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BEVEZETÉS 

 

Az állami, kincstári, egyházi és világi nagybirtokosok uradalmai évszázadokon át 

meghatározták az ország működését az élet számos területén. Az uradalomtörténeti kutatások 

napjainkban ismét kezdenek egyre inkább kibontakozni. A mai Kárpátalja területén elhelyezkedő 

uradalmak történetéről ugyanakkor eddig nem sok munka született. A kiegyezés két évvel ezelőtti 

jubileumával pedig párhuzamosan lendületet kaptak a korszakkal foglalkozó történelmi kutatások 

is. 

A diplomamunkában e két elemet igyekeztünk ötvözni, a kutatás tárgya az a munkácsi-

szentmiklósi uradalom, amelynek egykori területe részben a mai Kárpátalja öt járására 

(nagybereznai, volóci, szolyvai, munkácsi és beregszászi) is kiterjedt. Az uradalom az egykori 

Bereg vármegye területének nagy részét elfoglalta, mindezek ellenére célirányosan a dualizmus kori 

történetéről eddig még nem folytak kutatások. A munkán belül az uradalom gazdasági viszonyai 

helyezzük a hangsúlyt, megvizsgálva milyen egyezést vagy éppen eltérést mutat a korabeli országos 

viszonyokhoz képest. 

A munka során célunk az adott témáról egy átfogó, összefoglaló munka elkészítése, 

amiben feltárjuk azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek hatást gyakoroltak az uradalom 

gazdasági viszonyai és ezek alapján pontosabb képet kapjuk arról milyen iparágakkal is 

foglalkoztak ekkor a Schönbornok itteni birtokain. 

Elsőként azt szeretnénk megvizsgálni, hogy az 1867. június 8-án életbe lépő kiegyezés, 

hogyan hatott a Magyar Királyság későbbi gazdasági fejlődésére. Hogyan változott meg ez ekkor 

még döntően agrár ország gazdaságának szerkezete, mi volt a fejlődés kiindulópontja és honnan 

tudta előteremteni a szükséges pénzügyi feltételeket, illetve ehhez milyen lehetőségei voltak adottak 

az újonnan létrejött Osztrák–Magyar Monarchia keretén belül. 

Következő lépésként azoknak a Schönborn grófoknak a tevékenységéről lesz szó, akik a 

munkácsi-szentmiklósi uradalmat irányították a vizsgált időszakban. Különös tekintettel gróf 

Schönborn-Buchheim Ervinre, aki a dualizmus szinte teljes időszaka alatt 1866-tól egészen 1903-as 

haláláig irányította a család hitbizományi területeit. Emellett még fiáról, Schönborn-Buchheim 

Frigyes Károlyról is szót kívánunk ejteni; megvizsgálva azt, hogy ez a két személy mennyire vette 

ki a részét Bereg megye korabeli politikai és társadalmi életében, miben hasonlított és miben tért el 

a kettőjük tevékenysége az uradalom élén. 

Emellett mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk az 1897-ben a hegyvidéken 

élő rutén nemzetiség megsegítésére épp a Schönbornok birtokán megindult hegyvidéki akció helyi 

tevékenységével. Ehhez először megvizsgáljuk, milyen gazdasági viszonyokkal rendelkeztek a 

rutének vagy ma ismertebb nevükön a ruszinok az akció megkezdése előtt, hogy az 1896-os 
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millenniumi ünnepségek és országgyűlési választások milyen hatással voltak az előkészületek 

megkezdésében, illetve milyen szerep jutott ebben Darányi Ignác akkori földművelésügyi 

miniszternek. Különös figyelmet szeretnénk fordítani Egán Ede későbbi miniszteri megbízott idején 

elért eredményekre. Ezen kívül arra is keressük a választ, hogy részt vette-e valamilyen formában 

az uradalom tulajdonosa vagy annak dolgozói a hegyvidéki kirendeltség munkájában. 

Harmadjára a munkácsi-szentmiklósi uradalom gazdasági viszonyait mutatjuk be a 

dualizmus ideje alatt. Itt először a birtok földrajzi adottságainak jellemzőivel kezdünk, majd Bereg 

vármegyén keresztül megnézzük, hogy milyen helyet foglalt el ez a vidék a teljes Magyar Királyság 

agrárszerkezetében a vizsgált időintervallumban. Ezután az uradalomban ekkor folytatott 

mezőgazdasági termelés jellemzőit ismertetjük, és mint látni fogjuk a természeti adottságok révén 

az erdőgazdálkodás szerepéről lesz szó. 

A Schönborn-domíniut ipari ágazatai vizsgálatához elsőként a helyi vasút kiépülésének 

jelentőségével és későbbi hatásával szeretnénk kezdetként foglalkozni, majd a teljesség igénye 

nélkül sorra vesszük azokat az ipari tevékenységeket amikkel a dualizmus korában foglalkoztak, 

hogy ezek révén általános képet kaphassunk a korabeli állapotokról. 

Célirányosan a munkácsi-szentmiklósi domíniummal eddig csak Sas Andor művei 

foglalkoztak. Ezek név szerint az Egy magyar nagybirtok történetéhez. A Schönborn-uralom a 18. 

században,1 az Egy Kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán2 és a Beregi szálfák útja 

Munkácstól Danzigig3 című kiadványokat használtuk. Az első kettő az uradalom XVIII–XIX. 

századi történetéről szól, ahol a második műben az író különös figyelmet szentelt Freyseysen 

Dániel akkori jószágkormányzó munkásságának. A Beregi szálfák útja Munkácstól Danzigig című 

kötet a napóleoni háborús konjunktúra hatásairól értekezik, amikor az uradalom szálfáinak intenzív 

exportjába kezdett. 

Magát a Schönborn család történetét Nagy Iván a Magyarország családai czimerekkel és 

nemzedékrendi táblákkal4 című munkájában mutatja be. Lehoczky Tivadar az itt található 

információkat felhasználva – majd kiegészítve helyi vonatkozásúakkal – ír az 1881-es Bereg 

vármegye monographiája III. kötetében5 a grófi családról. 

Az első fejezethez legfőképpen a korabeli magyar gazdaság általános történetével 

foglalkozó szakmunkákat használtuk fel, mint például Honvári János által szerzett Magyarország 

 
1 SAS Andor: Egy magyar nagybirtok történetéhez. A Schönborn-uralom a 18. században. Századunk, Budapest, 1931.  
2SAS Andor: Egy kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán. Csehszlovákiai Magyar Kiadó, Bratislava, 1955. 75. 

(Továbbiakban: SAS 1955). 
3 SAS Andor: Beregi szálfák útja Munkácstól Danzigig: a munkácsi uradalom export-vállalkozása a napóleoni háborúk 

idején (1796-1803). Selbstverl, Munkács, 1928. (Továbbiakban SAS 1928). 
4 NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Rách Mór, Pest, 1863. (Továbbiakban: 

NAGY 1863). 
5 LEHOCZKY Tivadar: Bereg vármegye monographiája. III. kötet. Pollacsek Miksa Könyvnyomdája, Ungvár, 1881. 

(Továbbiakban: LEHOCZKY 1881b). 
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gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig,6 amiben külön fejezetben taglalják a 

dualizmus korának gazdasági jellemzőit. Szintén nagyon fontos útmutatóként szolgáltak Kövér 

György művei, legelőször is saját könyve az Iparosodás agrárországban7 címen melyben a szerző 

Magyarország iparosodását mutatja be, ahogyan elmaradott agrárországból közepesen fejlett 

gazdasággá lépett elő. Kövér György másik munkája, Gergely András könyvében jelent meg,8 ahol 

az író 33 oldalon keresztül foglalja össze röviden a magyar gazdaság történetét az Osztrák–Magyar 

Monarchián belül. 

A hegyvidéki akció történetével több munka is foglalkozik. Fontos korabeli forrásként kell 

megemlítenünk Kazy József miniszteri megbízott kiadványait. Ezeket a Földművelésügyi 

Minisztérium 1907-től folyamatosan jelentette meg abból a célból, hogy pontos számadatokkal 

alátámasztva ismertesse a hegyvidéki akció eredményeit.9 Botlik József Egestas Subcarpathica 

című kötete10 második részében kifejezetten a hegyvidéki akció előzményeit és történetét ismerteti. 

A szerzőnek több tanulmánya11 is megjelent Egán Edével, illetve az akcióval kapcsolatban. Gönczi 

Andrea Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején című munkájában12 is szó van a 

hegyvidéki akcióról, de ebben a műben már egy rövidebb, összefoglalóbb jellegű írást találhatunk. 

Kifejezetten az akció keretén belül létrejött hitelszövetkezetekkel és az áruraktárakkal 

foglalkozik Braun László 2011-es könyve: Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 

1898-1910 között.13 Ezeken kívül több tanulmány is született az akcióról,14 illetve a rutének 

történetével foglalkozó művekben kisebb-nagyobb figyelmet szentelnek a témának. 

Fontos forrásként szolgáltak még a publikálatlan levéltári iratok és a különböző 

kordokumentumok is. A levéltári iratanyagok közül felhasználásra került a Kárpátaljai Területi 

Állami Levéltár 1500-as fondjának, a gróf Schönbron család iratai (A munkácsi-szentmiklósi 

uradalom irataival együtt) és a 772. fond, A Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium 

Hegyvidéki Kirendeltségének iratai közül is több dokumentum. 

 
6 HONVÁRI János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Budapest, 

2000. (Továbbiakban: HONVÁRI 2000.) 
7 KÖVÉR György: Iparosodás agrárországban. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. (Továbbiakban: KÖVÉR 1982.) 
8 GERGELY András: Magyarország története a 19. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (Továbbiakban: GERGELY 

2005.) 
9 KAZY József: Az észak kárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének javítására irányuló állami segítő akció 6 évi 

működésének ismertetése. Budapest, 1904. (Továbbiakban: KAZY 1904.) 
10 BOTLIK József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. századi 

történetéhez. Budapest, 2000, Hatodik Síp Alapítvány. (Továbbiakban: BOTLIK 2000.) 
11 BOTLIK József: Egán Ede, a rutén nép oltalmazója.Honismeret. 2001, 6. sz. 17–26. Továbbiakban: BOTLIK 2001a). 
12 GÖNCZI Andrea: Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején. Ungvár-Beregszász, 2007, PoliPritnt–II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. (Továbbiakban: GÖNCZI 2007.) 
13 BRAUN László: Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között. Ungvár, 2011, PoliPrint Kft. 

(Továbbiakban: BRAUN 2011.) 
14 GOTTFRIED Barna: A „Rutén Akció” Bereg vármegyében (1897-1901). In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári 

Évkönyv. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1999. (Továbbiakban: GOTTFRIED 1999.) 
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A kordokumentumok közül mindenképpen meg kell említenünk Az Osztrák-Magyar 

Monarchia írásban és képekben15 című kiadványt, amiben értékes leírást olvashatunk a 

századforduló Bereg vármegyéjéről, annak földrajzi, gazdasági és népesedési állapotáról. Fontos 

még kiemelnünk arra az 1885-ben kiadott összeírásra,16 ami részletesen tartalmazta Schönborn-

Buchheim Ervin gróf által az Országos Kiállításra küldött tárgyak jegyzékét tartalmazza, 

mindemellett nagyon fontos információkat is közöl az uradalom akkori földrajzi, közigazgatási és 

gazdasági viszonyairól. Mindezek mellett felhasználásra került még a Központi Statisztikai Hivatal 

több korabeli népszámlálásra és gazdaságra vonatkozó kiadványra, ezek közül is a legfontosabb az 

1895-ös nagy mezőgazdasági összeírás, ami nélkülözhetetlen információkat tartalmaz az uradalom 

gazdaságainak számáról, azok területéről és felszereltségéről.17 

A kutatás során legelőször az általános gazdaságtörténeti munkák alapján szintézis 

módszerrel kívántunk egyfajta keretet adni azoknak a korabeli gazdasági folyamatoknak, amelyek 

országos szinten jellemzőek voltak, hogy a későbbiekben azt összehasonlíthassuk kifejezetten a 

Schönborn nagybirtok korabeli viszonyaival. Majd ebből a kerettől egy kicsit eltekintve a 

Schönborn grófok tevékenységét és a hegyvidéki akció az uradalom területén kifejtett 

tevékenységénél a rendelkezésre álló kevesebb szakmunka mellett levéltári forrásokkal és korabeli 

sajtókiadványokkal próbáltuk rekonstruálni. 

A dolgozat valós tudományos innovációja abban rejlik, hogy erről a témáról eddig még 

nem folytak ilyen jellegű kutatások. A kutatás útmutatóul szolgálhatna későbbi tanulmányok és akár 

nagyobb lélegzetvételű összefoglalások elkészítéséhez, ami hozzájárulhatna az északkelet-

magyarországi régió és Bereg megye történetírásának köztörténetbe való beépítéséhez. 

Eredményeimet hasznosíthatnák a helytörténeti események különböző szempontú (politika-, 

társadalom-, mentalitás-, várostörténeti stb.) bemutatására vállalkozó szakmabeliek is. Ezáltal 

lehetővé válna az ország centrum területeinek összehasonlítása a perifériának számító Schönborn- 

uradalom által folytatott gazdasági tevékenységgel. 

A dolgozat a következő elemekből áll: bevezetés, 3 fejezetből, összefoglalóból, 50 oldalnyi 

szöveget tartalmaz, 9 darab táblázatot, 2 diagrammot, 5 darab mellékletet tartalmaz. A felhasznált 

irodalomlista 67 címegységet tartalmaz, ebből 8 darabot digitális adatbázisból és 2 levéltári fondot. 

 

 

 
15 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. VI. kötet. Magyar Királyi Államnyomda, Budapest, 1900. 

(Továbbiakban: OMM 1900.) 
16 Főméltóságú Schönborn-Buchheim Ervin gróf munkácsi és szent-miklósi uradalmai által az 1885. évi Budapesti 

Orsz. Általános Kiállításon magánpavilonjában kiállított tárgyak főjegyzéke. „Kárpát” Könyvnyomda, Munkács, 1885. 

(Továbbiakban: FŐJEGYZÉK 1885.) 
17 A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, gazdacímtár. Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1897. 
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I. FEJEZET 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG GAZDASÁGI VISZONYAINAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

A DUALIZMUS KORÁBAN 

 

A diplomamunka első fejezetében azt szeretnénk áttekinteni milyen változásokat hozott az 

1867-es kiegyezés Magyarország gazdaságára nézve, illetve hogyan hatott ez az ipar és a 

mezőgazdaság későbbi fejlődésére valamint, milyen szerepe volt az épp ebben az időszakban 

fellendülő vasútépítésnek az ország és ezzel együtt Bereg megye gazdasági kihasználtságára nézve. 

 

1.1. A gazdasági kiegyezés hatásai és általános tendenciái a dualizmus korában 

 

A XVIII. század második felében megindult ipari forradalom által Nyugat-Európában 

végbement átfogó változások nyomán válságba került az addig évszázadok óta fennálló magyar 

feudális gazdasági és társadalmi berendezkedés. Ezt törölte el az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc, ami végső sikertelensége ellenére kivívta a már rég óhajtott jobbágyfelszabadítást és 

polgári jogegyenlőséget.18 

Az 1848 és 1867 közötti korszak gazdaságpolitikai szempontból nem nevezhető egységes 

időszaknak.19 A forradalom után elkezdődött a magyar gazdaság tőkés átalakulása, amely az 

önkényuralom évei alatt a különböző gazdasági és politikai akadályok miatt csak lassú ütemben 

zajlott.20 Ebben hozott változást az 1867. június 8-án életbe lépett kiegyezés, amely a politikai 

viszonyok konszolidálásával utat nyitott a magyar gazdaság fejlődésének is. A megegyezés politikai 

része mellett a gazdasági tevékenységeik összehangolásáról is döntöttek. Az újonnan létrejött 

Osztrák–Magyar Monarchiában egységes piacot hoztak létre, vámszövetséget kötöttek, szabaddá 

tették a tőke és a munkaerő áramlását is.21 

A gazdasági kiegyezés három főbb részből állt, az egyik az ún. közös ügyekből, azaz a külügy 

és hadügyi kiadások fedezésére szolgáló pénzügyek voltak. Ehhez az örökös tartományok és a 

magyar koronai országai ezt meghatározott arány, azaz kvóta szerint járultak hozzá. Az aktuális 

kvótáról az országgyűlések által választott küldöttségeknek kellett döntést hozniuk, egyetértés híján 

pedig az uralkodó jelölte ki. A vizsgált időszakban a közös kvóták voltak azok, amelyekről a két fél 

 
18 KRISTON Pál: Heves megye iparosítása a dualizmus korában. Studia Agriensia, Eger, 1992. 7. p. (Továbbiakban: 

KRISTON 1992) 
19 HONVÁRI 2000. 252. 
20 KRISTON 1992. 13. 
21 GERGELY András: Az 1867-es kiegyezés. Rubiconline: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_1867_es_kiegyezes  

[Letöltés ideje: 2019. április 18.] 



11 

között a több vitás kérdés is felmerült, főleg a század utolsó harmadában végbement magyarországi 

fejlődés miatt.22 

A gazdasági kiegyezés másik eleme a közös érdekűnek nyilvánított ügyek tartoztak, úgymint 

a régi államadósság, a fogyasztási adók közössége, a vám- és kereskedelmi szövetség vagy mindkét 

országon áthaladó fontosabb vasútvonalak ügye. Mivel ezek mindegyike igen fontos, a közös 

gazdaság- politika szempontjából egyenesen meghatározó kérdés volt, ezért „időnkénti” 

megállapodásokkal szabályozták őket, amit általában tízévente kötöttek meg. Ezen megállapodások 

megítéléséről a mai napig nincs egyetértés a téma kutatói között. Egyrészt gyakran felvetették, hogy 

ezek a tízévente történő tárgyalások a sok felmerülő nézeteltérések és gyakran nem egyező érdekek 

miatt destabilizálólag hatottak a Monarchia életében. Viszont az újabb kutatások azt is 

hangsúlyozzák, hogy ez jelentette azt a dinamikus elemet, ami révén dualizmus egyébként merev 

rendszerét a változó világ folyamatos feltételeihez tudták igazítani.23 

A kiegyezés gazdasági oldalának, volt azonban kezdetben egy úgynevezett rejtett része is, ami 

először kimaradt a törvényi szabályozásból, ez volt a jegybankügy. Ugyanis 1867-ben az osztrák 

államnak még egy 1876-ig érvényes megállapodása volt érvényben az Osztrák Nemzeti Bankkal. 

Az 1869-es válság utána azonban a magyar kormány nagyobb teret szeretett volna a monetáris 

szabályozás közvetlen befolyásából, ami hosszú vitához vezetett a két fél között egészen addig, 

amíg létre nem jött 1878-ben a közös Osztrák–Magyar Bank. Ezt követően a jegybankügy is 

átkerült a közös érdekű csoport kérdései közé és a tízévenkénti megállapodások egyik tárgyát 

képezte.24 

A dualizmus kora a leglátványosabb eredményeket a gazdasági fejlődés terén produkálta. Az 

1867-es kiegyezéssel önálló vált magyar törvényhozás ezután saját kezébe tudta venni az ország 

gazdaságpolitikájának irányítását. Ugyanakkor tény, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket csak 

konszenzusos módon lehetett működtetni. A döntéshozatalkor tekintetbe kellett venni az osztrák 

érdekeket is, de itt már nem a korábbi egyoldalú alárendeltségről volt szó, hanem egyenrangú felek 

érdekeinek kölcsönös egyeztetéséről.25 

A kiegyezés megalkotói számára a legfontosabb az volt, hogy a Magyar Királyság minden 

téren behozza évszázados lemaradását és felzárkózzon a vezető nyugat-európai országokhoz. A 

következő évtizedek valóban jelentős változást hoztak. A dualizmus időszaka minden kétséget 

kizáróan Magyarország addigi történelmének legdinamikusabb időszaka volt. Ezt igazolja a 

 
22 HONVÁRI 2000. 253-254. 
23 GERGELY 2005. 329-330. 
24 HONVÁRI 2000. 254. 
25 GERGELY 2005. 330. 
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korszakban végbement modernizálódás, a mindennapi életviszonyok jelentős átalakulása, a 

népesség gyarapodása és a látványos gazdasági növekedés is.26 

A Magyar Királyság számára, az ipari és mezőgazdasági termelés, a belső piac fejletlensége 

és az infrastruktúra elmaradott állapota miatt, a gazdasági növekedés megindításához külföldi 

tőkére volt szükség. Az ország ilyen tekintetben épp jókor kapcsolódott be az európai tőkés 

gazdaság rendszerébe, mivel az 1850 és 1873 közötti időszak világgazdaság történetének expanziós 

időszaka volt, amikor aranykorát érte a tőkés vállalkozás.27 

Az 1867 és 1914 közötti időszakban összesen három nagy beruházási ciklust figyelhetünk 

meg: a kiegyezés utáni „alapítási láz” éveit, az 1880/90-es éveket és a világháború előtti évtizedet, 

ezek csúcsán a beruházások meghaladták a bruttó hazai termék 10 %-át. Az „alapítási láz” évei alatt 

az 1867 és 1873 közötti éveket értjük, ekkor külföldről 800-900 millió forintnyi tőke érkezett az 

országba, ami csaknem hatszor annyi, mint az előtte lévő hét évben. Emelet 4000 km új 

vasútvonalat adtak át, 170 új ipari részvénytársaság létesült és 552 hitelintézetet alapítottak. 

