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BEVEZETÉS 

 

A dualizmus korát a magyar történelemben gyakran a „boldog békeidők” periódusa ként említik. A 

kiegyezést követően létrejött egy új állam – az Osztrák-Magyar Monarchia, elkezdődött a 

polgáriasodás, a modernizáció. Ebben az időszakban kezdték vezetni a hivatalos magyar 

népszámlálásokat és a statisztikát is, amely lehetővé tette a népesség és a társadalom sokoldalú 

kutatását. Az általam kutatott Ungvár az említett dualizmus korában a Magyar Királyság részét 

alkotta, így a leírt folyamatok itt is végbementek és közvetlenül érintették a várost. 

Ung azon történelmi magyar vármegyék egyike, amelyeket a trianoni béke során 

elcsatoltak a Magyar Királyságtól. Napjainkban területét Ukrajna, Magyarország és Szlovákia 

birtokolja. A történelemkutatás nemcsak a fontos események, épületek s műemlékek kutatására 

irányul, kiterjed a népekre, hagyományaikra, szokásaikra, s ez által kaphatunk teljes képet egy adott 

korról. Statisztikai munka végzéséhez szükséges a lakosság számának és sokszínűségének ismerete, 

amely elsősorban a népszámlálások segítségével szerezhető meg. Munkám alapját, népesség 

kutatását illetően is ezek a népszámlálások képezik. A kutatás tudományos újdonsága, hogy bár az 

adatok már több mint egy évszáda megvannak és levannak jegyezve, de Ung vármegyével és 

Ungvárral nem foglalkoztak külön, nem mélyedtek el az adott korszakban az anyanyelvi és vallási 

adatokat tekintve. Azért is tartottuk fontosnak felkutatni az adott korszakot, mivel az utolsó négy 

népszámlálás mutatja, hogy a kiegyezést követően Ungvár lakossága kissé megváltozott, egyre 

nagyobb számban költöztek a városba a ruszinok, illetve a Galíciából bevándorolt zsidók. 

A diplomamunka tehát Ungvár történetét a dualizmus korában kívánja bemutatni.  

A munka feladata, hogy a témára vonatkozó szakirodalmakra és forrásokra, valamint a 

korabeli sajtóra alapozva betekintést adjon Ungvár fontosabb eseményeiről s végbement 

változásairól a kiegyezéstől egészen 1914-ig. 

A múlt évszázadokban is fontos szerepe volt a népszámlálásoknak, statisztikáknak, ugyanis 

ezek járultak hozzá az adózáshoz és a katonai erő felméréséhez. A Ung vármegyében élő nemzetek 

közül a magyarok, rutének (ruszinok), és németek (svábok) emelkedtek ki. A vallások közül a 

görögkatolikus mutatott nagy arányt.  

Írásom célja továbbá, hogy bemutassam hogyan változott a város népessége felekezeti 

megoszlásban, továbbá anyanyelvi és nemzetiségi hovatartozás szerint.  

A téma aktualitása abban rejlik, hogy a népszámlálások fontos tényezői a 

történelemkutatásnak, információkat szolgáltatnak az adott kor körülményeiről, népességéről ezáltal 

össze tudjuk azt hasonlítani a jelen korral, hogy milyen fejlődésen ment át társadalmunk, milyen 

arányban változtak az egyes nemzetiségek egymáshoz viszonyított számarányai, a lakosság 

felekezeti összetétele. A téma aktualizálása fontos, hiszen a város a történelem során átalakult 
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anyanyelvi és vallási változások függvényében. Így a témára vonatkozó szakirodalomra, korabeli 

forrásokra, illetve a korabeli sajtóra alapozva kísérletet tettem a helytörténet e hiányának pótlására.  

Sajnálatos módon kutatásomat a 2020 márciusában kitört a járványügyi helyzet nehezítette 

meg, amelynek értelmében Ukrajnában szigorú kijárási korlátozásokat és általános karantént 

rendeltek el. Így a kialakult helyzet megakadályozta a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban 

tervezett forrásfeltáró kutatásomat, hiszen a dualizmus kori Ung megyére és Ungvár városára 

vonatkozó eredeti anyagok és források ott találhatók, s rendkívül hasznos információkkal járultak 

volna hozzá a téma kidolgozásához. Továbbá nem sikerült felkutatni Ung megye fondját sem. A 

fond iratai főleg a város fejlesztését és új intézmények létrejöttét illetően szolgáltak volna értékes 

információkkal, illetve a társadalmi élet sajátoságait mutatták volna be a dualizmuskori Ungváron.  

A munka kidolgozásánál, többek között feldolgozásra kerültek: Mészáros Károly Ungvár 

története a legrégibb időktől máig című írása, Fincziczky Mihály – aki Ungvár város polgármestere 

volt több éven keresztül – által három kötetben megjelentetett, az ún. Polgármesteri jelentések 

Ungvár város közállapotáról című munkája, Gaar Iván A régi Ungvár történetéből című 

összeállítás, Cieger András Ung vármegyére vonatkozó számos dualizmuskori kutatása, továbbá 

Kobály József Az ismert és ismeretlen Ungvár című, ukrán nyelvű kötete melyben a szerző a már 

korábban megjelent és publikált anyagokat saját kutatással próbálja meg kiegészíteni azzal az 

igénnyel, hogy egy monografikus áttekintést nyújtson a város történetéről. 

A munka céljául tűztem ki, hogy bemutassam Ung vármegye vallási és anyanyelvi 

változásait, a társadalom fejlődését a dualizmuskorában, illetve a kor társadalmára hatással lévő 

zsidó lakosságot. A magiszteri munka kronológiai határai az 1867-es kiegyezéstől az 1910-es 

népszámlálásig terjednek. Ezen kívül a dualizmus korának, tehát 1867–1914 közti időszak 

társadalmi átalakulását vizsgáltam meg. A kronológiai határok mellett fontos megjelölnünk 

kutatásunk földrajzi határait is. A földrajzi határok a Magyar Királyságra, azon belül pedig egyik 

északkeleti vármegyéjére, Ungra terjednek ki. 

A diplomamunka szerkezeti szempontból bevezetésből, három részből, ezen belül kisebb 

alfejezetek, összefoglaló és a felhasznált forrás- és irodalomjegyzékből áll. 

Az első fejezetben Ungvár és Ung megye történetét kívántam bemutatni az 1867. évi 

osztrák-magyar kiegyezésig a szakirodalomban, illetve a sajtóban fellelhető adatok segítségével. A 

második fejezet  Ungvár és Ung megye általános jellemzését mutatja be a dualizmus időszakában, 

külön kitér az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésre, s annak hatására a magyar társadalomra, 

illetve Ungvár városára. Külön alpontként emeltem ki a város lakosságának kérdését a 

dualizmuskori népszámlálások tükrében, valamint ezen kívül táblázatokkal és diagrammokkal 

szemléltettem a népességen belüli változásokat. 
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A harmadik fejezetben az önszerveződést, a társadalom és politika viszonyait próbáltam 

meg összefoglalni a dualizmuskori Ungváron. A fejezetet több alpontra osztottam. Először az 

önszerveződésről és társadalmi életről ejtettem szót, külön kitérve a dualizmuskori Ungvárnak az 

egyletei, társulatai és szövetkezetei szerepére. Végül pedig a politikai életét és a város nevezetesebb 

helyeit mutattam be az utolsó alpontban. 

Az összefoglalóban kutatásom összegzése található, illetve a tudományos munka 

eredményei. 
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I. FEJEZET 

UNGVÁR ÉS UNG MEGYE TÖRTÉNETE 

AZ 1867. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉSIG 

 

1. 1 Historiográfiai áttekintés 

 

Ungvár első írásos említése Al-Idriszihez, egy arab vándor földrajztudós nevéhez fűződik 1154-ből. 

A híres geográfus világtérképén az ungvári várat is feltűntette. A vár több XII–XIV. századi magyar 

krónikában is szerepel részletes leírással. Sokoldalú és hitelesebb információkat a városról egy–egy 

középkori összeírás tartalmaz – az első ilyen 1398-ban íródott. E fontos forrás mellett a XVII. 

században a város és az egyes épületek (vár, templom) megjelenésének első általános leírásai 

jelentek meg. Az Ung-parti város a XIV. században bekövetkezett felvirágzását a távoli Nápolyi 

Királyságból ideérkezett Drugetheknek köszönheti. Ez a család épített itt kővárat, amely a mai 

napig Ungvár egyik meghatározó műemléke. A következő században azonban meglehetősen 

részletes információkról olvashatunk a különböző földrajzi, statisztikai és demográfiai leírásokban.1 

Az első kísérlet Ungvár történetének megírására a XIX. század 40-es éveihez nyúlik 

vissza. 1841-ben Lucskay Mihály egy híres ruszin nyelvész, történész és egyházi személy 

„dajkamesének” nevezte Ljaskovics Ioann munkáját, amely a szlávok eredetét kutatta és Ungvár 

alapításáról is hírt adott. Ennek hatására 1856-ban A. Hrineusz Ungvár Krónikája látta meg a 

napvilágot. Az első szakszerűbb, Ungvár történetéről szóló írás2 Mészáros Károly jogász tollából 

született. Az íróként és publicistaként is ismert Mészáros több mint 20 éven keresztül gyűjtötte a 

könyve alapjául szolgáló anyagot. A szerző fő célja az volt, hogy magyarázatot találjon arra, miért 

élvezhetett Ungvár kiváltságos jogokat önkormányzatát és kincstárát illetően. Mészáros hajlamos 

volt szabadon bánni a forrásokkal, és néha meg is hamisította azokat. Az egyik példája ennek az a 

felvetés, miszerint Ungvár Gerény3 környékéről „vándorlott” [azaz költözött] jelenlegi helyére. 

Mészáros e könyve, amely történelmi, szociológiai, egyháztörténeti, kultúrtörténeti, mezőgazdasági, 

pénzügyi, közigazgatási, politikai és egyházpolitikai kérdéseket is magába foglal, a kutatás 

szempontjából csak korlátozottan hasznosítható, ugyanis kronológiailag a dualizmus koráig számol 

be a történtekről. A szerző 1867-ben Ungvári Hírlap néven jelentetett meg újságot, amely fontos 

mozzanatokat közölt a város történetéről. 

 
1 КОБАЛЬ Йосип: Ужгород відомий і невідомий. Світ, Львів, 2003. (Továbbiakban: КОБАЛЬ 2003.) 
2 MÉSZÁROS Károly: Ungvár története a legrégibb időktől máig. Ráth Mór, Pest, 1861. 115 (Továbbiakban: MÉSZÁROS 

1861.) 
3 Egy kisebb városrész, mely kb. 5 kilométerre található a városközponttól, és arról híres, hogy itt található egy Árpád-

kori kőtemplom, az ún. Gerényi Rotunda. 
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Mészáros munkáját követően az első világháborúig nem jelent meg újabb, a város 

történetével kapcsolatos, nagyobb lélegzetvételű kutatás. Ám annál fontosabb időszak volt ez, 

hiszen ekkor halmozódott fel sok publikált forrás, ekkor történtek az önálló, első helyi feltárások, 

melyek arra irányultak, hogy információt adjanak a város alapításáról, tulajdonosairól, külön 

intézményei történetéről. Külön kiemelném Fincziczky Mihály – aki Ungvár város polgármestere 

volt több éven keresztül – által három kötetben megjelentetett, az ún. Polgármesteri jelentések 

Ungvár város közállapotáról című munkáját.4 

Pálóczi Horváth János, Ung vármegye levéltárnokának 1872-ben két füzetben megjelent 

munkája5 egy meglehetősen kezdetleges mű, szakmai szempontból nem igazán megfelelő, így 

eltekinthetünk tőle. 

Az első világháború végén Hodinka Antal publikált egy kis, de a jövőbeni kutatások 

szempontjából annál fontosabb munkát,6 amely Ungvár leírásait tartalmazta 1631-ből, 1685-ből és 

1691-ből. Ő volt az első a kutatók között, aki megpróbálta kidolgozni Ungvár történetének 

periodizációját a város fejlődésének fordulópontjai alapján. Többek között azt hangsúlyozta, hogy 

az 1680-as évek közepére a város teljesen elpusztult és később újjáépült. 

Gaar Iván, az Ungmegyei Nemzeti Szociáldemokrata Szervezet egykori elnöke 

visszaemlékezéseit tartalmazza A régi Ungvár történetéből című összeállítás,7 amelyet Ungváron 

adtak ki az 1920-as években. A könyvben olvashatunk egy 1897-es ungvári tűzoltósági majálisról, 

az Ung-parti város részvételéről Kossuth Lajos temetésén, vagy akár Kossuth Ferenc ungvári 

látogatásáról is találunk leírást benne. 

A két világháború közötti időszak egy új fordulópontot jelentett a város történetének 

kutatásában. Ezt jellemzi a nagyszámú tudományos és publicisztikai irodalom, amely elsősorban 

Ungvárt érintette a két világháború közötti időszakban.8 

Cieger András az a kortárs történész, aki több tucat saját kutatással gazdagította 

Északkelet-Magyarország és Kárpátalja dualizmuskori történetét. Cieger az Ung megye politikai 

vezetőrétege a dualizmus időszakában című tanulmányában9 Ungvár és Ung megye történetével is 

foglakozott, érdeklődésének középpontjában a politikai elit helyzete állt. Több írásában10 ad 

 
4 Ld. FINCZICZKY Mihály: Polgármesteri jelentések Ungvár város közállapotáról. Szerk.: KOBÁLY József 

szerkesztésében. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001 
5 HORVÁTH János: Ungmegye monographiája. K. n., Ungvár, 1872. 
6 HODINKA Antal: Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, Ungvár, 1999. 
7 GAAR Iván: A régi Ungvár történetéből. Visszaemlékezések. Unio, Ungvár, [192?]. 
8 SIROKAY ZOLTÁN: Ungvár multja és szellemisége. Uj Magyar Museum, I/1, 1942. 61-68. 
9 CIEGER András: Ung megye politikai vezetőrétege a dualizmus időszakában. Különlenyomat a Kárpátaljai Minerva 

2000/1. számából. K. n., Budapest–Beregszász, 2000. (Továbbiakban: CIEGER 2000). 
10 Ilyen munkák például: CIEGER András: A Bereg megyei politikai elit a dualizmus korában. In Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Levéltári Évkönyv. Szerk.: NAGY Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 213–283.; CIEGER András: Érdekek és 

stratégiák: A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus 

időszakában. Korall, 2003, 13. sz. 87–106. 
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ismertetést Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros megyék közéletének irányítóiról, alakítóiról és 

tevékenységeiről, érdekérvényesítési lehetőségeiről. 

Ivan Pop enciklopédikus jelleggel írt munkája11 egy alternatív helytörténeti áttekintés. A 

ruszin történész munkája főleg a mai értelemben vett Kárpátalja történetét kutatja, de részlegesen 

érinti Ung megye és Ungvár fontosabb eseményeit a XX. század elejéig. 

