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BEVEZETŐ 

 

A helytörténet szerepe a történelem kutatásában. A történelem apró részletekből tevődik össze, 

amelyek fontossága elhanyagolhatatlan. A helytörténet szerves része a történelemkutatásnak, mivel 

módszereivel a tudomány vérkeringésébe új információkat lehet jutatni és így részletgazdagabb lesz 

a történelmi kép. 

Az egyháztörténet kutatásának aktualitása. Egy közösség vallási életének a kutatása mindig 

aktuális, mivel sokat elmond a közösség múltjának a világnézetéről és az adott kor szelleméről. A 

helytörténet napjainkban fontos szerepet játszik a történelemkutatásban és feltárása erősíti egy adott 

közösség gyökereinek és összetartozás élményének szélesebb körben való megtapasztalást. 

Az iskolatörténet kutatásának aktualitása. Az iskolatörténet egy örökzöld ága a 

helytörténetnek, azért mert bár a múltról beszél, de a jelenhez szól. Az iskola, mint egy tükör 

mutatja meg számunkra az adott időszak sajátosságait és viszonyait. Aktualitásában mérvadó az, 

hogy napjaink fontos helyen áll a helytörténetnek az a szerepe, ami erősíti az összetartozás élmény 

faktorát.1  

Ebben a kutatásban az innováció az, hogy korábban még nem kutatott levéltári anyagot 

tartalmaz. Továbbá, hogy a munkában feldolgozott iratanyagokat ilyen pontossággal még senki nem 

vizsgálta. Ennek megfelelően a történelemtudomány számára új és naprakész információkat tudtunk 

bevinni a tudomány vérkeringésébe. 

A munka célja volt, hogy a fellelhető irattári, illetve levéltári és szakirodalmi források 

nyújtotta információk alapján felvázoljam Nagydobronyi történetének egy szeletét.  

A munka tárgya, hogy mindenki számára naprakész információkat szolgáltasson és 

elérhetővé tegye a levéltári illetve a Nagydobronyi Református Egyházközség irattárában található 

tényanyagot és hozzájáruljon a település történetének részletesebb feltárásához.  

Kutatás problematikája volt a körjegyzőség iratanyaga nem kronologikus rendben van 

befűzve. 

Kutatás módszerei voltak: levéltári illetve irattári primer források feltárása, azokból történő 

tényinformáció kivonása, valamint a már publikált szakmunkákból szintézis összeállítása.  

Kutatás helyszínei: A Nagydobronyi Református Egyházközség irattára és a Kárpátaljai 

Területi Állami Levéltár Beregszászi Részlege, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Apáczai Csere János Könyvtára és a könyvtárban elérhető digitális adatbázisok voltak.  

A téma forrásai: Nagydobrony történetéről még tudományos munka a Móricz Kálmán: 

Nagydobrony című monográfiáján kívül nem jelent meg és a szóban forgó munka is inkább egy 

                                                           
1 BÉNYI Miklós: Helyismeret, Helytörténet. Debrecen–Eger, 2008. 122. oldal. Forrás és elérhetőség: 

http://www.inf.unideb.hu/konyvtarinfo/tananyagok/Helyismeret_helytortenet.pdf (utolsó letöltés: 2016-05-05) 



néprajzi kvalitású munka, amelyben helyenként a történelemtudományra jellemző szövegrészek is 

találhatók. Ebből kifolyólag több általános jellegű munkát használtam fel, amelyek adatokat 

tartalmaznak Nagydobrony múltját illetően. Munkámban ismertetek primer forrásokat, amelyek a 

Nagydobronyi Körjegyzőség iratait illetve a település egyházközségének és az iskolatörténet adatait 

tartalmazzák. 

A dolgozatnak a megszületéséhez legtöbb információval Kárpátaljai Területi Levéltár 

(KTÁL) 1076. fondja (Nagydobronyi Korjegyzőség iratai) szolgált. A munkánk harmadik fejezete 

az előző kutatásinknak az eszenciáját tartalmazza. Az előző két év kutatásának az eredményéhez a 

KTÁL 175. fondja (a Nagydobronyi Református Elemi Népiskola iratai) valamint a Nagydobronyi 

Református Egyházközség irattárában található iratok nyújtottak információt. 

Publikált forrásként használtuk: 

 BOTLIK József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. A 

Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945 című munkáját. 

 FODOR GUSZTÁV: Református múltunk kezesség I. Adattár kárpátaljai református 

gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523–2016 című munkája.  

 История городов и сел УCCP. Закарпатская область című szintézismunka 

régészeti ásatások eredményei miatt tartottam fontosnak a munka megírásához.  

A magyarországi Központi Statisztikai Hivatal kiadványai elengedhetetlenek voltak ahhoz, 

hogy hiteles adatokat mutassak be a helytörténeti áttekintés fejezetébe. A fejezet megírásához 

felhasználtam továbbá DUPKA GYÖRGY: Halottaink 1944–1959 című munkájának a Nagydobronyra 

vonatkozó információit is. Veshes Mikola, Tokar Marian: Az első bécsi döntés című tanulmánya a 

jelzett döntés hatásairól nyújtott számunkra információkat. 

LEHOCZKY TIVADAR: Beregvármegye monograpfiája című munkájának mind a három 

kötetét alapmunkaként tudtam felhasználni, ugyanis e három műben gyakori jelenség Nagydobrony 

község neve és/vagy a településről származó emberek beosztása és egykori cselekedetei. Ugyancsak 

Lehoczky nevéhez kapcsolódik az Archeológiai értesítő, amelynek V. kötetében Nagydobrony 

legrégebbi tárgyi leleteiről értekezett, amelyek akkor még a birtokában is voltak.  

A dolgozat megírásához használtam továbbá BOTLIK JÓZSEF – DUPKA GYÖRGY: 

Magyarlakta települések ezred éve Kárpátalján című munkáját is. 



I. FEJEZET 

A TELEPÜLÉS MÚLTJÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉSIG 
 

 

Nagydobrony település (ma ukránul: Великадобронь) Kárpátalja legnagyobb magyarlakta 

települése, amely az Ungvári járásban található. A települést két fontosabb út keresztezi: egyrészt az 

Ungvár–Beregszász közötti közút, valamint az Ungvár–Munkács országút. Nagydobrony 

szomszédtelepülései:  

o délre Bátyú (8,6 km), ahol a településhez legközelebbi vasútállomás található, valamint  

o nyugatra Kisdobrony (3,1 km),  

o keletre Csongor (6 km).  

A település földrajzi koordinátái: é. sz. 48° 25′ 20″, k. h. 22° 23′ 30″. 

 

1. kép: Nagydobrony műholdas felvételen 

 

(Forrás: https://www.google.com.ua/maps/@48.3633166,22.3924046,7187a,20y,40.4t/data=!3m1!1e3?hl=hu (utolsó 

letöltés: 2016. március 27.) 

 

A település keletkezéséről annyit tudunk, hogy a Hatrác-patak félkörívben körbezárt területen 

telepedtek meg az első lakosok. De, hogy ez az esemény, mikor zajlott, azt nem tudjuk pontosan.2 

Első ízben 1248-ban említik írott formában a leleszi konvent országos levéltárában található 

                                                           
2 MÓRICZ Kálmán: Nagydobrony. Budapest, Mandátum kiadó, 1995. 14. o. (a továbbiakban: MÓRICZ 1995.) 

https://www.google.com.ua/maps/@48.3633166,22.3924046,7187a,20y,40.4t/data=!3m1!1e3?hl=hu


okiratban Dobron néven.3 Lehoczky Tivadar 1871-ben, az Archeológiai értesítőben beszámolt a 

birtokában található leletekről, amelyek Nagydobronyban kerültek elő (üveggyöngyök, lándzsa-

csúcs, vastőr).4 Viszont a településen a szovjet időszakban, 1973-ban folyt régészeti ásatások során 

neolitikum és rézkori leleteket is feltártak.5 A ma zömében magyar identitással rendelkező lakosú 

község, Móricz Kálmány Nagydobrony című monográfiája szerint, bolgár-besenyő eredetű lehet a 

honfoglalás előtti vagy utáni időszakból.6 Botlik József és Dupka György: Magyarlakta települések 

évezrede Kárpátalján című munkájukban Árpád-kori településként említik a falut.7 

 V. István király által Rusdi Mihály részére kiadott okmánylevélben, mint királyi birtok 

szerepelt a település.8 1321-ben Pányoki Dobow mester kapta ezt a területet Caroberto-tól.9 Az 

1333-as pápai tizedlajstromban pedig plébániás helyként említették. Egyházilag az Ungi 

Főesperességhez tartozott és négy garast fizetett a lelkész.10 

 A XIV–XV. századból fennmaradt levéltári iratok főként peres ügyekről szólnak.11 A XIV. 

század végén Korjatovics Tódor podóliai herceg is birtokolt itt földeket, Nagydobrony akkor 

részben a munkácsi váruradalomhoz tartozott.12 A XV. század közepén Dobó Domokos birtokolt itt 

területeket és a falu papja Hetei János volt. Azt is tudjuk, hogy Perényi Péter nagydobronyi kúriáját 

és az egyik jobbágytelkét 1599-ben Somogyi Pál nevére íratta.13 A XVI. század végére a Dobó 

család birtokában került a település,14 amely a XVI–XVII. század során gyakran élte át viaskodó 

nemesek és riválisok közti harcokat, s a királyi hadak átvonulását.15  

Nagydobronyiak szép számban vettek részt Rákóczi zászlaja alatt folyatott 

szabadságharcban. Rákóczi udvari gyalog hadának egyik hadnagya volt „Dobronyból” Erdődy 

István, a hajdúk közt pedig Balog Mihály és Móricz Mihály szolgált. A harcban résztvevő tisztek 

közül pedig Nagy Péter volt „N.-Dobronyi”. Az 1704-es szatmári várostromnál többek között Balog 

Mihály nagydobronyi lakos is életét vesztette.16 Lehoczky Tivadar a „Beregvármegye Monográfiája 

                                                           
3 LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye Monográphiája, I. általános rész Ungvárott, Polacsek Miksa Könyvnyomdájában, 

1881. 135 o. (a továbbiakban: LEHOCKY I. 1881.) 
4 LEHOCZKY Tivadar: Archeológiai értesítő, V. kötet, „Pest”, 1871. 209. o. forrás és elérhetőség: 

http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ARCHERT_1871_005/?pg=214&layout=s  (utolsó letöltés:2016-05-05 ) 
5 История Городов и Сел УCCP, Закарпатслая област. Киев, Институт истории Aкадемии наук УССР, 1982. c. 

313 o.  
6MÓRICZ, 1995. 14 old. 
7BOTLIK József –DUPKA György: Magyarlakta Települések Ezredéve Kárpátalján. Ungvár, Intermix kiadó,1993. 207. 

o. (továbbiakban: BOTLIK–DUPKA, 1993.) 
8LEHOCZKY Tivadar: Beregvármegye Monográphiája, III. kötet I. rész „Ungvárott”, Polacsek Miksa 

Könyvnyomdájában, 1881. 236. old. (továbbiakban: LEHOCZKY, III/I, 1881.) 
9BOTLIK–DUPKA, 1993. 208. o. 
10LEHOCZKY, III/I, 1881. 236 o. 
11 MÓRICZ, 1995. 15. o. 
12 LEHOCZKY, III/I, 1881. 237 o. 
13 LEHOCZKY, III/I, 1881. 237 o. 
14 LEHOCZKY, III/I, 1881. 236 o. 
15 MÓRICZ, 1995. 16. o. 
16LEHOCKY I. 1881. 213. o. 



I. általános rész” című munkájában Nagydobrony vonatkozását illetően arról is írt, hogy maga 

Rákóczi fejedelem is többször megfordult itt.17 

Perényi Zsigmond után birtokosai voltak Nagydobronynak a Huszay család, Lórántffy 

Zsuzsanna, Schönborn Frigyes Károly püspök és Róth Benjámin.18 

Lakosságát tekintve a XIX. század második felétől egyre gyarapodott a település: 

 

1. táblázat: Nagydobrony népességének kor és nem szerinti összetétel 1900-ban.19 

Korosztály szerint Nemek 

szerint 

 6 évnél 

fiatalabbak 

6-11 

év- 

köztiek 

12-14 

év- 

köztiek 

15-19 

év- 

köztiek 

20-39 

év-

köztiek 

40-59 

év- 

köztiek 

60 

éven 

felüliek 

Férfi Nő 

Fő 497 394 172 270 729 554 194 1374 1436 

(Forrás: 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1900_01/?pg=271&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) 

(utolsó letöltés: 2016-01-26)) 

 

2. táblázat: Nagydobrony népességének kor és nem szerinti összetétele 1910-ben.20 

Korosztály szerint Nemek 

szerint 

 6 évnél 

fiatalabbak 

6-11 

év- 

köztiek 

12-14 

év- 

köztiek 

15-19 

év- 

köztiek 

20-39 

év-

köztiek 

40-59 

év- 

köztiek 

60 

éven 

felüliek 

Férfi Nő 

Fő 597 435 193 294 733 557 224 1455 1579 

(Forrás: 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1910_01/?pg=279&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) 

(utolsó letöltés: 2016-01-26)) 

 

Anyanyelvi megoszlása szerint a XX. század első felében a falu lakossága túlnyomó többségben 

magyar anyanyelvű volt. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal adataiból tudtuk meg. 