Ennek a hét évig tartó dinamikus fejlődésnek vetett végett hirtelen az 1873. május 9-én 

bekövetkező bécsi tőzsdepánik, ami így a magyarországi tőkés vállalkozások nagy részének 

összeomlását vonta maga után. A világgazdaság történetében az ezt követő 1873 és 1896 közötti 

időszakot a „nagy depresszió” jelzővel illetik. Magyarországon azonban ez a visszaesés rövidebb 

ideig csak 1879-ig tartott. 1880-ban újabb fejlődési periódus vette kezdetét, ami bár az előzőhöz 

képest lassúbb, de jóval megalapozottabb folyamat volt. Tovább növekedtek a beruházások, új 

bankok létesültek.28  

1881-ben vette kezdetét az állami ipartámogatás, amely az újonnan létrejövő ipari 

vállalatoknak 15 évnyi adómentességet és korszerű behozatala esetén pedig vámmentességet is 

nyújtott. Ennek révén az 1880–1890-es évekre az iparban végbement gyors ütemű fejlődés 

eredményeként a gyári termelés került fölénybe, több ágazatban is ekkor történt meg az áttörés a 

nagyüzemi termelés felé. 29 Nem hiába nevezte a Budapest Ipar és Kereskedelmi Kamara ezeket az 

éveket a „szinte példátlan gazdasági fejlődés és fellendülés korszakának”.30 

A század végén az építő és nehéziparban túltermelési válság kezdődött, a vasútépítkezések is 

leálltak. Ez a század eleji gazdasági válság ugyan nemcsak Magyarországon jelentkezett, de a 

nyugati államokkal ellentétben, ahol már 1904-től újra fellendülés kezdődött, a magyar 

gazdaságban a depresszió áthúzódott 1905-re is. Ez részben magyarázható az 1905–1906-os 

 
26 KATUS László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711-1918. Kronosz Kiadó Pécs, 2012. 

187. p. (Továbbiakban: KATUS 2012.) 
27 KATUS 2012. 192. 
28 Uo. 191. 
29 KRISTON 1992. 88. 
30 SZÁVAY Gyula: A magyar kamarai intézmény és a Budapesti Kamara története 1850 – 1925. Budapest 1927. 381. 
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belpolitikai válsággal is, amikor az 1875 óta folyamatosan kormányzó és addig minden választást 

megnyerő Szabadelvű Párt története során először került kisebbségbe a parlamentben.31 

Mivel a válság megkímélte az ekkor gyors ütemben fejlődő könnyűipart, 1906-ban már újra 

fellendülés bontakozott ki, ami 1909 és 1912 között tetőzött, ezt elsősorban a nagyarányú ipari 

beruházások jellemezték, amelyek azonban ekkor már a háborús készülődés jegyében történtek.32 

 

1.2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

 

A gazdaság egyes szektorainak növekedése nem azonos ütemben zajlott le, emiatt jelentősen 

átalakult a gazdaság szerkezete is. Katus László által közölt adatok alapján a mezőgazdaság 

részesedése a hazai termékben 66%-ról 44%-ra csökkent, az iparé ezzel szemben 11%-ról egészen 

25%-ra növekedett, a szolgáltató ágazatok 22%-ről 31%-ra emelkedett. Ugyancsak hasonló 

változást láthatunk a foglalkoztatás szerkezetében, 1869 és 1910 közötti időszakban a 

mezőgazdaságban dolgozók aránya 76%-ról 60%-ra csökkent, míg az iparban dolgozóké 10%-ról 

18%-ra, a szolgáltató ágazatokban dolgozóké 14%-ról 22%-ra növekedett.33 

A gazdasági szempontokat figyelembe véve a kiegyezés pillanatában még döntően agrikultúr 

állam gazdasági növekedésének kiindulópontja értelemszerűen a mezőgazdaság volt.34 Az 

iparosodás megindulása emiatt nemhogy a mezőgazdaság háttérbe szorulását jelentette, hanem 

sokkal inkább az élelmiszertermelés előtérbe helyezését eredményezte. Az átalakulás során a 

korábbi mezőgazdasági tevékenységek egy része benne maradt az agrárszervezetben, más részük 

pedig leválva önálló ipari vállalkozássá alakult. 35  

Ennek legismertebb példája ez ekkor kialakuló malomipar, ami a korszakban már nemzetközi 

viszonylatban is kiemelkedő pozíciót vívott ki. Budapest egészen az 1890-es évekig a világ 

legnagyobb malomipari központja volt, amikor is Mineapolis mögött a második helyre szorult. De 

ezen kívül fejlődött még szeszipar, a cukoripar, a konzerv- és húsfeldolgozó ipar is. 36 

A gazdaságok nagy része a növénytermelés és az állattenyésztés egyvelegeként működő ún. 

vegyes gazdaság volt. A mezőgazdaság e két fő ága egymásra épülése akár a takarmánynövények 

termesztése, az igaerő biztosítása vagy a trágyázás terén az egész agrárszféra számára meghatározó 

 
31GREXA Gyula: Magyarország Kálváriája. Nyugat. 1921. november 1. (21. szám) 
32 KATUS 2012. 194. 
33 KATUS 2012. 188.  
34 KÖVÉR 1982. 15.  
35 HONVÁRI 2000. 281. 
36 KOZÁRI Mónika: A dualizmus kora: 1868-1914. Kossuth Kiadó, Budapest, 2012. (Továbbiakban: KOZÁRI 2012).  

https://books.google.com.ua/books?id=myqOCgAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=agr%C3%A1rius+mozgalom&s

ource=bl&ots=J0iVDBfiPf&sig=ACfU3U2DovRrqDNwqgZjuUtiCOUyRg0a-

w&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwiG3sjZ34fiAhUvxIsKHZw1DR04ChDoATAJegQIBhAB#v=onepage&q=agr%C3%

A1rius%20mozgalom&f=false  [Letöltés ideje: 2019. április 20.] 
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volt.37  A rendszeres trágyázás a XIX. század második felében vált általánossá Magyarországon. A 

századfordulóra a nagy-és középbirtokok nagy részén már saját trágyateleppel bírt, azonban ezek 

számottevő része nem tudta megfelelő mennyiséggel ellátni az igényeket. Így a szükségesnek ítélt 

négyévenkénti trágyázás helyett csak kilencévenként került erre sor.38 

Ennek egyik oka főleg a kis szarvasmarha állományban keresendő. A dualizmus korában az 

állattenyésztés mutatói nem mutattak látványos előretörést, de ugyanakkor jelentős változáson ment 

át a magyarországi állatállomány összetétele. A nyolcvanas években rohamosan csökkent az ország 

juhállománya,39 ezzel szemben a többi haszonállat esetében csak lassú dinamikájú változásról 

beszélhetünk. A szarvasmarha-állományban még 1885-ben is a szürke magyar volt a domináns, míg 

a sertésállományban megmaradt a mangalica, az angol hússertés elterjedése csak lassan indult 

meg.40 

Komolyabb változást az állomány mennyiségi és minőségi változásában a századfordulóra 

figyelhetünk meg. Ebben kétségtelenül a szarvasmarha jelentette a húzó ágazatot. 1911-re a szürke 

magyar már csak egyharmadnyi arányt tett ki. Ekkora a legelő- és rétterületek összeszűkülése révén 

a vetett takarmányok szántóföldi térnyerése a jellemző. Érdekesség, hogy a század második felében 

a korábbi évszázadoktól eltérően háttérbe szorult a hústermékek fogyasztása a lakosság körében és 

ezzel együtt megnőtt a kényér- és tésztafélék szerepe a táplálkozásban.41 

A magyar mezőgazdasági politika intézményes feltételeit először a Földművelés-, Ipar- és 

Kereskedelmügyi Minisztérium felállítása jelentette 1868-ban. Az agrárius mozgalom vezetői 

folyamatosan bírálták a összevont minisztérium felállítását, mivel úgy vélték a mezőgazdaság ügye 

így nem képviselhető megfelelően. 1889-ben a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmügyi 

Minisztériumot szétbontották és belőle létrejött a Földművelésügyi minisztérium, ami révén az 

agrárérdekek megjelenítése nagyobb nyilvánosságot kapott. A korszak meghatározó és jelentős 

minisztere Darányi Ignác, 42 aki két ízben is betöltötte a pozíciót.43 

Darányi minden törvény beterjesztése előtt, egyeztetetést folytatott az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesülettel, aki a korban a mezőgazdasági érdekképviselet legmeghatározóbb szerve 

volt. Ennek eredményeképpen született meg a filoxéria által sújtott szőlőtermelők megsegítéséről 

 
37 GERGELY 2005. 351. 
38 KOLLEGA Tarsoly István: Magyarország a XX. században. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházek és 

felekezetek, gazdaság (II. kötet). Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000. (Továbbiakban: KOLLEGA 1996-2000) Letöltés 

helye: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/310.html  [Letöltés ideje: 2019. április 20.] 
39 A reformkorban még a magyarországi agrárkivitel első számú termékét épp a gyapjú biztosítota. 
40 HONVÁRI 2000. 289-291.  
41 GERGELY 2005. 351.  
42 Darányi Ignác (Budapest, 1849–Budapest, 1927): jogász, 1881-1905 között szabadelvű parlamenti képviselő. 1893-

tól a Szabadelvű Párt, 1895-től az országgyűlés alelnöke. 1895-1903, majd 1906-1910 között földművelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi miniszter. Nevéhez fűződik a filoxéra által elpusztított szőlők felújítása, valamint a termelő-, 

fogyasztó- és hitelszövetkezetek felkarolása. Gazdasági tanfolyamokat szervezett a népnek, ő irányította a rutén és a 

székelyföldi gazdasági akciót. Kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 

348. 
43 GERGELY 2005. 332. 
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szóló törvény, vagy például az 1898-as napszámosok munkaviszonyait szabályozó, majd 1908-ben 

a cselédekről elfogadott törvény. De komoly jelentősége volt a Darányi második 

miniszterelnökségének idején elfogadott állattenyésztés fejlesztésére elfogadott törvény, aminek 

célja volt, hogy az elterjeszteni kívánt fajták ügyében útmutatást és segítséget nyújtson a 

gazdáknak.44 

  

1.3. Az ipar fejlődésének általános sajátosságai a Magyar Királyságban a dualizmus 

korában 

 

A kiegyezés bár lehetőséget teremtett az ipar fejlődésének is, mégis a megegyezés megkötése 

után még sok minden hiányzott a Magyar Királyságban, ami az ipari fejlődés számára 

elengedhetetlen. Nem voltak meg azok a szükséges előfeltételek, amik Nyugat-Európában 

megtalálhatóak voltak. Az egyik ilyen maga az iparosodás alacsony foka volt. A XIX. század 

közepén csak a lakosság egytizede élt iparból vagy bányászatból. Még mindig a céhes és 

manufakturális termelés volt a domináns, amit majd csak 1872-ben sikerült végelegesen 

felszámolni.45  

A kiegyezést követő negyed században nemcsak a tőkét, de a szakembereket is külföldről 

kellett az államnak importálnia. A külföldi szakemberek száma majd csak a század felé kezdett el 

csökkenni, amikor az oktatási rendszer átalakulása révén kialakult a kor színvonalán álló mérnöki, 

technikusi és szakmunkásgárda, amelyik már teljesíteni tudta az egyre több és bonyolultabb 

műszaki feladatokat.46 

Az 1867-es év után az első iparral foglalkozó törvényt 1872-ben fogadta el, fő célja a 

nagyipar kiépítésének segítése, de az egyes ipari tevékenységek között nem tett különbséget, 

minden ipar űzése szabad volt. Ez volt az a törvény, ami a fentebb említett céhek megszűnését 

törvénybe iktatta. A volt céhtagoknak három hónap állt rendelkezésükre, hogy felszámolják 

szervezetüket. Amennyiben a volt céhtagok többsége kinyilvánította támogatását, akkor 

ipartestületté alakulhattak át. Az 1872-es törvényt később főleg kisiparosság részéről több kritika is 

érte, ezért társadalmi mozgalmat indítottak egy új ipartámogató törvény elfogadására.47 

A magyar kormány által főleg az 1880-as években kezdődött meg az ipar szélesebb körű 

támogatása. A dualizmus korában összesen négy ipartámogató törvény született (1881, 1890, 1899, 

1907).48 Az elsőben 15 évre szóló adómentességet kaptak azok a vállalatok, amelyek új iparágat 

akartak meghonosítani az országban. Az 1890-es törvényben már emellett kölcsönt is biztosítottak, 

 
44 KÖVÉR 1982.30. 
45 KOZÁRI 2012. 
46 KATUS 2012. 192. 
47 KOLLEGA 1996-2000. 
48 KOZÁRI 2012. 
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ennek teljesítésére pedig külön létrehozták a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bankot is, ami azonban 

a válság miatt csak 1902-ig működött. Emiatt pedig a következő 1907-ben elfogadott törvény 

leginkább a vissza nem fizetendő segélyekkel és szubvenciókkal foglalkozott.49 

A szűkebb értelemben vett iparpolitika, bár ebben az időben nem rendelkezett önálló 

minisztériummal, de így sem maradt intézményes irányítás nélkül. Még 1867. január 13-án 

megalakult az Országos Iparegyesület, 50 majd 1902-ben a Gyáriparosok Országos Szövetsége.51 

Az Országos Iparegyesület tevékenysége igen sokrétűnek volt nevezhető, feladatuk volt a 

magyar ipar reprezentálása a külföldi országok előtt, az iparosképzés színvonalának emelése, 

belföldi iparkiállítások szervezése, valamint a vállalkozások számára szükséges támogatások 

megszerzése. De mindemellett segítette a magyar iparral kapcsolatos jogalkotást is.52 

A 1902-ben megalakult Gyáriparosok Országos Magyar Szövetségének (GYOSZ) célja, a 

század végére egyre megerősödő gyáripar érdekeinek képviselete volt, a kisipar kívül esett az 

érdeklődési körén. Alapítók Chorin Ferenc53 és Hatvany-Deutsch Sándor54 célkitűzése a 

közvélemény támogatásának megszerzése egy olyan vám- és külkereskedelmi-politika 

megteremtéséhez, ami az ipar számára is kedvező, mivel az ország exportjában a korábbi 

mezőgazdasági termékek mellett a század végére egyre növekedett az ipari szállítások mennyisége 

is.55 

Megalakulását követően a GYOSZ egyre fontosabb társadalmi és politikai szerephez jutott, 

főleg 1919-es év után. A GYOSZ az Ipartestülethez hasonlóan részt vett az iparfejlesztési 

törvénytervezetek, az adótörvények, de a kivándorlással foglalkozó törvénytervezetek 

előkészítésében is. 

A Magyar Királyságban csakúgy, mint minden más tőkeszegény országban ebben az időben, 

a gyárak nem a korábbi családi vállalkozásokból, hanem részvénytársasági alapon jöttek létre. Az 

 
49 GERGELY 2005. 333.  
50 GELLÉRI Mór: Hetven év a magyar ipar történetéből. Országos Iparegyesület Kiadása, Budapest, 1912. 23. p. 

(Továbbiakban: GELLÉRI 1912.) 
51 HONVÁRI 2000. 258. 
52 GELLÉRI 1912. 23-24. 
53 Chorin Ferenc (Arad, 1842. május 11. – Budapest, 1925. január 20.): üzletember, a 20. sz. eleji magyar gyáriparosok 

egyik jelentős képviselője. 1872-től kisebb megszakításokkal ellenzéki, majd 1884-től a szabadelvű párti országgyűlési 

képviselője. 1891-től a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elnöke. 1899-ben kilépett a kormánypártból és a disszidensekhez 

csatlakozott, majd az Alkotmánypárt tagja lett. 1901-ben az összeférhetetlenségi törvény következtében nem lépett fel a 

választásokon. 1902-ben megalapította a Gyáriparosok Országos Szövetségét (GYOSZ), amelynek haláláig elnöke 

volt. Kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. [Letöltés ideje: 2019. 

április 22.] 
54 Hatvany Deutsch Sándor, báró (Arad, 1852. november 17. – Nagysurány, 1913. február 18.):  1822-ben alapított 

Deutsch I. és Fia cégbe lépett. 1881-ben más cégekkel szövetkezve megvásárolta a nagysurányi cukorgyárat. 

Korszerűen berendezett cukorgyárakat létesített Hatvanban, Sárvárott, Oroszkán és Sarkadon. Jelentős szerepe volt a 

tengerentúli cukorkiviteli piacok megszerzésében. 1894-től az általa alapított Magyar Cukorgyárosok Országos 

Egyesületének elnöke. Részt vett a GYOSZ megalapításában, amelynek első alelnöke volt. Szerepet játszott a 

malomipar fejlesztésében és korszerűsítésében. Kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1967. [Letöltés ideje: 2019. április 22.] 
55 Létrejön a GYOSZ. Múlt-kor. 2004. szeptember 13. https://mult-kor.hu/cikk.php?id=9627 [Letöltés ideje: 2019. 

április 22.] 
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ország ipari fejlődésében érthető módon az élelmiszeripar lett a domináns ágazat, de emelett a 

nehézipar egyes ágai is kiugró fejlődést produkáltak, úgymint a bányászat, a vaskohászat vagy a 

gépgyártás. Ezeknek a fejlődése szorosan összefüggött a mezőgazdaság növekvő gépigényével, a 

városi tömegközlekedés kialakulásával és elsősorban a vasútépítéssel.56 

A kiegyezés által hozott belpolitikai konszolidáció utat nyitott a magyar gazdaság 

fejlődésének is. A belső piac fejletlensége és az infrastruktúra elmaradott állapota miatt, a gazdasági 

növekedés megindításához külföldi tőkére és szakemberekre volt szükség. Az 1867 és 1914 közötti 

időszakban összesen három nagy beruházási ciklust figyelhetünk meg a Magyar Királyságban: a 

kiegyezés utáni „alapítási láz” éveit, az 1880/1890-es éveket és a világháború előtti évtizedet. 

Az 1867. évben még döntően agrár állam gazdasági növekedésének alapját értelemszerűen a 

mezőgazdaság adta. A vizsgált időszakban jelentősen átalakult a gazdaság szerkezete, a korábbi 

mezőgazdasági tevékenységek egy része benne maradt az agrárszervezetben, más részük levált és 

önálló ipari vállalkozássá alakult. Ennek legismertebb példája a malomipar kialakulása az 

országban. A gazdaságok nagy része a növénytermelés és az állattenyésztés egyvelegeként működő 

ún. vegyes gazdaság volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56KOZÁRI 2012. 
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II. FEJEZET 

A MUNKÁCSI-SZENTMIKLÓSI URADALOM BIRTOKOSAI A DUALIZMUS KORÁBAN.  

A HEGYVIDÉKI AKCIÓ TEVÉKENYSÉGE A MUNKÁCSI-SZENTMIKLÓSI URADALOM 

TERÜLETÉN 1897 ÉS 1901 KÖZÖTT 

 

A munka második fejezetében röviden bemutatjuk, kik is irányították az uradalmat az 1865 és 

1928 között időszakban. Emellett szó lesz a hegyvidéki akció helyi tevékenységéről is, amit azért 

tartunk fontosnak, mert a később országossá váló akciósorozat legelőször épp a munkácsi-

szentkilósi uradalom területén vette kezdetét. 

 

2.1. A munkácsi-szentmiklósi uradalom tulajdonosai a dualizmus korában 

 

A munkácsi-szentmiklósi uradalom 1711-ig a Rákóczi család tulajdonában állt, majd a II. 

