: A KMKSZ helyi szervezete a II. világháború és a 
sztálini önkény áldozatainak 1991-ben a templomkertben emlékművet 
avatott. 

ŐRDARMA 

ŐR. Korábban Őr és Darma község egyesült. 1946-tól ukránul Szto-
rozsnica, ukrán-ruszin-szlovák-magyar vegyes település. A helyi ma-
gyarság fokozatosan felszívódik. Az ukrán-szlovák határ térségében, az 
Ung jobb partján, Ungvártól kb. 3 km-re terül el. Közigazgatásilag Tar-
nóchoz tartozik. 

Lakossága: 1900-ben 1532, 1910-ben 1282, 1920-ban 1266, 1940-
ben 1357, 1944-ben 1305, 1989-ben 2080, ebből magyar anyanyelvű 
170, szlovák anyanyelvű 370, ukrán anyanyelvű 1460. 

Nevének magyarázata: »...A magyar őr főnévből keletkezett. A falu egy-
kori lakói azok az őrök voltak, akik a középkori Magyarország határvé-



delmi rendszerét, az itt húzódó gyepűt szemmel tartották, s az ellenség 
közeledéséről hírt adtak...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Ór magyar-orosz falu Ungh, v.megyé-
ben, Ungvárhoz nyugatra... 220 római, 300 g. k., 59 ref. 129 zsidó lakja. 
Római és görög katolikus anyatemplom. Református anyaszentegyház. 
Sinagóga. Határát az Ung vize néha károsítja." Legkorábbi történeti ada-
tok: 1415: Darma (Cs. I., 389). 

Múltjából: Őrdarma a középkorban két különálló helység volt. Eör és 
Darma. A XIV. században Hewr, Heur plébániás falu. 1417-ben beikta-
tás útján a Bozosi-, 1424-ben a Szocsik- és Méregh-családok neve tű-
nik fel. 1556-ban a Tokajból előrenyomuló török csapatok elpusztítot-
ták. 1600-ban 21 lakóházában élt lakossága. 1720-ban 12 család közül 
9 magyar. A szlovák és ruszin betelepülés 1732-ben kezdődött. 

Darmán — ekkor különálló falu — 1555-ben a pestis szedte áldozata-
it. 1567-ben, mint elpusztult települést említik, 1600-ban ismét 21 la-
kóháza van. A XVIII. században nevét Durma alakban is írták. 1802-ig 
színmagyar falu, akkor az ungvári kamarai prefektus hívására szlovák 
települők jöttek. Egyházilag Őrhorváti leányegyháza volt. 1828-ban 65 
lakóházából és 503 lakosból álló falu református templommal és zsina-
gógával. 

ő r és Darma (Darma + Bozos) egyesülése. Őr és Darma eddig külön-
álló falvakat 1894-ben egyesítették Őrdarma néven. Akkor hozzátarto-
zott, Bozos település. Lakosai őstermelésből éltek, de akadt közöttük 
iparos és kereskedő is. Lakóházainak száma 241. Római, illetve görög 
katolikus és izraelita templom volt a községben. 

A csehszlovák időben kezdték meg a falu elszlávosítását, ekkor csak 
állami ukrán iskolája volt, 4 osztállyal. 1944 október végéig iskolái: 1 ál-
lami kisdedóvó, 1 állami népiskola. 1940-ben lakossága közül 1161 ma-
gyar, 6 német, 64 szlovák, 126 ruszin, 427 római, 639 görög katolikus, 
42 református, 3 evangélikus, 1 görögkeleti, 245 izraelita. 

Az 1945-ös levéltári adatok szerint 43 férfi ismeretlen helyen tartózko-
dott. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdaság-
hoz tartozik, de a helyi lakosság nagy része Ungváron dolgozik. Módos, 
fejlett, rendezett község. Maradék magyarsága fokozatosan felszívódik. A 
falunak magyar anyanyelvű intézménye nincsen. Csak ukrán, szlovák 
iskolája van. 

Hitélete; A római katolikus egyház újra-alapítási ideje: a XIV. század. 
— 1740—1989. 1991-ben szlovák és magyar híveinek száma 750 fő. 
Lelkipásztoruk: Zsarkowszky Péter. Az utóbbi időben csak szlovákul fo-
lyik a szertartás. Református vallásúak szórványban lakják. 

Görög katolikus egyháza 1989 után újjászerveződött. 
Emlékhelyei, nevezetességei: Középkori eredetű római katolikus 

templom mára erősen átépült. Itt született Darmay Viktor (családi neve 
Viczmándy Győző) (1850—1878) költő, aki verseiben kiállt a párizsi 
kommün mellett (Communerről). A költő tiszteletére a Gyöngyösi István 
Irodalmi Társaság 1912. június 3-án az őrdarmai állami iskolán emlék-



táblát helyeztek el a következő szöveggel: „Ebben a községben született 
1850. december 3-án Darmay Viktor költő. Emelte a Gyöngyösi Irodalmi 
Társaság 1912-ben." 

PALLÓ 

1946-tól ukránul: Pavlove, magyar kistelepülés az ungvári járásban, 
közigazgatásilag Gálocshoz tartozik. Kb. 8—10 km-re fekszik Ungvártól, 
Sislóc, illetve Bátfa után terül el az ukrán-szlovák határ mentén. 

Lakossága: 1869-ben 509, 1900-ben 492, 1910-ben 483, 1940-ben 
568, 1989-ben 446, ebből 393 magyar, 1991-ben kb. 500. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Palló, magyar falu Ungh vmegyében, 
28 kat., 150 g. kat., 373 réf., 28 zsidó lakja." 

Múltjából: Árpád-kori birtokosai az Aba-nemzetségbeli Amadé és en-
nek fiai, akik 1311-ben pártütések miatt elveszítik. 1315-től Drugeth 
Fülöpé Nevicke és Ungvár tartozékaként. 1427-ben 27 jobbágy portája 
van, ekkor nevét Palo-nak íiják. 1451-ben is a fent említett várak tarto-
zéka. Lakosságát pestis és a tatárok átvonulása tizedeli. 1567-ben elha-
gyott lakóházainak száma 8. 1646 őszén a Thököly hadainak átvonulása 
okozott sok gondot. 1685-ben Schultz császári tábornok pusztította a 
vidéket. 1828-ban a magyar lakosságú falu 61 házból állott 514 lakos-
sal. Református temploma volt. Lakói őstermelésből éltek. 1918—1939 
között lakóházainak száma 113. 

A községből két ember pusztult el a II. világháborúban, 1944 őszén 22 
férfit hurcoltak el a sztálinisták, közülük 16-an odahaltak. 

Gazdasága: Földterülete a privatizáció előtt áll, a palágykomoróci 
gazdasághoz tartozik. A felnőtt lakosság többsége Ungvár iparvállalatai-
nál talált állandó munkahelyet. Az ingázás következtében a kelleténél 
kevesebben foglalkoznak háztáji gazdálkodással. Hagyományőrző kiste-
lepülés, a lakosság nagy része őrzi magyarságtudatát. A magyarság rész-
aránya az utóbbi években egyrészt a betelepülők, másrészt az alacsony 
népszaporulat miatt csökken. 

Hitélete: Református egyháza 1786-ban keletkezett. 1991-ben a fel-
nőtt hívek száma 200, lelkipásztoruk Munkácsy Vince. Eleinte Bátfa 
anyaegyházhoz tartozott, később önálló lett. Templomának építési idejé-
ről nincs adatunk. 

Anyanyelvi intézményei: A két világháború között egy görög katoli-
kus és egy református népiskolája volt. 1945-től magyar tannyelvű ele-
mi iskolája van. 1991/92-ben a 16 tanulót 1 pedagógus tanítja. A gyere-
kek a közeli sislóci magyar tannyelvű középiskolában tanulhatnak 
tovább. 

Klubjában évek óta olyan magyar folklóregyüttes működik, amely or-
szágos szemléken is sikerrel szerepelt már több alkalommal. Magyar 
népdalokat népszerűsítenek, de a klub más rendezvényeknek is színhe-
lye. 



Falusi könyvtárában 5 ezren felüli kötet található, de a magyar anyag 
hiányos és kevés. 

A KMKSZ pallói szervezete 1989. július 18-án alakult 58 taggal, elnö-
ke Ferencz Angéla. Vállalt feladataikból: hagyományápolás, a település 
magyar arculatának megőrzése, a magyar elemi iskola újjáépítése stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Itt született Csengeri Dezső (1926— 
1982) kárpátaljai író, pedagógus, tankönyvíró, műfordító. 

A KMKSZ pallói szervezete 1989 novemberében ideiglenes emlékmű-
vet állított a II. világháború és a sztálini önkény áldozatainak. 1992-ben, 
pénzhiány miatt, befejezetlen. 

RÁT 

Nagy- és Kisrát korábban egyesült falvak. Ukránul Malije Ratovce, 
magyar település 12 km-re fekszik Ungvártól Homok és Szűrte között, 
bekötőúttal kapcsolódik az Ungvár—Csap országúthoz, vasútállomása 2 
km-re. Községi tanácsa helyben, magyar község. A két falu egyesítése 
előtti lakossága: 1944-ben Kisrát 598, Nagyrát 1944-ben 565 fő. 

Lakossága: 1940-ben 1170 (a két falu együttes adatai), 1969-ben 
1209, 1982-ben 1372, 1989-ben 1348, ebből magyar 1145; 1991-ben 
1470, ebből magyar 1240. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Ráth, (Kis-, és Nagy-) két egymás mel-
lett fekvő helység, Ungh vármegyében, Ungvárhoz délre: az első 114 ró-
mai, 40 görög katolikus, 535 református, 32 zsidó, római katolikus és 
református anyatemplommal a másik 261 római, 284 görög katolikus, 
20 református, 44 zsidó lakja." 

Legkorábbi történeti adatok: 1332—7: Vrat, Roc, 1427: Kyzratf\ 
Kysrath, Raath (Cs. I. 397). 

Múltjából: Nagyrát: Az Árpád-kor végén, 1284-ben királyi adomány-
ból a Baksa nemzetségé lett. 1332-ben Vrat, 1337-ben Roc, 1417-ben 
Raath, 1427-ben Raad néven ismerik, 1567 után a falu lakosságának 
nagy része pestisben elhalt, majd a császári csapatok pusztításai nyo-
mán 4 ház leégett. 1725-ig lakatlan terűlet, ekkor telepítik be újra ma-
gyar jobbágyokkal. Görög katolikus temploma helyben. Hozzátartozott: 
Cigánysor. Lakossága 1910-ben 606. 

KISRÁT. Az 1284. évi királyi adománylevélben található Rát falu a mai 
Nagyrát, amelynek egyik része volt a különálló Kisrát, amelyet ekkor 
Kyzrath, Kysrath néven írtak. 1883-ban már 70 házból álló falu 661 la-
kossal. Római katolikus és református templom helyben volt. 1718-ban 
a reformátusok temploma a katolikus egyház birtokába került 1786-ig. 
68 esztendőn át a hívők a kisgejőci református templomot látogatták. 

1944 októberéig Nagyrátnak 1 községi népiskolája, Kisrátnak pedig 1 
felekezeti római katolikus és 1 refonnátus magyar elemije működött. 

1944 novemberében a sztálinisták 14 férfit elhurcoltak, ebből odahal-
tak 11-en. Koncepciós per által 1 személyt elítéltek. 



Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi állami gazda-
sághoz tartozik, amelynek irodája itt van. A mezőgazdasági nagyüzemen 
kívül — a vasúti megállónak köszönhetően — sokan Ungváron dolgoz-
nak. Rendezett, módos község, hagyományőrző közösség él itt. Az utóbbi 
években sokan telepedtek le itt a hegyvidéki járásokból. A bevándorlást 
a helyi gazdasági vezetők szorgalmazták. 

A KMKSZ helyi szervezetének egyik gyűlésén az a gondolat is felvető-
dött, hogy falugyűlésen kellene dönteni arról, kiket fogadjon be a község. 

Hitélete: Református egyháza 1600-ban keletkezett. 1991-ben 500 
lelkes a gyülekezete. Lelkipásztorra: Stefán Miklós. 1786-ban látnak a 
templomépítéshez, 1788-ban felszentelik. A mostani kőtemploma 1864-
ben lett kész. 

Római katolikus egyházának újraalapítási ideje 1718. 1991-ben hívei-
nek száma 400 fő. Lelkipásztoruk: Bohán Béla. 

Görög katolikus magyar ajkú egyházának újraalapítási ideje 1989. 
Templomuk van. 

A kisrátiak reformátusok, míg az egykori Nagyráton római és görög 
katolikusok élnek. így a falunak 3 temploma van. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános isko-
lája van. Az 1991/92-es tanévben a tanulók összlétszáma 156. Ebből 
143 magyar, 13 ukrán tannyelvű osztályokban jár. A gyerekek magyar 
középiskolába a közeli Szürtébe járhatnak. Óvodája szintén magyar 
tannyelvű. 140 férőhelyes klubja gyakori magyar rendezvények színtere, 
de mintegy 7 ezer kötetes könyvtárának magyar anyaga szerény, hiá-
nyos. 

A KMKSZ ráti szervezete 1989. május 14-én alakult 101 taggal. Elnö-
ke Vetróczky Ambrus. Vállalt feladataikból: megszüntetni a község to-
vábbi elszlávosítását, a privatizációs munkába való aktív bekapcsolódás, 
műkedvelő együttes, kórus létrehozása. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Kisrátnak már a középkorban volt 
temploma (gótikus), átépült, római katolikus istentiszteleteket tartanak 
benne. 

A KMKSZ helyi szervezete 1989. november 26-án a templomkertben 
emlékművet állított a sztálini önkény áldozatainak. 1990. október 26-án 
pedig ugyanott emléktáblát avatott. 

SISLÓC 

1946-tól ukránul Sislivci, aránylag még magyar többségű település, 
de ukránok is lakják. Közigazgatásilag Tarnóchoz tartozik. Az ukrán-
szlovák határ térségében, Ungvártól mintegy 10 km-re, Tarnóc és Palló 
között terül el. 

Lakossága: 1869-ben 299, 1900-ban 317, 1910-ben 318, 1920-ban 
316, 1940-ben 332, 1944-ben 322, 1989-ben 310, ebből 240 magyar; 
1991-ben 282, ebből magyar 182. 



Fényes Elek leírása 1851-ből: „Sislócz, orosz falu, Ungh vmegyében, 
Botfalvához közel: 27 római, 139 g. k., 18 réf., 10 zsidó lakossal." Legko-
rábbi történeti adatok: 1323: SislochiCS. I., 398). 

Múltjából: A leleszi prépostság ősi javainak egyike. Először egy 1323-
ban említi egy oklevél, ekkor Sislócnak íiják. A XIV. században sok per 
keletkezett a csicseri nemesekkel, akik jogtalanul használták az egyházi 
birtokokat. 1560-ban Schwendy császári parancsnok Kálnásy Ferenc-
nek adta zálogba Sysloch falut. 1696-ban 9, de még 1720-ban is csak 9 
jobbágy lakója volt. 1828-ban már 28 házból állt 220 lélekkel. Görög ka-
tolikus vallású lakói a XVIII. század elején telepedtek le a faluban mint 
jobbágyok. 1940-ben lakóházainak száma 70. 

A csehszlovák időben a falu neve Sislovce. Ekkor iskolái: görög katoli-
kus magyar elemi 1 osztállyal. 1940-ben lakossága közül, akik magyar 
anyanyelvűek, 139 római, 173 görög katolikus, 5 református, 1 görögke-
leti, 14 izraelita. 1944 október végéig közoktatásügyét 1 görög katolikus 
népiskola látta el. 

A II. világháborúban elpusztultak 3-an. 1944 novemberében a sztáli-
nisták elhurcoltak 3 férfit. Ebből 1 személy odahalt. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a tarnóci gazdaság-
hoz tartozik. E faluból is sokan járnak be Ungvárra dolgozni. Háztáji 
gazdálkodás fellendülőben van. A helyi magyar közösségre fellazítóan 
hatnak a beköltöző ukrán családok. 

Hitélete: Görög katolikus magyar ajkú egyháza a XVIII. században 
keletkezett. A sztálinisták Csurgovics Györgyöt a falu görög katolikus 
lelkészét Szibériába hurcolták. 1949—1989 között beszüntették műkö-
dését. Görög katolikus templomát bezárták, tornateremmé alakították 
át, tornyát lebontották. 1989-ben a görög katolikus gyülekezet újjászer-
veződött. 

Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: 1989. 1991-től kez-
deményezték a római katolikus templom építését. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű általános, 
1965-től középiskolája van. A KMKSZ helyi szervezete kezdeményezésé-
re felvette a Dobó István nevet. Az 1991/92-es tanévben a tanulók össz-
létszáma 330. Ebből magyar 249; 91 ukrán tannyelvű iskolába jár, 29 
pedagógus oktatja őket. Óvodája vegyes, magyar-ukrán tannyelvű. A be-
települt ukrán szülők kérésére 1989 előtt indult be az ukrán oktatás. A 
falu magyar klubélete akadozó, a könyvtár magyar anyaga hiányos. A 
magyar kultúra iránti közömbösséget a Brezsnyev-korszakban a túlbuz-
gó aktivisták felülről táplálták. Új középiskola épül, amelyet kétnyelvű-
nek képzelnek el a falu vezetői. 

A KMKSZ sislóci szervezete 1989. október 1-én alakult 50 taggal. El-
nöke Feszuscsák István, 1991-től Kállay Erika. Vállalt feladataikból: a 
római katolikus templom építése, Dobó István magyar tannyelvű közép-
iskola, kultúrház létesítése, kétnyelvű feliratok rendezése, érdekvéde-
lem, hagyományápolás. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A KMKSZ szervezete kezdeményezte 
sírkő felállítását a sztálini önkény áldozatainak a helyi temetőben. 



SZALÓKA 
1946-tól ukránul Szolovka, magyar település. Községi tanácsa hely-

ben. A Tisza partján, az ukrán-magyar határ mentén terül el 43 km-re 
Ungvártól. Vasútállomása 5 km-re Eszeny, autóbusszal Ungvár—Csap 
felől közelíthető meg. 

Lakossága: 1910-ben 791, 1940-ben 824, 1944-ben 829, 1969-ben 
851, 1982-ben 898, 1989-ben 915, ebből magyar 911; 1991-ben 972, 
ebből magyar 953. 

Társközsége: Petrivka (Szernyehát, az egykori tanyából ukránok, ru-
szinok általi betelepítéssel a csehszlovák hatóságok mesterségesen hoz-
ták létre, a második betelepedési hullám 1946 táján volt). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szalóka, magyar falu, Szabolcs vme-
gyében a Tiszán túl, Beregh vmegye szomszédságában... 1 г., 5 görög ka-
tolikus, 280 református, 6 zsidó lakja, református anyatemplommal, 6 
második osztálybeli egész jobbágytelekkel." Legkorábbi történeti adat: 
1464: Zaloka (Cs. I., 525). 

Múltjából: Szalóka, az Árpád-korban a Betke-családé, majd Bánk 
bán vejéé, Simon báné, а XIV. században a Lónyayaké. Egyidejűleg 1370 
körül a leleszi prépost is földesúr. A falu 1715-ben 15, 1720-ban 17 
magyar jobbágyháztartásból áll. A község határa 1712 óta a Tisza árte-
rületének kiszélesedése miatt művelhetetlenné vált. Hajdan Bereg majd 
Szabolcs megyéhez tartozott e terület. Hozzátartozik: Cigánytábor. Refor-
mátus temploma helyben, de a reformálásáról alig van adat. Kezdetben 
Eszeny filiálja volt, s csak 1742-től anyaegyház. 

A csehszlovák időben a falu neve Saloka. Ekkor iskolái: állami magyar 
elemi iskola, 2 osztállyal, és református felekezeti elemi 1 osztállyal. 
1944 októberéig közoktatásügye szolgálatában állt 1 állami és 1 refor-
mátus népiskola. 1940-ben lakossága közül 2 kivételével magyarok, 2 
római katolikus, 807 református, 1 görögkeleti, 14 izraelita. 

A II. világháborúban 11-en elpusztultak. 1944 őszén 108 férfit a sztá-
linisták elhurcoltak. Ebből odahaltak 58-an. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete az eszenyi gazdaság-
hoz tartozik. Rendezett, hagyományőrző kisközség. A háztáji gazdálko-
dást nem használják ki intenzíven. A faluból sokan ingáznak Csapra és 
Ungvárra. A korábbi elzártság és az elzárkózás azonban egyre kevésbé 
jellemzi az ittenieket. 

Hitélete: Református egyháza 1742-ben alakult. 1991-ben 500 lelkes 
gyülekezete van. Lelkipásztora: Kiss Ernő. 1793-ban a régi helyett új 
templom épült, 1913-ban felújították. Szórványban római és görög kato-
likusok, pravoszlávok lakják. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1991-től 
általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben 125 gyereket 15 peda-
gógus oktat. A közeli eszenyi középiskolában tanulhatnak tovább. Óvo-
dája szintén magyar. Ötezer köteten felüli kiskönyvtára van, eléggé hiá-
nyos magyar anyaggal. 120 férőhelyes klubja színhelye nagyobb 
rendezvényeknek. 



A KMKSZ szalókai szervezete 1989. május 7-én alakult 73 taggal. El-
nöke: Soós Kálmán. Vállalt feladataikból: kezdeményezték új kultúrház 
építését, a régi park felújítását, iskolai könyvtár létrehozását, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A falu neve a hagyomány szerint 
onnan származik, hogy a Tiszán farönköket úsztattak le, s a tutajosok 
itt szálltak meg hosszabb időre. 1793-ban épült református templomá-
nak nevezetessége az ácsolt kazettás mennyezet, amelyen különböző fes-
tett alakzatok, mintázatok láthatók. A felirat szerint „Tiszteletes T. Pazar 
István Uram Prédikátorságának idejében készült ezen Munka Balog Mi-
hály Asztalos Maiszter és Kis Imre Mester Emberek által..." 

Emlékműállítás: — A KMKSZ helyi szervezete 1989 novemberében 
sírkövet állított a helyi temetőben a sztálini önkény áldozatainak. Em-
lékművet is állítanak. 

SZEREDNYE 
1946-tól ukránul Szerednye, abszolút többségben ukránok, ruszi-

nok, szlovákok lakják, magyar lakossága csekély. Községi tanácsa hely-
ben. A Község 22 km-re fekszik Ungvártól, történelmi borvidék, az Ung-
vár—Munkács országút mentén terül el. 

Lakossága: 1910-ben 1867, közülük 881 magyar, 642 ruszin, 193 
német, 134 szlovák; 1944-ben 2617, 1969-ben 3025, 1979-ben 1547, 
ebből orosz 23, ukrán 1375, magyar 25, szlovák 112; 1982-ben 4200. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szerednye, orosz, magyar, tót m.v. 
Ungh vmegyében, Ungvárhoz délkeletre... 534 római, 750 görög katoli-
kus, 4 n.e. óhitű, 10 evangélikus, 24 református, 256 zsidó lakja. Római 
és görög katolikus paroch. templom. Synagóga. Postahivatal. Kastély. 
Hajdankori várának csak omladékait mutatja. Szőlőhegye nagy s mind 
ízére, mind különös zamatjára nézve országszerte híres fehér bort te-
rem". Legkorábbi történeti adatok: 1417: Zerednye poss., 1455 Zerennye 
oppidum (Cs. I., 386). 

Múltjából: A XIV. században Szerednye is fontos szerepet kap a vége-
ken. Az itteni várerődítmény végül kolostorrá és egyéb funkciókat ellátó 
építménnyé válik. Udvartartása a Dobó családdal bezárólag meg is szű-
nik. Az erődítmény környékén kialakult település a XV. században ki-
váltságot élvez, amely magával hozza a kézművesség és a kereskedelem 
fellendülését, valamint a tudatos szőlőművelést. A szerednyei bor már a 
XVII—XVIII. században európai hírnek örvend. I. Péter orosz cár udvará-
ban többek között szerednyei bort is fogyasztott. 1815-ben a falunak 98 
portája, 187 családja, illetve 1075 lakója volt. 1839-ben már 1578 lelket 
számlál. Az 188 l-es összeíráskor a 253 portán 1701-en éltek. 1906-tól 
kezdve sokan vándoroltak ki innen Amerikába. 

A csehszlovák időben már nem volt magyar tannyelvű iskolája. A helyi 
magyarok elköltöztek, vagy fokozatosan felszívódtak. A magyar oktatást 



1938 és 1944 októbere között vezették be újra, 1945 után nem indíta-
nak magyar osztályokat. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a Szerednyei Állami 
Gazdasághoz tartozik. Rendezett, módos község. Lakói két irányba in-
gázva járnak dolgozni, Ungvárra és Munkácsra. 

Hitélete: Római katolikus szlovák-magyar ajkú egyházának újraala-
pítás! éve 1805. 1991-ben 800 lelkes a gyülekezet. Lelkipásztoruk: Zsar-
kowszky Péter, aki szlovákul misézik. 

Anyanyelvi intézményei: A magyar nyelv használata családi közegbe 
szorult, a római katolikus templom miséire a szerednyei magyarok még 
összejárnak. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Szerednyének már a XII. században 
templárius kolostora volt, a templomos lovagrend helyére 1380-ban a 
Szatmár megyei Jánki kolostorból pálosok jöttek. A középkori várerődí-
tések falai között élt visszavonultan a híres egri vitéz. Dobó István, aki 
fogoly törökökkel borospincét vájatott. Erről tanúskodik a latinbetűs fel-
írás. — Az Ung megyei Közművelődési Egyesület 1900 elején Szerednyén 
emléktáblával jelölte meg a Butles-féle házat, ahol a Szent Koronát őriz-
ték egy éjjelen át. Szövege: „Ebben a házban őrizték a Szent Koronát 
1805. december 10. és 11. között, amikor Napóleon elől Munkács várá-
ba vitték." Az emléktábla mára eltűnt. A falu határában ölték meg Egán 
Ede (1851—1901) neves mezőgazdasági szakembert, kultúrpolitikust, a 
Verhovinai ukránok szószólóját. Itt volt Rákóczi szőlőhegye, a Dobó csa-
lád kriptája (temető). 

Csontváry Kosztka Tivadar (1853—1919) jeles festő a 70-években él-
ményekben gazdag három évet Szerednyén töltött szüleivel. 

SZŰRTE 

1946-tól ukránul Sztrumkivka, magyar többségű falu. Községi taná-
csa és vasútállomása helyben, 15 km-re terül el Ungvártól, a Csap— 
Ungvár országút halad át rajta. 

Lakossága: 1869-ben (Kistéglás helységgel együtt) 1499, 1910-ben 
1144, 1920-ban 1037, 1940-ben 1359, 1944-ben 1314, 1969-ben 
1508, 1982-ben 1700, 1989-ben 1350 ebből magyar 1100; 1991-ben 
1850 ebből magyar 1200. 

Társközsége: KISTÉGLÁS. 
Nevének magyarázata: »...1281. Strute..., 1287: Struta... Az elsődle-

ges Struta helynév szláv eredetű, de a részletek tisztázatlanok. Az ukrán 
Sztrumkivka „Szűrte" névalakot 1948-ban állapították meg hatósági 
úton.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szürthe, magyar-orosz falu Ung me-
gyében, Ungvárhoz délre... 382 római, 445 görög katolikus, 628 refor-
mátus, 50 zsidó lakja. Ref. anya és r. kat. fiók szentegyháza. Nagy kiter-



jedésű róna határa mindent jól terem; ótölgyes erdeje szép, a Latorcza 
vizénél vámszedése, vendégfogadója, s malma van." 

Múltjából: A politikai és családi kapcsolatok, amelyek a tatáijárást 
követő időkben az ország e részét, a nagy néptelenség ellenére is a jövő 
idők reményében uralják, ill. uralták, az egykori nemzetségek tagjainak 
kedvezett. Példa erre Szűrte történetében, hogy a Rátót-nemzetség I. Ló-
ránt nevű tagjai között szerepel, — hű szolgálataiért egész sereg falut 
nyert birtokul a Bodrog mentén. Fia, Mátyás a hatalmas örökséget rövid 
idő alatt pénzzé tette: 1281-ben Baksa és testvérei vették meg tőle. A pá-
pai adószedők 1332-ben a falut Scrute, 1337-ben Strute alakban írták 
fel a plébániás helységek között. 1357-ben már Zritteyeknek, vagy Szür-
teyeknek mondták magukat. 1555-től a helység neve Zyrthe. 1696-ban 
2, 1715-ben 9, 1720-ban 8 magyar jobbágyháztartásból állt. 1857-ben 
takarékpénztárt, 1864-ben postahivatalt létesítettek a községben. Hoz-
zátartozott: Csigettye-tanya, Kaufmann-tanya, Szürtei Cigánytelep. La-
kosságának fő foglalkozása ekkor az őstermelés. 1940-ben lakossága 
közül 1318 magyar, 1 német, 2 szlovák, 25 ruszin, 13 egyéb. 

1944 október végéig oktatásügyét 1 egyesült római és görög katolikus, 
1 református népiskola és egy községi gazdasági továbbképző szolgálta. 

A II. világháborúban 11-en elpusztultak. 1944 őszén a sztálinisták 21 
férfit elhurcoltak. Ebből odahaltak 10-en. Koncepciós perben 2 személyt 
elítéltek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. A lakosság jelentős része a közeli Ungváron talált állandó mun-
kahelyet, ahova naponta ingázik. Módos, rendezett község, közössége 
hagyománytisztelő, bár sok szülő az ukrán iskolába járatja gyermekét. A 
falut nem fenyegeti az elukránosodás veszélye, habár itt egyre több 
hegyvidéki ukrán telepedik le. Fellendülőben van a háztáji. 

Hitélete: Református egyháza 1550-ben keletkezett. 1991-ben 500 lel-
kes a gyülekezete. Lelkipásztora Stefán Miklós. 1822-ben kezdték el temp-
lomuk építését, befejezték 1864-ben. Kettős tornyát 1898-ban építették. 

Római katolikus egyházának űjraalapítási ideje: a XIX. század. 1991-
ben híveinek száma 350 fő. Temploma középkori eredetű. Lelkipásztora: 
Bohán Béla. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1948-tól 
általános, 1956-tól középiskolája van. Az 1991/92-es tanévben a tanu-
lók összlétszáma 343. Ebből 233 magyar, 110 ukrán tannyelvű osztá-
lyokbajár, 31 tanár oktatja őket. A faluba települt ukrán szülők kéré-
sére 1989 előtt indították be az ukrán oktatást. Könyvtárának több mint 
5 ezer kötete van, de magyar állományuk szerény, hiányos. A község 
óvodája szintén kétnyelvű. 

Legutóbb több mint 400 férőhelyes új művelődési házat kapott a falu 
a helyi gazdaságtól. A több célt szolgáló, jól felszerelt intézményben 
élénk magyar kultúrélet folyik. 

A KMKSZ szürtei szervezete 1989. október 10-én alakult 105 taggal. 
Elnöke Katkó László. 1990-től Braun József. Vállalt feladataikból: szo-
ciális kérdések, hagyományápolás, érdekvédelem, stb. 



Emlékhelyei, nevezetességei: — Középkori eredetű római katolikus 
temploma (gótikus) mára átépült. Műemléknek nyilvánították, védettsé-
get élvez. A római katolikus templom hátsó falába beépítettek egy vélhe-
tőleg több száz éves, a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló féldombor-
művet. Állítólag a Szürthey család egyik tagjának figurális sírköve a XV. 
századból. Itt a karzatfeljárónál található a XVI. századból Szürtey (Zrit-
tey) III. Miklós feleségének, Máriássy Krisztinának címeres vörösmár-
vány síremléke, amely mind művészeti, mind heraldikai szempontból ér-
tékes. — Két tornyú református temploma klasszicista. 

TISZAÁGTELEK 
1946-tól ukránul Tiszjanka, 1992-től Tiszaágtelek, magyar falu. 

Közigazgatásilag Kisdobronyhoz tartozik, kb. 37 km-re fekszik Ungvár-
tól, a Csap-Beregszász közúthoz Kisdobronynál bekötőúttal csatlakozik. 
Műút épült Tiszaágtelek és Kisgejőc között a Latorcán át, jelentősen le-
rövidült a távolság a falu és Ungvár között. 

Lakossága: 1940-ben 705, 1944-ben 686, 1989-ben 640, ebből 635 
magyar. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Ágtelek, magyar falu, Szabolcs vrne-
gyében, Beregh vmgye szomszédságában... 1 г., 3 g. kat., 461 réf., 11 
zsidó lakja, református anyatemplommal, tölgyes erdővel." Legkorábbi 
történeti adatok: 1446: Agthelek (Cs. I., 509). 

Múltjából: Tiszaágtelek a XIII. században Becse-Gergelyiek nemzetség 
birtoka, amelyet a nemzetség Apa nevű tagja Eszennyel együtt eladott a 
Baksa-nemzetségnek. 1355 után már az Eszenyi családé. Ezidőben Sza-
bolcs vármegyéhez tartozott. A XIV. század második felében Agthelek né-
ven a Csapy-család kérelmére Bereg megyéhez csatolták. 1848 előtt 
több nemesi család birtokolja a település egy-egy részét. 1854-től 1861-
ig teijedő időre a falut Bereg vármegyéhez csatolták. Lakosai őstermelés-
sel foglalkoztak. A csehszlovák időben a falu neve Agovo. Lakóházainak 
száma ekkor 84. 1944-ben lakossága közül 47 ruszin és 1 egyéb kivéte-
lével valamennyien magyarok, 10 római katolikus, 10 görög katolikus, 
644 református, 38 izraelita és 3 egyéb. 

1944 őszén a sztálinisták 87 férfit elhurcoltak, 37-en odahaltak. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete jelenleg a nagydobro-

nyi gazdasághoz tartozik. A helyi gazdaság csak a falu egy részének 
nyújt munkalehetőséget, a többség ingázik a közeli Csap és Ungvár vál-
lalataihoz. Hátrányos helyzetű kisközség, magyarságarculatát kitartóan 
őrzi. Lakossága elöregedő, a fiatalok távoli településeken kerestek mun-
kát. A lakosság apadásának folyamata az utóbbi 2—3 évben állt le. 

Hitélete: Református egyháza 1618-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 500 fő. Lelkipásztoruk: Kiss Ernő. Régi templomát 1872-ben 
lebontják s helyére kőtemplomot építenek toronnyal együtt. Azóta több-
ször felújították. 



Anyanyelvi intézményei: A két világháború között egy állami magyar 
és egy felekezeti református népiskolája van egy-egy osztállyal. Az 1938-
as visszacsatolás után közoktatásügyét 2 állami, 1 református népiskola 
látja el. 

1945-töl magyar tannyelvű elemi iskola működik a községben. Az 
1991/92-es tanévben a 49 tanulót 4 pedagógus oktatja. A gyerekek ál-
talános iskolába Kisdobronyba, középiskolába Nagydobronyba járhat-
nak. 

Emlékhelyei, nevezetességei: A templomkertben II. világháborús 
emlékoszlop van. 

A falusi temetőben az 1944 őszén a sztálinisták által elhurcoltaknak 
emléksírkövet állítottak a helyi lakosok. 

TISZAÁSVÁNY 

ÁSVÁNY 1990-ben visszakapta eredeti magyar nevét, magyar falu az 
ungvári járásban, Csaptól keletre-délkeletre fekszik, 25 km-re Ungvár-
tól. Községi tanácsa helyben. Vasútállomása 3 km-re Csapon. A Tisza 
jobb partján, az ukrán-magyar határ mentén, Csap és Eszeny között te-
rül el, Ungvárról, illetve Csapról induló autóbuszjárattal is megközelít-
hető. 

1991. november 25-én a területi tanács elnöksége határozatot hozott, 
hogy vissza kell állítani az ungvári járási Mineralne község történelmi 
nevét — Tiszaásványt, a mineralnei községi tanácsot Tiszaásványi Köz-
ség Tanáccsá kell nevezni. 

Lakossága: 1940-ben 474, 1944-ben 686, 1969-ben 851, 1982-ben 
884, 1989-ben 856, ebből magyar 833, 1991-ben 867, ebből magyar 
836, 1992-ben 872, ebből magyar 834. 

Társközsége: a csehszlovák időben létesített település: CSERVONA, 
ukránok, ruszinok, magyarok lakják. 

Nevének magyarázata: »Tiszaásvány... 1357: Asuan... Az Ásvány 
helynév a magyar régi nyelvi ásvány, „mesterséges árok, ásott tó, kút" 
főnévből alakult. A megkülönböztető szerepű Tisza- előtag a folyó mel-
lékére utal...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: Ásvány, magyar falu, 5 kat. 536 réf., 
12 zsidó lakja. Református anyaszentegyház. Termékeny határa a Tisza 
és a Latorca közé szorult." 

Múltjából: A Gut-Keled nemzetség szervezett birtoka, akik 1282-ig 
tulajdonosai, ekkor a leszármazott Bacskayak kezébe került. A XV. szá-
zadban Szabolcs megyéhez tartozik. A falu neve 1413-ban Aswan, 
1456-ban Azsonau alakbán szerepel. 1555-ben nemesi birtok, leég s 
1567-ben nem szerepel az adózó helységek között: Császári csapatok, 
majd a tatárok pusztítják el. A XVII. század végén 2 jobbágy és 3 zsellér 
család lakja. 1715-ben 5, 1720-ban 7 jobbágyháztartást írtak össze. La-



kói hajdani földesurakkal, a Horvátokkal és báró Balssákkal tértek át a 
református vallásra, 

A csehszlovák időben és az 1938-as visszacsatolás után a közoktatás-
ügy szolgálatában 1 állami népiskola állt, egészen az 1944. október 29-
én bekövetkezett sorsfordulóig. 

1944 őszén a sztálinisták 53 férfit hurcoltak el a faluból, 32-en oda-
haltak, 9-en a II. világháborúban estek el. 

Gazdasága: A 787 hektárnyi termékeny földterülete a privatizáció 
előtt álló eszenyi gazdasághoz tartozik, az ásványiak zöldség- és dohány-
termesztéssel, gyümölcsészettel és háztáji gazdálkodással foglalkoznak. 
A helyiek közül sokan dolgoznak a csapi átrakodó pályaudvaron és Ung-
váron. Alapvető szolgáltatási egységekkel felszerelt kisközség. 

Hitélete: Református egyháza 1768-ban keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 400, lelkipásztoruk Kiss Ernő. Mai temploma 1938-ban 
épült. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1990-től 
általános iskolája van. Az 1991/92-es tanévben a 97 tanulót 12 pedagó-
gus oktatja. A gyerekek a csapi magyar középiskolában tanulhatnak to-
vább. 

Óvodája is magyar anyanyelvű. A községben ezenkívül egy 250 férőhe-
lyes klub és egy 5 ezer kötetes, szerény magyar állományú falusi könyv-
tár működik. Műkedvelő köre feleleveníti és életben tartja a népszokáso-
kat. 

A KMKSZ tiszaásványi szerkezete 1989. április 23-án alakult 210 tag-
gal, elnöke Ónody Géza. (Vállalt feladataikból: a hagyományok ápolása, 
műkedvelő körének támogatása stb.) 

Emlékhelyei, nevezetességei: 1796-ban paticsfalú református temp-
lomot építettek, tornya külön volt. 1927 májusában a templomot, mint 
műemléket Kassára szállították. 

A KMKSZ-szervezet 1992-ben sírkövet állított a helyi temetőben a II. 
világháború és a sztálinizmus áldozatainak. 

TISZASALAMON 

SALAMON. 1946-tól ukránul Szolomonova, túlnyomó többségben 
magyarlakta település. Községi tanácsa helyben. A Latorca és a Tisza kö-
zött terül el az ukrán-magyar, illetve az ukrán-szlovák hármashatár tér-
ségében, Ungvártól 27 km-re. Vasútállomása 2 km-re Csap. 

Lakossága: 1828-ban 353, 1869-ben 672, 1910-ben 768, 1940-ben 
932, 1944-ben 972, 1969-ben 1459, 1982-ben 1427, 1989-ben 1420, 
ebből 1000 magyar; 1991-ben 1480, ebből magyar 1050. 

Nevének magyarázata: »...A Salamon helynév puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással; vö.: 1138/1329: Solamin személynév...« 
Legkorábbi történeti adat: 1332—7: Solmon, Salomon (Cs. I., 361). 



Fényes Elek leírása 1851-ből: „Salamon, magyar falu, Ungh megyé-
ben, a Tisza jobb partján, 22 kat., 358 réf., 9 zsidó lakja. Református 
anyatemplom. " 

Múltjából: Tiszasalamon, a megye egyik legrégibb települése, a XIV. 
században Zemplén vármegyéhez tartozott. Az Aba-nembeli Amadé fiúk 
hűtlenségük miatt elvesztették, s 1312-ben Drugeth Fülöp kapta meg 
Károly Róberttől. 1332-ben és 1337-ben Salamon, illetve Solomon-nak 
íiják, s templomos helység. 1387-ben vámját és tiszai révjét említik, ek-
kor már Ung megyéhez számítják. A Tisza áradásai miatt határának 
csak jelentéktelen részét művelhették. A XVIII. században részben az 
ungvári uradalom tartozéka. 1786-ban magyar falu, református temp-
lommal. 1828-ban 38 lakóháza volt. Hozzátartozott: Cifra-tanya, Ma-
lom, Ocska-tanya, Strázskolónia és Vámház. Lakosai e század közepéig 
őstermelésből éltek. 1940-ben lakossága közül 874 magyar, 2 szlovák, 
52 ruszin, 4 egyéb, 132 római, 145 görög katolikus, 627 református, 6 
görögkeleti, 22 izraelita. 1944 októberéig a tankötelesek oktatásáról 1 
községi magyar és 1 református népiskola gondoskodott. 

1944 őszén 43 férfit elhurcoltak, ebből odahaltak 19-en. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi állami gazda-

sághoz tartozik. A lakosság nagy része a szomszédos csapi vasúti cso-
móponton, a fűtőházban stb. talált állandó munkát. Módos község, zárt 
közösségét egyre több betelepült ukrán család lazítja fel. 

Az ukránság részaránya egyébként csak azóta számottevő, amióta a 
szomszédos Strázs község összenőtt Salamonnal. 

A fiatalság köréből nagymérvű az elvándorlás, az ingázás. 
Hitélete: Református egyháza 1618-ban keletkezett. 1991-ben 400 

lelkes gyülekezete volt. Lelkipásztora: Balogh János. Mai temploma 
1903-ban épült, korábbi, kőből épült temploma vizenyős helyen volt. 

Szórványban római katolikusok, görög katolikusok, görögkeletiek lak-
ják. 

Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1961-től 
általános iskolája van. Az 1991 /92-es tanévben a tanulók összlétszáma 
133. Ebből 101 magyar, 20 ukrán, 12 orosz tannyelvű osztályokba jár, 
19 pedagógus oktatja őket. A gyerekek a csapi 2. számú magyar közép-
iskolában tanulhatnak tovább. Az ukrán osztályokat 1989 előtt indítot-
ták be a telepes ukrán szülők kérésére. 

Két könyvtárának magyar anyaga hiányos. 
Óvoda-bölcsődéje több mint 90 férőhelyes, magyar és ukrán tannyel-

vű. A község klubjában igen kevés a magyar nyelvű rendezvény. 
A KMKSZ tiszasalamoni szervezete 1989. november 17-én alakult 97 

taggal. Elnöke: Balogh Gyula. Vállalt feladataikból: kezdeményezték a 
művelődési ház építését, a népi hagyományok felelevenítését, a műked-
velő együttes patronálását, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A KMKSZ helyi szervezete a sztálini 
önkény áldozatainak 1989. november 26-án kopjafát állított a temető-
ben. Kezdeményezik az emlékmű felállítását is. 



TISZAÚJFALU 

1991-ben a Kárpátaljai Területi Tanács elnöksége határozatot hozott, 
melynek értelmében az ungvári járási Cservona község Oncsa utcáját Ti-
szaújfalu néven községgé kell nyilvánitani a tiszaásványi községi tanács 
fennhatósága alá helyezve azt. 

Korábbi nevén is CSERVONA (SZALÁNCI TANYA) közigazgatásilag Ás-
ványhoz tartozik. Egykori uradalmi tanyából vált 1927-től a csehszlovák 
hatóságok által betelepített kisközséggé ukrán, ruszin lakossággal. Az 
1940-es évek elején magyar családok is letelepedési lehetőséget kaptak 
az Oncsa utcának nevezett falurészben. 1944 után magyar tannyelvű 
elemit nyitottak, a Brezsnyev korszakban azonban fölszámolták. 1990-
ben ukrán tannyelvű általános iskolájában a tanulók száma 165. A tele-
pülés kisebbségbe szorult magyar lakosságának nincsen anyanyelvi in-
tézménye, a legközelebbi magyar iskola Tiszaásványban van. így az 
itteni magyarságot a spontán asszimiláció fenyegeti. A lakosság zöme a 
vasútnál és az energiagazdaságban dolgozik. 