 

                                                           
17LEHOCKY I. 1881. 225. o., 231.o. 
18BOTLIK– DUPKA, 1993.. 208 o. 
19 A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 1. A népesség általános leírása 

községenként, 1902. Forrás és elérhetőség: 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1900_01/?pg=271&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (utolsó 

letöltés: 2016-01-26) 
20  1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint, 1912. 

Forrás és elérhetőség: 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1910_01/?pg=279&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (2016-01-

26) 



3. táblázat: Nagydobrony népességének anyanyelv szerinti megoszlása 1800-1941 közt.21 

        Anyanyelv 

év 

Magyar Rutén Német Egyéb 

1880 1995 (fő) 12 (fő) 1 (fő) 79 (fő) 

1910 3027 (fő) 1 (fő) 1 (fő) 4 (fő) 

1921 2986 (fő) 11 (fő)  168 (fő) 

1930 3200 (fő) 19 (fő)  314 (fő) 

1941 3979 (fő) 1 (fő)  27 (fő) 

(Forrás: http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_nemzetisegi_Karpatalja_1880-

1941/?pg=86&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (utolsó letöltés: 2016-03-26) 

 

4. táblázat: Nagydobrony népességének felekezet szerinti megoszlása 1880–1941közt.22 

    Vallás 

Év Református Izraelita 
Görög-

katolikus 

Római-

katolikus 
Evangélikus 

Görög-

keleti 
Egyéb 

1880 1870 123 48 46 - - - 

1910 2754 181 20 41 1 1 35 

1921 2870 227 40 53 - - 22 

1930   307723 264 57 90 - - 45 

1941 3595 275 41 0 2 6 18 

(Forrás: Kárpátalja településeinek vallási adatai, KSH, Budapest 2000. 77. o.) 

 

Az első világháborúban elesettek neveit ma is őrzi az 1941-ben állított, katonát ábrázoló szobor 

alapja a református templomkertben. Az emlékműre 61 nagydobronyi lakos neve került fel.24 Ezt az 

emlékművet 1948-ban eltávolították és csak1990-ben került vissza eredeti helyére.25 

A csehszlovák időszak alatt Nagydobronyban Állami Elemi Népiskola26 és Református 

Elemi Népiskola is működött.27 A levéltári források arról is tanúskodnak, hogy ruszin osztályú 

Állami Elmei Népiskola is volt a településen.28 

 

                                                           
21 Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi adatai), KSH, Budapest 1996. Forrás és elérhetőség: 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_nemzetisegi_Karpatalja_1880-

1941/?pg=86&layout=s&query=SZO%3D(Nagydobrony) (utolsó letöltés: 2016-03-26). 
22 Kárpátalja településeinek vallási adatai, KSH, Budapest 2000. 77. o.  
23 Hiba történt a nyomtatás során. 
24 A névsor a nagydobronyi református templom kertjében található emlékművön olvasható. 
25 DUPKA György: Halottaink 1944–1959, Ungvár, Budapest: Intermix, 2014. 228. o. 
26 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL), 175. Fond, 1. opisz, 15. ügyirat.  
27 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 14. ügyirat. 
28 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 39. ügyirat, folio 272. 



II. FEJEZET 

NAGYDOBRONY SORSA AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉSTŐL  

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG (1938-1944) 

 

Nagydobrony a XX. században öt államalakulatnak volt a részé:  

 1867–1918 között az Osztrák-Magyar Monarchiának,  

 1918–1938 között Csehszlovákiának,  

 1938–1944 között Magyar Királyságnak,  

 1944–1991 között az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságnak,  

 1991-től napjainkig Ukrajnának.  

 A mozgalmas XX. század próbára tette a település lakosságának adaptációs képességét, 

mivel egy-egy új állam zászlajával hozta magával a saját „játékszabályait” és közigazgatási 

rendszerét.  

 A következő alpontban azt vizsgáltuk meg, hogy milyen változásokat hozott Nagydobrony 

számára az 1938. november 2-án aláírt első bécsi döntés, ami visszacsatolta a települést a Magyar 

Királysághoz csatolta.29 

1. Térképmetszet: Az első bécsi döntés okozta határmódosítás, 

 különös tekintettel a mai Kárpátaljára30 

 

Forrás: Veshes Mikola, Tokar Marian: Az első bécsi döntés, In Kárpátalja 1919–2009 történelem, politika, 

kultúra. (Főszerk.: Fedinecz Csilla, Vehes Mikola). Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet, Budapest, 2010. 94. o.31 

                                                           
29 Veshes Mikola, Tokar Marian: Az első bécsi döntés, In Kárpátalja 1919–2009 történelem, politika, kultúra. 

(Főszerk.: Fedinecz Csilla, Vehes Mikola). Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 

2010. 94. o. (továbbiakban: VEHES-TOKAR. 2010.) 
30 VEHES-TOKAR. 2010. 93. o. 
31 VEHES-TOKAR. 2010. 94 o. 



2.1. Az első bécsi döntés hatása Nagydobrony községére 

 

 Az első bécsi döntést 1938. november 2-án írták alá, amely kimondta: „1. A Csehszlovákia 

részéről Magyarországnak átengedendő területek a csatolt térképen vannak megjelölve. A határok 

helyszíni megvonása a magyar–csehszlovák bizottság feladatát képezi. 2. A Csehszlovákia által 

átengedendő területek kiürítése és Magyarország részéről való megszállása 1938. november 5-én 

kezdődik és azt 1938. november 10-éig végre kell hajtani. A kiürítés és megszállás egyes szakaszait, 

úgyszintén annak egyéb módozatait magyar–csehszlovák bizottságnak kell haladéktalanul 

megállapítania. 3. A csehszlovák kormány gondoskodni fog arról, hogy az átengedendő területek a 

kiürítéskor rendes állapotukban meghagyassanak. 4. A területátengedésből adódó 

részletkérdéseket, különösen az állampolgárság és az optálás kérdését magyar–csehszlovák 

bizottságnak kell rendezni. 5. Hasonlóképpen magyar–csehszlovák bizottságnak kell megállapodnia 

a Csehszlovákia területén maradó magyar nemzetiségű egyének és az átengedett területeken 

megmaradó nem magyar nemzetiségű egyének védelmére vonatkozó közelebbi rendelkezésekben. 

[...] 6. Amennyiben a területek Magyarországnak való átengedéséből a Csehszlovákiának 

megmaradó terület számára gazdasági vagy forgalomtechnikai természetű hátrányok és nehézségek 

származnának, a magyar királyi kormány megtesz minden tőle telhetőt, hogy az ilyen hátrányokat 

és nehézségeket a csehszlovák kormánnyal egyetértésben kiküszöbölje.”32A határozat értelmében 

Nagydobrony Magyarországhoz került. A Kárpátaljai városok közül Beregszász, Munkács és 

Ungvár is erre a sorsra jutott.  

A visszacsatolt területek Magyarországgal történő egyesítéséről szóló 1938. évi XXXIV. 

törvénycikk bevezetőjében ezt olvashatjuk: „ A magyar nemzet az őt ért súlyos csapások után sem 

vesztette el abba vetett hitét, hogy ha ügye elfogulatlan ítélőszék elé kerül, az igazságtétel nem fog 

elmaradni. Amidőn ez az igazságtétel Európa államainak jelen helyzetéből folyó lehetőség szerint a 

népi elv keretei kötött részben megvalósuláshoz jut, a nemzet áhítattal eltelve ad hálát az Isteni 

Gondviselésnek, bensőséges örömmel üdvözli a magyar házba visszatérő véreit, és bizalommal 

tekint jobb jövője felé. / A törvényhozás tehát, amikor a 20 évi fájdalmas elszakítás, szenvedés és az 

idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatérő felvidéki területeknek a 

Magyar Szent Koronához visszacsatolása felől rendelkezik, mindenekelőtt ennek az egyetemes 

nemzeti érzületnek ad a jelen törvényjavaslat bevezető részében foglaltak szerint kifejezést. / A 

magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított 

Felvidék egy része húszévi távollét után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza 

bensőséges örömmel üdvözli és szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére a sokat 

szenvedett visszatérő véreit… Közismert az a megértő, őszinte és elszánt baráti támogatás, amellyel 

                                                           
32 VEHES-TOKAR. 2010.94 o. 



a két baráti vagy nemzeti a Magyar Igazság győzelmét elősegítette. Indokolt, hogy a magyar 

törvényhozás akkor, amikor a magyar kormányzati ténykedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi, 

egyúttal, hálával emlékezzék meg a két baráti nemzet kormányának fáradozásáról és hálás 

megemlékezését törvénybe iktassa”.33  

Nagydobrony lakossága kitörő örömmel fogadta azt a hírt, hogy újra Magyarországhoz 

került a település – írta Móricz Kálmán Nagydobrony című monográfiájában.34 Nagydobrony már 

1923-tól az Ungvári járáshoz tartozott.35 Ennek okán a közigazgatási változások közvetlenül Ung 

vármegyéhez kapcsolódtak.  

1938. november 10-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külön irányelveket 

fogalmazott meg a visszacsatolt területek oktatásáról. Kikötötték, hogy az adott illetékes 

hatóságoknak biztosítaniuk kell a tanév végéig, az addig érvényben lévő csehszlovák tanrendet. A 

magyar nemzeti jellegű tárgyaknál például: magyar olvasmányok, irodalom, történelem, földrajz, 

alkotmány tantárgyak. Biztosítaniuk kellett, hogy külön hangsúlyt kapjon a hazafias magyar 

nevelés. A szlovák vagy ruszin falvakban meghagyták az anyanyelvi oktatást, de a színmagyar 

településeken működő ruszin és cseh nyelvű iskolákat azonnal bezárták. A nem magyar iskolákba 

bevezették a magyar nyelv oktatását. A cseh és szlovák iskolákban az oktatási rendszert lényegében 

meghagyták. Ezen irányelvek szerint kezdték beilleszteni a visszacsatolt területek betagolását a 

magyar oktatási rendszerbe. A tanügy igazgatás átmeneti irányítására az Ung vármegyébe Teleki 

Pál vallás és közoktatásügyi miniszter Szentkereszty Tivadar nyugalmazott királyi tanfelügyelőt 

küldte. Aki meg is kezdte működését Ungváron.36  

 Az ideiglenesen felállított „Felszabadult Területek Tankerülete” 1939. augusztus 10-én 

szüntette be működését. 1939. június 19-én keletkezett a 6.070/1939. M. E. számú 

kormányrendelete, rendezte az Ung vármegye tankerületi beosztását. Eszerint a vármegye a Kassai 

tankerület kötelékébe került, amelynek a székhelye is Kassa volt. A rendelet 1939. szeptember 

elsején lépett életbe.37  

 

2.1.1 Ung vármegye közigazgatási változásai 1939–42  

 

Miután 1939. március 16-án Kárpátalja hegyvidékét is Magyarországhoz csatolták 

felgyorsult Ung vármegye beillesztése az anyaország szakigazgatási rendjébe. Ennek fontos 

                                                           
33 BOTLIK József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. A Magyarországhoz történt visszatérés után 

1939–1945. Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszéke, Nyíregyháza, 2005. 296. o. (a 

továbbiakban: BOTLIK I. 2005.) 
34 MÓRICZ, 1995. 49 old. 
35 BOTLIK I. 2005. 154. o. 
36 BOTLIK I. 2005. 294-295. o. 
37 FEDINEC Csilla: Kárpátalja közigazgatása és tanügyigazgatása 1938-1944 között,  IN MAGYAR PEDAGÓGIA 96. ÉVF.4. 

SZÁM (1996) 371. O. 



állomása volt az 1939. évi V. törvénycikk „ A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki 

területek képviselőinek az 1939. évi június hava 10. napjára egybehívott országgyűlés 

képviselőházába meghívásáról”. Ezt a törvényjavaslatot Teleki Pál nyújtotta be 1939. június 19-én. 

A képviselőház június 21-22 tartott ülésén tárgyalta a javaslatot.38 Az 1939. évi V. törvénycikk „ A 

Magyar Szent Korona visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről” szóló 1938. 

XXXIV. törvényre hivatkozott,39 amely szerint: „mindaddig, amíg felvidéki területeken az 

országgyűlési képviselőválasztások megtartása lehetséges lesz, az 1939. június 10-ére egybehívott 

országgyűlési képviselőházának tagja lesznek, azok, akiket a visszacsatolt felvidéki területek 

lakossága által szenátorokkal, nemzetgyűlési vagy tartománygyűlési képviselőkké megválasztottak 

közül vagy a magyar pártok, lajstromain a megválasztottak után pótképviselővé választott jelöltek 

közül a miniszterelnök indítványára az országgyűlés–mindkét házának határozatával-az 

országgyűlési képviselőházába meghív.”40 Ezeknek a képviselőknek a száma legfeljebb huszonhat 

lehetett. Ez bővülést jelentett, mivel korábban tizenhét volt a képviselők száma, akiket még 1938 

decemberében országos határozattal Imrédy Béla akkori miniszterelnök indítványára hívtak be a 

képviselőházba.41 

1939. május 28-29-én tartott országgyűlési választások után alakult új törvényhozás az V. 

törvénnyel gondoskodott arról, hogy rövid idő alatt a visszacsatolt területek képviselői részt 

vehessenek a törvényhozásban. Azonban az országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék hiányában 

még nem lehetett intézkedni a képviselő választások megtartásáról.  