Kobály József Az ismert és ismeretlen Ungvár című, ukrán nyelvű kötete12 talán az első 

olyan munka, melyben a szerző a már korábban megjelent és publikált anyagokat saját kutatással 

próbálja meg kiegészíteni azzal az igénnyel, hogy egy monografikus áttekintést nyújtson a város 

történetéről. Ez a könyv sokoldalúan mutatja be Ungvár történetét, történeti tények és leírások 

mellett helyi legendákat, mondákat is tartalmaz, ám ami a legérdekesebb és legértékesebb, hogy 

számos történelmi hamísításra és téves elképzelésre mutat rá, melyek főleg a szovjet időszakban 

születtek s terjedtek el. Ekkor ugyanis az volt az elvárás (a helytörténészekkel s kutatókkal 

szemben), hogy Ungvár és Ung megye történetét olyan fényben kell bemutatni, hogy az 

egyértelműen alátámaszthassa a második világháborút követő Kárpátalja Vörös Hadsereg általi 

„jogos” felszabadítását és az „ukrán földek újraegyesítésének” elméletét. Ugyanis a XX. század 

közepétől olyan bizonyítékokat kerestek, amelyek bizonyítani tudták volna Kárpátaljának az 

egykori Kijevi Ruszhoz való tartozását. Ennek fényében számos publikáció13 ezt az irányvonalat s 

ideológiát követte, képviselte azt. 

 

1. 2 Ung megye földrajzi jellemzői 

 

Ung vármegye északi és északkeleti nagyobb része erdős hegyvidék, míg déli része síkság volt. 

Nyugati és délnyugati kisebb fele Ungvártól kezdve a nagy alföldi medencéhez tartozó lapályként 

szerepelt a forrásokban, melynek egy részét kiváló búzatermő föld alkotta. Az északi felén a 

Kárpátok északkeleti csoportja, délnyugati részén az Alföld nyúlványa feküdt. Fő folyói voltak az 

Ung és a Tisza. Északról Galícia, keletről Bereg vármegye, délről Zemplén és Szabolcs vármegyék, 

nyugatról pedig Zemplén vármegye határolta. Finczinczky Mihály írásában ezt a leírást adta 

Ungról: „A Kárpátok éjszakkeleti részén és aljában, Zemplén- és Beregmegye közé ékelve fekszik 

Ungmegye 3.052.84 négyszögkilométer területen, 135.274 lakossal. Folyói számosak. A megye 

határszélein kanyarognak: nyugaton a Laborc, délen a Latorca és Tisza; ezekbe ömlenek a megyét 

 
11 ПОП Иван: Энциклопедия Подкарпатской Руси. Издательство В.Падяка, Ужгород, 2001. 
12 КОБАЛЬ 2003. 
13 E munkák között említhető: ARSZENTYEV, M. V. – BALAHURI, E. A. – HRANCSAK, I. M. et al.: A boldogság felé – 

Kárpátontúl vázlatos története. Kárpáti Könyvkiadó, Uzshorod, 1975.; ГРАНЧАК І.М. та ін.: Нариси  історії 

Закарпаття. 1 т. – Ужгород, 1993. 
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különböző irányokban szeldelő Ung, Ublya, Ulics, Lyuta, Túrja, Sztára és számos kisebb patak. 

Nagy esőzések idején a vízáradások úgy a hegyek közt, mint a lapályon gyakoriak.”14 

Mint említettem, Ung vármegyének határai: keletről Galícia és Bereg vármegye, délről 

szintén Bereg, Szabolccsal és Zemplénnel együtt, nyugatról pedig Zemplén vármegye. Északról 

Galícia és Zemplén vármegyék vették körül. Kiterjedése egyes források szerint15 59,547 mérföld 

művelés alatti földje közel 642,668 hold, melyből 208,514 hold szántóföld, 49,653 hold rét, 10,923 

hold szőlő, 13,220 hold kert, 259,830 hold erdő, 100,528 hold legelő közé tehető. 

Ami a természeti tulajdonságait illeti, Ung vármegyének körülbelül kétharmadát hegyes, 

erdős terület alkotta, egyharmada pedig nevezetesen a nyugati rész, rónaság, melyet számos tölgyes 

erdő és apró tavak gazdagították. Földjei a síkságon termékenyek voltak, fekete agyagban 

gazdagok, helyenként szikes és iszapos földdel keverve. A hegyeken részint tiszta, részint kövekkel 

vegyített sárga és vörös agyag jellemezte. Az akkori jelentések és leírások szerint azonban ezek a 

földterületek „erős művelést kívántak”, s mégis „csekélyül jutalmaztak”. A megye levegőjét – a 

mocsáros helyeket kivéve – egészségesként említik a források, éghajlatát pedig mérsékletnek, sőt 

annyira, hogy még Vinna körül (Szomolnokkal és Besztercével egy szélesség alatt) is jól érik a 

szőlő, de érdekességként említhető, hogy ezzel ellentétben az Ungvári járásnak nagyobb részén a 

szilva ritkán érett meg tökéletesen, a korabeli jelentések szerint. 

Az Osztra (jelentése ruszinul – éles, hegyes) hegye két ágban vonult végig a megyén, 

északnyugati (Polonyina és Javornyik) és délre nyúló Lyuta és Turja vizek közt említendők a Gyil, 

a zsíros legelőt szolgáltató Kulicza, Zanta, Boronszka, Magúra, Kolár s a Polonyina-Rovnai bérc. 

Az Ung és Turja vizek közt délre a Szinyák ágazódik el, Zsarnava, Lubszki, Makovicza, Szína-

torja, Polyána hegyeivel. A szomszédos Zemplén vármegyéből bejövő hegyek közt a Hirács, 

Oszivi, Vihorlát, Sztari-Konyus, Inócz, Temnik érintették Ung megyét. „S végül északon terülnek el 

Beszkéd [értsd: Beszkidek – K. K.] név alatt a Kárpátnak ágazatai, gyönyörű fenyves erdőkkel 

boritatván, mig a többi említett hegyeket főkép bikkesek fedik.” – írta Fényes Elek.16 

Fő folyóvize a megyének mindig is az Ung (ruszinul – „Uzs” – Уж) volt, amely eredetét a 

Beszkidekből veszi, amely a történelmi Magyarországot Lengyelországtól választotta el. Ungvárnál, 

nem messze a várostól, Ung vize egy csatornába vezettetett, melynek Kis-Ung volt a neve, és ez a 

csatorna több kalló- és fűrészmalmot hajtott, így jövedelmet biztosított a mesteremberek számára. 

Az Ung magába vette az Ublya, Ulicsa, Lyuta, Turja folyók vizeit, és sok más a hegyekből lejövő 

kisebb-nagyobb patakot. A Laborc volt a határfolyó Zemplén és Ung vármegyék között, délről 

 
14 FINCZICZKY Mihály: Ungmegye. In Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország VI. kötete. 

Felső-Magyarország II. rész.Felső-Magyarország keleti fele Zólyom megyétől keletre. Magyar Királyi Államnyomda, 

Budapest. 1900. 387. (Továbbiakban: FINCZICZKY 1900.) 
15 FÉNYES Elek: Magyarország leirása. 2. rész. Magyarország részletesen. Beimel, Pest, 1847. 313. (Továbbiakban: 

FÉNYES 1847.) 
16 UO. 313-314. 
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pedig a Latorca választotta el a megyét Szabolcs és Zemplén vármegyéktől. A Tisza csak kis déli 

csúcsát érintette az Ungnak. A számos apró tavak közt csak a Szninszki-Kámen bérces hegy tetején 

levő tengerszemet említeném meg, amely arról nevezetes, hogy kifolyása a felsőremetei 

vashámorokon kívül, egy papír, négy fűrész, valamint számos lisztmalmot forgatott egykor.17 

A megye felső hegyvidékét – mint a szomszédos megyékben is – Verhovinának vagy 

Krajnának, a Latorca és Tisza folyók közét Erdőköznek, s a Tisza mentén fekvő területet pedig 

Tiszahátnak nevezték annak idején.18 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című nagy terjedelmű történelmi–

földrajzi és néprajzi jellegű, 19. századi végi magyar nyelvű kiadvány, mely a Habsburg Birodalom 

bemutatását kísérelte meg, a XVIII. számú kötetében Fincziczky Mihály adott jellemzést Ung 

megyéről. 

A törvényhatóság hegységei az Ungi vagy a Beszkid-hegység, amely a galíciai határ 

mentén, az európai fővízválasztón északnyugatról délkeletre húzódott. E hegység legmagasabb 

csúcsának számított a galíciai 1.333 méter magas Halics-hegyből kiágazó 1.252 méter magas 

Kincsiki-bukovszki. Ettől keletre található a 889 méter magas híres Uzsoki-hágó. A Ravka-hegység 

a Beszkidekkel párhuzamosan halad az Ung és a Lyuta között. Legmagasabb orma az 1.408 

méternyi Osztra-Hora. A Polonina-Runa havasnak 1.482 méter magas fennsíkot alkotó s kitűnő 

hegyi legelőkkel borított teteje egyesíti azokat az előbbiekkel egyközű hegyláncokat, amelyek a 

Lyuta és Turja között, illetve a Lyuta alsó folyásának két oldalán emelkedtek: az egyik a Sztinka, a 

Sztinka-Sztudnica nevű 1.035 méternyi csúccsal, a másik a Lyuta által áttört Jávornik-Rohatec, a 

Zemplén megyei Násztáz délkeleti folytatása, a harmadik pedig a 902 méternyi Gyil-Vulsinszki és a 

Sztinka-Poroszka (683 m.). A Polyána-csoport a 978 méter Makovica-csúccsal s a Beregmegyében 

levő Szinyákkal együtt az északnyugatról délkeletre húzódó Vihorlát-Gutin trachit-vonulatához 

tartozott, amely az Alföld északkeleti peremén átmenet nélkül emelkedett. Maga a Vihorlát is 

Zemplén megye határán felerészt Ung megyébe esett, legmagasabb csúcsai a Vihorlát (1.074 méter) 

és a Szinnai-kő (1.007 méter) voltak. Mindkettőről szép kilátás nyílik az alattuk 618 méter 

magasságban fekvő tengerszemre. A Vihorlát délkeleti sarkán, a váraljai hágón alul van az 1.000 

méter magas Ungvári vagy Popricsnyi-hegy trachit-tufa alatti szirtes mészkövekkel.19 

A megye székhelye Ungvár, rendezett tanácsú város, 12 ezer főt haladó lakosságot 

számlált. A Kárpátok északkeleti hegy tömege fokozatosan lefelé húzódva, délen halmokká és 

dombokká törpült. Ezeknek a domboknak az alján, az Ung folyó két partján fekszik Ungvár városa, 

ahol az Ung völgye a síkságra nyílik. Három halmon helyezkedett el: város keleti oldalán, a 

hegység egyik végfokán áll a vár, a délin a görögkatolikus püspöki palota és székesegyház, a 

 
17 FÉNYES 1847. 313-314. 
18 UO. 
19 FINCZICZKY 1900. 387-388. 
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nyugatin pedig az egykori vármegyeháza állt. Mind a három nevezetes épület magasan kiemelkedett 

az alatta terjedő város fölött. Ungvár mögött helyezkedett a város legrégibb temetője a búcsújáró 

Kalvária-hegy. „Ide kékledtek keletről a szerednyei hegyek és túl rajtuk a munkácsi várhegy; 

nyugatról a távoli zempléni, különösen a Sátoralja-Újhelyi Sátor-hegyek; délre az alföldi 

rónaságnak végtelen síksága tárúl a szemlélő elé, míg éjszakkelet felé, sötétlő hegyek közén, a kies 

Ung völgyét látni az Ung folyóra kikönyöklő Nyevickei várrommal.”20 

 

1. 3 Ungvár nevének eredetéről 

 

Ami a város nevét illeti, talán még homályosabb és bizonytalanabb, mint keletkezésének időpontja, 

ugyanis számos legendára, mondára akadtam rá kutatásom során. Mészáros Károly Ungvár 

története a legrégibb időktől máig című kötete szerint „Ungvár városa s nevezete sokkal régibb, 

mint a honnak, melynek üdvére Árpád foglaló hadai itt ittak áldomást”, tehát még a honfoglalás 

előtt létezett, s ezt a nevet viselte. Az első elmélet, amelyet Mészáros könyvében említ, és egyben 

cáfol is, az a Thedozius császárnak Oneges nevű s Etele hun királyhoz küldött követe nevétől 

származik, illetve annak elrontott nevéből, mely Ong vagy Ungként terjedt el. E hibás elmélet 

szerint tehát Ungvár elnevezését s első eredetét Oneges görög követtől lehetne származtatni, és arra 

következtetni, hogy Ungvárt ez a bizonyos Oneges nevű görög ember alkotta, vagy birtokolta 

egykor. Erre azonban nem találunk bizonyítékot, és az is cáfolja e felvetést, hogy az egykor 

Luitpránd munkájában meg volt írva, hogy e város, vagyis Ungvár, illetve Ung megyét 

keresztülfolyó Ung, szláv nevezetű víztől vette nevét.21 

Egy latin szöveget („Ungo-gradus, propugnaculum validum slavorum caravantium, nomen 

sortitum abamne Ung, quod idiomate slavico denotat calerem”) érdemes kiemelni, ami magyarul 

így hangzik: Ungograd, azaz Ungvár. Mivel a „grad” szláv szó, s annyit tesz, mint „erőd”, „vár”, az 

Ung folyamtól vette nevezetét, ami magyarul gyorsat jelent. Ugyancsak folyam kölcsönözött nevet 

mind a megyének, melyben létezik, mind a városnak és erősségnek, mely Árpád fejedelem 

honfoglalásának tanúja volt.22 Egy másik legenda szerint, amely sokkal népszerűbb és gyakrabban 

említett, a híres Anonymus nevéhez fűződik. Történt ugyanis, hogy Béla király névtelen jegyzője, 

Ungvárt „Hungvár”-nak írta, s az hitte, hogy a „hungari” név is innen származik.23 Mindezek 

tudatában kétségtelen az, hogy „Ungvár” neve az Ung folyóhoz köthető. 

Azonban Ungvárnak van egy másik neve is. A ruszin és ukrán, illetve orosz megnevezése 

Ужгород (Uzshorod vagy Uzsgorod) – eredete szintén vita tárgya már évtizedek (ha nem évszádok) 

 
20 UO. 390. 
21 Ld. MÉSZÁROS 1861. 7. 
22 MÉSZÁROS 1861. 5-6. 
23 ANONYMUS (III. Béla jegyzője): Gesta Hungarorum. Interpopulart, [Szentendre], 1993. Fordította: Pais Dezső. 
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óta. Nos, mint sok más helynév, szorosan összefügg a ruszin vagy rutén nép származásával és 

történetével, amelyről e munka második fejezetében foglalkozunk majd részletesebben. Ungvárnak 

a ruszin megnevezése, Uzshorod, szintén az Ung folyóhoz köthető, hiszen több szláv nyelvben 

„Uzs” -ként szerepel, ami „siklót” jelent, a „horod” -nak pedig város a jelentése mind ruszinul, 

mind oroszul. Teljesen logikusnak tűnik ez a jelentéstársítás, mivel az Ungban a vízisikló őshonos 

állat, és ezért mind a mai napig otthon érzi magát benne. Sőt mi több a folyó medre kígyózó 

mozgást imitálva emlékeztethet egyes szakaszain a városon belül s kívül egyaránt a siklóra. Gyakori 

jelenség, hogy a városba látogatók, vagy akár a városlakók végig sétálva az Ung-parton kisebb-

nagyobb meglepetéssel felfedezik, hogy a víz közelében, vagy akár a járdán ezek a kis „szürke 

kígyók” előszeretettel napoznak. Sőt az egykori zsinagóga – mai Filharmónia – árnyékában száraz 

és meleg téli rejtekhelyet talált magának az ungvári sikló populáció, épp ezért ott találhatóak nagy 

számban. Így hát a legelterjedtebb elmélete az Ung szláv nevéről – „Uzs” az, hogy a kis 

ártalmatlan, nem mérgező kígyóról kapta azt. 