Lakossága: 1989-ben 1100, ebből magyar 250. 
A KMKSZ helyi alapszerkezete 1990. február 17-én alakult, elnöke Li-

teráti József. 
Hitélete: 1989 után református gyülekezet szerveződött, imaházat 

építenek, lelkipásztoruk Horkay László. 

UNGHOSSZÚMEZŐ 

HOSSZÚMEZŐ 1946-tól ukránul: Dovhe Pole fokozatosan elukráno-
sodó, egykori vegyes lakosú ukrán, ruszin, magyar település. Ungvártól 
kb. 7 km-re fekszik Császlóc és Nagygejőc között. Közigazgatásilag Bara-
nyához tartozik. 

Lakossága: 1910-ben 413, 1944-ben 518, jelenleg 500-on felül. 
Nevének magyarázata: Hosszúmezó. „A magyar hosszú melléknév és 

mező főnév összetétele." Nevét 1427-től említik: Hozuymezow (Cs. I. 
391.). 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Hosszúmező, orosz-magyar falu Ungh 
vármegyében, Kis-Rát fii., 71 római, 255 g. kath., 8 zsidó lakja." 

A csehszlovák időben már nem volt magyar tannyelvű iskolája, közok-
tatásügyét ukrán népiskola szolgálta 2 osztállyal. 

1944 után sem nyílt magyar tannyelvű intézete. A község magyarsága 
fokozatosan felszívódik, asszimilálódik, illetve egyes családok magyar 
környezetű faluba költöztek. A legközelebbi magyar iskola Nagygejőcön 
található. 



UNGTARNÓC 
TARNÓC, 1946-tól ukránul Tamyivci, magyar többségű település. 

Községi tanácsa helyben. Az Ung bal partján Ungvártól 7 km-re terül el. 
Közel az ukrán-szlovák határhoz. Őrdarma és Sislóc között található. A 
falun halad keresztül az Ungvár-Kisszelmenc műút és autóbuszjárat. 

Lakossága: 1869-ben 393, 1890-ben 350, 1910-ben 412, 1920-ban 
367, 1940-ben 464, 1944-ben 411, 1969-ben 557, 1982-ben 595, 
1989-ben 849, ebből magyar 467, 1991-ben 870, ebből magyar 445. 

Társközségei: BOTFALVA, SISLÓC, ŐRDARMA 
Nevének magyarázata: »...Az elsődleges Tarnóc helynév szláv erede-

tű... Magyarázatához lásd. Ipolytarnóc szócikkét (L. Zs. 612. 1.) 
Töve az ószláv (Tomb „tövis", tüske, kökény". Legkorábbi történeti 

adatok: 1332—7; Torrwucha, Tornocha (Cs. I., 399). 
Fényes Elek leírása 1851-ből „Tamócz magyar falu, Ungh vmegyében. 

Ungvárhoz nyugatra... 80 római, 19 görög katolikus, 160 református, 29 
zsidó lakja. Református szentegyház. Termékeny jó határ." 

Múltjából: Ungtarnócot a XIV. század elején említik először Tornou-
cha, majd Tomocha alakban. A helység ősi birtokjogon a Tarnóczyaké 
volt. 1427-ben is e család nevén szerepel. 1480-ban adományként a 
Barkóczi család kapja. 1696-ban 16 magyar családfőt írtak össze. 1720-
ban 8 jobbágyháztartása közül 6 magyar. 1828-ban 36 házból álló falu 
302 lakossal. Református templommal a községben. Tamóc, a pápai ti-
zedlajstromban már 1332-ben szerepelt. A csehszlovák időben a falu ne-
ve Tamovce. 1940-ben lakossága közül 423 magyar, 18 szlovák, 23 ru-
szin anyanyelvű, 175 római, 130 görög katolikus, 130 református, 2 
evangélikus és 27 izraelita vallású. 

1944 október végéig közoktatásügyét 1 állami magyar népiskola látja el. 
1945 júliusában 48 hadköteles férfi ismeretlen helyen tartózkodott. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 

tartozik. A falu lakói közül sokan Ungváron dolgoznak. 
A vállalkozó szellemű gazdák háztáji gazdálkodással foglalkoznak, pi-

acra is termelnek. Módos kisközség, megszokott magyar közösségét egy-
re több, betelepült ukrán család lazítja fel. Ennek következtében ma már 
többen ukrán iskolába járatják gyermekeiket. Tamóc lakossága fél évti-
zeddel ezelőtt 92 százalékban magyar volt, a betelepülés azonban már a 
40-es évek végén elkezdődött, nem beszélnek magyarul. 

Hitélete: Református egyháza 1617-ben keletkezett. 1991-ben 200 
lelkes a gyülekezete. Lelkipásztora: Munkácsy Vince. Temploma 1835-
ben épült. A tornyot az 1800-as évek végén építik hozzá, melyben 2 ha-
rang van. 

Jelentős számban római és görög katolikusok is lakják. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar tannyelvű elemi iskolája 

van kb. 10 tanulóval és 1 pedagógussal, akik a közeli Sislóci Dobó Ist-
ván Középiskolában tanulhatnak tovább anyanyelvükön. Óvodája két-
nyelvű, ukrán és magyar. Mint mindenütt, a falusi könyvtár magyar 
anyaga itt is hiányos, szegényes. Klubja sem áll teljes mértékben a helyi 



magyar művelődés szolgálatában. Van azonban zeneiskolája, ahol ukrán 
és magyar nemzetiségű pedagógusok oktatnak. 

A KMKSZ ungtarnóci szervezete 1989. szeptember 17-én alakult 42 
taggal. Elnöke Tóth István, 1991-től Leco Erzsébet. Vállalt feladataikból: 
kezdeményezik magyar tannyelvű középiskola létesítését, magyar óvodai 
csoport indítását, kétnyelvű feliratok elhelyezését, magyarul tudó szak-
értelmiség munkáltatását, érdekvédelmet, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: Temploma középkori eredetű, új épült 
helyette, csupán a XV. századi torony maradt meg. Ma református temp-
lom. Itt született Gálóczy Árpád (1864—1934) kohómérnök, szakíró. A 
Bányászati és Kohászati lapok szerkesztője (1903—1911). — Itt van elte-
metve Medve Emil újságíró. 

UNGVÁR 

1946-tól ukránul Uzshorod, ukrán, ruszin-orosz-magyar-szlovák te-
rületi központú város, Ukrajna Kárpátaljai területének székhelye, legna-
gyobb városa. Fontos vasúti és közúti közlekedési csomópont. Vasútállo-
mása, repülőtere helyben. Az Előkárpátok nyugati részén, az Ung folyó 
mentén terül el. A vidéken élő népcsoportok kulturális központja. Mivel 
a város teljesen a nyelvhatár területén fekszik, lakossága mindvégig ve-
gyes volt. Ungvár a magyarság északi nyelvhatárán Pozsony után a má-
sodik olyan város, ahol több nyelvterület találkozik: a magyar, az ukrán, 
ruszin, stb. 

Lakossága: 1567-ben 200, 1691-ben 1100, 1794-ben 2400, 1800-
ban 3500, 1834-ben 6224, 1850-ben 8015, 1870-ben 9733, 1880-ban 
11393 (ebből magyar 8504, ruszin 275, szlovák 1684, német 870, egyéb 
60), 1890-ben 11793, 1900-ban 14723 (ebből 8120 magyar, 250 ruszin, 
720 szlovák, 730 német, 180 egyéb), 1910-ben 16919 (közülük 13590 
magyar, 1219 szlovák, 1151 német, 641 ruszin), 1920-ban 20601, 
1930-ban 26675 (ebből magyar 4499, ruszin 6260, cseh 4572, német 
508, zsidó 5897, egyéb 1371), 1938-ban 22624, 1941-ben 35251 (ebből 
magyar 27397, ruszin 4072, szlovák 1113, német 268, zsidó 1833, 
egyéb 568), 1944-ben 35250, 1970-ben 89037 ebből magyar 7619; 
1989-ben 116101, ebből magyar 9179, ukrán, ruszin 81054, orosz 
16632. 

Nevének magyarázata: »...(1150 k./13—14. sz.: Hunguar... Az Ung 
folyónévnek és a vár, „erősség" főnévnek az összetétele. Az Ung folyó 
mellett épült várra utal. A 19. sz. közepe óta adatolható ukrán Uzshorod, 
„Ungvár" a magyar név tükörfordítása... Ung, „a Labore bal oldali mel-
lékvize", (1150 k.) 13—14. sz.: Hunguar „Ungvár", ...a kétes hitelű 
Hungh nemzetségnév... és a Dombrádba olvadt Óntelek helység R. 
Hungthelek... névváltozatának előtagja alapján némelyek egy török ere-
detű magyar régi nyelvi Ung személynévre következtetnek, s az Ung fo-
lyónevet ezzel kapcsolják össze. A szlovák Uh, ukrán Uzs a régi Ug a ma-



gyar Ung-hoz képest másodlagos alak, amelyben szláv denazalizálódás 
ment végbe.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Ungvár, kamarai mezőváros, Ung vme-
gyében, igen szép vidéken, Pesthez 32 mfd. távolságra fekszik azon 
hegycsoportozatoknak délre eső oldalán, melyek Ung vármegyét Galliczi-
átől elválasztják, s melyek e városon innen szép rónasággá terülnek 
szét; kettős halmon, mellyeket az Ung vizének egyik mesterséggel készí-
tett ága választ el egymástól, míg a másik anyaág, a keleti dombot kerül-
vén meg, mind kettő nem messze a várostól ismét vissza folyik. Népessé-
ge 8015 lélek, kik közt r. kat. 2800, görög katolikus 2214, református 
437, ágostai 40, görög nem egyesült 24, héber 2500. Ezek nyelvre nézve 
oroszok, magyarok, igen kevés németek, mert az ide szállítottak nyelvü-
ket többnyire elfelejtették. ... Földje agyagos, s főleg búzát, kukoricát, és 
jó ízű dohányt terem... Szőlőhegye nagykiteijedésű, de meszes bort te-
rem... Vasas ásványvize a Kis-Ung partján van, s felmelegítve, erősítő 
fürdőnek használtatik. Nevezetes épületje: az itt székelő munkácsi görög 
kat. püspöknek régibb s mostanság egy új szárnnyal toldott pompás pa-
lotája, van püspüki könyvtár 6 ezer darabbal, levéltár, melyben több pá-
pai bullák, alapítványai és nemes levelek találtatnak; két tornyú díszes 
püspöki templom, mely hajdan jesuitáké volt a mellette levő collegium-
mal együtt; római katolikus, görög nem egyesült és reform, díszes szent-
egyházak; synagóga; elemi 2 és felsőbb 4 tanítóval ellátott iskola, mely-
nek nyomása is van; árvaház; a nyugati dombon áll U formára építve 
pompás új vármegyeház. Vannak továbbá az uradalmi tisztségnek, só és 
postahivataloknak derék épületei. A keleti domb végső szélén épült vá-
rat, mely jelenleg görög kat. növendékpapság s néhány kanonok lakául 
szolgál, a Drugeth nemzetség, ki ezt Robert Károly királytól kapta, időn-
ként igen megerősítették és felékesítették. Itt építtetett hajdan Homon-
nai Drugeth László, Nápolybul eredt híres magyar családnak ivadéka 
paulinus kolostort 1384-ben, (...) Ungvár városnak több gyárai is van-
nak, melyek többnyire 1840—1848-ig keletkeztek, ú. m. egy posztó-, 
egy porcelánföld-tisztító-, mángorló és gyufagyár. A porcelánföld ung-
megyei Dubrinics helységben ásatik... a passaui porczelánfölddel verse-
nyez. Országos vásárt 8-at tart... Hetivásár minden csütörtökön van". 

Ungvár város és környékének legfontosabb eseményei 

Ungvár múltja az ősidőkre nyúlik vissza. Előnyös fekvése a Magyar Al-
föld északkeleti peremén, a Kárpátok lábánál már az ősembert is vonzot-
ta a letelepülésre, amelyhez adva voltak a síkvidék és a hegység találko-
zásából eredő legkedvezőbb előfeltételek. Mindezt a helytörténeti 
múzeumban elhelyezett különböző korszakokból való régészeti leletek is 
igazolják. 

903: Anonymus krónikája szerint Álmos hadai megjelentek Ungvár fa-
lai alatt és bevették azt. Ungváron az öreg Álmos átadta a vezér-
letet fiának, Árpádnak s ezért őt — Anonymus szerint — „hung-
vári vezérnek, minden vitézeit pedig hungváriaknak nevezték az 



idegen nyelvén." Ungvár (castrum Hung) a honfoglaló magyar-
ságnak egy ideig hadműveleti támpontul szolgált. Innen foglal-
ták el — Anonymus tanúsága szerint — 903-ban Árpád hadai 
Felső-Tisza vidékét Ugocsáig. 

1086 körül. Ungvárt több ízben érte támadás már az Árpádok korá-
ban. A Budai Krónika szerint a kunok, akiket Salamon király 
hívott segítségül a hercegek ellen, Ungvárig nyomultak, útjuk-
ban mindent elpusztítva, felperzselve. 

1132. július 22 előtt. Az aradi országos gyűlésen (Arad, más felfogás 
szerint Ung vármegye) Ilona királyné kezdeményezésére 68 Bo-
risz-párti főurat lemészárolnak. (Más vélemény szerint az aradi 
vérengzésre 1131-ben került sor.) 

1241. A tatárok Ungvárt és környékét is elpusztítják. 
1279. IV. (Kun) László az Aba nembeli Finta erdélyi vajdának adomá-

nyozza Ung megyét. 
1284-ben kiadott okmány szerint Ungváron már plébánia működött, 

lelkésze István. 
1290-re az ungi várispánsághoz tartozó földek nagy része Amadé ná-

dor birtokába került. 
1301-ben az Árpád-ház kihalása után az ungi várispánság megszű-

nik. 
1308-ban a trónra az Anjou-házi Károly Róbert kerül. A vidék lakos-

sága az Amadé-családdal az élen az új uralkodót nem ismerte 
el, s a Rurik-házból származó Leó halicsi királyfit, aki a kihalt 
Árpád-házzal női ágon rokonságban volt, akarta a magyar trón-
ra emelni. Károly Róbert ellenfeleit a rozgonyi csatában megver-
te, az Amadé-család birtokait elkobozta, egy részüket Pethene 
Péter ungi főispánnak adományozta. 

1311. október 3. Az Amadé-fiak egyezséget kötnek a kassai polgárok-
kal. Többek között arra kötelezik magukat, hogy Ung megyét 
visszaadják a királynak. 

1317 után. Károly Róbert csapatai elfoglalják az ismét fellázadt Ama-
dé-fiak várait, Ungot és Nevickét. Birtokaikat a király elkobozza. 

1540 körűi. Szapolyai halála után az ungvári várnak vissza kellett vol-
na szállni Ferdinánd császárra. Szapolyai özvegye, Izabella 
azonban csak 1551-ben adta át Castaldo császári tábornoknak. 

1558. Izabella seregei Szerednye és Ungvár várát körülzáiják, de nem 
tudják bevenni. 

1561-ből való Ungvár legrégibb pecsétje, amely egy faágat ábrázol 
négy levéllel és egy csillag alakú virággal. 

1559—1564 között Ungváron császári lobogó lengett. 
1564-ben az ungvári várat János Zsigmond erdélyi fejedelem ostro-

molta, de nem tudta elfoglalni. 
1546-ban Ungváron református egyházközség alakult, a római katoli-

kus egyház hamarosan megszűnt. 
1589-ben a református Drugethek által Ungvár kiindulópontja lett az 

új hitnek. Ekkor református iskola is működött a városban. 



1602—1606 között Bocskai István birtokolta az ungi várat, majd főve-
zére Drugeth Bálintnak. 

1608—1610. Pázmány Péter Drugeth Györgyöt visszatéríti a katolikus 
hitre. Drugeth György leromboltatta a luteránusok vár körüli 
templomát, parókiáját és iskoláját, hogy virágos kertjét bővít-
hesse. Hibáját jóvátette, még ebben az évben a jelenlegi római 
katolikus templom helyén a lutheránusok számára a Sós utcá-
ban templomot, paplakot és iskolát építtetett. Buzgó katolikus, 
1613-ban Homonnán a jezsuita atyáknak kolostort és kollégi-
um-gimnáziumot alapít, amelyet 1646-ban fiának, Drugeth Já-
nosnak özvegye Jakusits Anna grófnő Ungvárra telepít, arra a 
helyre, ahol a püspöki palota épült később. 

1312 körül Károly Róbert az ungi várat — ekkor már romokban volt 
— Drugeth Fülöp grófnak adományozza a pozsonyi csatában ta-
núsított vitézségéért. Az idegenből ideszakadt Drugeth-nemzet-
ség csaknem 400 évig 12 vármegyében közel egy millió holdnyi 
területet mondhatott magáénak. Először az Anjou-dinasztia 
szolgálatában álltak, velük kerültek Nápolyból Magyarországra. 
Az Északkeleti Felvidék jótevői voltak, iskolákat, kórházakat ala-
pítanak. Részt vesznek a protestantizmus és a katolicizmus élet-
halálharcában, de inkább csak azért, hogy a megértést, a meg-
békülést segítsék elő. 

1320—1327 körül. Drugeth Fülöp megkezdi a mai vár építését. A ge-
rényi ág kihaltával Homonnai-Drugeth János fia, László fejezi 
be a vár építését. A vár ekkor a sáncon belül két palotából és ma 
is fennálló négy sarokbástyából állt, s tulajdonképpen várkas-
tély volt. 

1400 körül Ungváron két iskola működik. 
1384-ben a vár déli árka mellett a Drugeth-család a legműveltebb 

magyar szerzetesrendnek, a pálosoknak kolostort és templomot 
épít és Ungvárra telepíti őket. E kolostorban virágzott a paulinu-
sok híres iskolája 1430-ig. 

1430-ban Ungvár már privilégiumokkal felruházott város: „Privilegiá-
tum oppidium Ungvár". 

1526-ban, a mohácsi vész után a Drugethek a két pártra szakadt ma-
gyarság vérengzéseiben Szapolyai János pártjára álltak, akihez 
rokoni szálak fűzték őket. A reformáció idején A Drugethek Kál-
vin tanait fogadták el. A három részre szakadt országban Ung-
vár végvár lett a török hódoltság és Erdély, valamint Lengyelor-
szág felé. 

1619. Bethlen Gábor elfoglalta az ungi várat, amelynek ura, Drugeth 
György Lengyelországba menekült, ahol 1620-ban mérgezési tü-
netek között 38 éves korában elhunyt. Vele együtt menekültek a 
homonnai jezsuiták is. 

1630-ban, Bethlen Gábor halála után Drugeth György elkobzott birto-
kai visszajutottak fiához, Jánoshoz, aki folytatta apja hittérítő 
tevékenységét, elsősorban az ungvári reformátusokat nyomta el. 



1644-ben Balling János munkácsi kapitány büntető hadjáratot veze-
tett Ungvárra és a protestánsokat visszahelyezte jogaikba. 
— Rákóczi György erdélyi fejedelem hadaival Kassára menet 
megszállta Ungvárt, s bombái súlyosan megrongálták az épülő 
kollégium épületét. Drugeth János a jezsuitákkal együtt Len-
gyelországba menekült, ahol meghalt. 

1645. december 16-án megkötött linzi béke után, amely kétoldalúan 
biztosította a szabad vallásgyakorlatot, a jezsuiták Ungvárra 
visszatérhettek, ahol özvegy Drugeth Jánosné támogatásával 
hamarosan letörték a reformációt. A jezsuiták átköltöztetésének 
fő célja azonban az egyházi unió, vagyis a görögkeleti ruszinok-
nak a római katolikus egyházzal való egyesítése volt. Ehhez fel-
használták az elsősorban Galíciából behozott szerzeteseket, ahol 
az unió a lengyel kormányzat nyomására már mintegy fél évszá-
zaddal korábban gyökeret vert. 

1646 (más adatok szerint 1649. április 27-én) Az ungvári vár-
templomban, amely azóta már nem létezik, került sor az unió 
megkötésére. Körülményeit máig homály fedi. A jegyzőkönyv 
aláírásánál jelen volt az ungvári uradalom 63 orosz papja. Csat-
lakozásuk három feltétele: 1. a keleti egyház rítusát teljes egé-
szében megtarthatják; 2. a püspököket a papság választja, a pá-
pa csak megerősíti őket hivatalukban; 3. az unitusok teljesen 
egyenlő jogúak lesznek a római katolikusokkal. 

1672. február 7-én Szegedi Ferenc egri püspök újból megkezdte a re-
formátusok üldöztetését. Az ungvári reformátusoktól elvette a 
templomot és az iskolát, sőt az akkori prédikátornak, Németh 
Istvánnak megtiltotta a lelkészi teendők ellátását. 

1678—1679. Thököly Imre Huszt és Munkács bevétele után lengyel és 
tatár csapatokkal megszállta Ungvárt. Katonái Ungvár katolikus 
lakosait kirabolták, leöldösték, a várost felgyújtották. Thököly 
vezére, Galambos Ferenc, az ungvári kollégium egykori növendé-
ke a várat, a kollégiumot és a város nagy részét felgyújtotta, le-
rombolta, elsősorban a jezsuiták fészkét. 

1684. április 14. Thököly véget vetett a közel 400 éves Drugeth-ura-
lomnak. Az utolsó Drugethet, Zsigmond grófot Kassán lefejeztet-
te, vele kihalt a Drugeth-nemzetség. A magvaszakadt család bir-
tokai visszaszálltak az államkincstárra. 

1685-ben Schultz császári hadvezér ostrom alá vette Ungvárt, amely-
nek vívásánál 900 embert vesztett. Bevenni azonban nem tudta, 
mert május elején Thököly a város segítségére sietett, a némete-
ket elűzte, azonban nem tudta sokáig tartani a várost. A törökök 
mindinkább kiszorultak Magyarországról. 

1691. után az ungvári domínium gróf Bercsényi Miklós tábornokra, 
Drugeth Krisztina féijére szállt, aki Ung megye örökös főispánja 
lett. Az új földesúr rendbehozatta a megrongált várat, fényes ud-
vart tartott. Egymást érték a vendégségek, amelyeknek során 
Bercsényi Miklós és a szomszédos munkácsi vár ura II. Rákóczi 



Ferenc herceg között meleg barátság alakult ki. Ez később 
mindkettőjükre nézve sorsdöntő volt. E vár falai között érlelő-
dött meg bennük Magyarország felszabadításának a terve a 
Habsburg uralom alól. Szándékuk azonban az ungvári jezsuiták 
kéme révén idő előtt kitudódott. Bercsényi az árulásról idejében 
értesülve Lengyelországba menekült, Rákóczit a bécsújhelyi bör-
tönbe hurcolták, ahonnan a felesége segítségével szabadult ki, 
majd ő is Lengyelországba menekült. Itt készítették elő a sza-
badságharcot Seniawska hercegnő közreműködésével, aki 800 
kozákot bocsátott rendelkezésükre. 

1703. Rákóczi Vereckénél átlépi a határt. Elsőnek a ruszin nép csatla-
kozott hozzá, amely mindvégig híven kitartott mellette s méltán 
érdemelte ki a „gens fidelissima" jelzőt. Ezzel kezdődött a kuruc 
szabadságharc. 

1703. szeptember 17. Az Ungi Krajna ruszinsága Веса Iván vezérlete 
alatt elfoglalta Ungvár városát. Ostrom alá vette a várat, amelyet 
egy század német muskétás védelmezett Schwetlik Ferenc kapi-
tány parancsnokságával. A védelemben részt vett a várba mene-
kült labanc-párti nemesség is. Egyes források szerint a jezsui-
ták is, akikről az a hír járta, hogy „mérges" golyókat gyártottak. 

1704. március 16. Félévi ostrom után a vár megadta magát. A német 
helyőrség szabadon elvonulhatott, a vár többi védője kegyelmet 
kapott, de hűséget kellett esküdniük Rákóczinak. A jezsuiták 
később „mint a nemzet ellenségei", az 1705. évi Széchenyi or-
szággyűlés határozata értelmében kénytelenek voltak elhagyni a 
várost. 

1707. Rákóczi egy teljes évig lakott Ungváron, de ezután is innen kez-
deményezte diplomáciai tárgyalásait, illetve itt fogadta a külföldi 
követeket, valamint hadvezéreit. 

1711. május 15. Pálffy János gróf, császári főhadvezér hirtelen rajtaü-
tött Ungvár városán. Rövid ostrom után a várat el is foglalta, in-
nen indult Munkács visszafoglalására, amely több mint egy hó-
nappal később megadta magát (június 23-án). 

1715. évi XLIX. törvénycikk értelmében Bercsényit árulónak nyilvání-
tották, birtokait elkobozták. Az ungvári uradalom a kincstár tu-
lajdonába került, s a várba helyőrségként császári katonaságot 
szállásoltak. 

1728-ban a vár — falait kivéve — porrá égett. 
1735-ben III. Károly király a várost és az ungvári uradalmat a későbbi 

grófi rangra emelt báró Gyulay Ferenc, Ung megyei főispánnak 
jelzálogul adta élete végéig. Az új földesúr — nem sajnálva a 
költségeket — a várat régi fényében állította vissza. 

1740-ben Gyulay a vár új ura váratlanul meghalt, a város, s a várral 
együtt az egész uradalom a kincstárra szállt vissza. Ungvár „Ki-
rályi Kamerális Uradalmi Mezőváros"-sá vált. 

1775-ben Mária Terézia a Munkács melletti csernekhegyi kolostorból 
kiszorult munkácsi uni tu s püspöknek adományozta az éppen 



akkor feloszlatott jezsuita rend ungvári rendházát a templom-
mal együtt. Ezenkívül nekik adományozta az ungvári várat, 
amely Lengyelország első felosztása (1773) után teljesen elvesz-
tette hadászati jelentőségét. A várban papneveldét helyeztek el. 
így vált Ungvár Munkács helyett hit- és szellemi életének köz-
pontjává. 

1769 körül Ung megye székhelyét Nagykaposról Ungvárra helyezik át. 
1769-ben vármegyeháza építését kezdték meg, amely 1809-ben 
készült el. Az addigi épületet a főszolgabírói hivatalnak adták át. 
A létesítményt 1932-ben lerombolták, csak a kapubejárata ma-
radt fenn. Ezidőben emelt építményei: Ceholnyai görög katolikus 
templom (1678), a görögkeleti templom (1786). A mögötte talál-
ható a Bazil-rendi monostor (1912). 

1783-ban II. József császár engedélyével a korábban Radváncra szo-
rult református egyház visszaköltözhetett Ungvárra. 1796-ban a 
Vármegyeház-téren épült fel a református templom, csonka to-
ronnyal, jelenlegi formáját 1906-ban kapta. A római katolikus 
templom 1762-ben épült, a mellette lévő plébánia 1767-ben. 

1794-ben épült a zsinagóga, a zsidó iskola 1792-ben nyílt. A gazdasá-
gi élet irányítása már ekkor a 2500 lelket számláló zsidóság ke-
zében volt, ezt a szerepüket az 1940-es évekig megtartották. 

1794-ben Ungváron 475, 1819-ben már 806 ház állt, a növekedés 25 
év alatt 331 épület volt. 

1835. évi január 25-én kelt 125. számú határozatával a megyegyűlés 
Ungvárt rendezett tanácsú városnak nyilvánította. 

1847. július 11-én Ungváron járt Petőfi Sándor. Útileveleiben olvas-
hatjuk: „Ungvár egyébiránt szörnyen komisz város. Piszkos és 
rendetlen. Épp olyan, mint a részeg ember, ki pocsétába bukott, 
s most sárosan tántorog hazafelé." 

1848—49-es szabadságharc idején Ungvár is felszabadult a kincstár 
földesúri hatalma alól. Ungvár egyébként nem esett a hadak út-
jába. Környékén a Kazinczy-hadtest táborozott, Kossuth zászla-
ja alá viszont sokan beálltak. 

1869-ben a város vásártartási jogot kapott. A középületek száma is 
egyre gyarapodott: görög katolikus püspöki palota (1846), a vele 
összeépített kettős tornyú székesegyház (1876—77), Drugeth-
gimnázium az egykori Drugeth téren épült (1893), zsidó gimná-
zium (1936), az askenázi ortodox izraelita zsinagóga monumen-
tális mór stílusú épülete (1904), színház (1907). 

1896—97 új közúti vashíd épült. 
1914—15-ben Ungvár az első világháború idején a Böhm-Ermoli had-

seregcsoport főhadiszállása volt, addig, amíg a gorlicet áttörés 
után az arcvonal el nem tolódott messze Keletre. 

1919. január 12: Szobránc felől hatol be Ungvárra a csehszlovák had-
sereg. A cseh uralom alatt Ungvár Podkarpatszka Rusz fővárosa, 
s jelentős fejlődésnek indult. Ekkor épült a kormányzósági palo-
ta (1932—1936); észak-orosz stílusban a pravoszlav templom 



(1930), a kisgalagói hivatali negyed, az új közúti híd, szabályoz-
ták az Ung folyót stb. 

1930-as népszámlálás szerint a város lakóinak száma 26 675. A ma-
gyarság aránya a 20%-ra esett vissza. Ennek következtében a 
magyar nyelv megszűnt, mint a város egyik hivatalos nyelve, 
csak a kárpátukrán és a „csehszlovák" maradt meg annak. En-
nek oka elsősorban: az izraelita lakosság túlnyomó része zsidó 
nemzetiségűnek vallotta magát. Másrészt a város lakosságának 
jelentős része felemás nemzetiségű, bilingvis elem volt, akik ez 
alkalommal — az államhatalomra való tekintettel — szlávoknak, 
mindenekelőtt szlovákoknak vallották magukat. 

1938. november 2-i első bécsi döntés alapján Ungvárt is Magyaror-
szágnak ítélték, véget ért a két évtizedes csehszlovák uralom. 

1938. november 10-én adták át a várost a csehszlovákok a magyar 
katonai hatóságoknak. A bécsi döntés következtében Ungvár át-
menetileg nehéz helyzetbe került, miután nem volt környéke, sőt 
a város határának egy része Szlovákiában maradt. Ez néhány 
hónappal később megváltozott. Ungvár 1939 márciusától Kár-
pátalja fővárosa lett, megyei város címmel. 

1939. július 15. Ungvárt törvényhatósági jogú város rangjára emelték. 
A fejlődés a korábbihoz viszonyítva lassú volt, ennek oka a há-
ború következtében beállt pangás. Ekkor épült több park, s jár-
daszakasz, több emlékmű, így például Drugeth János szobra az 
egykori Drugeth téren. ONCSA családi házak készültek a volt 
Kapós utcán, 83 sokgyermekes család jutott otthonhoz. 

1940. május 15. Radváncot és a gerényi telepet Ungvárhoz csatolják. 
1944. október 27. A szovjet hadsereg bevonult Ungvárra, a város 

azonban hivatalosan csak 1946 januárjában lesz az USZSZK 
Kárpátontúli területének székhelye. 

A II. világháborúban magyar katonaként több mint százan odahaltak. 
1944 novemberében közel ezer magyar férfit hurcoltak el a sztálinisták. 
Ebből mintegy százan odavesztek. 

Gazdasága: A szovjet korszakban ugyan megmaradtak műemlékek 
— a székesegyház, a vár, templomai, a megyeháza stb. — de a város ké-
pét átformálták, s a történelmi mag körül ipari negyedeket építettek. 
Műszer-, illetve gáztűzhelygyár, mechanikai üzem, háztartási vegyicik-
kek gyára, a kellékgyár, furnér-, és bútorkombinát, bútor-, tégla-, mar-
garin-, villanymotor-, tej-, vasbetonszerkezet-, cipő- és ruhagyár, ma-
lom, húsipari kombinát, sütőipari-, illetve élelmiszeripari kombinát, 
terményraktár stb. létesült. Ungvár a vidéknek nemcsak ipari, hanem 
közigazgatási és kulturális központjává vált. Mindez nagyarányú betele-
pülést vont magával, magyarsága az ukránok és oroszok után a harma-
dik helyre szorult vissza, s az összlakossághoz viszonyított arányuk 
mintegy 15%. Ne feledjük, 1941-ben Ungvár lakossága 35251, ebből 
27397 ezer magyar (77,7%). A magyar ajkúak sorait a spontán asszimi-
láció itt sem kíméli. Az új államhatalomra való tekintettel, már 1944 no-
vember után közülük sokan szlováknak, ukránnak vallották magukat. 



Ezt erősen ösztönözte a magyar férfiak deportálásának a híre. A szülők 
gyermekeiket is szlováknak, illetve ukránnak íratták be. A városban már 
korábban kialakult egy olyan réteg, amely felemás nemzetiségű: ők a 
csehszlovák korszakból is ismert kétnyelvűek. A deportálás, az elköltö-
zés, a Nyugatra történő kivándorlás következtében a magyar ajkú zsidók 
száma erősen csökkent. A magukat magyarnak valló családok hagyo-
mányőrzőek. Soraikat állandóan felfrissítik a vidék magyarlakta falvaiból 
beköltözöttek. Egy részük a termelésben, a magánszektorban a többi a 
helyi irányításban, szolgáltató egységekben, tanintézetekben, különböző 
hivatalokban és a magyar művelődési intézményekben dolgoznak. Az 
ungvári járás magyar falvaiból több ezren bejárnák Ungvárra dolgozni. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraálapítási ideje a XIV. sz. — 
1690. 1991-ben 6300 lelkes a gyülekezete. Lelkipásztoruk Bohán Béla. 

A Szent György tiszteletére szentelt mai római katolikus templomát 
1766-ban építették fel. A mellette álló plébánia 1767-ben készült el. Fő 
oltárképét Kracker János Lukács készítette 1763-ban. A jobb oldali mel-
lékoltárt Szent István tiszteletére szentelték. 

Református egyháza 1546-ban keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
1000 fő. Lelkipásztoruk: Nagy János. A mostani temploma 1796-ban 
épült fel, mai alakját 1906-ban nyerte el. 

Görög katolikus egyházának újjáalakítási ideje 1989. Visszelkapták 
templomukat is. 

A görög katolikus püspöki székesegyház helyén állott korábbi templo-
mot 1644-ben Drugeth János építette a jezsuiták számára a mellette ál-
ló rendházzal együtt. De a rend feloszlása után használata megszűnt. 
Mária Terézia 1775-ben ezeket az épületeket is átengedte a Munkácsi 
Görög Katolikus Püspökségnek. F. A. Hillebrand udvari építész javasla-
téira a templomot székesegyházzá, a mellette álló rendházat püspöki pa-
lotává alakították. A végső átalakítást 1878-ban fejezték be. 

A sekrestyében értékes, XVI. századi ikon és Boksay József 1942-ben 
készült üvegablaka látható. A főhajó boltozatát Boksay József és Vidra 
Ferdinánd mennyezetképei díszítik. 

A püspöki palota 1775-től lett székhelye a gör. kat. püspökségnek. 
(Ma: egyetemi könyvtár). 

A napóleoni háborúk idején 1805-ben a budai várból Ungvárra mene-
kítették a koronaékszereket, amelyeket az 1805. december 9—10-e kö-
zötti éjjelen a püspöki palota szobájában őriztek. 

Népes gyülekezetű az itteni pravoszláv egyház is. 
A pravoszlav templomot 1930-ban Kratkov építész a Moszkva melletti 

Kamarovszk XIV. századi templomának pontos másolataként építette. Az 
alapító okirat szerint Anastasia nagyhercegnő adományából készült az 
orosz emigránsok részére. Az Ukrajna áruházzal szemben új pravoszláv 
templom épül. 

Az izraeliták imaházat tartanak fönn. 
Egykori zsinagóga. A neo-mór stílusú zsinagógát 1904-ben Papp Gyu-

la és Szabolcs Ferenc terve alapján építették fel, s ez lett Ungvár első 
vasbetonszerkezetű épülete, melyet vörös és sárga klingertéglával bur-



koltak. A sztálinisták az 50-es években eltávolították a főhomlokzat 
nagyméretű hatágú csillagát, és hangversenyteremmé alakították át. 

Szektákban élnek itt a klasszikus vallásúakon kívül más hitűek is. 
Anyanyelvi intézményei: Ungvár Kárpátalja kulturális központja, 

három nyelvű város: ukrán, magyar és orosz. 
Ungvár egyben a magyar művelődés központja is:' Itt jelenik meg a 

Kárpáti Igaz Szó, az Ung-vidéki Hírek, a Tárogató, a Pánsíp, stb. Itt ta-
lálható az egyetem, amelynek magyar szakán évente húszan végeznek, a 
Kárpáti Könyvkiadó magyar kiadványok osztálya, a magyar nyelvű tan-
könyvek kiadója, a magyar nyelvű oktatást irányító nemzetiségi kabinet 
magyar osztálya, itt szerkesztik a rádió és televízió magyar műsorait, itt 
működik az ukrán írószövetség helyi tagozatának magyar csoportja, itt 
alakult meg a Hungarológiai Központ, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ), az Ungvári Kárpátalja Alapítvány, a Magyar írószö-
vetség Kárpátaljai írócsoportja, az Ukrajnai Magyar Értelmiségiek Közös-
sége, stb.; a társadalmi szervezetek közül évek óta működik a Zádor De-
zső Zenei Társaság, a Kodály Társaság, a Drávai Gizella Magyar Irodalmi 
Művelődési Kör, a Révész Imre Társaság. A területi és az egyetemi 
könyvtárnak van a legnagyobb magyar könyvállománya. 

Ungvár mai közoktatása: A város 1946-tól magyar tannyelvű általá-
nos, 1954-től középiskolával rendelkezik. Ma: 10. Számú Dayka Gábor 
Középiskola. Az 1989/90-es tanévben 631, az 1991/92-es tanévben 708 
tanulója van. 45 pedagógus oktatja őket. 

1989. elején végre lehetőség nyílt a városban egy magyar óvodai cso-
port indítására a 4. számú bölcsőde-óvoda keretében. 

Az új lakótelepeken élő magyar családok elsősorban távolsági okokból 
a legközelebbi orosz vagy ukrán iskolába íratják gyermekeiket. Ez folya-
matosan előidézi a magyar iskolába járó tanulók létszámának csökkené-
sét. Sokat segítene, ha az új lakónegyedben magyar tannyelvű elemi is-
kola indulhatna. A városban egyébként több mint 15 ukrán és orosz 
tannyelvű középiskola működik, ezenkívül iparművészeti és kultúrfelvi-
lágosító, illetve zeneművészeti szakközépiskola és több más tanintézet 
(kereskedelmi technikum, ipari szakiskola, zenei alapiskola, művészeti 
iskola stb.) Az Ungvári Állami Egyetem 12 karral. Ezen iskolákban több 
száz magyar ajkú gyermek tanul. Az egyetemen 1963-tól önálló magyar 
filológiai szakon megindult a magyar nyelv- és irodalomtanárok képzése, 
csak szaktantárgyaikat hallgathatják magyarul. Egyetlen tárgyat sem 
hallgatnak magyarul azok, akik más szakra iratkoztak be, holott az itt 
tanuló magyar diákok száma megengedné a magyar csoportok kialakítá-
sát. 

Az Ungvári Közművelődési Szakiskolában magyar anyanyelvű csopor-
tok működnek. Fakultációként a város több ukrán és orosz iskolájában 
is tanulják már a magyar nyelvet. 

Az Ukrán Zenei-Drámai Színház esetenként vendégszereplésre hívja a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházat, a Területi Filharmónia szintén 
felléptet meghívott magyar művészeket, a filmszínházakban azonban rit-
kán vetítenek magyar filmet magyarul. Jelentős magyar anyag található 



a területi honismereti és képzőművészeti múzeumban. Az utóbbiban 
magyar festők műveit is kiállítják. A magyar kulturális élet tulajdonkép-
pen a glasznoszty és peresztrojka hatására indult pezsgésnek Ungváron. 
A korszak kezdete egyben a kárpátaljai magyarság újjászületésének kez-
dete a területen. 

A KMKSZ 1989. február 26-án alakult közel 500 taggal. Azóta elnöke 
Fodó Sándor. A KMKSZ tagsága 1992-es év végén 23318 volt. A szerve-
zet tagsága 131 alapszervezetbe tömörül. Kárpátalján az egyik legjobban 
működő társadalmi szervezet, amely egyben a helyi magyarság politikai, 
érdekvédelmi szervezete is. 

A KMKSZ ungvári városi középszintű szervezete 1989-ben alakult 
több mint 200 taggal, a később szerveződött alapszervezetek által vált 
középszintű szervezetté. Elnökei: Kövér György, Kiszely Tihamér. 1992-
ben közel 3000 tagot számlál a mintegy húsz alapszervezete. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A középkorban épült az ungvári 
Drugeth-Bercsényi vár, illetve ungi vár (ma: Területi Történeti Múzeum), 
amely feltehetően a magyarok bejövetele előtt már létezett. Az évszáza-
dok során többször lerombolták, újjáépítették, s meglévő várpalota a 
Drugethek nevéhez fűződik. — 1332-ben emelt középkori templomát is 
századokkal ezelőtt lerombolták, gótikus romjait a várudvarban tárták 
fel. — Az Ungvárral egybeépülő GERÉNY (Horjány) faluban található egy 
igen értékes magyar építészeti emlék, a falu egykori katolikus temploma. 
Szentélye eredetileg önálló kerektemplom volt, annak is igen ritka, Euró-
pában egyedül hazánk Árpád-kori építészetében előforduló típusa. A 
lankás dombra telepített rotunda a XII. század táján épülhetett. Külső 
átmérőjp 8,50, a fal vastagsága 2—2,5 méter. Az egyes karéjok sugara 
1,40 méter, építőanyaga tégla. Díszítő elemei kevésbé kimunkáltak, ará-
nyos kialakítású, tamburos a kupolája. Egyedülálló freskóit valószínűleg 
egy padovai mester festette az 1360-as években az ugyancsak itáliai 
származású Drugeth-család egyik tagjának kívánságára. 

— A Petőfi téren, ahol Petőfi szobra van az itteni művészeti iskola he-
lyén állt a múlt század elején a Fekete sas-vendéglő, ahol Petőfi Sándor 
1847. július 11-én megszállt. Ungvár hagyományőrző közönsége a Petri-
dász János által tervezett és Edelstein Jenő kőfaragó által készített em-
léktáblát a később létesült épület falán helyezték el (ma művészeti isko-
la) a következő felirattal 1911-ben: „Ezen a téren állott a Fekete 
sas-vendéglő, (melyben 1847. július 11—12-ike között éjjel (PETŐFI 
SÁNDOR) megszállott). Emelte a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 1911-
ben". 1989. március 15-én ezt a táblát koszorúzhatta meg először nyil-
vánosan az ungvári magyarság. Az ünnepségen több mint 2 ezren vettek 
részt. Ugyanitt Petőfi múzeum nyílt. — Radváncon még látható az a 16— 
17. századi barokk udvarház, ahol Gyöngyösi István született. 1908. 
szeptember 20-án leplezte le Gyöngyösi István emléktábláját a Gyöngyö-
si Irodalmi Társaság. 

— 1784-ben épült az a gimnázium, amelynek egyik tanára Dayka Gá-
bor költő volt. Ma már jeltelen sírban nyugszik az Ungvári Kálvária te-
metőben. Mellszobrát a perecsenyi születésű Szamovolszky Ödön faragta 



a carrarai márványba, s Ungváron az egykori Drugeth-gimnázium előtt 
állt. Dayka szobrát a sztálinista aktivisták eltávolították, azóta sem ke-
rült vissza eredeti helyére, miután a Lenin szobrot is ledöntötték. A haj-
dani gimnázium épületében ma az egyetem vegyi kara található. 

Dayka Gábor szobrának újbóli felállításáért az ungváriak évek óta 
szélmalomharcot vívnak az illetékesekkel. 

— Irodalmi és történelmi emlékhely az ungi vár, Bercsényi „sasfész-
ke"; a Homonnai-Drugethek fejedelmi udvart idéző főúri kastélya. Az 
utóbbiban Görcsönyi Ambrus „udvari költőként" Mátyás királyról szóló 
— a maga korában szinte hihetetlen népszerüségű — históriás énekét ír-
ja; ahol 1707. július 29-én I. Péter orosz cár követe, Corbea tárgyalt II. 
Rákóczi Ferenccel. A vár újjáépítésének éve: 1658. 

— Sok látnivalót kínál a Várkert. Udvarán fenyők és tuják árnyéká-
ban a Hidraölő Héraklész szobra látható, 1842-ben Ungváron öntötték. 
Nem messze található tőle a közismert antik szobor öntött mása: A pihe-
nő Hermész. Az udvar sarkában az egykori vártemplom romjai: itt 
mondták ki a XVII. században a vallási egyesülést. — A várudvar négy-
szögű főépületében rendezték be a tájtörténeti múzeumot. A Várhegyen, 
azaz a vár tövében terül el a falumúzeum, a skanzen. — A vár keleti bás-
tyájáról szép kilátás nyílik az Ung völgyére, ahol Nevicke várának égbe-
nyúló bástyája dacol az idővel. 