 Az 1939. évi V. törvénycikk lehetővé tett azt, hogy a visszacsatolt területeket a lakosság 

által választott szenátorok vagy tartománygyűlési képviselők közül hívjanak meg valakit az 

országgyűlésbe. A törvény azt is lehetővé tett, hogy olyan ember képviselje a területet, aki csak 

jelölve volt szenátornak vagy tartományi képviselőnek.42  

 Kárpátalján a választásokat 1940. június 30-ig kellett volna megtartani. Azonban Teleki Pál 

parlamenti felszólalásában elhalasztotta bizonytalan ideig a háborús viszonyokra hivatkozva.43 

                                                           
38 BOTLIK József Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történt visszatérés után 

1939–1945. Kiadja a Nyíregyházi főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, Nyíregyháza , 2005. 117. o. 

(Továbbiakban:  BOTLIK II. 2005.) 
39 Ezer év törvényei, 1939 évi V. törvénycikk. (forrás és elérhetőség: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-

torveny?docid=93900005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1939) (utolsó letöltésének ideje: 

2018.05.16.) 
40 EZER ÉV TÖRVÉNYEI, 1938 évi XXXIV. törvénycikk (forrás és elérhetőség:  https://net.jogtar.hu/ezer-ev-

torveny?docid=93800034.TV&searchUrl=/ezer-ev-

torvenyei%3Fextraparams%3D%7B%2522ID%2522%3A%2522FullTextSearch%2522%2C%2522Year%2522%3A%

25221938%2522%2C%2522Kibocsato%2522%3A%2522TV0%2522%7D). (utolsó letöltésének ideje: 2018.05.16.) 
41BOTLIK 117. o.  
42 EZER ÉV TÖRVÉNYEI, 1939 évi V. törvénycikk. (forrás és elérhetőség: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-

torveny?docid=93900005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1939) (utolsó letöltésének ideje: 

2018.05.16.) 
43 BOTLIK II. 2005. 119. o. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93900005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1939
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https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93800034.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fextraparams%3D%7B%2522ID%2522%3A%2522FullTextSearch%2522%2C%2522Year%2522%3A%25221938%2522%2C%2522Kibocsato%2522%3A%2522TV0%2522%7D
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93900005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1939
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93900005.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1939


 Közben az újonnan létrehozott Ung vármegyében fokozatosan kiépült a közigazgatás új 

szerkezete. 1939. februárban kezdődött a fent említett vérmegye törvényhatósági bizottságának 

megalakításának előkészítése, amit 60 taggal ki kellett bővíteni. Ebből 20 embert a belügyminiszter 

nevezett ki a magyar lakosság köréből. Az utóbbiak névsorát Korláth Endre főispán 1939. február 

23-án terjesztette fel azzal a megjegyzéssel, hogy arányosan választotta ki a javasoltakat a vallási, 

foglalkozási érdekköröknek azonos képviseletet kapjon nagyságukat tekintve. A 20 javasolt 

személy közt ott voltak:  

 Sztojka Sándor görög katolikus püspök, 

 Ilniczky Sándor görög katolikus kanonok, 

 Szvoboda Fenenc római katolikus apostoli kormányzó, 

 Szentmihályi Lajos római katolikus esperes Császlócról, 

 Gencsy Béla református lelkész Szürtéből, 

 Egry Ferenc harangöntő mester, földbirtokos Kisgejőcről, 

 Papp Mihály gazdálkodó Nagykaposról, 

 Péter Sándor református iskolatanító Eszenyből, 

 Dobrovolszky Béla banktisztviselő Ungvárról, 

 Köszörű Károly gazdálkodó Korláthelmecről, 

 Fenczik Gyula és Földesi Gyula országgyűlési képviselők Ungvárról. 

A javasolt húsz tagot a belügyminiszter jóváhagyta és kinevezte. A főispán 1939. február 23-án 

hozott véghatározatában behívott összesen 40 tagot az Ung vármegye törvényhozó bizottságába. 

Ennek okán került be Hidi János nagydobronyi gazdálkodó is a fent említett testületbe. A 

törvényhozó bizottság 1939. május 10-én tartotta alakuló díszközgyűlését, amelyen Korláth Endre 

főispán a következőket mondta: „…jelenlévő és távollévő kárpátaljai bajtársaim. …dolgozzunk, 

dolgozzunk továbbra is a magyar és őslakos testvéreink javára, magyar és ruszin testvériségünk 

üdvére, barátságunk ápolására és ezzel édes hazánk, Magyarország boldogulására…”44 

 

2.1.2. Nagydorbony és Kisdobrony vármegyei hovatartozásáról  

 

Nagydobronyt és Kisdobrony a cseh hatóságok 1923-ban csatolták az Ungvári járáshoz.45 

Bereg vármegyében indult egy mozgalom 1941. október 14-én Nagydobrony és Kisdobrony Bereg 

vármegyéhez történő visszacsatolásának érdekében. Mikor is Kossey János alispán Beregszászban 

tartott rendes félévi közgyűlésén egy véghatározatot, ami kimondta, hogy Bereg vármegye felirattal 

fordult a miniszterelnökhöz, valamint a pénzügy, belügy és igazságügy miniszterekhez, hogy az 
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Ung megyében lévő Nagydobronyt és Kisdobrony községét csatolják vissza a megyéhez és annak is 

a Munkácsi járásához. Bejelentette az alispán azt is, hogy a két falu testülete 1941. október 14-én 

illetve 18-án tartott közgyűlésükön határozottan kimondták azt, hogy: „közösségünknek Bereg 

vármegyéhez való visszacsatolását nem kívánják, sőt az ellen tiltakozásukat jelentették be s 

véghatározatuknak egy-egy példányát Ung vármegye törvényhatósági bizottságához is 

felterjesztették”. Az alispán indítványozta ezek után, hogy a közgyűlés – támogatva a két község 

képviselőtestületének határozatát – Nagydobrony és Kisdobrony „ Ung vármegye kötelékében való 

meghagyása érdekében” forduljon felirattal a miniszterelnökhöz és az illetékes miniszterekhez. 

A kezdeményezést a közgyűlés egyhangúan elfogadta és csatolt hozzá egy terjedelmes 

indoklást is. A felirat bevezető részében elismerte azt, hogy Nagydobrony és Kisdobrony eredetileg 

Bereg vármegye Mezőkaszonyi járásához tartozott „ s csak a cseh uralom elején lett a két község 

Ung vármegyéhez csatolva, amit a felszabadulás után a 9330/1938. M. E. számú rendelet is 

megerősített. A községek Ung vármegyéhez való csatolása óta lefolyt 22 esztendő azonban elegendő 

volt ahhoz, hogy ezen közösségek lakossága egész gazdasági élete, kereskedelem és pénzügyi 

viszonylatban is – az ungvári központhoz alkalmazkodva rendezze be. Ide hozzák terményeiket, itt 

szerzik be szükségleteiket, s ungvári bankokban elégítik ki hiteligényüket. Ungvár a cseh uralom 

alatt Kárpátalja fővárosa volt, a magyar uralom alatt kormányzói bizottsági székhely  s így  

gazdasági téren is több érvényesülési lehetőséget nyújt a két község lakosságának, mint csupán 

járási székhelyet képező Munkács”.  

Az utóbbi idézetben lévő érdekeket tartotta szem előtt a Nagyodobrony és Kisdobrony 

képviselőtestületei is, amikor nem akarták azt hogy elcsatolják őket az Ungvári járástól a 

szomszédos közigazgatási egységbe. További szempontok voltak a közlekedési viszonyok igaz, 

hogy Munkács közelebb van Nagydobronyhoz, mint Ungvár. A vasúti közlekedésnél „ ez a néhány 

kilométer nem sokat számít s akár Munkácsra akár Ungvárra kívánnak a dobronyiak utazni, előbb 

néhány kilométert tengelyen kell megtenniök, és pedig Munkácsra utaztukban Bátyúig, Ungvárra 

mentet pedig Csapig. Dobronyt Csappal elsőrendű közlekedési út köti össze, melyen autóbusz 

közlekedés van. Csaptól Ungvárra a vonat mellett jó karbantartott országút vezet. Ezen kívül 

készülőben van egy országút, mely a két községet közvetlenül Ungvárral fogja összekötni s akkor 

tengelyen is kényelmes összeköttetésük lesz Ungvárral”. Az országút Kisgejőctől délre felé nem 

készült el a háborús helyzet miatt. Nagydobrony belterületi valamint a községen áthaladó főút és a 

bekötőutak korszerűsítése, már 1939-ben megkezdődtek és jelentősen javították a helyiség 

közlekedési kapcsolatait. 

Ung vármegye szóban forgó felirata szerint „különös tekintettel a háztartási kérdésekre, a 

két község elcsatolása nagy veszteséget jelentetne, sőt a vármegye háztartási rendszerét teljesen 

felborítaná, míg a gazdaságilag aránytalanul élősebb Bereg vármegyének háztartására a két község 



odacsatolása nagyobb befolyással nem lenne. Elég ebből a szempontból csak néhány adatra 

rámutatnunk. A Kárpátaljai Kormányzói Bizottság, illetve ennek kötelékéhez tartozó Ungi 

Közigazgatási Kirendeltség létesítésével az ősi Ung vármegye négy járását és ezzel területének 2/3-

át veszítette el. Ungvárnak thj. várossá való alakításával ismét egyetlen várost veszített el. Ezen 

veszteségek után mindössze két járásra zsugorodott össze 46.150 lélekszámmal és 120.000 kat. hold 

területtel. Ezzel szembe Bereg vármegyének három járása és két megyei városa van. A két község 

elvesztésével területben 9.813 kat. holdat, lélekszámban 5.486 személyt, házak számában 966 házat 

veszítene Ung vármegye. A vármegyének pótadó és útalapja 280.946 pengőt tesz ki. Ezzel szemben 

Nagydobrony községi pótadó alapja 10.944 P., Kisdobrony  községi pótadóalapja 4.889 P., a két 

község elcsatolásával theát a vármegyei pótadó és útadó alap tehát összesen 15.433 pengővel 

csökkenne. Az 1942. évre a vármegyei pótadó a 23.663/1942. B. M. sz. rendelettel állapította meg 

és így Ung vármegye közössége vármegyei pótadóban kb. 10.000 pengőt veszítene el. Ezen felül 

18%-os útadótól és kb. 23. 000 P. közmunkavállalástól is elesnek Ung vármegye közönsége. Ez 

mind érzékeny veszteség egy vármegye háztartására, amelynek állami egyenes adóalapján a két 

község beszámításával is mindössze 214.645 pengőt tesz ki”.  

Az Ung vármegye felirata végül nemzetiségi okokra hivatkozott, amik az elcsatolás ellen 

szóltak: „Már a cseszlovák uralom alatt is nagymértékben emelte a két község lakossága a 

magyarság számarányát az akkori ungvári járásban. Ez a szláv nyelvhatárokkal érintkező Ung 

vármegye szempontjából ma is figyelemre méltó körülmény. A szláv határok közzé ékelt Ung 

vármegye mindenkor a magyarság bástyája volt, e téren kulcspozíciót töltött be. Így a magyarság 

minden gyöngítése ezen vármegyében az összmagyarság érdekeit sérti. Már pedig e két színmagyar 

közösségének Ung vármegyétől való elcsatolása kétségtelenül az itt élő magyarság gyöngítését 

eredményezné s így általános magyar érdekből sem lehet kívánatos ezen közösségeknek Ung 

vármegyétől való elcsatolása.”  

Ez után a törvényhatósági bizottság a felsorolt indoklások alapján azzal a kérelemmel 

fordult a miniszterelnökhöz valamint a szakminiszterekhez, hogy „Bereg vármegye törvényhatósági 

bizottsága 15.607/1941. ki. 85. kgy. sz. véghatározatával felterjesztett feliratát elutasítani, Nagy- és 

Kisdorbony községeket továbbra is változatlanul úgy közigazgatásilag, mint pénzügyigazgatásilag 

és törvénykezésileg is Ung vármegye kötelékében meghagyni méltóztassanak”.Bereg vármegye 

kérését a kormányzat nem teljesítette, mivel nem akarták tovább gyengíteni az ország, akkori 

legkisebb vármegyéjét.46  

A Magyar Koronához visszacsatolt felvidéki területek országgal egyesítéséről szóló 1938 

XXXIV. t. c. 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján: „Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy 

a visszacsatolt felvidéki területekre vonatkozólag a törvényhozás további rendelkezéséig megtehesse 
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mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a visszacsatolt területek közigazgatásának, 

törvénykezésének, közgazdaságának és általában egész jogrendszerének az ország fennálló 

jogrendszerébe való beillesztése végett szükségesek. 

A m. kir. minisztérium ezeket a rendelkezéseket megteheti az esetben is, ha azok egyébként a 

törvényhozás hatáskörébe tartoznának. 

Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy a felvidéki területek visszacsatolásával és 

igazgatásával kapcsolatos kiadások fedezéséről - amennyiben szükséges - rendkívüli hitelműveletek 

útján is gondoskodjék; a kiadásokat, valamint a felvidéki területek visszacsatolása következtében 

jelentkező bevételeket a zárszámadásban kell kimutatni. 

A jelen §-ban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott azokat a rendeleteket, amelyek a 

törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezéseket tartalmaznak, a kibocsátásuktól számított félév 

alatt az országgyűlésnek be kell mutatni. 