Viszont a múltban heves viták folytak Uzshorod nevét illetően. Mivel a XIX. században a 

ruszinok nemzeti öntudatra ébredni kívántak, valamennyi értelmiségi kutatni kezdett elsősorban a 

múlt, a ruszin nép eredete, s letelepedése az Ung megyében témakörökben. Ennek apropóján a 

munkácsi bazilita monostor vezetője és szerzetese, Anatolij Kralickij, akit „a nagy legendagyártó”24 

az Anonymus által egy mondatban említett állítólagos szláv fejedelemről a következőket állította: 

„egy önálló rutén fejedelemség utolsó uralkodója volt, aki a magyar honfoglalás idején az 

Uzshorodi várban székelt, és annak eleste után, menekülőben, a Laborc folyónál esett el”, s 

véleménye szerint halála után róla nevezték el a folyót. „A történetet költői elbeszélésben feldolgozó 

Kralickij nem tudta (hiszen ezt a nyelvtörténet csak később kodifikálta), hogy nem a földrajzi nevek 

viselik történelmi személyek nevét, hanem épp fordítva. Különösen igaz ez a legmaradandóbb, az 

élet folytonosságát biztosító vizek esetében.” – tette hozzá S. Benedek András. 

Az említett legendában tévesen szerepelő Ungvár keletkezése az Anjou-korhoz köthető. S. 

Benedek tagadja ezt az állítást: „Ungvár Uzshorodnak nevezése 19. századi találmány, hiszen az 

Ung szóban egy igen korai nazális jelzi a korai szláv névadást. Az Uzshorod névhasználatot a 

ruszin (s általában szláv) írók közül Kralickijen kívül mindössze Jevhen Fencik esperes-lelkész 

szorgalmazta, még a pánszláv gondolat szakmailag felkészültebb képviselői is csak vonakodva 

vették át.” „Én is Ungvár helyett Uzshorodot mondok, noha a valóságban a nép ezt a nevet nem 

ismeri. Csak költött név, de semmi okunk, hogy elhagyjuk, mert jól hangzik szlávul” – írta 

Magyarországi Oroszföld Néprajzi Térképe című, Szentpétervárott megjelent munkájában 1910-ben 

 
24 S. BENEDEK András: A gens fidelissima: a ruszinok. Belváros-Lipótváros. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 

Budapest, 2003. 38. (Továbbiakban: S. BENEDEK 2003). 
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Tomasevszkij.25 Mindezek tudatában világossá válik számunkra, hogy a ruszin legendákat s 

elméleteket a város nevét illetőn nem támasztja alá történeti forrás, s így ez az elmélet nem más, 

csupán egy kitalált történet. 

 

1. 4 Ungvár története a kiegyezésig 

 

Miután szót ejtettünk a város keletkezéséről, elengedhetetlen, hogy összefoglaljuk a város 

fontosabb történelmi eseményeit a kiegyezésig. Sajnálatos módon számos írott feljegyzés kevés 

adatot szolgáltat rendelkezésünkre a megye legrégibb történetéhez. Csak annyit találhatunk 

igazoltnak, hogy a Magyar Királyság megalakulásával Ungvár várát a hozzá tartozó vidékkel együtt 

várispánok igazgatták, s így Ung Magyarország legrégibb vármegyéi közé számítható be. 

Ung megye ismeretesebb szereplése a vegyesházi királyok alatt kezdődött. Történelmében nagy 

esemény, hogy 1322-ben Róbert Károly király Drugeth János nádort, ki már több vármegye 

főispánja is volt, Homonna és Ungvár örökös urává, Ung és Zemplén megyék főispánjává tette. 

Ettől az időponttól negyedfélszázadon keresztül szerepeltek a Drugethek mint Ungmegye főispánjai 

s egyúttal örökös urai Ungvár történetében. Homonnai gróf Drugeth János 1628-ban II. Ferdinánd 

királytól örökös főispánságról szóló diplomát kapott, s ugyanakkor Ung megye címerével ellátott 

drágaköves pecsétnyomót is, melyet beiktatása alkalmával a megye közönségének ajándékozott. A 

várat középkori alakjában a XIV. században a Drugeth család építette. A vár belső kapubejárata 

fölött még ma is látható hét rigó és három csatt, amely a család címere volt.26 

A királyi adományozás folytán a Drugethek 1691-ig, a család kihalásáig Ungvár urai 

voltak. A Drugeth család törődött a várossal, több alkalommal javította, bővítette a várat, amely a 

város alapját képezte. Gondoskodásuknak köszönhetően a város virágzó fejlődésnek indult. 

Felvirágzott a földművelés, a szőlészet, a város kereskedelme és ipara fellendült. Egymás után 

alakulnak meg a Drugethek ideje alatt a különféle céhek: 1569-ben a szabók, 1608-ban a 

csizmadiák, ugyancsak 1608-ban a vargák, 1638-ban az aranyművesek, 1686-ban pedig a 

fazekasok. Ezenkívül volt malom, fűrész és még a XVII. században épült fel az Ungon a várost 

összekötő első fahíd. 1646-ban kulturális szempontból két kiemelkedő esemény történt Ungváron. 

Drugeth János özvegye Jakusich Anna, ebben az évben telepítette át Ungvárra férje végakarata 

szerint Homonnáról a jezsuita latin gimnáziumot, valamint 1646. április 24-én az ungvári vár 

kápolnájában történt a munkácsi ortodox püspökség első megegyezése Rómával.27 

 
25 S. BENEDEK 2003. 39. 
26 FINCZICZKY 1900. 390. 
27 MOLNÁR Ferenc: A magyarországi ruszin egyházszervezet kialakulása és fejlődése. Az ungvári unió. In „Ruszin 

voltam, vagyok, leszek...”. Népismereti olvasókönyv. Szerk.: Fedinec Csilla – Csernicskó István. Charta XXI Egyesület 

– Gondolat Kiadó, Budapest, 2019. 80. 
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„Egyik legnevezetesebb történeti mozzanata a püspökség, sőt Ungvár városának is 

történetében az itt 1649-ik évben végbement egyházi egyesülés” – vélekedett Mészáros Károly 

könyvében az ungvári unióról, amely 1646. április 24-én az ungvári vár kápolnájában jött létre, s 

melynek értelmében a magyarországi ortodox egyház áttért a római pápa fennhatósága alá. Így új 

vallás született a városban, a görögkatolikus felekezet.28 Parthén Péter bizánci rítusú szerzetes 

szervező munkájának köszönhetően az ungvári vár templomában 63 pravoszláv vallású ruszin pap 

hűséget esküdött XI. Ince pápának és utódainak. Három évvel később, 1649-ben Sáros, Abaúj, 

Torna, Szepes, Gömör és Felső-Zemplén egész görögkeleti szertartású papsága csatlakozott az 

unióhoz. Közel 400 pap vállalta a katolikus egyházzal való egységet. Az így létrejött görögkatolikus 

egyház megtarthatta görög szertartását, a püspököt maguk választhatták meg a papok, akik egyenlő 

jogokat élveztek a római egyház papjaival. Egyelőre még nem kaptak teljes önállóságot a 

görögkatolikus papok, az egri egyházmegye fennhatósága alá tartoztak egészen a Munkácsi 

Görögkatolikus Püspökség 1771-es felállításáig. A későbbiekben a görögkatolikus egyház olyan 

ütemesen kezdett el fejlődni, hogy Mária Terézia uralkodása alatt (1740–1780) már 675 

egyházmegyei papot, majdnem 100 szerzetest és 300 görögkatolikus kántortanítót írtak össze a 

munkácsi egyházmegyében, ahol a görögkatolikus hívek jóvoltából 40 kő- és 801 fatemplom épült 

fel az uniót követő évszázadban.29 

Az utolsó Drugeth idejében az ellenreformáció harcai sújtották a várost. 1684-ben 

megjelentek falai között Thököly hadai, akik a középkori Ungvárt a várral együtt alaposan 

megrongálták.30 

A Drugethek közül, kikből számosan országos főméltóságokat viseltek, gróf Drugeth 

Bálint korbáviai püspök volt a megye utolsó főispánja, kiben a fényes család férfiága 1691-ben 

kihalt. Érdekesség, hogy volt Ung megyének nő főispánja is. Gróf Drugeth György halála után 

1662-ben, hátra maradt özvegye, Esterházy Mária grófnő, mint kiskorú gyermekeinek gyámja, 

gyakorolta az örökös főispánsághoz kötött hatalmat egész 1679-ig. 

Ung megye nemessége, mely a megye alsó vidékén sűrűn fekvő falukban nagy számmal 

lakott és szórványosan a felvidéken is, a nemzeti ügy szolgálatára készséggel vállalkozott 

mindenkor. Az I. Ferdinánd és Zápolya között támadt küzdelmekből szintén kivette részét. Később 

színhelye volt Ungmegye a Bocskay István, Bethlen Gábor, I. Rákóczy György és Thököly Imre 

vallási és nemzeti mozgalmainak. 

Érdekes megemlítenem, hogy a Drugeth-dinasztia uralkodásának ideje alatt 

szabályoztatták Ungváron az izraeliták jogviszonyai is, a miből kitűnik, hogy 1730 körül Drugeth 

 
28 MÉSZÁROS 1861. 47. 
29 Uo. 52-55. 
30 CSOMÁR Zoltán: Húsz év Ungvár történetéből 1918-1938. A Csehszlovák uralom elnemzetlenítő törekvéseinek 

története. A magyar társaság kiadása. Budapest. 1939. 6-7 o. (Továbbiakban: CSOMÁR 1939.) 
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János főispánsága alatt a városban alig volt még 50 izraelita, holott alig egy évszázad után 1820-as 

években a 8000–9000-nyi lakos között, ők majd két harmadát tették ki a népességnek.31 

Miután a Drugeth család férfiágán kihalt, mint jogos Drugeth-örökös, Bercsényi Miklós 

kapta Ungvárt. Lipót király úgy döntött, hogy Drugeth Krisztina férjét, a híres Székesi Bercsényit 

nevezi ki Ung megye főispánjává, aki ezt a tisztséget egészen 1711-ig viselte, amikor II. Rákóczi 

Ferenc fejedelemmel, kinek fővezére és helytartója volt, Lengyelországba kényszerült menekülni. 

Bercsényi Miklós többek között arról is híres, hogy az ungvári várban pompás palotát emelt s a 

várat Le Maire francia katonai mérnök tervei szerint megerősíttette. 

A források szerint Ung megye nemessége a harcias főispánjával, gróf Bercsényi Miklóssal 

együtt II. Rákóczy Ferencz küzdelmeiben volt a legkitartóbb.32 Bercsényi idejében a vár belső 

udvarában a négyszög alakú palota valóságos múzeum volt. A finom ízlésű főúrnak becses 

festmény- és rézmetszetgyűjteménye, gazdag könyvtára, kémiai műterme, fegyver- és régiségtára 

volt itt elhelyezve, s általában fényes berendezése és udvartartása fejedelmi pompával tündöklött.”33 

A Rákóczi-szabadságharccal megkezdődött Ungvár legküzdelmesebb, és egyúttal 

legdicsőségesebb korszaka. A város mindvégig egyik főfészke volt a kurucok függetlenségi 

törekvéseinek. Amikor azonban 1711-ben véget ért a szabadságharc, sajnálatos módon Ungvárnak 

is „bűnhődnie” kellett: I. József császár és király csapatai feldúlták a „rebellis” várost, és 

lerombolták a vár felső részét. Rákóczi hadjáratainak befejezése után Bercsényi ungvári uradalmát a 

kincstár lefoglalta. Ungvár a körülötte elterülő uradalommal együtt „lefoglaltatott” a királyi kamara 

számára és kincstári vagyon lett, a vár épületeiben pedig katonaság tanyázott egész 1775-ig.34 Ez az 

időszak bizonyos értelemben visszaesést jelentett Ungvár város fejlődésében. „A Rákóczy-

forradalom bukása után kincstári kezelés alá kerülve Ungvár lakosai a legszigorúbb úrbéri elbánás 

alá jutottak, s igy a város régi szabadságai, s birtokai is mindinkább enyésztek annyira, hogy 

tizennyolcadik századvégén már teljes úrbéri községgé sülyedtek. Régi palotái s iparűzői eltűntek, 

gazdag lakosai elszéledtek, s egykori fénye melyet a Drugethek Bécsével hasonlítottak össze, 

semmivé lett. Ily állapotban volt Ungvár egész 1848-ik évig, a midőn az 1847 és 8-dik törvénnyek 

XXIV-dik cikke értelmében a megye ajánlata nyomán rendezett takáccsal láttatták el, egyszersmind 

külön képviseletet nyert35 - írja Mészáros Károly könyvében. 

Nagy változás következett be a város életében, amikor Mária Terézia királyné a várat a 

várheggyel és összes tartozékaival az Ungvárra áthelyezett Munkácsi Görögkatolikus Püspökségnek 

adományozta, így 1778-tól a görögkatolikus papképző szeminárium működhetett benne, majd 

1780-ban Bacsinszky András püspök székhelyét is Ungvárra tette át. Ettől az időtől kezdve 

 
31 MÉSZÁROS 1861. 22. 
32 CSOMÁR 1939. 7. 
33 FÉNYES 1847. 318. 
34 CSOMÁR 1939. 7. 
35 MÉSZÁROS 1861. 22. 
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Ungváron növekedni kezdett a görögkatolikus hívők száma s a város a vallásos élet központja lett. 

Ebben az időszakban sok érdekes látnivaló volt található a várban, annak ellenére, hogy az egyik 

legszebb részét, az óriási lovagtermet lebontották és átépítették.36 

A XVIII. században a munkácsi görögkatolikus püspök palotája és a hozzá épített 

székesegyház számított Ungvár legszebb épületének. 1773-ban Bacsinszky Andrást választották 

munkácsi püspökké, Bécsben megtartott felszentelésén Mária Terézia vezetésével az uralkodó 

család is jelen volt. A palota eredetileg a jezsuiták társháza volt, de mint említettük, a szerzetesrend 

eltörlése után Mária Terézia 1775-ben a püspökségnek adományozta azt, új püspöki palotát 

emeltetett, s helyreállíttatta a székesegyházat, melynek felszentelésére 1780. október 15-én, a 

császár- és királynő névnapján került sor, s gróf Andrássy István királyi biztos adta át ünnepélyesen 

Bacsinszky András püspöknek. A palota mai alakját Popovics Vazul püspök idejében nyerte, aki a 

régi épület északnyugati oldalát építtette ki,37 azonban az építkezést utódja, Pankovics István 

püspök fejezhette be. A székesegyház Pásztélyi Kovács János püspöknek köszönheti későbbi díszes 

külső alakját. Falfestményekkel díszített szentélyét szép ikonosztáz választja el a hajótól. 