— Az ungvári egykori vármegyeháza U alaprajzú, kora klasszicista 
megyeháza elődje 1769-ben épült, de 1809-ben teljesen átépítették. Je-
lenleg képtár, itt található a Kárpáti Kiadó, a festők és az írók szövetsé-
ge. 

Ungvár neves szülöttei: 

Geiger Richard (1882—1945); festő és grafikus. 
Gorka Sándor (1878—1945); biológus, zoológus, budapesti egyetemi 

tanár. 
Grabovszky Miklós (1878—1932); agrárszociológus, miniszteri taná-

csos. 
Gyarmati Dezső (1873—1941); gyorsíró, pedagógus. A budapesti jog 

és államtudományi karon doktorátust szerzett. 
Gyöngyösi István (1629—1704); költő, ügyvéd. 
Gyöngyösy László (1861—1945); irodalomtörténész. 
Janovics Jenő (1872—1945); színiigazgató, filmrendező. 
Kasselyák Adóiján (1906—1951); zoológus, budapesti főiskolai tanár. 
Kiss Arnold (1869—1940); főrabbi, író. 
Mágócsy-Dietz Sándor (1855—1945); botanikus, növénymorfológus, 

fiziológus, egyetemi tanár, az MTA tagja. (1897—1937-ig) 
Orosz Pál (?—1710); kuruc generális, Ung vármegyei köznemesi csa-

lád sarja. 
Pálmai Ilka, Petrás Ilona (1859—1945); színésznő, a századvég legün-

nepeltebb operett primadonnája, író. 
Timkó Imre (1875—1940); agrogeológus. 



Timkó György (1881—1945); botanikus, etnográfus, Imre öccse. 
Vidor Marcell (1876—1945): költő, újságíró. 



FELSŐ-TISZA VIDÉK 

HUSZT 

1946-tól ukránul Huszt, ukrán-ruszin-orosz-magyar város, a huszti 
járás központja. Várhegyéről, a romok közül nagyszerű kilátás nyílik 
Máramaros hegyeire. Huszttól a Nagyság völgyében Ökörmezőre, onnan 
Volócra és Toronyára, a Talabor völgyében Szinevérre, a Tiszán át pedig 
Viskre indul autóbusz. Huszton halad keresztül a Rahó—Beregszász— 
Ungvár és a Huszt—Szilce—Munkács—Ungvár országút, valamint a 
Nagybocskó—Ungvár vasútvonal. Huszttól a vasút Ungvárig 122 km, 
közúton, Szilcén keresztül 109 km, Beregszász érintésével 132 km. 

Lakossága: 1830-ban 3103, 1902-ben 8281, 1910-ben 10 292, kö-
zülük 5230 ruszin, 3505 magyar, 1535 német, 1921-ben 11 854, 1940-
ben 21 080, 1944-ben 21 118, 1969-ben 25 100, 1979-ben 26 298, 
ebből magyar 2029, 1989-ben 30 000, ebből magyar 2029, 1991-ben 
32 000, ebből magyar kb. 4000. 

Nevének magyarázata: »...1329: Hnszth, ...1351: Huszthy. ...A hely-
ségen keresztülfolyó és jobbról a Tiszába ömlő patak mai neve a magyar 
Huszttca... E tisztázatlan etimológiájú pataknév átvonódott a patak tor-
kolatánál épült településre...« 

A Huszt elnevezés körüli vita: az ukrán kutatók, K. I. Pranics, J. I. Fe-
dinec és A. V. Hlanta egy legendát alapul véve arról írnak, hogy a vár 
annak a völgykatlannak a formájáról — Husztka (kendő) — kapta a ne-
vét, amelyben fekszik. Szöllősy Tibor, técsői tájkutató közlése szerint a 
Huszt elnevezés körüli vita eldöntöttnek látszik. Feltevését ,A Márama-
rosi Privilégiait G. Városok Privilégiumának, Magyar fordításból való Té-
cső Várrossa részére. Leíródván 1806-ban" című általa felkutatott kéz-
iratos dokumentumra alapozza. A 7. és a 8. oldalon a következő 
olvasható: „...Ezen okból tehát Szorgalmatos és Vigyázó Maramaros Vár-
megyében lévő Közönséges Néven neveztetett Hosszúmező, Visk, Szigeth 
és Técső Mező Városok... amely városok Neveinek Nagy betűvel irott első 
Betűit havalaki visgálni fogja, világosan az Eőtödik Mező Város tudni il-



lik HUSZT fog ki jönni, és kiteczeni." Ezek szerint a Huszt településnév 
az említett kiváltságos települések megnevezéseinek kezdőbetűiből szár-
mazik, amely a városok egyenrangúságának elismeréséből eredt. 

Fényes Elek leírása 1851—bői: „Huszt, orosz-magyar mezőváros Mára-
maros megyében, egy kellemes vidéken, a Nagyság vizének a Tiszába va-
ló ömlésénél: 640 r. kath., 370 réf., 1953 g. kath., 8 evang., 132 zsidó 
lakja, római és görög kath., reform, anyaszentegyházakkal... Régi omla-
dozott vára egy magas, kúpformájú kősziklás hegyre épült, s viszontag-
ságai a történetírásból eléggé ismeretesek... Határa a városnak termé-
keny; rétjei igen jó szénát adnak..." 

Huszt és környékének vázlatos története évszámokban 

1090-ben Szent László király kezdte meg a huszti vár építését, ame-
lyet III. Béla fejez be 1191-ben. 

1242. A betörő tatárok hosszú harc árán beveszik a huszti várat. 
1329. április 26-án kelt Károly Róbert király Husztnak adott kiváltsá-

gos szabadalmi jogokat biztosító levele. Egyben Visk, Técső és 
Hosszúmező magyar és szász telepeseinek hospesszabadságot 
adományozott. Ezzel megvetette alapját Máramaros I. Lajos 
uralkodása alatt felvirágzó sóbányászatának. 

1387. november 25-én e napon keltezett levelében Zsigmond király 
Iza birtokot adományozó levelében Husztot „a mi várunk"-nak 
nevezi. 

1413. február 18-án Zsigmond király ítélőszéke elé idézte Dolhai 
György huszti várparancsnokot és Lipcsey Gergelyt, mert kitu-
dódott: az ötvösfalvi (Wthusfalva) jobbágyoktól marhákat vettek 
el. 

1450 táján. Hunyadi János kormányzó egyik rendeletében Simon 
huszti plébánost, Máramaros püspökhelyetteseként említik. 

1458-ban Mátyás király anyai nagybátyját, Szilágyi Mihályt a huszti 
várba záratta. 

1472-ben Mátyás király megerősíti az öt koronaváros szabadságát. 
1555-től Huszt vára Erdély fejedelmeié. Fénykorát Bethlen István és 

Rhédely Ferenc főispánok idejében élte, akik fényes udvart tar-
tottak itt. 

1594-ben Kherei-Khan vezérlete alatt a Nagyság völgyén át 80 000 ta-
tár vonult az ország belsejébe pusztítva, rabolva, de a huszti vá-
rat nem tudták bevenni. 

1703—1711 között II. Rákóczi Ferenc többször megfordult a huszti 
várban, illetve itt tartott rendi összejövetelt. 

1717. szeptember 4-én Máramaros megyében, a borsai Határszoros-
nál legyőzik a tatárok seregét. 

1766. július 3-án villám üt a várba, amely a lángok martalékává vá-
lik. Ettől az időtől nem törődnek vele, átadták az enyészetnek. 

1883-ban állami elemi iskola nyílik Huszton. 
1919 őszétől a várost Csehszlovákiához csatolják. 



1938 őszén megalakul, s itt működik mintegy száz napon át a német-
barát Volosin-féle mini állam, a Karpatszka Ukrajna központja. 

1939. március 15. Bevonultak a magyar honvédek. 
1944. október 23. A szovjet haderő elfoglalja a várost. 
A levéltári adatok szerint 1945 júliusában 367 huszti férfi ismeretlen 

helyen tartózkodott. Az eddigiek szerint 1944 őszén a sztálinisták 190 
magyart internáltak, 79-en odahaltak. A II. világháborúban 29-en eles-
tek. 

Gazdasága: Huszt ma fejlődő, egyre bővülő, a privatizáció előtt álló 
könnyűipari üzemeivel egyre nagyobb várossá duzzad. A helyiek elsősor-
ban a kalap-, a cipő-, a tégla- és cserép-, az iparművészeti termékeket 
előállító, illetve az üveggyárban, valamint a fafeldolgozó üzemben talál-
nak munkát. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: a XIV. szá-
zad — 1765. Anyakönyvét 1720-tól vezetik. 1991-ben híveinek száma 
1400, lelkipásztoruk Majnek Jenő Antal. Az istentisztelet magyarul és 
németül folyik. 1948 után koncepciós perbe fogták Tőkés György római 
katolikus huszti esperest, szibériai kényszermunkára ítélték, hazatérve 
Huszton halt meg 1973-ban. w 

Református egyháza 1524-ben keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
500 körül van, lelkipásztoruk Kiss Lajos. 

Görög katolikus egyházát 1949-ben betiltották. Ruszinkó Miklós 
huszti parochust az aposztázia elutasítása miatt 25 évre ítélték. 1955-
ben az Ábeszi lágerben halt meg. 1989 után újjászerveződik a görög ka-
tolikus gyülekezet, köztük és a pravoszláv egyház hívei között nem nyu-
godtak meg a kedélyek. 

Anyanyelvi intézményei: Magyar tannyelvű iskolája nincs. A 
KMKSZ-tagok kezdeményezésére az 1991/92-es tanévben a Huszti 2. 
Számú Középiskolában 119 tanuló a magyar nyelvet fakultációként ta-
nulja. A magyar nyelv iránt érdeklődés nyilvánul meg az ukránok köré-
ben is. 1991-ben a 10. sz. óvodában 2 magyar csoport indult. A városi 
könyvtár maga szegényes. 

A KMKSZ huszti szervezete 1990. január 9-én alakult 160 taggal, el-
nöke Buzinkay János, 1991-től Udut Sándor. Vállalt feladataikból: a 
magyar nyelv fakultatív oktatásának szervezése, a könyvtár magyar állo-
mányának kiegészítése, érdekképviselet, önálló magyar iskola létesítése, 
stb. 

1990-ben a helyi értelmiségiek egy része megszervezte a Benedek Elek 
Művelődési Kört. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Vára XIII. századi eredetű, ma telje-
sen rom. Falmaradványai bedőléssel fenyegetnek. — A huszti református 
templom (gótikus) megőrizte középkori jellegét, amely eredetileg római 
katolikus templom volt, az 1300-as években épült. A tatárjáráskor ma-
gas, 4 méteres fallal vették körül, várszerű építmény. Kárpátalja legko-
rábbi temploma, s később református egyháza az erdélyi fejedelmek tá-
mogatását élvezte. A református egyház egyik végvára napjainkban is. 



További műemlékei: 
— Egyedi építészeti értékű római katolikus temploma. 
— A XVII. században létesült a körzeti igazgatóság épülete. 
— Az egykori husztbaranyai monostorban Magyarország ezer éves 

fennállásának emlékére 8 mázsás harangot öntöttek, amelyet 1896. ok-
tóber 12-én szenteltek fel. 

A KMKSZ-aktivisták 1990. november 24-én a II. világháború és a 
sztálinizmus magyar áldozatainak emlékjelet állítottak a temetőben. 

1989-ben a várdomb alján lévő első világháborús temetőt a magyarok 
a helyi ukránokkal együtt rendbehozták. 

Huszt neves szülöttei 

Dovhovics Vasil Basilius (1783—1849) görög katolikus lelkész, író, 
költő, az MTA lev. tagja (1831). — Gálfy János (?—1593) Báthoiy Zsig-
mond nevelője, akit Huszton kivégeztek. — Gáthy István (1780—1859) 
mérnök, műszaki író, az MTA lev. tagja (1836). — Szép Ernő (1894— 
1953) költő, író, a Nyugat nemzedékének tagja. — gróf Teleki József 
(1738—1796) főispán koronaőr, 1782-től Ugocsa megye főispánja, alkal-
mi költeményeket írt, levelezett Rousseauval. — Tiszaíyhelyi István (?— 
1704) író, Apafi Mihály udvari embere, az első magyar gyorsíró. — Szü-
gyi Zoltán (1896—1967) vezérőrnagy, a Szent László Hadosztály 
parancsnoka. — Benda Jenő (1882—1944) író, újságíró. — Paulikovics 
Lajos (1832—1885) író. — Orlay János (1770—1829) tudós, orvos, 
1790-ben Oroszországban tevékenykedett. — György Aladár (1844— 
1906) író, újságíró, kultúrpolitikus. — György Endre (1848—1927) föld-
művelésügyi miniszter, közigazgatási író, az MTA tagja (1. 1879, r. 1919). 
— Horváth. Ödön (1862—1919) jogi szakíró, akadémiai tanár. — Huszti 
András (?—1755) erdélyi jogtanár, jogi és történeti író. — Huszti István 
(1671—1704) orvos és filozófiai író. — Illés Józsefi 1871—1944) jogtörté-
nész, egyetemi tanár, az MTA tagja. — Koller József (1745—1832) nagy-
prépost, egyháztörténész. 

Megfordult Huszton többek között Balassi Bálint, II. Rákóczi Ferenc, 
Kölcsey Ferenc, Petrőczi Kata Szidónia, Bornemissza Péter és mások. 

VISK 

1946-tól ukránul Viskove, magyar-ukrán-ruszin nagyközség, Huszt-
tól délkeletre. Az ukrán-román határ térségében, a Tisza mentén fekszik 
25 km-re Huszttól és vasútállomásától. Helyi magyarsága az erdélyi szé-
kelyek ivadékai, innen ered szemléletük mássága a többi település ma-
gyarságához viszonyítva. 

Lakossága: 1890-ben 4413 (ebből 3430 magyar, 745 ukrán, ruszin, 
256 német) 1910-ben 4839 ebből 3871 magyar; 831 ukrán, ruszin, 126 
német; 1940-ben 7655, 1944-ben 7647, 1969-ben 7530, 1982-ben 



7600, 1989-ben 8000, ebből magyar 4000; 1991-ben 80QQ, ebből ma-
gyar kb. 3500—4000. 

Társkösségei: Több apró ukrán kistelepülést csatoltak Viskhez az 
utóbbi évtizedekben: Mogyorós, Saján, Jablonovka. 

Nevének magyarázata: »...1270—2) 1281: Visk... 1281/1291/1292/1399: 
Wysk... Puszta személynévből keletkezett magyar névadással, vö. talán 
1270: Wiesk személynévvel... Az alapjául szolgáló személynév tövéhez 1. 
Viss szócikkét. Szerb-horvát Vis. Visoslav, Viseslav, a cseh Vys személy-
név... Az ukrán Viskove, Visk', orosz Viskovo, Visk a magyarból való.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Visk, Máramaros v. magyar-orosz 
m.v., mint Huszthoz, mint Técsőhöz csaknem egyenlő távolságra, t.i. 1 
1/2 órányira. Lakja 72 római, 864 g. kath., 1374 ref. Van római, g. kat. 
és ref. anyaszentegyháza, több csinos épülete, révje a Tiszán, s jó rétjei, 
erdeje, sok lent termeszt, s magvából olajat üt, gyolcsot sző. F. U. a ko-
rona. Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy a máramarosi öt koronái váro-
sokban több nemzetségek királyi adomány mellett bírnak jószágokat, de 
a királyi haszonvételek iránt még foly a per. Nevezetes továbbá a viski, 
vagy másképpen várhegyi savanyúvízforrás és fürdő. Ugyanis 3 sava-
nyúvízforrás van itt. A legbővebb vizűnek alkatrészei (dr. Kornfeld után 
vas részek, szénsavany, oldozó savak, kevés kőolaj — petroleum) hasz-
nálnak a vak aranyérben, hysteriai és asthmai bajokban, gyengültség-
ben, gyomor-gyengeségben, különösen oszlat némely keményülésekel, 
csuzott és köszvényes szenvedéseket, időszaki bőr-kiütéseket. Vize igen 
kellemes italú. A fürdő hatását nevelik izzásig melegített s így vízbe 
hányt vaskövek által. A 2-ik forrás hasonlít az elsőhöz, de vize kevesebb. 
A harmadikban több kőolaj van, kénnel, kéngyulóval vegyest. A fürdő 
intézet jobb is lehetne." 

Múltjából: Visk régi jog szerint: koronaváros, évszázadokon át kivált-
ságokat élvezett Hosszúmező és Máramarossziget (ma Románia terüle-
tén található), valamint Técső és Huszt városokkal együtt. II. Endre Visk 
birtokot a várral együtt ugocsai birtokokért cserélt. Károly Róbert 1329-
ben szabadalmakkal ruházza fel. Mátyás király pedig 1472-ben Visk vá-
rost addig élvezett jogaiban megerősíti. Viskről számos országos hírű 
személyiség származott, így Géresy, Héder, Ijgyártó, Hánka, Krüzselyi, 
Lator, Cébely, a múlt században a Jőrös, Méhes, Nánásy családokból 
kerültek ki a vármegye, az ország egyes vezetői. A századok folyamán 
Visket a tatár és más csapatok többször feldúlták, lakosságát ritkították. 

1656—1657 között Visk fontos történelmi események színhelye. II. 
Rákóczi György, erdélyi fejedelem innen indította seregét Lengyelország 
ellen, XI. Károly svéd király és Bogdan Hmelnyickij ukrán fejedelem 
megegyezése alapján. Vállalkozása kudarccal végződött, a vidékre betörő 
lengyelek birtokait feldúlták, lakosságát kardélre hányták. 1657-ben 
Visket is felégették, csupán 100 portája és 400 lakosa maradt épségben. 
Visk népe kivette részét a Rákóczi-szabadságharcból is, a város kurucai-
nak élére Viski István állt. Több mint 4'0-en léptek a fejedelem szolgála-
tába, s mindvégig kitartottak mellette. Az 1717-ben a benyomuló krími 



tatárok Visket és környékét sem kímélték, visszavonulásuk idején azon-
ban a husztiakkal együtt Visk határában súlyos csapást mértek rájuk. 

1730—1780 között vásártartási jogot kapott a város. A lakosság nagy 
része az aknaszlatinai só feldolgozásával foglalkozott. 1786 táján elemi 
csapás következtében éhínség szedte áldozatait a huszti járásban, és 
Visken, 1423-an haltak meg. A XVII. század közepén református népis-
kolát nyitottak a városban, ukrán nyelvű görög katolikus felekezeti nép-
iskola 1824-ban kezdte meg működését. Az 1848—49-es szabadságharc 
után Visk elvesztette koronavárosi kiváltságát. A XIX. század második 
felében több ipartelep alakult Visken, fellendült a bányászat, a kézmű-
ipar, százak vettek részt a Huszt-Máramarossziget vasútvonal megépíté-
sében. A két felekezeti iskolán kívül 1860-ban állami kertészeti szakis-
kolát hoztak létre, a városban két könyvtár, társaskör stb. működött. 

Az első világháború kegyetlenül megviselte a községet. Az 1919. április 
11-én kikiáltott tanácshatalmat leverték a benyomuló románok, akik ra-
boltak, fosztogattak, feldúlták a várhegyi fürdőt, a lakásokat. Nehezen 
törték meg a helyieket, a viskiek később ellenálltak a bevonuló csehszlo-
vák hadseregnek is. A magyar kisebbséggel szembeni megtorlás nem 
maradt el, a feszültség két évtizedig tartott. Ekkor iskolái: állami elemi 
ukrán-magyar párhuzamos, az előbbi 8 osztállyal, 8 tanítóval, az utóbbi 
5 osztállyal 5 tanítóval. Római katolikus magyar felekezeti népiskola 1 
osztállyal 1 tanítóval. Református népiskola 3 osztállyal 3 tanítóval. 
1935-ben 1885 portáján 7675-en éltek. A lakosság nagy része mezőgaz-
dasággal foglalkozott. 

1944. október 22-én a Vörös Hadsereg katonái bevonultak Viskre, 
ezzel megkezdődött a helyi magyarság életének második kisebbségi kor-
szaka. Tragikusan indult, 1944 őszén 286 magyar férfit deportáltak, eb-
ből 95-en odahaltak. Napjainkban magyar lakosságának azonosságtu-
data erős, hagyományait őrzi, s továbbadja. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. Az itteniek gyümölcsfélék termesztésével, állattenyésztéssel fog-
lalkoznak. A településnek van kőbányája, olajütője, malomja, asztalos-
üzeme stb. Az itteni higanybányászatot nemrég felfüggesztették. Üzemet 
nyitott a Bustyaházi Erdőkombinát, ahol hajlított székeket gyártanak. A 
lakosság egy része helyben dolgozik, a többi Husztra, Técsőre ingázik. 
Megérdemelten nagy hímévnek örvendenek a viski kőművesmesterek, 
akik az országot és külföldöt jáiják vendégmunkásként. 

Hitélete: Római Katolikus egyházának újraalapítási ideje XIV. század 
— 1780. Anyakönyvét 1755-től vezetik. 1991-ben híveinek száma 800 
körül van. Lelkipásztoruk Majnek Jenő Antal. 

Református egyháza 1665-ben keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
3200. Lelkipásztoruk Józan Lajos. 1951-ben Forgon Pál viski lelkészt 
koncepciós perbe fogták, 25 évre ítélték. 1956-ban szabadult, azóta Kár-
pátalja református püspöke. 

A görög katolikus egyház működését 1949-ben betiltották, 1989 után 
kezdte meg híveinek újjászervezését. 



Anyanyelvi intézményei: Önálló magyar tannyelvű középiskola, illet-
ve ukrán középiskola működik, összesen mintegy 2 ezer tanulóval. 
1945-től magyar tannyelvű általános, 1957-től 2. sz. magyar középisko-
lája van. Az 1991/92-es tanévben 419 tanulót 33 pedagógus oktat. 

Óvodája magyar és ukrán tannyelvű. Zeneiskolája részben szolgálja az 
anyanyelvi művelődést, 500 férőhelyes kultúrháza, közel 20 ezer kötetes 
könyvtárának magyar állománya a helyi igényeket nem elégíti ki. Hosszú 
évek óta sikeresen működnek a magyar folklór és színjátszó csoportok. 

A KMKSZ viski szervezete 1989. április 23-án alakult 1008 taggal. El-
nöke Jancsóné Csuha Erzsébet, Krüzsely Tibor. Vállalt feladataikból: 
magyar óvoda szervezése, KMKSZ-iroda kialakulása, kétnyelvű feliratok 
kivitelezése, énekkar patronálása, az első világháborús katonatemető 
rendbetétele a huszti várdombon, érdekképviselet, hagyományőrzés, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Középkori várának romjai ma is lát-
hatók a Várhegyen, amelyhez sok legenda fűződik. — Visk fölött találha-
tó a régi híres viski — mai nevén sajáni — fürdő ásványvíz forrásával, 
kedvelt nyaralóhely. Új, komfortos épületeiben egyidöben ezer ember él-
vezheti a víz gyógyító hatását. 1896-ban, a milleneumi évben az erdő-
gazdaság emlékfákat ültetett a Várhegy tetejére, a fürdő parkjába, a sa-
jáni forráshoz, és a település főutcájára. — 1896. július 12-én 
emléktáblával jelölték meg azt a helyet, ahol Lassú István (1797—1852) 
magyar statisztikus, földrajzi író, az MTA levelező tagja (1831) született. 
A magyar iskola falán elhelyezett emléktáblán a következő felirat talál-
ható: „Ezen épület bal oldalán fekvő (szomszédos telken fennállott ház-
ban) született 1797. évi szeptember hó 27-ik napján (Lassú István) s 
ezen emléktáblát hálás kegyelete jeléül állította föl (Magyarország ezred-
éves ünnepén) 1896. évi július 12-ik napján Máramaros vármegye és 
Visk kiváltságos koronaváros közönsége." — A régi viski házak a népi 
építészet remekművei. 

Itt született Fehér Ipoly Kálmán (1842—1909) pannonhalmi főapát, ta-
nár, az MTA 1. tagja (1896), Krüzselyi Bálint (1844—1900) jogakadémiai 
tanár, Krüzselyi Erzsébet erdélyi költö apja. A költönö (1875—1954) Vis-
ki Böske néven publikált. 

A viskiek református temploma 1790-ben épült a XIII. századi ősi 
templom helyére, mivel az a tatárjárás idején elpusztult. 1556-tól refor-
mátus lelkipásztora van. 1657. február 17-én itt I. Rákóczi György erdé-
lyi fejedelem országgyűlést tartott. A tatárdúlás, a lengyel betörés, a ku-
ruc-labanc háború idején a templom többször megsérült, de a hívek 
mindig megújították. A templomot kőkerítés veszi körül. Különálló fa ha-
rangtornya van. 

Római katolikus templomát a XVIII. században építették. 
A KMKSZ viski szervezete 1989. november 26-án a II. világháború és 

a sztálinizmus áldozatainak kopjafát állított a templomkertben. 



BUSTYAHÁZA 
HANDELBUSTYAHÁZA, 1946-tól ukránul Bustino, ukrán-ruszin-ma-

gyar-orosz község. A település a técsői járáshoz tartozik. Técsőtől 8 km-
re fekszik. A falun keresztül halad az Ungvár-Rahó országút, vasútállo-
mása helyben a Csap—Nagybocskó vonalon. 

Lakossága: 1882-ben 349 portáján 1053 ukrán, 522 magyar, 124 
német élt; 1902-ben 1645, 1910-ben 2056, 1940-ben 3348, 1944-ben 
3342, 1969-ben 5,6 ezer, 1982-ben 7100, 1989-ben 6342, ebből ma-
gyar 378. 

Nevének magyarázata: »...1389: Bustohaza, 1373: Bustajalua... Az 
előtagként szereplő szn.-hez 1. Bustya család, Bustea román személyne-
vet. E személynév található a Doboka vármegyei R. Bustatelek helynév 
előtagjában is. Bustyaháza utótagja a birtokos személyraggal ellátott 
magyar ház, 'lakóhely, otthon'. — Az ukrán Bustina, 'Bustyaháza' név-
változat a magyarhoz képest másodlagos.« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bustyaháza, orosz-német falu, Mára-
maros vármegyében, Huszttól Szigetre vivő országúiban, a Tisza északi 
oldalán: 254 r. kat., 816 g. kat., 2. réf., g. kat., anya-, egy kat. leány-
templommal, egy sószállítási hivatallal." 

Múltjából: I. Lajos király 1373-ban kiadott iktatási parancsában a fa-
lut konyhabirtok tartozékaként említi — amely Balk tulajdona. 1389-
ben már Drágh székely gróf birtokaként szerepel egy oklevélben. A cseh-
szlovák időben sem volt már magyar iskolája, az ukrán mellett cseh 
tannyelvűt is nyitottak. 1944. október 22-én vonult be a Vörös Hadsereg 
a településre. 

1944 őszén 22 férfit a sztálinisták elhurcoltak, 13-an odahaltak. 
Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterületén elsősorban gyü-

mölcstermesztéssel és állal tartással foglalkoznak. Sokan dolgoznak a 
helyi iparvállalatoknál is. Az itt élő németek jobbára asszimilálódtak, 
vagy magyarnak vallják magukat. Nyelvük leromlott, csak családi kör-
ben használják. 

Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: 1895— 
1989. 1991-ben híveinek száma 350 körül van. Lelkipásztoruk Majnek 
Jenő Antal. 1989—1990 közt visszaadott kápolnájukat a hívek összefo-
gásából kijavították és felszentelve ünnepélyesen használatba vették. 

Az 1949-ben betiltott görög katolikus egyházának gyülekezete 1989 
után újjászerveződött. 

Anyanyelvi intézményei: Évtizedekig nem volt magyar iskolája. A 
KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére az 1991/92-es tanévtől 25 tanuló-
nak a magyar nyelvet fakultációként oktatják. A KMKSZ bustyaházi 
szervezete 1991-ben alakult közel 50 taggal, elnöke Körtvélyessy József. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A Tisza partján gyermekváros mű-
ködik, ahol 1300 gyerek nyaralhat. Hatvanezer négyzetméter parkja 
mellett védett parkerdő is található. 

A KMKSZ-tagok 1990-ben a II. világháború és a sztálinizmus áldoza-
tainak emléktáblát állítottak a helyi római katolikus imaház falán. 



TÉCSŐ 
TÉCSŐ, 1946-tól ukránul Tyacsiv, ukrán-magyar-orosz-ruszin tele-

pülés, a técsői járás központja, 1961-től város. Ungvártól 136 km-re, a 
Tisza jobb partján, az ukrán-román határ térségében, Huszttól délkelet-
re terül el, a városon halad keresztül az Ungvár-Rahó országút. Vasútál-
lomása helyben a Csap-Nagybocskó vonalon. 

Lakossága: 1778-ban 1156, 1836-ban 1814, 1873-ban 2877, 1900-
ban 4550, 1910-ben 5910, közülük 4482 magyar, 855 ukrán és 434 né-
met lakos; 1939-ben 9256, 1940-ben 10864, 1944-ben 10731, 1969-
ben 8600, 1979-ben 8921, ebből magyar 2860, 1989-ben 11 000, ebből 
magyar 3 600, 1991-ben 12 960, magyar 3800. 

Nevének magyarázata: »...1329; Fecső, Tecsö... Puszta személynév-
ből alakult magyar névadással, vö., 1211: Tecu személynév. Az alapjául 
szolgáló személynév a magyar Técs. (1219) 1320: Thecz személynévnek a 
kicsinyítő-becéző képzős származéka. Az ukr. Tyácsiv, Técső' a magyar-
ból származik. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Tétső, magyar-orosz m.v., Máramaros 
vmegyében, egy termékeny térségben, a Husztról Szigetre vezető ország-
útban a Tisza mellett, Szigethez 3 mfnyire; 164 r. kath., 533 g. kath., 
1108 ref..., 2 evang., 9 zsidó lakja, római és görög kat., reform, anya-
szentegyházakkal. Földje kevés búzát, többnyire tengerit, rozsot, árpát 
és zabot terem, szénája igen sok, bikes erdeje szép." 

Múltjából: Károly Róbert király 1329-ben Técső hospeseinek jogokat 
és szabadságjogokat adományozott, hasonló szabadságokat adott ekkor 
Visknek, Husztnak és Hosszúmezőnek. 1336-ban Károly Róbert határ-
vonal megállapítását rendelte el. 1397-ben técsői birtokról van szó. 
1406-ban Zsigmond király a három Apsafalut adományozó levelében az 
öt koronavárosról is megemlékezik, azokat így nevezvén: Szigeth, Lon-
giprati (Hosszúmező), Techew, Wisch, Hawsth. 1435-ben úgynevezett 
igaztalan birtoklás vizsgálatát rendelte el Zsigmond király. 1436-ban pe-
dig a bedőházi határvonal megállapítása ellen tiltakoztak; 1459-ben Má-
tyás király határigazítást rendelt el az itteni szerzetesek részére. „1472-
ben Mátyás király Horváth János főispánhoz és annak utódaihoz 
rendeletet intézett arra nézve, hogy Huszt, Sziget, Hosszúmező, Visk ko-
ronaváros polgárait, lakóit, kik a románok és más ellenségek zaklatásai 
miatt sokat szenvedtek, az ő nyert szabadságaikban megerősíttessenek 
és őket azokban ne háborgassák." 

1944 őszén a sztálinisták 190 magyar férfit hurcoltak el, 79-en oda-
haltak. A II. világháborúban 29-en elestek. 

Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterülete a helyi gazdasághoz 
tartozik. Az itteniek almatermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak. 
A városban ezenkívül néhány kisebb gyár, üzem működik és a magán-
vállalkozók Kft-i szerveződnek, de sokan Bustyaházán dolgoznak. A he-
lyi magyarság diaszpórikus helyzetében is hagyományőrző, magyarságát 
vállalja. 



Hitélete: Római katolikus egyházának újraalapítási ideje: a XIV. szá-
zad — 1780. Anyakönyvét 1780-tól vezetik. 1991-ben híveinek száma 
950 körül van. Lelkipásztoruk Majnek Jenő Antal. 

Református egyháza 1546-ban keletkezett. 1991-ben híveinek száma 
1500 körül van. 1949-ben Vass József técsői református lelkészt kon-
cepciós perbe fogták, 25 évre elítélték, 1956-ban jött haza a lágerből. 

Pravoszlav egyháza erős. 
Görög katolikus egyházának tevékenységét 1949-ben betiltották. 
Anyanyelvi intézményei: A csehszlovák időben két magyar felekezeti 

népiskola volt: egy római katolikus 1 osztállyal egy tanítóval, egy refor-
mátus 5 osztállyal öt tanítóval. Ezenkívül állami ukrán tannyelvű elemi 
6 osztállyal, 6 tanítóval. 

1946-tól magyar tannyelvű általános, 1957-től önálló magyar közép-
iskola működik a városban. Az 1991/92-es tanévben a tanulók összlét-
száma: 281; 34 pedagógus oktatja őket. 

1991-ben magyar óvodai csoport is indult. A magyar művelődés, a 
magyarságtudat ébrentartása szempontjából sokat segít az 1987-ben 
megalakult Hollóssy Simon Művelődési Kör. (Elnöke Szöllősy Tibor). 
Rendezvényei népesek, amelyekre sokan feljárnak Viskről és Aknaszlati-
náról. Técsőn 1989. szeptember 17-én megalakult a KMKSZ Felső-Tisza 
vidéki szervezete (elnöke: ifj. Sari József). Az időközben alakult 8 alapító 
alapszervezete fölvállalta a vidéken, a közel 20 ezer, szórványban élő ma-
gyarság érdekképviseletét, anyanyelvi kultúrájának ápolását. 

A KMKSZ técsői alapszervezete 1989. április 30-án alakult 500 taggal. 
Elnöke Borbély Sándor. Vállalt feladataikból: hagyományápolás, érdek-
képviselet, kétnyelvű feliratok bevezetése, magyar óvodai csoportok indí-
tása, a Kossuth park rendbehozatala, magyar könyvtár létesítése, évente 
Arany ősz Fesztivál rendezése, folklórcsoportok, színjátszókörök, ének-
karok patronálása, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Itt született, illetve élt: Vandrasek 
Józsefi 1869—1935) gyógyszerész, vegyész, szakíró, gyógyszerészet-tör-
ténész. — Hoüóssy Simon (1857—1918) festő, a XIX. századi naturaliz-
mus és realizmus egyik legkiválóbb képviselője. 1904—1918 között Té-
csőn művésztelepet hozott létre, ezáltal a község valóságos nemzetközi 
művészetteleppé vált. Hollósynak ugyanis a magyarokon kívül számos 
külföldi tanítványa volt. 

1989-ben a kör tagjai Hollósy Simon egykori lakóházának falán, két-
nyelvű emléktáblát helyeztek el. A nagy művész emlékmúzeumának lét-
rehozásán fáradoznak. 1993 május 1-én fíollósy Simon Művelődési Kör 
és a nevét viselő magyar iskola közös szervezésében a református temp-
lom mellett leleplezték a művész mellszobrát. Sor került a Hollóssy refor-
mátus gimnázium kollégium alapkőletételére is. A magyar állam, 7 mil-
lió forinttal járult hozzá az intézmény felépítéséhez. — A város egyik 
terén Kossuth Lajos utcai kis park közepén, az 1848—1849-es magyar 
szabadságharc emlékét Kossuth Lajos mellszobra őrzi. 

Első temploma még a XIV. században épült. 1546-ban lett az evangé-
liumi egyház híveié. 1748-ban kibővítették. A tűzvész, illetve leégés után 



gótikus templomát újjáépítették, ekkor kapta mai formáját. Tornyát 
1810-ben emelték. A református templom mennyezete kazettás, érdekes 
ábráikkal van díszítve. 

Técső mellett 1363-ban alapított pálos kolostor működött. 
A KMKSZ-aktivistáLk 1989. november 20-án a II. világháború és a 

sztálinizmus magyar áldozatainak emlékművet állítottak a temetőben. 

TARACKÖZ 

Ukránul Tereszva. Ukrán, ruszin település, szórványban élnek ma-
gyarok és németek. A nagyközség 10 km-re terül el Técsőtől a Tisza 
mentén. Keresztülhalad a Rahó-Ungvár műút és az Aknaszlatina—Bá-
tyú vasút. 

Lakossága: 1910-ben 1614, közülük 1053 ukrán, ruszin, 339 német 
és 210 magyar lakja. 1991-ben 7 500, ebből magyar 152. 

Nevének magyarázata: »„Tarac", a Felső-Tisza jobb oldali mellékfolyó-
ja, 1336/1456: Tharazwyze... 1373: Tarac' a Tarac és a Tisza összefo-
lyásánál fekvő Taracköz.« Neve kialakulásának részletei tisztázatlanok. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Taracköz, orosz falu. Máramaros vme-
gyében, a Tarack vizének a Tiszába való ömlésénél: 8 r. kat., 10 réf., 503 
g. kat., 65 zsidó lakja g. kat anyatemplommal, s termékeny, jó határral." 

Múltjából: A magyarok és németek csoportos betelepülése a XIX. sz. 
végén és a XX. század elején következett be, amikor is beindult a fafel-
dolgozás és egyéb iparág, képzett munkásokra volt szükség. 

1944 őszén a sztálinisták ebből a faluból is elhurcolták a magyar és 
német nemzetiségű férfiakat. Veszteséglistával nem rendelkezünk. 

Gazdasága: Privatizáció előtt áll 1203 hektár föld, amely a helyi gaz-
dasághoz tartozik. Vezető iparága a fafeldolgozás, bútorgyártás. 

Hitélete: Szórványban élnek itt római katolikusok és reformátusok. 
Az utóbbiak gyülekezetbe tömörülnek. 

Anyanyelvi intézményei: 1945 után a helyi ukrán tannyelvű közép-
iskolában nem oktatják a magyar nyelvet. 

A KMKSZ taracközi szervezete 1991. március 20-án alakult 54 taggal. 
Elnöke Fülöp István. Vállalt feladataikból: a nagyközségben kultúrkör 
szervezése, a magyar temető rendbehozatala, érdekképviselet, a magyar 
nyelv fakultációs oktatásának megszervezése, stb. 

AKNASZLATINA 

SZLATINA, 1946-tól ukránul Szolotvino, ukrán-ruszin-magyar-ro-
mán település. Községi tanácsa helyben. A Tisza mentén, az ukrán-ro-
mán határ térségében terül el, 25 km-re Técsőtől, a járási központtól. A 



falun halad keresztül az Ungvár—Rahó országút, vasútállomása hely-
ben, a Csap—Nagybocskó vonalon. 

Lakossága: 1902-ben 2221, 1910-ben 2330, 1926-ban 2335, 1940-
ben 8770, 1944-ben 4518 (ebből 2770 román, 1260 magyar, 355 ru-
szin, 56 orosz, 70 cseh, 2 zsidó); 1969-ben 8200, 1982-ben 9200, 1989-
ben 9300, ebből magyar kb. 4000; 1991-ben 10 000, ebből magyar kb. 
4000. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szlatina, oláh-orosz falu, Máramaros 
vmegyében, a Tisza jobb partján: 63 r. kat., 714 g. kat., 57 zsidó lakja, 
g. kat. anyatemplommal, derék urasági kastéllyal és kerttel, s jó termé-
keny határral. A kir. kincstár, melynek itt jövedelmes sóbányái vannak, 
csak annyi földet bír, mely az épületekre s legelőre megkívántatik. Ezt 
Handálnak nevezik, s 322 г., 520 g. kat. számlál, kik mindnyájan, tisz-
tek, bányászok vagy kézművesek és szolgák." Legkorábbi történeti ada-
tok: 1360: Zlatina, Zlathyna (Cs. I., 452.) Beleolvadt Faluszlatina. 

Múltjából: — Szlatina nagyközség történetének kezdete a római biro-
dalom korába nyúlik vissza. Akkori élénk kereskedelméről tanúskodnak 
az itt talált római pénzérmék. — Aknaszlatinán már a XIII. században 
sóakna működött. Ezt bizonyítja: IV. Béla király leánya, Boleszláv len-
gyel király hitvese meglátogatta a máramarosi sóbányákat. A Kunigun-
dor-bánya valószínűleg a látogatás emlékét őrzi. Az okmányok szerint 
1492-ben sztrájkba léptek a máramarosi királyi sóbányákban dolgozó 
munkások. 1514-ben pedig fellázadtak az embertelen munkakörülmé-
nyek miatt, s közülük sokan csatlakoztak a Dózsa György vezette pa-
rasztháborúhoz. A XVII. század végén, a XVIII. század elején a sóbányá-
szok közül jónéhányan Iván Pintye betyár, népfölkelő mozgalma mellé 
álltak. 1703-ban Pintye csapatával a kurucokhoz csatlakozott, akik eb-
ben az évben foglalták el Aknaszlatinát. A Rákóczi szabadságharc leveré-
se után az osztrákok kegyetlenül megsarcolták a szlatinaiakat, a bányát 
közvetlenül a császári udvar fönnhatósága alá rendelték. A XVIII. század 
utolsó negyedében új aknákat indítottak: a Krisztina-bányában 1778 és 
1781 között fejtették a sót. Az Albert-bányát 1781-ben nyitották meg, 
azonban 56 méter mélységnél abbahagyták. József-bányát 1804-ben, 
ahol a sótestet 6—24 méter mélységben érték el. 1895-ben a víz betöré-
se miatt e bánya művelésével is felhagytak. A Lajos-bányát 1804-ben 
nyitották, a Miklós-bányát 1789-ben vették művelés alá, itt 20,9 méter 
mélységben érték el a sót. 1790-ben egy fővágattal egyesítették a Kuni-
gunda-bányával, ahol a sótest 30 méter mélységben volt. 1901-ben e 
két bánya mélysége 167 méter. A Ferenc-bányát 1808-ban tárták fel, 
mélysége 1901-ben 105 méter volt. A múlt században 45—50 kilogram-
mos sókockákat fejtettek, amelyeket gőzgépek segítségével emelték a fel-
színre. 1870-ben már 440-en dolgoznak a bányában. 

Aknaszlatinán 1873-ban 306 portán 1572-en, 1900-ban 453 portán 
2221-en, 1910-ben pedig 2320-an éltek. A lakosság egynegyede fakiter-
meléssel, földműveléssel, kisiparral és kereskedelemmel foglalkozott. A 
vasút megépítéséig — az 1880-as évekig — a nagy keresletnek öivendő 
sót a Tiszán tutajokkal szállították, ezért a folyó mentén a következő te-



lepüléseken építettek sóraktárakat: Tiszaújlakon, Tárkányban, Tokajon, 
Szolnokon. Az első világháború alatt orosz hadifoglyok dolgoztak a bá-
nyákban. A magyarság első kisebbségi korszakában — a két világháború 
között — felekezeti református magyar elemi iskola működött 8 osztály-
lyal, ezen kívül egy orosz tannyelvű elemi. A második kisebbségi korszak 
1944. október 18-án kezdődött, amikor a településen megjelentek a Vö-
rös Hadsereg katonái. 

1944 novemberében a sztálinisták 690 magyar férfit hurcoltak el, 
172-en odahaltak. 

Gazdasága: Aknaszlatinán napjainkban korszerű gépekkel termelik 
a sót, újabb aknákat, vájatokat fúrnak, amelyeket automata berendezé-
sekkel szereltek fel. A helyiek nemcsak a bányákban, hanem több ipar-
vállalatnál, szolgáltató egységnél jutnak kereseti lehetőséghez. — Több 
mint 200 férőhelyes allergológiai kórházat rendeztek be az egyik 206 mé-
ter mély sóbányában, ahol elsősorban légcsőhurut-gyulladásban szen-
vedőket gyógyítanak. A helyi magyarság erősen ragaszkodik az anya-
nyelvi hagyományok megtartásához. Diaszpóra helyzetében is igyekszik 
megőrizni magyarságát. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1833-ban keletkezett. Anyanyelvét 
ez évtől vezetik. Híveinek száma 1991-ben 1600 fő körül van. Lelkipász-
tora Hudra Lajos. 1945 után koncepciós perbe fogták Heveli Antal ak-
naszlatinai plébánost, 25 évre ítélték. 

Görög katolikus egyházának működését 1949-ben betiltották. 1989-
ben a gyülekezet újjászerveződött. Az istentisztelet nem magyarul folyik. 