Mindaddig, amíg a törvényhozás vagy a jelen felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium 

másként nem rendelkezik, a visszacsatolt területeken az 1938. évi november hó 2. napján érvényben 

volt jogszabályok maradnak hatályban, kivéve azokat, amelyek az állami főhatalom változása 

következtében a dolog természeténél fogva nem alkalmazhatók.”47 

 A magyar királyi minisztérium, a 9.333/1938. M. E. számú december 22-én hatályba lépett 

rendeletével hozta létre Ung vármegyét a történelmi megye 692 négyzetkilométer területén.  

Ung vármegye feliratának keletkezése után 1942. május 29-én válaszolt a 

Belügyminisztérium III. (vármegye és közösségi) osztályának vezetője, Sótony Gábor, azt közölte a 

Bereg vármegyei főispánnal, hogy „…a közigazgatási érdekek, közlekedési viszonyok és a lakosság 

érdekeinek figyelembevételével állapítatott meg, amely beosztás megváltoztatására kezdeményezést 

tenni nem kívánok”.48 Nagydobrony és Kisdobrony is továbbra is az ungvári járáshoz tartoztak. 

 

2.2 A Nagydobronyi körjegyzőség tevékenysége 1939–44 között 

 

Az alábbi kollázson látható Nagydobrony négy egykori legfontosabb intézete. A fő helyet a 

templom képe foglalja el, amit még Magyar Bertalan lelkészségének ideje alatt (1893-1932) 49 

1911-12 között szabtak nagyobbra50 a község lélekszámának növekedése okán (Lásd: 1. táblázat). A 

templom alatt az iskola helyezkedik el valószínűleg az egykori Állami Elemi Népiskola épülete, 

                                                           
47 Ezer év törvényei, 1938 évi XXXIV. törvénycikk (forrás és elérhetőség: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-
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49 FODOR 2016, 77–78. o. 
50 Építési szerződés 1910. 1-2 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.  
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amiben, napjainkban is oktatás folyik ugyanis ez az épület ad otthont a Nagydobronyi Református 

Líceumnak már 1995-óta.51 A csendőr laktanyáról sokat nem tudunk elmondani, mert még a 

kutatatlan terület egy szegmense.  

 

1 kép. Nagydobrony Körjegyzőségi Hivatal 

 

(Forrás és elérhetőség: https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/60072/?list=&img=0 

utolsó letöltésének ideje : 2018.01.23) 

 A következőkben fényt derítünk a kollázson található eddig még nem említett intézmény a 

Körjegyzőségi Hivatal1939–44 közötti működésére és tevékenységére a Kárpátaljai Területi Állami 

Levéltárban őrzött 1076. fond alapján.  

 A körjegyzőség fizetési jegyzékéből kiderült számunkra, hogy kiket is alkalmazott a hivatal: 

  Ujlaky István,  

 Meggyesi Tivadar 

 Biluk Ferenc 

  Dés János 

 Görcs Gyula52 

A Belügyi Közlöny 1940. július 14-én kiadott 33. számának a „Körjegyzői kinevezések” 

rovatában arról írt, hogy Ujlaky István segédjegyzőt kinevezték Nagydobrony körjegyzőjévé.53 

                                                           
51 Nagydobronyi Református Líceum hivatalos weboldala. (Forrás és elérhetőség: http://dobronyigimi.at.ua/) 
52 KTÁL, 1076. Fond 1, opisz. 2. ügyirat. 1. folio 
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 A fent említett levéltári egység iratai arról tanúskodnak, hogy a Körjegyzőségnek nagyon 

sokrétű feladatköre volt. A körjegyző tartotta levélben a kapcsolatot a járási főszolgabíróval. A 

főszolgabíró megbízatásait el kellett, hogy végezze a körjegyző. A körjegyző hitelesítette a szociális 

juttatásban részesülök kimutatásait. Tevékenysége azonban ezzel még nem merült ki, mert a 

Körjegyzőség bélyegzője is szükséges volt, hogy valaki határátlépési engedélyt kapjon. Ugyancsak 

intézte továbbá a földbirtokok elárverezésének az ügyét is.  

 Fény derült a település korabeli állatállományára is egy 1939. február 18-án keletkezett 

dokumentumból. A faluban volt szarvasmarhából 1933 darab, ló 393 darab, sertésből, 296 darab, 

juhból 57 darab, kecskéből egy darab.54 

 Az általunk vizsgált irategységben mindössze egy dokumentummal találkoztunk, ami azt 

bizonyítja, hogy korabeli határátlépési engedélyek pecsételésével is foglalkozott a körjegyzőség. A 

fent említett irat 1939. február 27-én lett kiállítva Lelionics Jakab nagydobronyi kereskedő nevére, 

határátlépés engedélyezése céljából. Az irat bár nem tartalmaz konkrét utálást arra, hogy hányszor 

lépheti át az illető a határt, de vélelmezhető, hogy ez csak egyszer felhasználható engedély volt. A 

dokumentumból kiderült, Lelionics Jakab utazásának célja is, amely traktorvásárlás volt 

Szerednyén. Mindenképp érdekes az is, hogy a napjainkban megszokott fényképes igazolás helyett 

személyleírást hitelesítettek az okiraton bélyegzővel. A kérelmező személy tehát 1897-ben született 

Nagydobronyban, termete közepes, arca ovális, szeme kék, orra rendes, haja fekete, szakálla nincs. 

Három pecsét és aláírás érvényesítette a kérelmet:  

a) Ung Vármegye Nagydobrony község bélyegzője Hidi János bíró aláírásával,  

b) Ung Vármegye Nagydobronyi Körjegyzőség bélyegzője Ujlaky István körjegyző 

aláírásával, valamint  

c) Nagydobronyi Magyar királyi csendőr őrparancsnokság pecsétje.55 

 Egy 1942. szeptember 5-én keletkezett dokumentum arról tanúskodik, hogy árverésre 

bocsájtották Molnár Pál tulajdonában lévő földek használatát. Az volt az oka a község döntésének, 

hogy a fent említett dűlők tulajdonosa állandó jelleggel Amerikában tartózkodott és nem 

foglalkozott a földjeivel. 

A föld bérlésének több feltétele is volt: 

1.  három évig adták bérbe.  

2. a bérleti díjat mindig egy évre előre ki kellett fizetnie a bérlőnek.  

3. köteles trágyázni a földet a bérlő.  

4. a föld adóját köteles fizetni a bérlő.  

                                                                                                                                                                                                 
53 Belügyi Közlöny 1940. 07. 14. 33. szám. (forrás és elérhetőség: 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BelugyiKozlony_1940/?query=ujlaky%20Istv%C3%A1n&pg=1257&layout=s) 

(utolsó letöltésének ideje: 2018.05.17.) 
54 KTÁL, 1076. Fond 1, opisz. 3. ügyirat. 4. folio 
55 Kárpátaljai Területi Levéltár, 1076. Fond, 1, opisz, 1. ügyirat. 1. folio  (Továbbiabkban KTÁL, 1076. Fond) 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BelugyiKozlony_1940/?query=ujlaky%20Istv%C3%A1n&pg=1257&layout=s


5. köteles jó gazdaként kezelni a földet az adott bérlő. 

6.  a szerződés illetékét és megírásával kapcsolatos költségeket a bérlő fizeti.  

7. a haszonbért minden év szeptember 1-én egy összegben kell kifizetni a bérlőnek.  

8. a kikiáltási ár 10%-át letétbe kell tenni a községi előjáróságnál.  

9. az árverés után a befizetett 10% letétbe helyezett összeget azonnal ki kell egészíteni.56 

Az 5. táblázatban mutatja, milyen földek kerültek árverésre: 

 

5. táblázat: 1942-ben Molnár Pál tulajdonában lévő földek paraméterei57 

 

Elhelyezkedés 

 

Ingatlan házszáma 

Ingatlan mérete Értéke 

pengőben 

Tétel 

Róttagja dűlő 3454 1 k.h. 743 öl 80 1 

Róttagja dűlő 3454 1128 öl 40 2 

Róttagja dűlő 1885 396 öl 80 3 

Hóhérgyakra dűlő 1899 1200 öl 40 4 

Hóhérgyakra dűlő 1884 1052 öl 40 5 

Hóhérgyakra dűlő 1883 828 öl 35 6 

Hóhérgyakra dűlő 1907 2 m. hold 80 7 

Nagygoron dűlő 2477 349 öl 12 8 

Nagygoron dűlő 2489/1 871 öl 28 9 

Nagygoron dűlő 2489/2 872 öl 28 10 

 

Az árverésre jelentkezettek a következők voltak:  

 Katona János 

 Ráti János 

 R. Benedek József 

 Ráti József 

 Baksa Ferenc 

 Balog János 

 Molnár kis P. József 

 Biró Ferenc 

 Szenyi András 

 Szernyi András 

Az árverés fordulóinak nyertesei voltak: 
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 az első tételt Baksa Ferenc, 

 a másodikat ifj. Szerny András, 

 a harmadikat Ráti János, 

 a negyediket Katona János,58 

 az ötödiket Balog János, 

 a hatodikat Hidi András,  

 a hetediket Szanyi Km András,  

 a nyolcadikat Szilvási Miklós nyerte meg, 

 az utolsó kettő egy tételbe került és Katona Józsefé lett.59 

 

1. képmetszet: Az árverés jegyzőkönyvében található aláírások60 

 

 

 Összesen 17 levelet vizsgáltunk, meg amelyekben általában főszolgabíró rendeleteket 

fogalmazott meg a körjegyző felé. Ezen rendelkezéseket a feladója „valamennyi körjegyzőúr” –nak 

címezte. Vélhetőleg ezek körlevelek voltak több körjegyzőség számára is ki lettek küldve. Voltak 

levelek, amelyek kizárólag a Nagydobronyi körjegyzőségre vonatkoztak, valamint ezen belül még 

olyanok is, amik csak a körjegyzőre vonatkoztak és szigorúan bizalmas besorolást kapták és voltak 

olyan levelek is, amelyeken nem volt besorolás.  

 A leveleket keletkezésüket tekintve kronológiailag vizsgáltuk, de külön besorolás szerint 

csoportosítva és számozva tartalmi kifejtéssel. A 17 levelet külön kategóriába soroltuk:  

 Körlevelek hét darab levél, 

 Nagydobronyi Körjegyzőségnek címzett levelek egy levélváltás, 

 Szigorúan bizalmas levelek három darab, 

 Besorolás nélküli levelek egy darab, 

 Községi légoltalomról szóló levelek három darab, 

 Zsidóságot hátrányosan megkülönböztető intézkedésekről szóló levél egy darab, 
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2.2.1. Körlevelek  

 

Ezen típusú levelekből összesen hét darab van: 

1. levél: A leghamarabb 1940. február 16-án, Ungváron keletkezett egy körlevél. Ennek a 

rendeletnek a lényege az, hogy a sváb lakosság részére elrendelték, hogy a német katonaság javára 

varrjanak alsóneműket és harisnyákat, de egy német csoport is gyűjtést szervezett ilyen célokra 

ezért figyeljenek oda a körjegyzőségek, mert ez nem tartozik a hivatalos adománygyűjtéshez.61 

2. levél: Az Ungvári főszolgabíró1940. április 13-án a Körjegyzőségek számára írt 

levelében arról értekezett, hogy sok munkavállaló ment Németországba a hatóságok 

közreműködése nélkül, vagyis illegálisan. Valamint szerette volna a főszolgabíró, ha a körjegyzők 

ilyesfajta tevékenységet észleltek a körzetükben, akkor jelentést tegyenek róla. Legyenek szívesek a 

körjegyző urak a lakosságot is tájékoztatni.62 

3. levél: Az Ungvári járás főszolgabírója írt egy rendelkezést a Nagydobrony, Eszenyi, 

Csapi körjegyzőségeknek miként járjanak el a cseh-morva volt telepesek és német elköltözők 

ingóságaival.63 Ujlaky István azonban jelezte a főszolgabírónak, hogy ez nem érintette a 

Nagydobronyi Körjegyzőséget mivel nem laktak cseh-morva telepesek.64 

4. levél: Az Ungvári járás főszolgabírója 1940. január 3-án megbízta a Körjegyzőségeket, 

hogy jelentsenek azokról a vállalkozókról, akik a megszállás idején állam vagy közbiztosnág 

ellenesen viselkedtek. Erre a jelentésre három nap határidőt szabott a főszolgabíró.65 Ujlaky István 

meg is tette ezt a jelentést és nemleges választ adott, ami annyit tett, hogy nem voltak ilyen 

személyek a községben.66  

5. levél: 1940. március 23-án az Ungvári járás főszolgabírója levelet írt valamennyi 

körjegyző számára. a levél tárgya a külföldről hazatérő magyarokkal szembeni eljárás. A levélben 

azt ecsetelte a szerző, hogy Franciaországból, Törökországból és a Balkánról folyamatosan 

áramlanak vissza Magyarország területére az ott élő magyarok. Ennek a vándorlásnak az okát a 

rossz gazdasági helyzet valamint a háború volt a levél szerzője szerint. És arra tekintettel, hogy ezek 

az emberek „kommunista és más téves eszmékkel vannak telítve” szükségesnek látták, hogy ezeket 

az embereket kivizsgálják. A belügyminiszter az országban gyűjtőtáborokat állítatott fel az országba 

legálisan érkező egyének átvilágítására. Annak érdekében, hogy kiszűrjék az illegális bevándorlást 

az országba a következőket rendelték el: Először is kérte a főszolgabíró a jegyzőurakat, hogy 
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legyenek figyelmesek és folyamatosan figyelmeztessék a lakosságot, hogy aki befogadott egy 

idegent a fogadójába vagy házába azt kötelessége volt bejelenteni. A bejelentett egyéneket a 

jegyzőnek kellett le ellenőrizni, hogy legálisan avagy illegálisan léptek e be az ország területére. 