Oltárokban gazdag hajójának hatalmas boltozatát egyetlen nagy festmény, „A kereszt 

felmagasztalása” foglalja el, melyet az 1850-es években Vidra Ferdinánd festőművész festett. A 

boltozat barokk stílusú dús fafaragványai még Mária Terézia idejéből származnak. A székesegyház 

kapuját Firczák Gyula püspök hozatta összhangba az új építkezéssel.38 

Az egykori megyeháza Ungvár tekintélyes nagy épületei közé tartozott anno. A XIX. 

század elején, mikor a megye a vándor gyűlésezést megszűntette s állandó székhelyű Ungvárt 

választotta, a megye nemessége 1809-ben építtette fel, a hozzá tartozó belső börtön épület később, 

1840-ben épült.39 

Az 1848-as magyar szabadságharc után két évtizedes pangás következett Ungvárra, de az 

1867-es kiegyezést követő években ismét gyors fejlődésnek indult. Mint az Uzsok–Csap-i 

vasútvonalon fekvő góc- és megyei központ a XIX. század második felében rohamosan a vidék 

kereskedelmi és kultúrközpontjává lett.40 Ekkor kezdenek nagyobb arányban bevándorolni a 

szomszédos Galíciából a zsidók és rövidesen irányító szerepet játszanak a rohamosan fejlődésnek 

induló felvidéki megyei városka kereskedelmi és ipari életében.41 

 

 
36 FINCZICZKY 1900. 390. 
37 MOLNÁR Ferenc: Popovics Bazil munkácsi görögkatolikus püspök 1848-ig. Újkor.hu. Feltöltés ideje: 2017. 10. 13. 

Interneten: http://ujkor.hu/content/popovics-bazil-munkacsi-gorogkatolikus-puspok-tevekenysege-1848-ig. [Letöltés 

ideje: 2020. április 20.] 
38 FINCZICZKY 1900. 390. 
39 Uo. 390-391. 
40 CSOMÁR 1939. 7-8. 
41 KÓKAI Sándor: Bereg megye vonzásközpontja és -körzetei a XIX. század közepén. In Kárpátalja. A Nyírségi 

Földrajzi Napok előadásai (Nyíregyháza, 1998. november 16–18.). Szerk.: BOROS László. K. n., Nyíregyháza, 1999. 

154. 

http://ujkor.hu/content/popovics-bazil-munkacsi-gorogkatolikus-puspok-tevekenysege-1848-ig
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1. 5 Ung megye története a kiegyezésig 

 

Ungvár mindig is Ung vármegye központja, legfontosabb városa s székhelye volt. A vármegye 

keletkezésének időpontja vitatott. I. (Szent) László uralkodása 1085 tájára keltezik, de egyértelműen 

egyike a legrégebbi magyar vármegyéknek. 1313 óta nemesi vármegye, amely a 14. század elején 

Aba Amadé és fiai örökbirtoka volt, és sok más nemeshez hasonlóan tartományaiból (így Ung 

vármegyéből is) független kiskirályságot hozott létre. Eleinte egyik trónkövetelőt sem támogatta, 

majd 1304-től a későbbi uralkodó, Károly Róbert híve lett. Aba Amadé beleavatkozott a 

lengyelországi trónért folyó harcokba is, segítséget nyújtott Lokietek Ulászlónak a trón 

megszerzéséért, és 1311-ben összeütközésbe került a kassai szászokkal. Az ellenük folyó harcban 

vesztette el életét. Halála után fiai szembe fordultak Károly Róberttel, és a Csák Mátéval 

szövetkeztek a király ellenében, de az 1312-es rozgonyi csatában életüket veszítették ők is. Károly 

Róbert 1317-ben foglalta vissza véglegesen a vármegyét. Ezután több mint 200 évig a mindenkori 

magyar királyok uralma alá tartozott a terület, egészen 1526-ig, amikor is a törökökkel vívott 

mohácsi csatában meghalt II. Lajos magyar király. Hosszú belháború kezdődött Szapolyai János 

erdélyi vajda és Habsburg Ferdinánd osztrák főherceg között az ország feletti uralomért. Ezt az 

1538-as Váradi béke zárta le, amelyben mindkét fél elismerte a másik uralmát az általa birtokolt 

területen. Ung vármegye ekkor a Habsburgok fennhatósága alá tartozott. Később, 1541-ben, Buda 

törökök általi elfoglalása után az ország három részre szakadt, ám ez ezt a területet nem érintette, 

továbbra is a Királyi Magyarország területéhez tartozott.42 

A vármegye címere 1571-ből ismert. A két részre vágott pajzs felső kék mezejében arany 

koronából egy szemben álló páncélos koronás vitéz emelkedik ki, s mindkét kezében három szál 

arany búzakalászt tart, míg az alsó vörös mezőben két ezüst pólya látható. A pajzsra koronás sisak 

van téve, melyről jobbra arany és kék, balra ezüst és vörös foszlányok lengnek alá.43 

A Rákóczi-szabadságharc idején a háborús évek nyomorúságához járult a megyében 1708–

1709-es évek szörnyű hidege és havazása (a források szerint a madarak tömege is megfagyott 

ekkor), majd ezt a 1709 és 1910 között kitört himlő és pestisjárvány követték, melynek 

következtében Ung vármegyéhez tartozó sok falu teljesen kihalt, s 1710 végén a sorscsapások 

sorozatát egy rettentő marhavész kísérte.44 

 
42 GYÖRFFY György. A vármegye X. századi előzményei és korai szervezete. István király és műve. Gondolat Budapest, 

1983. 195 
43 HORVÁTH JÁNOS: Ungmegye monographiája. Ungvár, 1872. I. Füzet. 15-16 (Továbbiakban: HORVÁTH I. 1872.) 
44 Ung vármegye c. szócikk. In Magyar Katolikus Lexikon. Interneten: 

http://lexikon.katolikus.hu/U/Ung%20v%C3%A1rmegye.html [Letöltés ideje: 2020. 04. 14.] (Ung vármegye, MKL). 
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A megye 1723–84 között az Eperjes székhelyű 3., majd egy rövid ideig 1785–tól 1790-ig a 

6. Munkács székhelyű Tiszáninneni (Tiszamellyéki) kerülethez tartozott, 1790-ban pedig 

visszakerült az Eperjesihez, s egészen 1848-ig közigazgatás terén nem történt változás.45 

Mária Terézia és a Habsburgok uralkodása alatt kezdődött a zsidók betelepedése Ung 

megyébe. Az 1767-i összeíráskor Ungvár 311 háza 1469 lakója között egyetlen lakos sem vallotta 

magát annak, ám 1781-től kezdődően folyamatosan bevándoroltak Galíciából, s a türelmi rendelet 

bevezetését követően Ung vármegye kocsmatartását s kereskedelmét átvették a görögöktől, s a 

század végén már hitközséget alakítottak, zsinagógát és saját iskolát nyitottak. A görög kereskedő 

családok önkormányzatú görögkeleti egyházat alkottak, saját papjuk volt, a vegyesházasságok révén 

idővel elmagyarosodtak, neveiket pedig megváltoztatták (Ursu = Medve, Poasz = Páva, 

Jovanovicsból pedig Szatmári lett). Az utolsó görög temetést 1897-ben tartották Ungváron. 1785-

ben II. József közigazgatási reformja következtében Ungot Bereg, Szatmár, Ugocsa, és Máramaros 

vármegyékkel együtt a Révay Simon báró vezette munkácsi kerületbe osztotta.46 

1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, Erdélyben és 

Horvátországban. Magyarországon ez volt az első olyan népesség-összeírás, amely kiterjedt a 

lakosság egészére, így a nemességre is. Ez a népszámlálás alapvető fontosságú Magyarország újkori 

történelmének megismerése szempontjából, mivel a magyar népességről és társadalomról elsőként 

állít össze teljességre törekvően következetes koncepció alapján készített számadatokat. A 

népszámlálás során elsősorban katonai szempontok érvényesültek, burkolt célja a besorozandó 

újoncok felmérése volt. A népesség összeírását 1784-ben és 1785-ben a katonaság hajtotta végre a 

helyismerettel rendelkező helyi igazgatási szervek közreműködésével. A népszámlálás eredménye 

szerint Magyarországon a lakosság száma mintegy 6,5 millió, Horvátországé 650 ezer és Erdélyé 

1,5 millió, összesen több mint 8,5 millió fő.47 

Az első magyarországi népszámlálás 1784–1787 adatai 11 000 település adatait bocsátanak 

a demográfusok és helytörténészek rendelkezésére, így a mai értelemben vett Kárpátalja vármegyéi 

között az általunk kutatott Ungban is felmérték a helyzetet. 

II. József 1785 és 1787 között végrehajtott népszámlálás adatai szerint Ung megye 5 

mezővárosa és 200 faluja 8417 házában, 10.934 családban 58.073 fő élt. Ami a társadalmi 

rétegződést illeti, a megyében összesen 151 pap tevékenykedett, 1490 nemes, 40 tisztviselő, 290 

polgár, valamint 4650 paraszt, 4331 ún. polgár és paraszt örököse, továbbá 6301 zsellér, s 1536 

egyéb. A 17 éven aluli, tehát kiskorú gyerekek száma 9872 volt. Az 1. sz. táblázat bemutatja a 

megye lakosságának megoszlást az első magyarországi népszámlálás alapján. 

 
45 Uo. 
46 Uo. 
47 Az első magyarországi népszámlálás: 1784–1787. Szerk.: Danyi Dezső – Dávid Zoltán. Központi Statisztikai Hivatal 

Könyvtára: Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, Budapest, 1960. 385. (Továbbiakban: Népszámlálás 

1784–1787). 
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Pap Nemes Tisztviselő Polgár Paraszt Polgár és paraszt örököse Zsellér Egyéb

1. sz. táblázat. Az első magyarországi népszámlálás 1784-1787 eredményei 

Ung vármegyében48 

Összesen Pap Nemes Tisztviselő Polgár Paraszt Polgár és 

paraszt 

örököse 

Zsellér Egyéb Gyerek 

(17 éven 

aluli) 

58.073 151 1490 40 290 4650 4331 6301 1536 9872 

 

Ungvár város lakosságának társadalmi rétegződését az 1. sz. diagram szemlélteti: 

1. sz. diagram. Ungvár lakossága az 1785–1787 között tartott népszámlás tükrében49 

 

A II. József idején végrehajtott népszámlálás eredményei szerint Ungvárnak a tényleges 

népessége 3130 főt számlált. Társadalmi rétegződését nézve férfiak közül 47 pap, 86 nemes, 12 

tisztviselő és 178 polgár élt a városban, valamint 129 paraszt, 216 polgár és paraszt örököse 

kategóriába eső lakos, továbbá 235 zsellér, s 104 „egyéb” polgár.  

Közel négy évtized elteltével, 1828-ban Ung megye 5 mezővárosát 205 faluját és 42 

pusztáját már közel 108.619 fő lakta50, ami az jelenti, hogy a lakosság 40 év alatt gyarapodott, sőt 

megduplázódott. 

Ung megye járásaiban a vallás szerinti megoszlás változott a korábbihoz képest. 

Nagybereznát 126 házban összesen 1309 fő lakta: 996 római katolikus, 147 protestáns, 166 izraelita 

lakta, Nagykapost 102 házban 952 fő, melyből 256 római katolikusok alkották, 659 protestáns, s az 

izraelita vallásúak száma pedig 37 volt. Szerednyében 227 házban 1483 fő élt összesen, melyből 

1216 római katolikus 18 protestáns s 254 izraelita. A Szobránci járásban, amely a legkisebb volt a 

vármegyében, 49 házban 527 főt számlált, 408 római katolikussal és 119 izraelitával. Ung megye 

központjában – Ungváron 810 házban 5236 római katolikus élt, 312 görögkatolikus, 342 protestáns, 

 
48 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatokat az alábbi munkából merítettem: Népszámlálás 1784–1787. 48–76. 
49 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatokat az alábbi munkából merítettem: Népszámlálás 1784–1787. 70–76. 
50 Ung vármegye, MKL. 
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s 646 izraelita mellett, összesen – 6224 fő. Utóbbiak főként 1787 óta Galíciából bevándorolva 

növelték a megye s Ungvár lakosságát. 

Majdnem 20 évvel később, 1847-ben Petőfi szerint51 a „szörnyen komisz”, „rendezetlen”, 

„piszkos” Ungvárt 2800 római katolikus 221 görögkatolikus 437 református, 40 evangélikus, 24 

görögkeleti és 2.500 izraelita lakta, tehát a város pozitív népesedési rátát mutatott. Mindez arra 

enged következtetni, hogy a város kedvező megélhetési lehetőséget biztosított az itt élők, s ide 

(be)vándorlók számára.52 

1854 tájékán a Bach-korszak második közigazgatási reformja következtében Ungvárt a 

Kassai kormánykerületbe osztotta, Csap, Győröcske, Záhony és Zsurk községeket pedig Szabolcs 

vármegyéhez csatolta. Ungváron ekkor kezdték meg az utcák kövezését, 1855 körül pedig a 

csatornázást. 1863-ben Ungvár városában cirill betűs nyomdát alapítottak.53 

  

 
51 PETŐFI Sándor: Útirajzok. Helikon Kiadó, [Budapest], 1987. 47. 
52 Ung vármegye, MKL. 
53 Ung vármegye, MKL. 
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II. FEJEZET 

UNGVÁR ÉS UNG MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN 

 

2.1 Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 

 

Számos könyv, kutatás, monográfia és egyéb tanulmány született a dualizmus időszakáról. 

Példának okáért említhetjük Gratz Gusztáv többkötetes munkáját,54 vagy A kiegyezés – A Nemzet és 

emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötetet,55 amely az 1867-es kiegyezés 

előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia változó megítélésével 

foglalkozik. A sorozat ismert szerkezetét követi: elsőként a kiegyezés létrejöttére vonatkozó, igen 

szerteágazó forrásokból ad bő válogatást, tudatosan törekedve az összetett alkufolyamat minden 

elemének a megjelenítésére. Ez a két könyv jelentette kutatásom kiindulópontját. 

A dualizmus korát a magyar történelemben gyakran a „boldog békeidők” periódusaként 

említik. A kiegyezést követően létrejött egy új állam – az Osztrák-Magyar Monarchia. Elkezdődött 

a polgáriasodás, a modernizáció. Ebben az időszakban vették kezdetét a hivatalos magyar 

népszámlálások és az országos statisztika is, amelyek lehetővé tették a népesség és a társadalom 

sokoldalú kutatását. Az általam kutatott Ungvár a dualizmus időszakában a Magyar Királyság részét 

alkotta, így a leírt folyamatok itt is végbementek és közvetlenül a várost is érintették. 

Az 1848/49. évi szabadságharc leverését követően a magyar nemzet válaszút elé érkezett: 

választania kellett aközött, folytassa-e az ellenállást mindaddig, míg Ausztriától teljesen el nem 

szakad és függetlenségét ki nem vívja, vagy a kompromisszum útját keresse, azaz megegyezzen a 

Habsburgokkal. A világosi fegyverletételt követő évtizedben ennek a kérdésnek nem volt gyakorlati 

jelentősége. A kibéküléshez mindig két fél egyező akarata szükséges, és sajnálatos módon ez az 

akarat a bécsi kormánynál nem volt meg. Az 1860-as évek elején azonban világossá vált, hogy 

Magyarországot az Osztrák Birodalomba beolvasztani nem lehet, mint az is, hogy közeledik az idő, 

amikor a kétféle politikai irány között választani lehetett és eldönteni, hogy Magyarország mely 

úton folytatja fennállását, területének épségét és alkotmányos jogainak érintetlenségét megőrizve. 