Rákóczi Ferenc sikertelen szabadságharcát lezáró szatmári békét követően a kincstár kapta meg az 

óriási birtokot. 1726-ban III. Károly osztrák császár és magyar király Schönborn Lothár Ferenc 

mainzi érseknek és választófejedelemnek adományozta azt, a munkácsi vár kivételével. Ezzel a 

momentummal vette kezdetét a vidék és a német eredetű család csaknem 200 éves közös 

története.57 

Az új tulajdonosok sokáig csak jövedelemforrásként tekintettek a latifundiumra, helyettük 

kinevezett megbízottként prefektusok gyakorolták a közvetlen hatalmat. Gróf Schönborn Károly 

volt az első, aki 1844-ben, 118 évvel az adományozás után, mint tulajdonos személyesen is 

ellátogatott Bereg megyei birtokaira. A vidék és az idegen grófi család közötti kapcsolat azonban 

egyértelműen az ő fiának, Schönborn Ervinnek idején vált szorosabbá.58 

A dualizmus szinte teljes időszaka alatt Schönborn-Buchheim Ervin állt a munkácsi-

szentmiklósi uradalom élén. 1842. november 7-én született Schönborn Frigyes Károly és Bolza 

Anna gyermekeként. Nagykorúságáig nagyapja, Bolza József gyámsága alatt állt. Felesége, 

Trautmansdorff-Weinsberg Franciska grófnő, akitől négy lánya és két fia született.59 Az Habsburg 

császári családdal rokoni kapcsolatban állt és osztrák nevelésben is részesült. Magyarul nem 

beszélt, de gyakran segítette adományaival jótékonysági egyletek működését, iskolák és  kórházak 

felújítását. 60 

 
57 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (továbbiakban: KTÁL), gróf Schönbron család iratai. (A munkácsi-szentmiklósi 

uradalom irataival együtt). F.1500, op. 1, od. zb 17. 1-4. lap 
58 LEHOCZKY 1881b. 603–604.  
59 NAGY 1863. 97.  
60 Bereg (4. sz.) 1903. január 25. 1. 
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1865-től császári és királyi főkamarási rangot kapott.61 1866. november 7-től nagykorúságát 

elérve megkapta a család magyarországi hitbizományi területeit, de a Stájerországban lévő 

Hefesensteini, Schönborni, Muhibergi, Göllersdorfi, Mauterni, Rossazi, Arafelsi, Waldöneteini és 

Dornecki uradalmakat is.62 Még ugyanezen év december 27-túl Bereg vármegye főispánja lett, 

egészen 1871-ig. Ebből az alkalomból a szokásos ünnepi beiktatás helyett a munkácsi 

reáltanodának ötezer forintot adományozott. Főispáni rangja ellenére nem vállalt aktív szerepet sem 

az ország, sem pedig a megye politikai életében, a magyar országgyűlés felsőházi tagjaként és 

Bereg megye gyűlésein is csak ünnepélyes alkalmakkor tette tiszteletét. 1873-tól a Lipót-rend 

középkeresztese lett.63 

1878-tól Schönborn Ervin személyesen maga vezette a Bécsben, a Renngasse 4. alatt működő 

uradalmi főkörmányzatot.64 Elődjeivel ellentétben aktívabban részt vett a munkácsi-szentmiklósi 

földek közvetlen irányításában. Azonban ezek ellenére a Bereg megyei földjei leginkább 

kirándulóhelyként szolgáltak a számára, ahol a vadászati idény alkalmával számos főnemest látott 

vendégül.65 A legnevesebb személy Rudolf osztrák trónörökös volt, aki 1879-ben a gróf 

meghívására járt vadászaton az uradalomban.66 A herceg látogatásának emlékére Schönborn Ervin 

gróf a Vizniczei-völgyben emlékoszlopot emeltetett.67 

Rudolf osztrák trónörökös 1881. május 10-én tartott menyegzője alkalmából Schönborn Ervin 

hercegi címet kapott.68 Ugyanezen évben belső titkos tanácsossá is kinevezték, ebből az alkalomból 

Beregszász, Munkács, Verecke és Lucska szegényeinek 150–150 forintot adományozott.69 

Az 1885-ös országos kiállítás alkalmával a munkácsi uradalmat bemutató önálló pavilont 

állítatott. 1890–1895 között az ő megbízásából épült fel Beregváron a Schönborn-kastély. 1896-ban 

a millenniumi ünnepségekben is aktívan részt vett, az ünnepség-sorozat alkalmából 10 000 koronát 

adományozott a munkácsi római katolikus plébániatemplom felújítására. 1896. július 19-én részt 

vett a munkácsi országos emlékmű átadásán is. Az események kapcsán így nyilatkoztak a grófról: 

„Azután Beregmegye legnagyobb ura, a Rákóczy, javak örököse-örökös főispánja a megyének is és 

tagja a főrendiháznak: Schönborn-Bucheim Ervin gróf. Vér szerint osztrák főur aki Bereg nagyobb 

felének ura. Már magyarul mond felköszöntőt „hazánkra”, bár törve beszél még magyarul.” 70 

 
61 CIEGER András: A Bereg megyei politikai elit a dualizmus korában. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári 

Évkönyv. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 59. p. (Továbbiakban: CIEGER 1997.) 
62 NAGY 1863. 98–100.  
63 LEHOCZKY 1881b. 603–604.  
64 Uo. 619. 
65 Bereg (4. sz.) 1903. január 25. 1. 
66 Habsburg–Lotaringiai Rudolf Ferenc Károly József (1858 –1889): trónörökös, osztrák főherceg, I. Ferenc József és 

Erzsébet királyné egyetlen fia. 1889-ben a mayerlingi vadászkastélyban fiatalkorú szeretőjével, Maria von Vestserával 

együtt öngyilkos lett. FUTTAKY Gyula: Jókai Mór és Rudolf trónörökös. Magyar Szalon, 1894. XX. köt. 387–388. 
67 OMM 1900. 426. 
68 Bereg (18. sz.) 1881. május 1. 4. 
69 Bereg (21. sz.) 1881. május 22. 4. 
70 KŐVÁRY László: A millennium lefolyásának története s a millenáris emlékalkotások. Athenaenum, Budapest, 1897. 
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1864-ben elrendelte a domínium összeírását. Ekkor területe 249 194 holdat tett ki, amelyet 

hektárban is megjelöltek (143 402 ha).71 1900-ban az uradalom területe 241 271 holdból állt és 

Bereg megye a 37, 40 %-át tette ki, ezzel pedig Magyarországon a legnagyobb hitbizományi terület 

volt. Ervin gróf idejében a domínium területén a következő ipari vállalatok működtek: hátmegi és 

selesztói vasolvasztók, frigyesfalvi vasgyár és furnirfűrész-telep. Podheringen sörgyár, tejgazdaság, 

Munkácson téglaégető, Gáton gőzmalom és olajsajtó, Beregszentmiklóson, Rónafaluban és 

Selesztón műmalmok, Zsdenyován gőzfűrész telep, Volócon fűrészmalom és az Osza-völgyben, 

timkőbánya Beregszászon, Alsó-Hrabonicán faiparvállalat, szeszgyárak Munkácson és 

Podheringen, Paszikán, Bisztrán és Malmoson mészégető kemence üzemelt. Ezen kívül fürdőt és 

hét feltárt ásványvízforrást találhatunk az uradalom területén.72 

Schönborn-Buchheim Ervin 1903. január 20-án éjjel halt meg tüdűgyulladás következtében 

Bécsben, 61 éves korában. Utóda az uradalom élén elsőszülött fia, Frigyes Károly lett.73. A Bereg 

című helyi lap a következőképpen emlékezett meg a szomorú eseményről: „Szívünk mélyéből 

sajnáljuk a nemes gróf gyászos elhunytát, mert habár ő legnagyobb földbirtokos léte dacára sem 

volt igazán a miénk, s érzelmei, gondolatai egész életében inkább az osztrák szülőhaza felé 

vonzották: mindazáltal vármegyénk területén s különösen Munkácson a közélet előmozdítása körül 

életének, jótékony működésének és jóindulatának oly maradandó emlékeket emelt a hagyott hátra, 

melyek a reá való visszaemlékezést nemes keblűsége emlékét örökké fenn fogják tartani.”74  

Ervin gróf törekvései nem tűntek el nyomtalanul. Fia, Schönborn-Buchheim Frigyes Károly 

tovább folytatta apja tevékenységét a jótékonykodás terén, emellett családjával már rendszeresen 

tartózkodott beregi birtokain.75 

Frigyes Károly 1869. február 25-én született Bécsben Schönborn Ervin gróf elsőszülött 

fiaként.76 1901. április 15-én feleségül vette az olasz származású Terese Dentice di Frassot, akitől 

egy lánya és egy fia született.77 A nő 1909-ben meghalt és a gróf 1910. szeptember 14-én 

újraházasodott,78 felesége a tőle 30 évvel fiatalabb Sofia Dentice di Frasso volt, akitől egy fia 

született 1912-ben, de Bécsben 1922. december 11-én elváltak.79 

Frigyes Károlyt apja már merőben más szellemben nevelte fel. Pozsonyban végezte 

tanulmányait és magyarul is jól beszélt. Az 1890 és 1985 között épült Beregváron is rendszeresen 

 
71 BOTLIK 2001b. 64.  
72 OMM 1900. 422– 424. 
73 Budapesti Hírlap (21. sz.) 1903. január 20. 6. 
74 Bereg (4. sz.) 1903. január 25. 1. 
75 KTÁL. F. 1500, op. 1, od. zb 5349. 1–2. lap 
76 LEHOCZKY 1881b. 604. 
77 KTÁL. F. 1500, op. 1, od. zb 5349. 1–2. lap 
78 KTÁL. F. 1500, op. 1, od. zb 5349. 3–4. lap 
79 SHAMÀ Davide: Titoli nobiliari del Regno di Napoli. Elenco dei titoli napoletani concessi tra il 1458 e il 1860, con i 

riconoscimenti  successivi. Claudio Grenzi, 2015. (Továbbiakban: SHAMÀ 2015). 

http://www.famiglienobilinapolitane.it/Genealogie/Dentice%20di%20Frasso.htm. [Letöltés ideje: 2017. április 21.]  
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tartózkodott a családjával.80 A hegyvidéki akció Frigyes Károly idején is tovább folytatódott, sőt 

1903-ban jelentős bővítésen esett át. Aktívabban részt vett a magyar politikai életben is. Személyes 

levelezésben állt Tisza Istvánnal, 81 aki 1904-ben a nagylucskai skizmatikus mozgalom nyomán arra 

kérte Schönbornt, hogy a feszültségeket keltő földínség enyhítésére bocsásson több földet eladásra 

birtokaiból: „Bizonyára nem kerülte el nagybecsű figyelmedet az a körülmény, hogy Máramaros és 

Bereg vármegyék némely vidékének gk. ruténsége körében vallási kérdések ürügye alatt olyan 

államellenes mozgalom indult meg, melyet még csírájában el kell fojtani, illetve lokalizálni, ha az 

egész Felvidéket az állam, az egyház és az úri osztály elleni általános mozgalom veszélyének nem 

akarjuk kitenni. […] Légy meggyőződve, tisztelt barátom, hogy ha a kérelmemet teljesíted, néhány 

száz, sőt ezer munkás állampolgárát e hazának jótéteményben részesíted, melyért neked az egész 

nemzet, illetve ennek vezetői csak hálás köszönetet mondhatnak.”82 

1918-ban jelöltette magát a munkácsi választókerületben képviselőnek a Nemzeti Munkapárt 

színeiben. Sorra járta a választókerület községeit és hangsúlyozta, hogy Tisza Istvánt tartja a 

legnagyobb magyarnak, illetve, hogy szükség van a politikai pártok folyamatos csatározásainak 

háttérbe szorítására, hogy a magyar nemzeti érdekeket minél egységesebben képviselni tudják.83 

Schönborn Frigyes Károly 1932. március 2-án hunyt el Bécsben.84 

Az első világháborút követően a Schönbornok helyi birtokai is Csehszlovákiához kerültek. A 

munkácsi-szentmiklósi uradalom hivatalosan 1928 januárjában szűnt meg a csehszlovák földreform 

következtében. Ez volt a legnagyobb birtoktest Kelet-Közép-Európában, amelyet felszámoltak 

ekkor.85 

 

2.2.1. A munkácsi-szentmiklósi uradalom területén élő ruszinok gazdasági viszonyai a 

hegyvidéki akció megkezdése előtt 

 

A Magyar Királyságban az 1867-es kiegyezés követően gyors gazdasági fejlődés kezdődött. 

Ennek mértéke azonban nem volt egyforma az ország minden területén. Az elmaradottság főleg az 

Északkeleti-Felföldhöz tartozó Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros és Zemplén megyéket és az ott élő 

ruszinokat vagy más néven a ruténeket érintette.86 

A ruszinok a XIII–XVII. század során települtek be a Magyar Királyság legkeletibb részébe 

kenézek, illetve soltészek vezetésével, hogy a történelem viharai során elpusztult földesúri 

 
80 Bereg (4. sz.) 1903. január 25. 1. 
81 Tisza István (1861-1918): magyar politikus, aki 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között miniszterelnökként 

tevékenykedett. 
82 PERÉNYI József: A ruszinok történetének vázlata 1800–1918. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest, 1954. 266. 
83 8 Órai Újság (2. sz.) 1918. január 9. 2. 
84 SHAMÀ 2015. 
85 SAS 1951. 3. 
86 BRAUN 2011. 7. 



22 

birtokokat művelés alá vegyék.87 Történelmükben jelentős mérföldkő a Rákóczi-szabadságharc, 

amiben az első perctől az utolsóig kitartottak a fejedelem mellett, aki ezért a „gens fidelissima”, 

azaz a leghűségesebb nemzet címet adományozta nekik. Azonban a szabadságharc bukását 

követően a Habsburgok büntetése őket is elérte súlyos adókat és birtokelkobzást vetettek ki rájuk.  

A XVII. századtól a XIX. századig jelentősen megnőtt a ruszinok létszáma, de ezzel 

párhuzamosan a földjeiket továbbra sem kapták vissza. Így abból a földből, amiből az 1600-as 

években 10–12 család élt meg addigra, az 1800-as évekre már 50-100 famíliát kellett eltartania.88 

A XVIII. század végén indult a zsidó bevándorlás, melynek oka a Kárpátok hágóin túli 

hajdamák mozgalomhoz kapcsolódó pogromsorozat volt.89 Az újonnan betelepülő zsidók egy része, 

akiket a XIX. század végi szakirodalom kazároknak is nevez, bérletbe vették a Schönborn-uradalom 

italméréseit és malmait. Egyesek uzsorakölcsönöket is juttattak az egyre elszegényedő rutén 

parasztságnak. Ezzel visszafordíthatatlan lendületet vett az északkelet-magyarországi ruszinok 

gazdasági hanyatlása.90 

A rutének helyzete a XIX. század végére egyre kilátástalanabbá vált. Gyakoriak voltak az 

éhínségek. Mivel a kormányzat nem tudott hathatós segítséget nyújtani a problémákra, egyre 

szembetűnőbb lett, hogy a hegyvidék kis területű, rossz minőségű termőföldjei képtelenek eltartani 

a lakosságot. A legsúlyosabb állapotok Bereg vármegyében, a szolyvai járásban alakultak ki.91 

A hegyvidéki lakosság emiatt megélhetést keresve, tömegesen vándorolt ki az országból, 

illetve skizmatikus mozgalom indult közöttük. A mozgalom során elszakadtak a görögkatolikus 

egyháztól és visszatértek a pravoszláv valláshoz, amely kevesebb anyagi terhet rótt ki rájuk.92 

A rutének nehéz helyzetével kapcsolatban már a korabeli forrásokban is felmerült, hogy 

mekkora szerepe volt a munkácsi–szentmiklósi uradalomnak. Több forrásban is említést tesznek 

arról, hogy a latifundium az 1853-as úrbéri pátens és az 1879-es erdőtörvény során az uradalom 

dolgozói a jobb földeket az uradalom számára jutatták.93 A korabeli sajtóban azonban olyan írások 

is megjelentek, amelyek szerint sokkal inkább a rutének alacsony műveltségi szintjével és 

hozzáállásával van gond, mivel a szintén ruténekkel azonos körülmények között élő német 

telepesek gond nélkül képesek megélni a hegyvidéken.94 

Schönborn Ervin gróf személyével kapcsolatban többször is szóvá tették, hogy az uradalom 

vezető tisztségeiben idegeneket alkalmaz, akik nem beszélik a magyar nyelvet. Ez nem teljesen 

 
87 BONKÁLÓ Sándor: A rutének (ruszinok). Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel–Budapest, 1996. 9–10. 
88 BOTLIK 2000: 71. 
89 MAGOCSI– POP 2002: 169. 
90 BARTHA Miklós: Kazár földön. Budapest, 1901. 83–90. (Továbbiakban: BARTHA 1901.) 
91 GÖNCZI 2007. 14.  
92 MAYER Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle, 1971. 1-2. sz. 106.  
93 BOTLIK 2000. 70– 71.  
94 Bereg (45. sz.) 1898. november 6. 1– 2.  
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igaz, mivel a gróf már 1881-ben elrendelte, hogy az uradalom minden alkalmazottjának beszélnie 

kell magyarul.95 

1896-ban a rutének lakta területeken is folytak a millennium alkalmából szervezett 

ünnepségek, amelynek során az ország vezetői személyesen is láthatták a nemzetiségi lakosság 

nehéz életkörülményeit. A kormányzat számára is egyre sürgetőbb volt, hogy megoldást találjon a 

problémára. De a hegyvidéki akció elindulására ugyancsak jelentős hatást gyakorolt a Katolikus 

Néppárt szervezkedése a térségben.96 

 

2.2.2. A Katolikus Néppárt szervezkedése. A Bánffy–Firczák-kompromisszum és hatása a 

hegyvidéki akció létrejöttében 

 

Az 1896-os esztendőben a millenniumi ünnepségek mellett országgyűlési választásokat 

tartottak. A különféle szervezkedések, puhatolózások már 1895-ben megkezdődtek azzal 

kapcsolatban, melyik választókörzetben, kinek van nagyobb esélye nyerni. 

1894. november 14-én Magyarországon megalakult a Katolikus Néppárt, amely törekvései 

között követelte, hogy az állam teljesítse az 1868-as nemzetiségi törvényben foglaltakat és a nem 

magyar népeknek adja meg az őket megillető jogokat. A jelentős földhiány miatt egyre jobban 

szenvedő parasztok egy új pártfogót látott a Néppártban.97 

A máramarosi, ugocsai és a Bereg megyei főispán 1895-ben tett jelentéseikben beszámoltak 

Bánffy Dezső miniszterelnöknek a kormánypárt népszerűségének folyamatos csökkenéséről, s 

egyre inkább hangsúlyozták Firczák Gyula munkácsi görögkatolikus püspök98 befolyásának 

növekedését a régióban. 

1896 januárjában a beregi főispán javaslatot tett a miniszterelnöknek arról, hogyha dr. 

Hegedüs Béla99 lenne a képviselő a felvidéki járásban, akkor Firczák Gyula valószínűleg őt 

támogatná Buzáth Ferenc ellenében. A Firczákkal kötendő esetleges megegyezésről korábban a 

 
95 Bereg (22. sz.) 1881. május. 4. 1–2.  
96 BRAUN László: Kivándorlás vidékünkről a XIX-XX. század fordulóján. Acta Hungarica. Ungvári Nemzeti Egyetem 

Hungarológiai Központ, Ungvár, 2007. 305. (Továbbiakban: BRAUN 2007.) 
97 MAYER Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1977. 99–101.  (Továbbiakban: MAYER 1977.) 
98 Firczák Gyula (1836 –1912): a bécsi teológia elvégzése után 1861-ben szentelték pappá. Ezután az ungvári püspöki 

líceumhoz került tanárként. 1876-ban az ungvári papnevelő intézet kormányzójává nevezték ki. 1891-től a munkácsi 

görögkatolikus egyházmegye püspöke. Ő hívta fel elsőként a kormány figyelmét a ruszin parasztság tarthatatlan 

szociális helyzetére és az ebből fakadó tömeges kivándorlására. 1897-ben megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét, majd 

ugyanebben az évben XIII. Leó pápától római gróf és pápai trónálló címet kapott. 1903-ban valóságos belső titkos 

tanácsosi címet kapott. MAROSI István: Firczák Gyula (1836-1912) munkácsi püspök élete és munkásságának 

súlypontjai. http://byzantinohungarica.hu/node/391#_ftn15. [Letöltés ideje: 2017. április 15.] 
99 Hegedüs Béla: Jászberényben született 1850-ben. 1873–1886 között Lónyay Menyhért szolgálatában állt, mint 

jogtanácsos és jószágigazgató. 1886-tól ügyvédként dolgozott, többek között ő létesítette a budapest–szentlőrinci 

téglagyárat és vasutat is. 1891-től a Munkácsi Görögkatolikus Püspökség jog- és jószágkormányzója lett. Hegedüs 

Bélára azért esett a főispán választása, mivel rokoni kapcsolatban állt Firczákkal, aki ugyanis a sógora volt. Így tehát 

joggal remélhető volt, hogy Firczák majd a rokonát támogatja Buzáth Ferenc ellenében. Vö. MAYER 1977. 100.  
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máramarosi főispán is tett javaslatot Bánffynak. Így történt, hogy a fővárosban, 1896 márciusában 

sor került a Bánffy–Firczák találkozóra.100 A találkozón megkötött ún. Bánffy–Firczák-

kompromisszumban foglaltakról egyedül a püspök kézírásos feljegyzése szolgál információkkal. A 

Budapesten megkötött kompromisszum legjelentősebb pontja a 4. volt,101 amely az alapja lett a 

kárpátmelléki nép felsegélyezésére indított rutén, később nemzetiségpolitikai megfontolásból 

hegyvidékinek nevezett akció megindításának.102 

 

2.2.3. Az akció megindítása 

 

A hegyvidéki akció hivatalosan 1897. február 4-én kezdődött el egy Budapesten tartott 

értekezleten, ahová Firczák Gyula meghívta Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros megyék 

országgyűlési képviselőit. A résztvevők megállapodtak, hogy a négy vármegyébe küldöttségeket 

menesztenek, akik felmérik az ottani helyzetet, majd memorandum formájában fogalmazzák meg 

észrevételeiket.103  

Az akció megkezdésében nagy szerep jutott Darányi Ignác akkori földművelésügyi 

miniszternek is. Három hónappal a memorandumok benyújtása után, 1897. június 23-án Darányi 

bejelentette, hogy Schönborn–Buchheim Ervin haszonbérbe kívánt adni 13 549,5 kataszteri holdnyi 

földet a szolyvai járásban, ahol épp a legrosszabb volt a rutének helyzete. A földművelésügyi 

miniszter tárgyalásokat folytatott a gróffal, aminek eredményeképpen a munkácsi–szentmiklósi 

uradalom hegyi gazdaságaiból, mintegy 18 000 kataszteri holdat 25 évre az állam bérbe vett (1. sz. 

táblázat). Az egyezség szerint a közterheket az uradalom a saját anyagi erejéből köteles viselni. Az 

épületek karbantartását az államkincstár vállalta, de az ehhez szükséges összes építési anyagot az 

uradalomnak díjtalanul kellett biztosítania.104 

 

1. sz. táblázat: A Schönborn-uradalomtól bérbe vett területek 1897-ben. 