Szórványban élnek itt reformátusok, pravoszlávok. 
Anyanyelvi intézményei: Már 1945 októberében ukrán középiskolát, 

egy általános magyar, illetve egy általános román tannyelvű iskolát nyi-
tottak. 1965-től a három tanintézetet középiskolává szervezték át. Közös 
igazgatóság alá vonták, így a magyar iskola is elvesztette önállóságát. 

1989-ben a KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére a magyar középis-
kola visszanyerte önállóságát. 1991/92-es tanévben a tanulók összlét-
száma 282, 24 pedagógus oktatja őket. Magyar óvodai csoport is indult. 

Évtizedeken keresztül a kisebbségbe szorult magyarságot folyamato-
san kirekesztették a többi kulturális intézményből is, a könyvtárak, a 
művelődési házak vezetői háttérbe szorították a magyar rendezvényeket. 
E téren gyökeres változást az 1989. március 15-én 180 taggal alakult 
KMKSZ helyi alapszervezet ért el. Elnöke ifj. Benedek Imre. Vállalt fel-
adataikból: hagyományápolás, az énekkar, színjátszókör, fúvószenekar, 
folklórcsoport támogatása, környezetvédelem, érdekképviselet stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Az érdeklődők sok évtizede elsősor-
ban a hatalmas csarnokból álló Kunigunda-aknát keresik fel. Ugyanitt 
földalatti asztmatikus gyógyhelyet rendeztek be. — Már a múlt század-
ban nevezetes helynek számított az aknaszlatinai Pável-íűrdő, illetve 
sósfürdő. Az aknaszlatinai bányák sós vizét több mint egy évszázada 
gyógykúrákra használták fel. Kisszlatinán zöldövezeti üdülőtelepet léte-
sítettek gyógyászati célokkal. 



Itt született: Brezenóczy Pál (1912—1972) egri érsek, Zékány Imre 
(1928—1991) nyelvész, a filológiai tudományok kandidátusa, az Ungvári 
Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének volt docense, tanár. 

NAGYBOCSKÓ 
BOCSKÓ (KIS-, NAGY-, NÉMETH-), 1946-tól ukránul Velikij Bics-

kiv, nagyközség, 35 km-re fekszik Rahótól. Községi tanácsa helyben. A 
település a Szopurka völgyében terül el, fölötte körben álló hegyek lábá-
nál, ott, ahol a Szopurka a Tiszába ömlik. A településen áthalad az Ung-
vár—Rahó országút, vasútállomása helyben a Nagybocskó—Csap vona-
lon. Ukránok, magyarok, németek, románok és más nemzetiségek 
lakják. (1944 előtt lezajlott: Nagy-Bocskó (Orosz-Bocskó), Kis-Bocskó és 
Németh-Bocskó egyesülése. Ma két helység. A Tisza jobb partján Nagy-
bocskó (Ukrajna) és a Tisza bal parti helysége — Újbocskó, Bocicoiu Ma-
re Románia). 

Lakossága: 1869-ben 3187, 1890-ben 4538, 1900-ban 5299, 1910-
ben 5955, közülük 3078 ruszin, 1646 magyar és 1177 német; 1937-ben 
6707, 1940-ben 7419, 1944-ben 7426, 1969-ben 7,3 ezer, 1982-ben 
8800, 1989-ben 4000, ebből magyar 250. 

Nevének magyarázata: »...1373: Boshko, 1555: Nagy Boczko. ...A 
Bocskó helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással, 
vő. 1358: Biichku személynév. Ehhez lásd a lengyel Bocsek-Boczko, az 
ukrán Bocsko személynevet. A megkülönböztető szerepű Nagy- előtag 
Kisbocskó előtagjával van korrelációban. — A magyar mintát tükröző 
ukrán Velikij Bicskiv, 'Nagybocskó' második néveleme az ukrán Bicskiv 
családnévhez való hozzáigazítás eredménye. Ehhez lásd az ukrán bi-
csok, „tinó, bika..."« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Kis-, Nagy-, és Németh-Bocskó, orosz-
német falu, Máramaros vármegyében, a Tisza két partján: 558 г., 1627 
g. kat., 9 réf., 3 evang. lkkja, római és görög katolikus anya-
szentegyházakkal. " 

Múltjából: I. Lajos király 1373-ban Bochkout Balk két testvérének 
adományozta. 1556-tól a Báthoryak tulajdona. A XVIII. századtól német 
telepesek duzzasztották fel a község lakosságát. A falu határában a Szo-
purka patak jobb partján a Klotild vegyigyárat 1868. február 26-án ala-
pították, s két év alatt felépült. 1897-ben 420, 1909-ben már 716 mun-
kása volt. A XIX. század végén Nagybocskón kénsav-, kén-, szóda-, 
klór-, mészgyár, gépjavító műhely, gépház, iskola, kórház, vendéglő mű-
ködött. A községből egy vasúti szárnyvonal vezetett az államvasutak ti-
szavölgyi ágához. 1930-ban a Szopurka völgyben 35 kilométer hosszú 
erdei vasút épült, amely a hegyek közé futott. 1930 után a községben 
nyilvántartott munkások száma elérte a 4 ezret. Ekkor cseh tannyelvű 
elemi és polgári iskola működött, pedig csak 272 cseh nyelvű polgár élt 
Nagybocskón, az összlakosság 4%-a! 1939. március 15. után a vegyi-



gyárat hadiüzemmé nyilvánították. 1944. október 17-én a szovjet csapa-
tok Nagybocskót is elfoglalták. 

1944 őszén a sztálinisták 39 magyar és német férfit hurcoltak el, 22-
en odahaltak. 

Gazdasága: A régi vegyigyárat továbbfejlesztve, hatalmas méretű fa-
vegyikombinátot létesítettek 12 részleggel. A privatizáció e4őt álló vállalat 
napjainkban több mint húszféle vegyiterméket állít elő. A rahói ipari 
kombinát feldolgozó részleget telepített a községbe, a rahói iparművésze-
ti vállalatnak szintén alakult itt fiókja, ahol hucul szőnyegeket, takaró-
kat készítenek. Nagybocskón ezenkívül több kisebb üzem is működik. A 
falu a privatizáció előtt álló földterületén elsősorban állattenyésztéssel 
foglalkozik. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1796-ban keletkezett. 1945-től 
Nagybocskót az ukrán-román határ szeli ketté, ennek következtében a 
római katolikus templom román területre került. Az ukrán területen 
maradt r. katolikus hívek templom nélkül maradtak. Hitüket, vallásukat 
ma is megtartják. 

Református családok itt szórványban élnek, nekik nincs templomuk. 
Anyanyelvi intézményei: A település magyarsága mára kisebbségbe 

szorult. 1945-től magyar tannyelvű iskolája nem volt. A község a ma-
gyar nyelvet csak egymás közt használta. Az itteni németek magyarnak 
vallják magukat. 

A KMKSZ-tagok kezdeményezésére az 1991/92-es tanévben a nagy-
bocskói ukrán általános iskolában 15 tanuló fakultációs foglalkozások 
keretében tanulja a magyar nyelvet. 

A KMKSZ nagybocskói szervezete 1992-ben alakult közel 50 taggal. 
Elnöke Illés Éva. Vállalt feladataikból: érdekképviselet, hagyományőrzés, 
magyar osztályok, óvodai csoportok indítása, emlékműállítás a sztáliniz-
mus magyar áldozatainak, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Itt született Holder József (1893— 
1945) költő, újságíró, műfordító, Ady Endre lelkes híve, — Onent Gyula 
(1869—1940) gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár. 

GYERTYÁNLIGET 

KABOLAPOLYÁNA, 1946-tól ukránul Kobilecka Poljana, a Soporka 
(Szapurka) két partján terül el. A savanyúvíz forrásaiból és fürdőiről ré-
góta híres, 1826-tól vasgyára működött. A település 36 km-re fekszik 
Rahótól, 12 km-re az Ungvár-Rahó országúttól. Gyertyánligetre dél felől 
Nagybocskóról erdei vasút vezet. 

Lakossága: 1848-ban 854 (ebből 489 ruszin); 1900-ban 1744, 1910-
ben 1832, 1920-ban 1566, 1921-ben 1551 (ebből 1116 ruszin, 274 ma-
gyar, 62 zsidó, 37 német, 12 cseh); 1930-ban 2218, 1940-ben 2229, 
1944-ben 2276, 1969-ben 2369, 1982-ben 2977, 1984-ben 3215, ebből 
magyar 670; 1991-ben 3250, ebből magyar 670. 



Legkorábbi történeti adatok: XVI. sz.: Kabola Polyána, 1672: Suprucz 
Poliana, Bélay 158. Gyertyánliget a kincstári erdőséghez tartozott. Mária 
Terézia uralkodása idején vasgyárat hoztak létre, 1826-ban szerkovács, 
szeg- és öntőműhellyel bővült. Termékeinek egy részét Galíciában, Bu-
kovinában, Romániában és Oroszországban értékesítették. A századfor-
dulón már 250 munkást foglalkoztatott. 

A csehszlovák korszakban magyar iskolája nem volt, csak cseh, illetve 
ukrán nyelvű intézménye. A községben fejlett vasgyár, fűrésztelep üze-
melt. A betelepült németek, magyarok száma ezidőben gyarapodott. 

Gazdasága: 1944 után iparát átalakították. Napjainkban több mint 
ezer embert foglalkoztat a vasgyárból létrehozott armatúragyár, erdésze-
tében is ennyien dolgoznak, ezenkívül több más szolgáltató egység is 
működik a településen. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1786-ban keletkezett. Anyaköny-
vét 1785-től vezetik. 1991-ben híveinek száma 650 körül van. Lelki-
pásztoruk Hudra János. 

A pravoszlávokon és görög katolikusokon kívül református családok 
szórványban élnek itt. 

Anyanyelvi intézményei: 1945 után az itt élő magyarság nem művel-
hette anyanyelvi kultúráját, a síkvidéki magyarságtól elzártan diaszpó-
rában élt. Összetartó erőnek csak a vallás bizonyult. A szülők gyermeke-
iket ukrán iskolában taníttathatták. 

Megváltozott a helyzet, amikor a KMKSZ gyertyánligeti szervezete 1989. 
október 15-én megalakult, 43 taggal. Elnöke Mácsek Irén, 1991-től Weisz 
József. Vállalt feladataikból: a magyar nyelv oktatásának megszervezése az 
iskolában és az óvodában, művelődési klub alakítása, az ifjúság magyar-
ságtudatának erősítése, érdekképviselet, hagyományőrzés, stb. 

Az 1991/92-es tanévtől 15 tanuló tanulja a magyar nyelvet fakultáci-
ós foglalkozás keretében. Nyáridőben a szülök magyar falvakban nyaral-
tatják gyermekeiket. A beregszásziak szellemi-gazdasági támogatásban 
részesítik a helyi alapszervezetet. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — A KMKSZ-tagok kezdeményezésére 
1990 novemberében a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak 
emlékművet állítottak a temetőben. 

Római katolikus temploma a múlt században épült. 
A falu görög katolikus fatemploma a XVIII. században létesült. Hossz-

hajós elrendezésű, paticsfalú épület. 
A KMKSZ-aktivisták a II. világháború és a sztálinizmus mártírjainak 

1989. november 26-án vaskeresztet állítottak, 1991. november 24-én a 
temetőben emlékművet avattak. 

TEREBESFEHÉRPATAK 

TREBUSAFEJÉRPATAK, 1946-tól ukránul Gyilove. Túlnyomó több-
ségben ukránok, ruszinok, csekély kisebbségben magyarok, elmagyaro-



sodott németek laknak. Községi tanácsa helyben. A Tisza keresztülszeli 
a községet és határát. A település 20 km-re fekszik Rahótól, áthalad az 
Ungvár—Rahó országút. (1944 előtt lezajlott Trebusa és Fejérpatak (Fe-
hérpatak) egyesülése: Trebusa-Fejérpatak újabban ismét Trebusafejér-
patak, ma Trebusafehérpatak.) 

Lakossága: 1900-ban 2157, 1910-ben 2251, 1940-ben 2658, 1944-
ben 2648, 1969-ben 2151, 1982-ben 2360, 1984-ben 3000, ebből ma-
gyar 160; 1991-ben 3200, kb. 250 magyar. 

Legkorábbi történeti adatok: XVII. század Trehiisafejérpatak (Bélay 140). 
A falut egy 1615. évi oklevélben Tribusfalvának, a múlt században 

Trebusa-Fejérpataknak nevezik. 1861-ben Manlicher bécsi császári és 
királyi pénzügyminiszteri titkár helyszíni tanulmánya alapján vasgyárat 
nyitottak, majd ennek helyén Káhán Kálmán fiai üveggyárral kezdtek 
dolgozni, amelyet 1926-ban számoltak fel. Ezért települtek ide tucatjá-
val németek és magyarok, akiknek utódai még ma is beszélik a magyar 
nyelvet, s a németek is magyarnak vallják magukat. 

A csehszlovák korszakban már nem volt magyar iskolája. 
1944 őszén a sztálinisták 52 magyar és német férfit hurcoltak el, eb-

ből hatan odahaltak. 
Gazdasága: 1968-tól márványfejtő bánya nyílt, 1976-tól pedig már-

ványlapokat is készítenek. Erdészete szintén nevezetes. A községből egy 
órai járásra található a Pop Iván hegycsúcs (1940 méter). 

Hitélete: Szórványban élnek itt római katolikusok és refonnátusok. 
1989-től a római katolikusok templomuk visszaszerzéséért kilincsel-

tek. 1990-ben római katolikus imaházat építettek közös összefogással, 
ahol már magyarul folyhat a hitoktatás. 

Anyanyelvi intézményei: 1945 után nem indítottak itt magyar isko-
lát. A szülők ukránul taníttatták gyerekeiket. Fokozatosan asszimilálód-
tak a magyarok. 

A KMKSZ terebesfehérpataki szervezete 1989. október 29-én alakult 
23 taggal. Elnöke: Vadas Vilmos. Vállalt feladataikból: a magyar nyelv 
oktatásának megszervezése, a római katolikus templom visszakövetelé-
se, felvidéki hagyományőrző múzeum létesítése, hagyományápolás, ér-
dekképviselet, stb. 

1990-től a helyi ukrán iskolában megszervezték a magyar nyelv fakul-
tatív oktatását. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — 1750-ben épült a Jézus születése 
görög katolikus fatemplom, melyet megkettőzött tetőzet fed. 

A KMKSZ-aktivisták 1990. októberében a sztálinizmus magyar áldo-
zatainak emléktáblát állítottak a helyi temetőben. 

TISZABOGDÁNY 

1946-tól ukránul Bogdan. A Fehér-Tisza két partján terül el 15 km-
re Rahótól. Vasútállomása ugyanott. 



Lakossága: 1900-ban 2977, 1944-ben 5805, 1969-ben 3646, 1989-
ben kb. 3000, ebből magyar kb. 200. 

Társközsége: öt ukrán, ruszin kistelepülés. 
Nevének magyarázata: A település nevét először 1808-ban említik: 

Bogdány (Lipszky). A XVIII. század első felében apró tanyákból terebé-
lyesedett faluvá. Csoportos betelepülésekre 1770—1777-ben került sor, 
így jöttek ide magyar és német családok is, akik a fakitermelésben, erdé-
szetben voltak járatosak. 

A levéltári adatok szerint 1945 júniusában 135 tiszabogdányi magyar 
és német férfi ismeretlen helyen tartózkodott. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló állattenyésztésre alkalmas földterü-
letei, kaszálói vannak. A rahói fafeldolgozó vállalat itteni műhelyeket, le-
ányvállalatokat nyitott. 

Hitélete: A pravoszlávokon és a görög katolikusokon kívül szórvány-
ban reformátusok és magyar ajkú római katolikusok lakják. 

Anyanyelvi intézményei: 1945 után a faluban nem szerveztek ma-
gyar iskolát. Az itteni maroknyi magyarság az asszimilációnak volt kité-
ve. 

A KMKSZ tiszabogdányi szervezete 1990-ben alakult közel 50 taggal. 
Elnöke: Tresza Marina. Vállalt feladataikból: hagyományápolás, érdek-
képviselet, a magyar nyelv oktatásának bevezetése, stb. 

Már az 1991/92-es tanévben a helyi ukrán iskolában 45 gyerek ta-
nulja a magyar nyelvet fakultációs foglalkozás keretében. 

RAHÓ 

1946-tól ukránul Rahiv, ukránok, ruszinok, magyarok, románok lak-
ják. Város, járási székhely. A Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyásánál 
az ukrán-román határ mentén terül el. Vasútvonal köti össze Lemberg-
gel, a 209 kilométerre fekvő Ungvárral autóbuszjárat. (1944-ig lezajlott 
Aknaszlatina-Rahó és Bocskó-Rahó egyesülése). 

Lakossága: 1850 körül 2985, 1881-ben 3556 ruszin, 650 német, 316 
magyar lakója volt, 1900-ban 5874, 1910-ben 6577 közülük 4432 ruszin, 
1177 magyar, 917 német lakos; 1929-ben 6875 (ebből 4844 ruszin, 542 
magyar, 498 német); 1940-ben 12 449, 1944-ben 12 455, 1969-ben 11 
800, ebből 1400 magyar; 1979-ben 13 448, ebből magyar 1385; 1989-ben 
16 600, ebből magyar 1400; 1991-ben 1700, ebből magyar kb. 2000. 

Nevének magyarázata: »...1373: Rahow, 1477: Raho, Mezeu. A hely-
ség a jobb felől Tiszába ömlő Rahó patak völgyében épült s a patakról 
kapta nevét. A pataknév feltehető nyelvi forrása a román Rohov, Oreo-
hov, a szláv Orechov, 'mogyorós, diós patak', vö. román Rahoba helynév-
vel. Más feltevés szerint a Rahó helynév szláv eredetű. A helységnév uk-
rán alakja Rahiv...« 

Fényes Elek leírása 1851-ból: „Rahó (Akna), orosz-német falu, Mára-
maros vmegyében, a Tisza mellett: 162 római katol., 1085 görög katol. 



lak., görög kat. anyatemplommal, nagy erdőséggel és erdészeti hivatal-
lal." 

Múltjából: A mintegy 440 méter tengerszint feletti magasságban fekvő 
Rahó a szűk Tiszavölgy igen kicsiny, mindössze 3 kilométer hosszú és 1 
kilométer széles medencéjébe települt, mintegy 3 kilométerrel a Fekete-
és a Fehér-Tisza összefolyása alatt. Az okiratok 1447-ben említik elő-
ször, 1600 körül 14, 1720 után 54 portája volt. A település iparosítása a 
XIX. század derekán kezdődött, itt is tucatjával jelentek meg a német te-
lepesek. A XX. század elején Rahó a Felső-Tiszavölgyben gazdasági, köz-
igazgatási és idegenforgalmi központtá vált, a második világháború előtt 
a település sokat fejlődött, lakosainak száma 9—10 ezerre növekedett. 
Többségük ukrán, a magyarok és a németek számaránya akkor mintegy 
30 százalék. Legnagyobb hivatala ezidőben a megyei királyi erdőigazga-
tóság 80 tisztviselővel. Az iskolaügyet 4 osztályos ukrán gimnázium, egy 
polgári iskola és több elemi iskola szolgálta. Öt temploma volt: egy római 
katolikus, két görög katolikus és két görögkeleti. Egy kétemeletes turis-
taszálló is működött a községben. 

1944 őszén a sztálinisták 93 magyar és német férfit és nőt hurcoltak 
el, 32-en odahaltak. 

Gazdasága: Több mint tíz iparvállalat — kartonpapírgyár, bútorokat 
is gyártó faipari kombinát, iparművészeti termékeket előállító vállalat, 
stb. — van. Turizmusa is fejlett, legfontosabb üdülői: Tisza, Borkút, 
Breckul, Pereleszok. Az itt élő németek magyarnak vallják magukat. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1791-ben keletkezett. Anyaköny-
vét 1791-től vezetik. Híveinek száma 1400 körül van. Lelkipásztoruk 
Bauman Ferenc. 

Református vallásúak szórványban élnek. 
Az 1949-ben betiltott görög katolikus egyház hívei 1989-től újjászer-

veződtek. Az istentisztelet ukránul folyik. 
Anyanyelvi intézményei: 1945-től magyar óvodája, iskolája nem 

volt. A fiatalok magyarul törve beszéltek. Az utóbbi időben itt is előtérbe 
került a magyar művelődés iránti igény. A rahói magyarok idősebb kor-
osztályának tagjai voltak a kezdeményezők, akik a Rahói Kartonpapír-
gyáron belül leltek támogatókra. A vállalat könyvtára baráti találkozók 
színhelyévé vált. így jött létre a rahói Petőfi Sándor Anyanyelvi és Műve-
lődési Kör Bilics Éva és Nezsmák Anna kezdeményezésére. Első összejö-
vetelüket 1988. október elején tartották meg. Az ide látogató gyerekeket 
az idősebbek játszva, mesélve, énekelve tanították a magyar nyelvre. 

A KMKSZ rahói alapszervezete 1989. szeptember 19-én alakult 63 
taggal. Elnöke Bilics Éva. Fölvállalták a rahói és a környékbeli magyar-
ság érdekeinek képviseletét. 

A KMKSZ-tagok kezdeményezésére az 1991/92-es tanévben a rahói 
általános iskolában 24 tanuló önálló tantárgyként, a Rahói 1. sz. Közép-
iskolában 114 tanuló fakultációs foglalkozások keretében tanulja a ma-
gyar nyelvet. 

1992-ben rahói járási szervezet alakult, alapító tagjai a korábban létre-
jött 6 járási szervezet, így átgondoltabb érdekvédelmi munkát fejtenek ki. 



Emlékhelyei, nevezetességei: — Itt született Bonkáló Sándor 
(1880—1959) filológus, irodalomtörténész, műfordító, aki sokat foglalko-
zott Kárpátaljával, a ruszinok életével. — Kárpátalja legszebb és legma-
gasabb hegységei itt találkoznak a Fekete-, illetve az egyesült Tisza jobb 
partján, nyugaton a Szvidovec-hegység (Bliznyica, 1883 m.), a Fekete-
és a Fehér-Tisza között a Csarnohora-hegység (Hoverla 2058 m.), a Fe-
hér-Tiszától délre pedig a Pop Iván (1940 m.) csoportja. Hozzájuk csatla-
kozik Kőrösmezőtől északra, a terület határa mentén a hosszú Gorgan 
cseh hegység legkeletibb szakasza: a Csama-Polonina. Valamennyi 
hegység Rahótól könnyen elérhető, kipróbált túrautakon. — Ma „alpi jel-
legű" turisztikai központ, télen a sízők paradicsoma. 

A KMKSZ-aktivisták 1990. október 28-án a II. világháború és a sztáli-
nizmus magyar, német áldozatainak emlékművet állítottak a helyi teme-
tőben. 

KÖRÖSMEZŐ 

1946-tól ukránul Jaszinya, ukrán-ruszin-magyar-német település, 
községi tanácsa helyben. A rahói járáshoz tartozik, Rahótól 35 km-re, a 
Fekete-Tisza völgyében fekszik, a Hoverla, Petrosz, Ikrek és Csarnahora 
hegyek lábánál az ukrán-román határ mentén. Rahóval és Ungvárral 
közút köti össze, vasútállomása helyben a Berlebas-Dgyeljatin vonalon. 

Lakossága: 1848-ban 2788, 1900-ban 3454, 1910-ben 9795 (közü-
lük 6824 ruszin, 1484 német és 1461 magyar; 1992-ben 8882, 1940-
ben 12 679, 1944-ben 12 717, 1969-ben 6900, 1982-ben 7600, 1989-
ben kb. 8000, ebből magyar 1 100, 1991-ben 8100, ebből magyar 900. 

Nevének magyarázata: 1555: „Kreusmezew. Kőrisfaerdőben levő 
(hegyi) réttel, legelővel, kaszálóval kapcsolatos. — Az ukrán Jaszinya, 
'Kőrösmező' tövéhez lásd az ukrán Jászen-Jászeny... kőrisfa." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Körösmező (Alsó-FelscH Máramaros 
vmegyében, orosz-német falu, Galliczia határszélén magas hegyek és 
bérezek közt: 506 római, 2264 gör. kat., 2 réf., 16 zsidó lakja. Egy római 
és két g. kat. parochiával, harminczadhivatallal, sok kamarai épülettel 
és élésházzal. Fő ura a kincstár." 

Múltjából: A Fekete-Tisza völgyének egyik legnépesebb községe. A ko-
rabeli okmányok 1555-ben említik először, egy másik pedig arról ad 
hírt: 1583-ban a Károlyiaknak volt itt nagy teijedelmű birtokuk. Évszá-
zadokon át határátkelőhely volt, ahol országúton, majd a közelmúlttól 
pedig már vasútvonalon léphették át az országhatárt. 1720-ban a tele-
pülésnek több mint 50 portája volt. A Rákóczi-szabadságharc idején a 
kőrösmezőiek külön hucul csapatot állítottak fel Ivan Pintye vezetésével. 
E településhez kapcsolódik a legendás Oleksza Dovbus betyár garázdál-
kodása 1743 és 1745 között. Ezekben az években kezdték meg a vízgyűj-
tők, utak építését, a fakitermelést, a faúsztatást. 1800-ban felekezeti is-
kolát nyitottak. Az 1848—49-es szabadságharc idején a ruszinok a 



német telepesek, illetve munkaadóik ellen fordultak, s a római katolikus 
templomot is felégették. A szabadságharc leverése után osztrák büntető-
osztag számolt le a lázadókkal. 

Kőrösmezőn 1882-ben állami magyar elemi iskolát nyitottak 118 ta-
nulóval. Az első világháború idején a falu környéke több csata színhelye 
volt. Még ma is megtalálhatók az akkori, mára már besüppedt földalatti 
táborhelyek, drótakadályok, lövészárkok és temetők, ahol az egykori el-
lenfelek békésen alusszák egymás mellett örök álmukat. Az orosz hadse-
reget segítő helyi ruszinok közül ötöt kivégeztek, több mint ötvenet bör-
tönbe zártak. 1918. november 9-én Kőrösmezőn kiáltották ki az 
úgynevezett „Hucul Köztársaságot", amelynek aktivistái csatlakoztak a 
nyugat-ukrajnai polgári-nacionalista mozgalomhoz. 1919 tavaszán szer-
vezték meg a tanácshatalom helyi szervezetét, amelyet áprilisban a ro-
mán csapatok véresen felszámoltak. 1920 tavaszán Kőrösmező is az első 
Csehszlovák Köztársaság fennhatósága alá került. A magyar nyelvű ok-
tatást megszüntették, ukrán és cseh tannyelvű iskolákat nyitottak. 
1939. március 17-én vonult be a magyar honvédség. Ezt követően meg-
szüntették a cseh és ukrán tannyelvű iskolákat, helyettük magyar nyel-
vű oktatást vezettek be. Ez az állapot 1944. október 14-ig tartott, ami-
kor a községet elfoglalták a szovjet csapatok. 

1944 őszén a sztálinisták 41 férfit és nőt hurcoltak el, ebből 28-an 
odahaltak. 

Gazdasága: A határában lévő földterülete privatizáció előtt áll. A köz-
ség erdeinek kitermelésével és feldolgozásával a helyi erdőkombinát fog-
lalkozik. 1975-ben műszőrmegyárat helyeztek üzembe, a rahói iparmű-
vészeti gyárnak is működik itt üzeme. Kőrösmezőn készülő 
huculszőnyeg messze földön híres. Több szolgáltató egység, üdülő- és 
turista telep üzemel, ahol a helyiek kereseti lehetőséghez juthatnak. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1785-ben keletkezett. Anyaköny-
vét 1785-től vezetik. 1991-ben híveinek száma 1100 körül van. Lelki-
pásztoruk Bauman Ferenc. 

Reformátusok szórványban élnek itt. 
Görög katolikus egyháza 1989-től újjászerveződött. Az istentisztelet 

nem magyarul folyik. 
Anyanyelvi intézményei: 1945 után a községnek magyar nyelvű is-

kolája nem volt. A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére az 1991/92-es 
tanévben az 1. sz. ukrán iskolában 22 tanuló részére önálló tárgyként 
kezdték el oktatni a magyar nyelvet. Fakultációként oktatásban 41 ta-
nuló részesül. 

A KMKSZ kőrösmezői szervezete 1989. október 1-én alakult 53 taggal. 
Elnöke: Birosz János. Vállalt feladataikból: érdekképviselet, hagyomány-
őrzés, a két ukrán iskolában a magyar nyelv oktatásának beindítása, 
gyermekkórus, színjátszókör, magyar óvodai csoport szervezése, stb. 

Emlékhelyei, nevezetességei: — Kőrösmező fontos nyaralóhely, tu-
ristaállomás, sítúrákra alkalmas környék. Több turistaszállója van. Ki-
sebb kirándulások a Fekete-Tisza völgyében: — Kőrösmező-Tatárhágó; 
Kőrösmező-Lazescsina-völgy; Kőrösmező-Okulanyereg (Tiszaforrás); — 



Hoverla-Kukul-Kőrösmező. Az 1896. évi milleneumi évforduló alkalmá-
ból szintén ünnepségek színtere volt Kőrösmező, amelynek lakossága 
emlékoszlopot állított fel az egykori községháza előtt. A mára már eltün-
tetett kőoszlopon a következő felirat volt olvasható: „Hazánk ezeréves 
fennállásának emlékére 896—1896." Ezenkívül kőris- és fenyő emlékfá-
kat ültettek a település különböző pontjain. — A görög katolikus fatemp-
lom a település értékes műemléke, amely a XIX. század elején épült, gö-
rögkereszt alaprajzú. Harangtornya különálló. 

A KMKSZ-aktivisták 1990. október 14-én a II. világháború és a sztáli-
nizmus magyar áldozatainak emlékművet állítottak a helyi temetőben. 



BORZSA VÖLGYE 

BILKE 
Nyolc km-re terül el Ilosvától, a járási székhelytől, a Borzsa folyó men-

tén. A helyi önkormányzattal rendelkező községen keresztül halad az 
Ungvár—Huszt műút és a keskeny nyomtávú Beregszász—Kovácsrét 
vasútvonal. 

Lakossága: 1830-ban 2185, 1900-ban 4078, ebből 3462 ukrán, ru-
szin, a többi magyar és német, 1939-ben 6393, ebből 4427 ukrán, ru-
szin, a többi magyar, cseh, zsidó, 1979-ben 7818, 1989-ben 8000. 

Nevének magyarázata: „...1338/1339: Bylke... A falu a Borzsába 
torkolló Bilke patak mellett épült, s a patakról kapta nevét. A pataknév 
szláv eredetű; vö.: le. Bialka helynévvel... Töve az ősszláv béli fehér. A 
helység ukrán névváltozata Bilki..." 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Bilke, orosz mezőváros, Beregh vmgyé-
ben, Munkácshoz keletre...: 22 róm. kat., 2105 g. kath., 18 réf., 40 zsidó 
lakja. Gör. kath. parochia. Synagóga. Földe termékeny; erdeje elég; lege-
lője szoros, a vízáradások, közel lévén Borsova vizéhez, néha kárt tesz-
nek; lakosai Szigetről sót fuvaroznak; vasbányákkal, hámorokkal, s fü-
rész- és lisztmalmokkal bír, meszet is éget..." 

Múltjából: A helység IV. századi település, az itt megnyitott bányák és 
üzemek révén betelepülésekkel futott föl lakossága. Csekély magyarsá-
gának férfitagjait 1944-ben a sztálinisták elhurcolták, kevesen élték túl 
a borzalmakat. A statisztikai adatok közel 50 magyarról tudnak. 

Hitélete: Maroknyi magyarsága 1989 után újjászületőben van. A 
sztálinisták 1945 után felszámolták a református gyülekezetet, lerom-
bolták templomukat. Az 1523-ban keletkezett református egyháza 1989 
után újjáalakult. 1991-ben híveinek száma a környékbeliekkel együtt 
kb. 100 főt tesz ki. Lelkipásztoruk Szántó János. 1991-ben hozzáláttak 
új templom építéséhez, az ungvári vármúzeumtól visszakapták két ha-
rangjukat is. 

A gyerekek körében hittanoktatást szerveztek. 



ILOSVA 

Ukránul Irsava. Abszolút többségben ukránok, ruszinok lakják, ahol 
a magyarság számaránya az összlakossághoz képest 1,7%-ot tesz ki. Já-
rási székhely. 

Magyarok szórványban éltek itt a múlt századokban is. Fényes Elek 
leírása szerint 1851-böl: Jlosva orosz falu: 18 г., 617 g. kath., 34 refor-
mátus, 18 zsidó lakja." 

Lakosságának nemzetiségi összetétele a magyarokra nézve a XX. szá-
zad elején volt kedvező. 

íme néhány adat. 
Lakossága: 1910-ben 1919, közülük 969 ukrán, ruszin, 947 ma-

gyar. 1970-ben 4800, ebből magyar 100; 1989-ben 7200, ebből magyar 
120. 

A közel kilenc évtized elteltével az itteni magyarok elköltöztek, felszí-
vódtak. Néhány református család lakja még, közel 30-an a bilkei gyüle-
kezet tagjai. 

1990-ben a KMKSZ beregszászi járási és a nagyberegi aktivisták se-
gítségével közel 50 taggal megalakult a KMKSZ ilosvai szervezete. Elnöke 
Péter Károly lett. Vállalt feladataikból: érdekképviselet, a református 
gyülekezet újjászervezése, imaház létesítése, stb. Azóta a szervezetről in-
formációnk nincs. 

ILONCA 
1946-tól ukránul Ilnica, abszolút többségben ukránok lakják, de 

élnek itt magyarok, németek stb. is. A Buzsora-hegy lábánál, a Szi-
nyavka patak mentén 4 km-re fekszik Ilosvától, a járási székhellyel 
műút és keskenynyomtávú vasútvonal köti össze. Községi tanácsa hely-
ben. 

Lakossága: 1900-ben 3600, (ebből 2999 ukrán, ruszin, 556 német, 
45 magyar), 1910-ben 4313 (közülük 3325 ukrán, ruszin és 973 magyar 
lakos), 1938-ban 5700 (ebből 4890 ukrán, ruszin, 700 zsidó, 100 ma-
gyar, 7 német); 1940-ben 5562, 1944-ben 5607, 1969-ben 7816, 1982-
ben 8111, 1991-ben kb. 9 ezer, a magyar ajkúak száma több mint 200. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Iloncza, orosz falu, Beregh vmegyé-
ben...: 4 római kath., 1004 g. kath., 8 réf., 25 zsidó lakja. Gör. kath. pa-
rochia. Vasbányák. Nagy és szép erdő. Sovány föld." 

Legkorábbi történeti adatok: 1450: Ilonca= (Cs. I. 416). 
Múltjából: A németek és a magyarok a Dolhán létesített vasgyár épí-

tésekor telepedtek a községbe. Később a vasérc bányászata is megkezdő-
dött, majd 1865-ben faszénre bukkantak. Azóta folyamatos a kitermelé-
se. 

1944 őszén a sztálinisták elhurcolták a magyar férfiakat. Veszteséglis-
tával nem rendelkezünk. 



Gazdasága: A privatizáció előtt álló földterületén a helyi állami gaz-
daság mellett egyre többen farmergazdaságban dolgoznak. A korábbi hét 
bányából az utóbbi időben már csak egy dolgozik, a helyi igényeknek 
tesz eleget. Az úgynevezett kísérleti üzemben mintegy ezren találnak 
munkát. 

Hitélete: Szórványban élnek itt római katolikusok és reformátusok. A 
helyi magyarok túlnyomó többsége adventista gyülekezetbe tömörült. A 
két világháború közt 120 tagja volt. 1991-ben híveinek száma 280 körül 
van. A szertartás magyarul folyik. 

Anyanyelvi intézményei: Magyar tannyelvű iskolája nincs. Az elma-
gyarosodott németek a vallási élet keretein belül igyekeznek megtartani 
magyarságukat. 

A KMKSZ nagyberegi szervezetének támogatásával 1990-ben megala-
kult az ilosvai járás ilnicai és a bilkei szórványmagyarságot tömörítő 
KMKSZ-szervezet közel 100 taggal. Bilkén 1910-ben még 1956 magyar 
élt. Ma már csak néhány család maradt itt. 

Az Ilonca-Bilke alapszervezet elnöke Gogola István. Az alapszervezet a 
beregszászi járási szervezethez tartozik. Tevékenységükről nincs bővebb 
információnk. 

DOLHA 

1946-tól ukránul Dovhe, többségében ukránok, ruszinok, szlovákok 
lakják, teljesen kisebbségbe szoruló magyarsága fokozatosan asszimi-
lálódik. 1971-től nagyközség, 28 km-re fekszik Ilosvától, a járási 
székhelytől. Keskeny-nyomtávú vasútja van a Beregszász—Kovácsrét 
(Kusnyica) vonalon, s a településen áthalad a Munkács—Kovácsrét 
(Kusnyica) műút. 

Lakossága: 1837-ben 900, 1861-ben 2030, 1900-ban 2646, 1910-
ben 3524, közülük 2226 ruszin, 509 német, 383 magyar és 332 szlovák 
lakos; 1930-ban 4263, 1940-ben 4722, 1944-ben 4674, 1969-ben 
6680, 1982-ben 5620, 1991-ben kb. 6000, ebből kb. 200 magyar ajkú. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Dolha, máramaros v. orosz-magyar vá-
ros, közel Beregh vmgye széléhez, a Borsova mellett: 15 római katolikus, 
838 g. kath., 36 református, 22 zsidó lakja. Gör. kath. paroch. templom. 
A reformátusok itt is bírnak egy eklézsiát, mely az egész országban leg-
kevesebb híveket számlál. Határa meglehetősen termékeny; papirosmal-
ma van; meszet éget; az itten lévő nagy erdőkben sok hamuzsír főzetik." 
Legkorábbi történeti adatok: 1383: Hozyumezov (Bélay 135), 1454: Nagh 
Dolha (Cs. I., 447). 

Múltjából: Mára elmagyarosodott németek, magyarok ősei hozták lét-
re a múlt században az itteni gyáripart. A gróf Teleki családnak uradal-
ma volt e terület, már 1780-ban papírgyár működött, amelyet 1830 tá-
ján vasgyárrá alakították át. Gazdasági eszközöket, ásókat, kapákat, 
ékeket, kályhákat, üstöket, mozsarakat gyártottak. E fellendülés újabb 



munkatömegeket vonzott, 1900-ban 2912 lakosból 1958 ukrán, ruszin, 
368 német, 361 szlovák, a többi magyar és zsidó nemzetiségű volt. 

Gazdasága: Privatizáció előtt álló földterülete a helyi állami gazda-
sághoz tartozik. Közel ezer embert foglalkoztat a dolhai erdőkombinát, 
amely hajlított fatermékekre és művészien megmunkált parketták gyár-
tására szakosodott. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1920-ban keletkezett. Anyaköny-
vét ettől az évtől vezetik. Híveinek száma 1991-ben 1000 körül van. Lel-
kipásztoruk Zontak Szaniszló. Az istentisztelet szlovákul és magyarul fo-
lyik. 

Református vallásúak is élnek itt szórványban. 
Anyanyelvi intézményei: Magyar nyelvű iskolája nincs. Magyarul 

már csak családban és a templomban beszélnek. 
Emlékhelyei: Dolha egykori középkori várának ma csak a romjai lát-

hatók. Dolhai János fiai 1460-ban Mátyás király engedélyével kőházat 
építettek. — Középkori temploma az idők folyamán átépült. — Várszerű 
kastélya XVIII. századi. — 1902-ben kuruc emlékoszlopot állítottak fel 
Dolhán, amely ma is látható. Az emlékművön az egykori kurucdal ru-
szin nyelvű változata olvasható: „Kiontom vérem / apámért, anyámért, / 
megöletem magam / szép gyűrűs mátkámért, / meghalok hazámért..." A 
nép emlékezete ma is számon tartja, hogy 1703. június 3-án Károlyi 
Sándor szatmári főispán állig felfegyverkezett nemesi seregei a dolhai 
csatában legyőzték a kaszás-fustélyos, csekély számú felkelő jobbágy -
csapatot. Itt található az a sír, amelyben az együtt elesett magyar és ru-
szin kurucharcosok alusszák örök álmukat. 



LATORCA VÖLGYE 

SZOLYVA 

1946-tól ukránul Szvaljava. Túlnyomó többségben ukránok, ruszi-
nok, csekély kisebbségben magyarok és más nemzetiségűek lakják. A 
szolyvai járás székhelye, a Vereckei szoros felé vezető úton a Felső-La-
torca völgyében terül el. A város mellett halad el az Ungvár-Munkács-
Lemberg országút, Ungvártól 72 km-re fekszik. Vasútállomása helyben 
a Csap-Bátyú-Sztrij-Lemberg vonalon. 

Lakossága: 1830-ban 582, 1900-ban 2416, 1939-ben 6810, 1941-
ben 8452, 1944-ben 8400, 1969-ben 10,9 ezer (ebből 8% ukrán je len-
tékeny a magyarok, zsidó, orosz, németek, szlovákok száma). 1989-ben 
14 700, ebből magyar 400. 

Nevének magyarázata: »...Szolyva: 1263; Zoloa... A települést arról a 
patakról nevezték el, amely itt ömlik bal felől a Latorcába. A pataknév 
szláv eredetű, a szoly, 'só' származékának látszik. A részletek azonban 
tisztázásra szorulnak...« 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Szolyva (Swalyava) orosz mv. Beregh 
vmegyében, Munkácshoz északkeletre... a Latorca mellett, 13 г., 537 g. 
kat., 32 zsidó lakja. Görög kat. paroch. templom. Szántóföldjei meglehe-
tősek, rétje kevés, erdeje nagy, van savanyúvíz-forrása s vízimalma." 

Múltjából: A XIII. század elején II. Endre Bánk bán vejének, Simon is-
pánnak adományozta, azonban örökös nélkül halt meg, s a birtok visz-
szaszállt a királyra. 1263 előtt István iíjú király Myco fia Mihály beregi 
ispánnak, majd ennek magtalan halála után (Forrai) Aladár királyné tár-
nokmesternek adta. Tőle viszont 1264-ben cserébe más birtokokért 
visszavette. 1270-ben a Rosd Endre fia, Mihály kapta meg. A települést 
1263-ban a gyepükön innen valónak mondják, 1270-ben pedig a beregi 
királyi uradalommal határosak. 

„Jó ásványvizeiről nevezetes nagyközség — ad leírást Lehoczky Tiva-
dar —, ahol a földművelődésügyi minisztérium kirendeltsége és az ura-
dalmi erdőbérlők ipari üzemeket létesítettek. A helység délnyugati ré-



szén 1863-ban őskori bronz és aranyereklyéket találtak, bizonyítva: 3 
évtizeddel ezelőtt e völgyeken át vonultak feljebb az ismeretlen ősnépek. 
Az úttalan völgyeken vonultak be később a kelták, majd honfoglaló hő-
seink. Bizonyára ekkor temették el azt a magyar vitézt, akinek nagyterje-
delmű hatalommal jelölt nyugvóhelye Szolyva és Tövisfalva között áll, és 
határszéli feszülettel jelölték meg. E nagy halmot én 1870. június 24-én 
felásattam és abban lóval, s teljes fölszereléssel eltemetett ősmagyar te-
temére akadtam. Fején egy aranyozott pajzsszerű ezüst díszlemez volt 
kucsmafoszlányokon, bal oldalán kard, jobbján díszes kés, ezüst füles 
gombok, ezüst pánttal környezett tegezben néhány levélalakú nyílhegy 
hosszas vesszőkön s lábainál egy agyagbögre. A ló felszereléséből két 
kengyel és zabola. Ehhez hasonló ősmagyar sírok azóta hazánk más he-
lyén is kerültek napfényre. Szolyva és Malmos közötti völgyről él egy 
néprege, Eskü néven a tatáijárás idejéből." 

E szolyvai savanyúvíz forrásoknál megfordult II. Rákóczi Ferenc, aki 
Lengyelországból jövet a völgyben találkozott a népfölkelők küldötteivel. 
A XVIII. század elejétől több mint 200 évig e település is Schönborn-ura-
dalom része volt. Az itteni iparosítás is e család nevéhez fűződik, ekkor 
kerültek e környékre is német telepesek, mesteremberek, akik kiváltsá-
gokat kaptak. A Szolyva-részvénytársaság vegyi gyárat, fűrésztelepet lé-
tesített, ahol ma több mint ezren dolgoznak. A csehszlovák időben a La-
torca-cég uralta a terepet. Megindult a csehesítési kampány, különösen 
a közoktatásban, de hasonló túlbuzgóság mutatkozott 1939 után, ami-
kor e vidéket is Magyarországhoz csatolták. A városban ekkor a magyar 
tannyelvű oktatás került túlsúlyba. 

1944 őszén a sztálinisták Szolyváról és környékéről szintén elhurcol-
ták a magyarokat és a város határában lévő haláltáborba zárták őket. 