A Habsburg-házzal való kibékülés hívei úgy vélték, hogy Ausztria lenne a legmegfelelőbb 

szövetségese Budapestnek, hisz a vele való együttélésnek évszázados tradíciói voltak, amelyek a 

magyar alkotmányba is beeresztették gyökereiket, és talán egyedül az Ausztriával való szövetség 

felelt meg a magyarság ama törekvéseinek, hogy „inkább legyen a nyugatnak utolsó védvára kelet 

 
54 GRATZ Gusztáv: A dualizmus kora Magyarország története 1867-1918. 1. kötet. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 

1934. (Továbbiakban: GRATZ 1934.) 
55 CIEGER ANDRÁS (SZERK.): A kiegyezés. Nemzet és emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 
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felé, mint a keletnek legmesszebb kitolt őrszeme nyugat felé. S végül pedig Ausztria éppen elég erős 

volt ugyan arra, hogy Magyarországgal együtt nagyhatalmat alkosson, de nem elég nagy arra, 

hogy Magyarországot állandóan elnyomja.”56 

Az Ausztriával való kibékülés ellenzői másként vélekedtek, és nézeteiket a legalaposabban 

az emigrációt választó Kossuth Lajos képviselte és fejtette ki. Kossuth szerint Magyarországra 

nézve nem jelentett volna kedvezőtlen fordulatot, ha Ausztria 1866 után végleg feloszlik. 

Elképzelései szerint Magyarország ebben az esetben Európa független országai sorában foglalta 

volna el méltó helyét, és az európai színtéren tekintélyes tényezőjévé vált volna. Mindezt azzal 

magyarázta, hogy Románia, Szerbia és talán Csehország is Magyarországgal szövetséget kötöttek 

volna, mely biztosíthatta volna önigazgatásukat. De Kossuth azt is hangsúlyozta, hogy 

Magyarországnak Ausztria megmaradása esetében is kerülnie kell a vele való szövetséget, mert az 

uralkodóház a vesztes königgrätzi csata (1866) után mindenekfelett arra fog törekedni, hogy 

visszaszerezze korábban elfoglalt pozícióját Németországban, és ily módon Magyarországot is 

bevonja majd háborús terveibe. Másrészt ott volt a veszély Oroszország felől, melyet Kossuth 

meglátása szerint a Béccsel való kiegyezés nem oldott meg, sőt fokozta azt.57 

Az Ausztriával való szövetség „gyengékké teszen, mondta Kossuth, mert betérőnket 

megoszlatja, természetes barátainkat, szomszédjainkat, sőt polgártársaink egy részét is 

ellenségeinkké teszi, izolál a világtól és elkülönít azoknak érdekeitől, kikre különben a veszély 

órájában számíthatnánk.”58 

Mint tudjuk, a kiegyezés 1867-ben létrejött. Az Osztrák-Magyar Monarchia dualista 

szervezetét megállapító kiegyezési törvény (1867. XII. tc.), amelyet a Magyar Országgyűlés és az 

uralkodó között folytatott hosszabb tárgyalások után a magyar képviselőház 1867. május 29-én 209 

szavazattal 89 ellen elfogadott, szigorú jogi alapon állapította meg azokat a módozatokat, amelyek 

mellett egyfelől a Pragmatica Sanctióban Magyarország és Ausztriára nézve kimondott együttes és 

elválaszthatatlan birtoklás, másfelől Magyarországnak önálló törvényhozási és kormányzási 

függetlensége lényegében sértetlenül fenntarthatók. A kiegyezés fontos momentuma volt I. Ferenc 

József magyar királlyá való koronázása 1867. június 8-án.59 

A kiegyezéssel egy rendszerváltást kellett véghez vinnie az Andrássy Gyula gróf vezette 

magyar kormánynak, a korábbi rendi államot polgári állammá kellett formálni. 1867-ben az 

uralkodó a kiegyezés részeként visszaállította az ország területi egységét (amit egyébként 1850-ben 

ő szüntetett meg). Magyarországhoz csatolták a Szerb Vajdaságnak és Temesi Bánságnak 

 
56 GRATZ 1934. 5. 
57 A kiegyezést követően megromló orosz-magyar viszonyról ld. GECSE Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi 

gondolat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 
58 GRATZ 1934. 6. 
59 KOZÁRI MÓNIKA: A dualizmus kora 1867-1914. Kossuth Kiadó. Budapest.2009. 17-18 (Továbbiakban: KOZÁRI 

2009.) 
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elnevezett délvidéki részeket és keleten a Partiumot. Megszüntették az abszolutizmus által 

bevezetett öt katonai kerületet és helyreállították a hagyományos megyerendszert. A 

törvényhatóságok újra nemcsak közigazgatási egységek voltak, hanem politikai jogok birtokosai 

is.60 

 

2. 2 Ungvár és Ung megye sajátosságai a dualizmus időszakában 

 

Kijelenthetjük, hogy Ung az északkelet-magyarországi térség vezető megyéjének számított a 

dualizmus időszakában, szinte minden téren megelőzte mind Bereg, mind Ugocsa megyét. Ennek 

ellenére azonban ez a megye is – akárcsak az egész régió – sajnálatos módon Magyarország 

gazdaságilag egyik legelmaradottabb vidékéhez tartozott. Népessége a korszak kezdetén (1869-ben) 

123 ezer, míg a korszak végén (1910-ben) 162 ezer fő körül mozgott. A dualizmus teljes 

időszakában a magyar etnikum aránya nem haladta meg az egyharmadot – a három északkelet-

magyarországi megye közül itt volt a legalacsonyabb a számuk.61 

1869-ben Ung vármegyében megkezdődött a vasútépítés, mely e peremvidéket bekapcsolta 

a magyarországi belső forgalomba. 1872. augusztus 25-én került sor a Sátoraljaújhely–Csap (41,42 

km), valamint a Csap–Ungvár (23,221 km) vasútvonalak átadására, 1873. február 4-től pedig a 

Kisvárda–Csap (26,11 km) szakasza szolgálta a vasút céljait. Természetesen a megyén belül is épült 

s folyamatosan bővült a vasút-hálózat: 1897. július 18-án az Ungvár–Nagyberezna (42 km) 

szakaszával, 1905. október 15-én a Nagyberezna–Uzsok, az országhatárig terjedt, számos alagúttal, 

völgyhidakkal, 31 őrházzal, az ehhez kapcsolódó 13 kisvasúttal. A dualizmus kori utolsó vasúti 

bővítésre 1917. januárjában került sor, amikor ugyanis átadták az Ungvár–Antalóc 34,50 km-es 

vasútvonalat. Az első erdei vasutat Ung megyében 1892-ben nyitották meg: a 45,1 km hosszú 

pályán 10,5 km-en járt gőzmozdony, a többi szakaszán lovakkal vontattak.62 

1851–1860 között Ung megye a Kassai Kerület részét alkotta. 1871-től Ungvár hivatalosan 

rendezett tanácsú város lett. Az ún. községi törvények (1870: 42. tc., 1871: 18. tc. és 1886: 22. tc.) 

folyományaként azokból a mezővárosokból és kisebb szabad királyi városokból, amelyeknek nem 

volt gazdasági erejük önálló törvényhatóság alkotására (mint a törvényhatósági jogú városok), 

rendezett tanácsú városok jöttek létre. Ezek nem tartoztak járási szervezetbe, hanem közvetlenül a 

vármegyei hatóság alá voltak rendelve.63 

Az ilyen típusú városoknak legfőbb közigazgatási szervük a városi tanács volt, első 

tisztviselője pedig a polgármester. A városi elöljáróság a polgármesterből, a főjegyzőből, 

 
60 KOZÁRI 2009. 6-8. 
61 CIEGER 2000. 5. 
62Ung vármegye, MKL. 
63 Uo. 
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aljegyző(k)ből, tiszti ügyészből, levéltárnokból stb. álltak. A városi tanács hatáskörébe tartoztak a 

„belügyek”, azonban a városi elöljáróság csak elsőfokú közigazgatási szervként járhatott el. (A 

rendezett tanácsú városok jogi kategóriáját az 1929: 30. tc. megyei városra változtatta.)64 

A város többi épületei között kimagaslott a királyi katolikus főgimnázium új épülete, mely 

a Drugeth-téren állt. A gimnáziumot a vallás- és közoktatási miniszter építtetett 1894-ben 250.000 

forint költséggel. Az intézet alapítása fontos esemény volt a város értelmi fejlődésére nézve. Gróf 

Homonnai Drugeth János ungi főispán 1636-ban helyezte át Homonnáról Ungvárra a jezsuiták 

társházát és iskoláját, mely a rend eltörléséig fenn állt. Hadi mozgalmak miatt az oktatás többször és 

nagy időközökben szünetelt. Azonban 1784-től kezdve, mikor a hatosztályú gimnázium új 

épületben nyert elhelyezést, virágzásnak indult az intézet. A századfordulón a már több mint 8 

osztályú királyi katolikus főgimnázium 600 tanulót képes volt befogadni. A tanári karnak egyik 

dísze volt a XIX. század végén Dayka Gábor költő. A főgimnáziumon kívül volt Ungváron 

alreáliskola és görögkatolikus kántortanító-képző intézet, görögkatolikus polgári leányiskola és 

agyagipari szakiskola.65 

A római katolikus egyház már 1332-ben templommal és lelkészi lakkal bírt Ungváron. 

Régi temploma elpusztult, s a későbbi alapját 1762-ben vette meg az egyház. A helvét hitvallásúak, 

kiknek régi templomát a XVII. század végén elfoglalták, a XIX. század utolsó tizedében a megyei 

rendek szorgalmazására és az országgyűlés közbenjárására engedélyt kaptak arra, hogy a 

megyeháza mellett lévő telken új templomot építhessenek. Sokat köszönhet ez egyház Pálóczi 

Horváth Máriának, ki az összes ungi református egyházakról gazdagon gondoskodott 

hagyományaival. A görögkeleti egyházhoz tartozó hívek is rendelkeztek saját templommal, de már 

annyira megfogytak, hogy lelkészt nem tartottak; a miskolci görög pap látogatta meg néha őket.66 A 

zsidók folyton szaporodó nagy számuk miatt régi zsinagógájuk mellett több imaházat is 

fönntartottak. 

Érdemes megemlítenünk olyan középületeket, mint például a Sas-téren 1898-ban emelt 

pénzügyi palota, a görögkatolikus tanítóképző-intézetet, a papi árvaleányok intézetét, továbbá a 

Ferencz-József közös hadseregi és a Rudolf honvéd kaszárnyáját, a kétemeletes csapat- és a városi 

közkórházakat, melyben évenként 2.500–3.000 beteget ápoltak, s amely mellé a vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium egy bábaképző-intézetet is csatoltatott.67 Ezen kívül a lelki betegek 

részére külön épületet emeltek e kórház telkén. 

 
64 Bán Péter (szerk.): Magyar történelmi fogalomtár. Gondolat, Budapest, 1989. 172-173. 
65 FINCZICZKY 1900. 391. 
66 UO. 392. 
67 UO. 392. 
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A századfordulón a város több utcája megszépült, s a „csinos új lakházak előtt” 

aszfaltozott járdák jelentek meg. 1897-ben a kincstár a várost két részre osztó Ung folyón vashidat 

építtetett, ami nagy javára volt a városi közlekedésnek. 

Az 1900-as évek elején az ipar és kereskedelem is nagyobb fejlődésnek indult. Ungvárnak, 

mint a határhoz közel eső városnak, élénk forgalma és összeköttetése volt Galíciával. Régebben az 

ungvári vásárok nagyon látogatottak voltak, s ló- és marhavásárai egészen az első világháborúig 

híresek voltak. Az ipar valamennyi ágában Ungvár iparosai századok óta kitűnő hírben álltak. 

Hajdan a tímárok, csizmadiák, szabók, szűcsök, fazekasok, gombkötők voltak híresek, a XX. század 

elején különösen a kocsi-, kerékgyártó- és kályhás-ipar kezdett fel lendülni. Nagyobb gyáripart 

állandósított a városban az ungvári bútorgyár-részvénytársaság, mely 400 munkást foglalkoztatott 

1901-ben. A kincstári uradalom faraktárában nagyszabású fűrésztelep működött. Élénk volt a 

dualizmus korában a malomipar is, mert a műmalmon kívül, mely víz- és gőzerőre volt berendezve, 

még három gőzmalom működött a városban, kettő szeszfőzéssel egybekötve. A műmalom 

szolgáltatta a „villanyvilágítást” is, de csak a nagyobb üzletek számára. A város kereskedelmének 

és iparának élénkítésére négy pénzintézet szolgált.68 

Mezőgazdasággal a város lakossága csekély mértékben foglalkozhatott, mert határának 

legnagyobb részét a kincstár bírta. A kincstári uradalom 1848-ig a város határabeli összes 

földbirtokát a robotrendszer mellett kezeltette, majd az ötvenes években bérbe adta, és ezt az 

állapotot egészen 1889-ig fenntartotta. Ekkor a gazdasági ághoz tartozó ingatlanokat a törvényhozás 

engedélyével nyilvános árverésen eladhatták. A szántóföldeknek legnagyobb részét Ungvár város 

polgársága vette meg. Mindig nagy gonddal művelték a város északnyugati oldalán emelkedő 

hegyeken levő szőlőket, melyek jó asztali bort adtak. Az állam egy húsz holdas gyümölcsöskertet 

tart fönn, mellyel a vidék gyümölcstermesztését kívánja előmozdítani.69 

A városnak szép árnyas sétahelyei voltak az egykori a Széchenyi-ligetben, s a 

szőlőhegyekre és a kincstári erdőkbe vezető utakon. Erős vastartalmú savanyúvíz-forrása és ennek 

vizével táplált fürdője is volt Ungvárnak. Ungvár egyedüli forgalmi piaca lévén a megyének, ide 

futottak össze a főbb kereskedelmi utak. A város végén, Gerény határban volt a magyar 

államvasútnak Nyíregyháza–Ungvár vonalának végállomása, s innen indult ki az Ungvölgyi Helyi 

Érdekű-vasútvonal.70 Mindkét vasút élénk forgalmúnak számított, azonban miután a megyét 

elcsatolták Magyarországtól jelentőségét elveszítette, s később fel lett számolva. 

 

 

 

 
68 FINCZICZKY 1900. 392. 
69 Ung vármegye, MKL. 
70 UO. 394. 
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2. 3 Lakosság a dualizmuskori népszámlálások tükrében 

 

A lakosság számának fokozatos növekedését 1767. esztendőtől tudjuk nyomon kísérni. Mint 

említettük 1784-ben II. József rendelt el népszámlálást Magyarországon, amelyet 1785 és 1787 

között végeztek. A későbbiekben a II. Lipót által összehívott 1790. évi országgyűlés újabb 

népszámlálásra vonatkozó rendeletet hagyott jóvá, melynek megfelelően 1805-ben, 1820-ban, 

1838-ban, 1850-ben és 1857-ben is tartottak népesség-összeírásokat, amelyek azonban csak 

részösszeírások voltak. 1881-től pedig az utolsó magyar népszámlálásig, 1910-ig, a nemzetiségi 

megoszlás adatait is ismerjük. Az 1881-es népszámlálás volt az első, amely pontos, megbízható 

adatokat tartalmaz az anyanyelvre vonatkozóan. A népszámlálások lebonyolításával a Központi 

Statisztikai Hivatal foglalkozott. Az Ung vármegyében élő nemzetek közül a magyarok, a rutének 

(ruszinok), a tótok (szlovákok) és a németek emelkedtek ki. A vallások közül a görögkatolikus 

mutatott nagy arányt. 