Tegye meg a jegyző a megfelelő intézkedéseket az egyénnel kapcsolatba, amennyiben lesznek ilyen 

egyének a faluban. Felhívta a körjegyzők figyelmét továbbá még arra is, hogy lelkiismeretesen 

tegyenek eleget a rendeletnek.67  

6. levél: A főszolgabíró viszont már 1940. április 13-án arról értekezett a körjegyzőségek 

felé, hogy a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz beérkezett jelentések arról tanúskodtak, hogy 

az ország bizonyos részeiről az emberek munkavállalás céljából elhagyták az országot. Tekintettel 

arra, hogy ezt a munkavállalók csak a megfelelő munkaközvetítőkön keresztül tehették meg azt, 

hogy elhagyva az országot külföldön vállaljanak munkát legálisan. A főszolgabíró feltételezi, hogy 

a tavaszi napokra való tekintettel a fekete munkaerő elvándorlás beindul. Kérte, hogy ha a 

körjegyző hatáskörében ilyesmi felmerül, akkor azt azonnal jelezze a főszolgabírónak, mert ez 

veszélyezteti a nemzeti érdekeket. És erről a jelenségről a lakosságot is tájékoztatnia kellett.68 

7. levél: 1940. augusztus 1-én az Ungári járás főszolgabírója rendeletet fogalmazott meg a 

Körjegyzőségek felé, hogy csináljanak kimutatást a jegyzői oklevéllel rendelkezőkről központi 

nyilvántartás céljából. A rendelkezésbe bele volt foglalva, hogy miként készítsék el a 

kimutatásokat. Elsősorban a jegyzőket, segédjegyzőket kellett felsorolni. Aztán azokat akik nem 

álltak ténylegesen szolgálatban például a nyugdíjazottakat. A harmadik rovatba került a jegyző neve 

az ezt követő sorba születési helye, a harmadik sorba az anyja leánykori neve . Meghagyták azt is, 

hogy a körjegyző neve után „krj.” és az adóügyi jegyző neve után „a.ü.jző.” rövidítést tegyék oda a 

nyugdíjasnál pedig az „ny.”-t. A kimutatásban minden személyt jól láthatóan el kellett különíteni 

egy vízszintes vonallal. A körjegyzőségekhez tartozó személyeket egy ívre kellett felvinni.  A 

következő rovatokba a évet, hónapot és napot kellett beírni az utóbbit római számmal. A következő 

adat amit fel kellett vinni az a családi állapota. Ezeken a z adatokon kívül két szabad rovatot kellett 

hagyni.  Meghagyták továbbá még azt is, hogy a jó olvashatóság, érdekében ha lehet gépírással 

töltsék ki ezeket az adatokat. Továbbá, hogy három példányba készítsék el. Valamint, ha van 

valamilyen változás akkor azt minden hónap 10-ig jelezzék a főszolgabíró felé. Külön 

kihangsúlyozta, hogy gyors és pontos munkát kér, mert ez nemzeti fontosságú dolog. 69 

 

2.2.2. Nagydobrony Körjegyzőjének címzett levelek 

 

Ezen levelekből összesen egy darab van: 

                                                           
67 KTÁL, 1076. Fond 1, opisz. 7. ügyirat. 1. folio 
68 KTÁL, 1076. Fond 1, opisz. 7. ügyirat. 2. folio 
69 KTÁL, 1076. Fond 1, opisz. 6. ügyirat. 1. folio 



 

1. levél: 1940. június 11-én a főszolgabíró (Köszörű Károly) Ungváron írt egy levelet a 

körjegyzőnek (Ujlaky István), a cseh-morva elköltözők ügyét a Budapesti német követségénél 

működő átköltözési bizottság fogja intézni Huszton.70 Cseh-morva telepesek illetve elköltöző 

német lakosság ügye nem érintette Nagydobronyt mivel a fent említett lakosság nem lakott a 

településen 1940. október 26-án írta levelében a körjegyző a főszolgabírónak.71 

 

2.2.3. Szigorúan bizalmas levelek  

 

Ezen típusú levelekből összesen három darab van: 

1. levél: A főszolgabíró 1940. február 27-én, Budapesten keletkezett levelében arra 

szólította fel a körjegyzőt, hogy a kormányzó 20. évfordulójának alkalmára tartsanak ünnepi 

megemlékezést, ahol halja meg mindenki a kormányzó ünnepi beszédét. A beszédet a rádión 

keresztül kellett lejátszani, ha nem volt rádió, akkor valakinek hangosan fel kellett olvasnia 1940. 

március 1-én pontban 17:30-kor.72 

2. levél: Az főszolgabíró (Köszörű Károly) Ungváron 1940. június 25-én írt levelében arra 

szólította fel a hivatalban dolgozókat, hogy ne nyilatkozzanak senkinek az aktuálpolitikai 

helyzetről, aki kérdezősködik és nem tudja magát megfelelő fényképes igazolvánnyal igazolni. Ezt 

a feszült a feszült világpolitikai helyzetre hivatkozva írta címzettjének.73  

3. levél: A ungvári járás főszolgabírója 1940. augusztus 10-én írt egy levelet a 

körjegyzőség és a Magyar Királyi Csendőr Őrsparancsnokságának a Nagydobronyi református 

lelkész Gönczy Pál internálásának ügyében. A levélben arról értesítették a címzetteket, hogy az 

Ungi Reformáus Egyházmegye 1940. június 13-án tartott közgyűlésén előterjesztették Gönczy Pál 

internálását Nagydobrony békéjének érdekében. A főszolgabíró elrendelt, hogy Gönczy Pál 

tevékenységét nyomozzák ki. A nyomozáshoz adott megfelelő instrukciókat, hogy valójában mire is 

kíváncsi.  

 Először is, hogy az illető veszélyes a társadalomra, közbiztonságra és a békére nézve.  

 Másodszor gyanús e a tevékenysége az államra nézve. 

 Harmadszor, hogy a Csehszlovák megszállás alatt a nemzetre nézve milyen 

magatartásmódot viselt a megfigyelendő személy. Válaszolni 10 napon belül kellett az 

illetékeseknek és a nyomozás adatait tejes titoktartásban kellett kezelniük. A tíz napos határidőt 

betartva eleget is tettek a levélben kiadott utasításnak 1940. augusztus 19-én be is számolt a 
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körjegyző a főszolgabírónak a nyomozás eredményéről. A községben a Nyilas pártállást nyíltan 

hangoztatta és erről volt ismeretes. Az akkori rendszerrel nem volt megelégedve. A Cseh 

megszállás alatt az agrárpárt tagja volt és a lakosság 90%-maga köré tudta tömöríteni és a pártnak a 

tagjai akkor is mögötte ált mikor ez a levél íródott. A lakosság támogatása szemmel látható volt, 

mikor az egyházi bíróság felfüggesztette szolgálata alól, akkor a nép kivonult a templomból, mert 

már nem ő vezette az Isten tiszteletet. A jelentésben az áll továbbá, hogy Gönczy Pál nem megy az 

embereihez, hanem azok mennek hozzá. Az emberei pár nagyhangú ember, akik által szövi be a 

falut és egyszerre szoktak özönleni az emberek a lelkészi lakhoz. A társadalmi rend és béke 

szempontjából veszélyes volt, mert a község lakosságának legnagyobb részét így tartotta össze. 

Továbbá azt kérték, hogy ha az egyházi bíróság jogerősen Nagydobronyi állásának elvesztésére 

ítéli, akkor tiltsák is ki Nagydobronyból. A Cseh megszállás alatt részben hasznos részben káros 

tevékenysége volt a magyar nemzet szempontjából. Megingatta a református papságba vetett 

bizodalmat és annak tekintélyét, hogy Gönczy Pál szerkesztője volt az egyik legnagyobb 

magyarellenes Keleti Újságnak. A jótékony tevékenysége pedig az volt, hogy a község szegényei 

részére segélyt lobbizott ki és állítólag a magyar iskola reátartása mellett harcolt. Megjegyezte a 

levél írója, hogy Gönczy Pál akkor visszavonultan élt, de ha megtudja azt, hogy az egyházi bíróság 

internálja, akkor vélhetően nagyobb elánnal fog neki rugaszkodni a társadalombomlasztásba.74 

 

2.2.4. Besorolás nélküli levelek 

 

Ezen típusú levelekből összesen egy darab van: 

1. levél: 1940. április 4-én Köszörű Károly által írt levél tartalmaz egy rendelet 

módosítást, hogy aki katonaköteles és még nem szerzett be igazoló iratot arról, hogy zsidó avagy 

nem zsidó az  tegye meg, továbbá írják össze a katonaköteles egyéneket, hogy ki milyen 

katonaszolgálatra jelentkezik.75 Válasz: 1940. október 29-én a körjegyző Ujlaky István azt írta a 

főszolgabírónak, hogy az állításkötelesek összeírását 1940. november 10-n beterjesztette.76  
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2.2.5 Községek légoltalmáról 

 

Ezen típusú levelekből összesen három darab van:  

Kárpátalja 1939-es annektálása, majd a második bécsi döntést követően Észak-Erdély 

visszacsatolása ezekben az országrészekben is megkövetelte a lemaradt légoltalom gyors 

felzárkóztatását.77 

1. levél: A főszolgabíró azt rendelte 1940. február 21-én a légoltalommal kapcsolatban a 

körjegyzőktnek, hogy a községek légoltalmi tervét három példányban készítse el. Az egyik példányt 

a körjegyző kapta meg a másik az alispán a harmadikat pedig a területileg illetékes hadtest 

légvédelmi parancsnoka.78 

2. levél: Kis ellentmondással konstatáltuk a főszolgabíró azon rendelkezését a körjegyző 

felé, amit 1940. március 16-án írt. Felhívta a figyelmét, hogy addig, amíg nem kap utasítást a 

légoltalmi terv kidolgozására addig ne készítse el azt. De az előmunkálatokat kezdje meg, hogy ha 

azt mondják, hogy csinálja meg a térnyomtatványt akkor minden adat a keze ügyében legyen. A 

pontos terv elkészítéséhez való instrukciókat egy tiszti értekezleten fogják meghozni.79  

3. levél: Az ungvári járás főszolgabírója küldött 1940. augusztus 27-én egy másolatot a 

Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1940. augusztus 24-én keletkezett rendeletéből. A szóban 

forgó dokumentum a légoltalmi berendezések működőképességéről szól. Felhívja a figyelmet, hogy 

szúrópróba szerű ellenőrzésekre lehet majd számítani a községekben. A rendeletben leírja mire 

kellett figyelniük a községeknek, hogy, minden működő képes legyen egy légoltalmi gyakorlatnál 

működjenek például működjenek a szirénák.80 Az Ung vármegye alispánja egy bizalmas levelet 

fogalmazott meg a körjegyzőnek a községek légoltalmi tervével kapcsolatban. Arról írt, hogy a 

légoltalmi útmutatásban hivatkozási hiba csúszott, amire felhívta figyelmet egy szám elírása 

kapcsán.81 

Nagydobronyban 1943. január 31-én született egy leltár a légoltalmi felszerelésekről. 

Kiderült, hogy a település rendelkezik: 

 két darab hordággyal, 

 két darab járőrtáskával,  

 két darab mentőládával,  
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 öt darab gázálarccal.82 

 

2.2.6 A zsidóságot hátrányosan megkülönböztető intézkedésekről  

 

Ezen levelekből összesen egy darab van:  

1. levél: Az alispán 1940. november 8-án körlevélben adott rendelkezése a 

főszolgabíróknak és körjegyzőknek a petróleumforgalmazással kapcsolatos licencekre, hogy meg 

kell erősíteni a keresztény kereskedőket és a zsidókat háttérbe kell szorítani. Csak abban az esetben 

kaphattak a zsidók jogot a kereskedelemre, ha nem volt a közelben keresztény, aki elvégezze a 

kereskedelmi feladatokat. Másodlagos szempont az volt, hogy az ellátást ne veszélyeztesse a 

rendelkezést. A rendelkezés kikötötte, hogy készítsenek listát azokról akiket javasolnak a 

kereskedelmi jogokra. Ezt pedig a főszolgabíró vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az illetők 

rendelkeznek e ipari igazolvánnyal.83 Ujlaky István 1940. november 29-én elküldte az ungvári járás 

főszolgabírójának azon kereskedők névsorát, akit javasolt illtetve, akiket nem javasol a petróleum 

forgalmazására.  

A javasoltak:  

 Hidi Gyula, B.Balog János,  

 Iván Pál,  

 Molnár P. János,  

 Hangya Fogyasztási Szövettség,  

 Hidi F. Sámuel,  

 Szanyi M. Ferencné.  

Akiket pedig nem javasolt:  

 Adler Danilo,  

 Grünwald Márkusz,  

 Lebovics Jakab.84 

 

2.3. Nagydobrony korabeli szociális hálója  

 

 A KTÁL 1076. fondjában található 1939. február 10-én keletkezett „Kimutatás állami aggkori 

segélyt élvezőkről” címet viselő dokumentum szerint Nagydobronyban 43-ember jogosult aggkori 

segélyre. Valószínűleg a kimutatásban szereplő emberek voltak akkor a falu leg korosabb lakói. Az 
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adatok szerint 1857-1868 között született 71-82 év közötti emberek kaptak szociális juttatást. 