Művelődési ágak szerint 
Területe 

Hold Négyszögöl 

Szántó 3124 171 

Kert  1501 

Rét 1482 1456 

 
100 Firczák Gyula Rómából érkezett vissza, ezért tartózkodott épp Budapesten. 
101 „4. pont: Máramaros-Bereg-Ung és Zemplén vármegyék felvidékén lakó ruthén népnek a megélhetés feltételeit meg 

kellene adni, miáltal az amerikai tömeges kivándorlás is megszűnnék.” Vö. Mayer 1977. 99–100.  
102 BRAUN 2011. 7. 
103 BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). 

Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1997. 121. (Továbbiakban: BOTLIK 1997.) 
104 BOTLIK 2000. 78. 
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Legelő és havasi legelő 7369 1397 

Erdei legelő 614 573 

Összesen 12 622 192 

(Forrás: Saját szerkesztés, KTÁL. F. 772, op. 5, od. zb 4. 1–2. lap) 

 

Darányi Schönborn gróffal megállapodott arról is, hogy a bérlet egyik majorjában a járás 

összes községeinek tenyészállat-teleltető állomást, illetve elszórtan néhány paraszti 

mintagazdaságot létesítenek. A bérleti díjakat az első 12 esztendő után emelheti csak a domínium 

20%-kal, de ha ehhez az államkincstár nem járul hozzá, a szerződés felbontható. A bérösszeget a 

bérlőknek negyedévenként elosztva, előre kellett fizetni. A földművelésügyi miniszter végül 

felhatalmazást kért a minisztertanácstól, hogy az 1897-ben felmerülő haszonbérleti kiadásokat, 

illetve kezelési költségeket a földművelésügyi minisztérium költségvetéséből fedezhesse, s erről a 

következő évi büdzsében is gondoskodhassanak.105 

 

1897. október 3-án, majd november 4-én magához hívatta Egán Edét,106aki a minisztérium 

korábbi munkatársa volt. Egán Edére azért esett a választás, mert korábban már kutatta az alpesi 

jellegű gazdálkodás magyarországi lehetőségeit, aminek meghonosítására a Kárpátok északkeleti 

vidékét (főleg Bereget, Máramarost és Ugocsát) alkalmas terepnek tartotta.107  

Egán a megbeszéléseket követően 1897. november 5-én Bereg vármegyébe utazott az ottani 

helyzet behatóbb vizsgálatára. 1898. január 25-én benyújtotta bizalmas jelentését a 

minisztériumnak, amiben összefoglalta javaslatait az akcióval kapcsolatban. Ebben kifejtette, hogy 

Magyarország hegyvidéki megyéiben megvannak a lehetőségei a svájcihoz hasonló havasi 

állattenyésztés és rétgazdálkodás megvalósításához. Amihez azonban szükség van a kincstár 

összesen 104 658 katasztrális holdnyi havasi legelőjének bérbe adásához, hitelszövetkezetek 

létesítéséhez. A segélyező akció időtartamára vonatkozóan Egán évtizedeket szánt az akció 

kifejtésére, és nem várt gyors, látványos eredményt. Ahogy később híressé vált mondásában is 

megfogalmazta: „a ruthén kérdés ma elsősorban gyomorkérdés, s csak másodsorban nemzetiségi 

kérdés.”108 

 
105 KEMÉNY G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. II. kötet. 1892–

1900. Tankönyvkiadó, Budapest, 1956. 533–534. 
106 Egán Ede, borostyánkői (1851, Csáktornya –1901, Ungvár): édesapja ír származású. Gazdasági szakember, iskoláit 

Szombathelyen, Halléban és Bécsben végezte. 1883-1890 között az országos tejgazdaság felügyelője, 1890-től három 

évig felesége poroszországi birtokait igazgatta. 1897-ben miniszteri biztosi címmel kinevezték a hegyvidéki akció élére. 

1901. szeptember 20-án máig tisztázatlan körülmények között meghalt. MAGOCSI–POP 2002. 110. 
107 GÖNCZI 2007. 37.  
108 KTÁL. F. 772, op. 5, od. zb 4. 18–29. lap 
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1897 végén Darányi hivatalosan is kinevezte Egánt az akció élére, aki miniszteri 

megbízottként irányított a továbbiakban.109 Az 1898. január 25-én benyújtott bizalmas jelentését és 

javaslatait csak két és fél hónap múlva, május 21–22-én vitatták meg a Földművelésügyi 

Minisztériumban, és ekkor döntöttek az akció további menetéről.110 

1898. március 28-án Szolyván111 megalakult a hegyvidéki miniszteri kirendeltség, amellyel 

hivatalosan útjára indult a magyar állam által anyagilag támogatott hegyvidéki akció. Ugyanezen a 

napon tartották meg az első bizottsági üléseit március 28-án Munkácson, április 21-én pedig 

Szolyván. Egán javaslatára a munkácsi országgyűlési képviselő mellett néhány görögkatolikus 

lelkészt és a munkácsi uradalom több gazdatisztjét és főerdészét is bevonták a szervezőbizottság 

munkájába.112 

Az alakuló ülést követő hónapokban létrejött a hegyvidéki akciót irányító kirendeltség 

szervezete, melynek első kinevezett vezetője Egán Ede volt. A kirendeltség közvetlenül a 

földművelésügyi miniszter felügyelete alatt állt, vezetője a hegyvidéki miniszteri megbízott, akinek 

hatásköre kezdetben Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros területére terjedt ki. Személyzete pedig a 

minisztériumból kirendelt, valamint külső tisztviselőkből állt.113 

 

2.2.4. A munkácsi–szentmiklósi uradalomtól bérbe vett területek kiosztása a hegyvidéki 

akció keretén belül 

 

Az Egán vezette hegyvidéki akció 1897 és 1901 közötti működése során három fő területen 

fejtette ki leginkább tevékenységét: a parasztok földbérlethez való juttatása, tenyészállatok 

kiosztása, hitelszövetkezetek és áruraktárak létesítése.  

A szervezőbizottság 1898. március 28-án és április 21-én megállapodott a Schönborn-

uradalomtól bérbe vett (2. sz. táblázat) földek szétosztásának feltételeiről. Ez alapján bizottságokat 

hoznak létre, melynek tagjai helyi lakosok, lelkészek, uradalmi tisztviselő és mindegyik élén a 

miniszteri megbízott állt, illetve helyettesekén a szolvai járási főszolgabíró Balajthy Mór is 

felügyelhette a munkát.114 

 

 

 

 
109 BRAUN 2011. 8.  
110 BOTLIK 2000. 84.  
111 A hegyvidéki kirendeltség először Szolyva, majd a könnyebb megközelíthetőség miatt Munkács központtal folytatta 

munkáját. 
112 KTÁL. F. 772, op. 7, od. zb 2. 1. lap 
113 GÖNCZI 2007. 38. 
114 KTÁL. F. 772, op. 7, od. zb 2. 2–3. lap 
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2. sz. táblázat. A bérletek területe és a bérlők száma 1898-1901 között 

Év Állambérlet kiterjedése Földbérletben részesített kisgazdák száma 

1898 12 622 hold 192 négyszögöl 4 238 

1899 12 622 hold 192 négyszögöl 4 303 

1900 14 782 hold 482 négyszögöl 5 839 

1901 14 789 hold 26 négyszögöl  6 003 

(Forrás: Saját szerkesztés, KAZY József: Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének 

javítására irányuló állami segítő akczióhat évi működésének ismertetése. Budapest, 1904, Pallas 

Részvénytársaság Nyomdája. 18.) 

 

A díjak megállapításakor a bizottságok arra törekedtek, hogy a földművesek által befizetett 

többlet fedezze a bérletekkel kapcsolatos egyéb kiadásokat. Eleinte egy év próbaidőre, majd később 

már tizenegy évre szóltak a szerződések. A bérleti díjat két egyenlő részben, július 15-én és október 

l-jén fizették az igénylők. 1900-ban az állam újabb 2161 holdat vett igénybe a munkácsi 

uradalomtól.115 

A korabeli sajtó is tudósított arról, hogy Egán Ede 1898. május 11. és 16. között a létrehozott 

bizottsággal bejárta a bérlet földjeit, akikkel közösen döntött a földek kiadásáról. A bizottsági tagok 

között több uradalmi dolgozó is volt, mégpedig Nedeczey János országgyűlési képviselő, a 

munkácsi uradalom jószágkormányzója, Balajthy Mór a szolyvai járás főszolgabírája, Hrehus 

jószágigazgató, Haluktovics Bertalan esperes, Papp József serbóci, Romzsa Nesztor szuszkói, 

Fankovics Antal volóci görögkatolikus lelkészek, Hornoch uradalmi főerdőmester és Komlca 

Zoltán erdőgondnok.116 

A bérlőkkel megkötött szerződésben kötelezték őket a rendszeres trágyázásra, a árvizek elleni 

védekezésre, a bokrok és cserjék folyamatos irtására, a bérterülethez vezető utak rendben tartására, 

a legelőkön a vízfolyások tisztántartására. Ezzel a föld minél megfelelőbb megművelését akarták 

ösztönözni. A földek kiosztása tekintetében a kirendeltség azt tartotta szem előtt, hogy leginkább 

rászorulók jussanak bérlethez. A bérletekkel való visszaélések elkerülésére az akció során minden 

egyes bérlővel külön szerződést kötöttek.117 

A földosztások célja az volt, hogy mennyiségi és minőségi változást érjenek el, hiszen a 

ruszinok használatában lévő földterület nagyságának növelése a megélhetésük alapját szélesítette ki. 

Másrészt az állam által a ruszinokkal kötött bérleti szerződések feltételei szakszerűbb, a természeti 

viszonyokhoz jobban alkalmazkodó gazdálkodás fejlesztését kívánták elterjeszteni.118 

 
115 KAZY 1904. 11. 
116 Budapesti Hírlap (145. sz.) 1898. május. 26. 9. 
117 KAZY 1904. 11.  
118 GOTTFRIED 1999.   
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2.2.5. Vetőmagkiosztás a hegyvidéki akció során 

 

Szorosan kapcsolódott a földművelés fejlesztéséhez a vetőmagkiosztás. A ruszin 

parasztságnál bevett gyakorlat volt, hogy a termés tisztított részét inkább a piacra vitte, a rosszabb 

minőségűvel pedig tovább gazdálkodott, ami a vetőmagvak leromlásához vezetett. Ezen a 

hegyvidéki kirendeltség jó minőségű vetőmag kedvezményes kiosztásával próbált segíteni, 

összesen 1000 q magot juttattak el a ruszin földművesekhez, a vételár 30 %-ának, a szállítási és 

kiosztási költségek teljes egészének elengedése mellett.119 A kiosztást a kirendeltség helyi 

megbízottjai végezték, akik felügyeltek arra is, hogy a vetőmagot rendeltetésszerűen használják fel. 

Egy-egy kisgazda búzából 100, kukoricából és zabból 50, lóheremagból 25 kg-nál többet nem 

kaphatott (3. sz. táblázat).120 

3. sz. táblázat: Kimutatás a hegyvidéki kirendeltség által kiosztott vetőmagokról 

1898 és 1900 között. 

Kiosztás 

éve 

Búza Rozs Zab Tengeri Burgonya Lóheremag 

Kilogramm 

1899 

tavasza 
  29 966  100 000 3000 

1899 

ősze 
29 966 50 578     

1900 

tavasza 
 5005 75 968 47 901 257 469 4622 

Összesen 29 966 55 583 105 934 47 901 357 469 7622 

(Forrás: Saját szerkesztés, KAZY József: Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének 

javítására irányuló állami segítő akczióhat évi működésének ismertetése. Budapest, 1904. 34.) 

 

2.2.6. Havasi legeltetés elterjesztése és tenyészállatok kiosztása 1897–1901 között. 

 

A gazdákat úgy próbálták motiválni a havasi legelők igénybe vételére, hogy a felhajtott 

állatok után beszedett díjat ősszel visszafizették nekik. A ruszinok állatállománya ekkorra már 

rendkívül leromlott és rossz állapotba került, aminek oka a kevés és a rossz legelő mellett a hegyi 

 
119 GOTTFRIED 1999. 200–201.  
120 KAZY 1904. 33.  
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éghajlatot jól viselő tenyészállatok hiánya volt. Épp ezért a hegyvidéki kirendeltség hosszú lejáratú 

hitelre megfelelő állatokat osztott ki az igénylők között (4. sz. táblázat).121  

 

4. sz. táblázat: Kimutatás a nyári havasi legelőre Bereg megyében felhajtott állatokról 

Fel-hajtás 

éve 

ökör tehén 
növendék 

marha 
ló juh összes havasi legelő 

darab  hold öl 

1899 3908 - 1073 67 3129 8177 5467 60 

1900 5666 - - 67 4873 10606 5467 60 

1901 4153 116 1081 22 2644 8016 5467 60 

 

(Forrás: Saját szerkesztés, KAZY József: Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének 

javítására irányuló állami segítő akczióhat évi működésének ismertetése. Budapest, 1904. 26.) 

 

A tenyészállatokat négyéves részletfizetésre kapták, az első két évben csak a vételár 4%-os 

kamatát, 2–3%-os biztosítási illetéket fizettek. A tőkét két részletben, a harmadik és a negyedik 

évben törlesztették, akkor, amikor a marha már tejelt és borja volt. A tulajdonos a tenyészmarhát hét 

évig nem adhatta, nem cserélhette el, akkor sem, ha a vételárat már teljes egészében kifizette. Az 

importált marhától származó borjút megvételre elsősorban a kincstárnak volt köteles felajánlani.122 

A havasi gazdaságok kialakítása 1898-ban kezdődött meg, amely során a Beszkidi-, a Volóci- 

és a Sztoj-havascsoporton rendszeres havasi gazdálkodásba kezdtek (5467 hold). A fűnövést, a 

növényfejlődést rendszeres műveléssel igyekeztek előmozdítani. A legelőket a gyomnövényektől, 

kövektől, hangyabolytól kitisztították, füvet vetettek, trágyát szórtak és a vizenyős helyeket 

lecsapolták. Ezt mintegy 300 ezer korona költséggel teremtették meg. Itatóhelyeket, 

pásztortanyákat, istállókat, felhajtó-utakat létesítettek, ugyanakkor meghatározták a legelőkre 

felhajtható állatok számát.123 

A marhatenyésztés mellett kísérletet tettek a lótenyésztés fejlesztésére is. Az állomány 

javítására lipicai méneket hoztak Szolyvára. A juhászat fellendítését anyajuhok és tenyészkosok 

kiosztásával kívánták elérni. Ezt főleg azokon a területeken kívánták fejleszteni, ahol a 

legelőterületek szakadékos, meredek fekvésűek voltak és más haszonállat tenyésztése nem, vagy 

alig volt megoldható. 1900-ban próbaképpen 72 anyajuhot és 2 tenyészkost osztottak ki a szolyvai 

 
121 GÖNCZI 2007. 41. p. 
122 GÖNCZI 2007. 41–42.  
123 OROSZI Sándor: A magyar kormány havasgazdálkodási programjának gazdaságpolitikai háttere (1898-1918). 

Agrártörténet Szemle, 1989. 1-4. sz. 29. (Továbbiakban: OROSZI 1989) 
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járás két településén, Alsóvereckén és Rákócziszálláson. Ösztönözték a méhészkedés terjedését is, a 

lelkészek, tanítók, kisgazdák részére ingyen biztosítottak méhészeti eszközöket. 124 

 

2.2.7. Hitelszövetkezetek létrejötte 1897 és 1901 között a hegyvidéki kirendeltség keretén 

belül 

 

A hegyvidéki akció legjelentősebb eredményeit a hitel- és a fogyasztási szövetkezetek 

létrehozásával érték el. Maga Egán is az akció „leghathatósabb eszközének” tekintette. A 

hitelszövetkezetek alapításával próbáltak lehetőséget teremteni arra, hogy a parasztság meg tudja 

vásárolni az uradalmi vagy kincstári földekből a számára nélkülözhetetlen legelőterületeket, be 

tudja szerezni az állattenyésztést biztosító fő jövedelemforrást képező juh- és szarvasmarhákat, 

illetve a szükséges élelmiszerekhez és a fontosabb háztartási cikkekhez is jó minőségben és elérhető 

áron jusson hozzá.125 

Az első ilyen hitelszövetkezetek Bereg vármegye szolyvai járásában, Szolyván és 

Alsóvereckén jöttek létre, melyek fiókjai 56 községre terjedtek ki (5. sz. táblázat). Ezeken a 

területeken Egán saját maga gyűjtött adatai alapján, 3 129 ingatlannal rendelkező gazda és 1 017 

zsellér élt. A miniszteri megbízott személyes körútjai során jelölte ki a hitelszövetkezetek 

vezetésére alkalmas személyeket, akik elsősorban helyi lelkészekből, tanítókból, erdészekből 

álltak.126 

 

5. sz. táblázat: Kimutatás az 1898 és 1901 között létrejött hitelszövetkezetekről 

Alapítás 

éve 
Alapítás helye 

1898 Ódávidháza 

1899 Beregkisfalus, Dolha, Ilosva 

1900 

Beregbárdos, Bereznik, Dunkófalva, Felsőverecke, Halmi, Irholec, Kisszolyva, 

Kökényes, Kőrösmező, Kövesliget, Lipcse, Máramarossziget, Nagybocskó, 

Nagytarna 

1901 

Beregkisalmás, Beregrákos, Beregleényfalva, Drágabártfalva, Drugetháza, 

Fenyvesvölgy, Hársfalva, Hátmeg, Herincse, Huszt, Husztköz, Iza, Lomka, 

Misztica, Nyéresháza. 