Mészáros Károly szerint 1850 körül „Ungvár városának népessége általában 9015 lélekre 

tehető, akik között 3214 római katolikus, 431 református, 40 ágostai hitvallású (evangélikus), 10-12 

ortodox, 2821 görögkatolikus s 2500 héber vallású.”71 

 

2. sz. táblázat. Az ungvári lakosság számának növekedése 1767-től 1910-ig72 

1767-ben 1,469 fő  magyar német ruszin szlovák 

1800-ban 3,000 fő 1880-ban 11,393 ebből 74,77% 7,65% 2,33% 14,72% 

1850-ben 6,677 fő 1890-ben 13,009  64,23% 14,00% 3,82% 16,66% 

1860-ban 9,753 fő 1900-ban 14,723 79,00% 7,27% 3,40% 8,31% 

1870-ben 11,017 fő 1910-ben 16,044 80,32% 6,80% 3,79% 7,21% 

 

A számoszlopok mutatják, hogy a XIX. század 60-as éveitől kezdett rohamosan fejlődni 

Ungvár, hiszen lakosainak száma majdnem elérte a 10.000-et. Meg kell említeni, hogy a 

szomszédos Galíciából egye több zsidó vándorolt be Ung megyébe, tehát a demográfiai növekedés 

nem csupán a természetes szaporodásnak az eredménye. 

Az is látható a 2. sz. diagramon, hogy 1881. és 1910. között a magyar nemzetiségű lakosok 

mindig túlnyomó többségben voltak a városban, a többi nemzetiségek – a németek, a rutének 

(ruszinok), a tótok (szlovákok) együttvéve is alig értek el 20–30 százalékot. A XX. század elején 

 
71 MÉSZÁROS 1861. 8 
72 CSOMÁR 1939. 10. 
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viszont a szláv (ruszin) lakosok száma növekedésének indult, s ez észrevehető az 1900. és 1910. évi 

népszámlálási adatokban is. 

Az 1881-es népszámlálás alapján a megye népessége, (Ungvár nélkül) 115,997 főre tehető. 

E népesség 8 mezővárosban, 203 faluban, 11 népes pusztán vagy más lakhelyen élt. Anyanyelvi 

megoszlásban a magyarok száma 35,639 fő, a szlovákoké 13,153, továbbá 59,668 ruszin, 42 görög 

és 7495 zsidó élt a törvényhatóságban. A magyarok csupán a rendezett tanácsú városban mutattak 

többséget. A többi járás pedig rutén többséget mutatott. A népesség anyanyelvi megoszlását a 3. sz. 

táblázat szemlélteti: 

3. sz. táblázat. Az 1881-es népszámlálás Ung vármegyében nemzetiség szerint73 

 

Járások Összesen Magyar Német Szlovák Román Rutén Horváth-

szerb 

Egyéb 

Ungvári 31 349 6 578 614 8 597 22 14 324 5 54 

Szobránci 24 490 1 866 1 127 19 170 3 1 212 17 198 

Kaposi 29 721 22 263 191 6 205 - 72 5 76 

Bereznai 29 774 590 845 1 337 31 26 232 - 39 

Vármegye 

összesen 

126 707 39 479 3 614 36 920 63 42 095 28 367 

Ungvár 11 373 8 182 837 1 611 5 255 1 - 

 

Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei szerint tehát Ungvárnak a 

tényleges népessége 11,373 fő volt. A legtöbb lelket számláló népcsoport a magyaroké, akik a 

lakosság 74,77%-át adták, 8182 fővel, vagyis a város lakosságának majdnem a háromnegyedét. 

Sorrend szerint őket követik a tótok (szlovákok) (14,72%%) 1611 lakossal, majd a németek 

(svábok) (7,36%), akik 837-en voltak jelen a városban, s végül a rutének (ruszinok), 255 fővel 

(2,24%). 

Vallásukra nézve, a római katolikusok 15 anyaegyházban 23 751 hívőt számláltak, s mind 

a szatmári püspök joghatósága alá tartoztak. A 62 422 görögkatolikus, akik a munkácsi püspök 

fennhatóságához tartoztak, 68 parókián éltek. A reformátusok a Tiszamelléki Egyházkerületben 38 

anyaegyházat bírtak, 19 380 lélekkel. Az evangélikusok száma 319, az ortodox görögöké 14, míg a 

zsidóké 12 283 volt.74 A 4. sz. táblázat a vallási adatokat szemlélteti:  

 
73 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatok az alábbi munkából származnak: A Magyar Korona Országaiban az 1881. év 

elején végrehatott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve. II. kötet (1882). Országos 

Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, Budapest, 1882. 337. (Továbbiakban: Népszámlálás 1881.) 
74 FÉNYES 1847. 315 
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4. sz. táblázat. Az 1881. évi népszámlálás Ung vármegyében vallás szerint75 

 

Járások Összesen Róm. 

kat. 

Gör. 

kat. 

Gör. 

keleti 

Ág. 

ev. 

Hel. 

ev. 

Izraelita Egyéb 

Ungvári 31 349 6287 17485 1 48 3828 3700 - 

Szobránci 24 490 7106 11724 1 184 2216 3256 3 

Kaposi 29 721 9069 7021 11 62 10481 3069 1 

Bereznai 29 774 1289 26192 1 18 16 2258 - 

Vármegye 

összesen 

 

126 700 

 

27 466 

 

65 128 

 

18 

 

423 

 

17 238 

 

16 423 

 

4 

Ungvár 11 373 3715 2706 4 111 697 4140 - 

 

Ahogyan az anyanyelv terén a rutének (ruszinok) alkották a többséget, úgy vallási téren a 

görögkatolikusok. 51,6%-át tették ki a lakosságnak, ami igen jelentős szám. A római katolikusok 

21,7%, reformátusok 13,9%, míg izraeliták 13 %-ot mutattak. A többi vallás képviselői pedig 

együttvéve kevesebb, mint 1 %-ot adtak. 

A városi lakosság vegyesen beszélte az „orosz” (értsd: ruszin – K. K.) és a magyar nyelvet, 

kivéve az ide mintegy félévszázaddal előbb betelepített német, vagyis sváb zselléreket, s a 

külföldről idetelepült tisztviselőket. „A népéletben egyébiránt a magyar erkölcsök és szokások 

divatkoznak.”76 

Az említett német/sváb lakosok beköltözésének idejét Sonnenfels híres bécsi tanár a 

császári egyetemnél II. József császár korára teszi. II. József császár már több magyarországi 

vidéket és várost benépesített volna idegen gyarmatokkal, a kincstári uradalom kormányának 

felterjesztésére. Testvére, Miksa főherceg és kölni érsektől számos családot kért Ungvár 

betelepítésére, aki azokat a Rajna alsó mellékéről azonnal útnak indította. Ungváron az úgynevezett 

Minaj utcán már kész lakházak, gazdasági épületek, barmok és eszközök várták őket. 

Megérkezésüket követően egész úrbéri telket kaptak. Ezen kívül tíz évig adómentességet élveztek. 

Mészáros szerint „minthogy azonban ezen svábok nem voltak megszokva az idevaló éles légű 

éghajlathoz, hamar mindnyájan kivesztek, s üres telkeiket a zempléni görög s római katolikus 

szlávok szállták meg.”77 

Cieger András szerint, aki meglehetősen sokat foglakozott kutatásaiban Ung megyével, az 

átmenetet a magyar és rutén területek között az Ungvári járás képezte, ahol minden ötödik lakos 

 
75 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatokat az alábbi munkából merítettem: Népszámlálás 1881. 337. 
76 MÉSZÁROS 1861. 7-8 
77 UO. 8-9. 
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volt magyar 1881-ben. A járáson belül a megye székhelye, Ungvár kivételnek számított, hiszen a 

várost abban az időben 72%-ban a magyarság lakta. A felekezeti megoszlás a nemzetiségihez 

hasonlóan alakult: a görögkatolikusok aránya 52-55%, a római katolikusoké 21%, a reformátusoké 

13%, az izraelita vallásúaké pedig 11-13% körül mozgott végig a tárgyalt időszakban.78 A vallási 

adatokat a 2. sz. diagram mutatja be: 

2. sz. diagram. Felekezeti megoszlás Ungváron az 1881. évi népszámlálás szerint79 

 

Ami a lakosság műveltséget illeti, az 1881. évi népszámlálás eredményei arról számolnak 

be, hogy az olvasni/írni tudó férfiak száma 2,980 volt az 5,338-ból, ami 68.9 % tesz ki. Szemmel 

láthatóan az olvasni/írni tudó nők száma jóval kevesebb volt, a 6,035 ungvári nők közül mindössze 

44.9%, azaz 2,218 fő tudott írni és olvasni. Ezeket a számadatokat a 3. sz. diagram vázolja fel. 

3. sz. diagram. Az 1881. évi népszámlálás nemi megoszlásra 

vonatkozó eredményei Ungváron80 

 

 

Mint azt a számok is mutatják, Ungvárnak 5 338 férfi és 6 035 nő lakosa volt 1881-ben, 

tehát a nők többségben voltak a férfiakkal szemben, azonban a műveltségi szinten, vagyis az írni 

olvasni tudó polgárok rubrikában a férfiak domináltak. Fontos megjegyeznünk, hogy a város 

 
78 CIEGER 2000. 6. 
79 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatokat az alábbi munkából merítettem: Népszámlálás 1881. 337. 
80 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatokat az alábbi munkából merítettem: Népszámlálás 1881. 331-336. 
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jelenlevő polgári népességének csak 80 % volt 7 éven felüli, s csak őket érintette e felmérés, a 

kiskorúak pontos számát azonban nem ismerjük. 

4. sz. diagram. Ungvár népességszámának változása 1850 és 1891 között81 

 

 

1881-ben a város teljes lakossága 11.373 főt számlált, ebből 8.504 lakos magyar 

anyanyelvűnek vallotta magát, ami százalékarányban 74%-ot jelentett. Az ungváriak 25%-a, vagyis 

2.869 lakos más anyanyelvűként szerepel a népszámlálás eredményei közt. Viszont e népszámlálás 

lebonyolítása ideje alatt magyarul is beszél, illetve magyarul tudók kategória is létrejött, az elsőbe 

9.027 főt sorolva – 79,4%, az utóbbi pedig 523, azaz 18,2% számolt. 

5. sz. diagram. Az 1891. évi népszámlálás beszélt nyelvre 

vonatkozó adatai Ungváron82 

 

 

 
81 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatok az alábbi munkából származnak: A Magyar Korona Országaiban az 1891. év 

elején végrehajtott népszámlálás eredményei. I. rész. Általános népleírás. Magyar Országos Kir. Statisztikai Hivatal, 

Budapest, 1893. 42. (Továbbiakban: Népszámlálás 1891.) 
82 Forrás: Saját szerkesztés. Az adatok az alábbi munkából származnak: Népszámlálás 1891. 304. 
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Tíz évvel később, 1891-ben, amikor a város lakossága 400 fővel növekedett, s Ungvár 

11.793 lelket számlált, a magyar anyanyelvűek száma csaknem 10 százalékkal csökkent: 7.575 

ungvári vallotta magát magyar anyanyelvűnek, ami 64% jelentett az össznépességgel szemben. A 

más anyanyelvűek száma ekkor 4.218 fő volt, amit 35,7 % tett ki, viszont érdekesség, hogy a más 

anyanyelvűek közül magyarul is beszélt 1.767 fő (41,9 %), a magyarul tudók száma pedig 9.342 

főre emelkedett (79,2%). 

Cieger szerint „tanulságos megvizsgálnunk, vajon mennyire értették meg egymást az itt élő 

emberek. Az eredmény meglehetősen lehangoló: 1880 táján mind a ruszinokat, mind a 

magyaroknak csak nem egészen 3%-a tudott megszólalni a másik nyelvén, lényegében két egymástól 

földrajzilag és kulturálisan is elkülönült etnikum élt egymás mellett és ez voltaképp számottevően 

nem változott meg a korszak végére sem. 1880-ban egyébként csak minden ötödik Ung megyei lakos 

tudott írni-olvasni, a teljes analfabéták aránya pedig még 1910-ben is meghaladta az 53%-ot.”83 

Ungvártól délre és délnyugatra a megye sík területét legnagyobb részt magyar nép lakta, 

melynek nagy többsége a református felekezethez tartozott. A magyarság értelmiségével és 

vagyonosságával vezérszerepet vitt a megye közéletében. A szlovákok leginkább a Zemplén 

megyével szomszédos községeket lakták; többnyire római és görögkatolikusok, de reformátusok is 

számosan voltak közöttük. A hegyvidéki szlovákok sokkal egyszerűbbek, viseletükben 

szegényebbek, mint az alvidékiek, kik jobb talajon élő és módosabb gazdák voltak. A 

munkaszeretet és a vagyonszerzés hajlama erős bennük. Az orosz, vagy mint irodalmilag általában 

kezdik elnevezni, a rutén nép, mely kivétel nélkül a görögkatolikus egyház híve, a magasabban 

fekvő hegyvidéket lakta.84 

A vármegye összlakossága 1910-ben 160.282 személy volt, ebből: 61.711 (38,50%) ruszin, 

53.824 (33,58%) magyar, 36.364 (22,69%) szlovák, 8.383 (5,23%) pedig német volt.85 

Ami a közigazgatást illeti, a vármegyében az alábbi járások működtek a 19. század utolsó 

harmadától 1918-ig: 

• Nagybereznai járás, székhelye: Nagyberezna; 

• Nagykaposi járás, székhelye: Nagykapos; 

• Szobránci járás, székhelye: Szobránc; 

• Ungvári járás, székhelye: Ungvár; 

• Perecsenyi járás, székhelye: Perecseny (1901-ben szervezték); 

• Szerednyei járás, székhelye: Szerednye (1909-ben szervezték).86 

 
83 CIEGER 2000. 6. 
84 FINCZICZKY 1900. 389. 
85 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb adatai községek és 

népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1912. 262-263. 
86 HORVÁTH 1872. 49-50. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagybereznai_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyberezna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykaposi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykapos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szobr%C3%A1nci_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szobr%C3%A1nc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ungv%C3%A1ri_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ungv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perecsenyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perecseny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerednyei_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerednye


35 

Fontos hangsúlyozni, hogy a nemzetiségi eloszlás a megyén belül korántsem volt 

egyenletes, hiszen a négy járás közül a határhoz közelebb fekvő két északiban a magyarság aránya 

mindössze néhány százaléknyi volt (1881-ben a Nagybereznaiban 2%, a Szobránciban 7,6%), a 

délen található Nagykaposiban azonban elérte a háromnegyedet.87 

 

  

 
87 Népszámlálás 1881. 
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III. FEJEZET 

ÖNSZERVEZŐDÉS, TÁRSADALOM ÉS POLITIKA 

A DUALIZMUSKORI UNGVÁRON 

 

3. 1 Önszerveződés és társadalmi élet a dualizmuskori Ungváron 

 

A történelmi Ung megyében meglehetősen élénk társadalmi élet nyomaival találkozhatunk, igaz a 

társadalmi öntevékenység csak a lakosság szűk rétegét érintette. Egy 1878-as statisztika szerint a 

megyében 11 egylet működött, 1835 bejelentett taggal (kb. a lakosság 1,4%-a). Közülük a 

legrégebbi múlttal és a legnagyobb létszámmal a Szent Bazil Társulat büszkélkedhetett. A 

társulatot, melynek célja a munkácsi és az eperjesi egyházmegyékben élő ruszin nemzetiségű 

görögkatolikusok művelődésének előmozdítása volt, 1866-ban alapították és egy évtized múlva már 

774 tagja volt.88 Az egyesület kezdetben a ruszofil mozgalom szellemi központja volt, 

könyvkiadással és az itt élő görögkatolikus ruszinság művelésével foglalkozott; később egyre 

inkább a ruszin értelmiség elmagyarosodó csoportja vette át az irányítást. A Társulat megújulása a 

századfordulón következett be, majd belső viták után 1902-ben gazdasági társasággá alakult át.89 A 

Szent Bazil Társulat fő kezdeményezői Gaganecz József eperjesi és Popovics Bazil munkácsi 

görögkatolikus püspökök voltak. A helytartótanács 1864. december 15-én jóváhagyta az egyesület 

alapszabályzatát, és az alakuló ülést 1866. október 1-jén tartották meg Ungváron. A társulatban 

egyaránt helyet kaptak a ruszinság egyházi és világi képviselői.90 

Adolf Dobránszky, aki az 1849–1867 közötti periódusban a legismertebb ruszin politikus 

volt, a ruszin mozgalom radikális szárnyát vezette. Széleskörűen művelt, számos európai nyelvet 

kitűnően beszélő, határozott egyéniségű fiatalemberként említik a források,91 aki állítólag már kora 

ifjúságában – bizonyos szerb hatás alatt – „eljegyezte magát a szlavofilizmussal és a 

pravoszláviával”. Dobránszky tevékenységének köszönhetően az egyesület tagságának jelentős 

része a ruszofil irányvonalat követte, közülük többen az ortodoxiával (pravoszlávia) is 

szimpatizáltak. Az elnökségében túlnyomórészt görögkatolikus szemináriumot vagy teológiát 

végzett papok kaptak helyet. Ezek között említhető, Ivan Rakovszky másodelnök is, aki 1859-től a 

 
88 Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. I-II. Szerk. Vargha Gyula. Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 

Budapest, 1880-1881. 310-311. Továbbiakban: Vargha (szerk.) 1880-1881. 
89 Az egyesületről bővebben ír: MAYER Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860–1910. 