Gazdasága: A Szolyvai Favegyikombinát több száz embert foglalkoz-
tat. A Szolyván gyártott bútorokat külföldi piacokon is értékesítik. A te-
lepülést a Verhovina egyik nagy ipari központjává fejlesztették, ma 10-
nél több iparvállalata működik. Az itt palackozott jó minőségű ásványvíz 
az ország valamennyi területére eljut. 

Hitélete: Római katolikus egyháza 1863-ban volt alapítva Újtövisfal-
ván, onnan helyezték át Szolyvára. Anyakönyvét 1863-tól vezetik. 1991-
ben híveinek száma 1500 körül van. Lelkipásztoruk Heveli Antal, akit 
1945 után a sztálinisták szintén koncepciós perbe fogtak és szibériai 
kényszermunkára ítélték. Az istentisztelet Szolyván magyarul, szlovákul 
és németül folyik. 

Szórványban élnek itt reformátusok is. 
Anyanyelvi intézményei: 1945 után magyar nyelvű iskolát itt nem 

szerveztek. 1989 elején a szolyvai magyar szülők kérésére a város egyik 
óvodájában megkezdték a magyar nyelv fakultatív oktatását. Az érdeklő-
dés tovább nő, így talán az iskolában is bevezetik majd a magyar nyelv 
taníttatását. Sokat tehet a helyi magyarság magára találásáért a KMKSZ 
szervezete, amely 1992 augusztusában alakult közel 50 taggal. Elnöke 
Jőröss Béla, aki gyakran foglalkozik nemzetiségi kérdésekkel a Kárpáti 
Igaz Szó hasábjain is. 



Emlékhelyei, nevezetességei: — A szolyvaiak számon tartják azt is: 
1709. február elsején II. Rákóczi Ferenc fejedelem élvezte az itteni sava-
nyúvíz-forrás üdítő hatását. — A XIX. században országosan is kedveltté 
vált „kellemes pezsgő italul" használt ásványvize. 

1989. november 24-én a KMKSZ és a területi rehabilitációs bizottság 
közös szervezésében Szolyván, az egykori lágertemető területén, ahol 
emlékpark létesül, alapkőletételre került sor. Az ungvári Asztalos Éva ál-
tal tervezett park építését Tóth Mihály irányításával végzik. 



HITÉLET A VÉGVIDÉKEN 

Az egyházak adatai szerint 

Nyelvhatáron kívüli települések, ahol a római katolikus és a reformá-
tus egyházak adatai szerint említést érdemlő számban, csak néhány te-
lepülésen élnek magyarok, illetve elmagyarosodott németek, szlovákok. 

ALSÓGEREBEN 

Ukránul Nyizsnya Hrabivnica (szolyvai járás). A ruszinokon, ukrá-
nokon kívül mintegy 200 magyar, illetve német él itt. Valamennyien ró-
mai katolikusok. Egyházuk a XIX. század végén keletkezett. 1991-ben 
híveinek száma 150 körüli, lelkipásztoruk Heveli Antal. Az istentisztelet 
magyar és német nyelven folyik. 

BÁRDHÁZA 

Ukránul Borogyivka (munkácsi járás). Az ukránokon, ruszinokon kí-
vül a városban mintegy félezer német, közel 100 magyar él. Valamennyi-
en római katolikusok. Egyházuk 1773-ban alakult. Anyakönyvét is ettől 
az évtől vezetik. 1991-ben híveinek száma 600 körül van. Lelkipászto-
ruk Heveli Antal. Az istentisztelet többnyire németül, ritkábban magya-
rul folyik. 

DOMBÓ 

Ukránul Dubove (técsői járás). Az abszolút többségben ukránok, ru-
szinok lakta községben, a római katolikus egyház adatai szerint mintegy 
száz német és magyar ajkú él. A római katolikus egyház 1778-ban kelet-
kezett. Anyakönyvüket 1772-től vezetik. 1945 után római katolikus egy-
háza megszűnt, templomát elvették. 

FELSŐDOMONYA 

Ukránul Onokivci. (Ungvárhoz csatolták). Az ukránokon, ruszinokon, 
oroszokon kívül több mint ezer szlovák és egynéhány magyar család él 
itt. Valamennyien római katolikusok. Egyházuk a XIV. században kelet-



kezett. Anyakönyvüket 1723-tól vezetik. 1991-ben híveinek száma 550 
körül van. Az istentisztelet szlovákul folyik. 

FELSŐKEREPEC 

Ukránul Verhnyij Koropec (Munkács külkerülete) Az ukránokon, ru-
szinokon kívül több mint 500 német, illetve elmagyarosodott német csa-
lád él itt. Valamennyien római katolikusok. Egyházuk 1708-ban kelet-
kezett. Ettől az évtől vezetik anyakönyvét. 1991-ben híveinek száma 600 
körül van. Lelkipásztoruk Heveli Antal. Az istentisztelet német nyelven 
folyik. 

FRI GYESFALVA 

Ukránul Klenovec (munkácsi járás). Az ukránokon, ruszinokon kívül 
szórványban közel ezer magyar és német él itt. Valamennyien római ka-
tolikusok. Egyházuk a XIX. század derekán keletkezett. 1991-ben hívei-
nek száma 300 körül van. Lelkipásztoruk Zantak Szaniszló. Az istentisz-
telet magyarul és németül folyik. 

HLUBOKA (Mélyút) 

Ukránul Hliboke. A túlnyomóan ukránok, ruszinok lakta községben 
szórványban közel 400 szlovák és néhány magyar család él. Valameny-
nyien római katolikusok. Egyházuk a XIX. század derekán keletkezett. 
1945 után felfüggesztették. 1989 után újjáalakult a gyülekezete. Temp-
lomukat visszakapták. 1991-ben híveinek száma 300 körül van. Lelki-
pásztoruk Zsarkowszki Péter. Az istentisztelet szlovákul folyik. 

KEREKHEGY 

Ukránul Okruhla (té csői járás). A túlnyomóan ukránok, ruszinok lak-
ta településen 250 egykor elmagyarosodott német, illetve magyar család 
él. Valamennyien római katolikusok. Egyházuk a XIX. század derekán 
keletkezett. 1991-ben híveinek száma 250 körül van. Lelkipásztoruk 
Majnek Jenő Antal. Az istentisztelet magyar nyelven folyik. 

KIRÁLYMEZŐ 

Ukránul Uszty-Csoma (técsői járás). A túlnyomóan ukránok, ruszi-
nok lakta településen a római katolikus egyház adatai szerint több mint 



ezer német és néhány magyar család él. Valamennyien római katoliku-
sok. Egyházukat Németmokrán alapították, majd onnét 1777-ben Ki-
rálymezőre helyezték át. Ettől az évtől vezetik anyakönyvét. 1991-ben 
híveinek száma 800 körül van. Lelkipásztoruk Macejkó János. Az isten-
tisztelet német nyelven folyik. 

KLACSANÓ 

Ukránul Kljacsanove (munkácsi járás). A túlnyomóan ukránok, ru-
szinok lakta településen a római katolikus egyház adatai szerint közel 
200 szlovák és néhány magyar és német ajkú család él. Valamennyien 
római katolikusok. Egyházuk 1870-ben keletkezett. 1945 után templo-
mukat bezárták. 1989 után gyülekezetük újjáalakult. Híveinek száma 
1991-ben 200 körül van. Lelkipásztoruk Heveli Antal. 

KUCSOVA (Németkucsova) 

Ukránul Kucsava (munkácsi járás). A zömében ukránokkal, ruszi-
nokkal együtt, a római katolikus egyház adatai szerint több mint 300 
német és néhány magyarul tudó család él itt. Római katolikusok. Egy-
házuk a XIX. század derekán alakult. 1945 után felfüggesztették műkö-
dését. 1989-től a gyülekezet újjászerveződött 1991-ben híveinek száma 
300 körül van. Lelkipásztoruk Heveli Antal. Az istentisztelet inkább né-
metül folyik. 

MUNKÁCSVÁRALJA 

Ukránul Pidhorod (Munkács külvárosa). Az abszolút többségben élő 
ukránokon, ruszinokon kívül több mint 500 német, illetve néhány né-
met-magyar él. Római katolikusok. Egyházuk 1875-ben keletkezett. 
1991-ben híveinek száma 500 körül van. Az istentisztelet magyarul és 
németül folyik. Lelkipásztoruk Dióssi Géza Kornél. 

NAGYBEREZNA 

Ukránul Velika Berezna (a nagybereznai járás székhelye). A nagybe-
reznai járási központban az abszolút többségben élő ukránokon, ruszi-
nokon kívül mintegy 600 szlovák és szlovák-magyar kettős anyanyelvű 
él. Római katolikusok. Egyházuk 1801-ben keletkezett. Ettől az évtől ve-
zetik anyakönyvét. 1991-ben híveinek száma 600 körül van. Lelkipász-
toruk Zantak Szaniszló és Mathulcsik Ignác. 



NÉMETMOKRA 

Ukránul Komszomolszk, 1991-től Nyemecka Makra (técsői járás). A 
zömében ukránok, ruszinok lakta községben közel 500 német, illetve né-
met-magyar kettős anyanyelvű él. Római katolikusok. Egyházuk 1812-
ben keletkezett. 1991-ben híveinek száma 300 körül van. Lelkipászto-
ruk Macejkó János. Az istentisztelet inkább németül folyik. 

PERECSENY 

Ukránul Perecsin (a perecsenyi járás székhelye). A perecsenyi járás 
központjában abszolút többségben ukránok, ruszinok élnek, közel ezer-
re tehető az itteni szlovákok és szlovák-magyar anyanyelvűek száma. 
Római katolikusok. Egyházuk 1920 körül keletkezett. Anyakönyvét 
1926-tól vezetik. 1991-ben híveinek száma 750 körül van. Lelkipászto-
ruk Mathulcsik Ignác. Az istentisztelet inkább szlovákul folyik. 

PÓSAHÁZA 

Ukránul Pavsin, 1992-től Paushaus, (m. j.) Zömében németek és né-
met-magyar ajkúak lakják, számuk közel 1000-re tehető. Római katoli-
kusok. Egyházuk 1796-ban keletkezett, majd 1913 körül újjáalakult. 
Híveinek száma 600 körül van. Lelkipásztoruk Dióssi Géza Kornél. Az 
istentisztelet inkább németül folyik. 

TURJAREMETE 

Ukránul Turji Remeti (perecsenyi járás). A túlnyomórészt ukránok, 
ruszinok lakta településen közel ezer szlovák és szlovák-magyar (kettős) 
anyanyelvű él. Római katolikusok. Egyházuk 1854-ben keletkezett. 
Anyakönyvüket 1833-tól vezetik. 1945 után hivatalosan felfüggesztették 
az itteni egyház működését. 1989-től a gyülekezet újjászerveződött. 
1991-ben híveinek száma 850 körül van. Lelkipásztoruk Zontak Sza-
niszló. Az istentisztelet szlovákul és magyarul folyik. 

ÚJFALU (Alsóschönborn) 

Ukránul Nove Szelő, 1992-től Schönborn (munkácsi járás). A zömé-
ben német, ukrán és jelentéktelen számú — több mint 500 fős — né-
met-magyar anyanyelvű lakosság él itt. Valamennyien római katoliku-
sok. Egyházukat a XIX. század derekán alapították. 1991-ben híveinek 
száma 500 körül van. Lelkipásztoruk Dióssi Géza Kornél. Az istentiszte-
let inkább németül folyik. 



UNGHUTA 

Ukránul Huta (ungvári járás). A zömében ukránok, ruszinok lakta te-
lepülésen mintegy 700 szlovák és néhány magyar ajkú család él itt. Ró-
mai katolikusok. Egyházuk 1935-ben keletkezett. 1945 után beszüntet-
ték működését. 1989-töl gyülekezete újjászerveződött. Híveinek száma 
1991-ben 700 körül van. Lelkipásztoruk Mathulcsik Ignác. Az istentisz-
telet szlovákul folyik. 

VÁRPALÁNKA 

Ukránul Palanok (Munkácshoz csatolva). A Munkácshoz csatolt kis-
településen az ukránokon, ruszinokon kívül több mint 1200 német és 
magyar anyanyelvű él. Római katolikusok. Egyházuk 1912-ben keletke-
zett. 1945 után hivatalosan megszüntették működését. 1989-től gyüle-
kezete újjászerveződött. Templomukat visszakapták. 1991-ben híveinek 
száma 1100 körül van. Lelkipásztoruk Dióssi Géza Kornél. Az istentisz-
telet magyarul és németül folyik. 

* * * 

A római katolikus egyház 1945 előtti végvárait az alábbi településeken 
a sztálinisták felszámolták, a római katolikus gyülekezetek templomait 
lerombolták: 

Beregleányfalva, ukránul Lalove (munkácsi j.) 
Puznyákfalva (Szarvasrét), ukránul Puznyakivci 
Szinyák-kékesfürdő, ukránul Szinyak (szolyvai j.) 
Új tövisfalva, ukránul Dracsini (szolyvai j.) 
Ungradvánc, ukránul Radvanka (Ungvár külterülete) 

A Kárpátaljai Református Egyház adatai szerint a további települése-
ken élnek még szórványban reformátusok; 

Úrmező, ukránul Ruszke Pole (técsői j.) 
Ökörmező, ukránul Mizshiija (ökörmezői j.) 
Volóc, ukránul Volovec (volóci járás székhelye). 



NYOLC ÉVTIZED — ADATOK TÜKRÉBEN 
(1913—1993) 

I. 

1. Kárpátalja közigazgatási beosztása 1913-ban 

Bereg vm. (szkh.: Beregszász) 
1. Alsóvereckei j. 
2. Felvidékij. (szkh.: Ilosva) 
3. Latorcai j. (szkh., Oroszvég) 
4. Mezőkaszonyi j. 
5. Munkácsi j. 
6. Szolyvaij. 
7. Tiszaháti j. (szkh.: Beregszász) 
8. Beregszászi rtv. 
9. Munkácsi rtv. 

Máramaros vm. (szkh.: Máramarossziget) 
1. Dolhaij. 
2. Huszti j. 
3. Izavölgyij. (szkh.: Dragomérfalva) 
4. Ökörmezői j. 
5. Sugatagij. (szkh.: Aknasugatag) 
6. Szigeti j. (szkh.: Aknaszlatina) 
7. Taracvízi j. (szkh.: Taracköz) 
8. Tiszavölgyi j. (szkh.: Rahó) 
9. Vísóvölgyi j. (szkh.: Felsővísó) 
10. Máramarossziget rtv. 

Ugocsa vm. (szkh.: Nagyszőlős) 
1. Tiszáninneni j. (szkh.: Nagyszőlős) 
2. Tiszántúli j. (szkh.: Halmi) 

Ung vm. (szkh.: Ungvár) 
1. Nagybereznai j. 
2. Nagykaposij. 
3. Perecsenyij. 
4. Szerednyeij. 
5. Szobráncij. 
6. Ungvári j. 
7. Ungvár rtv. 



2. Az 1880 és 1910 között magyar többségűvé vált Kárpát-
aljai helységek jegyzéke 

Bereg megye: Felsőremete. Ugocsa megye: Felsőkaraszló, Karácsfal-
va, Királyháza, Mátyfalva, Szőlősvégardó, Tekeháza, Tiszasásvár. Ung 
megye: Baranya, Kereknye, Ung-daróc. 

3 . A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi te-
rületek magyar többségű helységeinek jegyzéke. 

Bereg megye: Asztély, Badaló, Balazsér, Barkaszó, Bátyú, Bene, Be-
regardó, Beregdéda, Beregrákos, Beregsom, Beregszász, Bereg-
újfalu, Bótrágy, Bulcsu, Csetfalva, Csenger, Csonkapapi, Der-
cen, Felsőremete, Fornos, Füzesmező, Gát, Halábor, Hetyen, 
Izsnyéte, Kígyós, Kisbégány, Kisdobrony, Kisgut, Kisharangláb, 
Macsola, Makkosjánosi, Medence, Mezőgecse, Mezöhomok, Me-
zőkaszony, Munkács, Nagybégány, Nagybereg, Nagyborzsava, 
Nagydobrony, Nagygut, Nagymuzsaly, Rafajnaújfalu, Sárosoro-
szi, Szernye, Tiszacsoma, Vári, Zápszony. 

Máramaros megye: Aknaszlatina, Handalbustyaliáza, Hosszúmezö, 
Kerekhegy, Técső, Visk. 

Ugocsa megye: Akli, Batár, Csepe, Fancsika, Feketeardó, Feketepa-
tak, Fertősalmás, Forgolány, Gödényháza, Karácsfalva, Király-
háza, Mátyfalva, Nagyszőlős, Nevetlenfalu, Salánk, Szőlősgyula, 
Szőlősvégardó, Tekeháza, Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, Tisza-
keresztúr, Tiszapéterfalva, Tiszasásvár, Tiszaújhely, Tiszaújlak, 
Tiszativadarfalva, Verbőc. 

Ung megye: Bajánháza, Baranya, Bátfa, Bés, Botfalva, Budaháza, 
Csap, Császlóc, Csicser, Dubóruszka, Gálocs, Homok, Iske, Mi-
naj, Mokcsa, Nagygejöc, Nagykapos, Nagyrát, Nagyszelmenc, Őr-
darma, Palágy, Palágykomoróc, Palló, Radvánc, Sislóc, Szirénfal-
va, Kereknye, Kérész, Ketergény, Kisgejőc, Kiskapos, Kisrát, 
Kisszelmenc, Kistéglás, Koncháza, Korláthelmec, Magyarkele-
csény, Magyarmocsár, Mátyóc, Szűrte, Tiszaásvány, Tiszasala-
mon, Ungcsepely, Ungdaróc, Unghosszúmező, Ungmogyorós, 
Ungnyárad, Ungtarnóc, Ungvár, Vaján, Vaj kóc, Veskóc. 

4. A Csehszlovák Köztársasághoz csatolt magyarországi te-
rületek vegyes, de legalább 20—50 százaléknyi magyar 

anyanyelvű lakosú helységeinek jegyzéke. 

Bereg megye: Kajdanó, Oroszvég. (Relatív magyar többségű helység). 
Máramaros megye: Gyertyánliget, Huszt, Nagybocskó, Terebesfehérpatak. 
Ugocsa megye: Csomafalva, Tiszahetény. 



Ung megye: Gerény, Laborcszög, Nagyláz, Pályin, Perecseny, Szentes-
ke, Szerednye, Szobránc, Turjaremete, Ungpinkóc. 

5. Az 1921. évi csehszlovák népszámlálás alapján magyar 
többségi jellegüket elvesztett helységek jegyzéke 

Bereg megye: Felsőremete, Füzesmező, Medence, Munkács. 
Máramaros megye: Handalbustyaháza, Kerekhegy, Técső. 
Ugocsa megye: Csepe, Feketeardó, Királyháza, Nagyszőlős, Szőlősvég-

ardó, Tekeháza, Tiszasásvár. 
Ung megye: Baranya, Kereknye, őrdarma, Radvánc, Ungdaróc, Ung-

hosszúmező, Ungvár. 

6. Az 1930. évi csehszlovák népszámlálás alapján magyar 
többségi jellegüket elvesztett helységek jegyzéke. 

Bereg megye: Beregrákos. 
Ugocsa megye: Gödényháza. 
Ung megye: Bajánháza. 



7. Kárpátalja közigazgatási beosztása 
1989-ben 

Kárpátalja járásai 
1. beregszászi (berehovói), szkh.: Beregszász 
2. huszti (huszti), szkh.: Huszt 
3. ilosvai (irsavai), szkh.: Ilosva 
4. munkácsi (mukacsevói), szkh.: Munkács 
5. nagybereznai (velika bereznai), szkh.: Nagyberezna 
6. nagyszőlősi (vinohradovói), szkh.: Nagyszőlős 
7. ökörmezői (mizshiijai), szkh.: Ökörmező 
8. perecsenyi (perecsinyi), szkh.: Perecseny 
9. rahói (rahovói), szkh.: Rahó 
10. szolyvai (szvaljavai), szkh.: Szolyva 
11. técsői (tyacsevói), szkh.: Técső 12. ungvári (uzshorodi), 
szkh.: Ungvár 
13. volóci (voloveci), szkh.: Volóc. 

Területi jogú városok: Ungvár (Uzshorod), Munkács (Mukacsevo). A 
megye székhelye: Ungvár (A területen 10 város, 28 városi jellegű (mező-
város, nagyközség) település, 561 község és kistelepülés található. Kár-
pátalja lakott helységei közigazgatásilag 257 községi tanácsba tartoznak. 

8. Az 199l-es adatok szerinti magyar többségű kárpátaljai 
helységek jegyzéke 

Beregszászi járás: Asztély, Balazsér, Bátyú, Bene, Beregdéda, Bereg-
som, Beregszász, Beregújfalu, Bótrágy, Csetfalva, Csonkapapi, 
Gát, Gut, Halábor, Hetyen, Kígyós, Kisbégány, Kisharangláb, 
Kovászó, Macsola, Makkosjánosi, Mezőgecse, Mezőhomok, Me-
zőkaszony, Nagybereg, Nagybégány, Nagyborzsava, Nagymu-
zsaly, Mezővári, Rafajna, Sárosoroszi, Tiszacsoma, Zápszony. 

Munkácsi járás: Barkaszó, Csongor, Dercen, Fornos, Izsnyéte, Szer-
nye. 

Nagyszőlősi járás: Akli, Akiihegy, Batár, Feketepatak, Fertősalmás, 
Forgolány, Nevetienfalu, Salánk, Szőlősgyula, Tiszabökény, Ti-
szafarkasfalva, Tiszakeresztúr, Tiszapéterfalva, Tiszaújlak, Tiva-
darfalva, Verbőc. 

Ungvári járás: Bátfa, Botfalva, Császlóc, Eszeny, Gálocs, Kisgejőc, 
Kisszelmenc, Kistéglás, Koncháza, Palágykomoróc, Palló, Rát, 
Sislóc, Szűrte, Tiszaásvány, Tiszasalamon, Ungtamóc. 



9. Az 1991-es évi adataink szerinti 20—50 százaléknyi ma-
gyarnemzetiségű lakosú helységek jegyzéke 

Beregszászi járás: Nagybakta. 
Huszti járás: Visk. 
Munkácsi járás: Beregrákos. 
Nagyszőlősi járás: Fancsika, Feketeardó, Gödényháza, Karácsfalva, 

Királyháza, Mátyfalva, Nagyszőlős, Tekeháza, Tiszaújhely. 
Técsői járás: Aknaszlatina, Técső. 
Ungvári járás: Csap, Kincseshomok, Ketergény, Korláthelmec, Tisza-

újfalu, Ungtamóc, Minaj. 

10. Ahol abszolút kisebbségben, szórványban élnek magya-
rok 20% alatt. 

Beregszászi járás: Nagybakos. 
Huszti járás: Huszt. 
Ilosvai járás: Ilosva, Ilonca, Bilke, Dolha. 
Munkácsi járás: Frigyesfalva, Kajdanó, Munkács, Munkácsváralja, Új-

dávidháza, Várpalánka. 
Nagybereznai járás: Nagyberezna. 
Nagyszőlősi járás: Felsőkaraszló, Szőlősvégardó, Tiszasásvár, Tiszahe-

tény, Csepe, Csomafalva. 
Ökörmezői járás: Ökörmező. 
Perecsenyi járás: Perecseny, Tuijaremete. 
Rahői járás: Gyertyánliget, Kőrösmező, Nagybocskó, Rahő, Terebesfe-

hérpatak, Tiszabogdány. 
Szolyvai járás: Alsógereben, Szolyva. 
Técsői járás: Bustyaháza, Dombó, Kerekhegy, Királymező, Taracköz, 

Úrmező. 
Ungvári járás: Baranya, Kereknye, Ördarma, Radvánc, Ungdaróc, 

Unghosszúmező, Ungvár, Szerednye, Gerény, Nagyláz, Kincses. 
Volóci járás: Volóc. 

* * * 

Kárpátalján az 1991-es állapot szerint 72 magyar többségű helység 
van. Ebből 33 volt a beregszászi, 17 az ungvári, 16 a nagyszőlősi, 6 pe-
dig a munkácsi járásban. A 20—50 százalék magyar nemzetiségű lakos 
által lakott kárpátaljai helységek száma 21 volt, ebből 9 a nagyszőlősi, 7 
az ungvári, 2 a técsői és 1—1 a beregszászi, huszti és a munkácsi járá-
sokban. 

1880 és 1910 között 11 település vált magyar többségűvé (Felsőreme-
te, Felsőkaraszló, Karácsfalva, Királyháza, Mátyfalva, Szőlősvégardó, Te-
keháza, Tiszasásvár, Baranya, Kereknye, Ungdaróc). A trianoni béke-



szerződést követően az első Csehszlovák Köztársaság Kárpátaljai terüle-
téhez 113 magyar többségű helységet csatoltak. Ezenkívül 13 olyan köz-
ség került a csehekhez, amelyekben legalább 20—50 százaléknyi magyar 
anyanyelvű lakos élt. 

Az erőteljes elszlávosítási politika következtében 1921 és 1930 között 
21 település (Felsőremete, Füzesmező, Medence, Munkács, Handalbus-
tyaháza, Kerekhegy, Técső, Csepe, Feketeardó, Királyháza, Nagyszőlős, 
Szőlősvégardó, Tekeháza, Tiszasásvár, Baranya, Kereknye, Őrdarma, 
Radvánc, Ungdaróc, Unghosszúmező, Ungvár), 1930—1938 között pedig 
2 helység (Beregrákos, Gödényháza) vesztette el végérvényesen magyar 
többségű jellegét. 

A szovjethatalom alatt a sztálinisták és az ukrán nacionalista kommu-
nisták tovább folytatták a magyar etnikum fellazítását célzó elnemzetiet-
lenítési politikát. 

1941—1989 között újabb 12 község vesztette el magyar többségűsé-
gét: Aknaszlatina, Visk, Fancsika, Karácsfalva, Mátyfalva, Tiszaújhely, 
Csap, Kincseshomok, Minaj, Ketergény, Korláthelmec, Ungtarnóc. 

Mindent egybevetve 1920-tól a 113 magyar többségű településből az 
elmúlt évtizedek folyamán 35 település vesztette el kizárólagos magyar 
jellegét. Az egykor többé-kevésbé egységes, homogén ungvári járási és a 
szőlősi járási magyar etnikai tömb az ukrán elem betelepedése következ-
tében fellazulóban van. 

Tagadhatatlan viszont, hogy egészében véve a nyelvhatáron belüli ma-
gyarlakta településeken, ahol újjászületett az anyanyelvi intézményrend-
szer és a hitélet, valamint megalakultak a helyi KMKSZ alapszervezetek. 
1989 és 1992 között megerősödött a magyarság megtartó ereje, identi-
tástudata, számos településen megkezdődött a népesség gyarapodása. A 
magyarsághoz való ragaszkodás jelei figyelhetők meg az abszolút kisebb-
ségben, illetve szórványban élők körében is. A korábbi félelmek görcsei-
ből megszabadulva büszkén vallják magukat magyarnak. 



FÜGGELÉK 





STATISZTIKAI ADATOK 

Ukrajna lakosságának nemzetiségi összetétele 
(a népszámlálások anyagainak alapján) 

1930 a mostani területre számítva 1959 1989 
ezer ember % ezer emb. % ezer emb. % 

összlakosság 41 776 100,0 41 869 100,0 51 452 100,0 

ukránok 31 317 75,0 32 158 76,8 37 419 72,7 
oroszok 3 331 8,0 7 091 16,9 11 356 22,1 
zsidók 2 710 6,5 839 2,0 486 0,9 
beloruszok 143 0,3 291 0,7 440 0,9 
moldován 327 0,8 242 0,6 325 0,6 
bolgárok 198 0,5 219 0,5 234 0,5 
lengyelek 2 295 5,5 363 0,9 219 0,4 
magyarok 112 0,2 149 0,4 163 0,3 
románok 139 0,3 101 0,2 135 0,3 
görögök 160 0,4 104 0,2 99 0,2 
egyéb 1044 2,5 312 0,8 576 1,1 
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Törvények, dokumentumok az 
ukrajnai nemzetiségi kisebbségekről 

Az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsának 
HATÁROZATA 

az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvény hatályba 
léptetés! rendjéről 

Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa elhatározza: 

1. Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságnak Jsz Ukrán SZSZK-beli 
nyelvekről" szóló törvényét 1990. január l-jén kell hatályba léptetni. 

2. A törvény egyes cikkelyeinek a társadalmi élet valamennyi szférájába 
történő fokozatos bevezetésére a következő határidőket kell megállapítani: 

a törvény hatályba lépésétől számított három-öt éven belül életbe lép 
a 6. cikkely, a 10. cikkely második és harmadik része, a l l . cikkely első 
része, a 15. cikkely első része, a 18. cikkely első, harmadik és negyedik 
része, a 19. cikkely első és harmadik része, a 20., 21., 22., 31., 36. cik-
kely, a 38. cikkely negyedik része; 

a törvény hatályba lépésétől számított öt-tíz éven belül életbe lép a 13. 
cikkely első része, a 25., 26., 27., 28. és 29. cikkely. 

3. Az Ukrán SZSZK Minisztertanácsát meg kell bízni, hogy 1990. júli-
us 1-jéig dolgozza ki és fogadja el az ukrán nyelv és más nemzetiségi 
nyelvek Ukrán SZSZK-beli fejlesztésének a 2000. évig szóló állami prog-
ramját, amelyben többek között konkretizálni kell a jelen határozat 2. 
pontjában megjelölt törvénycikkelyeknek a köztársaság egyes vidékein 
történő életbeléptetési határidőit. 

V. Sevcsenko, 
az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, 

N. Homenko, 
az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének titkára 

Kijev, 1989. október 28. 



AZ UKRÁN SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
TÖRVÉNYE 

AZ UKRÁN SZSZK-BELI NYELVEKRŐL 

(Részletek a törvényből) 

Az Ukrán SZSZK elismeri valamennyi nemzeti nyelv életképességét, 
társadalmi értékét és állampolgárai számára rendületlenül szavatolja a 
nemzeti-kulturális és nyelvhasználati jogokat, abból kiindulva, hogy 
csak a nemzeti nyelvek szabad fejlődése és egyenjogúsága, a fejlett nyel-
vi kultúra képezi a népek szellemi kölcsönös megértésének, kulturális 
kölcsönös gazdagodásának és barátságuk szilárdulásának alapját. 

Az ukrán nyelv az ukrán nép nemzeti sajátosságának egyik döntő té-
nyezője. 

Az Ukrán SZSZK-ban élő állampolgárok egymás közötti kommuniká-
lása nyelvének megválasztása az állampolgárok elidegeníthetetlen joga. 

I. ÁLTALÁNOS TÉTELEK 

1, CIKKELY. Az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvények 
rendeltetése 

Az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvények rendeltetése, hogy 
szabályozzák a társadalmi kapcsolatokat az ukrán nyelv és más olyan 
nyelvek fejlesztése és használata terén, amelyeket a köztársaság lakos-
sága használ az állami, gazdasági, politikai és társadalmi életben, meg-
védjék e szférában az állampolgárok alkotmányos jogait, az ember nem-
zeti méltóságának, kultúrájának és anyanyelvének tiszteletére 
neveljenek. 

3. CIKKELY. Más nemzetiségek nyelvei az Ukrán SZSZK-ban 
Az Ukrán SZSZK megteremti a szükséges feltételeket a köztársaságban 

élő más nemzetiségek nyelvének fejlesztéséhez és használásához. 
Azon állami, párt- és társadalmi szervek, vállalatok, intézmények és 

szervezetek munkájában, amelyek olyan helyen vannak, ahol a más 
nemzetiséghez tartozó állampolgárok többséget alkotnak (városok, járá-
sok, községi és nagyközségi tanácsok, falusi települések, ezek összessé-
ge), az ukrán nyelv mellett más nemzeti nyelveket is használhatnak. 

Abban az esetben, ha az említett közigazgatási-territoriális egységek 
lakosságának többségét alkotó más nemzetiségű állampolgárok nincse-
nek kellő mértékben a nemzeti nyelv birtokában, vagy amikor az ilyen 
közigazgatási-territoriális egységek, települések határain belül több 
nemzetiség él együtt s egyik sem alkot többséget az adott vidék lakossá-
ga körében, az említett szervek és szervezetek munkájában használható 
az ukrán nyelv vagy az egész lakosság számára elfogadható más nyelv. 

4. CIKKELY. A nemzetek közötti érintkezés nyelve 
Az Ukrán SZSZK-ban a nemzetek közötti érintkezés nyelve az ukrán, 

az orosz nyelv és más nyelvek. 



5. CIKKELY. Az állampolgárok joga bármelyik nyelv használatára 
Az Ukrán SZSZK állampolgárai számára szavatolják anyanyelvük és 

bármelyik más nyelv használatának jogát. 
Az állampolgárnak jogában áll, hogy az állami, párt-, és társadalmi 

szervezetekhez, vállalatokhoz, intézményekhez ukrán nyelven vagy e 
szervezeteknél használatos más nyelven, orosz nyelven, vagy a felek szá-
mára elfogadható más nyelven forduljon. 

A jelenlegi törvények értelmében felelősségre vonható az a tisztségvise-
lő személy, aki a nyelvtudáshiányára hivatkozva megtagadja az állam-
polgár beadványának átvételét és kivizsgálását. A beadvány alapján elfo-
gadott határozatot ukrán nyelven vagy annál a szervnél vagy 
szervezetnél használatos más nyelven fogalmazzák meg, amelyhez az ál-
lampolgár fordul. Az állampolgár kívánságára megkaphatja a határozat 
orosz nyelvű fordítását. 

6. CIKKELY. A tisztségviselő személyek kötelesek ismerni a szer-
vek és szervezetek által használt nyelvet 

Az állami, párt- és társadalmi szervek, intézmények és szervezetek 
tisztségviselő személyeinek ismerniük kell az ukrán és orosz nyelvet, 
szükség esetén pedig más nemzeti nyelveket, olyan mértékben, amely 
hivatali teendőik ellátásához szükséges. 

Az ukrán vagy orosz nyelv ismeretének hiánya nem ok arra, hogy az 
állampolgárt visszautasítsák a munkába való felvételkor. A munkába va-
ló felvétel után a tisztségviselő személy köteles olyan mértékben elsajátí-
tani a szervben, vagy szervezetnél használatos nyelvet, amely hivatali te-
endőinek ellátásához szükséges. 

7. CIKKELY. A nyelvi alapok és emlékek védelme 
Az Ukrán SZSZK szavatolja az ukrán nyelv, más nemzeti nyelvek 

alapjainak és emlékeinek gyarapítását és megóvását a tudományos-ku-
tatóintézetekben, levéltárakban, könyvtárakban és múzeumokban, to-
vábbá ezen alapok és nyelvek-védelmét és használatát. 

8. CIKKELY. A nyelvek védelme 
A nyelvi okokból történő bármilyen kivételezés, illetve a személyi jo-

goknak nyelvi okokból történő bárminemű korlátozása megengedhetet-
len. 

Az ukrán nyelv vagy más nyelvek nyilvános becsmérlése és sértegeté-
se, a hivatalos dokumentumokban és szövegekben való szándékos eltor-
zítása, e nyelvek használatának akadályozása vagy korlátozása, az ellen-
ségeskedés nyelvi alapon történő szítása a törvény által megállapított 
felelősségre vonással jár. 

9. CIKKELY. Az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvény végre-
hajtásának megszervezése és ellenőrzése. 

Az Ukrán SZSZK-beli nyelvekről szóló törvény végrehajtását az Ukrán 
SZSZK Minisztertanácsa szervezi meg. 

A jelen törvény végrehajtását a népképviselők Ukrán SZSZK-beli taná-
csai ellenőrzik. 



II. AZ ÁLLAMI, PÁRT- ÉS TÁRSADALMI SZERVEK, 
A VÁLLALATOK, INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 

ÁLTAL HASZNÁLT NYELV 

10. CIKKELY. Az államhatalmi és igazgatási szervek ügyiratai-
nak nyelve 

A köztársasági minisztériumok és főhivatalok, az Ukrán SZSZK-beli 
helyi államhatalmi és igazgatási szervek ügyiratait ukrán nyelven fogad-
ják el és teszik közzé, szükség esetén pedig más nemzeti nyelveken is 
közzéteszik. 

2 2. CIKKELY. A munka, az ügyintézet és a dokumentáció nyelve 
A jelen törvény 3. cikkelyének második részében előirányzott esetek-

ben a munka, az ügyintézés és a dokumentáció nyelve az ukrán nyelv 
mellett lehet az adott vidéken élő lakosság többségének nemzetiségi 
nyelve, ugyanezen cikkely harmadik részében megjelölt esetekben pedig 
az adott vidék lakossága által elfogadott nyelv. 

15. CIKKELY: A kongresszusok, konferenciák és más fórumok 
nyelve 

A jelen törvény 3. cikkelyének második részében előirányzott esetek-
ben az ülésszakok, konferenciák, plénumok, ülések, gyűlések, tanácsko-
zások, a szervek és szervezetek más gyűléseinek nyelve az ukrán nyelv 
mellett lehet az adott terűlet lakossága többségének nemzetiségi nyelve, 
ugyanezen cikkely harmadik részében előirányzott esetekben pedig az 
adott vidék lakossága által elfogadott nyelv. 

Az Ukrán SZSZK területén sorra kerülő köztársasági, országos és 
nemzetközi fórumok nyelve az adott fórumok résztvevői által meghatáro-
zott nyelv. 

A helyi, köztársasági, köztársaságközi, országos és nemzetközi fóru-
mok, kongresszusok, konferenciák, tanácskozások, a szervek és szerve-
zetek által tartott más gyűlések résztvevői számára szavatolják azt a jo-
got, hogy megválaszthassák, milyen nyelven szólalnak fel és biztosítják a 
felszólalásnak az adott fórum munkanyelvére való lefordítását. 

16. CIKKELY. A népképviselő-választásokról szóló dokumentu-
mok nyelve 

A szavazólapok ukrán nyelven készülnek, más olyan nyelven, amely a 
népképviselők adott tanácsának ügyintézésében elfogadott. 

18. CIKKELY. A perrendtartás nyelve 
Az Ukrán SZSZK-ban a perrendtartás ukrán nyelven történik. 
A jelen törvény 3. cikkelyének második részében előirányzott esetek-

ben a perrendtartás az adott területen élő lakosság többségének nyelvén 
történhet, ugyanazen cikkely harmadik részében előirányzott esetekben 
pedig az adott vidék lakossága által elfogadott nyelven. 

Büntetőjogi és polgári ügyek bírósági tárgyalásánál az ügyben szerep-
lő és a perrendtartás nyelvét nem ismerő személyek számára biztosítják 
azt a jogot, hogy megismerkedjenek a periratokkal, részt vegyenek a tár-
gyaláson és a bíróságon anyanyelvükön szólaljanak fel. 



Az ügyben szereplő személyeknek a nyomozati és bírósági dokumen-
tumokat kérésükre anyanyelvükre vagy az általuk megjelölt más olyan 
nyelvre fordítják le, melyet ismernek. 

19. CIKKELY. Az adminisztratív jogsértésekkel kapcsolatos eljá-
rás nyelve 

Az Ukrán SZSZK-ban az adminisztratív jogsértésekkel kapcsolatos el-
járás ukrán nyelven történik. 

A jelen törvény 3. cikkelyének második részében előirányzott esetek-
ben az adminisztratív jogsértésekkel kapcsolatos eljárás az adott terület 
lakossága többségének nemzeti nyelvén történik, ugyanezen cikkely har-
madik részében előirányzott esetekben pedig az adott vidék lakossága 
által elfogadott nyelven. 

Ha az adminisztratív felelősségre vonás alatt álló személy nem ismeri 
az eljárás nyelvét, anyanyelvén szólalhat fel, és igénybe veheti tolmács 
segítségét. 

1П. AZ OKTATÁS, A TUDOMÁNY, AZ INFORMATIKA 
ÉS A KULTÚRA TERÜLETÉN HASZNÁLT NYELV 

25. CIKKELY. A nevelés és tanulás nyelve 
Az Ukrán SZSZK állampolgárainak elidegeníthetetlen joga, hogy a 

gyermekek taníttatásának nyelvét szabadon válasszák meg. 
Az Ukrán SZSZK minden gyermek számára garantálja az anyanyelven 

való nevelés és tanulás jogát. 
E jogot szavatolják az olyan óvodák, bölcsődék és iskolák létrehozásá-

val, amelyekben a nevelés és az oktatás ukrán nyelven vagy más nemze-
tiségi nyelveken történik. 

26. CIKKELY. A bölcsődei és óvodai nevelés nyelve 
Azokon a vidékeken, ahol nagyobb csoportokban élnek más nemzeti-

ségű állampolgárok, olyan bölcsődék és óvodák hozhatók létre, amelyek-
ben a gyermekek nevelése anyanyelvükön vagy más nyelven történik. 

27. CIKKELY. Az oktatás és a nevelés nyelve az általános isko-
lákban 

Azokon a vidékeken, ahol más nemzetiségű állampolgárok nagyobb 
csoportokban élnek, olyan általános iskolák hozhatók létre, amelyekben 
az oktató- és nevelőmunka anyanyelven vagy más nyelven folyik. 

A jelen törvény 3. cikkelyének harmadik részében előirányzott esetek-
ben olyan általános iskolák hozhatók létre, amelyekben az oktató- és 
nevelőmunka a szülők által közösen meghatározott nyelven folyik. 

Az Ukrán SZSZK általános iskoláiban az ukrán és az orosz nyelv okta-
tása kötelező. 

28. CIKKELY. Az ipari szakiskolákban, a közép- és felsőfokú 
szaktanintézetekben folyó oktatás nyelve 

A nemzeti káderek képzése céljából e tanintézetekben olyan çsoportok 
alakíthatók, amelyekben az oktatás a megfelelő nemzetiségi nyelven fo-
lyik. 



29. CIKKELY. Felvételi nyelvvizsgák 
...A nemzeti kádereket képző felső- és középfokú szaktanintézetekbe 

felvételiző személyek anyanyelvből tesznek felvételi vizsgát. 
Az egyes főiskolák felvételi vizsgáinak rendjét, illetve az ukrán nyelv-

ből nem érettségizett személyek felvételi vizsgarendjét az Ukrán SZSZK 
Felső- és Középfokú Szakoktatási Minisztériuma határozza meg. 

32. CIKKELY. A kulturális szféra nyelve 
Az Ukrán SZSZK szavatolja az ukrán nyelv, valamint más nemzetiségi 

nyelvek funkcionálását a köztársaság életének kulturális szféráiban. 

IV. AZ INFORMÁCIÓ ÉS A HÍRKÖZLÉS NYELVE 

33. CIKKELY. A tömegtájékoztatási eszközök nyelve 
Az Ukrán SZSZK-ban a hivatalos tömegtájékoztatási eszközök nyelve 

az ukrán nyelv. 
A hivatalos tömegtájékoztatási eszközök nyelve lehet más nemzetisé-

gek nyelve is. 
35. CIKKELY. A közlemények és tájékoztatók nyelve 
A hivatalos közlemények, tájékoztatók, plakátok, hirdetmények, reklá-

mok stb. szövegei ukrán nyelven készülnek. Az ukrán nyelvű szöveg 
mellett elhelyezhető a más nyelvű fordítás is. 

V. AZ ELNEVEZÉSEK NYELVE 

37. CIKKELY. Az állami, párt- és társadalmi szervek és szerveze-
tek elnevezésének nyelve 

Az állami párt- és társadalmi szervek, a vállalatok, intézmények és 
szervezetek hivatalos neve ukrán nyelven szerepel. Jobb oldalt (vagy 
lent) e megnevezések más nyelvre lefordítva is feltüntethetők. 

38. CIKKELY. A toponímiák és térképészeti kiadványok nyelve 
Az Ukrán SZSZK-ban a toponímiák (a települések, közigazgatási-terri-

toriális egységek, utcák terek, folyók stb. nevei) ukrán nyelven szerepel-
nek. A toponímiák ezenkívül lefordíthatok az adott vidéken élő lakosság 
többségének anyanyelvére is. 

Az ukrán toponímiák más nyelvekre való átültetése transzkripciós 
módon történik. 

39. CIKKELY. A személynevek nyelve 
Az UKRÁN SZSZK állampolgárainak joguk van ahhoz, hogy a nemzeti 

hagyományoknak megfelelő nevet válasszanak. Ezeket a neveket a nem-
zeti nyelvről ukrán nyelvre transzkripciós módszerrel ültetik át. 

V. Sevcsenko 
az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke 

N. Homenko, 
az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének titkára 

Kijev, 1989. október 28. 