(Forrás: Saját szerkesztés, KTÁL. F. 772, op. 1, od. zb 53. 1–80. lap) 

 
124 Uo. 49.  
125 BRAUN 2011. 8–10.  
126 GÖNCZI Andrea: Egy magyar kísérlet az alpesi gazdálkodás megvalósítására- a hegyvidéki akció. 

http://karpatszemle.uz.ua/tarstud/ta050902.htm. [Letöltés ideje: 2017. március 3.] 
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A szövetkezeteket először 25 évre hozták létre, amelyet a későbbiek függvényében 

meghosszabbíthattak. Tag lehetett bármely jogilag felnőtt személy, aki az adott szövetkezet 

területén lakott és vagyona felett szabadon rendelkezett. Aki azonban korábban törvénysértést 

követett el vagy uzsorával foglalkozott, nem léphetett be a szövetkezetbe127 

Ahol hitelszövetkezet jött létre, ott áruraktárakat is létesítettek, ami nagy csapást jelentett a 

helyi kiskereskedőkre, mert azokban 50–60%-kal olcsóbban lehetett hozzájutni azokhoz a 

közszükségleti cikkekhez, amelyek minősége garantált volt. 1903-ig három áruraktári központot 

hoztak létre az akció folyamatos bővülésével párhuzamosan. Egyet Máramaros megyében, aminek 

központja Máramarossziget volt és 14 fiókintézettel rendelkezett. Ung megyében Perecseny 

székhellyel, ahová 10 fiók tartozott és az munkácsi-szentmiklósi uradalom területeit is magába 

foglaló Bereg megyében, ahol Szolyva központtal 15 fiók működött.128 Az áruraktárak miatt a 

bevételtől elesett boltosok gyakran megfenyegették a hitelszövetkezetek tagjait, néha pedig 

tettlegességig is fajult a helyzet.129 

A fentebb említett főbb tevékenységeken kívül a hegyvidéki kirendeltség számos más 

területen is kifejtette tevékenyégét. Egyik kevésbé ismert tevékenység a gazdasági gépek kiosztása 

volt. Először csak a mintagazdaságok részesültek ebben, de 1899-ben Bereg megye szolyvai, 

felvidéki, és latorcai járásában 21 község részére kiosztásra került 5 darab szerelőrosta, 14 

magtárrosta és 18 konkolyozó gép. Ezekkel kívánták a hegyvidéken élők jobb technikai 

felszereltségét támogatni.130 

 

2.2.8. Egán Ede halála és a hegyvidéki akció első négy évének mérlege 

 

A nép között kiosztott tenyészállatok, az olcsó kölcsönt biztosító hitelszövetkezetek, valamint 

a közszükségleti cikkek árát leszorító áruraktárak sok ellenséget szereztek Egánnak. Leveleiben 

gyakran írt arról, hogy megfenyegették, illetve átok alá vették.131 

A folyamatos támadások ellenére 1900-ra már mutatkozni kezdtek az akció első eredményei, 

és sikerek mutatkoztak a kivándorlás mértékének csökkentésében is. Dr. Hagara Viktor beregi 

főispán egy 1900. május 18-án kelt levelében a kirendeltség működési területének bővítését kérte 

Egántól, a megye felvidéki területeire is.132 

1901. szeptember 20-án Egán Ungvárról indult Munkácsra, Rochlitz Nándor királyi főerdész 

kíséretében. A Lázi dombnál leszállt a kocsiról, hogy szokása szerint gyalog átvágjon rajta, ekkor 

 
127 KAZY 1904. 63. 
128 Uo. 65.  
129 BRAUN 2011. 19.  
130 KAZY 1904. 35. 
131 BOTLIK József: Egán Ede, a rutén nép oltalmazója. Honismeret. 2001, 6. sz. 23–24. 
132 BRAUN 2007. 305–306.  
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érte máig tisztázatlan körülmények között az a lövés, amelybe néhány óra múlva belehalt. A 

főerdész, aki a kocsinál maradt, csak azt látta, hogy Egán fejjel lefelé zuhan a dombról. A közvetlen 

helyszíni vizsgálat az öngyilkosságot teljesen kizárta, ennek ellenére a hatóságok hamarosan 

lezárták az ügyet, balesetnek minősítve azt.133 

Egán helyét a gazdasági akció vezetésében Kazy József 134 foglalta el, aki szintén jeles 

mezőgazdasági szakemberként volt ismert. Kinevezésének idején miniszteri osztálytanácsosként 

működött. Az ő tevékenykedése idején tovább szélesedett a hegyvidéki kirendeltség tevékenysége, 

tovább bővültek a földbérletek, beindult a tejtermelés és értékesítés fejlesztése, tovább bővültek az 

ipari tanfolyamok és a népművelés céljából könyvtárakat is nyitottak.135 

Azonban így sem sikerült beteljesíteni sem a ruszinok gazdasági felemelésére, sem pedig az 

ország keretei között való megtartásukra irányuló szándékot. A helyi lakosság hozzáállása, 

mentalitása nem változott meg egyik napról a másikra és látva, hogy az állam nem hagyja őket éhen 

halni még inkább nem törődtek a megélhetésükkel.136 Az országból való kivándorlásukat sem 

sikerült megállítani.137 

A hegyvidéki akcióról elmondhatjuk, hogy az a ruszin nép életszínvonalának felemelése 

céljából kezdődött meg és létrejöttében fontos szerepet játszott az 1896 márciusában megkötött 

Bánffy–Firczák-kompromisszum. Először Darányi földművelésügyi miniszter szervezésével 

kezdődtek meg az akció előkészületei, majd 1897 végén Darányi Egánt bízta meg a vezetéssel. 

1897 és 1901 között főleg a földbérletek kiosztásában, a havasi legeltetés elterjesztésében és a 

hitelszövetkezetek létrehozásában ért el jelentős eredményeket. A mezőgazdaságot érintő 

intézkedésekről összegzésül elmondhatjuk, hogy az adott keretek között, a természeti 

viszonyokhoz, szervezetten és szakszerűen próbált az akció a földművelés és állattenyésztés 

fejlesztéséről gondoskodni. Illetve igyekezett olyan szemléletváltozást elérni, amely az adott 

viszonyok között biztosíthatta az eredményesebb gazdálkodást és létfenntartást. 

Mivel a munkácsi–szentmiklósi uradalom területén, azon belül is a szolyvai járásban indult 

meg az egész hegyvidéki akció, így a kettő végig szoros kapcsolatban állt egymással. Darányi Ignác 

földművelésügyi miniszter, Schönborn Ervin gróffal tárgyalt 1897-ben a földbérlettel kapcsolatban 

és a megállapodás is közöttük született meg.  

 
133 Pesti Napló (261. sz.) 1901. szeptember 22.7.  
134 Kazy József (1856-1923) Nemesorosziban született. 1883- tól császári és királyi kamarás, a vaskorona-rend és a 

légion d’honneur tisztje, miniszteri osztálytanácsos, a hegyvidéki kirendeltség kormánybiztosa volt 1901- től. 1913-ban 

Ferenc Józseftől bárói méltóságot kapott. BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Bars Vármegye. 

Apollo Irodalmi Társaság, Budapest, 1903. 537.  
135 LEHOCZKY Tivadar: Munkács város új monographiája. Grünstein Mór Kiadása, Munkács, 1907. 325.  
136 GÖNCZI 2007. 42.  
137 MANDRIK Iván: Agrárproblémák Kárpátalján a XIX. század végén a XX. század elején. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Levéltári Évkönyv. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 52. 
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A levéltári anyagok tanulsága szerint Egán maga kérte Darányitól, hogy a megállapodás 

értelmében a bérbe vett 12 622 kataszteri holdnyi terület szétosztásában az uradalom tisztviselői és 

erdészei is vegyenek részt. Ezen kívül a hitelszövetkezetek tagjaiként is részt vettek az akcióban a 

latifundium dolgozói. Egán Ede pedig az Schönborn Ervinnel is folytatott levelezést a vizsgált 

időszakban. 
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III. FEJEZET 

A MUNKÁCSI-SZENTMIKLÓSI URADALOM GAZDASÁGI VISZONYAI A DUALIZMUS 

IDŐSZAKÁBAN 

 

A harmadik fejezetben azt szeretnénk megvizsgálni milyen földrajzi adottságokkal 

rendelkezett a munkácsi-szentmiklósi uradalom és ez hogyan hatott a vidék gazdasági 

kihasználtságára a dualizmus korában. Emellett bemutatjuk milyen jellemző vonásai voltak a 

mezőgazdasági és ipari termelésnek a nagybirtok területén a vizsgált időszakban. 

 

3.1. A munkácsi-szentmiklósi uradalom földrajzi viszonyai 

 

A munkácsi-szentmiklósi uradalom a maga idejében Közép-Európa egyik legnagyobb 

birtokteste volt, amely Bereg vármegye területéhez tartozott.138 A megye területén számos nemesi 

birtok volt található, melyek közül a nagyobbak a bilkei, ilosvai, komlósi és Lónyay-uradalmak 

voltak. Kiemelkedett azonban mindközül a munkácsi-szentmiklósi, amely Bereg vármegye 

területének a 66 %-át tette ki. Az uradalom területe összefüggő egészet alkotott az Északkeleti-

Kárpátok hegyeitől le egészen a Beregszász–Nagymuzsaly szőlővidékig, valamint a Tisza-parti 

rónaságig.139  

Az hitbizomány Magyarország északkeleti részében Bereg megyében a 40–41. keleti 

hosszúsági és a 48–49. északi szélességi fok között helyezkedett el. Sokszínű domborzati viszonyok 

jellemezték. Területe a megye legmélyebb fekvésű pontjától (108 méterre a tenger szintjétől) a 

Sztoj havas csúcsáig (1670 méter tengerszint feletti magasságig) emelkedett.140 

Az uradalom területét földrajzilag és etnikailag is két részre oszthatjuk: egy déli alföldi részre, 

ahol a magyarság volt többségben, és az északi hegyvidéki területekre, ahol főleg ruszinok éltek. Az 

északi rész a Középső-Kárpátok déli nyúlványainak egy részén terült el, csaknem összefüggő 

erdőbirtokot alkotott, amelynek határai nyugaton, északon és keleten is hosszan elnyúlt 

hegygerincek határolták és ezt az egységet itt-ott szakították meg a falvak területe. A hitbizomány 

déli része a Tisza alföldi nyúlványaival határos vidékén nem volt természetes határa.141 

A Schönborn-birtok északi határa azonos volt az országhatárral, az itteni a Kárpátok 

gerincének a legmagasabb pontja a Pikuj 1405 méterrel, a rostokai, vereckei és beszkidi hágók 

pedig szintén az északi határát képezték. A nyugati és keleti hegygerincek, számos belsőbb 

 
138 MAGOCSI– POP 2002. 335.  
139 SAS 1955. 75.  
140 FŐJEGYZÉK 1885. 4.  
141 F. 1500, op. 1, od. zb 6064. 3. lap 
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hegyvonulatokkal együtt a Beszkid csoport elágazásai. A Latorca folyótól nyugatra fekvő hegység a 

Polonína Runa tömbhöz, a Latorca folyótól keletre a legterjedelmesebb Kárpátaljai Alpok 

csoportjához, az ún. Polina Borzsavához tartozott, melynek néhány magasabb pontja volt például az 

Osztra-Hora (1408 m), Temnatík (1340 m), a Veliky Verh (1590 m) vagy a Sztoj 1679 m). Délen 

két kisebb hegyláncolat a Vihorlát, nyugaton a Szinyák, keleten a Borló Masszív tartozott hozzá. 

Ezek az előhegységek fokozatosan mennek át a tiszai síkságba.142 

Az egész területet középen szelte át a Latorca folyó, mely az uradalom egész északi része 

számára szerepet töltött be. A Latorca felső folyásánál hegyi folyó képét alkotja, míg Munkács 

városához érve már síksági folyó tulajdonságait mutatja. Legfontosabb mellékfolyói Zsdenyovka, 

Vicsa, Pinye, Szolyva, Szinyák és Viznice. Az éghajlat csapadékokban rendkívül bővelkedett, a 

forró nappalokra hűvös éjszakák voltak a jellemzőek, a hegyvidéken a hideg 25oC-ig, a rónán pedig 

22oC-ig száll le a nyár melege az elsőn pl. 24oC-t, a rónán még pl. 34oC-t is elérte.143 

Az 1885-ben az Országos Kiállításra készült összeírásban a következőket tudhatjuk meg az 

uradalom állat és növényvilágáról: „Az uradalom állat és növényvilága a legzártabb csoportosulás 

mellett rendkívül érdekes szélsőségeket mutat fel. Míg a hegyi rengetegek mélyedéseiben a medve 

állandó tanyát ütött és az erdei farkasok száguldozva barangolják be, azalatt a hegyi réteken, a 

szelíd barom és juh, a jelenkor legnemesebb tenyésztéséből származó egyedek által képviselve 

(shorton marha és hampshire juh) legelész, nem messze tőlük a felséges kárpáti szarvas gyepel, 

vagy egy csapat magányos császármadár kel fel a magányos vándor előtt, ki az őserdők kellő 

közepén rendes ösvényekre akad, mely ösvények cserkésző vadász számára készítvék ugyan, de igen 

fontos segédeszközeivé lettek a sokkal anyagiasabb célok után fáradozó gazdának. Az erdei 

folyondár, a korhadt kidőlt fák és a kidőlt páfrányok az őserdő felséges képét tüntetik elő. 

Az uradalom legmélyebb fekvésű pontján, a hajdani Szernye-tóban – jelenleg egy mocsár, 

melynek lecsapolása után már évtizedek óta igen kétes remények tápláltatnak144 – réti farkasok 

tanyáznak szelid bivalyok mellett, nyáron át pedig a legelő marhának minden faját és a vizi 

madarak megszámlálhatatlan seregeit lehet találni melyeknek láttára minden ornithologus szíve 

feldobogna…”.145 

A Schönborn család hitbizományi területei számítottak a legnagyobb birtoknak nemcsak 

Bereg megyében (a megye 37, 4 %-át tette ki), hanem magyarországi viszonylatban is nagyságát 

tekintve ez foglalta el az első helyett a hitbizományok között.146 Az uradalomban főleg 

 
142 FŐJEGYZÉK 1885. 4. 
143 KTÁL. F. 1500, op. 1, od. zb 6064. 3. lap 
144 A Szernye-mocsárt 1874-ben kezdték el lecsapolni és végül hosszú évtizedek után a századfordulóra már sikerült 

földművelésre használhatóvá tenni. 
145 FŐJEGYZÉK 1885. 4–5. 
146 OMM 1900. 422.  
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erdőgazdasággal foglalkoztak, ami leginkább a terület földrajzi viszonyaiból fakadt (1. számú 

diagram). 

 

(Forrás: Saját szerkesztés, Főméltóságú Schönborn-Buchheim Ervin gróf munkácsi és szent-miklósi 

uradalmai által az 1885. évi Budapesti Orsz. Általános Kiállításon magánpavilonjában kiállított 

tárgyak főjegyzéke. „Kárpát” Könyvnyomda, Munkács, 1885. 6. p.) 

 

A diagram alapján látható, hogy a hitbizomány területének legnagyobb 80%-át az erdőségek 

tették ki. A fő fafajták megoszlása a következő volt: bükk 80%-ot, tűlevelű fák 11%, míg a tölgy 

9%-át adták a faállománynak. Az uradalom északi részén túlnyomó részben az őshonos bükk és 

jegenyefenyő volt a domináns, míg a Kárpátok déli nyúlványainak őshonos fanemének szintén 

bükkel együtt a kocsánytalan tölgy számított. Az uradalom síksági területein pedig a kocsánytalan 

tölgy keveredett elegyesen gyertyánnal, kőrissel és szilfával.147 

A megfelelő kezelés céljából az uradalom hét gazdasági kerületre oszlott, amihez 44 major 

tartozott, valamint öt erdőgondnokságra összesen tíz pagonnyal és 85 erdővédelmi kerülettel. A hét 

gazdasági kerület a hozzájuk tartozó majorságokkal:148 

• Munkács (10 major)  

• Beregszász (3 major) 

• Verecke (6 major) 

• Fogaras (9 major) 

• Nagy-Lucska (8 major) 

 
147 FŐJEGYZÉK 1885.6. 
148 UO.7.  
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• Dombok (5 major) 

• Szolyva (4 major) 

1848-tól kezdve egészen az első világháborúig tartó időszakban a magyarországi 

nagybirtokok mérete és aránya folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. Gyakran a tulajdonos 

számára a nagyobb latifundium egyben tartása nehézkessé vált, így aztán kisebb darabokban 

bérletekbe adták ki a földeket. Így történt ez a munkácsi-szentmiklósi uradalommal is.149 

Az 1895-ben készült magyar gazdaságstatisztikai összeírásban 15 gazdaságnál van feltüntetve 

Schönborn-Buchheim Ervin gróf, mint tulajdonos, ebből pedig tíz esetben más személy van 

bérlőként feltüntetve. A legnagyobb gazdaságnak területileg az alsóvereckei számított, mely 166 

községet foglalt magába. A második legnagyobb a medencei volt, amely 66 községre terjedt ki, 

ekkor bérbe volt adva Schvimmer Izsák földművesnek (6. sz. táblázat).150 

6 sz. táblázat: Kimutatás az uradalom gazdaságairól 

Gazdasági 

terület 

Földterülete 

(kat. hold) 

Hány község 

területére 

terjedt ki 

Alkalmazott 

cselédek száma 

Bérlő/Tulajdonos 

neve 

Hátmeg 17 041 8 1 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

Medence 236 1 4 Schvimmer Izsák 

Alsóviznice 18 435 11 1 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

Beregszentmiklós 20 345 15 42 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

Fogaras 1 755 4 24 Bolemann Mór 

Iványi 659 2 8 Pilcsek József 

Nagylucska 112 2 10 Hausmann Hers 

Alsóverecke 40 446 166 30 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

Felsőhrabonica 100 1 17 
Zeiger Ábrahám és 

társa 

Kicsorna 249 1 1 Brand Mózes 

Kisszolva 
125 1 3 Friedman Hers 

134 1 3 Goldreich Hers 

Szolyva 71 691 19 55 Meizlik Jánkof 

Beregszász 189 1 – 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

Munkács 24 476 15 66 
Schönborn-

Buchheim Ervin 

 
149 KAPOSI Zoltán: A nagybirtok mint bűnbak. Az uradalmak és az agrárszegénység kapcsolata Magyarországon. In: 

Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Szerk.: Gyarmati György. Kronosz Kiadó, 

Pécs, 2013. 273. p. 
150  A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, gazdacímtár. Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1897. 

272-276. p. 
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(Forrás: Saját szerkesztés, A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, 

gazdacímtár. Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1897. 272–276. p.) 

 

3.2.1. A mezőgazdasági termelés jellemzőinek áttekintése a munkácsi-szentmiklósi 

uradalomban 

 

Mielőtt magáról az uradalom mezőgazdaságáról szó esne, mindenképpen fontosnak tartjuk, 

hogy a hitbizomány területi hovatartozása miatt, röviden összefoglaljuk és meghatározzuk Bereg 

vármegye helyét a dualizmus kori magyar mezőgazdaság országos szerkezetében. 

 

3.2.2. Bereg vármegye a korabeli mezőgazdaság térszerkezetében 

 

Az egykori Bereg vármegye a királyi Magyarország északkeleti részén helyezkedett el. 

Északról Galícia, északnyugatról Ung, keletről Máramaros, délről Ugocsa és Szatmár, délnyugatról 

Szatmár vármegye határolta.151 Területe 1900-ban 3 727 négyszögkilométer volt.152 A megye északi 

és déli része jelentőst eltérést mutatott földrajzilag és nemzetiségi tekintetben is. Északon a 

hegyvidéki területeken főleg ruszinok, illetve német nyelvű zsidók éltek, míg délen a síkvidéki az 

Alföldhöz tartozó vidéken a lakosság többsége magyar anyanyelvű volt, ahogy azt láthatjuk a 

vizsgált időszakban készített népszámlálási eredményekből is (2. sz. diagram).153 

Ha a megyét el szeretnénk helyezni a magyar mezőgazdaság dualizmus kori térszerkezetében, 

akkor a téma jeles kutatója Nagy Marianna megállapításai alapján természetföldrajzi és nemzetiségi 

szempont szerint e területet a ruszin régióhoz sorolnánk. Ide az Északkeleti-Felföld négy megyéje 

tartozott: Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros. Bár a ruszinok e megyékben csak relatív többséget 

alkottak, ők tették ki a lakosság 42 %-át, mégis ezen a területen élt a ruszin kisebbség 

háromnegyede.154 

Ez volt a Magyar Királyság legszegényebb vidéke, ahol a legnagyobb számban éltek azok, 

akik egyáltalán nem fizettek adót, és a legkevesebben a 20 koronánál több adót fizetők is. A 6 éven 

felülieknek csupán alig több mint 40%-a tudott írni-olvasni, és a térségben a nők férfiakra jutó 

aránya szintén nagyon magasnak bizonyult. A magas természetes szaporodás miatt itt jutott a 

legtöbb eltartott egy keresőkre.155 

 
151 SEBESTYÉN 2010. 5.  
152 OMM 1900. 417.  
153 NAGY Mariann: A ruszin régió helye a magyar mezőgazdaság térszerkezetében a 20. század elején. In: Acta 

Beregsasiensis II. Rákóczi Ferenc KMF, Beregszász, 2003. 66. (Továbbiakban: NAGY 2003.) 
154 CSIBI Norbert és SCHWARCZWÖLDER Ádám: Modernizáció és nemzetállam-építés. Kronosz Kiadó Pécs, 2018. 222.  

(Továbbiakban: CSIBI–SCHWARCZWÖLDER 2018.) 
155 NAGY 2003. 66–67. 
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(Forrás: Saját szerkesztés, A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott 

népszámlálás eredményei. I. rész. Pesti Könyvnyomda, Budapest 1893.) 