Budapest, 1977. 15-27. és 68-84. (Továbbiakban: MAYER 1977.) 
90 Uo. 
91 MAYER 1977. 1146. 
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máramarosi Iza parókusaként szolgált. Később Rakovszky kezdeményezésére adták ki Ungváron az 

északkelet-magyarországi ruszinság első lapját, a Szvetet (Világ[osság]).92 

A XIX. század második felében a ruszin értelmiség köreiben megfogalmazódott a 

felvilágosítás igénye. Egyre jobban tudatosult bennük az, hogy a ruszinoknak szükségük van egy 

tanintézményre, mely berkein belül rendszeresen összegyűlnek s növelik műveltségi szintjüket. 

Azonban Hadzsega könyvében93 olvashatunk arról, hogy a társulat megálmodói hosszú és nehéz 

utat tettek meg ahhoz, hogy az intézmény létrejöhessen. A kezdeti szakaszán a bürokrácia jelentett 

kisebb–nagyobb gondot, mégpedig az, hogy a benyújtott kérelmet, a hozzácsatolt alapszabállyal 

együtt a felső körökben nem kívánta jóváhagyni egyik szerv sem. 

Visszaemlékezései szerint elsőként Alekszander Duhnovics eperjesi ruszin görögkatolikus 

lelkész kezdte tervezni egy ilyen kaliberű társulat létrehozását. Azt is említi a szerző, hogy a 

lelkészt elsősorban az Eperjesi Irodalmi Társaság ihlette meg, a továbbiakban róla mintázta a Szent 

Bazil Társulatot, s ennek hatására Gaganecz eperjesi püspök egy tervezettel és egy alapszabállyal 

fordult Popovics munkácsi püspökhöz 1861-ben. Az alapszabály megegyezett a munkácsi 

görögkatolikus szeminárium bázisán működő Hittani Társulatéval, melynek hivatalos neve 

Kárpátaljai Görögkatholikusok Irodalmi Társulatának Alapszabályai volt. Ezt a dokumentumot 

1862-ben az egyházmegyei kormányzat elé bocsájtották az alapítók, de 3 év kellett ahhoz, hogy a 

többi állami szerv és a Helytartótanács jóváhagyhassa azt.94 

„Hazánk (Kárpáti Rusz) már régóta törekszik arra, hogy legyen egy társulata az értelmi 

tevékenységek fejlesztésére és a népi (köz)oktatás terjesztésére.” – ezeket olvashatjuk Rakovszky 

Dobránszkynak írt levelében, amelyben próbálta meggyőzni őt arról, hogy legyen a társulat 

elnöke.95 

Hivatalosan 1864. december 15-én a Helytartótanács hagyta jóvá a Szent Bazil Társulat 

alapszabályát Gaganecz József eperjesi és Popovics Vazul munkácsi püspökök támogatásával. 

Azonban működésének három feltétele szigorúan meg volt szabva: a) a társulat tagjai csak felnőtt, 

független férfiak lehetnek; b) a közgyűlés szándékát az illetékes hatóságoknak előre be kell 

jelenteni; c) a társulat nem léphet be/nem egyesülhet más társulattal, s nem foglalkozhat 

politikával.96 

1866. október 1-jén Ungváron 500 fő részvételével sor került a Szent Bazil Társulat első 

közgyűlésére és az ideiglenes bizottság megválasztására. A közgyűlés egyhangúlag Dobránszkyt és 

 
92 MOLNÁR Ferenc: A kiegyezés hatása a ruszin mozgalomra. In Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. 

Szerk.: Kovács Kálmán Árpád. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2019. 214–215. (Továbiakban: MOLNÁR 2019.) 
93 ГАДЖЕГА, ЮЛІЙ: История Общества св. Василия Великого и речь ко дню 60-летия от его учреждения 

Ужгород, 1925. (Továbbiakban: ГАДЖЕГА 1925.) 
94 UO. 9-10. 
95 UO. 11. 
96 UO. 9-12. 
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Rakovszkyt választotta a Társulat elnökévé. Mindketten a nagyorosz irányzat hívei voltak. Az 

egyesület fénykora 1866-tól 1871-ig terjedt.97 Később, főleg a kibékíthetetlen belső viták miatt, 

jelentőségét elvesztette, s 1902-ben feloszlott. Kiadói munkáját egy új szervezet, az ungvári Unió 

Könyvnyomda Rt. folytatta.98 

Az 1870-es években működött a megyében közművelődési egylet, társaskör, lövészegylet, 

dalárda. Külön szervezetet hoztak létre a nők, az iparosok, az ügyvédek és a zsidóság is. Feltétlenül 

ki kell emelnünk az 1875-ben megalakított Ungvári Társaskört, amelynek célja „művelt társalgás, 

erkölcs és törvény szabályaival megférő és kedélynemesítő élvezetek szerzése” volt. A 136 alapító 

tag között ott találjuk a korabeli elit számos tagját: a főispánt, az alispánt, a főjegyzőt, a tiszti 

ügyészt, képviselőket stb. Az egylet könyvtára is igen jelentős volt, a századfordulón már 2616 

kötettel büszkélkedhetett, amelynek közel egyharmada tudományos szakkönyv és folyóirat volt. 

Járatták például a Vasárnapi Újság, A Hét, a Borsszem Jankó, a Budapesti Szemle, az Ország-Világ 

és a Századok című lapokat.99 

A korai egyesületek közül – érdekessége révén is – említést érdemel az Ungváron 1872-

ben alapított Egyenlőség elnevezésű szabadkőműves páholy. A 25 fővel induló páholy tagja volt 6 

kereskedő, 5–5 tanár és ügyvéd, 2 orvos és például 3 katonatiszt is. A tagok az önművelést és a 

jótékonykodást tűzték ki célul. Az elsősorban a polgárság körében népszerű egyesület zárt jellegét 

végig megőrizte: a létszám a 39 főt sosem haladta meg, bár befolyását jelzi, hogy az ungvári 

polgármester, a tiszti ügyész és egy szolgabíró is soraikba lépett. Egy a páholy összetételéről szóló 

jelentés szerint „közöttük csakis egy orosz [ruszin] és egy vagy két német származású egyén 

található, politikai árnyalatra nézve is a páholy leginkább ellenzéki tagokból áll”.100 

Az egyesület anyagi nehézségek miatt és egy politikai botrányt követően 1876-ban 

beszüntette működését. A szabadkőműves mozgalom csak a világháború évében éledt újjá. Az 

1914-ben létrejött Kárpát páholy tagjai (a maximális létszám 45 fő volt) igen hamar bekapcsolódtak 

a háborús betörések okozta károk enyhítésébe: 1915-ben például saját pénzükből egy 21 ágyas 

átmeneti kórházat hoztak létre. A páholy végül a csehszlovák megszállás miatt, 1919-ben fejezte be 

tevékenységét.101 

A dualizmus első évtizedében még találunk kifejezetten politikai célokért létrejött 

egyleteket (Ungvári Egyenlőségi Kör, Ungi Deák Kör), később azonban már nem. A 

századfordulón egy újsághír tájékoztat bennünket arról, hogy az ungvári Polgári Kör húszévi 

 
97 MOLNÁR 2019. 53. 
98 MOLNÁR 2019. 53. 
99 CIEGER 2000. 7.  
100 UO. 8. 
101 UO. 8. 
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működés után azért oszlatta fel magát, mert a nemrég befejeződött egyházpolitikai viták 

megosztották a tagságot, amelynek egy jelentős része ki is lépett.102 

Az egyesületi élet első virágzása a megyében és országosan is a kiegyezést követő néhány 

évre tehető, a gazdasági élet olyan zavarai, mint például az 1873. évi gazdasági válság, azonban jó 

időre visszavetették az egyletalapítási kedvet. Az 1890-től figyelhető meg egy újabb élénkülés: 

egyesületet alakítanak az egy ipart űzők (pl. méhészek, kovácsok, fazekasok, szabók), az orvosok, a 

tanítók és a különböző felekezetekhez tartozók is.103 

Mint említettük, a Szent Bazil Társulattal együtt, mely a legnagyobb létszámmal 

rendelkezett, Ungváron 11 társulat s szövetkezet működött a kiegyezést követően. 1866-ban a Szent 

Bazil Társulat mellett egy másik, Dalárda nevű társulat alakult meg, melynek célja a valódi és mű- 

egyházi ének művelése és terjesztése volt, s 52 taggal rendelkezett 1878-ban. Néhány évvel később, 

1873-ban az ungvári Ügyvédi egylet kezdte működését 30 állandó taggal, hivatalos célja pedig a 

korabeli források szerint a jogtudomány elméleti és gyakorlati fejlesztése volt. Egy évvel később, 

1874-ben alakult a Közművelődési társulat 202 rendes és pártoló taggal, amely a Szent Bazil 

Társulat után a legnagyobbnak számított a dualizmus korában, és „közművelődés és finomabb ízlés 

terjesztése” céljából jött létre. Az Ungmegyei nőegylet szintén ebben az évben alakult, és az 

elhagyatott özvegyek és árvák segélyezése volt a feladata. Következő évben Ungváron létrejött az 

első önkéntes tűzoltó-egylet, valamint a „hasznos értekezlet, művelt társalgás és időtöltés” 

apropójából a „Társaskör”, mely 1878-ban 127 tagot számlált. A közművelődés előmozdítását 

segítő Polgári kör 1876-ban alakult Ungváron, s 76 állandó taggal bírt.  

 Érdekesség, hogy 1878-ban Ungváron egyszerre két izraelita egylet jött létre, név szerint a 

„Chewra ossze chesed veemesz” (izr. Különös beteg ápolási egylet) és a „Chewra Kadischa”. 

Mindkettőnek a betegek ápolása és segélyezése volt a feladata, utóbbi pedig temetkezéssel is 

foglalkozott. Szintén 1878-ban alakult a Polgári lövész egylet, amely az „ügyes lövészek” 

képzésével foglalkozott, s az 1878-as Hivatalos Statisztikai Közlemény szerint 111 tagot tartott 

nyilván.104 

A megyében egyébként már 1867-ben két helyi hetilapot olvashattak az előfizetők, míg az 

első saját újság megjelenésére Beregben 1875-ig, Ugocsában pedig egészen 1885-ig kellett várni. 

Az 1880-as évektől újabb lapok indultak a megyében, például külön vicclap, illetve olyan, amely a 

görögkatolikusokat vagy az ungi tanítókat szólította meg.105 

A megye gazdasági élete meglehetősen gyér volt. Az 1910-es statisztikák szerint Ungban 

3119 vállalat és vállalkozás működött, ám ebből 1746-ban segéd nélkül dolgoztak. A 20-nál több 

 
102 Ung, 1896. nov. 15. 46. sz. s. p. 
103 CIEGER 2000. 9. 
104 Vargha (szerk.) 1880-1881. 310. 
105 Vö. LÁSZLÓ Gézáné: A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1845-től 

1920-ig Doktori disszertáció. ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2013. 
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alkalmazottat foglalkoztató üzemek száma 17 volt. A bútorgyárat, a porcelángyárat, valamint a 

műmalom Rt-t emelhetjük ki ezek közül.106 

Az 1870-es évek elején már három pénzintézet működött a megyében: az Ungvári 

Takarékpénztár, az Ungvári Kereskedelmi és Iparbank, valamint az Ungvári Népbank. A korszak 

utolsó évtizedében pedig minden járási székhelyen is nyílt egy-egy takarékpénztár.107 

Ungvárra 1872-ben futott be az első vonatszerelvény. A megyén belüli közlekedés viszont 

csak a századfordulón vált némileg könnyebbé: 1894-ben adták át az Ungvárt Nagybereznával 

összekötő, 1910-ben pedig az Ungvár-Nagykapos-Vaja vasútvonalat.108 

 

3. 2 Politikai élet 

3.2.1 A választójog kérdése Ungban 

 

Választójoggal a dualizmus időszaka alatt a lakosság 6-8%-a rendelkezett Ungban, amely tehát azt 

jelentette, hogy kezdetben 8 ezer, a korszak végén pedig 13 ezer férfi élhetett a politikai akarat-

kifejezés eme módjával. A választók etnikai összetétele azonban korántsem képezte le a 

nemzetiségi megoszlást. A cenzusoknak például még 1910-ben is csupán minden harmadik 

nagykorú ruszin férfi volt képes megfelelni.109 

Az ungi választók kb. 80%-a földbirtokának adója alapján vehetett részt a szavazásban a 

végig a korszakban. Nem változott jelentősen továbbá sem a háztulajdonuk, sem az értelmiségi 

foglalkozásuk révén szavazóképes polgárság aránya: előbbi 3%, míg az utóbbi 6% körül maradt az 

öt évtized alatt. Megduplázódott viszont a polgárosodás mértékét jelző jövedelemfajták (iparűzés, 

kereskedelem) után választók aránya: 1884-ben 6,7%, 1910-ben pedig már 12% gyakorolta e szerint 

politikai jogait. Az adatokból levonható tanulságok a régió összes megyéjében azonosak: a polgári-

értelmiségi réteg szűk, a földbirtokhoz kötődő gazdálkodás a meghatározó.110 

 

3.2.2 Az ungvári törvényszék áthelyezésének ügye 

 

1875-ben a magyar kormány úgy döntött, hogy az ungvári törvényszéket Beregszászba helyezi át. 