NYILATKOZAT 
a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista 

Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti 
kisebbségek jogainak biztosítása területén 

A Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, a 
továbbiakban a Felek 

— megerősítve elkötelezettségüket az Egyesült Nemzetek Alapokmá-
nyában, az ENSZ emberi jogi dokumentumaiban, a Helsinki Záróok-
mányban és az európai biztonsági és együttműködési értekezlet egyéb 
dokumentumaiban foglaltak végrehajtására, 

— hangsúlyozva, hogy közös céljuk egy olyan demokratikus társa-
dalmi rendszer megteremtése, amely a jogállamiság keretein belül vala-
mennyi állampolgár számára biztosítja az emberi jogok és alapvető sza-
badságjogok teljes gyakorlását, törvényes érdekeik és törekvéseik szabad 
kifejlődését, a politikai pluralizmust, a szociális toleranciát és a törvény 
előtti egyenlőséget, az egyének és a közösségek törvényes védelmét, 

— abból kiindulva, hogy a Felek területén nemzeti kisebbségek élnek, 
amelyek megfelelő jogokkal rendelkeznek, mind az egyén szintjén, mind 
pedig közösségként, a többi személlyel együttesen, csoportjuk keretein 
belül, 

— felismerve, hogy a történelmileg területükön élő nemzeti kisebbsé-
gek hasznosan hozzájárulnak a Felek jólétének emeléséhez, kulturális 
és humanitárius fejlődéséhez, 

— elismerve, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak, mint az egyetemes 
emberi jogok részének tiszteletben tartása és érvényesülésének előmoz-
dítása a béke, az igazságosság, a biztonság, a stabilitás és a demokrácia 
lényegi tényezője, s elengedhetetlen a Felek közötti baráti kapcsolatok és 
együttműködés fejlesztése szempontjából, 

— azon meggyőződésükből kiindulva, hogy a nemzeti kisebbségek jo-
gainak következetes tiszteletben tartása és biztosítása, valamint az etni-
kai, kulturális, nyelvi, vallási identitás kifejezése, megőrzése és fejleszté-
se szempontjából elengedhetetlen a Felek közötti konstruktív és 
hatékony együttműködés fejlesztése, 

elhatározták, hogy elfogadják a jelen Nyilatkozatot a nemzeti kisebb-
ségek jogainak biztosításával kapcsolatos együttműködés elveiről és, 
hogy gyakorlati tevékenységükben annak rendelkezéseit érvényesítik. 

1. A Felek tiszteletben tartják a társadalmuk és államuk szerves ré-
szét képező nemzeti kisebbségek alapvető jogait és szabadságjogait mind 
egyénileg, mind csoportjukhoz tartozó más személyekkel együtt, beleért-
ve a törvény előtti egyenlőséget, a diszkriminációmentességet, és követ-
kezetesen biztosítják azok érvényesítését. A nemzeti kisebbségekhez tar-
tozó személyek kötelesek tiszteletben tartani annak az országnak a 
törvényeit, amelyben élnek. 



2. A Felek tiszteletben tartják állampolgáraik azon jogát, hogy szaba-
don döntsenek arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozónak vallják ma-
gukat, gyakorolják-e vagy sem az ebből fakadó jogaikat, és garantálják, 
hogy ez a döntés számukra semmiféle hátrányos következménnyel nem 
jár. 

3. A Felek a demokrácia és a jogállamiság megteremtésére törekedve 
politikájukban figyelembe veszik a nemzeti kisebbségek törvényes érde-
keit és megteszik a szükséges politikai, jogi és államigazgatási intézke-
déseket az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez 
és fejlesztéséhez szükséges kedvező feltételek kialakításának elősegítése 
érdekében. Ezek az intézmények az egész társadalom érdekeit szolgál-
ják, és nem vezethetnek a Felek többi állampolgára jogainak megsértésé-
hez. 

4. A Felek törvényi és más szükséges védelemben részesítik a nemzeti 
kisebbségeket bármilyen olyan tevékenységgel szemben — ideértve a 
propagandajellegűt is —, amely veszélyezteti létüket vagy identitásukat, 
szítja, elősegíti vagy igazolja a gyűlöletkeltést és megkülönböztetést a 
nemzetiségekhez tartozás alapján. 

5. A Felek kifejezik készségüket, hogy a nemzeti kisebbségek számára 
olyan státusz megteremtését ösztönzik, amely biztosítja jogukat a haté-
kony részvételre a közügyekben, ideértve az identitásuk védelmével és 
fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, a lakóhelyüket érintő döntések 
meghozatalát és végrehajtását. 

6. A Felek a demokratikus jogállam természetes elemének tartják a 
nemzeti kisebbségek azon jogát, hogy nemzeti identitásuk megőrzésére a 
törvényes keretek között saját szervezeteket és egyesületeket hozzanak 
létre és működtessenek a Felek területén. E szervezetek vagy egyesüle-
tek kapcsolatokat építhetnek ki és tarthatnak fenn más országok szerve-
zeteivel vagy egyesületeivel, amelyekkel közös az etnikai vagy nemzetisé-
gi eredetük, kulturális örökségük vagy vallásuk. E szervezetek vagy 
egyesületek kérhetnek önkéntes pénzügyi és egyéb segítséget, valamint 
állami támogatást. E tevékenységnek meg kell felelnie azon országok 
nemzeti joga normáinak, amelyben működnek. 

A Felek ilyen jellegű támogatásának konkrét kérdéseit a jelen Nyilat-
kozat 16. pontjával összhangban felállításra kerülő Vegyesbizottság hi-
vatott eldönteni. 

7. A Felek érvényesíteni kívánják azon elvet, hogy a nemzetiségek és 
nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó állami szervek demokratikus 
úton, az adott területen élő valamennyi nemzetiség, és mindenekelőtt az 
azok véleményét kifejező szervezetek, vagy egyesületek részvételével és 
érdekeinek figyelembevételével hozandók létre. 

8. A Felek nem tesznek a kisebbségek asszimilálására vagy a nemzeti-
ségek lakta területek lakossági összetételének megváltoztatására irányu-
ló adminisztratív, gazdasági vagy egyéb intézkedéseket. 

9. A Felek meghozzák a szükséges törvényi, államigazgatási és egyéb 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek szabadon 
élhessenek anyanyelvhasználati jogukkal a személyes és a társadalmi 



életben, az írott és a beszélt nyelvben egyaránt, ideértve nemzeti kereszt-
neveik és családneveik használatát is. 

E jog gyakorlása nem zárja ki a Felek hivatalos nyelve vagy nyelvei ta-
nulásának kötelezettségét. 

10. A Felek egyetértenek abban, hogy biztosítják az ahhoz szükséges 
lehetőségeket, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket és 
anyanyelvükön tanuljanak az oktatás minden szintjén. Az ezzel össze-
függésben felmerülő gyakorlati kérdéseket a szükségleteknek megfelelő-
en és a Felek lehetőségeivel és hatályos jogszabályaival összhangban a 
jelen Nyilatkozat 16. pontja alapján felállítandó Vegyesbizottság kereté-
ben oldják meg. A Felek lehetőséget teremtenek a másik fél területén élő 
nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek arra, hogy saját felsőoktatá-
si intézményükben tanulhassanak, továbbképzésen vegyenek részt, s 
szakértők cseréjére kerüljön sor az oktatás és a kultúra területén. A Fe-
lek az oktatás minden szintjén törekszenek az ekvivalencia elvének be-
tartására, és elismerik állampolgáraik beiratkozásának, illetve tanulásá-
nak tényét a másik Fél területén elhelyezkedő oktatási intézményekben. 
Saját oktatási intézményeikben elősegítik a nemzeti kisebbségek törté-
nelmének és kultúrájának megismertetését. 

11. A Felek garantálják a nemzeti kisebbségek számára a kulturális 
identitásuk megőrzéséhez és fejlesztéséhez való jogot, ideértve saját kul-
turális örökségük megőrzését és kutatását, mind amatőr, mind pedig 
professzionális szinten, elősegítik a Felek nemzeti kisebbségei kultúrái-
nak kölcsönös megismerését, területükön szobrokat emelnek a kultúra 
kiemelkedő személyiségeinek, és garantálják a történelmi és kulturális 
műemlékek megőrzését és védelmét. 

12. A Felek kijelentik, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó hívők-
nek joguk van vallásuk, ezen belül hitbuzgalmi anyagok beszerzésére, 
birtoklására, előállítására és használatára és hitéleti tevékenység folyta-
tására anyanyelvükön, beleértve az anyanyelven való képzést. 

13. A Felek elismerik a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy hát-
rányos megkülönböztetés nélkül terjeszthessék és cserélhessék informá-
cióikat és jussanak infonnációhoz anyanyelvükön, és konkrét lépéseket 
tesznek az anyanyelvi tömegtájékoztatási eszközök támogatására. 

14. A Felek segítik a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeket ab-
ban, hogy bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül létesítsenek és 
tartsanak fenn kapcsolatokat egymással országukon belül, valamint 
más országok állampolgáraival, akikkel közös az etnikai vagy nemzeti 
eredetük, kulturális örökségük vagy vallásuk. 

15. A Felek minden személynek, így a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyeknek is megtiltanak minden olyan tevékenységet — beleértve a 
propagandajellegűt is —, amely erőszakot szít, vagy nemzetiségi gyűlöle-
tet, illetve viszályt kelt. 

16. A Felek a jelen Nyilatkozatban foglalt elvek gyakorlati megvalósítá-
sa, valamint a vállalt kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése céljá-
ból kifejezik készségüket egy Vegyesbizottság felállítására a két Fél álla-
mi intézményeinek és nemzeti kisebbségeinek képviselőiből. A 



Vegyesbizottság mandátumát és összetételét külön kormányközi Jegyző-
könyvben határozzák meg. 

17. A Felek megerősítik azon szándékukat, hogy kétoldalú, továbbá 
regionális és egyetemes szinten elősegítsék a nemzeti kisebbségek jogai-
nak nemzetközi jogi kodifikálását. Kinyilvánítják készségüket az erre irá-
nyuló erőfeszítések támogatására az ENSZ-ben és az európai biztonsági 
és együttműködési értekezlet keretein belül. 

18. A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, 
mint amelyik bármilyen olyan tevékenység folytatására vagy cselek-
ményrejogosítana fel, amely ellentétes az ENSZ Alapokmányának céljai-
val és elveivel, egyéb nemzetközi jogi kötelezettségvállalásokkal, vagy a 
Helsinki Záróokmányban foglaltakkal, ideértve az államok területi épsé-
gének elvét is. 

19. A Felek kinyilvánítják, hogy üdvözölnék további államok csatlako-
zását a jelen Nyilatkozathoz, és készek eszmecserét folytatni minden ér-
dekelt állammal az abban rögzített elvekről. 

Készült Budapesten 1991. május 31. napján, két példányban, magyar 
és ukrán nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. 

A Magyar Köztársaság nevében Az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaság nevében 

Dr. Jeszenszky Géza Anatolij Makszimovics Zlenko 



JEGYZŐKÖNYV 
a Nyilatkozathoz 

a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti 

kisebbségek jogainak biztosítása területén 

A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén folyó együttműkö-
désről szóló Nyilatkozatban foglaltak gyakorlati megvalósítása érdekében 
a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság — a 
továbbiakban a Felek — a következőkben állapodtak meg: 

1. Vegyesbizottságot hoznak létre, melyben a magyar Fél részéről a 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Magyar Köztársaság Külügymi-
nisztériuma, a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Miniszté-
riuma, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a 
Magyar Köztársaság ukrán nemzetiségű állampolgárainak képviselői — 
az ukrán Fél részéről ugyanilyen számban az Ukrán SZSZK Nemzetiségi 
Állami Bizottsága, az Ukrán SZSZK Külügyminisztériuma, az Ukrán 
SZSZK Kulturális Minisztériuma, az Ukrán SZSZK Népoktatási Miniszté-
riuma, valamint a Kárpátontúli Terület népképviselői tanácsának végre-
hajtó bizottsága és az Ukrán SZSZK magyar nemzetiségű állampolgárai-
nak képviselői vesznek részt. 

A küldöttségek vezetését a külügyminisztériumok külügyminiszter-
helyettesi szintű képviselői látják el. 

2. A felmerülő kérdések megvitatására és megoldására a Vegyesbizott-
ság általában évenként kétszer, a Felek területén váltakozva ül össze. 

A Vegyesbizottság tartózkodási, és munkájával összefüggő pénzügyi 
kiadásait a fogadó Fél fedezi. 

3. A Vegyesbizottság hatásköre magában foglalja, hogy a Felek egyet-
értése alapján a Nyilatkozatban foglalt elvek végrehajtására vonatkozóan 
a Felek kormányainak szóló ajánlásokat fogadjon el. 

4. A Vegyesbizottság ajánlásainak végrehajtására a Felek az illetékes 
nemzeti intézményeket veszik igénybe. 

Készült Budapesten 1991. május 31-én, két példányban, magyar és 
ukrán nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. 

A Magyar Köztársaság Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
nevében nevében 

Dr. Jeszenszky Géza Anatolij Makszimovics Zlenko 



UKRAJNA NEMZETISÉGEI JOGAINAK 
NYILATKOZATA 

Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács Ukrajna állami szuverenitási nyilatko-
zatából, Ukrajna függetlenségének kikiáltási okiratából kiindulva, az 
emberi jogok egyetemes nyilatkozatából, az emberi jogok és szabad-
ságjogok Ukrajna által ratifikált nemzetközi egyezményektől vezérelve; 

törekedve a független demokratikus Ukrajna megerősödésére, Ukrajna 
népe valamennyi etnikai csoportjának szabadsága, humanizmusa, szo-
ciális igazságossága és egyenlősége szent elveinek elismerésére; 

figyelembe véve, hogy Ukrajna területén több mint 100 nemzetiséghez 
tartozó állampolgár él, akik az ukránokkal együtt alkotják Ukrajna 52 
milliós népét, 

elfogadj a Ukraj na nemzetiségei j ogainak j elen nyilatkozatát!... ) 

1. CIKKELY 

Az ukrán állam a területén élő minden népnek, nemzetiségi csoport-
nak, állampolgárnak garantálja az egyenlő politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális jogokat. 

A népek és nemzetiségi csoportok képviselőit egyenlő jogok alapján 
választják be a valamennyi szintű államhatalmi szervbe, bármilyen tiszt-
séget betölthetnek az igazgatási szervekben, a vállalatoknál, az intézmé-
nyekben és szervezetekben. 

A nemzetiségi jegyek alapján történő megkülönböztetés tilos, és azt 
törvény bünteti. 

2. CIKKELY 

Az ukrán állam minden nemzetiség számára garantálja a jogot hagyo-
mányos településeik megőrzésére, biztosítja számukra a nemzetiségi-
közigazgatási egységek létét, magára vállalja minden nemzetiségi nyelv 
és kultúra fejlesztéséhez szükséges körülmények megteremtésének köte-
lezettségeit. 

3. CIKKELY 

Az ukrán állam minden népnek és nemzetiségi csoportnak garantálja 
a jogot anyanyelve használatára a társadalmi élet minden területén. 

4. CIKKELY 

Ukrajna minden nemzetiségű állampolgára számára garantált a jog a 
vallás gyakorlására, a nemzeti szimbólumok használatára, a nemzeti 
ünnepek méltatására, a népi hagyományos szertartásokon való részvé-
telre. 



5. CIKKELY 

Ukrajna területén törvény védi a népek és nemzetiségi csoportok tör-
ténelmi és kulturális műemlékeit. 

Az ukrán állam minden nemzetiség számára garantálja a jogot, hogy 
saját kulturális központot, társaságot, egyletet, egyesülést hozzon létre. 
Ezek a szervezetek tevékenykedhetnek a nemzeti kultúra fejlesztése ér-
dekében, a törvény által megadott rendben tömegrendezvényeket szer-
vezhetnek, alapíthatnak nemzeti újságokat, folyóiratokat, kiadókat, mú-
zeumokat, művészeti kollektívákat, színházakat, filmstúdiókat. 

A nemzeti kulturális központoknak és társaságoknak, a nemzetiségi 
kisebbségek képviselőinek joguk van szabadon kapcsolatot létesíteni 
történelmi hazájukkal. 

A Kárpátaljai Nemzetiségek Demokratikus Ligájának plakátja 

6. CIKKELY 

7. CIKKELY 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 
1991. november 1. 
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TERVEZET 

UKRAJNA TÖRVÉNYE KÁRPÁTALJA 
KÜLÖNLEGES ÖNKORMÁNYZATI 
ADMINISZTRATÍV TERÜLETÉRŐL 

Figyelembe véve Kárpátalja történelmi gazdasági, etnikai nemzeti 
kulturális és földrajzi sajátosságait, 

Ukrajna alkotmányából, a népképviselők helyi tanácsairól szóló Tör-
vényből a nemzetiségi kisebbségek jogainak Deklarációjából kiindulva. 

a nemzetközi jog általánosan elismert normáira alapozva, 
az 1991. december l-jén megtartott népszavazáson kinyilvánítod la-

kossági akarat értelmében Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa jelen törvényével 
megállapítja a kárpátaljai különleges önkormányzat alapelveit: 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS TÉTELEK 

1. CIKKELY. Kárpátalja különleges önkormányzati adminisztra-
tív területe 

A kárpátaljai különleges önkonnányzati adminisztratív terület (Kár-
pátalja) Ukrajna adminisztratív-területi berendezkedésének sajátos 
szubjektuma. 

2. CIKKELY. Kárpátalja alkotmányjogi státusa 
Kárpátalja státusát Ukrajna Alkotmánya, a jelen törvény, Kárpátalja 

alapszabálya és más normatív jogszabályok állapítják meg. 
3. CIKKELY. A különleges adminisztratív önkormányzat elvei 
A Kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület státusa 

a következő elvekre épül: 
1. Kárpátalja, mint Ukrajna elidegeníthetetlen része sérthetetlen és 

oszthatatlan: 
2. Kárpátalja nem tartozhat semmilyen más állami, illetve közigazga-

tási-területi képződményhez; 
3. személyi jogok és szabadságjogok garantálása; 
4. nemzetiségi-területi és kulturális önkormányzat; 
5. gazdasági önállóság, ezen önállóság megvalósítási formái megvá-

lasztásánakjoga, önfinanszírozás; 
6. az állami személy, valamint a jelen törvényben megállapított külön-

leges önkormányzati adminisztratív terület hatalmi szervei jogkörének 
elhatárolása; a végrehajtó-rendelkező államhatalmi szervek okiratai köz-
vetlen érvényesülésének kizárása Kárpátalja területén. 

4. CIKKELY. Kárpátalja közigazgatási-területi berendezkedése 
Kárpátalja közigazgatási-területi berendezkedésének megállapítása 

hatalmi szervének illetékességébe tartozik. Azokon a helyeken, ahol egy 
tömbben élnek nemzetiségi csoportok, az adott helység állampolgárai 



többségének akaratából megfelelő nemzetiségi közigazgatási-territoriális 
egységek alakulnak. 

5. CIKKELY. Kárpátalja képviselete Ukrajna Legfelsőbb Tanácsá-
ban 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában való képviselet Ukrajna törvényeinek 
megfelelően valósul meg. 

6. CIKKELY. Kárpátalja nyelvei 
Az állami nyelvvel egyenrangúan használatosak a lakosság nemzetisé-

gi csoportjainak nyelvei. 
Használatuk rendjét Kárpátalja államhatalmi szeivei állapítják meg. 
7. CIKKELY. Jelképek 
Kárpátaljának saját jelképei vannak, amelyek az államiak mellet hasz-

nálatosak. 

II. RÉSZ 

A KÁRPÁTALJAI KÜLÖNLEGES ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALAPJAI 

8. CIKKELY. Tulajdonviszonyok 
A föld és a föld mélyének, az erdők, a vizek, a növény- és állatvilág 

birtoklásának, használatának és a velük való rendelkezésének a kizáró-
lagos joga a Kárpátalja területén élő lakosságot illeti meg és nevében ezt 
a jogot a kárpátaljai államhatalmi szervek gyakorolják. 

A kárpátaljai lakosság tulajdonába tartozik úgyszintén az ipar, építő-
ipar, mezőgazdaság, rekreáció, turisztika, közlekedés, hírközlés, szolgál-
tatás és a területén levő más ágazatok termelési potenciálja. A kárpát-
aljai különleges önkormányzati adminisztratív területen vannak állami 
(köztársasági) tulajdonban levő objektumok, amelyek az állam kizáróla-
gos hatáskörének érvényesítését biztosítják. 

Az állami tulajdonnak a kárpátaljai lakosság tulajdonába történő át-
adási rendjét és határidejét az illetékes tulajdonjogi szubjektumokkal 
kötött szerződések alapján állapítják meg. 

A különleges önkormányzati területen az ukrajnai törvényekben elő-
irányzott különböző tulajdonformák léteznek. 

Valamennyi tulajdonjogi szubjektumot azonos jogok illetnek meg. 
Bevezetésre kerül a földre a magántulajdonjog. A földet tilos külföldi 

jogi és fizikai személyeknek eladni. 
9. CIKKELY. A gazdasági és pénzügyi tevékenység elvei 
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen a 

gazdasági tevékenység a következő elvek szerint valósul meg: 
1. a vagyon, az előállított termékek tulajdonának, a partnerek szabad 

megválasztásának garantálására, az export-import műveletek végzése, a 
nyereség (jövedelem) önálló felhasználása; 

2. Azonos lehetőségek megteremtése a különböző tulajdonformára 
épülő vállalkozói tevékenység valamennyi fajtájának fejlesztésére; 



3. az adózás, a kedvezmények, a hitelek, kvóták, licencek, dotációk 
szerződéses viszonya; 

4. az államhatalmi szervek nem avatkoznak be a gazdálkodó szubjek-
tumok gazdasági-kereskedelmi tevékenységébe; 

5. jogi és gazdasági garanciák biztosítása a befektetők számára a tu-
lajdonukban lévő vagyon államosításával szemben. 

Kárpátalja pénzügyi tevékenysége az önfinanszírozás elvei alapján va-
lósul meg. 

10. CIKKELY. Költségvetési rendszer 
Kárpátalja költségvetési rendszere Ukrajna költségvetési rendszerének 

szerkezeti része. Viszonyukat az illetékes államhatalmi szervek közötti 
szerződések állapítják meg. 

Kárpátalja költségvetésének bevételi része a gazdasági tevékenység 
szubjektumai összjövedelmének megadóztatása, valamint egyes termé-
kekjövedéki megadóztatásából való elvonások, az infrastrukturális kom-
munikációk telepítése és használatuk után járó díjak, a monopolhelyzet 
utáni adó, az erőforrások használati díja, és a kárpátaljai államhatalmi 
szervek által megállapított egyéb illetékek révén alakul. 

A befektetések és újrabefektetések megadóztatásának feltételeit a kár-
pátaljai államhatalmi szervek szerződéses alapon állapítják meg. 

A költségvetés bevételi és kiadási részének, a közigazgatási-territoriá-
lis egységeknek szánt szubvenciók tartalékalapjának kialakítási rendjét 
a kárpátaljai államhatalmi szervek állapítják meg. 

Kárpátalja költségvetési hiteljogot élvez. 
11. CIKKELY. Pénzügyi és hitelviszonyok 
Kárpátalja pénzügyi-hitelrendszere Ukrajna pénzügyi és hitelrendsze-

rének szerkezeti része. 
A pénzügyi és hitelrendszer fő strukturális alegysége Ukrajna Nemzeti 

Bankjának területi fiókja, vagy az Ukrajna Nemzeti Bankja által kijelölt 
kereskedelmi bankok egyike. 

Az önkormányzati terület kereskedelmi bankjait és egyéb pénzügyi hi-
telintézményeit a következő jogok illetik meg: 

1. ukrán és külföldi jogi és fizikai személyek számára bankszámlát 
nyitni a nemzeti és külföldi valutákban végzett müveletekre; 

2. levelező viszonyban állni külföldi bankokkal; 
3. müveleteket végezni külföldi valuták akkumulálása és elhelyezése 

végett: 
4. külföldi partnerekkel közös bankintézményeket létrehozni; 
5. külföldi bankok és egyéb pénzügyi struktúrák képviseleteit és fiók-

intézeteit akkreditálni; 
6. valuta- és értéktőzsdét létrehozni valuta aukciók lebonyolítási jogával. 
A kárpátaljai államhatalmi szervek létrehozhatják a hitelforrások tar-

talékalapjait. 
12. CIKKELY. Külgazdasági tevékenység és vámviszonyok 
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen a 

külgazdasági tevékenységet és a vámviszonyokat Ukrajna érvényben levő 
jogszabályai és a jelen törvény szabályozza. 



III. RÉSZ 

AZ ÁLLAM ÉS A KÁRPÁTALJAI KÜLÖNLEGES 
ÖNKORMÁNYZATI ADMINISZTRATÍV TERÜLET 

JOGKÖRÉNEK ELHATÁROLÁSA 

23. CIKKELY. Az állam jogköre a különleges önkormányzati ad-
minisztratív területen 

A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív területen az 
állam jogkörét Ukrajna Alkotmánya és törvényei állapítják meg a jelen 
törvényben előirányzott sajátosságok figyelembevételével. 

24. CIKKELY. Az állam és a különleges önkormányzati admi-
nisztratív terület közös jogköre 

Az állam és a különleges önkormányzati adminisztratív terület közös 
jogkörébe tartozik: 

1. a szociális-gazdasági és tudományos-műszaki tevékenység prog-
nosztizálása és programozása; 

2. a vállalkozói tevékenység szabályozása; 
3. a munkaviszonyok szabályozása, a káderek képzése és átképzése; 
4. a külgazdasági tevékenység szabályozása és a vámkezelés szervezése; 
5. az energetika, közlekedés és hírközlés funkcionálása; 
6. környezetvédelem; 
7. szociális biztosítás; 
8. egészségvédelem, közoktatás, kultúra; 
9. közrendvédelem; 
10. statisztika; 
11. a természeti, történelmi és kulturális értékek védelme. 
15. CIKKELY. A különleges önkormányzati adminisztratív terü-

let általános hatásköre 
A különleges kárpátaljai önkormányzati adminisztratív területeknek 

jogában áll minden olyan kérdést megvizsgálni és megoldani, amelyeket 
a jelen törvény és az egyéb jogszabályok hatáskörébe sorolnak. 

2 6. CIKKELY. Hatáskör az adminisztratív-politikai szférában 
A különleges önkormányzati terület hatáskörébe tartozik az admi-

nisztratív-politikai szférában; 
1) a különleges önkormányzati adminisztratív terület alapszabályá-

nak, valamint azon kötelező jogszabályoknak az elfogadása, amelyek 
nem mondanak ellent a jelen törvénynek; 

2) a különleges önkormányzati szervek (intézmények) rendszerének 
kidolgozása és e szervek létrehozása; 

3) az adminisztratív-territoriális berendezkedés meghatározása, az ad-
minisztratív-territoriális egységek létrehozása és felszámolása, a közöt-
tük levő határok kijelölése, illetve módosítása, a települések kategóriái-
nak és alárendeltségének kijelölése, elnevezésük és átnevezésük; 

4) a nemzetiségi adminisztratív-territoriális egységek jogi státusának 
és létrehozási rendjének a meghatározása; 



5) bármilyen kérdésben helyi referendum lebonyolítása, kivéve azokat, 
amelyek az alkotmányos rendszer és az államhatár megváltoztatásával 
kapcsolatosak; 

6) népszámlálás lebonyolítása a különleges önkormányzati adminiszt-
ratív területen; 

7) azon gazdasági és társadalmi egyesülések státusának meghatározá-
sa, amelyeknek tevékenysége kiterjed a területére; 

8) a municipális rendőrség kialakítása; 
9) a vállalatok, szervezetek és intézmények előforrásainak, potenciál-

jának rendkívüli helyzetekben való felhasználása a rendkívüli helyzet el-
hárítására, illetve következményeinek felszámolására, állampolgárok be-
vonása a rendkívüli helyzet felszámolásával kapcsolatos munkába, 
egészségügyi zárlat bevezetése és más szükséges intézkedések megtétele; 

10) amennyiben az államigazgatási szervek, szervezetek és intézmé-
nyek — alárendeltségüktől függetlenül —, továbbá az alsóbb fokú állam-
hatalmi szervek és végrehajtó szervek határozatai ellentmondanak a tör-
vénynek, sértik az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, e 
határozatok érvényét felfüggeszti mindaddig, amíg azokat bírósági úton 
nem vizsgálják ki; 

11) az állami hivatalok és intézmények vezetőinek kinevezésére, illetve 
lecserélésére vonatkozó javaslatok megtétele azok alárendeltségétől füg-
getlenül. 

17. CIKKELY: Hatáskör a gazdaság és a pénzügyek szférájában 
A kárpátaljai különleges önkormányzati-adminisztratív terület hatás-

körébe tartozik a gazdaság és a pénzügyek szférájában: 
1) az összes természeti erőforrás és termelési potenciál birtoklása, 

használata, illetve a velük való rendelkezés; 
2) gazdasági viszonyok szubjektumainak létrehozása vagy átalakítása, 

engedély kiadása számukra a termelési erőforrások használatára; 
3) a gazdasági tevékenység szubjektumai megadóztatási rendjének, il-

letve az adó összegének meghatározása; 
4) a költségvetés kialakítási rendjének, irányultsági nagyságának 

meghatározása és a költségvetés végrehajtása az állami kiadásokra irá-
nyuló részének figyelembevételével; 

5) a terület gazdasági fejlődése szociális célzatosságának szavatolása; 
6) kereskedelmi bankok és más pénzügyi hitelintézmények létrehozá-

sa, a jelen törvény által előirányzott jogokkal való felruházásuk, hitelek 
folyósítása, részvénypapírok, valamint más értékpapírok kibocsátása, 
tartalék-, illetve más alapok létrehozása, koncessziók kiadása; 

7) a természeti erőforrások használatáért, a természeti közeg szennye-
zéséért és a hulladék elhelyezéséért járó díjak maximális összegének a 
meghatározása; 

8) helyi illeték kivetése az ásványi kincsek kitermeléséért, az ásvány-
és termálvizek felhasználásáért, az üdülők használatáért; 

9) export-import termék kvóta rendszerének megállapítása és szaba-
dalmaztatása, a bartercserék szabályozása; 



10) az államhatáron keresztül Kárpátaljára tartó ukrajnai állampolgá-
rok, illetve külföldi személyek számára a Kárpátaljára való beutazás, il-
letve az ideiglenes ott-tartózkodás rendjének meghatározása; 

11) a kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület gaz-
dasági szubjektumai számára a vámrendszer szabályozása. 

18. CIKKELY. Hatáskör a szociális és kulturális szférában 
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület hatás-

körébe tartozik a szociális és kulturális téren: 
1) a lakosság, elsősorban az alacsony jövedelmű rétegek szociális vé-

delmével kapcsolatos különleges intézkedések meghozatala, az áremel-
kedéssel kapcsolatos dotációk, kedvezmények és közvetlen anyagi segé-
lyek megállapítása; 

2) a szociális infrastruktúra regionális fejlesztési programjainak meg-
valósítása; 

3) az etno-nemzetiségi és kulturális közeg újjáélesztésére és megőrzé-
sére irányuló intézkedések megvalósítása; 

4) a lakosság migrációjának szabályozása; 
5) az egészségvédelemmel és a nyugdíjasok szociális védelmével, az 

anya- és gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedések meghozatala; 
6) a nemzetiségi csoportok nyelvhasználati rendjének meghatározása; 
7) a nemzeti és etnikai csoportok kultúráinak állami védelme, a köz-

oktatási, kulturális és tömegtájékoztatási eszközök nemzetiségi csopor-
tok nyelvén való munkájához, a nemzetiségi kulturális egyesülések tevé-
kenységéhez szükséges körülmények szavatolása; 

8) a vallási felekezetek egyenjogúságának szavatolása; 
9) a turizmus és az üdültetés, többek között a külföldi fejlesztése és a 

szanatóriumi üdülői gyógykezelés fejlesztése. 
19. CIKKELY. Hatáskör az ökológiai biztonság szavatolásának 

szférájában 
A kárpátaljai különleges önkormányzati adminisztratív terület hatás-

körébe tartozik az ökológiai biztonság szavatolása terén: 
1) a környező közeg megőrzésére, a természeti erőforrások védelmére, 

ésszerű hasznosítására és megújítására, a természet és a lakosság gén-
alapjának megőrzésére irányuló ökológiai politika kidolgozása; 

2) természetvédelmi övezetek, üdülő, gyógyüdülő, rekreációs területek 
és természetvédelmi objektumok kijelölése; 

3) Kárpátalja egyes vidékeinek ökológiai katasztrófa sújtotta övezetté, 
illetve ökológiailag fokozottan veszélyes övezetté való nyilvánítása. 

IV. RÉSZ 
KÁRPÁTALJA KÜLÖNLEGES ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI 

20. CIKKELY. A különleges önkormányzati szervek rendszere 
A különleges önkormányzati szervek rendszere magában foglalja: 
1) a testületi képviseleti szerveket és a végrehajtó, illetve rendelkező 

szerveket vagy a helyi adminisztrációt; 



2) territoriális társadalmi önkormányzati szerveket; 
3) a gyűléseket, összejöveteleket, helyi referendumokat és a közvetlen 

demokrácia Ukrajna törvényei által előírt más formáit. 
21. CIKKELY. A különleges önkormányzati szervek megalakulá-

sa, hatásköre és tevékenységi formái 
A különleges önkormányzati szervek kialakulásának, számbeli össze-

tételének rendjét, hatáskörét és tevékenységük formáit Ukrajna törvényei 
határozzák meg azoknak a sajátosságoknak a figyelembevételével, ame-
lyeket a jelen törvény és Kárpátalja kötelező jogszabályai irányoznak elő. 

22. CIKKELY. Kárpátalja államhatalmi képviseleti szervei 
A különleges önkormányzati területen a képviseleti hatalmat a népta-

nácsok gyakorolják. 
23. CIKKELY. Kárpátalja végrehajtó és rendelkező szervei, a he-

lyi vezetőség 
Kárpátalján és Kárpátalja adminisztratív territoriális egységeiben a 

végrehajtó és a rendelkező hatalmat az illetékes helyi vezetőség gyako-
rolja elnökük személyében: 

1) a községekben, a városi típusú nagyközségekben, elnök (elöljáró), 
városokban — elnök (polgármester); 

2) a járásokban és körzetekben —járási, illetve körzeti elnök; 
3) a különleges önkormányzati területén — Kárpátalja adminisztráció-

jának elnöke (helytartó, kormányzó). 
A helyi adminisztráció elnökét közvetlenül az illetékes adminisztratív 

territoriális egység lakossága választja titkos szavazással öt évre. 
24. CIKKELY. A kárpátaljai különleges önkormányzat társa-

dalmi tisztségei 
A territoriális társadalmi önkormányzati szervek és a gyűlések, össze-

jövetelek, a helyi referendumok, az állampolgárok egyesülései és a köz-
vetlen demokrácia más formái az Ukrajna törvényei által előírt módon 
tevékenykednek, figyelembe véve azokat a sajátosságokat, amelyeket a 
jelen törvény irányoz elő. 

V. RÉSZ 

ZÁRÓTÉTELEK 

25. CIKKELY. A kárpátaljai különleges önkormányzat jogi ga-
ranciái 

Abban az esetben, ha a különleges önkormányzati terület államhatal-
ma a felettes államhatalmi szervek határozatait úgy tekinti, mint ami el-
lentmond a jelen törvénynek, úgy az addig nem érvényes a különleges 
önkormányzati területen, amíg Ukrajna Alkotmányozó Bírósága nem hoz 
döntést. 

26. CIKKELY. A különleges önkormányzati szervek jogi státusa 
A különleges önkormányzati szervek jogi személyek. 

(Kárpáti Igaz Szó 1992. február 1.) 



TERVEZET 

UKRAJNA TÖRVÉNYE 
A MAGYAR AUTONÓM KÖRZETRŐL 

Figyelembe véve a Kárpátaljai terület beregszászi járásának történel-
mi gazdasági etnikai nemzeti kulturális és földrajzi sajátosságait, célul 
tűzve az anyaországgal a Magyar Köztársasággal határos vidékeken 
egy tömbben élő magyar lakosság sok évszázados történelmi hagyomá-
nyainak megóvását és gyarapítását: 

a nemzetközi Jog általánosan elismert normáira támaszkodva; 
Ukrajna nemzetiségi jogainak nyilatkozatából, „A Magyar Köztársaság 

és Ukrajna között a nemzeti kisebbségek jogainak szavatolása terén foly-
tatott együttműködése elveiről." szóló nyilatkozatból kiindulva: 

méltányolva a járás Lakosságának akaratnyilvánítását az 1991. de-
cember l-jén megtartott népszavazcison, a Legfelsőbb Tanács Ukrajna 
beregszászi járásának határain belül létrehozza a magyar autonom kör-
zetet. 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS TÉTELEK 

1. cikkely. A magyar autonóm körzet Ukrajna közigazgatási-területi 
berendezkedésének szubjektuma territoriális önkormányzat formájában 
Kárpátalja beregszászi járásának közigazgatási határain belül, melynek 
státusát a jelen törvény állapítja meg. 

2. cikkely. A magyar autonóm körzet státusa a következő elvekre épül: 
— a magyar autonóm körzet Ukrajna elidegeníthetetlen része; 
— a nemzetközileg elismert személyi jogok és szabadságjogok szavato-

lása; 
— gazdasági és kulturális önkormányzat és megvalósítási formájának 

szabad megválasztása; 
— az általános állami szervek, a kárpátaljai hatalmi szervek és a ma-

gyar nemzetiségi körzet szervei jogköreinek elhatárolása, amit a jelen 
törvény állapít meg, az állam és a területi irányítási struktúrák végrehaj-
tó-rendelkező okiratai közvetlen érvényesítésének felfüggesztése abban 
az esetben, ha azok ellentmondanak a jelen törvénynek; 

— azonos jogok biztosítása a körzet területén élő valamennyi lakos 
számára, nemzetiségtől, végzettségtől és vagyoni helyzetükről, vallási és 
politikai meggyőződéstől vagy egyéb ismérvektől függetlenül; 

— a körzet lakosai és gazdasági képződményei számára a Magyar Köz-
társasággal való szabad gazdasági és kulturális kapcsolatok biztosítása. 

3. cikkely. A körzet lakossága jogait és kötelezettségeit Ukrajna Al-
kotmányának, a jelen törvénynek, a magyar autonóm körzet hatalmi 



szervei normatív okmányainak és az érvényben lévő jogszabályok azon 
részének megfelelően gyakorolják, amelyek nem mondanak ellent a jelen 
törvénynek. 

4. cikkely. A körzet nemzetiségi, közigazgatási-territoriális egységei 
(város, nagyközség, község), az illetékes tanácsok kölcsönös beleegyezé-
se és a lakosság népszavazás útján történő akaratnyilvánítása alapján 
be- vagy kiléphetnek a magyar autonóm körzetről. 

5. cikkely. A magyar autonóm körzetben használt nyelvek: 
1. A magyar autonóm körzet területén az állami ukrán nyelv mellett 

egyenrangú állami nyelvként használatos a magyar nyelv, többek között: 
a hatalmi-rendelkező szerveknél az ügyintézés feltétlenül kétnyelvű 

vagy egynyelvű, amit maga e szerv határoz meg. 
2. A vállalatoknál, intézményekben, szervezetekben a vezetőség és a 

kérvényezők között az érintkezés a két nyelv közül az egyiken folyik: uk-
rán vagy magyar nyelven (szóban vagy írásban), amelyet a kérvényező 
határoz meg; 

— az intézmények cégtáblái, a településnevek kétnyelvűek; 
— a pecsétek, körpecsétek és a cégjelzésű űrlapok kétnyelvűek; 
— az űrlapok, amelyekkel a körzet lakosai a különböző szervekhez 

fordulnak, két nyelven készülnek és a körzet határain belül a kérvénye-
ző a két nyelv egyikén tölti ki; 

— a lakosok személyazonossági igazolványaiban és egyéb okmányai-
ban a bejegyzések kétnyelvűek. 

3. Az óvodákban, a bölcsődékben, az iskolákban a nevelés, illetve az 
oktatás nyelvét a gyerekek aránya és a szülők kívánsága alapján állapít-
ják meg. 

A tantervbe be kell iktatni az ukrán nyelv mellett a magyar nyelv okta-
tását is. 

6. cikkely. A magyar autonom körzetnek az Ukrajnai Legfelsőbb Ta-
nácsban való képviselete a hatályos törvény értelmében a körzet lakosai 
számával arányos, de nem lehet kevesebb két képviseleti mandátumnál. 

Ezenkívül a körzet tanácsát a területi tanácsban és a Legfelsőbb Ta-
nácsban tanácskozó joggal rendelkező személy képviseli, kinek gondola-
tát meghallgatják és figyelembe veszik a körzet állampolgárai nemzetisé-
gi érdekeit érintő határozatok elfogadásakor. 

7. cikkely. A helyi önkormányzat pénzügyi-gazdasági bázisát a ter-
mészeti kincsek — a föld, annak méhe, a vizek, az erdők, a növény- és 
az állatvilág — képezik, amelyekkel a körzet alapszintű tanácsai rendel-
keznek. 

II RÉSZ 

A MAGYAR AUTONÓM KÖRZET HATALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI SZERVEI 

8. cikkely. A magyar autonóm körzet szerveinek rendszere magában 
foglalja: 



— a hatalom testületi képviseleti szerveit — a körzeJJ tanácsot, amely 
a körzet legmagasabb hatalmi szerve és a körzet (város, nagyközség, 
község) közigazgatási-territoriális egységeinek tanácsait; 

— a végrehajtó és a rendelkező hatalmi szerveket (helyi közigazgatás); 
— a territoriális társadalmi önkormányzati szerveket (gyűlések, össze-

jövetelek, helyi referendumok és a közvetlen demokrácia más formái); 
9. cikkely. A körzet tanácsának kizárólagos hatásköre. 
A körzet tanácsának kizárólagos hatáskörébe tartoznak: 
— a körzet költségvetése bevételi és kiadási részének, a körzet köz-

igazgatási-territoriális és gazdasági egységei támogatására szolgáló tar-
talékalap kialakítása, a hiteltartalék-alapjának létrehozása, illetve mó-
dosítása, közöttük közigazgatási határok létrehozása és módosítása, a 
referendum eredményei áapján történő elnevezésük, illetve néwátozta-
tásuk; 

— az ákotmányos rend és az álamhatár módosításának kivételével 
bármilyen kérdésben helyi népszavazás lebonyolítása; 

— a gazdasági objektumok és társadámi egyesülések, többek között 
az olyan, részben külföldi tőkével működő társadámi egyesülések státu-
sának meghatározása, amelyeknek tevékenysége kiterjed a körzet terü-
letére; 

— a helyi rendőrség kiáakítása, amelyet a helyi költségvetés pénzesz-
közeiből tartanak fenn és a közrend védelmében különleges jogkörökkel 
ruháznak fel; 

— bírósági úton történő megvizsgálásukig, az álamirányítás felettes 
végrehajtó-rendelkező szervei, váamint a körzet szervezetei és intézmé-
nyei, a felettes hatámi és végrehajtó szervek azon jogszabáyának ha-
táytáanítása, amelyek ellentmondanak a jelen törvénynek, az érvény-
ben levő törvényeknek, sértik az álampolgáok jogait és törvényes 
érdekeit; 

— áárendeltségüktől függetlenül az álami vállalatok és intézmények 
vezetőinek jelölése és cseréje, váamint agazdákodó szubjektumok, ála-
mi tulajdonban levő váláatok vezetői-jelöltjeinek egyeztetése; 

— a hasznos ásványok kitermeléséért, az infrastruktúrához tartozó 
kommunikációs hálózat telepítéséért és üzemeltetéséért, az ásvány-, ter-
mávizek hasznosításáért, a rekreációs övezetek hasznáatáért, az erdő 
hasznáatáért járó helyi illetékek meghatáozása; 

— a körzet váamennyi szubjektuma külgazdasági tevékenységének 
koordináása, a körzet területén előállított, vagy kitermelt termékek és 
árucikkek kvótarendszerének bevezetése és vámmentes kivitelének en-
gedélyezése; 

— a bartercsere és a határ menti kereskedelem szabáyozása; 
— a természeti védett övezetek, üdülő, gyógyüdülő, rekreációs terüle-

tek és természetvédelmi objektumok kijelölése; 
— a körzet lakossága nemzetisége megújítási és a körzet lakosai név-, 

illetve atyá neve megvátoztatási rendjének bevezetése; 
— a gazdasági tevékenységre szóló engedély visszavonása, vagy a vá-

lalat (egyesülés), szervezet, intézmény munkájának leállítása abban az 



esetben, ha megsértették a természetvédelemről, a földhasználatról, a 
helyi természeti erőforrások hasznosításáról, a közegészségügyről, az 
egészségvédelemről, a munkaerőforrások biztonságos hasznosításáról 
szóló törvényeket, illetve más törvénysértési esetekben; 

— a körzet tanácsa meghatározza a körzetben való letelepedés kvótá-
ját; 

— tanácskozói joggal a körzet tanácsi képviselőjének választása a te-
rületi tanácsba és az Ukrajnai Legfelsőbb Tanácsba; 

— elfogadja és jóváhagyja az autonóm körzet alapszabályát. 
10. cikkely. A magyar autonóm körzet hatalmi szerveinek jogukban 

áll megvizsgálni és megoldani minden olyan kérdést, amelyet a jelen tör-
vény, más jogszabályok a hatáskörükbe sorolnak, illetve azokat a kérdé-
seket, amelyeket nem szabályoznak Ukrajna törvényei. 