 

A régió természeti adottságai kedvezőtlennek számítottak, emellett pedig az egyik 

legalacsonyabb népsűrűséggel is rendelkezett. A föld hozama és a munkaerő termelékenységi 

nagyon alacsony volt, az országos átlag csupán felét tették ki. A teljes növénytermelési érték 60-40 

százalékban oszlott meg a szántóföldi növények és a kaszálók között. Leginkább zabot és burgonyát 

termesztettek, de itt volt a legmagasabb a len, a dohány és a kender learatott területe. A helyzeten 

nem tudott javított az sem, hogy a vidék igaerő ellátottsága, a lokomobilok és járgányok aránya 

olyannyira alacsony volt, hogy nem tudták enyhíteni a hátrányos természetföldrajzi feltételeket.156 

 

3.2.3. Mezőgazdasági termelés a munkácsi-szentmiklósi uradalomban 

 

Mivel az uradalom területének nagy része erdőségnek számított, a legtermékenyebb vidéknek 

a déli síkvidéki részei voltak. Ezen a Munkácstól délre elterülő vidéken az itt-ott agyagos talaj 

ellenére is könnyedén megtermett a búza, a rozs vagy akár a zab is. Míg a domínium északi főleg 

verhovinai térségében gyakran a legnagyobb szorgalom mellett is csak szűk termésre számíthattak 

az ott élők. Az ottani agyagtalajt ugyanis elmállott homok- és palakőből képződött földréteg 

borította, ami például a répa termelés számára kedvező, de a zord éghajlati viszonyok mellett a búza 

 
156 CSIBI–SCHWARCZWÖLDER 2018. 223.  
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vagy a rozs szinte képtelen volt megteremni, ezért az ott élők főleg burgonyát termesztettek, a kevés 

zabot vagy rozst pedig apró kévékben szárítva érlelték meg.157 

A hegyvidéken főleg Polena, Szolyva és Verecke környékén, ahol a nedvesebb éghajlat 

jobban kedvezett, káposztát termesztettek. Jellemző volt, hogy a savanyított káposztát még a 

legszegényebb családok is igyekeztek elraktározni télire. A bab, a tök és az uborka is mindenütt 

bőven termett, kivéve a már sokszor említett verhovinai térséget, ahol ezek a haszonnövények 

többnyire termés nélkül elfagynak.158 

Mint fentebb említésre került, a ruszin régióhoz tartozó vidékeken volt többek között a 

legmagasabb a len learatott mennyisége ebben az időszakban. Az uradalomban először Günther 

Ágoston akkori jószágigazgató kezdeményezésére indult meg a szakszerű lentermesztés. 1879-ben 

Rigából hozatott lenmagot, melyet először Alsóvereckén próbáltak meg tenyészteni igen nagy 

sikerrel. A tervek szerint a len termesztésére 100 holdnyi területet szántak, azért nem többet, mert 

bár a hegyvidéki körülmények mindenképpen kedvezőek lettek volna, ekkoriban már nem volt 

olyan kelendő a lenszövet, ugyanis helyét fokozatosan átvette a finomabb anyagú gyolcs.159 

A növénytermesztés mellett, a földrajzi adottságok ellenére az itt élő lakosság nem fordított 

nagy figyelmet az állattenyésztésre, különösen igaz volt ez a hegyvidéken élőkre. A síkvidéki 

területeken az ország nagy részéhez hasonlóan nagy szürke marhát tenyésztették, míg a 

hegyvidéken élő lakosság legnagyobb részének csak a jóval kisebb termetű és gyengébb 

munkabírású csopák jutott. Az uradalom legjobb legelőterületének a Huklivka és Szolyva között 

elterülő úgynevezett Polonina-havasok számítottak. Itt a legeltetés júniustól szeptemberig tartott, 

több ezer haszonállatot tudott ellátni elegendő mennyiségű fűvel. Hátránya volt azonban nemcsak 

itt, de máshol is az uradalom hegyvidéki legelőire nézve a néha igencsak mostoha időjárási 

viszonyok, a nagy szélviharok, amik szétriaszthatták az állatokat vagy az igen sűrű köd, ahol 

nagyon gyakran még a hegyeket jól ismerő személy is el tudott tévedni.160 

A vizsgált időszakban az uradalom hegyvidéki havasainak egy részét évenként 4-5 ezer 

forintért bérbe adta. A meglévő területeken pedig szakszerűbb állattenyésztéssel foglalkozott. Az 

1850-es években a szarvasmarha tenyésztésről áttevődött a súlypont a merinó juhok gyors 

elszaporítására, mivel úgy vélték, a hegyvidéki sziklásabb legelőket általuk jobban kihasználhatják. 

Az1860-as évekre azonban a tenyészeti kísérletek nem hozták meg a várt eredményt, az ide hozatott 

juhok ivadékai sem testsúlyban, sem pedig gyapjújukat tekintve nem voltak felhasználhatóak.1879-

ben az uradalom ismét nagyobb tenyészállat-állományt vásárolt, ezúttal az új juhok mellé 

szarvasmarhákat is, amit részben Bécsből, részben pedig a Festetich családtól vásároltak. A 1880-as 

 
157 LEHOCZKY 1881b. 316. 
158 UO. 338.  
159 FŐJEGYZÉK 1885. 87.  
160 LEHOCZKY 1881b. 352.  
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évekre a cél az volt, hogy minőségi állatokból álló gazdálkodást alakítsanak ki. Ettől kezdve 

azonban inkább a húsmarhákra és a húsjuhokra helyezték a hangsúlyt (7. számú táblázat).161 

7. számú táblázat: Az uradalom gazdaságainak állatállománya 1895-ben 

Gazdasági 

terület 
Szarvasmarha Lovak Sertés Juh Összesen 

Hátmeg 83 4 — — 87 

Medence 12 2 — 60 74 

Alsóviznice 110 5 — — 115 

Beregszentmiklós 139 61 — — 200 

Fogaras 178 8 836 — 1 022 

Iványi 83 8 12 — 103 

Nagylucska 13 11 26 — 50 

Alsóverecke 193 87 210 — 490 

Felsőhrabonica 22 2 — — 24 

Kicsorna 8 2 — — 10 

Kisszolva 
25 3 — 25 53 

29 2 — 25 57 

Szolyva 441 26 358 — 825 

Beregszász 29 4 — — 33 

Munkács 210 70 36 90 406 

Összesen 1 575 297 1 478 200 3 550 

(Forrás: Saját szerkesztés, A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, 

gazdacímtár. Pesti Könyvnyomda, Budapest, 1897. 272–276. p.) 

 

3.2.4. Erdőgazdálkodás munkácsi-szentmiklósi uradalomban 

 

Mint fentebb említettük az uradalom erdőségei öt erdőgondnokságra oszlottak, melyek közül 

a legnagyobb a szolyvai, míg a legkisebb területtel a síkvidéken elhelyezkedő izsnyétei rendelkezett 

(8. számú táblázat). 

8. számú táblázat: Az uradalom erdőterülete és annak beosztása 

Erdőgondnoksági 

terület 

Beosztott terület 

Tölgy 
Tölgy 

Bükkel 
Bükk Lucfenyő 

Jegenyefenyő 

Bükkel 
Összesen 

Síkság Előhegység Hegység  

Drágabártfalvi 5 559 2 000 2 151 15 222 — — 24 932 

Izsnyéte 14 809 — — — — — 14 809 

 
161 FŐJEGYZÉK 1885. 75.  
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Szolyva — — — 81 465 718 1 965 84 148 

Viznice — 1 793 — 19 764 — — 21 557 

Zsdenyova — — — 32 670 — 7 328 39 998 

Összesen 20 368 3 793 151 272 718 9 293 185 444 

(Forrás: Saját szerkesztés, Főméltóságú Schönborn-Buchheim Ervingróf munkácsi és szent-

miklósi uradalmai által az 1885. évi Budapesti Orsz. Általános Kiállításon magánpavilonjában 

kiállított tárgyak főjegyzéke. „Kárpát” Könyvnyomda, Munkács, 1885. 62. p.) 

 

A 1879. évi erdőtörvény után, az erdőgazdálkodás végzéséhez kötelezővé vált szakszerű 

üzemtervek készítése. Ezek alapján az uradalom területére a legelső ilyen tervek 1883–1885-ös 

években készültek el. Az erdőségek felújítása nagyobbrészt természetes úton történt. Általában a 

legkelendőbb fafajtákra fordítottak nagyobb figyelmet: a síkságon és az előhegységekben leginkább 

a tölgyre, míg a magasabban fekvő térségekben a lucfenyőre.162 

1880-as évek elején még a legkelendőbb tölgyfák szállítása is csak a Tisza-folyóra 

korlátozódott, mint egyedüli szállító eszközre. A vasút megépülése után azonban lehetőség nyílt a 

szélesebb körű értékesítésre Kassán át egészen Németország felé, ahol a tölgyfa iránt nagy volt a 

kereslet. Az uradalom területén leginkább elterjedt bükkfa értékesítése és fogyasztása a csekély 

faárak miatt csak a helyi szükségletek kielégítésére szorítkozott. A bükkfákat, mint később láthatjuk 

majd felhasználták az uradalom területén működő több ipari ágazatban is, mint például a vasgyár, a 

timsógyár, a sörház, a mészégető vagy akár a hamuzsírgyártásnál is.163 

 

3.3.1. Iparágak a munkácsi-szentmiklósi uradalom területén a dualizmus korában 

 

Az uradalom ipari fejlődésének megindulásában kétség kívül fontos szerepet játszott az ebben 

az időszakban megépült helyi vasutak, melyek révén bizonyos iparágak számára sokkal könnyebbé 

vált a nyersanyag vagy a termékek szállítása. Az iparágak ismertetése előtt ezért az uradalom 

területén épült vasútvonalakról lesz szó. 

 

3.3.2. Vasútépítés Bereg vármegyében 

 

A dualizmus korában az ország társadalmi-gazdasági fejlődésének legfontosabb technikai 

feltétele a vasút volt. Már 1848-ban történtek kísérletek arra, hogy megkezdődjenek a Pest-Budát az 

ország fontosabb városaival összekötő vasútvonalak kiépítése. Azonban a szabadságharc bukását 

követően, az 1850–60-as években bár nagyobb lendületet vett a vasútépítés, ezek Bécs centrikusak 

 
162 F. 1500, op. 1, od. zb 6064. 3. lap 
163 F. 1500, op. 1, od. zb 6064. 5. lap 
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voltak és ezzel együtt Magyarországon nem épült elég vasút ahhoz, hogy a lakosság és a gazdaság 

igényeinek megfeleljen.164 

1867 azonban változást hozott, a kiegyezést követően a magyar állam 60 millió forintnyi 

ezüst kölcsönt vette fel vasútépítési célokra. Ez az esemény abból a szempontból volt fontos, mert 

ezt tekinthetjük a Magyar Államvasutak (MÁV) létrejöttének első lépcsőfokához. A MÁV végül 

hivatalosan 1868. június 30-án alakult, amikor az állam megvásárolta a Magyar Északi Vasutat.165 

Az úgynevezett „vasútláz” éveiben, az 1867 és 1873 között átadott vonalak Széchenyi 

Budapest-centrikus elképzelésének feletek meg. Az 1873-as válság kirobbanásáig évente 582 km 

hosszú vasútvonalat adtak át. Az újonnan beáramló nagy mennyiségű tőke, óhatatlanul ahhoz 

vezetett, hogy a túlméretezett tőkelekötés megteremtette az üzérkedés lehetőségét. Mivel a profitot 

az állam csekély forgalom mellett is garantálta, a vasút biztos haszonnal kecsegtette mindazokat, 

akik minél rövidebb időn belül akartak meggazdagodni.166 A kiegyezés utáni években az ország 

közvéleménye sokszor halhatott a számtalan vasúti panamáról. Főleg a Keleti Vasútnál akadtak 

nagy botrányok, amelyik az erdélyi vasútvonal megépítéséért felelt.167 

Az 1882 és 1899 közötti időszakban volt a harmadik nagyobb vasútépítési hullám, amikor 

évente 541 km hosszú pályát adtak át a forgalomnak. Az ekkor épült vonalak 80%-ban helyi érdekű 

vasutak (HÉV) voltak. De emellett sor került még más addig hiányzó fontos pálya átadására, ilyen 

volt a Budapest–Pécs közötti vasút is.168 

A munka szempontjából számunkra fontos Bereg megyét érintő vasúthálózat-fejlesztést az 

1856 és 1879 között fennálló Tiszavidéki Vasúttársaság alapozta meg. 1867-ben az újonnan 

megalakult kormány felszólította a társaságot, hogy Waldstein János és a munkácsi-szentmiklósi 

uradalom akkori tulajdonosa, Schönborn-Buccheim Ervin gróf irányítása alatt egyesüljön a Felső-

Magyarország keleti részén létesítendő vasútvonalak tervezésére és építésére alakult 

részvénytársasággal.169 

Gróf Miko Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszter kiemelt fontosságúnak tartotta a 

Csap–Bátyú–Királyháza–Máramarossziget vonal megépítését. Gróf Széchenyi István elképzelését 

követve Budapestet szándékozta a magyarországi vasút központjává tenni, valamint minél előbb 

megépíteni délen a Fiumébe és a Balkánra vezető, valamint az Ésszakkeleti-Felvidéken át pedig a 

Galíciába irányuló vonalakat.170 

 
164 KÖVÉR 1982. 71.  
165 BOTLIK 2000. 12.  
166 KÖVÉR 1982. 77-78.  
167 BOTLIK 2000. 13.  
168 KÖVÉR 1982. 78.  
169 UJHELYI Géza: A vasutügy története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R-T., Budapest, 1910.  180.  (Továbbiakban: 

UJHELYI 1910) 
170BOTLIK 2000. 14.  
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1868. július 1-jén kapott 90 évre koncenssziót a Magyar Északkeleti Vasút a Királyháza–

Máramarossziget, valamint a Királyháza–Csap–Kassa vonalra, amihez egy levezető ágat kellett 

építeni Munkács felé. Gróf Waldstein János171 ekkor kilépett a társulatból és a helyére Sennyey Pál 

lépett be, vele együtt a részvénytársaság 13 tagból állt, közöttük a munkácsi-szentmiklósi uradalom 

tulajdonosa a már említett gróf Schönborn-Buchheim Ervin is.172 

A Csap–Munkács vasútvonalat ünnepélyesen 1870. február 24-én kezdték meg Munkácson a 

vár alatti mezőn Freyseysen Gyula vállalkozó vezetésével. A tervek szerint 1871. október 1-jén 

készült volna el, de az átadóra végül csak egy év késéssel, 1872. december 4-én került sor.173 

A XIX. század utolsó negyedében a MÁV összesen három normál nyomtávolságú vasutat 

építetett, amik közül a legelső Bereg vármegyében, azon belül is a munkácsi-szentmiklósi uradalom 

területén létesített Munkács–Kisszolyva–Lavocsne közötti vonal volt. A kivitelezésére már 1868-

ban engedélyt kapott a Magyar Ésszakkeleti Vasút (MEKV), azonban az állam számára egyre 

inkább sürgőssé vált a vonal megépítése, mivel addig Magyarország nem volt összeköttetésben 

Galíciával. Először államköltségen, majd magántőke bevonásával tervezték megkezdeni a 

munkálatokat.174 

1871-ben az állam a gróf Borovszky-Chomitzer-Schönborn-féle konzorciumnak175 engedélyt 

adott az előmunkálatokra. A társaság ennek eleget is tett, a vonal nagy részén még a talpfákat is 

elhelyezte és olasz szakembereket is ideiglenesen letelepítettek az uradalomban, abban a 

reményben, hogy így sikerül a végleges építési engedélyt is megszereznie. Lehoczky Tivadar176 így 

ír erről: „a szükséges számú idegen munkásokkal, s iparosokkal, kik a lak- és műhelyekké átalakított 

uradalmi gazdasági épületekben helyezkedvén el, két éven át türelmetlenül várták a munkálat 

megkezdését, míg végre beállott pénzzavarok miatt innen elvonulni kénytelenítettek.” 177 

 
171Dr. gróf Waldstein-Wartenberg János (Nagymegyer, 1809. augusztus 21. – Bécs, 1876. június 3.) Magyarország 

közéletében tevékeny szerepet játszott. 1831-ben a magyar királyi udvari kamaránál fogalmazó; Széchenyi 

Istvánnak kedvelt embere volt az 1830-as években, később azonban útjaik elváltak. 1861-ben Ung megye főispánja lett. 

Kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. [Letöltés ideje: 2019. április 

28.] 
172UJHELYI 1910. 181.  
173 LEHOCZKY 1881b 293.  
174BOTLIK 2000. 18.  
175A konzorcium bizonyos vállalkozói vagy banki befektetői csoportok alkalmi, szerződéses együttműködése nagyobb 

pénzügyi műveletek lebonyolítására (pl. jelentősebb összegű hitelek együttes nyújtása, vállalatok finanszírozása, új 

részvények kibocsátása.) Alakítására többnyire akkor kerül sor, amikor egy tranzakció nagy tőkeerőt igényel és/vagy 

jelentős kockázatot hordoz, amely így megosztható.  
176 Lehoczky Tivadar (Fucsine, 1830. okt. 5. – Munkács, 1915. nov. 25.): régész, történész. 1847-től a kassai akadémián 

jogot tanult. A szabadságharcban tüzérként vett részt. Jogi tanulmányainak befejezése után, 1852- től törvényszéki 

tisztviselő, 1856-ban bírói, 1861-ben ügyvédi vizsgát tett. 1855-től Munkácson élt, 1865-től munkácsi uradalmi 

főügyész. Régészeti leletekből és érmekből nagyszabású gyűjteményt állított össze, amelyekből múzeumot létesítettek. 

A szakfolyóiratokban számos (különösen Bereg vármegyével foglalkozó) régészeti és történelmi tárgyú dolgozata jelent 

meg. Kenyeres Ágnes: Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. [Letöltés ideje: 2019. 

április 28.] 
177LEHOCZKY 1881b. 293. 
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A konzorciumnak azonban nem sikerült előteremtenie a szükséges tőkét, ezért az engedélyt 

végül visszavonták és az államköltségen való kivitelezés mellett döntöttek. Pályázatot hirdettek, 

amit végül Müller Frigyes és cége nyert meg, a szerződés értelmében a munkálatok 1884. 

szeptember 22-én kezdődtek és egészen 1887. április 1-jén értek véget.178 

Az új vasútvonalon összesen négy nagyobb megálló (Munkács, Szolyva-Hársfalva, Volóc és 

Beszkid), nyolc településnél (Frigyesfalva, Szentmiklós, Kishídvég, Újtövisfalva, Vocsitelep, 

Osszatelep, Zányka, Kisszolyva) pedig megállót vagy rakodóhelyet hoztak létre. A Munkács–

Kisszolyva–Lavocsne vasútvonal azért is fontos a vidék és ezen belül az uradalom számára, mert 

megépülése előtt a Latorca és Vicsa völgy kihasználtsága csak minimális volt, de a vasút üzembe 

helyezését követően az ország többi részéhez hasonlóan itt is megindulhatott a fejlődés. A 

munkácsi-szentmiklósi uradalom területének jelentősebb ipari üzemei, főleg a vasút közvetlen 

vonzáskörzetében helyezkedtek. Az uradalom magasabban fekvő területein, a megfelelő utak 

nélküli völgyekben, főleg a rutének lakta falvakban nem történt nagyobb változás.179 

 

3.3.3. A munkácsi vasmű 

 

Pusztai László megállapítása szerint a munkácsi-szentmiklósi uradalomban működött a 19. 

századi Magyar Királyság egyik legjelentősebb vasöntödéje.180 A vasgyártás nagy múltra tekintett 

vissza a területen, feljegyzések maradtak fenn egy Selesztón már 1682-től 1704-ig működő 

vasolvasztóról. Az 1738 és 1743 évek között a pestis pusztítása miatt a vasmű működése teljesen le 

is állt. Majd csak 1757-ben Csehországból és a Szepességből hozatott munkásokkal sikerült újra 

beindítani azt.181 

Az 1830-as években Rombauer Tivadar182 révén fellendült az uradalom vasgyártása. Az ő 

nevéhez fűződik a gépalkatrészek öntésének kezdeményezése, valamint a Frigyesfalván épített új 

nagyolvasztó és öntöde megépítése is. Szakmai tudásának köszönhetően sikerült megfelelő piacot 

találnia, nem csak az ipari, hanem a műöntvények számára is.183 A XIX. század 40-es éveiben igen 

nagy kereslet mutatkozott a különféle vasöntvények, azon belül is a finomöntvények iránt. A pesti 

iparegyesület 1842-ben a munkácsi vasművet aranyéremmel tüntette különleges kollekciója miatt. 

Ugyanezen gyűjteményt az uradalom 1847-ben a pesti Nemzeti Múzeum részére adományozta ezt a 

26 darabból álló finomöntvény-kollekciót, amely többek között tartalmazott egy Warwick-vázát, 

 
178UO. 293-294. 
179 KTÁL. F. 1500, op. 1, od. zb 6064. 3. lap 
180 PUSZTAI László: A munkácsi vasöntöde jelentősége. Budapest, 2005. Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeuma. 

47. p. (Továbbiakban: PUSZTAI 2005). 
181 SAS 1955. 57–58.  
182 Az uradalom technológiai referense és vasgyári főfelügyelőként tevékenykedett. 
183 PUSZTAI 2005. 47.  



46 

öntöttvas szobrokat Napóleonról és Nagy Frigyesről, valamint egy Falstaff-szobrot. Ezek mellett 

még néhány kést, bútordarabot, dísztányérokat, levélnyomót, tükörkeretet, gyűrűket.184 

1853-ban az uradalmi prefektus, Kralovánszky László a művészi öntvények árának 10%-os 

emelésére tett javaslatot, a munkaerő és a nyersanyag drágulása miatt. Az 1850-es években 

csökkent a kereslet a műöntvények iránt, 1857-től kezdve már csak olyan termékeket gyártottak 

leginkább, amiket biztosan értékesíteni tudtak. Ezek közé tartozott a feszületek, a különböző 

gyertyatartók és tükörkeretek.185 

Az 1860-as és 1870-es években is változatlan a helyzet, a vasmű leginkább iparilag 

hasznosítható öntvényekkel foglalkozik. A későbbi forrásokból tudhatjuk, hogy a század utolsó 

harmadában a frigyesfalvi műhelyhez a különböző gépöntvények készítéséhez egy olvasztó pest, 

szélköpeny, 8 forma és rézsutos medence volt alkalmazva. Az 1871-es években a frigyesfalvi 

vasgyár dolgozóinak száma a hozzá tartozó hátmegi és selmeci vasolvasztókkal együtt 40 főt tett ki, 

akik gyermekei számára az uradalom külön tanítót tartott.186 

Az 1885-ös Országos Kiállításon többek között a következő öntvényeket állították ki: a 

különféle mezőgazdasági termékek (eke- és hajtókerekek, szivattyúrészek, tengelyek, fogaskerekek, 

öntözőcsap, járgány- és esztergapad részek) és berendezési tárgyak (éjjeli asztalkák, szarvasagancs 

ruhatartók, faliállványok) mellett néhány műöntvény (levélnyomók, gyertyatartók, gyufatartók, 

csillárok, tintatartók, szobrok, csemegetányérok) is.187 Ezekből is kitűnik, hogy a század utolsó 

harmadában is változatlan maradt a korábbi tendencia, miszerint a kisszámú műöntvények mellett 

inkább használati tárgyakat készítettek tovább a vasműben. 