Érdekes továbbá még az a tény, miszerint 25 férfi és mindössze 18 nő szerepelt a kimutatásban. Az 

adatok szerint mindegyik személy nagydobronyi születésű és nagydobronyi lakosú, kivéve 

Österencher Sámuel, akinek ugyan Nagydobrony volt megjelölve a lakóhellyel, de Munkácsi 

születésű volt. 85 

A 6. táblázat tartalmazza a kimutatásban szereplő személyek, neveit születési idejüket, 

születési helyüket, lakhelyüket illetve házszámukat.  
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6. táblázat: 1939. február 10-ben készült kimutatás az állami aggkori segélyben 

részesülőkről86 

Név Születési év Születési hely Lakhely Házszám

1 Bátyi János 1857 Nagydobrony Nagydobrony 7

2 R.Benedek Sándorné özv. Bara Erzsébet 1857 Nagydobrony Nagydobrony 16

3 Molnár Lídia 1862 Nagydobrony Nagydobrony 46

4 Katona Andrásné özv. Katona Borbála 1861 Nagydobrony Nagydobrony 49

5 Kis Sámuel 1866 Nagydobrony Nagydobrony 52

6 Bátyi József 1855 Nagydobrony Nagydobrony 116

7 Bálint Sándorné özv. Kanoa Zsuzsána 1860 Nagydobrony Nagydobrony 129

8 Szilvási sándor 1864 Nagydobrony Nagydobrony 133

9 Géczi Sándor 1858 Nagydobrony Nagydobrony 149

10 Hidi Miklós 1858 Nagydobrony Nagydobrony 207

11 Szanyi Sámuel 1857 Nagydobrony Nagydobrony 209

12 Benedek Sándorné özv. Kupás Erzsébet 1862 Nagydobrony Nagydobrony 249

13 Bakk Jánosné özv. Szilvási Lídia 1867 Nagydobrony Nagydobrony 272

14 Hidi Ferencné özv. Molnár Erzsébet 1863 Nagydobrony Nagydobrony 283

15 Hidi Fenenc 1858 Nagydobrony Nagydobrony 283

16 Szernyi Sándor 1868 Nagydobrony Nagydobrony 297

17 Szanyi Jánosné özv. Pinte Borbála 1861 Nagydobrony Nagydobrony 298

18 Mészár Sándor 1862 Nagydobrony Nagydobrony 322

19 Szántó Lajosné özv. Hidi Mária 1854 Nagydobrony Nagydobrony 338

20 Kovács Béni 1865 Nagydobrony Nagydobrony 347

21 Österencher Sámuel 1862 Munkács Nagydobrony 354

22 Szanyi mikó János 1866 Nagydobrony Nagydobrony 377

23 Ráti Ferenc 1864 Nagydobrony Nagydobrony 388

24 Hidi Sándorné özv. Molnár Erzsébet 1857 Nagydobrony Nagydobrony 392

25 Bara Jánosné özv. Molnár Mária 1862 Nagydobrony Nagydobrony 397

26 Nagy Miklósné Sándor Mária 1857 Nagydobrony Nagydobrony 406

27 Nagy Ferenc 1862 Nagydobrony Nagydobrony 406

28 Bálint András 1860 Nagydobrony Nagydobrony 419

29 Badó Ferencné özv. Hidi Borbála 1858 Nagydobrony Nagydobrony 431

30 Molnár János 1862 Nagydobrony Nagydobrony 434

31 Hidi Péter József 1864 Nagydobrony Nagydobrony 448

32 Hidi András 1864 Nagydobrony Nagydobrony 474

33 Deák János 1864 Nagydobrony Nagydobrony 476

34 Szanyi Gy. József 1863 Nagydobrony Nagydobrony 486

35 Bálint Mihályné özv. Szanyi Borbála 1858 Nagydobrony Nagydobrony 494

36 Sándor Mihályné Kiss Erzséber 1860 Nagydobrony Nagydobrony 505

37 Baksa Ferencné özv. Nagy Borbála 1860 Nagydobrony Nagydobrony 514

38 Szanyi Borbála 1854 Nagydobrony Nagydobrony 514

39 Katona Andrásné özv. Molnár kis Lídia 1863 Nagydobrony Nagydobrony 576

40 Deák Ferenc 1861 Nagydobrony Nagydobrony 577

41 Baksa András 1861 Nagydobrony Nagydobrony 619

42 Dókus Ignác 1863 Nagydobrony Nagydobrony 659

43 Katona József 1858 Nagydobrony Nagydobrony 696  
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Szintén 1939. február 10-én keletkezett „Kimutatás szociális munkabiztosító és hasonló intézetek 

járadékosairól” másik dokumentum fényt derít arra, hogy kik is voltak jogosultak valamilyen 

szociális járadékra Nagydobronyból. A kimutatás szerint a legidősebb személy, aki jogosult volt 

valamilyen (rokkantsági) járadékra az 59 éves volt a legfiatalabb pedig (árva járadék) 13 éves volt. 

A kimutatás kilenc nevet tartalmaz és kiderült az illetőkről a születési idejük, születési helyük, 

foglalkozásuk, lakóhelyük, házszámuk és az is hogy milyen típusú járadékra jogosultak. A járadék 

típusai: rokkantsági, baleseti, árvasági járadék.87 A 7. táblázat tartalmazza a fent említett személyek 

adatait. 

 

7. táblázat: 1939-es kimutatás a szociális járadékokról88 

Név Születési év Születési hely Foglalkozás Lakhely Házszám Szociális juttatlás fajtája 

1 Borsodi Gyula 1886 Várkulcsa Községi kovács Nagydobrony 81 Rokkantsági járadék

2 Szilvási József 1890. március 19. Nagydobrony Háztartásbeli Nagydobrony 189 Baleset járadék

3 Kolein Bernát 1911.február.15. Nagydobrony Foglalkozás nélkűli Nagydobrony 242 Rokkantsági járadék

4 Bálint Mária 1894. november 4. Nagydobrony Háztartásbeli Nagydobrony 323 Gyermekei részére árvasági járadék

5 Balog Antalné Hidi Erzsébet 1885. szeptember 20. Nagydobrony Háztartásbeli Nagydobrony 359 Özvegyi járadék

6 Molnár Borbála 1899. szeptember 5. Nagydobrony Háztartásbeli Nagydobrony 411 Gyermekei részére árvasági járadék

7 Balog Borbála 1926. júlus 31. Nagydobrony Tanuló Nagydobrony 445 Árva járadék

8 Szilvási Adnrás 1906. április 16. Nagydobrony Foglalkozás nélkűli Nagydobrony 656 Baleset járadék

9 Hidi János 1880. október 15. Nagydobrony Napszámos Nagydobrony 657 Rokkantsági járadék  

 

A 6-7. táblázat arra utal, hogy Nagydobronyban működött egyfajta szociális intézményrendszer, 

ami nem hagyta, hogy a rászoruló emberek éhen haljanak, de arra nem találtunk adatot, hogy 

minden rászorulónak juttattak e szociális járadékot, vagy csak aki kért, vagy mi alapján működött ez 

a dolog, de az a kimutatásból kiderült, hogy 43 nyugdíjas és kilenc magát fenntartani nem tudó 

egyén része volt ennek a szociális hálózatnak 1939-ben. 

 

2.4. Zöldkeresztes mozgalom Nagydobronyban 

 

A Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatot 1927-ben szervezte meg dr. Johan Béla a két 

világháború közötti korszak egyik legkiemelkedőbb szakmai egyéniség.   A XX. század harmincas 

éveiben a közegészségügyi munka megszervezése nem kis feladatot jelentett az elmaradott 

térségekben. A szolgálat a Rockefeller Alapítványhoz és Johan Béla nevéhez főződik, aki 

kidolgozta a falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását. Utalva a 

nemzetközi környezetvédő zöld mozgalmakra, „Zöldkereszt” Egészségvédelmi Szolgálatnak 

nevezte el.89  
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A Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 1927-ben tulajdonképpen bármiféle törvény 

vagy rendelet nélkül született meg. A Közegészségügyi Intézet felügyelete és ellenőrzése alatt 

tevékenykedett, az államigazgatás, a központi kormányzat nem szabályozta működését. 1940 

végére a terület visszacsatolások következtében jelentkező súlyos egészségvédelmi problémák, 

valamint a romló gazdasági helyzet szükségessé tette az egészségvédelem intézményrendszerének 

átfogó szabályozását, az egymás mellett, egymástól függetlenül (de egyaránt állami támogatással) 

működő szervezetek munkájának egységbe szervezését. Az 1940 szeptemberében kiadott 730/1940. 

BM és az 1000/1940. BM rendeletek 1941. január 1-tõl egységesítették a magyar 

egészségvédelmet. Az egészségvédelmi szakmunka lebonyolítását az Országos Közegészségügyi 

Intézet központi felügyelete és irányítása alatt álló Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 

feladatkörébe utalták. 1941-tõl a zöldkeresztes egészségvédelmi munkát „állami tevékenység”-nek 

tekintették.90 

Az ungvári járás főszolgabírója Köszörű Károly körlevelet fogalmazott meg a körjegyzők 

felé. A rendelkezésben kifejtette a főszolgabíró, hogy a Magyar Királyság Belügyminisztere a 

mezőgazdaságban dolgozók és a természeti csapások által sújtottak családjait akarja megsegítem a 

Zöldkeresztes gyermekétkeztetési akcióval. A szervezet 100-120 napra tervezete akcióját a 3-11 

éves gyerekek étkezetésére. Megjegyezte, hogy a helyi népjóléti munkaközösség bevonásával 

szándékozták megszervezni a főzési akciót. Jelentést kért a főszolgabíró, hogy hol fogják a főzést 

lebonyolítani. Továbbá tájékoztatást kért arról, hogy van e olyan egyén lehetőleg kismama, aki 

csekély összeg fejében eltudná e vállalni a főzést. Valamint, hogy főzőedények tudnak e biztosítani 

az akció számára. Felhívta továbbá figyelmet, hogy gondoskodjanak az élelmiszerek beszerzéséről. 

És igyekezetüket kérte, hogy minél nagyobb társadalmi szerepvállalást biztosítsanak.91 

Az akció sikerességét többek között számlák bizonyítják, amit a zöldkeresztes 

egészségvédelmi szervezet alított ki. 92 
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2. képmetszet Zöldkereszt Egészségvédelmi szolgálat Nagydobrony, Ung vármegye 

bélyegzői93 

 

 

A körjegyzőség iratanyagai közötti nyugtákon szereplőbélyegző arra utal, hogy a Zöldkeresztes 

Egészségvédelmi szolgálat Nagydobronyban is működött 1940-ben.94  

 A nyugtákon szereplő személyeknek valamilyen ellenszolgáltatásért az egészségvédelmi 

szolgálat fizetett valamennyi pengőt. Vígh István bérhengermalmának 54 pengőt fizetett 1940. 

augusztus 6-án a szolgáltatásaiért.95 Molnár Sándorné főzőnőnek 1940. október 3-án a zöldkeresztes 

védőnő kifizetett 20 pengőt egy heti munka fejében.96 Molnár Sándorné felvett 11 pengő 46 fillért 

szintén a zöldkeresztes védőnőtől 50 liter tej 2,25 liter tejfel illetve 30 darab tojás fejében.97 P. Hidi 

Adnrás a zöldkeresztes szolgálat védőnőjétől 1940. október 3-án felvett 25 pengő 95 fillért 1 mázsa 

burgonya, 46 kg zöldbab, 4 kg száraz bab, 1.5 kg karalábé, 16 kg paradicsom, 29 kg káposzta, 31. 5 

kg tök fejében.98 Ráti Jánosné 1940. október 3-án felvett 60 pengő 40 fillért szintén ezen mozgalom 

védőnőjétől 14 kg szalonna, 12 kg sertéshús és két kg kolbász fejében. 99 Szanyi M Ferenczné 

kereskedő felvett 23 pengő 59 fillért 1940. december 31-én a zöldkeresztes védőnőtől 40 tojás, két 

kg hagyma, három kg köles, két kg mák, három kg cukor, három liter ecet, 40 deka élesztő, négy kg 

só és két deka bors fejében.  
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3. képmetszet: Napközis gyermekek étkeztetésének követelményei100 

 

 

A Zöldkeresztes Gyermekétkeztetési mozgalom 1940-1944 között működött a községben.101  

Pontos leírást kapunk az akció étrendjéről is (lásd 4. képmetszetet).  
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4. képmetszet: Az étkeztetési akció étrendje102 

 

 

A gyerekek hat napon keresztül vehették igénybe a mozgalom által biztosított szoláltatásokat vagyis 

az étkezést a hét 7 napjából. A forrásból kiderült, hogy milyen ételeket kaptak a gyerekek és az 

miből is tevődött össze. 
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III. FEJEZET 

NAGYDOBRONY REDORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGE  

ÉS AZ EGYHÁZI OKTATÁS A XX. SZÁZADBAN 

 

3.2 Magyar Bertalan lelkészségének ideje (1893–1932) 

 

Azért kell Magyar Bertalant külön kiemelni, mert a településen töltött szolgálata idején a gyülekezet 

életében nagy változások mentek végbe. A gyülekezet temploma ekkor került teljes átépítésre. 