11. cikkely. Az autonóm körzet hatalmi szervei kialakításának rend-
jét, számbeli összetételét, hatáskörét és tevékenységük formáit Ukrajna 
törvényei határozzák meg a jelen törvény által előirányzott sajátoságok-
kal. 

12. cikkely. A territoriális-társadalmi önkormányzati szervek (gyűlé-
sek, összejövetelek, ehelyi referendumok és a közvetlen demokrácia más 
formái) az ukrán törvények alapján tevékenykednek, figyelembe véve a 
jelen törvény által előírt sajátosságokat.. 

III. RÉSZ 

ZÁRÓTÉTELEK 

13. cikkely. A magyar autonóm körzet hatalmi szervei jogi személyek. 
A körzet legfelsőbb hatalmi szerve a körzet tanácsa, amely a törvényho-
zói kezdeményezés jogával van felruházva. 

14. cikkely. Abban az esetben, ha a körzeti tanács a felettes hatalmi 
szervek határozatait olyannak tekinti, amelyek ellentmondanak a jelen 
törvénynek, úgy azok hatálya a körzet területére addig nem teijed ki, 
amíg Ukrajna Alkotmánybírósága nem dönt róla. 

15. cikkely. A magyar autonóm körzet saját jelképekkel rendelkezik, 
amelyeket az államival együtt használ. 

Beregszász — a körzet közigazgatási központja — területi alárendelt-
ségű. 

(Kárpáti Igaz Szó, 1992. május 8.) 



UKRAJNA TÖRVÉNYE 
A NEMZETISÉGI KISEBBSÉGEKRŐL 

Az Ukrajna Legfelsőbb Tanács, az ukrán nemzetnek és valamennyi 
nemzetiségnek a független demokratikus állam felépítésében való létér-
dekeiből kiindulva, az emberi jogok és nemzetiségi jogok elválaszthatat-
lanságát elismerve, az ukrajnai nemzetiségek jogai nyilatkozatának vég-
rehajtására törekedve, a nemzetiségi kisebbségekkel kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségekhez igazodva, azzal a céllal fogadja el a tör-
vényt, hogy a nemzetiségi kisebbségek számára garantálja a szabad fej-
lődéshez való jogot. 

1. cikkely. Ukrajna a köztársaság állampolgárai számára nemzetiségi 
hovatartozásuktól függetlenül egyenlő politikai, szociális, gazdasági és 
kulturális jogokat, illetve szabadságjogokat biztosít, támogatja a nemzeti 
öntudat és önmegvalósulás fejlesztését. 

Ukrajna valamennyi állampolgára egyenlő alapon élvezi az állam vé-
delmét. 

A nemzetiségi kisebbségekhez tartozó egyének jogainak szavatolása-
kor az állam abból indul ki, hogy azok az általánosan elismert emberi jo-
gok elidegeníthetetlen részét képezik. 

2. cikkely. Ukrajna valamennyi nemzetiségű állampolgára köteles be-
tartani Ukrajna Alkotmányának és törvényeinek előírásait, óvni a köz-
társaság állami szuverenitását és területi integritását, tiszteletben tarta-
ni az ukrán nép és valamennyi nemzetiségi kisebbség nyelvét, 
kultúráját, hagyományait, szokásait, vallási sajátosságait. 

3. cikkely. A nemzetiségi kisebbségekhez Ukrajna azon állampolgára-
inak csoportjai tartoznak, akik nem ukrán nemzetiségűek, s kinyilvánít-
ják nemzeti öntudatukat és egységüket. 

4. cikkely. A nemzetiségi kisebbségekhez való tartózkodással kapcso-
latos jogok és szabadságjogok Ukrajna állampolgárai által gyakorlásával 
kialakuló viszonyokat Ukrajna Alkotmánya, a jelen törvény és az ezek 
alapján elfogadott egyéb jogszabályok, valamint Ukrajna nemzetközi 
szerződései szabályozzák. 

5. cikkely. Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács mellett, szükség esetén pe-
dig a népképviselők helyi tanácsai mellett nemzetiségi kérdésekkel fog-
lalkozó állandó bizottságok működnek. Az állami végrehajtó hatalom he-
lyi szerveiben megfelelő strukturális alegységek jöhetnek létre. 

A népképviselők helyi tanácsai mellett társadalmi alapon tanácskozó 
szervek alakulhatnak és működhetnek, amelyeknek a nemzetiségi ki-
sebbségek képviselői a tagjai. E szervek kialakításának rendjét a nép-
képviselők megfelelő tanácsai határozzák meg. 

Az állami végrehajtó hatalom központi szerve a nemzetiségi viszonyok 
terén Ukrajna Nemzetiségügyi Minisztériuma. A minisztérium mellett ta-
nácskozó szervként működik Ukrajna Nemzetiségi Kisebbségei Társa-
dalmi Egyesüléseinek Képviselői Tanácsa. 



6. cikkely. Az állam minden nemzetiségi kisebbség számára garantál-
ja a nemzeti-kulturális autonómiához való jogot: az anyanyelv használa-
tát és az anyanyelvi oktatást vagy az anyanyelv tanulását az állami okta-
tási intézményekben, illetve a nemzetiségi kulturális szövetségeken 
keresztül, továbbá a nemzetiségi kulturális hagyományok fejlesztését, a 
nemzeti jelképek használatát, a nemzeti ünnepek méltatását, a saját val-
lás gyakorlását, az irodalmi, művészeti, tömegtájékoztatási eszközök 
iránti igények kielégítését, nemzetiségi kulturális és oktatási intézmé-
nyek létrehozását, valamint minden más tevékenységet, amely nem 
mond ellent a hatályos törvényeknek. 

A nemzetiségi kisebbségek történelmi és kulturális műemlékeit Ukraj-
na területén törvény védi. 

7. cikkely. Az állami intézkedéseket tesz pedagógusok, közművelődési 
és egyéb nemzetiségi káderek képzésére az oktatási intézmények hálóza-
tán keresztül. Az állami szervek államközi szerződések alapján segítik a 
nemzetiségi kisebbségeket abban, hogy más országokban képezzenek ki 
szakembereket. 

8 cikkely. Ott, ahol egy bizonyos nemzetiségi kisebbség képezi a la-
kosság többségét, az állami szervek, társadalmi egyesülések, valamint 
vállalatok, intézmények és szervezetek munkája során az ukrán állami 
nyelv mellett a kisebbség nyelve is használható. 

9. cikkely. A nemzetiségi kisebbséghez tartozó ukrajnai állampolgá-
rok másokkal egyenlő alapon választhatók meg vagy nevezhetők ki bár-
milyen tisztségre a törvényhozó és a végrehajtó szerveknél, a bíróságnál, 
a helyi és a regionális önkormányzatoknál, a hadseregben, az intézmé-
nyekben, szervezetekben és vállalatoknál. 

10. cikkely. Az állam garantálja a nemzetiségi kisebbségek számára a 
jogot, hogy történelmi, illetve jelenlegi lakhelyükön megőrizzék életköze-
güket. A deportált népek képviselőinek Ukrajna területére való visszaté-
résével kapcsolatos kérdéseket a megfelelő jogszabályok és Ukrajnának 
más államokkal kötött szerződései alapján döntik el. 

11. cikkely. Ukrajna állampolgárainak joguk van szabadon megvá-
lasztani vagy visszaállítani nemzetiségüket. 

Tilos az állampolgárokat bármilyen formában arra kényszeríteni, hogy 
lemondjanak nemzetiségükről. 

12. cikkely. Ukrajna minden állampolgárainak joga van arra, hogy 
saját nemzeti nyelvén használja családi, utó- és atyai nevét. 

Az állampolgároknak joguk van arra, hogy a megállapított rendben 
visszaállítsák nemzeti családi utó- és atyai nevüket. 

Azoknak az állampolgároknak, akiknek nemzeti hagyományaihoz nem 
tartozik az atyai név használata, joguk van arra, hogy a személy-
azonossági igazolványba csak vezeték- és utóneveket írassák be, a szü-
letési bizonyítványba pedig az apa- és az anya nevét. 

13. cikkely. A nemzetiségi kisebbségekhez tartozó állampolgárok sza-
badon döntik el, milyen mértékben és formában élnek a számukra bizto-
sított jogokkal és formáival, s személyesen, valamint a megfelelő állami 



szerveken, illetve a társadalmi egyesüléseken keresztül realizálják azo-
kat. 

A nemzetiségi kisebbséghez tartozó állampolgárjogai nem korlátozha-
tók attól függően, hogy tagjai vagy sem a nemzetiségi kisebbség társa-
dalmi egyesülésének. 

14. cikkely. Az állami szervek támogatják azoknak a nemzetiségi tár-
sadalmi egyesületeknek a tevékenységét, amelyek a hatályos törvé-
nyeknek megfelelően tevékenykednek. 

A nemzetiségi társadalmi egyesülések az államhatalmi szervek válasz-
tásakor képviselőjelölteket állíthatnak Ukrajna Alkotmányával, az ukraj-
nai népképviselőknek és a népképviselők helyi tanácsai képviselőinek 
választásáról szóló törvényekkel összhangban. 

15. cikkely. A nemzetiségi kisebbségekhez tartozó állampolgárok, a 
nemzetiségi, társadalmi egyesülések az Ukrajnában megállapított rend-
nek megfelelően kapcsolatokat alakíthatnak ki és ápolhatnak saját nem-
zetiségükhöz tartozó, de Ukrajna határain túl élő személyekkel és azok 
társadalmi egyesüléseivel, segítséget kaphatnak tőlük nyelvi, kulturális, 
szellemi igényeik kiegészítésére, részt vehetnek a nem kormányszintű 
nemzetközi szervezetek tevékenységében. 

16. cikkely. Ukrajna állami költségvetésében külön összegeket irá-
nyoznak elő a nemzetiségi kisebbségek fejlesztésére. 

17. cikkely. Ukrajna elősegíti a nemzetközi együttműködés fejleszté-
sét a nemzetiségi kisebbségek jogainak és érdekeinek biztosítása, illetve 
védelme terén, többek között a sokoldalú és kétoldalú szerződések meg-
kötésével és teljesítésével. 

18. cikkely. Tilos és törvény bünteti az állampolgárok jogainak és 
szabadságjogainak bármilyen nemzetiségi alapon történő közvetlen vagy 
közvetett korlátozását. 

19. cikkely. Amennyiben Ukrajna nemzetközi szerződései szabályo-
kat írnak elő, mint amilyeneket Ukrajna nemzetiségi kisebbségeiről szóló 
törvény foglal magában, akkor a nemzetközi szerződés előírásai érvénye-
sek. 

Leonyid Kravcsuk, 
Ukrajna elnöke 

1992. június 25., Kijev 



AZ UKRAJNAI LEGFELSŐBB TANÁCS 
HATÁROZATA AZ UKRAJNA NEMZETISÉGI 

KISEBBSÉGEIRŐL SZŐLŐ TÖRVÉNY 
HATÁLYBA LÉPÉSÉRŐL 

Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács elhatározza: 
1. Az Ukrajna nemzetiségi kisebbségeiről szóló törvény közzététele 

napjától lép hatályba. 
2. Az Ukrajnai Miniszteri Kabinetet meg kell bízni azzal, hogy teijessze 

az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács elé javaslatait Ukrajna jogszabályainak 
az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvényéből eredő módosítására 
és kiegészítésére, és a kormányhatározatokat is összhangba kell hozni 
ezzel a törvénnyel. 

Ivan Pljuscs, 
az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács elnöke 

Kijev, 1992. június 25. 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvény kapcsán 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, elismerve Ukrajna nemzeti 
kisebbségeiről szóló törvény pozitívumait, fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy a nemzetiségi adminisztratív-territoriális egységekről szóló — 
az első olvasatban már elfogadott — cikkelyek kihagyása csorbítja az 
egyes nemzetiségek jogait, s így nem szolgálja a demokratikus jogállam 
kiépítésének eszméjét. 

Figyelmen kívül hagyja Kárpátalja beregszászi járása lakosságának az 
1991 decemberi népszavazáson kinyilvánított véleményét, továbbá el-
lentmond a Magyarország és Ukrajna külügyminiszterei által aláirt, a 
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása terén való együttműködésről 
szóló nyilatkozatnak is. 

A KMKSZ közgyűlési és választmányi határozatainak szellemében 
olyan törvény megalkotását kívánja, mely garanciákkal biztosított lehe-
tőséget kínál nemcsak nemzetiségi adminisztratív-territoriális egységek, 
de autonóm állami-territoriális egységek létrehozására is. 

A KMKSZ ELNÖKSÉGE 
1992. 07. 06. 



A NEMZETISÉG SZABAD MEGVÁLASZTÁSÁRA 
ÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA VALÓ 

ÁLLAMPOLGÁRI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL 

A népképviselők területi tanácsához, a területi állam közigazgatásához 
számtalan beadvány érkezik a nemzetiségi kulturális szövetségektől, az 
állampolgároktól azzal kapcsolatban, hogy a háború utáni években a 
sztálini önkény körülménye közepette Kárpátalján antidemokratikus, 
erőszakos módszereket alkalmaztak nemzetiségük megállapításában. 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa, figyelembe véve a népképviselők területi 
tanácsa, a területi állam közigazgatás, a nemzetiségi kulturális szövetsé-
gek többszöri beadványát, törvényt fogadott el az Ukrajnában élő nemze-
tiségi kisebbségekről, amelyben rögzítette az állampolgárok jogát a nem-
zetiség szabad megválasztására, illetve visszaállítására. 

E törvény érvényesítése érdekében a népképviselők területi tanácsa 
elhatározta: 

1. El kell ítélni az állampolgárok nemzetiségi hovatartozásának megál-
lapításában alkalmazott azon antidemokratikus, erőszakos módszereket, 
amelyek a háború utáni években fordultak elő Kárpátalján a sztálini ön-
kény körülményei közepette. 

2. A terület azon lakosainak, akik szeretnék pontosítani nemzetiségi 
hovatartozásukat, többek közöttt a „ruszin nemzetiség megállapítása ér-
dekében", egyénileg kérvényt kell benyújtaniuk a helyi önkormányzati 
szervekhez (a népképviselők községi, nagyközségi, városi tanácsához). A 
kérvény mintáját mellékeljük. 

Azoknak az állampolgároknak, akik pontosítani szeretnék nemzetiségi 
hovatartozásukat, ajánlatos ezt 1993. január 1-jéig megtenni, hogy az 
állami statisztikai szervek pontosíthassák a terület lakosságának nem-
zetiségi összetételét. 

Meg kell bízni a területi tanács nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó ál-
landó bizottságát, a tömegtájékoztatási eszközöket azzal, hogy folytassa-
nak átfogó ismertető munkát a terület lakossága körében a nemzetiség 
szabad megválasztásával, illetve megújításával kapcsolatos jog érvénye-
sítésének rendjéről. 

4. Az említett határozat teljesítésének ellenőrzésével a területi tanács 
nemzetiségi viszonyokkal foglalkozó állandó bizottsága, valamint a nép-
képviselők járási, városi, nagyközségi tanácsainak elnökeit kell megbíz-
ni. 

Dmitro Dorcsinec, 
a népképviselők területi tanácsának elnöke 



(a járás népképviselői községi, nagyközségi, városi tanácsa 

elnökének 

vezetékneve, utó- és atyai neve kezdőbetűi 

a kérelmező vezeték-, utó- és atyai neve, 

lakcíme) 

KÉRVÉNY 

Az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségekről szóló törvény által a 
nemzetiség szabad megválasztására és visszaállítására biztosított jogot 
érvényesítve, a történelmi igazságosság helyreállítására törekedve én 

(vezeték-, utó- és atyai név) 
visszaállított (megállapított) nemzetiségem 

(ukrán, ruszin, magyar, 

orosz, román, cigány, szlovák, cseh, német, zsidó, belorusz stb.) 
A kérvény benyújtásának idején a személyemet tanúsító okmányok-

ban a „nemzetiséget" feltüntető rovatban 
van bejegyezve. 

(feltüntetendő a nemzetiség) 

(Dátum) (Aláírás) 

(Kárpáti Igaz Szó, 1992. július 30.) 



A KMKSZ FELHÍVÁSA KÁRPÁTALJA 
MAGYAR LAKOSSÁGÁHOZ 

Honfitársaink! Az elmúlt hetven év alatt már többször megkérdezték 
nemzetségünket. Az erről valló adatokat azonban eltorzították egy ural-
kodó ideológia pillanatnyi érdekei. 

A nemzetiség bevallása ez idáig a szülők nemzetiségéhez volt kötve, 
ami a kárpátaljaiakat több szempontból is hátrányosan érintette. Gon-
doljunk csak azokra a görög katolikus magyarokra, akiktől nemcsak 
egyházukat, de nemzetiségüket is elvették. Vagy azokra, akik az elhur-
colástól, az üldöztetéstől való félelem szorításában írták magukat ukrán-
nak vagy szlováknak. 

A hivatalos statisztika szerint ma kevesebb magyar él Kárpátalján, 
mint tíz évvel ezelőtt. 

Ne feledjük, az, hogy hányan vagyunk, nem pusztán számadat. Ettől 
függ majd, hogy milyen kollektív jogokat követelhetünk magunknak, 
mely helységekben alakíthatunk majd nemzetiségi önkormányzatot, hol 
használhatjuk anyanyelvünket az államival egyenrangúként, hogy a 
képviselők milyen számára tarthatunk joggal igényt, s még sok egyéb. 

Ma félelem nélkül vallhatjuk meg nemzetiségünket, akaratunk és 
meggyőződésünk alapján, függetlenül attól, hogy saját vagy szüleink do-
kumentumai mit állítanak rólunk. (Megjegyzendő, hogy a személyi iga-
zolványokban ezentúl nem szerepel a nemzetiség.) 

Ukrajna törvényei és a területi tanács határozatának értelmében jo-
gunkban áll kérvénnyel fordulni a helyi tanácsi szervekhez nemzetisé-
günk visszaállításának ügyében. (Lásd a Kárpáti Igaz Szó július 30-i 
számát!) Szövetségünk ezt a megoldást nem tartja kielégítőnek, s egy 
összkárpátaljai népszámlálás lebonyolítását szorgalmazza. Ám míg erre 
nincs mód, addig is használjuk ki a kínálkozó lehetőséget. 

A KMKSZ ELNÖKSÉGE 
1992. szeptember 28. 



KÖZELEBB KERÜLÜNK EGYMÁSHOZ 

A Nyíregyházán véget ért tárgyalássorozat eredménye: 
UKRÁN-MAGYAR MEGÁLLAPODÁS AZ 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁRÁTLÉPÉSRŐL 
ÉS ÚJ ÁTKELŐHELYEK LÉTESÍTÉSÉRŐL 

HÁROMNAPI heves vita, vélemények ütköztetése és egyeztetése ered-
ményeképpen fontos, az egyszerűsített határátlépést és az új átkelőhe-
lyek létesítését szabályozó dokumentumokat látták el kézjegyükkel az 
ukrán és a magyar kormányküldöttség vezetői. 

A tárgyaló felek sok olyan kérdésben jutottak közös nevezőre, amelyek 
fölöttébb érintik Kárpátalja egész lakosságát, s amelyeket a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség is szorgalmazott. Egy dolog biztos: a megál-
lapodásokat parafálták, s minden bizonnyal jóvá is hagyják azokat. Ezek 
értelmében a közös államhatáron az alábbi határátkelőhelyek 

működnek: 
Csap—Záhony— nemzetközi közúti és vasúti személy- és vasúti sze-

mély- és áruforgalom; 
Szalóka—Eperjeske — nemzetközi vasúti áruforgalom 

nyílnak 
Kárpátalja, valamint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye lakosai számára. 
Harangláb—Lánya — közúti átkelőhely, egyszerűsített határát-

lépésre; 
Kaszony—Barabás — közúti átkelőhely, egyszerűsített határát-

lépésre; 
Asztély—Beregsurány — közúti átkelőhely, egyszerűsített határát-

lépésre; 
Tiszaújlak—Tiszabecs — közúti átkelőhely, egyszerűsített határát-

lépésre. 
A két ország küldöttsége által parafált egyezmény értelmében a szerző-

dő felek rövid időn belül megvizsgálják annak lehetőségét, hogy bővítsék 
néhány átkelőhely forgalomjellegét. Ez azt jelenti, hogy tisztázzák, mi-
lyen módon és mikor indítható be a közúti teherforgalom a Kaszony— 
Barabás és az Asztély—Beregsurány átkelőhelyen, továbbá a személy- és 
teherforgalom a Tiszaújlak—Tiszabecs átkelőhelyen. 

Megvizsgálják egyszersmind annak lehetőségét, hogy a továbbiakban 
új átkelőhelyeket nyissanak Nagypalád és Kispalád, illetve Salamon és 
Győröcske között. 

Géczy János, a területi adminisztráció külügyi osztályának helyettes 
vezetője, aki tagja volt az ukrán küldöttségnek, elmondotta: még egy 
fontos momentumban sikerült megállapodnia a két tárgyaló félnek, ab-
ban, hogy az Asztély—Beregsurány és a Kaszony—Barabás átkelőhelye-
ken illetékes szervek kölcsönös megállapodása alapján biztosítják a kis-



határmenti árucsere-szállításokat is. Abban is egyetértettek — mondotta —, 
hogy megbízzák a bankszakembereket, találják meg a módját a kölcsö-
nös pénzbeváltásnak. 

(Kárpáti Igaz Szó, 1992. október. 24.) 

ELFOGADTÁK A KÁRPÁTI EURORÉGIO 
ALAPSZABÁLYÁT 

Kárpáti Eurorégiónak nevezik a határ menti vidékek napokban létre-
jött társulását. Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Ukrajna határ 
menti vidéke vezetőinek nagymihályi találkozóján aláírták a társulás 
alapszabályát, s elfogadták a gazdasági és kulturális együttműködésről 
szóló programot, valamint több más dokumentumot is elláttak kézje-
gyükkel. Az alapszabályt a közeljövőben megvizsgálják az érdekelt orszá-
gok kormányai és amennyiben azt jóváhagyják, jogi dokumentummá 
lesz. 

Az alapszabály előirányozza a határok sérthetetlenségét, az érdekelt 
országok külpolitikájának a tagországok általi maradéktalan támogatá-
sát. így tehát nem valamiféle ellenőrizetlen területi képződményről van 
szó, hanem az Európai Közösség mini változatáról. Különleges státussal 
rendelkező határ menti régiók már régen léteznek, a közös Európai Ház 
építéséhez való hozzájárulásuk is vitathatatlanul nagy. Az Eurorégió tag-
ja Kárpátalja, Szlovákia hat határ menti járása, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és a lengyelországi Krosno vajdaság. 

A társulás elsőrendű feladatainak tekinti a nyugati országokkal való 
gazdasági és kulturális kapcsolatok új elvek szerinti felújítását. 

A Kárpáti Eurorégión keresztül lehetővé válik Ukrajna mielőbbi integ-
rálódása az európai és a világgazdasági struktúrákba. 

(Kárpáti Igaz Szó, 1992. december. 1.) 



UKRAJNA ELNÖKI MEGBÍZOTTJÁNAK 
RENDELKEZÉSE 

AZ UKRÁN NYELVTÖRVÉNY ÉS AZ UKRAJNÁBAN 
ÉLŐ NEMZETI KISEBBSÉGEKRŐL SZÓLÓ 

TÖRVÉNY TERÜLETI ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL 

Az ukrán nyelvtörvény és az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségekről 
szóló törvény érvényesítése céljából az egy tömbben élő nemzeti kisebb-
ségek lakóhelyein a járási állami közigazgatásoknak, a népképviselők 
községi, nagyközségi és városi tanácsai végrehajtó bizottságának, a vá -
lalatok és szervezetek vezetőinek: 

1. Az álami, társadámi szervek, vállalatok, intézmények és szerveze-
tek hivatáos megnevezését ukrán nyelven és a nemzeti kisebbségek 
nyelvén kell feltüntetni. 

2. A települések, a közigazgatási területi egységek, utcák, terek, stb. 
megnevezését ukrán nyelven, illetve az adott vidéken élő lakosság több-
sége nemzeti nyelvén kell feltüntetni. 

3. Megállapítandó, hogy azon álami szerveknél, társadalmi egyesülé-
seknél, váamint váláatokná, intézményeknél, szervezeteknél, melyek 
olyan helyeken vannak, ahol a lakosság többsége meghatározott nemzeti 
kisebbséget ákot, az álami ukrán nyelv mellett az adott nemzeti kisebb-
ség nyelve hasznáatos. 

4. Azokon a településeken, ahol a lakosság többsége meghatározott 
nemzeti kisebbséget ákot, az álami, társadalmi szervek, intézmények és 
szervezetek hivatáos személyei kötelesek beszélni az állami nyelvet és a 
nemzeti kisebbség nyelvét olyan szinten, amely hivatái teendőikhez 
szükséges. 

Ha az álampolgár nem ismeri az ukrán vagy a nemzeti kisebbség 
nyelvét, az nem lehet kizáró ok a munkába történő felvételnél. A munká-
ba váó felvétel után a hivatáos személy olyan szinten köteles elsajátíta-
ni annak a szervnek vagy szervezetnek a munkanyelvét, amely a hivatái 
teendői teljesítéséhez szükséges. 

5. Az egy tömegben élő nemzeti kisebbségek lakta településeken az á -
lami mellett a nemzeti jelképek is használhatók. 

6. Az adott rendelkezés teljesítésének ellenőrzésével Szerhij Uszticsot, 
a területi álami közigazgatás első elnökhelyettesét, a járási állami köz-
igazgatások vezetőit, Veress Gábort, a nemzetiségi ügyek osztáyának ve-
zetőjét kell megbízni. 

Mihajlo Krajilo, 
Ukrajna elnökének megbízottja 

Ungvár 
1992. december 17. 

(Kárpáti Igaz Szó, 1992. december. 24.) 



VISSZAKAPTÁK EREDETI NEVÜKET 

A Népképviselők Megyei Tanácsának legutóbbi ülésszakán több tele-
pülés nevének visszaállítása, illetve pontosítása is napirenden szerepelt. 
A beregszászi, nagyszőlősi, volóci, munkácsi, ungvári és huszti járási ta-
nács döntése alapján, s a lakosság véleményét figyelembe véve a megyei 
tanács úgy határozott, hogy kéri az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács Elnök-
ségét, állítsa vissza a következő települések történelmi nevét: 

a beregszászi járásban: Bátyú, Bene, Gut, Jánosi, Hetyen, Kispapi, 
Déda, Som, Csetfalva, Harangláb, Kaszony; 

a nagyszőlősi járásban: Gyula; 
a munkácsi járásban: Barbovo, Dercen, Fomos, Schönbom, Szernye; 
az ungvári járásban: Antalovci, Ljahivci, Palágykomoróc, Kisszelmenc, 

Palló, Bátfa, Szűrte, Téglás, Botfalva, Tiszaágtelek. 
A nyelvtörvény 38. cikkelyének, valamint a nemzetiségi kisebbségi tör-

vény 8. cikkelyének megfelelően a megyei tanács döntött több település 
nevének két nyelven — ukránul és magyarul — történő hivatalos hasz-
nálatáról, Ezek a települések a következők (nevük magyar változatát kö-
zöljük): 

a beregszászi járásban: Beregszász, Bátyú, Bene, Gut, Jánosi, Hetyen, 
Kispapi, Beregdéda, Som, Csetfalva, Harangláb, Csonkapapi, Mezöka-
szony, Nagymuzsaly, Nagybégány, Kisbégány, Sárosoroszi, Nagybereg, 
Rafajnaújfalu, Mezőgecse, Tiszacsoma, Vári; 

a nagyszőlősi járásban: Gyula; 
a munkácsi járásban: Dercen, Fornos, Szemye; 
az ungvári járásban: Palágykomoróc, Kisszelmenc, Palló, Bátfa, Szűr-

te, Téglás, Botfalva, Tiszaágtelek; 
a huszti járásban: Visk. 
A megyei tanács ezen határozata tíz nappal azután lép érvénybe, 

amint megjelenik az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács Közlönyében. 

Ungvár 
1992. december 22. 



A NEMZETISÉGI KISEBBSÉGEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSÁVAL 
FOGLALKOZÓ UKRÁN-MAGYAR VEGYESBIZOTTSÁG 

JAVASLATAI 
UKRAJNA ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK 

KIJEVBEN megtartották az ukrán-magyar vegyesbizottság második 
ülését. Munkája során a felek tájékoztatták egymást arról, hogyan telje-
sítik a bizottság első ülésén kidolgozott javaslatokat, amelyeket Ukrajna 
és a Magyar Köztársaság kormánya elé terjesztettek. 

Véleményt cseréltek úgyszintén a nemzetiségi kisebbségek védelme te-
rén megvalósuló ukrán-magyar kapcsolatok helyzetéről, áttekintették a 
kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. 

A felek kifejezték azt az óhajukat, hogy a továbbiakban is fejlesztik 
együttműködésüket a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmében és 
biztosításában. 

Megelégedéssel mutattak rá, hogy ezt az együttműködést elősegítik a 
határátkelők megnyitásáról és az egyszerűsített határátlépésről szóló 
szerződések, amelyeket az ukrán elnök február 26—27-én esedékes ma-
gyarországi látogatása idején írnak majd alá. 

A kétoldalú kapcsolatok fejlődésének jelentős eseménye lesz az Ukraj-
na és Magyarország közötti konzuli konvenció hatályba lépéséről szóló 
ratifikációs jegyzék cseréje, amelyre szintén e látogatás alkalmával kerül 
sor. 

A felek üdvözlik Ukrajnának és Magyarországnak a konzuli intézmé-
nyek kölcsönös megnyitásával kapcsolatos szándékát. 

A Magyarországon élő ukrán és az Ukrajnában élő magyar nemzetisé-
gi kisebbség jogainak védelme és biztosítása és e kisebbségek harmoni-
kus fejlődését érintő kérdések megoldása ügyében fenntartott kapcsola-
tok továbbfejlesztése céljából a felek célszerűnek tartják javasolni 
országaik kormányának: 

1. Befejezni a városi kórház építését Beregszászban. 
2. Aktivizálni a két ország történelmi és kulturális öröksége tanul-

mányozásával foglalkozó bizottság megalakítására irányuló munkát. 
3. Befejezni az iskolai tankönyvekkel foglalkozó vegyesbizottság létre-

hozását. 
4. Lehetővé tenni a Magyarországon élő ukrán közösség számára, 

hogy hetente egyszer műsoridőt kapjon a rádióban és televízióban (a 
műsoridő tartalmát a későbbiekben egyeztessék). 

5. Megoldani azon magyar származású ukrajnai'diákok státusával 
kapcsolatos kérdést, akik különböző alapítványok és a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség vonalán tanulnak Magyarországon. 

6. Elő kell segíteni ukrán nyelv és irodalom tanszék létrehozását a bu-
dapesti egyetem és a szegedi tanárképző főiskola szláv filológiai karán. 

7. Beregszászban meg kell nyitni az állandó jelleggel működő magyar 
nemzetiségi színházat. 



Ebből a célból: 
— 800 ezer karbovanecet kell kiutalni a Kijevi Karpenko-Karij Szín-

művészeti Főiskola végzősei azon három diplomaelőadásának előké-
szítésével kapcsolatos kiadások fedezésére, amelyeket a színház reperto-
áijára tűznek. 

— 10 millió karbovanecet kell kiutalni az ideiglenes színházhelyiség 
tatarozásának befejezésére. 

— meg kell oldani az állandó színházhelyiség kiutalásának kérdését. 
8. Budapesten befejezni a szombati ukrán iskola alapítási munkálatait. 
9. Elősegíteni a Kijevi Liszenko Zenei Szakközépiskola fiúkórusának 

részvételét a Budapesti Nemzetközi Kórusfesztiválon (1993 júniusa). 
10. Elősegíteni a kárpátaljai könyvtáraknak szánt magyar nyelvű iro-

dalmi művek átadásával és gépkocsiszállításával kapcsolatos kérdést, az 
időszaki kiadványok előfizetésével és a könyvtárak műszaki felszerelésé-
vel összefüggő problémák megoldását. 

11. Gyakorlati segítséget adni a megyei tudományos könyvtárnak ma-
gyar irodalmi osztály megnyitásához. 

12. Elősegíteni Magyarország egyik tudományos könyvtárában, ahol 
ez lehetséges, ukrán irodalmi osztály, illetve részleg nyitását. 

13. Ösztönözni kultúrközpontok fesztiváljainak lebonyolítását azokon 
a vidékeken, ahol egy tömbben élnek ukránok Magyarországon, illetve 
magyarok Ukrajnában. 

14. Koordinálni a nemzetiségi kisebbségek jogainak szavatolását célzó 
erőfeszítéseket a Kárpáti Eurorégió keretén belül. 

15. Államközi programokat dolgozni ki magyar, illetve ukrán nyelvű 
irodalmi művek kiadására az Ukrajnában, illetve a Magyarországon élő 
nemzetiségi kisebbségek számára. 

16. Ösztönözni a kultúra területén való együttműködésről szóló kétol-
dalú államközi megállapodás előkészítését és aláírását. 

17. Befejezni Ukrajna Közoktatási Minisztériuma és a Magyar Köztár-
saság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma közötti együttműködési 
szerződés előkészítését. 

18. Továbbra is ösztönözni a határ menti területek fejlődését és 
együttműködését. 

19. Kölcsönös alapon befejezni a Harangláb—Lónya, Kaszony—Bara-
bás, Asztély—Beregsurány, Tiszaújlak—Tiszabecs egyszerűsített határ-
átkelőhelyek létrehozását. 

A felek kötelezik magukat arra, hogy figyelmesen tanulmányozzák a 
nemzetiségi kisebbségek képviselőinek igényeit és kérdéseit azzal a cél-
lal, hogy idejében reagálhassanak az életükben bekövetkező változások-
ra. 

Kárpáti Igaz Szó, 1993. február 11. 



Helységnév-azonosító* 
(A nevek ukrán írása, kiejtése, magyar megfelelője, a jár ás neve) 

(Ab ran ka) — Ábrán ka, volóci 
(Andrijivka) — Andrásháza, ungvári 
(Antonyivka) — Antalóc, ungvári 
(Ardanove) — Árdánháza, ilosvai 

A 

Абранка 
Андривка 
Антошвка 
Арданове 

Б 

Бабич! 
Бад1в 
Бакош 
Балажер 
Баранинц! 
Барвшок 
Баркасове 
Батрадь 
Батьове 
Бегендяцька Паепль 
Берегуйфалу 
Бедевля 
Береги 
Береги 
Берегове 
Березинка 
Березники 
Березове 
Бистриця 
Б1ла Церква 
Б!ласовиця 
БЬлин 
БКлки 
Б1ловарц! 
Бобове 
Бобове 
Бобовище 
Богаревиця 

(Babicsi) — Bábakút, munkácsi 
(Bagyiv) — Badótanya, beregsz. 
(Bakos) — Kisbakos, beregsz. 
(Balazser) — Balazsér, beregsz. 
(Baraninci) — Baranya, ungvári 
(Baivinok) — Börvinges, ungvári 
(Barkaszove) — Barkaszó, munkácsi 
(Batragy) — Bótrágy, beregsz. 
(Batyove) — Bátyú, beregsz. 
(Behengyacka Pasztilj) — Alsópásztély, nagyb. 
(Berehujfalu) — Beregújfalu, beregsz. 
(Bedevlja) — Bedőháza, técsői 
(Berehi) — Beregi, ökörm. 
(Berehi) — Nagybereg, beregsz. 
(Berehove) — Beregszász, járási központ 
(Berezinka) — Nyírhalom, munkácsi 
(Berezniki) — Bereznek, szolyvai 
(Berezove) — Berezna, huszti 
(Bisztrica) — Repede, munkácsi 
(Bila Cerkva) — Tiszafejéregyháza, rahói 
(Bilaszovica) — Bagolyháza, volóci 
{Bilin) — Bilin, rahói 
(Bilk!) — Bilke, ilosvai 
(Bilovarci) — Kiskirva, técsői 
(Bobove) — Tiszabökény, nagysz. 
(Bobove) — Bobovoje, técsői 
(Boboviscse) — Borhalom, munkácsi 
(Boharevica) — Falucska, ilosvai 

• Alapul vettük a Kárpátaljai területi tanács hivatalos kiadványát, amely az 1983. 
október 1-ei állapotot tükrözi; valamint azokat a központi hivatalos rendeleteket, 
amelyek egyes magyarlakta falvak eredeti nevének visszaállítását teszik közzé 
(Zakarpatszka oblaszty, Uzsgorod, Kárpáti Kiadó- 1983. 114. 1.) 



Богдан (Bohdan) — Tiszabogdány, rahói 
Бодод1в (Bodoliv) — Badaló, beregsz. 
Боржава (Borzsava) — Nagyborzsova, beregsz. 
Боржавське (Borzsavszke) — Nagycsongova, nagysz. 
Бород1вка (Borogyivka) — Bárdháza, munkácsi 
Боронява (Boronyava) — Husztbaranya, huszti 
Братове (Bratove) — Batár, nagysz. 
Бребоя (Breboja) — Bértelek, rahói 
EpecTÎB (Bresztyiv) — Ormód, munkácsi 
Брщ (Brid) — Boród, ilosvai 
Бронька (Bronyka) — Szuhabaranka, ilosvai 
Буювцеве (Bukivceve) — Ungbükkös, nagyb. 
Букове (Bukove) — Fakóbükk, nagysz. 
Буковець (Bukovec) — Beregbárdos, volóci 
Буковець (Bukovec) — Bükköspatak, ökörm. 
Буштина (Bustina) — Bustyaháza, [Handal-] técsői 

В 

Вари 
Велика Батка 
Велика Бкань 
Велика Добронь 
Велика Копаня 
Велика Паладь 
Велика Розтока 
Велика Уголька 
Великий Березний 
Великий Бичмв 
Великий Раковець 
Велик1 reÏBuj 
Велим Ком'яти 
Велик1 Лази 
Велик1 Лучки 
Велятин 
Вербове 
Вербовець 
Верб'яж 
Вертеп 
Верхне Водяне 
Верхн'1 Ворота 
Верхн! Ремети 
Верхнж Бистрий 
Верхнш Коропець 
Верхней Студений 
Верхня Визниця 

(Vari) — Mezővári, beregsz. 
(Velika Bakta) — Nagybakta, beregsz. 
(Velika Bíhany) — Nagybégány, beregsz. 
(Velika Dobrony) — Nagydobrony, ungvári 
(Velika Kopanya) — Felsöveresmart, nagysz. 
(Velika Palagy) — Nagypalád, nagysz. 
(Velika Roztoka) — Gázló, ilosvai 
(Velika Ugolka) — Nagyugolyka, técsői 
(Velikij Bereznij) — Nagyberezna, járási központ 
(Velikij Bicskiv) — Nagybocskó, rahói 
(Velikij Rakovec) — Nagyrákóc, ilosvai 
(Veliki Hejivci) —Nagygejőc, ungvári 
(Veliki Komjati) — Magyarkomját, nagysz. 
(Veliki Lazi) — Nagyláz, ungvári 
(Veliki Lucski) — Nagylucska, munkácsi 
(Veljatin) — Veié te, huszü 
(Verbove) — Csonkás, nagysz. 
(Verbovec) — Verbőc, nagysz. 
(Verbjazs) — Verebes, volóci 
(Vertep) — Vertepa, huszti 
(Verhnye Vogyane) — Felsőapsa, rahói 
(Verhnyi Vorota) — Felsőverecke, volóci 
(Verhnyi Remeti) — Felsőremete, beregsz. 
(Verhnyij Bisztrij) — Felsősebes, ökörm. 
(Verhnyij Koropec) — Felsőkerepec, munkácsi 
(Verhnyij Sztudenij) — Felsőhidegpatak, ökörm. 
(Verhnya Viznica) — Felsőviznice, munkácsi 



Верхня Граб1вниця 
Верхня Солотвина 
Верховина-Бистра 
Веряця 
Видричка 
Вилок 
Виноград1в 
Вишоватий 
Вишка 
Вишкове 
Вишнш Дубовець 
BbbxÍBKa 
Buibxieuj 
ВЬьх1вц1-Лази 
BbbxißHHK 
ВЬьховатий 
Виьховиця 
Виьшани 
ВЬьшинки 
B í h k o b c 

Вовкове 
Вовчий 
Водиця 
Воловець 
Воловиця 
Волосянка 
Вон1гове 
Ворочеве 
Вучкове 

(Verhnya Hrabivnica) — Felsőgereben, volóci 
(Verhnya Szolotvina) — Felsőszlatina, ungvári 
(Verhovina-Bisztra) — Határszög, nagyb. 
(Veijaca) — Veréce, nagysz. 
(Vidricska) — Vidráspatak, rahói 
(Vilok) — Tiszaújlak, nagysz. 
(Vinohragyiv) — Nagyszőlős, járási központ 
(Visovatij) — Vosováti, técsői 
(Viska) — Viharos, nagyb. 
(Viskove) — Visk, huszti 
(Visnyij Dubovec) — Felsőpatakvölgy, técsői 
(Vilhivka) — Ölyvös, ilosvai 
(Vilhivci) — Irhóc, técsői 
(Vilhivci-Lazi) — Irhóc-Lázi, técsői 
(Vilhivcsik) — Olhovcsik, técsői 
(Vilhovatij) — Kiscserjés, rahói 
(Vilhovica) — Olhoviea, munkácsi 
(Vilsani) — Égermező, huszti 
(Vilsinki) — Egreshát, perecsini 
(Vinkove) — Vinkó, munkácsi 
(Vovkove) — Ungordas, ungvári 
(Vovcsij) — Vocsitelep, szolyvai 
(Vodica) — Kisapsa, rahói 
(Volovec) — Volóe, járási központ 
(Volovica) — Beregpálfalva, ilosvai 
(Voloszjanka) — Hajasd, nagyb. 
(Vonyihove) — Vajnág, técsői 
(Vorocseve) — Kapuszög, perecsenyi 
(Vucskove) —Vucskómezö, ökönn. 