 

3.3.4. Erdészeti mellékipar: hamuzsírkészítés, szén-, mész- és téglaégetés 

 

Mivel az uradalom területének legnagyobb részét erdőség borította, több ehhez kapcsolódó 

iparág is kifejlődött. A rendelkezésre álló nagy mennyiségű erdőségek és a bennük lévő faanyag 

miatt a hamuzsírgyártás188 az egyik legrégibben űzött iparágnak számított az uradalmon belül. A 

termeléshez nem volt szükség különösebb technikai eszközre így könnyedén elő lehetett állítani. A 

hamuzsír a szappanfőzés, az üveggyártás és a salétromfőzés nélkülözhetetlen vegyi anyaga. A 

fahamut összegyűjtötték, majd kádakban kioldották, kilúgozták. A hamu égetésére kihalt vagy 

beteg fa volt a legalkalmasabb, mert azok hamuja káliban sokkal gazdagabb volt az egészséges 

fáktól. A lúgot aztán később elpárologtatták és vasüstökben kifőzték. Az így kapott besűrűsödött 

masszát végül az erre a célra készített kemencékben hevítették vagy kiégethették, attól függően, 

 
184 SAS 1955. 59.  
185 PUSZTAI 2005. 43. 
186 LEHOCZKY 1881b. 466.  
187 FŐJEGYZÉK 1885.10.  
188 Káliumkarbonát (K2CO3), régi magyar nevén hamuzsír vagy szalajka. 
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milyen halmazállapotban kívánták forgalomba hozni. A XIX. században híresek voltak e 

tevékenységükről nemcsak Bereg, de Ung, Máramaros és a határvidéki erdőségek hamuzsírfőzői 

is.189 

Az uradalomban az 1830-as évek elején igen nagy kereslet mutatkozott a hamuzsír iránt, ami 

időnként a termelést is meghaladta. A következő években a megtermelt hamuzsírt gyakran már 

előre felvásárolták bécsi és pesti kereskedők. 1838-tól azonban a gyártás és az értékesítés is 

nehezebbé vált, egyrészt a szükséges fa fuvarozása akadályokba ütközött, másrész ebben az évben 

Poroszország megnyitotta határait az orosz hamuzsír előtt, így a beözönlő nagy mennyiségű áru 

miatt az eladási ár is 30 krajcárral csökkent.190 

A vizsgált időszakra az uradalomban jelentősen lecsökkent a hamuzsír termelése, főleg a 

csekély kereslet miatt. Az előállítási költség nagy mértékben ingadozott 13 és 18 krajcár között, 

ennek 88%-át az erdei hamu beszerzésére költötték, nem egészen 8%-át a főzésre, és a kicsivel több 

mint 4%-át pedig a kalcináláshoz. A hamuzsír eladási ára ekkor Munkácson 24 és 32 krajcár között 

mozgott. Összesen három hamuzsír főzde állt fenn ekkor, amelyek az érintett erdőtisztség irányítása 

alá tartoztak.191 

A rendszeres szénszállítások, az uradalmi vasgyár és más erdészeti iparágak, valamint 

részbeni eladás számára évente 20 000 űrméter vegyes bükkfát vágtak ki és égettek szénné. 

Mindenhol vándor-szenelés folyt, aminek eredményeként egy méter bükkfa után általában 3-4,5 

hektoliterszén keletkezett. Nagy problémát jelentett a szén elporlódása, amely a vidékre jellemző 

hegyi utakon igencsak megnehezítette a szállítást. A vasút megépülése után a nagyobb távolságokra 

való szállítás részben megoldódott, hektoliteres zsákokban szállították a vasútvonalon keresztül a 

szenet a kívánt helyre. A rövidebb útvonalak, megtételéhez azonban még továbbra is kasos 

szekereket használtak a szénszállításhoz.192 

A másik erdészeti iparághoz a mészégetéshez szükséges alapanyagot az uradalom északi 

területein megtalálható hegységekből nyerték, amiknek kőzete a szükséges mészkőből állt. A 

meszet következő lépésként a paszikai és a bisztrai bányák mellett egyszerű kemencékben égették 

ki. A mészégetést csak a nyári hónapokban végezték, bükkfát használtak hozzá, rendkívül 

kifizetőnek számított mivel 30 krajcár ráfizetés mellett, helyben eladva is 90 krajcárért vagy akár 1 

forintért is értékesíteni tudták.193 

 
189 ORTUTAY Gyula: Magyar néprajzi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977–1982. 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1054.html [Letöltés ideje: 2019. május 18.] (Továbbiakban: ORTUTAY 1977–

1982) 
190 SAS 1955. 61.  
191 FŐJEGYZÉK 1885. 76.  
192 UO. 75.  
193 UO. 77.  
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Az uradalom területén ekkoriban számos kisebb téglaégető volt szétszórva, melyek a helyi 

igények kielégítésére dolgoztak csupán. A téglakészítést tekintve az egyetlen nagyobb gyár 

Munkácson volt megtalálható. Itt három állandó kemence és szárító mellett már eladásra is 

termeltek. Évente átlagosan 300 000 darab téglát, 20 000 darab padolat téglát, 120 000 

cserépzsindelyt és 10 000 vályúcserepet. 1882-ben a gyár számára egy Ganz gépet vásároltak, 

amivel különféle alagcsöveket is készíteni tudtak. Az itt gyártott termékek közül a legkelendőbbek a 

nagy és ki padolat téglák voltak, amit 70 és 40 krajcárért tudott értékesíteni az uradalom, emellett 

szintén 40 krajcárt ért még a vályú cserép is ebben az időben.194 

 

3.3.5. Bérben lévő iparágak: Üveghuták, gőzmalmok és a frigyesfalvi fűrésztelep 

 

Az üveghuták a hamuzsírkészítés mellett biztosította a zárt, nehezen értékesíthető 

erdőterületeink hasznosítását. A Magyar Királyság területén fekvő üveghutákban főleg kalcium-

kálium üveget állítottak elő. Az üveget a helyszínen található homokból, kőből, mész, esetleg 

hamuzsír hozzáadásával hevítéssel állították elő, speciális olvasztó kemencékben. A kemencék és a 

segédberendezéseik, valamint a körülöttük levő munka- és raktártér fölé nagy csarnokszerű 

épületeket „csűröket” emeltek.195 

A vizsgált időszakban a munkácsi-szentmiklósi uradalomban két üveghuta működött. Ezek 

közül az egyik Hátmeg községében az 1885-ös évben működésen kívül állt arról, hogy a 

későbbiekben esetleg folytatta-e tevékenységét nincsenek adataink. A másik üzemben lévő 

üveghuta Felsőhrabonica községben volt megtalálható. Itt két kemence, hat-hat 50 literes olvasztó 

tégely és két palacknak, valamint egy táblaüvegnek való hűtő kemence volt berendezve. A huta 

legnevezetesebb termékei a savanyúvizes palackok voltak, amikből évente akár 900 000-et is 

legyártottak.196 

A dualizmus korában fellendült az úgynevezett savanyúvíz gyártás is az uradalom földjein. 

Az 1890-es években Schönborn Ervin gróf tulajdonában négy ásványvíz forrás volt bejegyezve: a 

szolyvai, a polenai, a szolocseniai és az olenyovai. Az ezt megelőző években a források bérben 

voltak kiadva, majd a 1893 és 1894-es években visszakerültek az uradalom irányítása alá. A 

legnagyobb kitermeléssel a polenai forrás (9. számú táblázat) rendelkezett és itt dolgozott a legtöbb 

napszámos is. A legkevesebb hozammal pedig az olenyovai forrás rendlekezett. A szolocseniai 

forrást a gróf Luhi Erzsébet néven szabadalmaztatta és árulta.197 

 

 
194 FŐJEGYZÉK 1885. 79.  
195 ORTUTAY 1977–1982. 
196 FŐJEGYZÉK 1885. 80.  
197 KTÁL. F.1500, op. 1, od. zb 5568. 1-16. lap 
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9. számú táblázat: Kimutatás a Schönborn Ervin tulajdonában lévő savanyúvíz források 

hozamáról az 1894 és 1896 közötti években 

Évszám 
Szolyva Polena Szolocsenia Olenyova 

Kitermelt Eladott Kitermelt Eladott Kitermelt Eladott Kitermelt Eladott 

1894 850 830 1 500 1 490 350 310 82 80 

1895 880 850 1 550 1 530 350 330 90 88 

1896 1 300 1 250 1 650 1 590 680 657 130 125 

Összesen 3 030 2 930 4 700 4 610 1 380 1 297 302 293 

(Forrás: Saját szerkesztés, KTÁL. F.1500, op. 1, od. zb 5568. 1-16. lap) 

 

A gazdasági gőzmalmok számát tekintve a domínium területén összesen kettő volt 

megtalálható, az egyik Nagylucska mellett, a másik pedig Gáton. Mindkettő három–három 

malomkővel volt felszerelve, a gáti gőzmalomban ezen kívül még egy kása-kő is rendelkezésre állt. 

Azonban ezek a malmok csak a helyi szükségletek kielégítésére szolgáltak.198 

A fűrésztelepet 1868-ban Eggelsberger Ferenc alapította, egy a frigyesfalvi vasgyár által 

korábban használt vizi erővel ellátott épületben, amiben egy fournir-fűrész dolgozott. Leginkább 

tölgyből dolgoztak és évente 4 000 köbláb tölgy, juhar vagy diófát dolgoztak fel, amiből átlagosan 

20 000 négyszögláb199 borítékfát készítettek.200 

 

3.3.6. Timsógyártás az uradalom területén 

 

Az uradalom területén már a XVIII. században megkezdődtek a timsó kitermelésének 

kísérletei. A legnagyobb érdeme ebben Dercsényi Jánosnak volt, aki csaknem tíz éven át próbálta 

beindítani a vidéken a timsó bányászását. A Schönborn-családdal való, hosszas huzavona után 

végül 1809-ben megalakult az első gyártársulat, melynek tagja volt a gróf Schönborn Ervin Jenő, 

Dercsényi János és Bősz János akkori uradalmi prefektus volt. A társulat Podheringen és Kovászón 

létesített gyárépületeket és a XIX. század elején jelentős hasznot sikerül elérniük, 1830-ban a 

vidékről származó timsót már Bécsben, Prágában és Pesten is árulták.201 

 
198 FŐJEGYZÉK 1885.82.  
199 A négyzetláb vagy négyszögláb föld-, illetve terület-mértékegység. Magyar mértékként osztrák előzménnyel indult 

a 17. században. Hosszmértékből (láb) szabályosan, hatványozással kialakított területmérték. A 18. század során 

országos mértékké vált, de leginkább műszaki gyakorlatban alkalmazták. 
200 LEHOCZKY 1881b. 466.  
201 UO. 466.  
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Az 1830-as évek a timsó jövedelmezősége lecsökkent, mivel a rossz infrastrukturális 

körülmények miatt a gyár nem tudott elég timsókövet szállítani a feldolgozáshoz, emellett pedig a 

később létrejött Esterházy és Károlyi timsógyárak is erős konkurenciaként szolgáltak.202 

Ennek ellenére az ágazat fennmaradt és még a dualizmus korában is foglalkoztak 

timsógyártással az uradalomban. Az timsógyártás során eredetileg a timkövet kiégetik, majd miután 

elmállott az így keletkezett anyagot kilúgozzák, 1885-ben az égetés helyett már megőrölték az 

alapanyagot és a felesleges hulladékot is igyekeztek gipsz, tisztítópor vagy fehér festék formájában 

újra hasznosítani. A jobb kihasználhatóság érdekében külön laboratóriumot létesítettek az 

uradalomban. A kutatások eredményeképpen a timsóüzem nagy hiányosságokkal rendelkezett főleg 

a timkő melléktermékeinek feldolgozása terén. Az üzem teljes átalakítását tervezték, azt remélve, 

hogy a megépülő vasút majd jobb szállítási viszonyokat eredményez és a gyárat is egy kedvezőbb 

helyre telepíthetik át. Arról, hogy a század végére mennyi valósult meg ezen tervekből, sajnos nincs 

adatunk,203 de az 1900-ban megjelent Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című 

kiadvány az uradalomról szóló részében már nem említ az ipari vállalatok között timsógyárat, 

egyedül a timkőbányászatot Beregszász területén.204 

 

3.3.7. Sör és egyéb alkoholos italok gyártása az uradalomban 

 

A filoxéria pusztítása után a drágábbá váló bor fogyasztása mellett az 1880 és 1890-es 

években növekedésnek indult a sörfogyasztás is a lakosság körében.205 Az uradalom területén az 

első nagyüzemű serfőző házat, amit már sörgyárként is szoktak emlegetni, II. Rákóczi Ferenc 

alapította Podheringen, ami nem csak helyi, de magyarországi szinten is az elsők között létesült. A 

fejedelem a bajor Johann Conrad Heydolff serfőzőmestert hívta a vidékre és egész Podhering 

parasztságát a rendelkezésére bocsátotta.206 

Mikor az uradalom a Schönborn családhoz került tovább folytatódott a sörgyártás, 1830-ban a 

gyár nagyszabású átépítése is végbe ment. 1885-ben a podheringi sörház 16 hektoliternyi sör 

főzésére volt berendezve. Alsóerjedésű sört207 készítettek, a szükséges árpát és komlót pedig 

részben helyben termesztették, részben pedig Zemplénből (árpa) és Csehországból (komló) 

 
202 SAS 1955. 59– 61. 
203 FŐJEGYZÉK 1885. 85.  
204 OMM 1900. 423.  
205 KRISTON 1992. 54.  
206 KOVÁCS Gábor: Magyar Sörlexikon. Aréna 2000, Budapest, 2004. 13–14. 
207  A sör gyártása során alsóerjedésű élesztőt használnak. Maga az erjesztés viszonylag alacsony hőfokon történik (6-8 

°C) történik, az érlelés időtartama minimum egy hét és ez 0-1 °C-on történik. Az élesztő az erejsztés során az 

erjesztőtank alján gyűlik össze. 
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hozatták. Évente általában 6 000 hektoliternyi sört termeltek, amely a környék és a szomszéd 

megyék városaiban és vasútállomásain népszerűnek számítottak 10–12 forintnyi összegért.208 

A vizsgált időszakban a sörfőző mellett még az uradalom két szeszégetővel is rendelkezett 

Szolyván és Fogarason, amelyeket először megpróbált hosszabb távra bérbe adni azonban nem járt 

sikerrel az adórendszer megváltozása miatt. A szolyvai égetőben már modern gőzerővel hajtott 

Hollefreund-féle 45 hektoliter cefre volt berendezve, míg Fogarason ekkor még egy kisebb 20 

hektoliter cefre működött.209 

A munkácsi-szentmiklósi domínium területének legnagyobb több mint 80%-át az erdőségek 

tették ki. A korabeli nagybirtokokhoz hasonlóan a gróf beregi uradalmának egy részét, bizonyos 

iparágak végzését, de a vadászati jog gyakorlását is bérbe adta. Az 1895-ben készült magyar 

gazdaságstatisztikai összeírásban 15 gazdaságnál van feltüntetve Schönborn-Buchheim Ervin gróf, 

mint tulajdonos, ebből pedig tíz esetben más személy van bérlőként közre adva. 

Az uradalom jószágkormányzóságának részéről elmondhatjuk, hogy a XIX. század 80-as 

éveiben egy nagyobb tenyészállat-állomány vásárlását követően a cél a hegyvidéki viszonyokat jól 

tűrő fajták elterjesztése volt. Az uradalom ipari fejlődésének megindulásában kétség kívül fontos 

szerepet játszott az ebben az időszakban megépült helyi vasutak, melyek révén bizonyos iparágak 

számára sokkal könnyebbé vált a nyersanyag vagy a termékek szállítása. A vasút üzembe helyezését 

követően az ország többi részéhez hasonlóan itt is megindulhatott a fejlődés. Az uradalom 

magasabban fekvő területein, a megfelelő utak nélküli völgyekben, főleg a rutének lakta falvakban 

nem történt nagyobb változás. Ezért is volt számukra szükség a később elindított hegyvidéki 

akcióra. 

A nagy kiterjedésű erdőségekhez több iparág űzése is köthető, mint például a szén-, mész- és 

téglaégetés, illetve a zárt nehezen megközelíthető erdőterületekre leginkább jellemző 

hamuzsírkészítés és az üveghuták is. 

Összegzésül elmondható, hogy bár a fejlődés mértéke és üteme az uradalomban elmaradt az 

országos átlagtól és nem beszélhetünk ehhez mérhető fejlett iparosodásról vagy akár mezőgazdasági 

tevékenységről, mégis a korábbi évszázadhoz képest sokkal eredményesebb gazdálkodást 

folytattak, aminek következtében a munkácsi-szentmiklósi uradalom jövedelme a XIX. század 

utolsó negyedében már évi 600–800 000 forint között mozgott.210 

 

 

  

 
208 FŐJEGYZÉK 1885. 74.  
209 Uo. 74–75.  
210 BOTLIK József: Gát. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht, Budapest, 2001. 69.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az I. Ferenc József király által 1867. július 28-án szentesített törvények révén létrejött az 

osztrák–magyar kiegyezés, amely nemcsak a belpolitikai viszonyok konszolidálásával járt, de utat 

nyitott a magyar gazdaság szélesebb körű fejlődésének is. Az újonnan létrejött Osztrák–Magyar 

Monarchiában egységes piacot hoztak létre, vámszövetséget kötöttek, szabaddá tették a tőke és a 

munkaerő áramlását. Ennek eredményeképpen a dualizmus kora a leglátványosabb eredményeket a 

gazdasági fejlődés terén produkálta. A kiegyezés megalkotói számára a legfontosabb az volt, hogy a 

Magyar Királyság lemaradását minden téren behozza és felzárkózzon a vezető nyugati országokhoz. 

A munkácsi-szentmiklósi uradalom a maga idejében Közép-Európa egyik legnagyobb 

birtokteste volt, amely Bereg vármegye területéhez tartozott. A megye területén számos nemesi 

birtok volt található, melyek közül a nagyobbak a Bilkei-, Ilosvai-, Komlósi- és Lónyay-uradalmak 

voltak. Kiemelkedett azonban mindközül a munkácsi-szentmiklósi, amely Bereg vármegye 

területének a 66 %-át tette ki. Az uradalom területe összefüggő egészet alkotott az Északkeleti-

Kárpátok hegyeitől le egészen a Beregszász–Nagymuzsaly szőlővidékig, valamint a Tisza-parti 

rónaságig. A Schönborn család hitbizományi területei számítottak a legnagyobb birtoknak nemcsak 

Bereg megyében (a megye 37, 4 %-át tette ki), hanem magyarországi viszonylatban is. Nagyságát 

tekintve ez foglalta el az első helyett a hitbizományok között. 

A német származású nemesi család 1726-ban kapta meg III. Károly osztrák császár és magyar 

királytól ezt a hatalmas birtokot, amikor Schönborn Lothár Ferenc mainzi érseknek és 

választófejedelemnek adományozta azt, a munkácsi vár kivételével. Ezzel a momentummal vette 

kezdetét a vidék és a német eredetű család csaknem 200 éves közös története. 

Az új tulajdonosok sokáig csak jövedelemforrásként tekintettek a latifundiumra, helyettük 

kinevezett megbízottként prefektusok gyakorolták a közvetlen hatalmat. Gróf Schönborn Károly 

volt az első, aki 1844-ben, 118 évvel az adományozás után, mint tulajdonos személyesen is 

ellátogatott Bereg megyei birtokaira. A vidék és az idegen grófi család közötti kapcsolat azonban 

egyértelműen az ő fiának, Schönborn Ervinnek idején vált szorosabbá. 