Érthető okokból ez nagy vihart keltett, hiszen ennek következtében Ungvár elveszítette a rangját 

jelző intézményt. Cieger így írja le a történteket: „ettől kezdve a megye vezetői mindent megtettek a 

megyék rangját visszaszerzésért, az ungvári kerületben pedig csak az a jelölt számíthatott sikerre, 

 
106 A ruszin nemzetiség ügyét felkaroló lapokról részletesen: MAYER 55-67. 
107 CIEGER 2000. 9-10 
108 UO. 10. 
109 BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Görögkatolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). 

Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum, Budapest, 1997. 140. 
110 CIEGER 2000. 10-11. 
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aki választási beszédének központjába ennek a sérelemnek az orvoslását helyezte. A legnagyobb 

csalódást az okozta, hogy éppen a megyevédő hírében álló Tisza Kálmán-féle kormányzat hozta 

meg e döntést.” 

Az ungi elit számos indokkal igyekezett alá támasztani álláspontját. Például azzal, hogy a 

jogi végzettségű értelmiség el fog vándorolni a megyéből, ami növelheti a nemzetiségi térfoglalást, 

s így az átköltöztetés felesleges kiadásokkal járna, a város adóbevétele pedig rohamosan csökkenne 

(pl. az ingatlanok elértéktelenedése miatt). Végső érvként pedig a szomszédos Beregszász 

fejletlenségét hozták fel: „a csupán földműveléssel foglalkozó s ingatlanokban vagyonossága 

mellett is semmi tekintetben előre nem haladó Beregszász várossal párhuzamba nem állítható 

Ungvár városa”, „Beregszász távolról sem felelhetne meg a kijelölt célnak. Eltekintve ugyanis 

primitív állapotától és a fejlődés lehetőségeinek feltételeit kizáró mostoha helyeztetése s kedvezőtlen 

körülményeitől…” még messze is található.111 

 

3.2.3 Ungvár közigazgatási vezetői 

 

A dualizmus időszaka idején Ung megyének mindössze négy főispánja volt. Az első 32 évben egy 

család tartotta a kezében az irányítást. Az első főispán gróf Török Napóleon volt, akit fia, József 

követett a főispáni székben. A harmadik főispán, gr. Sztáray Gábor is rokonságban állt a Török 

családdal. Ugyancsak eltér az országos adatoktól, hogy a négyből hárman arisztokrata 

származásúak voltak, valamint mindannyian több szálon keresztül erősen kötődtek a megyéhez. A 

századfordulóhoz közeledve ugyanis egyre gyakoribbá vált, hogy a főispáni tisztség betöltésekor a 

nagypolitikai kapcsolatok háttérbe szorították a helyi viszonyok ismeretének a szempontját. 

Ellenben Török József kinevezését a miniszteri felterjesztés így indokolta: „Családi összeköttetés és 

személyes előnyök: tapintat, erély és alapos közigazgatási ismeretek ama tényezők, melyek Török 

József grófnál a sikeres működésnek biztosítékául szolgálhatnak.”112 

Mint az eddig elmondottakból is sejthető, közigazgatási téren a megyében nyugalom 

honolt, belső botrányokról, szakmai hibákról nem érkezett jelentés a belügyminisztériumba. Sem az 

újságok, sem a levéltári források nem árulkodnak ilyen jelekről. Az 1887-ben nyugdíjazását kérő 

Török Napóleon így vonta meg húszéves főispánsága mérlegét: „Midőn állásomat elfoglaltam e 

megyében az állapot meglehetősen kritikus volt. Ekkoron t. i. a ruthén nacionalizmus kinövéseivel 

igen el volt terjedve és elmérgesedve is, mert hiszen itt volt… a hírhedt Dobránszky-féle mozgalom 

is agitációnak, mely mérgesen emelte fejét… az izgalmat ez ideig minden drasztikus utat kerülve 

lecsillapítottam és így igen csekély azoknak száma, kik nyugtalankodnának, ha mernének. Második 

 
111 UO. 12-13. 
112 CIEGER 2000. 14-15. 
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nehéz állapot jutott nékem a kétszeri kolerajárvány iszonyatos dúlásában, a rend és a bizalom nem 

csak fenntartatott, de növekedett is”. A távozó főispán ehhez még azt tette hozzá, hogy hat 

választást irányított „minden presszió vagy egyéb megróható esemény nélkül”.113 

A búcsúlevélben említett Dobránszky-féle mozgalom egyébként a korszak elejére tehető. 

Dobránszky a Szent Bazil Társulat első elnökeként a ruszin értelmiség oroszbarát szárnyához 

tartozott. Az 1860-as években követelte az orosz irodalmi nyelv bevezetését, valamint a 

közigazgatási és egyházi autonómia megteremtését a ruszin lakta vidékeken, elutasította viszont a 

magyar fennhatóságot. Hathatósan támogatta az orosznyelvű könyvkiadást és a fiatal ruszin 

értelmiségiek előre jutását. A kiegyezést követően ő és követői hamar kiszorultak a Társulat 

vezetéséből (részben a kormányzat nyomására) és ruszofil nézeteikkel kisebbségben maradtak.114 

 

3.3 Ungvár nevezetesebb helyei 

 

A kormány 1919 előtt számos fontos intézményt felépített, mint például a Drugeth-gimnáziumot, 

melyhez a város és vármegye csak 25.200 forinttal járult, a többi költséget az kincstár állta. 

Említésre méltó a vármegyeház téren levő volt főreáliskolai épülete, vagy az Ung partján levő 

leánypolgári épület. Az egykori Drugeth- és a Kossuth-téren levő állami elemi iskolai épületeket 

(mind több emeletes hatalmas épületek) szintén a dualizmus korában hozták létre, úgy, mint a 

Bercsényi-utcai, a Drugeth- és a Kossuth téri állami óvodát is. A Rákóczi-utcai kis gimnázium 

épületét 7000 forintért engedte át a Munkácsi Görögkatolikus Püspökségnek. Szintén a kiegyezés 

után lett eltörölve az ungvári nagy Ung-híd vámkötelezettsége és ezzel a várost tényleg egy testté 

olvadt, nem kellett többé az ungváriaknak adót fizetniük azért, hogy átkelhessenek a hídon. Az 

ungvári Szent Bazil Rendi hatalmas székház felépíttetését 250.000 aranykorona segéllyel lehetővé 

tette az állam, s egyben a Máriapócsi zárdának nagyobb szabású mezőgazdasági szeszgyár 

felállítását engedélyezte, hogy az ebből eredő jövedelemből az ungvári Szent Bazil Rend 

internátusába elhelyezett növendékek élelmezhetők legyenek.115 

De néhány adat az 1919. előtti időből megmutatta a város fejlettségét, fontos szerepét a 

magyar életben. Ungvár volt a vármegye törvényhatóságának központja, főispáni, alispáni, fő 

szolgabírói székhellyel. A munkácsi görögkatolikus püspöknek, káptalannak és szentszéknek, 

magyar királyi tanfelügyelőségnek, pénzügyigazgatóságnak, járásbíróságnak és közjegyzőségnek, 

államépítészeti hivatalnak, kincstári főerdő-hivatalnak és erdőrendezőségnek, magyar királyi 

erdőgondnokságnak, erdőfelügyelőségnek, 66. gyalogezrednek és a csendőr-

szakaszparancsnokságnak székhelye, állomása. Volt adóhivatala, pénzügybiztosi állomása, városi 

 
113 UO. 15-16. 
114 Bővebben: MAYER 1977. 15-18. és 30-35. 
115 CSOMÁR 1939. 10-11. 
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közkórháza, görögkatolikus lelkészképző szemináriuma, királyi katolikus főgimnáziuma, állami 

főreáliskolája, görögkatolikus tanító- és tanítónőképző-intézete, állami kereskedelmi iskolája, 

nőipariskolája, polgári fiú- és leányiskolája, irgalmas nővérek három fiók intézete, állami 

agyagipari szakiskolája, állami faiskolája és tanonciskolája. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A diplomamunka Ungvár történetét a dualizmus korában kívánja bemutatni. 

A munka feladata az volt, hogy a témára vonatkozó szakirodalmakra és forrásokra, 

valamint a korabeli sajtóra alapozva betekintést adjon Ungvár fontosabb eseményeiről s végbement 

változásairól a kiegyezéstől egészen 1914-ig. Írásom célja továbbá az volt, hogy bemutassam 

hogyan változott a város népessége felekezeti megoszlásban, továbbá anyanyelvi és nemzetiségi 

hovatartozás szerint. 

A téma aktualitása abban rejlik, hogy a népszámlálások fontos tényezői a 

történelemkutatásnak, hiszen információkat szolgáltatnak az adott kor körülményeiről, 

népességéről, s ezáltal össze tudtam azt hasonlítani a korszak kezdetén (1867) uralkodó helyzetet és 

korszak végét jellemzőt, azaz, hogy milyen fejlődésen ment át társadalom, illetve, hogy milyen 

arányban változtak az egyes nemzetiségek egymáshoz viszonyított számarányai, a lakosság 

felekezeti összetétele. A téma aktualizálása fontos, a történelem során átalakult anyanyelvi és 

vallási változások függvényében. Így a témára vonatkozó szakirodalomra, korabeli forrásokra, 

illetve a korabeli sajtóra alapozva kísérletet tettem a helytörténet tudomány e hiányának pótlására.  

A diplomamunkát három részre osztottam: az első részben Ungvár és Ung megye 

történetét mutatja be az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésig a szakirodalomban, illetve a sajtóban 

fellelhető adatok segítségével. Miután bemutattam Ung megye földrajzi jellemzőit, szót ejtettem 

Ungvár nevének eredetéről, melyet számos legenda és elmélet máskép vezet fel. Ezt követően 

Ungvár történetének rekonstruálására tettem kísérletet, a város feltételezett keletkezésétől, egészen 

a kiegyezésig. Sajnálatos módon, számos írott feljegyzés csekély adatot szolgáltat rendelkezésünkre 

a megye legrégibb történetéhez. Csak annyit találhatunk igazoltnak, hogy a Magyar Királyság 

megalakulásával Ungvár várát a hozzá tartozó vidékkel együtt várispánok igazgatták, s így Ung 

Magyarország legrégibb vármegyéi között említhető. 

Ung megye ismeretesebb szereplése a vegyesházi királyok alatt kezdődött. Történelmében 

nagy esemény, hogy 1322-ben Károly Róbert király Drugeth János nádort Homonna és Ungvár 

örökös urává, Ung és Zemplén megyék főispánjává tette. Ettől az időponttól kezdve 

negyedfélszázadon keresztül szerepeltek a Drugethek mint Ung megye főispánjai s 

gondoskodásuknak köszönhetően a város virágzó fejlődésnek indult. A következő alpont Ung 

megye történetével foglalkozik a legrégebb időktől kiegyezésig. 

A munka második részében Ungvár és Ung megye általános jellemzését tartalmazza a 

dualizmus időszakában, külön kitérve az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésre, s annak magyar 

társadalomra gyakorolt hatására, illetve Ungvár városára. Elsőként az 1867. évi osztrák-magyar 

kiegyezésről ejtettünk szót, majd Ungvár és Ung megye sajátosságait elemeztem a dualizmus 
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időszakában. Itt érdemes megemlítenünk, hogy Ung az északkelet-magyarországi térség vezető 

megyéjének számított, szinte minden téren megelőzte mind Bereg, mind Ugocsa megyét. Ennek 

ellenére azonban ez a megye is – akárcsak az egész régió – sajnálatos módon Magyarország 

gazdaságilag egyik legelmaradottabb vidékéhez tartozott. Népessége a korszak kezdetén (1869-ben) 

123 ezer, míg a korszak végén (1910-ben) 162 ezer fő körül mozgott. A dualizmus teljes 

időszakában a magyar etnikum aránya nem haladta meg az egyharmadot – a három északkelet-

magyarországi megye közül itt volt a legalacsonyabb a számuk. Ezt követően lakossággal 

foglalkoztunk a dualizmuskori népszámlálások tükrében. 

A munka harmadik részében a dualizmuskori Ungvár önszerveződését, a társadalom és 

politika viszonyait foglaltam össze. A fejezetet több alpontra osztottam. Először az 

önszerveződésről és társadalmi életről ejtettem szót, külön kitérve a dualizmuskori Ungvár 

egyleteinek, társulatainak és szövetkezeteinek szerepére. Részletesen foglalkoztam a Szent Bazil 

Társulattal, melynek célja a munkácsi és az eperjesi egyházmegyékben élő ruszin nemzetiségű 

görögkatolikusok művelődésének előmozdítása volt. A társulatot 1866-ban alapították és egy 

évtized múlva már 774 tagja volt, így ez volt a legtöbb lelket számláló egylet Ungváron a 

kiegyezést követően. A politikai élet külön alpontot képez, és a választójog kérdésétől Ungban, az 

ungvári törvényszék áthelyezésének ügyén keresztül a Ungvár dualizmuskori közigazgatási 

vezetőivel foglalkozik. 

Végül pedig az utolsó alpontban a város nevezetesebb helyeit mutattam be, melyek az 

említett időszakban épültek Ungváron. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Дана дипломна робота має на меті представити історію міста Ужгорода в епоху австро-

угорського дуалізму. 

Завданням даної роботи було ознайомити всіх бажаючих з найважливішими подіями  

історії Ужгорода та тими історичними змінами яке прийшло місто у період від австро-

угорського компромісу, аж до кінця епохи так званого дуалізму, на основі літератури та 

історичних джерел, що пов'язані з даною темою, а також взірцями тогочасної преси. Метою 

даної дипломної роботи було показати, яким чином змінювалось населення міста Ужгорода, 

що стосується релігії та конфесій жителів міста, а також на основі їх рідної мови.  

Актуальність цієї теми полягає в тому, що хоча переписи населення являються 

важливою складовою історичної праці, - адже вони дають достоірні дані щодо населеня того 

чи іншого регіону, - усе ж саме про особливості населення міста Ужгорода та Унґського 

комітату в даний період історії знаходимо відносно мало надійних праць. У даній курсовій 

роботі я спробував розкрити це питання якнайбільш детаьно та достовірно. 

 Дану роботу було поділено на 3 частини: перший опрацьовує  історію 

Ужгорода та Унгського комітату до  австро-угорського компромісу  1867 року. В цьому 

розділі я  перерахував історіграфічні джерела, за допомогою яких мені вдалося опрацювати 

дану тему. Наступний підпункт містить опис географічні характеристик Унґського комітату. 

Підпунктом пізніше подано історію походження назви Ужгорода, та головні події до Австро-

угорського компромісу, разом з  історією Унґського комітату в згаданий період. 

Другий розділ дипломної роботи являє собою загальну характеристику Ужгорода та   

Унґського в період власне австро-угорського дуалізму. В даному розділі я детально 

опрацював різні дані щодо населення міста у світлі переписів населення епохи дуалізму. З 

рештою третій розділ моєї курсової роботи займається питанням самоорганізації, суспільства 

та політики в Ужгороді в період дуалізму. В цьому роділі мною були опрацьовані різні 

джерела, що містять відомості про гуртки, культупні общини та клуби згаданого періоду 

історії міста. Також в ньому згадано політичне життя міста, з різними деталями, такими як  

питання виборчого права в Унґському комітаті, перенесення Ужгородського суду, а також 

кілька слів про адміністративних керівників Ужгорода в період дуалізму. Останній підпункт 

третьго розділу презентує найвідоміші місця Ужгорода побудовані або створені в згаданий 

період дуалузму. 
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