Lelkészi szolgálatát a gyülekezet híveinek a megbecsülése jellemezte. Ennek katalizátora a 

Nagydobronyban eltöltött 25. éves szolgálatának a megünneplése 1918-ban.  

Magyar Bertalan 1853. december 18-án született a Zemplén megyei Lasztomér községben. 

Bekebelezési illetve képességi vizsgát Sárospatakon tett, az előbbit 1877. június 17–21-közt, 

utóbbit pedig 1879. június 18–20-közt. Először az Ung megyei Minaj községben töltött be helyettes 

lelkészi posztot 1879. március 1-jétől, majd 1881. március 1-jétől teljes állású lelkész lett egészen 

1883. március 1-jéig. 1880. október 12-én Minaj községben házasságot kötött az 1864. szeptember 

8-án született Minay Malvinnal. 

 Magyar Bertalan szolgálatainak további színhelyei:  

o a mai Szlovákiában található Nagykapos községe, ahol 1883. március 1. és 1889. március 1. 

között szolgált.  

o Nagykapos után a Nagydobronnyal szomszédos Csomonyán (Csongor) volt lelkész 1893. 

március 1-ig.  

o Csomonya után 1893-tól Nagydobronyban került lelkészként.  

Nagydobronyi lelkészsége alatt született két gyermeke: idősebb fiúk Bertalan 1897. december 14-én 

jött a világra majd 1900. június 28-án László.103 

1894-ben, Nagydobronyi szolgálatának második évében a fent említett gyülekezet két harangot 

öntetett egy 8 és egy 4 mázsa súlyút. Mind két harangon az állt, hogy „A nagydobronyi ev. ref. 

egyház tulajdona”.104 1903-ig az egyházközség tulajdonában állt egy XVI. századból származó 

ezüst kehely, amit 1903-ban eladtak a Magyar Nemzeti Múzeumnak 81 koronáért. A kapott 

összeget megtoldva 74 fillérrel az egyházközség tudott venni két új kelyhet, amelyekre a 

következőket vésették: „ A nagydobronyi ev. ref. egyház tulajdona, 1903”.105 Az 1903-as évben az 

egyházközség tulajdona két újezüst cintányérral bővült: az egyiket vásárolta a másikat kapta. 

Amelyik cintányért vásárolta arra ez volt felírva: „A nagydobronyi ev. ref. egyház tulajdona, 1903”. 
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parókiáján található irattár.  
104 HARASZY 1931. 280. o. 
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Az ajándékba kapott tálon pedig ez állt: „A nagydobronyi ev. ref. egyháznak ajándékul Szanyi k. m. 

József és neje Nyomó Juliánna, 1903”.106 

Mivel a település népessége a 19. század második felétől fogva folyamatosan és dinamikusan 

növekedett, ezért ezzel egyenes arányban nőtt az egyháztagok száma is (Lásd: 3. táblázat). Ezért az 

egyházközség 1908-ban úgy határozott, mivel már kicsi a templom, építenek egy újat, az előzőnél 

nagyobbat, tágasabbat.107   

 

3.2.1 A templomépítés forrásai 

 

 Először is az építkezéshez az egyházközségnek szüksége volt pénzre. A vármegye támogatta 

a projektet 40 000 koronával, az egyházközösségnek pedig 15 000 koronája volt erre a célra,108 

azonban szükség volt a gyülekezeti tagok anyagi hozzájárulására is. 1908. december 18-20. között 

az egyháztagok felajánlottak 27 454 koronát,109 1909-ben pedig 25 923 korona és 75 fillér gyűlt 

össze az adományokból. 1910-ben is gyűjtöttek a templomépítésre, amikor is összegyűlt 8121 

korona. 1911-ben volt az utolsó gyűjtés az építkezésre, amely során 10 740 korona és 20 fillér 

adomány gyűlt össze.110 

 

3.2.2 A templom építéséről szóló szerződés és az építkezés 

 

 1910. november 11-én kötötte meg a Nagydobronyi Református Egyházközség és Leskó 

János építkezési vállalkozó a szerződést a templom elbontásáról és a felépítéséről. Magának a 

szerződésnek nyolc pontja volt. Érdemes ezeket a pontokat tüzetesebben megvizsgálni, mert igen 

jól tükrözik, hogy a több mint száz évvel ezelőtti emberek, közösségek milyen precízen 

viszonyultak a munka előkészítéséhez, s annak megbízásához. 

Az első pontban a szerződés tárgya volt megfogalmazva: hogy az 1911-es évben, az akkori 

templom helyére, egy másik templomot építenek majd a Katona György által készített tervrajz 

alapján (lásd: 5. képmetszet). Ugyancsak itt olvasható, hogy a vállalkozó munkabére 69 500 korona 

lesz, plusz felajánlották jutalmul az összes anyagot, ami a templom lebontása következtében 

                                                           
106 HARASZY 1931. 282. o. 
107 HARASZY 1931. 280. o. 
108 HARASZY 1931. 280. o. 
109 „ A nagydobronyi református egyház tagjainak a templom építésére tett ajánlataik összegének kimutatása Az 

ajánlatok 1908 dec. 18, 19 és 20 án tették meg.” Forrás: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján 

található irattár. 
110 „ A nagydobronyi ref egyáz tagjainak, az építendő új templomra felajánlási jegyzéke. ”Forrás: A Nagydboronyi 

Református Egyházközség parókiáján található irattár. 



kitermelődött. Ám a vállalkozónak a 69 500 koronából kellett kifizetnie az építkezéshez az anyagot 

és annak szállítását, valamint magát a munkát is.111 

 

5. képmetszet: A Katona György által készített templomtervrajz112 

 

(Forrás: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár) 

 

A szerződés második pontja a munka kivitelezével és ellenőrzésével foglalkozott, s amely 

szerint vállalkozó köteles volt egy okleveles építőmester megbízni az építéssel. Az egyház egy 

szakértőt szándékozott megbízni a munka felügyeletével. A szám szerint hetedik alpontban pedig 

azt is belefoglalták, hogy a vállalkozó köteles jó minőségű alapanyagokkal dolgozni.113  

A harmadik pont a „Fizetési módozatok”-ról szólt, s azt határozta meg, hogy öt részletben fizetnek 

majd a vállalkozónak: 

1. ha a vállalkozó kiszállítatta az építkezéshez szükséges anyagot, akkor a 75%-át az 

anyagnak kifizetik; 

2. ha a vállalkozó felépítette a templom kőfalát;  

3. ha elkészült a tetőszerkezet és be lesz fedve a tető; 

4. ha a templom mennyezete és összes kőműves munkája elkészült;  

5. ha az összes munka elkészült és azt felülvizsgálták. 114 

                                                           
111 Építési szerződés 1910. 1-2 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.  
112 „Katona György által készített tervrajz”Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján 

található irattár 
113 Építési szerződés 1910. 2 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 
114Építési szerződés 1910. 2-3 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 



A negyedik pont: „A munka megkezdése és befejezése” címet viseli, s arról rendelkezett, 

hogy a vállalkozó köteles volt 1911 kora tavaszán megkezdeni az építkezést és november 1-jére 

befejezni azt. Amennyiben nem fejezte volna be a megszabott határidőre, akkor 25 korona bírságot 

kellett fizetnie vállalkozónak, amit a béréből vontak volna le.115  

A szerződés ötödik pontjában a munka felülvizsgálata és átvételének a mechanizmusai vannak 

lefektetve: először is a vállalkozónak kérnie kellett az egyháztól, hogy vizsgáltassa meg a befejezett 

munkát, amire 30 napon belül sort kellett keríteni. A felülvizsgálatkor meg kellett állapítania a 

vizsgálónak a hiányosságokat és pótmunkák értékét.  

A hatodik pontban a „Jótállási kötelezettség és végátvétel” formában van megfogalmazva: 

miszerint a vállalkozónak két évig kellett vállalnia garanciát, ami 7000 korona óvadék befizetését is 

maga után vonta, amit akkor kapott vissza, ha kifogástalan munkát végzett. 116  

A hetedik pont címe „Peres ügyek”, amelyben a szerződő felek alávetették magukat a Királyi Járás 

illetőségének, amennyiben felmerülne valamilyen peres ügy.117 

A nyolcadik, egyben utolsó pont címe „Kincstári illetékek” miszerint a vállalkozó minden 

kincstári illetéket köteles volt kifizetni.118 A szerződés utolsó részében azt is megfogalmazták, hogy 

úgy a vállalkozó, mint az egyház is elfogadta és magukra nézve kötelező érvényűvé tette a 

szerződésben foglaltakat. A vállalkozó azonban a következő megjegyzést tette a szerződéshez: 

„Azon esetben, ha az egyház előzőleg a költségvetésben megállapított horgony vaslemeztől azt 

kívánná, hogy a templom tetőfedele ezenut palával fedessen be és az alá kátránylemez 

alkalmaztassák a deszkafedésre, úgy ezen többletmunkáért  400 az az négyszáz korona többlet 

költséget kíván. Azonban ha az egyház beleegyezik abba, hogy a tervtől eltérőleg a két oldal torony 

szélessége 5 méter helyett 470 méter szélességben építessék ki, a minthogy ezt szélesebben a káplán 

szoba miatt felépíteni nem is lehet az esetben az az általa kért 400 korona költségtől eláll.”  

A vállalkozó ajánlatát az egyház elfogadta, továbbá az egyházközség elismerte, hogy a 7000 korona 

biztosítékot átvette a vállalkozótól.119 

Az Úr asztalához tartozó készlet beszerzésére 1911. november 13. és december 10. közt 327 

ember adakozott összesen 704,6 koronát.120 Magyar Pál asztalos készítette el az Úr asztalát 150 

korona ellenében.121 

 

                                                           
115 Építési szerződés 1910. 3 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 
116 Uo., 4 o.  
117 Építési szerződés 1910. 4-5 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 
118 Uo., 5 o. 
119 Építkezési szerződés 1910. 5 -6 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található 

irattár.  
120 „Az uraszalához való készlet beszerzésére adakoztak” Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség 

parókiáján található irattár. 
121 Nyugta 1912 jul.13 Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 



 

6. képmetszet: A Nagydobronyi Reformtus Egyházközség  

1910-ben kelt, templomépítéséről szóló szerződésen található aláírások122 

 

(Forrás: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.) 

 

1911. március 8-án kezdődődött meg a régi templom lebontása és 1912. szeptember 25-én 

volt az új templom felavatása.123 A templomot Fejes István püspök szentelte fel. A szentelési 

szertartáson részt vett Németh Péter, Bereg vármegye alispánja, aki automobilján érkezett 

Nagydobronyba.124 

 1918. május 5-én ünnepelte a nagydobronyi református gyülekezet Magyar Bertalan 25 éves 

szolgálatának évfordulóját.  Az Istentisztelet után a gondnok mondott ünnepi beszédet és átadott az 

egyháztagok nevében egy aranyórát és egy láncot a lelkésznek. Az Állami Elemi Iskola tantestülete 

is kifejezte háláját a lelkész 25 éves szolgálatáért és megajándékozta Magyar Bertalant háborúba 

elvitt fiainak bekeretezett, felnagyított, díszes keretű képével.125 

 

3.2.3 A templom felújításáról szóló szerződés 

 

Az 1912-ben átadott templom tetőszerkezete 1927-re már felújításra szorult, ezért 

adakozásra szólították fel a híveket, akik közül 107 ember 13 183 koronát adott össze.126 1927. 

augusztus 24-én írták alá a Nagydobronyi Református Egyházközség nevében Magyar Bertalan 

                                                           
122 Építkező vállaló szerződés 1910. 6 o. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található 

irattár. 
123 HARASZY 1931. 280. o. 
124 Sárospataki Református Lapok 1912. 36. szám 343. o. 
125 Sárospataki Református Lapok 1918. 20-21. szám 108. o. 
126 „Benne van a templomtető javítására 1927-ben adakozók névsora” Forrás helye: A Nagydboronyi Református 

Egyházközség parókiáján található irattár. 



lelkész és Balog Ferenc gondnok Gerendei Dezső vállalkozóval azt a szerződést, amely a 

„Vállalkozói szerződés” címet viselte. A szerződés három fő pontot tartalmazott, aminek az első 

pontja nyolc alpontból állt. A tetőszerkezet több helyen is meg volt rongálódva és a javítást már 

nem lehetett tovább halasztani. A templomnak a hátsó részét azonban nem kellett a vállalkozónak 

felújítania, bizonyára azon a helyen nem volt megrongálódva, a palatető ott mindössze alaposan le 

kellett takarítani a szennyeződésektől. A palatetőt tejesen le kellet bontania és csak a hibás palákat 

kellett pótolnia a vállalkozónak mindezt saját költségen. A csatornákat is le kellett cserélni a 

templomon, s azt is kikötötték, hogy a bádogos munkát köteles pontosan elkészítenie.  