A gróf a korabeli főúri réteg tagjaihoz hasonlóan próbált ott lenni a vármegyei fejlesztéseknél, 

alapításoknál. Elképzelhetetlen lett volna a helyi vasúti rendszer kiépítése e társadalmi réteg 

támogatása, befolyása nélkül. Ervin gróf is megpróbált a Borovszky-Chomitzer-Schönborn 

konzorcium keretein belül lehetőséget szerezni az uradalmon is keresztülhaladó Munkács-Lavocsne 

vonal megépítésére. Bár az engedélyt megkapták, elvégezték a szükséges előmunkálatokat, sőt 

olasz szakembereket is hozattak, végül nem jártak sikerrel, mert nem sikerült megfelelő mennyiségű 

tőkét előteremteniük. 
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Ervin grófnak az uradalom élén végzett tevékenysége nem az általa hozott újítások, vagy 

fellendülés miatt jelentős, hanem mert előtte egyik Schönborn gróf sem vette ki ilyen mértékben a 

részét a vidék társadalmi életéből. Rendszeres látogatásai és jótékonykodásai következtében a 

család és az uradalom egyre közelebb került egymáshoz. A Schönbornok számára a munkácsi-

szentmiklósi birtokaik már nem csak egy sosem látott, csupán pénzkereseti forrást jelentő földeknek 

számítottak. 

Ervin gróf törekvései nem tűntek el nyomtalanul. Fia, Schönborn-Buchheim Frigyes Károly 

tovább folytatta apja tevékenységét a jótékonykodás terén, családjával rendszeresen tartózkodott 

beregi birtokain és Ervin gróffal ellentétben aktívabban vett rész a magyar politikai életben, 1918-

ban Bereg vármegyében még képviselőnek is jelöltette magát. 

Schönborn-Buchheim Ervin idejében kezdődött, majd fia idejében tovább folytatódott az 

uradalom területén a Földművelésügyi Minisztérium nagyszabású, később országossá váló 

kezdeményezése, melynek célja a legelmaradottabb viszonyok között élő rutén kisebbség gazdasági 

megsegítése volt. Az Északkeleti-Kárpátok vidékének elmaradottsága már régóta tapasztalható volt, 

de az ország teljes közvéleménye először az 1896-os millenniumi ünnepségek révén szembesült 

vele, mikor a Vereckei-hágóra érkező kormányzati küldöttség a saját szemével győződött meg az 

helyi sanyarú állapotokról. 

A hegyvidéki akció három fő területre koncentrálódott: a parasztok földbérlethez való 

juttatása, tenyészállatok kiosztása, hitelszövetkezetek és áruraktárak létesítése. Első lépésként a 

munkácsi–szentmiklósi uradalomtól bérbe vett területek kiosztása kezdődött meg, ami során több 

mint 12 622 holdnyi földet adtak bérbe. Az uradalom dolgozói itt vették ki leginkább részüket a 

kirendeltség munkájából. A korabeli sajtó, illetve a kirendeltség levéltári irataiból név szerint 

Nedeczey János országgyűlési képviselőt és uradalmi jószágkormányzót, Hornoch Antal uradalmi 

főerdőmestert, Komlca Zoltán erdőgondnokot és Glatz Samu nyugalmazott uradalmi főfelügyelőt 

nevezhetjük meg. Az ő részvételükkel történt a bérleti díjak megállapítása és a földek szétosztása is. 

Maga az idős gróf személyesen nem vette ki a részét az akció tevékenységéből, inkább az uradalom 

dolgozói voltak azok, akik jól ismerték a helyi viszonyokat és segítséget tudtak nyújtani Egánnak. 

Az akció mezőgazdaságot érintő intézkedéseiről elmondhatjuk, hogy az adott lehetőségek 

között, a természeti viszonyokhoz alkalmazkodva, szervezetten és szakszerűen próbált a 

földművelés és állattenyésztés mielőbbi fejlődéséről gondoskodni. Igyekezett olyan 

szemléletváltozást elérni, mely az adott viszonyok között biztosíthatta az eredményesebb 

gazdálkodást és létfenntartást a hegyvidéki lakosság körében. Azonban így sem sikerült 

beteljesíteni sem a ruszinok gazdasági felemelésére, sem pedig az ország keretei között való 

megtartásukra irányuló szándékot. 
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A régió természeti adottsága jelentősen rányomta bélyegét az uradalom gazdasági fejlődésére, 

amit földrajzilag és etnikailag is két részre oszthatunk, egy déli alföldi részre, ahol a magyarság volt 

többségben, illetve az északi hegyvidéki területek, ahol főleg ruszinok éltek. Nagy Mariann 

kutatásai alapján a hitbizomány agrárrégió szempontjából a ruszin régióhoz tartozott, ami a korabeli 

Magyar Királyság legszegényebb vidékének számított. A természeti adottságai kedvezőtlennek 

számítottak, emellett pedig az egyik legalacsonyabb népsűrűséggel is rendelkezett. A föld hozama 

és a munkaerő termelékenységi mutatója nagyon alacsony volt, az országos átlag csupán felét tette 

ki. 

A munkácsi-szentmiklósi domínium területének legnagyobb több mint 80%-át az erdőségek 

tették ki. A legelterjedtebb fafajták megoszlása a következő volt: bükk 80%-ot tűlevelű fák 11%, 

míg a tölgy 9%-át adták a faállománynak. A hitbizomány mindössze 8%-át tették ki a szántóföldek, 

amelyek nagyrészt a Munkácstól délre elterülő alföldi vidéken terültek el. 

A korabeli nagybirtokokhoz hasonlóan a gróf beregi uradalmának egy részét, bizonyos 

iparágak végzését, de a vadászati jog gyakorlását is bérbe adta. Az 1895-ben készült magyar 

gazdaságstatisztikai összeírásban 15 gazdaságnál van feltüntetve Schönborn-Buchheim Ervin gróf, 

mint tulajdonos, ebből pedig tíz esetben más személy van bérlőként közre adva. A legnagyobb 

gazdaságnak területileg az alsóvereckei számított, amely 166 községet foglalt magába, a második 

legnagyobb a medencei, amelyik 66 községre terjedt ki, ekkor bérbe volt adva Schvimmer Izsák 

földbirtokosnak. 

A domíniumban végzett mezőgazdasági tevékenységre is döntően hatott, hogy a Munkácstól 

délre elterülő vidéken az itt-ott agyagos talaj ellenére is könnyedén megtermett a búza, a rozs vagy 

akár a zab is. Míg az uradalom északi, főleg verhovinai térségben gyakran a legnagyobb szorgalom 

mellett is csak szűk termésre számíthattak az ott élők. A hegyvidéki adottságok ellenére az itt élő 

lakosság nem fordított nagy figyelmet az állattenyésztésre. A síkvidéki területeken nagy szürke 

marhát tenyésztették, míg a hegyvidéken élő lakosság legnagyobb részének csak a jóval kisebb 

termetű és gyengébb munkabírású csopák jutott. 

Az uradalom jószágkormányzósának részéről elmondhatjuk, hogy a XIX. század 80-as 

éveiben egy nagyobb tenyészállat-állomány vásárlását követően a cél a hegyvidéki viszonyokat jól 

tűrő fajták elterjesztése volt. Az országos folyamatokhoz hasonlóan a század végére itt is 

elterjedtebbé vált a szürke magyar helyett az hús marha, viszont amíg Magyarországon ezekben az 

évtizedekben rohamosan csökkent a juhállomány, ezzel ellentétben az uradalomban ez fordítva 

alakult. Ennek hátterében a havasi legelők hatékonyabb kihasználtságának megteremtése állt. 

Fontos szerepe volt még a munkácsi-szentmiklósi domíniumban az erdőségeknek, ebben az 

időszakban is jelentős volt a faexport, ami először az 1870-es években csak a Tisza-folyó menti 

erdőségekre korlátozódott, majd a vasút megépülését követően a 80-as években a tölgyfa mellett, 
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már lucfenyőt is importálni tudtak a hegyvidéki területekről Magyarország többi területétől kezdve 

egészen Németországig. A bükkfát, ami a legelterjedtebb fafajtának számított, viszont nem volt rá 

nagy kereslet, ezért leginkább az uradalom faigényes ipari ágazataiban hasznosították. 

Az uradalom ipari fejlődésének megindulásában kétség kívül fontos szerepet játszott az ebben 

az időszakban megépült helyi vasutak, melyek révén bizonyos iparágak számára sokkal könnyebbé 

vált a nyersanyag vagy a termékek szállítása. A vasút üzembe helyezését követően az ország többi 

részéhez hasonlóan itt is megindulhatott a fejlődés. Az uradalom magasabban fekvő területein, a 

megfelelő utak nélküli völgyekben, főleg a rutének lakta falvakban nem történt nagyobb változás. 

Ezért is volt számukra szükség a később elindított hegyvidéki akcióra. 

Az ország többi részétől eltérően itt nem alakultak ki igazán nagy ipari vállalatok, leginkább 

kisebb üzemekről beszélhetünk. A munkácsi-szentmiklósi uradalom területén a jelentősebb ipari 

üzemek a vasút közvetlen vonzáskörzetében helyezkedtek el, úgymint a munkácsi vasmű, vagy a 

frigyesfalvi vasgyár és fűrésztelep. Voltak olyan iparágak, amelyek nagy múltra tekintettek vissza 

az uradalomban, ilyen volt a már említett vasgyár, a timsógyártás ami már a század elején 

elkezdődött vagy akár a podheringi sörgyár, aminek elődjét még II. Rákóczi Ferenc alapította. 

A nagy kiterjedésű erdőségekhez több iparág űzése is köthető, mint például a szén-, mész- és 

téglaégetés, illetve a zárt nehezen megközelíthető erdőterületekre leginkább jellemző 

hamuzsírkészítés és az üveghuták is. 

Összegzésül elmondható, hogy bár a fejlődés mértéke és üteme az uradalomban elmaradt az 

országos átlagtól és nem beszélhetünk ehhez mérhető fejlett iparosodásról vagy akár mezőgazdasági 

tevékenységről, mégis a korábbi évszázadhoz képest sokkal eredményesebb gazdálkodást 

folytattak, aminek következtében a munkácsi-szentmiklósi uradalom jövedelme a XIX. század 

utolsó negyedében már évi 600–800 000 forint között mozgott. 
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РЕЗЮМЕ 

Після затвердження 28 липня 1867 року імператором Францом-Йосипом І законів 

остаточно набув чинності австро-угорський компроміс, який супроводжувався не тільки 

консолідацією внутрішньополітичних відносин, але й відкрив шлях ширшому розвитку 

угорської економіки. У новоствореній дуалістичній Австро-Угорській Монархії був 

створений єдиний ринок, був укладений митний союз, вільно пересувалися капітал та робоча 

сила. Завдяки цьому епоха дуалістичної монархії найкращі результати показала саме в 

економічній сфері. Для творців компромісу найважливішим було ліквідувати відставання 

Угорського Королівства у всіх сферах і наблизити його до провідних західних держав. 

Мукачівсько-чинадієвське помістя свого часу був одним із найбільших землеволодінь 

Центральної Європи і належало до Березького комітату. На території комітату було багато 

дворянських володінь, серед найбільших – білківське, іршавське, хмелівське, домінія Лоняї. 

Однак з-поміж усіх вирізнялося мукачівсько-чинадієвська латифундія, що займала 66% 

території Березького комітату. Територія володіння простяглася від гір північно-східних 

Карпат до виноградників Берегова – Мужієва та рівнини вздовж Тиси. Родові володіння 

Шенборнів вважалися найбільшими не тільки в Березькому комітаті (складали 37,4% земель 

комітату), але й значними у загальноугорському контексті. За величиною саме вони займали 

перше місце серед родових володінь. 

Дворянська родина німецького походження отримали ці величезні помістя ще 1726 

року від австрійського імператора і угорського короля Карла ІІІ, який дарував їх, за винятком 

Мукачівського замку, архієпископу і обраному князю Майнца Лотар-Францу Шенборну. 

Саме з цього моменту починається майже 200-річна спільна історія краю та родини 

німецького походження.  

Нові власники довгий час розглядали латифундію лише як джерело доходу, керували 

нею призначені префекти. Граф Карл Шенборн був перший, хто 1844 року, тобто через 118 

років після дарування, особисто як власник відвідав володіння у Березькому комітаті. Однак 

зв’язки між краєм та чужоземною графською родиною стали тісніші вже за життя його сина 

– Ервіна Шенборна. 

Граф подібно до інших представників найбільших аристократів-латифундистів 

намагався брати участь в інфраструктурних ініціативах комітату. Неможливо уявити 

розбудову місцевої залізниці без підтримки та впливу цього суспільного прошарку. Граф 

Ервін спробував у рамках концерну Боровський-Чомітцер-Шенборн створити можливості 

для будівництва залізничної гілки Мукачево – Лавочне, що пролягала через його володіння. І 

хоча концерн отримав дозвіл, було проведено необхідні підготовчі роботи, навіть завезені 
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італійські фахівці, однак успіху їм досягти не вдалося, оскільки не вийшло акумулювати 

достатні кошти. 

Діяльність графа Ервіна на чолі помістя є важливою навіть не стільки через його 

нововведення та проекти, а завдяки тому, що до нього жоден з графів Шенборнів не брав 

такої активної участі в суспільному житті краю. Завдяки частим візитам та благодійності 

графська родина та її володіння ставали все ближчими. Для Шенборнів мукачівсько-

чинадіївська домінія стала вже не просто ніколи раніше не баченими землями, які 

розглядалися тільки як джерело коштів. 

Діяльність графа Ервіна не минула безслідно. Його син, Фрідріх-Карл Шенборн-

Бухгайм, продовжив починання батька у сфері благодійництва, його родина часто бувала в 

Березькому комітаті, а сам він брав активнішу за батька участь в угорському політичному 

житті, зокрема 1918 року був кандидатом у депутати від Березького комітату. 

За часів Ервіна Шенборна-Бухгайма розпочалася, а за часів його сина продовжилася 

ініціатива аграрного міністерства, що згодом поширилася на всю державу, метою якої було 

сприяти покращенню економічного становища найбільш відсталого місцевого руського 

населення. Бідність районів північно-східних Карпат була відома давно, але особливо ця 

тема в громадській думці піднялася після 1896 року, коли у рамках святкування 1000-річчя зі 

здобуття батьківщини на Верецький перевал прибула урядова делегація, що побачила всю 

нужду на власні очі.  

Верховинська акція була сконцентрована на трьох напрямках діяльності: 

посередництво селянам при орендуванні поміщицьких земель; роздача племінної худоби і 

створення кредитних спілок та складів урожаю. Першим кроком стала роздача селянам 

орендованих від мукачівсько-чинадіївського володіння земель, у рамках якого було роздано 

в оренду 12 622 акрів землі. Саме працівники помістя взяли активну участь у цій роботі. З 

тогочасної преси, а також архівних документів ми дізнаємося про депутата Державних 

Зборів та відповідального за тваринництво управителя домінії Яноша Недецеї, головного 

лісничого Антала Горноха, лісничого Золтана Комлца та земельного інспектора Шаму 

Глатца. Саме за їх участі було визначено розмір орендної плати та роздано земельні ділянки. 

Сам старий граф особисто не брав участі в забезпеченні Верховинської акції, натомість його 

працівники, які добре знали місцеві відносини, безпосередньо допомагали Е.Егану. 

Стосовно досягнень Верховинської акції у сфері сільського господарства можна 

відзначити, що, виходячи з існуючих можливостей та природних особливостей, її 

керівництво спробувало організовано та фахово подбати про якнайшвидше удосконалення 

обробки землі та тваринництва. Була спроба сформувати такий світогляд, який за наявних 

умов міг забезпечити ефективніше господарювання серед жителів гірських районів. Однак 
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так і не вдалося досягти економічного зростання серед русинів та їх збереження в рамках 

держави. 

Природні особливості регіону наклали значний відбиток на економічний розвиток 

землеволодіння. Ці особливості можна розділити на два аспекти: географічний та етнічний. 

У південній рівнинній частині переважно проживало угорське населення, а в північних 

гірських районах більшість становили русини. На думку дослідниці Мар’яни Нодь, 

латифундія як аграрний регіон була ближчою до територій, заселених руським населенням, 

що на той час вважалося найбідніш в Угорському Королівстві. Природні фактори вважалися 

несприятливими, крім цього, тут спостерігалася одна з найнижчих густота населення. 

Показники родючості земель та продуктивності праці були дуже низькими, майже вдвічі 

нижчими за середні по країні. 

Більшість території, майже 80%, мукачівсько-чинадіївської домінії займали ліси. 

Найпоширенішими породами дерев були: бук (80%), хвойні дерева (11%) та дуб (9%). Орні 

землі складали всього 8% володінь, вони простяглися переважно на рівнинних територіях на 

південь від Мукачева. 

Як і в інших латифундіях того часу, граф видавав в оренду право на здійснення 

окремих видів промислової діяльності та право на полювання. В загальноугорській 

статистиці господарств від 1895 року, власником 15 вказаний граф Ервін Шенборн-Бухгайм, 

з них десять було віддано в оренду іншим особам. Територіально найбільшим було 

господарство в селі Нижні Ворота, що включало в себе 166 населених пунктів, а другим – в 

селі Мідяниця, куди ввійшло 66 населених пунктів. Їх орендарем був поміщик Ісаак 

Швіммер. 

На сільськогосподарську діяльність, що виконувалася в домінії, головною мірою 

вплинуло те, що на територіях, які простяглися на південь від Мукачева, навіть попри 

глинистий ґрунт легко родила пшениця, жито чи ячмінь. Натомість у північних землях 

володіння, переважно у верховинських районах, навіть незважаючи на найбільші старання, 

місцеве населення могло розраховувати тільки на скупий урожай. Попри природні дані 

місцеві жителі не приділяли достатньої уваги тваринництву. На рівнинних територіях 

розводили сірих волів та буйволів, а населення гірських районів – переважно биків, що були 

меншими і характеризувалися меншою працездатністю. 

Політика латифундії у сфері тваринництва виявилася в тому, що у 80-х роках ХІХ 

століття була придбана велика ферма для розведення племінної худоби, щоб розводити такі 

породи, які були б добре пристосованими до гірських умов. Як і загалом у державі, 

наприкінці століття більше уваги почало приділятися м’ясним породам великої рогатої 

худоби, однак якщо в Угорщині зменшувалося поголів’я овець, то в домінії спостерігалася 
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зворотна ситуація. Причина цього полягала в бажанні якомога ефективніше використати 

гірські полонини. 

Важливу економічну складову мукачівсько-чинадіївської домінії відігравав ліс. 

Значним був експорт деревини, який у 70-х роках обмежувався тільки лісництвами вздовж 

річки Тиса, а після будівництва залізниці у 80-х роках, крім дубу, експортувати з гірських 

районів уже могли й сосну – від різних територій Угорщини аж до Німеччини. Однак на бук, 

який був найпоширенішим на цих територіях, попит був невеликий, тому його 

використовували переважно у тих галузях господарства латифундії, де була потрібна 

деревина. 

 В активізації розвитку промисловості латифундії безсумнівно значну роль відіграла 

збудована в цей час місцева залізниця, завдяки якій певні види промисловості змогли значно 

легше доставляти сировину чи готову продукцію. Після запуску залізниці, як і в інших 

регіонах Угорщини, відбулося економічне зростання. Однак у гірських районах домінії, в 

долинах, де не було належних доріг, переважно у селах з рутенським населенням, значних 

змін не відбулося. Саме тому була необхідність у запущеній дещо пізніше Верховинській 

акції. 

На відміну від решти територій держави тут не сформувалися справжні великі 

промислові підприємства, можемо говорити лише про менші фабрики. На землях 

мукачівсько-чинадіївської латифундії значніші промислові підприємства розташовувалися 

вздовж залізниці. Були й такі види промисловості, які мали велике минуле, зокрема, 

металургійний цех у Кленовці, виробництво галуну, що розпочалося ще на початку століття, 

або підгорянський (околиця Мукачева) пивний завод, заснований ще Ференцом Ракоці ІІ. 

З великими лісництвами пов’язані певні галузі промисловості, як, наприклад, 

випалювання вугілля, вапна та цегли, а у важкодоступних лісистих місцевостях – 

виробництво поташу та скла. 

Загалом можна підсумувати, що темпи економічного розвитку домінії відставали від 

середніх у державі і не можна говорити про високорозвинуту промисловість чи навіть 

сільське господарство, однак у порівнянні з попередніми століттями проводилася набагато 

ефективніша господарська діяльність, завдяки чому дохід мукачівсько-чинадієвської 

латифундії в останній чверті ХІХ століття досяг 600-800.000 форинтів на рік. 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: Schönborn-Buchheim Ervin gróf211 

 

 

 

 
211 KTÁL P-1555 fond, 2. op., ügyirat 31. 2. lap 
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2. melléklet: Schönborn-Buchheim Ervin gróf anyakönyvi kivonata212 

 

 

 

 

 

 
212 KTÁL P-1500 fond, 1. op., ügyirat 6036. 1. lap 



67 

3. melléklet: Az uradalommal kötött haszonbérleti szerződés213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 KTÁL P-1500 fond, 1. op., ügyirat 5555. 6. lap 
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4. melléklet: Erdőőri lakház melléképületei214 

                                                     

  

 
214 KTÁL P-1500 fond, 1. op., ügyirat 5550. 84. lap 
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5. melléklet: Kimutatás az uradalom Polena községben lévő földjeiről215              

                                                                

 
215 KTÁL P-1500 fond, 1. op., ügyirat 5550. 1. lap 