г 
Гайдош 
Галоч 
Гандеровиця 
TaHH4i 
Ганьковиця 
Гаразд1вка 
Гать 
Герц1вц1 
Гетиня 
Геча 
Глибоке 
Глибокий I T O T Í K 

Глиняний 
Говерла 

(Hajdos) — Nagygajdos, ungvári 
(Haloes) — Gálocs, ungvári 
(Handerovica) — Klastromfalva, munkácsi 
(Hanicsi) — Gánya, técsői 
(Hanykovica) — Kisanna, szolyvai 
(Harazgyivka) — Gút [Kétgút, Kis~, Nagy~l, beregsz. 
(Haty) — Gát, beregsz. 
(Hercivci) — Hegyrét, munkácsi 
(Hetinya) — Tiszahetény, nagysz. 
(Hecsa) — Mezőgecse, beregsz. 
(Hliboke) — Mélyút, ungvári 
(Hlibokij Potyik) — Szorospatak, técsői 
(Hlinyanij) — Hlinyáni, técsői 
(Hoverla) — Hoverla, rahói 



Голубине 
Голятин 
Гонцош 
Горб 
Горбки 
Горбок 
Горшчеве 
Горонда 
Грабар1в 
Грабове 
Гребля 
Груники 
Грушеве 
Гудя 
Гукливий 
Гусний 
Гута 

д 
Данил(вка 
Данилове 
Демеч1 
Деревц1 
Деренковець 
Дешковиця 
Дзвшкове 
Д1бр1вка 
Дубр1вка 
Д1брова 
Д1вичне 
ДЦове 
Д1л 
Дьлове 
Д л̂ок 
ДЬок 
Добр1к 
Доброалля 
Добрянське 
Довге 
Довге Поле 
Домашин 
Домбоки 
Доробратове 
Драгиня 
Драгове 

(Holubine) — Galambos, szolyvai 
(Holjatin) — Tarfalu, ökörm. 
(Honcos) — Gancos, huszti 
(Horb) — Gorb, ökörm. 
(Horbki) — Rákospatak, nagysz. 
(Horbok) — Kissarkad, ilosvai 
(Horicseve) — Herincse, huszti 
(Horonda) — Gorond, munkácsi 
(Hrabariv) — Halábor, beregsz. 
(Hrabove) — Szidorfalva, munkácsi 
(Hreblja) — Felsőkaraszló, ilosvai 
(Hruniki) — Grunyikl, técsöi 
(Hruseve) — Szentmihálykörtvélyes, técsöi 
(Hugya) — Gödényháza, nagysz. 
(Huklivij) — Zúgó, volöci 
(Husznij) — Erdőludas, nagyb. 
(Huta) — Unghuta, ungvári 

(Danilivka) — Danllovka, beregsz. 
(Danilove) — Husztsófalva, huszti 
(Demecsi) — Gyemecsi, ungvári 
(Derevei) — Bátfa, ungvári 
(Derenkovec) — Beregsom, beregsz. 
(Deskovica) — Deskófalva, ilosvai 
(Dzvinkove) — Kisharangláb, beregsz. 
(Gyibrivka) — Dubrovka, ilosvai 
(Dubrivka) — Ungtölgyes, ungvári 
(Gyibrova) — Alsóapsa, técsöi 
(Gyivicsne) — Forgolány, nagysz. 
(Gyidove) — Beregdéda, beregsz. 
(Gyil) — Hegyfok, ökörm. 
(Gyilove) — Terebesfehérpatak, rahói 
(Gyilok) — Blizsnigyilok, huszti 
(Gyilok) — Beregpapfalva, munkácsi 
(Dobrik) — Dobrikdülő, rahói 
(Dobroszilja) — Bene, beregsz. 
(Dobijanszke) — Nyágova, técsöi 
(Dovhe) — Dolha, ilosvai 
(Dovhe Pole) — Unghosszúmezö, ungvári 
(Domasin) — Domafalva, nagyb. 
(Domboki) — Dombokpuszta, munkácsi 
(Dorobratove) — Drágabártfalva, ilosvai 
(Drahinya) — Draginya, munkácsi 
(Drahove) — Kövesliget, huszti 



Драчини (Dracsini) — Újtövisfalva, szolyvai 
Дрисша (Driszina) — Dercen, munkácsi 
Дротинц! (Drotinci) — Tiszaszirma, nagysz. 
Дуби (Dubi) — Dubi, ilosval 
Дубине (Dubine) — Dubina, munkácsi 
Дубове (Dubove) — Dombó, técsői 
Дубринич (Dubrinics) — Bercsényifalva, perecsenyi 
Дубр1вка (Dubrivka) — Dubrovka, técsői 
Дулове (Dulove) — Dulfalva, técsői 
Дунковиця (Dunkovica) — Nyíresújfalu, ilosvai 
Дусина (Duszina) — Zajgó, szolyvai 
Дякове (Gyakove) — Nevetlenfalu, nagysz. 

E 

Есень (Eszeny) — Eszeny, ungvári 

Ж 
Жбор1вц1 (Zsborivci) — Rónafalu, munkácsi 
Жденеве (Zsdeneve) — Szarvasháza, volóci 
Жнятине (Zsnyatine) — Izsnyéte, munkácsi 
Жовтневе (Zsovtneve) — Szokernica, huszti 
Жорнава (Zsornava) — Malomrét, nagyb. 
Жукове (Zsukove) — Zsukó, munkácsi 

3 
Забодотне (Zabolotne) — Sárdik, ilosvai 
Заболоття (Zabolottya) — Fertösalmás, nagysz. 
ЗабрЦь (Zabrigy) — Gázló, huszti 
Забредь (Zabrigy) — Révhely, nagyb. 
Завадка (Zavadka) — Kiscsongova, volóci 
Завбуч (Zavbucs) — Kistar, perecsenyi 
Заверхня Кичера (Zaverhnya Kicsera) — Nagycserjés, ökörm. 
Завидове (Zavidove) — Dávidfalva, munkácsi 
Завийка (Zavijka) — Határvölgy, ökörm. 
Завосина (Zavoszina) — Szénástelek, nagyb. 
Загаття (Zahattya) — Hátmeg, ilosvai 
Загорб (Zahorb) — Határhegy, ökörm. 
Загорб (Zahorb) — Határhegy, nagyb. 
ЗадЬльське (Zagyilszke) — Rekesz, volóci 
Залом (Zalom) — Szakadék, huszti 
Залужжя (Zaluzzsa) — Beregklsalmás, munkácsi 



Заперед1лля 
Запсонь 
Зар1чеве 
Зар1чне 
Зар1ччя 
Застиавка 
Затишне 
Збини 
Змпвка 
Зняцеве 
Золотареве 
Зуб1вка 

I 
ißaHiexa 
ÍeaHÍBU,i 
1вашковиця 
Î3a 
1зки 
LibKÎBui 
Ьтьниця 
1мстичеве 
1рлява 
1ршава 

К 

Калини 
Калл1в 
Кальник 
Кам'яниця 
Кам'янське 
Карачин 
Карпати 
Карповтлаш 
Каштанове 
Кваси 
Квасове 
Келечин 
Керецьки 
Кибляри 
Кшлодь 
Кжчеш 
Kipemi 

(Zaperegyillja) — Gombástelek, ökörm. 
(Zapszony) — Zápszony, beregsz. 
(Zaricseve) — Drugetháza, perecsenyi 
(Zaricsne) — Tulanagyágtelep, huszti 
(Zaricsa) — Alsókaraszló, ilosvai 
(Zatiszivka) — Csomafalva, nagysz. 
(Zatisne) — Tasnád, beregsz. 
(Zbini) — Izbolya, volóci 
(Zmijivka) — Kígyós, beregsz. 
(Znyaeeve) — Ignéc, munkácsi 
(Zolotareve) — Ötvösfalva, huszti 
(Zubivka) — Beregfogaras, munkácsi 

(Ivanyivka) — Makkosjánosi, beregsz. 
(Ivanyivci) — Iványi, munkácsi 
(Ivaskovica) — Iváskófalva, ilosvai 
(Iza) — Iza, huszti 
(Izki) — Iszka, ökörm. 
(Ilkivci) — Ilkó, munkácsi 
(Ilnica) — Ilonca, ilosvai 
(Imszticseve) Misztiee, ilosvai 
(Irljava) — Ungsasfalva, ungvári 
(Irsava) — Ilosva, járási központ 

(Kalini) — Alsókálinfalva, técsői 
(Kalliv) — Kálovi, huszti 
(Kalnik) — Beregsárrét, munkácsi 
(Kamjanica) — Ókemenee, ungvári 
(Kamjanszke) — Beregkövesd, ilosvai 
(Karacsin) — Karácsfalva, nagysz. 
(Kárpáti) — Beregvár, munkácsi 
(Karpovtlas) — Kárpótlás, huszti 
(Kastanove) — Vadastanya, beregsz. 
(Kvaszi) — Tiszaborkút, rahói 
(Kvaszove) — Kovászó, beregsz. 
(Kelecsin) — Kelecsény, ökörm. 
(Kerecki) — Kerecke, szolyvai 
(Kibljari) — Köblér, ungvári 
(Kinlogy) — Kínlódj, munkácsi 
(Kincses) — Kincsestanya, ungvári 
(Kiresi) — Kőrösös, huszti 



Ючерели (Kicsereli) — Klcserela, huszti 
Ючерний (Kicsernij) — Nagycserjés, volóci 
Кленовець (Klenovec) — Frigyesfalva, munkácsi 
Климовиця (Klimovica) — Kelemenfalva, ilosvai 
Клинове (Klinove) — Akli, nagysz. 
Клиновецька Гора (Klinovecka Нога) — Akiihegy, nagysz. 
Клочки (Klocski) — Lakatosfalva, munkácsi 
Клячанове (Kljacsanove) — Klacsanó, munkácsi 
Ключарки (Kljucsarki) — Várkulcsa, munkácsi 
Кнагиня (Knyahinya) — Csillagfalva, nagyb. 
Кобалевиця (Kobalevica) — Gálfalva, ilosvai 
Кобилецька Поляна (Kobilecka Poljana) — Gyertyánliget, rahói 
Колодне (Kolodne) — Tőkésfalu, técsői 
Колочава (Kolocsava) — Alsókalocsa, ökörm. 
Кольчине (Kolcsine) — Kölcsény, munkácsi 
KoMapißoi (Komarivci) — Palágykomoróc, ungvári 
Комсомольськ (Komszomolszk) — Németmokra, técsői 
Коногиивц! (Konoplivci) — Kendereske, munkácsi 
Концове (Koncove) — Koncháza, ungvári 
Копашневе (Kopasneve) — Gernyés, huszti 
Копин1вц1 (Kopinyivci) — Nagymogyorós, munkácsi 
Коритняни (Koritnyani) — Kereknye, ungvári 
Королеве (Koroleve) — Királyháza, nagysz. 
Косини (Koszini) — Mezőkaszony, beregsz. 
K O C Í B Верх (Kosziv Ver) — Koszóver, ökörm. 
KocißCbKa Поляна (Koszivszka Poljana) — Kaszómező, rahói 
Костева Пасп'ль (Koszteve Pasztil) — Nagypásztély, nagyb. 
Костил1вка (Kosztilivka) — Barnabás, rahói 
Кострина (Kosztrina) — Csontos, nagyb. 
Костринська (Kosztrinszka Roztoka) — Alsó- és Felsőroszto-
Розтока ka, nagyb. 
Котельниця (Kotelnica) — Katlanfalva, volóci 
Кошелеве (Koseleve) — Keselymező, huszti 
Крайне (Krajne) — Kálló, huszti 
Крайникове (Krajnikove) — Mihálka, huszti 
Крайня Мартинка (Krajnya Martinka) — Végmártonka, ilosvai 
Красна (Kraszna) — Tarackraszna, técsői 
Крива (Kriva) — Tiszakirva, huszti 
Крива (Kriva) — Nagykirva, técsői 
Кривий (Krivij) — Krivi, huszti 
Крите (Krite) — Fedelesfalva, munkácsi 
Кричове (Kricsove) — Kricsfalu, técsői 
Круглий (Kruhlij) — Körtelep, rahói 
Кузьмине (Kuzmine) — Beregszilvás, munkácsi 
Кутлаш (Kutlas) — Kutlás, huszti 
Кучава (Kucsava) — Németkucsova, munkácsi 
Кушниця (Kusnica) — Kovácsrét, ilosvai 



Куштановиця (Kustanovica) — Kustánfalva, munkácsi 

Л 

Лавки 
Лазещина 
Лази 
Лази 
Лалове 
Лапрка 
Лемк1вц1 
Лецовиця 
Липецька Поляна 
Липове 
Липовець 
Липовець 
Липча 
Лисичеве 
Лшцари 
Л1нц1 
Лкарня 
Лккове 
Лкковець 
Лоза 
Лозянський 
Локпгь 
Лопух1в 
Лопушанка 
Лопушне 
Лохове 
Лубня 
Луг 
Луги 
Лужанка 
Лукове 
Лумшори 
Лунка 
Люта 

M 

(Lavki) — Lóka, munkácsi 
(Lazescsina) — Mezőhát, rahói 
(Lazi) — Lázi, técsői 
(Lazi) — Timsor, volóci 
(Lalove) — Beregleányfalu, munkácsi 
(Latyirka) — Latorcafő, volóci 
(Lemkivci) — Lehóc, ungvári 
(Lecovica) — Kislécfalva, munkácsi 
(Lipecka Poljana) — Lipcsemező, huszti 
(Lipove) — Hetyen, beregsz. 
(Lipovec) — Hárs, perecsenyi 
(Lipovec) — Hárspatak, huszti 
(Lipcsa) — Lipcse, huszti 
(Liszicseve) — Rókamező, ilosvai 
(Likicari) — Kurucvár, perecsenyi 
(Linci) — Unggesztenyés, ungvári 
(Liszarnya) — Erdőpatak, munkácsi 
(Liszkove) — Fornos, munkácsi 
(Liszkovec) — Lengyelszállás, ökörm. 
(Loza) — Füzesmező, ilosvai 
(Lozjanszkij) — Cserjés, ökörm. 
(Lokity) — Nagyábránka, ilosvai 
(Lopuhiv) — Brusztura, técsői 
(Lopusanka) — Lombos, szolyvai 
(Lopusne) — Leveles, ökörm. 
(Lohove) — Beregszőlős, munkácsi 
(Lubnya) — Kies völgy, nagyb. 
(Luh) — Lonka, rahói 
(Luhi) — Laposmező, rahói 
(Luzsanka) — Asztély, beregsz. 
(Lukove) — Lukovo, ilosvai 
(Lumsori) Rónafüred, perecsenyi 
(Lunka) — Kislonka, huszti 
(Ljuta) — Havasköz, nagyb. 

Майдан 
Макарове 
Мала Б1гань 

(Majdan) — Majdánka, ökörm. 
(Makarove) — Makarja, munkácsi 
(Mala Bihany) — Kisbégány, beregsz. 



Мала Добронь 
Мала Копаня 
Мала Мартинка 
Мала Розтока 
Мала Уголька 
Малий Березний 
Малий Раковець 
Мал1* Ге'Гвщ 
Мат1еве 
Маюрки 
Медвед1вщ 
Медвежий 
Мерешор 
Микул1вц1 
Минай 
Мирча 
Мщяниця 
М|жпр'я 
Модьорош 
Мокра 
Монастирець 
Мочола 
Муж1еве 
Мукачеве 

(Mala Dobrony) — Kisdobrony, ungvári 
(Mala Kopanya) — Alsóveresmart, nagysz. 
(Mala Martinka) — Mártonka, szolyvai 
(Mala Roztoka) — Felsőhatárszeg, ilosvai 
(Mala Uholka) — Kisugolyka, técsői 
(Malij Bereznij) — Kisberezna, nagyb. 
(Malij Rakovec) — Kisrákóc, ilosvai 
(Mali Hejivci) — Klsgejöc, ungvári 
(Matyijévé) —Mátyfalva, nagysz. 
(Majurki) — Majorka, perecsenyi 
(Medvegyivci) — Fagyalos, munkácsi 
(Medvezsij) — Medvezsij, huszti 
(Meresor) — Rókarét, ökörm. 
(Mikulivci) — Kismogyorós, munkácsi 
(Minaj) — Minaj, ungvári 
(Mircsa) — Mércse, nagyb. 
(Migyanica) — Medence, ilosvai 
(Mizshiija) — Ökörmező, járási-központ 
(Mogyoros) — Mogyorós, huszti 
(Mokra) — Mokra, perecsenyi 
(Monasztirec) — Monostor, huszti 
(Mocsola) — Macsola, beregsz. 
(Muzsijeve) — Nagymuzsaly, beregsz. 
(Mukacseve) — Munkácsi, járási központ 

H 

Нанкове 
Невицьке 
Негрове 
Негровець 
Нелтине 
Нересниця 
Нижне Болотне 
Нижне Селище 
Нижн! Ворота 
Нижн1 Ремети 
Нижшй Бистрий 
Нижшй Дубовець 
Нижшй Коропець 
Нижшй Студений 
Нижня Солотвина 
Нове Давидкове 
Нове Клинове 
Нове Село 
Нове Село 

(Nankove) — Husztköz, huszti 
(Nevicke) — Nevicke, ungvári 
(Nehrove) — Maszárfalva, ilosvai 
(Nehrovec) — Felsőkalocsa, ökörm. 
(Nelipine) — Hársfalva, szolyvai 
(Neresznica) — Nyéresháza, técsői 
(Nyizsnye Bolotne) — Alsósárad, ilosvai 
(Nyizsnye Szeliscse) —Alsószeliscse, huszti 
(Nizsnyi Vorota) — Alsóverecke, volóci 
(Nizsnyi Remeti) — Alsóremete, beregsz. 
(Nizsnyij Bisztrij) — Alsóbisztra, huszti 
(Nizsnij Dubovec) — Alsópatakvölgy, técsői 
(Nizsnyij Koropec) — Alsókerepec, munkácsi 
(Nizsnyij Sztudenij) — Alsóhidegpatak, ökörm. 
(Nizsnya Szolotvina) — Alsószlatina, ungvári 
(Nove Davidkove) — Újdávidháza, munkácsi 
(Nove Klinove) — Akiitanya [Új-], nagysz. 
(Nove Szelő) — Tiszaújhely, nagysz. 
(Nove Szelő) — Alsóschönborn, munkácsi 



Новобарове 
Новоселиця 
Новоселиця 
Новоселиця 
Новоселиця 
Новоселиця 
Нярош Горонда 

(Novobarove) — Újbárd, técsői 
(Novoszelica) — Sósfalu, nagysz. 
(Novoszelica) — Tarújfalu, ökörm. 
(Novoszelica) — Kisrétfalu, munkácsi 
(Novoszelica) — Újkemence, perecsenyi 
(Novoszelica) — Taracújfalu, técsői 
(Nyaros Horonda) — Nyárasgorond, beregsz. 

О 

Обава (Obava) — Dunkófalva, munkácsi 
Облаз (Oblaz) — Forduló, huszti 
Ожоверх (Ozsoverh) — Magastetö, huszU 
Округла (Okruhla) — Kerekhegy, técsői 
Олександр1вка (Olekszandrivka) — Ósándorfalva, huszti 
Оленеве (Oleneve) — Szarvaskút, szolyvai 
Олешник (Olesnik) — Szölösegres, nagysz. 
Онок (Ónok) — Ilonokújfalu, nagysz. 
Онок1вц| (Onokivci) — Felsödomonya, ungvári 
Ор1ховиця (Orihovica) — Rahonca, ungvári 
Opocieee (Oroszijevo) — Sárosoroszi, beregsz. 
Осава (Oszava) — Darázsvölgy, huszti 
Ociií (Oszij) — Szajkófalva, ilosvai 

П 

Павлове 
Павлове 
Павшин 
Паака 
Пасплки 
Пацканьове 
Пашшвщ 
Перехресний 
Перехрестя 
Перечин 
Петр1вка 
Петрове 
Петруипв 
Пещера 
Пилипець 
Пщвиноград1в 
Пщпрне 
Пщгорб 
Пщплеша 

(Pavlove) — Klspálos, szolyvai 
(Pavlove) — Palló, ungvári 
(Pavsin) — Pósaháza, munkácsi 
(Paszika) — Kishídvég, szolyvai 
(Pasztilki) — Kispásztély, perecsenyi 
(Packanyove) — Patakos, ungvári 
(Paskivci) — Hidegrét, volóci 
(Perehresznij) — Pereháza, volóci 
(Perehresztya) — Tiszakeresztúr, nagysz. 
(Perecsin) — Perecseny, járási központ 
(Petrivka) — Kiseszeny, ungvári 
(Petrove) — Tiszapéterfalva, nagysz. 
(Petrusiv) — Petrusó, técsői 
(Pescsera) — Pescsera, técsői 
(Pilipec) — Fülöpfalva, ökörm. 
(Pidvinohragyiv) — Szölösvégardó, nagysz. 
(Pidhirne) — Oláhcsertész, ilosvai 
(Pidhorb) — Hegyfark, ungvári 
(Pidplesa) — Pelesalja, técsői 



ГПдполоззя 
ГПдчумаль 
П!стрялове 
Плав'я 
Плаюць 
Плоскановиця 
Плоске 
Плоский Пот1к 
Под1шор 
Подобовець 
Поляна 
Поляна 
Полянська Гута 
Попове 
Порошкове 
nocÎ4 
Пот1К 
Поточок 
Приборжавське 
Пригщь 
Прикордонне 
Прислш 
Притисянське 
Противець 
Пузнямвц1 
Пушкше 

(Pidpolozzja) — Vezérszállás, volóci 
(Pidcsumalj) — Podcsumály, ökörm. 
(Pisztijalove) — Pisztraháza, munkácsi 
(Plavja) — Zsilip, szolyvai 
(Plajuc) — Plajuc, rahói 
(Ploszkanovice) — Ploszkánfalva, munkácsi 
(Ploszke) — Dombostelek, szolyvai 
(Ploszkij Potyik) — Pataktanya, szolyvai 
(Pogyisor) — Podisor, técsői 
(Podobovec) — Padóc, ökörm. 
(Poljana) — Polena, szolyvai 
(Poljana) — Gernyésmező, huszti 
(Poljanszka Huta) — Mezőhuta, perecsenyi 
(Popove) — Csonkapapi, beregsz. 
(Poroskove) — Poroskő, perecsenyi 
(Poszics) — Posies, huszti 
(Potyik) — Bükköskö, ökörm. 
(Potocsok) — Kispatak, huszti 
(Priborzsavszke) — Zárnya, ilosvai 
(Prihigy) — Prihud, técsői 
(Prikordonne) — Botfalva, ungvári 
(Priszlip) — Pereszlő, ökörm. 
(Pritiszjanszke) — Csonkás, nagysz. 
(Protiveny) — Félszeg, huszti 
(Puznyakivci) — Szarvasrét, munkácsi 
(Puskiné) — Puskino, nagysz. 

P 

Ракове (Rakove) — Rakó, técsői 
Ракове (Rakove) — Rákó, perecsenyi 
Ракош (Rákos) — Rákos, huszU 
Ракошин (Rákosin) — Beregrákos, munkácsi 
PaTÍBu,i (Ratyivci) — Nagyrát, ungvári 
Рафайлове (Rafajlove) — Rafajnaújfalu, beregsz. 
PaxiB (Rahiv) — Rahó, járási központ 
Рек1ти (Rekiti) — Rekettye, ökörm. 
Репинне (Repinne) — Repenye, ökörm. 
PiBHe (Rivne) — Szernye, munkácsi 
PiBHe (Rivne) — Rovnoje, técsői 
PÍ4Ka (Ricska) — Kispatak, ökörm. 
Родниювка (Rodnikivka) — Beregforrás, szolyvai 
Родникова Гута (Rodnikova Huta) — Forráshuta, szolyvai 
Роз1вка (Rozivka) — Ketergény, ungvári 
Розтока (Roztoka) — Rosztoka, ökörm. 
Розтока (Roztoka) — Alsóhatárszeg, volóci 



Розтоки 
Розтоцька Паепль 
P O K O C Í B 

Рос1шка 
Росош 
Росош 
Ростов'ятиця 
Руня 
Руська Долина 
Руська Кучава 
Руська Мокра 
Руське 
Руське Поле 
Руський Мочар 
Руськ! ГеТвц! 
Русью KoMapÍBui 
Ряпщь 

(Roztoki) — Nyilas, rahói 
(Roztocka Pasztil) — Felsőpásztély, nagyb. 
(Rokosziv) — Rakasz, huszti 
(Rosziska) — Rászocska, rahói 
(Roszos) — Rosszos, técsöi 
(Roszos) — Kopár, szolyvai 
(Rosztovjatica) — Rosztovátovci, munkácsi 
(Runya) — Runya, técsöi 
(Ruszka Dolina) — Oroszvölgy, nagysz. 
(Ruszka Kucsava) — Oroszkucsova, munkácsi 
(Ruszka Mokra) — Oroszmokra, técsöi 
(Ruszke) — Orosztelek, munkácsi 
(Ruszke Pole) — Úrmező, técsöi 
(Ruszkij Mocsár) — Oroszmocsár, nagyb. 
(Ruszki Hejivci) — Oroszgejőc, ungvári 
(Ruszki Komarivci) — Oroszkomoróc, ungvári 
(Rjapigy) — Rápigy, huszti 

с 

CacÎBKa 
Сасове 
Сасове 
Свалява 
Свалявка 
Свобода 
Свобода 
Середне 
Середне Водяне 
Синевир 
Синевирська Поляна 
Синяк 
С1ль 
Ольце 
Омер 
Омерки 
С|'тний 
Скотарське 
Слоповий 
Смерекове 
Смологовиця 
Собатин 
Сойми 
Сокирниця 
Соловка 
Соломонове 

(Szaszivka) — Szászóka, szolyvai 
(Szaszove) — Tiszaszászfalu, nagysz. 
(Szaszove) — Szálláspatak, técsöi 
(Szvaljava) — Szolyva, járási központ 
(Szvaljavka) — Szvalyavka, perecsenyi 
(Szvoboda) — Nagybakos, beregsz. 
(Szvoboda) — Szvoboda, ökörm. 
(Szerednye) — Szerednye, ungvári 
(Szerednye Vogyane) — Középapsa, rahói 
(Szinevir) — Alsószinevér, ökörm. 
(Szinevirszka Poljana) — Felsőszinevér, ökörm. 
(Szinyak) — Kékesfüred, munkácsi 
(Szil) — Sóslak, nagyb. 
(Szilce) — Beregkisfalud, ilosvai 
(Szimer) — Ószemere, perecsenyi 
(Szimerki) — Újszemere, perecsenyi 
(Szitnij) — Szitni, rahói 
(Szkotarszke) — Kisszolyva, volóci 
(Szlopovij) — Szlopony, huszti 
(Szmerekove) — Szemerelő, nagyb. 
(Szmolohovica) — Kisábránka, ilosvai 
(Szobatin) — Szombati, ilosvai 
(Szomji) —Vízköz, ökönn. 
(Szokirnica) — Szeklence, huszti 
(Szolovka) — Szalóka, ungvári 
(Szolomonove) — Tiszasalamon, ungvári 



Солоне 
Солонц! 
Солотвина 
Соломин 
Сонячне 
Сопки 
Соф1я 
Ставне 
Станове 
Становець 
Старе Давидкове 
Стебл1вка 
Стебний 
Сторожниця 
Страбичове 
Стригальня 
Стримба 
Стрипа 
Стричава 
Стройне 
Стужиця 
Сускове 
Суха 
Сухий 
Сухий 
Сюрте 
Сюрюк 

Т 

Тараавка 
TapHÎBui 
Теглаш 
Текове 
Теребля 
Тересва 
Тернове 
Тибава 
Тисаашвань 
Тисолове 
Тисянка 
Тихий 
Тиилв 
T í t k í b l ú 

Тополин 
Топчине 

(Szolone) — Királyvölgy, técsői 
(Szolonci) — Kisszelmenc, ungvári 
(Szolotvina) — Aknaszlatina, técsői. 
(Szolocsin) — Királyfiszállás, szolyvai 
(Szonyacsne) — Tiszatanya, beregsz. 
(Szopki) — Szopkó, ökörm. 
(Szofija) — Zsófiafalva, munkácsi 
(Sztavne) — Fenyvesvölgy, nagyb. 
(Sztanove) — Szánfalva, munkácsi 
(Sztanovec) — Sztanovec, huszti 
(Sztare Davidkove) — ódávidháza, munkácsi 
(Szteblivka) — Száldobos, huszti 
(Sztebnij) — Domhát, rahói 
(Sztorozsnyica) — Őrdarma, ungvári 
(Sztrabicsove) — Mezőterebes, munkácsi 
(Sztrihalnya) — Fenyves, ökörm. 
(Sztrimba) — Almáspatak, rahói 
(Sztripa) — Sztrippa, ungvári 
(Sztricsava) — Eszterág, nagyb. 
(Sztrojne) — Malmos, szolyvai 
(Sztruzsica) — Patakófalu, nagyb. 
(Szuszkove) — Bányafalu, szolyvai 
(Szuha) — Szuha, ilosvai 
(Szuhij) — Szuhapatak, nagyb. 
(Szuhij) — Szárazpatak, ökörm. 
(ßzjurte) — Szűrte, ungvári 
(Szjuijuk) — Szurjuk, huszti 

(Taraszivka) — Tereseipatak, técsői 
(Tamyivci) — Ungtarnőc, ungvári 
(Tehlas) — Kistéglás, ungvári 
(Tekove) — Tekeháza, nagysz. 
(Tereblja) — Talaborfalu, técső 
(Tereszva) — Taracköz, técsői 
(Temove) — Kökényes, técsői 
(Tibava) — Havasalja, szolyvai 
(Tiszaasvany) — Tiszaásvány, ungvári 
(Tiszolove) — Tiszaló, técsői 
(Tiszjanka) — Tiszaágtelek, ungvári 
(Tihij) — Tiha, nagyb. 
(Tisiv) — Csendes, volóci 
(Tyitkivci) — Titokvölgy, ökörm. 
(Topolin) — Topolin, huszti 
(Topcsine) — Topcsino, técsői 



Торунь 
Тросник 
Тростянець 
Тростяниця 
Туриця 
Турички 
ТурТ Ремети 
Тур'я Бистра 
Тур'я Паска 
Тур'я Поляна 
Тяч1в 
Тяч1вка 
Тюшка 

(Toruny) — Toronya, ökörm. 
(Trosznik) — Tiszasásvár, nagysz. 
(Trosztyanec) — Trosztyanec, rahói 
(Trosztyanica) — Nádaspatak, munkácsi 
(Turica) — Nagyturjaszög, perecsenyi 
(Turicski) — Kisturjaszög, perecsenyi 
(Tuiji Remeti) — Turjaremete, perecsenyi 
(Tuíja Bisztra) — Turjasebes, perecsenyi 
(Tuíja Paszika) — Turjavágás, perecsenyi 
(Tuija Poljana) — Turjamező, perecsenyi 
(Tyacsiv) — Técső, járási központ 
(Tyacsivka) — Kistécsö, técsői 
(Tyuska) — Csuszka, ökörm. 

У 

Угля (Uhlja) — Uglya, técsői 
Ужгород (Uzshorod) — Ungvár, megyei és járási székhely 
Ужок (Uzsok) — Uzsok, nagyb. 
Уклин (Uklin) — Aklos, szolyvai 
Усть-Чорна (Uszty-Csorna) — Királymező, técsői 

Ф 

Фанчикове (Fancsikove) — Fancsika, nagysz. 
Фонтиняси (Fontinyaszi) — Fontenyásza, técsői 

X 

Хижа (Hizsa) — Kistarna, nagysz. 
Хмел1в (Hmeliv) — Komlós, rahói 
Хмельник (Hmiljnik) — Komlós, ilosvai 
Холмець (Holmec) — Korláthelmec, ungvári 
Холмовець (Holmovec) — Hömlőc, nagysz. 
Холмок (Holmok) — Kincseshomok, ungvári 
Худлове (Hudlove) — Horlyó, ungvári 
Хуст (Huszt) — Huszt, járási központ 
Хустець (Husztec) — Husztyecpatak, huszti 

Ц 

Цигашвщ (Ciganyivci) — Cigányos, ungvári 



ч 

Чабашвка 
Чабин 
Часл1вц1 
Чепа 
Червеневе 
Червоне 
ЧереТвф 
Черник 
Черт1ж 
Черт1ж 
Четове 
Чикош Горонда 
Чинад1еве 
Чома 
Чоманин 
Чоп 
ЧОШВц! 
Чорна 
Чорна Тиса 
Чорний I IOTÍK 

Чорний I IOTÍK 

Чорноголова 
Чорнотиав 
Чумалеве 

(Csabanyivka) — Bacsó, ungvári 
(Csabin) — Csabina, munkácsi 
(Csaszlivci) — Császlóc, ungvári 
(Csepe) — Csepe, nagysz. 
(Cserveneve) — Cserlenő, munkácsi 
(Cseivone) — Csarondahát, ungvári 
(Cserejivci) — Cserház, munkácsi 
(Csernik) — Csernik, szolyvai 
(Csertyizs) — Ungcsertész, ungvári 
(Csertyizs) — Csertés, huszti 
(Csetove) — Csetfalva, beregsz. 
(Csikós Horonda) — Csikósgorond, beregsz. 
(Csinagyijevo) — Szentmiklós, munkácsi 
(Csorna) — Tiszacsoma, beregsz. 
(Csomonin) — Csongor, munkácsi 
(Csop) — Csap, ungvári 
(Csopivci) — Csapolc, munkácsi 
(Csorna) — Csarnatö, nagysz. 
(Csorna Tisza) — Feketetisza, rahói 
(Csornij Potyik) — Feketepatak, nagysz. 
(Csornij Potyik) — Kenézpatak, ilosvai 
(Csornoholova) — Sóhát, nagyb. 
(Csornotisziv) — Feketeardó, nagysz. 
(Csumaleve) — Csománfalva, técsői 

III 

НГаланки 
Шаян 
Широке 
Широке 
Широкий Луг 
Шишл1вц1 
Шкурят1вц1 

(Salanki) — Salánk, nagysz. 
(Sajan) — Saján, huszti 
(Siroke) — Felsősárad, nagysz. 
(Siroke) — Siróka, huszti 
(Sirokij Luh) — Széleslonka, técsői 
(Sislivci) — Sislóc, ungvári 
(Skuratyivci) — Bereghalmos, munkácsi 

Щ 
Щасливе 
Щербовець 

(Scsaszlive) — Szerencsefalva, munkácsi 
(Scserbovec) — Beregsziklás, volóci 



ю 
KXiißuj (Julivei) — Szőlősgyula, nagysz. 

Я 
Яблужв (Jablunyiv) — Beregnagyalmás, munkácsi 
Яблун1вка (Jablonyivka) — Jablonovka, huszti 
Як1вське (Jakivszke) — Jakuszki, szolyvai 
Ялове (Jalove) — Jávor, volóci 
Ярок (Járok) — Árok, ungvári 
ЯЫня (Jaszinya) — Kőrösmező, rahói 
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* * * 

Felhasznált kérdőívek 

1. A KMKSZ-alapszervezetek statisztikai jelentése évi tevékenységük-
ről (20 kérdésre érkezett közel 100 válasz az alapszervezetektől 1989-
ben, 1990-ben és 1991-ben, a kitöltött kérdőívek Dupka György archí-
vumában ideiglenesen vannak elhelyezve). 

2. A KMKSZ-alapszervezetek statisztikai jelentése gazdasági helyze-
tükről 1989-ben, 1990-ben és 1991-ben. A kérdőívek a magyarlakta te-
lepülések akkori helyzetképét is tükrözik, ezzel ellentétben a hivatalos 
statisztika elhallgatta a kisebbségben élők adatait. 

3. A „helységnév magyarázatnál", valamint a volt Bereg megyei telepü-
lések múltjára vonatkozóan Kiss Lajos két kötetes Földrajzi nevek etimo-
lógiai szótára és Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajzának első kötete mindenütt idézett mű. 

4. A gyűjtemény kéziratát 1992. december végén zártuk le, a fontosnak 
ítélt 1993-as adatokat az utolsó pillanatban vettük fel. Köszönetet mon-
dunk a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak, hogy lehetővé 
tette könyvünk megjelenését. Adatgyűjtő munkánkat a budapesti Rákóczi 
Kör Alapítványa is támogatta. Az adatok gyűjtésében szintén segítőtársaink 
voltak a KMKSZ-alapszervezetek aktivistái, a helyi önkormányratok képvi-
selői, a helyi egyházak lelkipásztorai, a gazdasági vezetők, az anyanyelvi in-
tézmények vezetői, statisztikusok és levéltárosok. Könyvünk adattárának 
bővítéséhez, kiegészítéséhez, pontosításához minden adatot, észrevételt — 
a második kiadás reményében — a továbbiakban is köszönettel fogadunk 
(294000, Ungvár, Tyihaja (Gottwald) u. 15/74, Dupka György). 
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érinti a kárpátaljai magyarságot. (Megmozdulás készül az útlevélkiváltás 
megkönnyítéséért.) = Magyar Nemzet, 1991. augusztus 27. 2. 1. 
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3.1. 

11 MTI: Miért késik a kárpátaljai határátkelőhelyek megnyitása. =Ma-
gyar Nemzet, 1992. június 6. 16.1. 

12 (sümegi) = Sümegi Noémi: Hamarosan három új határátkelőhely 
nyílik. (Ukrán-magyar kisebbségi tanácskozás.) = Magyar Nemzet, 1992. 
július 29. 3.1. 

13 MTI: A kiutazás könnyítését igénylik Kárpátalján. = Magyar Nem-
zet, 1992. szeptember 2. 3.1. 



14 Nagy Zoltán Mihály: Föld virága... = Extra Hungáriám (A Hatodik 
Síp antológiája. (Bp.—Ungvár, 1992. 105.1.; Gulácsi Géza: Egy „nem 
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gyar Hírlap, 1991. szeptember 24. 3.1. 

16 Elhurcolt kárpátaljai magyarok panasza. (Beadvány a Hágai Nem-
zetközi Bírósághoz.) = Új Magyarország, 1992. június 4. 11.1. 

17 Nagy Zoltán Mihály: i.m. 105—106.1. 

18 A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökségének állásfogla-
lása a kivándorlás kérdésében. = Kárpátalja, 1992/1. 8.1. 

19 и.о. 
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21 Sz. Kovács Miklós: Lopni és lopni hagyni. (Kárpátalja és a széthulló 
birodalom.) = Kapu. 1992/3. 15—16.1. 

2 2 Móricz Kálmán: A kárpátaljai piac kapujában. (Nehezen illeszked-
nek a kapcsolódási pontok.) = Új Magyarország, 1992. február 27. 13.1. 
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Kőszeghy Elemér: Kárpátalja: radarállomásból makarónigyár? = 
Népszabadság, 1992. június 18. 3.1. 

24 Kőszeghy Elemér: Farmerek Kárpátalján. (A KMKSZ a mezőgazda-
sági termelésből.) = Új Magyarország, 1991. október 28. 7.1.; Kárpátaljai 
Gazdaszövetség. (Alapszabály). = Kárpátalja, 1991/16. 10.1.; Móricz Kál-
mán: Jog a tévedéshez. (Csak a helyieken múlik.) — Kárpátalja, 
1991/20. 11.1.; Beadvány az Ungvári Járási Tanácshoz. = Kárpátalja 
1991/3. 16.1. 

25 Sz. Kovács Miklós: i.m. 16. 1. 

26 Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Alapítólevele. = Kárpátalja, 
1991/19. 8—9.1. 

27 
Tárczy Andor: Megtartották az UMDSZ első közgyűlését. = Kárpát-

alja, 1992/2. 8—9.1 

28 Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség programnyilatkozata. 
(Tervezet) = Kárpátalja, 1992/3. 9.1. 



Móricz Kálmán: Megalakult a Kárpátaljai Nemzetiségek Demokrati-
kus Ligája. = Kárpátalja, 1991/21. 4.1.; и.о.: A liga programnyilatkoza-
ta. 

30 
A Kárpátalj ai Magyar Kulturális Szövetség Alapszabály. (Módosítot-

ta a szövetség választmánya 1991. június 30-án.). = Kárpátalján, 
1991/14. 8—9.1. 

31 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Programja. = Kárpátalja 

1992/5 8.1. 
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A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Alapszabálya. = Kárpát-
alja, 1992/9. 8—9.1. 

3 3 Botlik József: Szakadás Kárpátalján? (Módosított lapfejléc) = Ma-
gyar Nemzet, 1992. március 24. 7.1.; и.о.: Nem szakad Kárpátalja. (Fo-
dó Sándor elnök válasza a KMKSZ-t ért vádakra.) = Magyar Nemzet, 
1992. március 26. 5. 1. 

34 A KMKSZ Ungvári Szervezetének Állásfoglalása a szövetségben ki-
alakult állapotról. = Kárpátalja, 1992/8. 5.1. 

oc 
Megalakult a KMKSZ Demokratikus Platfonn Kezdeményező Cso-

portja. = Kárpátalja, 1992/11 8.1. 

Közlemény a KMKSZ Elnökségének 1992. május 25-i csapi ülésé-
ről. = Kárpáti Igaz Szó, 1992. június 2. 1.1. 

3 7 A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata a Demokratikus Platfonn 
Csoportjának Állásfoglalása kapcsán. = Kárpáti Igaz Szó, 1992. június 
з. 2.1. 

3 8 Botlik József: Az egység mindennél fontosabb — Hangsúlyozza a 
KMKSZ demokratikus platformja. = Magyar Nemzet, 1992. június 10. 
5.1., Dupka György—Turóczy István: Aki nincs velünk, az ellenünk? = 
Kárpáti Igaz Szó, 1992. június 17. 1. 

39 Neubauer Ferenc: Nyílt levél a KMKSZ elnökségéhez. = Kárpátalja, 
1992/12. 15.1. 

4 0 Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Szövetség (KMKSZ) Alapszabálya. (Mó-
dosította a szövetség közgyűlése 1991. december 7-én.) = Kárpátalja, 
1991/24. 10—11. 1.; v.o.: Z.L.: Cél a nemzetiségek békés együttélése. 
и.о. 10.1. 

4 1 Tóth István: i. m. 12. 1. 
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A nyilatkozat szövegét közli: Kárpáti Igaz Szó, 1991. augusztus. 3. 

43 ' Tóth István i. m. u. o. 

44 A ruszin kérdésről bővebben: Móricz Kálmán: Fordult a kocka. (Be-
szélgetés Jurij Kerekes ukrán íróval.) = Új Magyarország, 1991. május 
25. 12.1. Az inteijút követő vita: Dorosmai Imre: Tisztelt Szerkesztőség! 
(Hozzászólás egy beszélgetéshez) = Új Magyarország 1991. június 21. 
11.1., Móricz Kálmán: Ruszin név, magyar név (Válasz Dorosmai Imré-
nek) = и.о.; MTI: Ruszinok törekvései. = Magyar Hírlap, 1991. december 
28. 2.1.; Kis Tibor: Vita Csehszlovákiában Kárpátaljáról. = Népszabad-
ság, 1992. január 13. З.1.; MTI: Prága elutasítja a ruszin kérdést. = Ma-
gyar Nemzet, 1992. január 23. 4.1.; K.T. (Kis Tibor): Ruszin lobbyzok a 
Hradzsinban. = Népszabadság, 1992. január 24. З.1.; Sipos Ádám: Mi-
lyen ma ruszinnak lenni Ukrajnában? (Nyikolaj Kerecsanyin festőmű-
vész a nemzetiségi ellentétekről.) = Népszabadság, 1992. március 31. 
З.1., Tóth István: Ficamok és nemzeti tudat. = Pro Minoritate, 1992. 8— 
9. 19. 1., MTI: Ukrán-ruszin ellentét. = Magyar Nemzet, 1992. július 32. 
з.1., MTI: Ismét vádol az Ukrán Néptanács. = Magyar Nemzet, 1992. júli-
us 25. 2.1., D.B.: Beperlik az Ukrán Néptanácsot. = Magyar Hírlap, 
1992. július 28. 3.1., MTI: Ukrán néptanács: ruszinok lobbyja Munká-
cson. = Magyar Hírlap, 1992. augusztus 1. 3.1., Kőszeghy Elemér: Ru-
szinjövőképek. = Népszabadság, 1992. szeptember 28. 7.1.; MTI: A ru-
szinok köztársasággá akarják nyilvánítani Kárpátalját. = Magyar 
Nemzet, 1992. szeptember 3. 2.1., Kőszeghy Elemér: Nyugodt az ukrán 
kémfőnök. = Népszabadság, 1992. szeptember 9. З.1., -és-: Most a ruszi-
nokon a sor. = Esti Hírlap, 1992. október 29. 7.1., Székely Gergely: Ru-
szinok pedig nincsenek. (Ukrán aggodalmak) = Magyar Nemzet, 1992. 
november 16. 2.1., Tóth István: Az Úkránok Világfórumának nyilatkozata 
Kárpátaljáról. = Dunatáji Figyelő, 1992/1. 15.1. 

45 A népképviselők Beregszászi Járási Tanácsa 1991. szeptember 14-i 
XXI. összehívású IX. ülésszakának határozata. (Népszavazás a Magyar 
Autonóm Körzet létrehozásáról a beregszászi járás területén.) = Kárpát-
alja, 1991/18. 5.1., Móricz Kálmán: Független Ukrajna, autonóm Kár-
pátalja. (Kire szavazzunk? Mire szavazzunk?) = Kárpátalja 1991/22. 4.1., 
и.ő.: Mégis lesz magyar autonóm körzet? (December 1-én népszavazás, 
mindenki csatlakozhat.) и.о. 

46 Móricz Kálmán: Kárpátalja nem volt, hanem...? (Egy felmérés ered-
ményei szubjektív utóhanggal) = Extra Hungariam i. m. 68—75.1., Gulá-
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A szerzőpáros folytatja a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség életrajzának megírását. Az 
1991-ben megjelent Ez hát a hon... (Tények, 
adatok, dokumentumok a kárpátaljai ma-
gyarság életéből 1918—1991) c. kedvező fo-
gadtatásban részesült nagymonográfia má-
sodik részét ajánlják az olvasók figyelmébe. 
Ezúttal olyan kézikönyvet állítottak össze, 
amely a kárpátaljai magyarlakta helységek 
Tnúltját, jelenét világítják át horizontális és 
vertikális szinten. Több mint száz település 
életrajzát fogalmazzák meg tömören, szám-
ba" veszik falvanként a lakosság számszerű 
adatait, veszteséglistáit, ânyanyelvï intéz-
ményeit, a magyar nyelv őrzőjekent működő 
egyházakat, az érdekképviseleteket vállaló . 
KMKSZ alapszervezeteit, a magyarság ezer-
éveá emlékhelyeit, stb. A gyűjteményt doku-
mentum-függelék zárja, amelyek a kárpát-
aljai magyarság sörskérdéseivel kapcsolatosak. 