A felújításról szóló szerződés szerint a tetőszerkezet felújítására összesen 10 500 koronát a fizettek 

vállalkozónak, s az összeget két részletben fizették ki: felét a munkálatok megkezdése előtt, a másik 

felét pedig azok befejeztével. A munkához szükséges anyagokat a vállalkozónak saját költségén 

kellett beszereznie. A szerződés magába foglalta még, hogy a vállalkozó tíz év garanciát ad a 

munkájára, ennek okán, ha valami e tíz év alatt megrongálódott a tetőszerkezeten, azt köteles volt 

ingyen megjavítani. A felújítást az 1927-es év végéig köteles volt befejezni. Peres ügy esetén az 

ügy az ungvári „járásbíróság illetékessége alá fog tarozni.”127 

 

7. képmetszet: A Nagydobronyi Reformtus Egyházközség 

1927. évi templomfelújításáról szóló szerződésen található aláírások.128 

 

(Forrás: „Vállalkozói szerződés” 1927.  

A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.) 

                                                           
127 „Vállalkozói szerződés” 1927. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár. 
128 „Vállalkozói szerződés” 1927. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség parókiáján található irattár.  



 

 

3.2.4 A templomfelújítás utáni évek 

 

Az 1928. február 16-án keletkezett kimutatás szerint – amit az Ungi Református Egyházmegye 

esperese kért a hetedik évi 27. körlevelében – a Nagydobronyi Református Egyházközség teljes 

lélekszáma 2712 és ebből mindössze 1450 személy az, aki betöltötte akkorra a tizenkettedik 

életévét.  Az egyházközség lélekszámának adatain túl a kimutatás tartalmazza még azt is, hogy 

1928-ban milyen anyagi forrásokból tartotta fent magát az egyházközség. Fő bevételforrása 

önkéntes adományok voltak, továbbá bevételt az egyházi adók, az állam adócsökkentési segélye és 

az egyházi birtokból befolyó összegek voltak. Három egymást követő évben az alábbiak szerint 

alakult az egyház bevétele:  

 1925 = 24845 korona,  

 1926 = 26244 korona, 

 1927 = 35587,89 korona.129 

Magyar Bertalan református lelkipásztor éves jövedelme 1910-1931 közt 5135 korona volt. Az éves 

pénzbeli jövedelem mellett a lelkész birtokában volt még 769 öl szántóföld és 1100 öl rét. A 

legeltetés jogáért a lelkésznek évente 200 korona ütötte a markát. A rét és szántóföldből 1799 

korona keresete volt. Évente összesen 7434 korona jövedelme volt a lelkésznek (lásd: 5. 

képmetszet) 

                                                           
129 „Kimutatás” 1928. Forrás helye: A Nagydboronyi Református Egyházközség hivatalában lévő archívumában 

található.  



5. képmetszet: Magyar Bertalan lelkész 

1931. augusztus 11-i jövedelembevallásán található aláírása.130 

 

Forrás: A nagydobronyi református lelkész évi javadalmazása, 1931. Forrás helye: A Nagydboronyi 

Református Egyházközség parókiáján található irattár. 

 

Magyar Bertalan lelkészségének időszakában jelentős változások mentek végbe a gyülekezet 

életében, dinamikusan nőtt az egyháztagok száma és a templom átépítése is megtörtént. Magyar 

Bertalan 1932-ig volt lelkész Nagydobronyban.131 

Miután 1944-ben a vörös hadsereg bevonult Nagydobronyba, elindult a település 

szovjetesítése, s a rendszernek nem tetsző, vagy abba be nem illeszkedő egyéneket koncepciós 

perben ítélték el. Ez történt Gönczy Pál lelkésszel is, akit 25 év kényszermunkára ítéltek, amit a 

szibériai Silinkában töltött le132 és 1956-ban engedték szabadon.133 

 

3.2 A Nagydobrony Református Elemi Népiskola történetéből (1618–1944, 1995) 

 

Az első utalás a Nagydobrony oktatási életének jelenlétére 1618-ból származik és a református 

egyházhoz köthető.134 A már említett Győry Mihály által írt 1792-es jegyzőkönyvben utal a szerző 

az egyházi oktatás folytonosságára 1618 és 1792 között, ugyanis azt írja, hogy azóta is az egyház 

                                                           
130 A nagydobronyi református lelkész évi javadalmazása, 1931. Forrás helye: A Nagydboronyi Református 

Egyházközség parókiáján található irattár. 
131 FODOR 2016. 78. o.  
132 UO., 82. o. 
133 FODOR 2016. 78. o. 
134 HARASZY 1931. 277.o. 



birtokában van az „oskola”.135 A református elemi iskola tanítóinak a kronologikus névsorát 

legrészletesebben Fodor Gusztáv136 munkája szolgáltatta kutatásunkhoz. A fent említett publikált 

forrás és az általunk vizsgált Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) 175. fondjából kiszűrt 

információk alapján a református elemi iskola tanárainak névsorát a 4. táblázat tartalmazza 

kronologikus rendben. 

 

4. Táblázat: A Református elemi iskola tanárainak névsora 1772–1944 között137 

Tanár neve Szolgálati ideje 

Juhász Pál 1772–1780 

Szabó János 1780–1786 

Málnási Sámuel 1786–1789 

Szabó Dávid 1789–1801 

Szabó György 1801–1809 

Diós Ferenc 1809–1826 

Rásky András 1826–1855 

Eperjessy Károly 1855–1899 

Sulyok János 1899–1904 

Récze Vilma 1901–1904 

Kapéry Ferenc 1904–1926 

Buráné Wittenberg Larotta 1927–1935 

Bukó Lajos 1928–1929 

Izédu Gyula 1929–1930 

Dóka Károly 1922–1944 

 

A KTÁL beregszászi részlegén végzett kutatásunk során, a fellelt források alapján kiszűrt 

információk arról tanúskodnak, hogy a községben a múlt század első felében párhuzamosan 

működött református felekezeti-, állami- és ruszin elemi népiskola. A levéltárban az 1902–1904 

közötti időből a református felekezeti iskola előmeneteli és mulasztási naplóit találtam meg, az 

1904 és 1921 közötti időszakból információt a már említette Fodor munkájában találtam, miszerint 

Kapéry Ferenc 1904-1926 közt volt tanító az Református Népiskolában.138 

A református elemi népiskolában 1902/03, 1903/04-es tanévben összesen 406 gyerek járt 

ebből 224 fiú és 182 leány, s az iskolának összesen hat osztálya volt. Az oktatásában résztvevő 

                                                           
135 Uo. 
136 FODOR 2016. 78.o. 
137 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár 175. fond és lásd még FODOR 2016. 78.o. 
138 FODOR 2016. 78.o. 



gyerekek felekezetileg sokszínűek voltak: főleg reformátusok, de voltak továbbá köztük görög 

katolikus, római katolikus és izraelita felekezetűek is.139 A tanév folyamán három gyerek meghalt: 

Hidi Ferenc és Szanyi Borbála 1903-ban vesztette életét,140 Szanyi Gy József pedig 1904-ben halt 

meg.141 

1921–22-es és az azt követő 1923–24-es tanévről annyit biztosan tudunk, hogy Kapéry 

Ferenc volt a tanítója a III–IV. osztályoknak.142 Az osztályban 6-tól 11 éves korig jártak a gyerekek, 

túlnyomó részt nagydorboronyi születésűek, de volt egy tanuló, aki Bilkén született továbbá volt 

egy, aki a Beregszászi járásban található Somi Tanya nevű településen. A teljes létszáma 75 fő volt, 

amelyből 38 leány és 37 fiú tanuló.143 

1924–25-ös tanévben a Nagydobronyi református elemi népiskola igazgatója Magyar 

Bertalan volt, tanítója pedig Kapéry Ferenc. Az osztályban összesen 29 fiú tanuló tanult.1441927–

28-as tanévben a református elemi népiskola igazgatója ugyan az volt, mint az állami elemi 

népiskolának, Kopcsák János. Az általam vizsgált osztálynaplóból kiderült továbbá, hogy az 

osztályban tanított még „Más tanító: Bura Józsefné km. tanítónő”,145 akinek a teljes neve, mint 

kiderült az állami elemi népiskola 1929–30-as tanévének előmeneteli és mulasztási naplójából, 

hogy Buráné Wittenberg Larotta.146 1927–28-as tanévében összesen 36 tanuló járt a református 

elemi népiskolába (12 leány, 24 fiú).147 

1928–29-ben a tanév november elsejétől kezdődött meg. Ebben az évben Buráné Wittenberg 

Larotta illetve Bukó Lajos hitoktató tanította a gyerekeket.148 Az osztályban 80 gyerek tanult 

összesen (33 fiú, 47 leány). Ebben az osztályban csak nagydobronyi születésű tizennégy éves 

gyerekek kezdték meg a tanévet.149 Az osztályból Hidi Sándor faipari szakiskolába iratkozott be 

Ungváron.150 Ebben az évben egy másik osztály is működött, ahol 40 gyerek tanult, de a tanév 

folyamán egy diák kilépett az iskolából, és így 39 gyerek fejezte be a tanévet.151 A 40 gyerekből 16 

leány volt és 24 fiú. Továbbá 34 református vallású volt, 6-ról pedig nincs felekezeti adat.152 

1929–30-as tanévben Izédu Gyula és Buráné Wittenberg Laotta volt a tanító a református 

népiskolában. Az iskolában 80 tanuló kezdte meg a tanévet, de annak folyamán egy gyermek 

                                                           
139 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat, folio 1-14. 
140 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat. folio 6. 
141 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 1. ügyirat, folio 10. 
142 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 3. ügyirat, folio 1. és 10. ügyirat, folio 1. 
143 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 10. ügyirat, folio 1-42. 
144 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 14. ügyirat, folio 1. 
145 KTÁL, 175. Fond, 1. opisz, 22. ügyirat, folio 1. 
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otthagyta, egy új pedig ember beiratkozott az osztályba.153 A 80 tanulóból 37 leány és 43 fiú volt. 

Az osztály tanulói közt 77 református felekezetű tanult és egy görög katolikus, illetve 12 tanuló, 

akiről nincs adat az előmeneteli és mulasztási naplóban.154 

1931–1932-es tanévben Magyar Bertalan volt az igazgató, aki református lelkész is volt 

egyben. A I. osztály (7–8.) évfolyamában tanított Dóka Károly továbbá Buráné Wittenberg Larotta. 

Az osztály 59 tanulóval kezdte a tanévet, de két tanuló a tanév során kilépett ezért 57 gyerek fejezte 

be az évet.155 57 gyerekből 34 volt leány és 23 fiú. Felekezetét tekintve az osztály minden tanulója 

reformátusvallású volt.156 

1932–33 tanévben a református elemi népiskola igazgatója P. Jenő volt. A tanító Dóka 

Károly és továbbá Buráné Wittenberg Larotta. Az osztályban összesen 79 tanuló kezdett tanulni, két 

tanuló kilépett a tanév közben így a tanév végére 77 tanuló maradt az osztályban.157 A 79 tanulóból 

37 volt fiú és 42 leány. Felekezetét tekintve az osztály teljesen homogén volt, minden tanuló 

református felekezetű volt.158 Mint kiderült az osztály napló végén található „Kimutatás”-ból az 

osztály minden tagjának magyar volt az anya nyelve.159 

1933–34-es tanévben a Református Elemi Népiskola (5-6.) osztályában Dóka Károly volt az 

osztály-tanító továbbá tanító volt még itt Buráné Wittenberg Larotta.160 Az osztályban összesen 82 

gyerek tanult (35 fiú, 47 leány). Az osztályban 81 ember református felekezetű volt és volt még egy 

ember, aki a római katolikus vallást vallotta magáénak.161 

1934–1935-ös tanévben 5. évfolyam adatait tartalmazta az általam vizsgált előmeneteli és 

mulasztási napló. Az osztály-tanító Dóka Károly volt továbbá tanított még itt Buráné Wittenberg 

Larotta.162 Az osztályban 66 gyerek tanult (35 fiú, 31 leány), a gyerekek közül 65 gyerek református 

volt és egy tanuló volt római katolikus.163 Az előmeneteli és mulasztási napló utolsó oldalán lévő 

adatokból kiderült, hogy a tanulók minden tagja magyar anyanyelvű volt ebben az osztályban.164 

1935–36-os tanévben a hatodik haladó évfolyamban tanult 35 fiú tanuló felekezetük szerint 

mindenki református volt az osztályban.165 Az előmeneteli és mulasztás napló utolsó oldalán lévő 

adat szerint az osztály minden tagja magyar anyanyelvű volt.166 
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1939–40-es tanévben a tanítás szeptember 10-én kezdődött meg, az osztálynaplót Dóka 

Károly vezette.167 Az osztályban 37 nagydobronyi születésű, református fiú járt, akik 11–14 év 

közöttiek voltak.168 1940. május 14-én az osztályból Weisz Emil elköltözött Bátyúba. Az osztályban 

haláleset is történt, Szanyi P Sándor halt meg 1940. június 5-én.169 A tanév 1940. június 15-ig 

tartott.170 

1940–41-es tanévben 36 fiú tanuló járt a Nagydobronyi Református Elemi Népiskolába. A 

tanulók közül 35-en voltak nagydobronyi születésűek egy ember volt az osztályban, aki kistopolyai 

születésű volt. Továbbá az osztályban 33 magyar, három zsidó és egy ruszin anyanyelvű gyerek 

tanult. Az osztályban 11–13 év közötti gyerekek jártak. 171 A tanító Dóka Károly volt és a tanév 

1941. május 15-ig tartott.172 

1941–42-es tanévben Dóka Károly volt a tanító.173 Az osztályban 38 fiú tanult, közülük 36 

gyerek volt nagydobronyi születésű egy gyerek volt, aki Pályinban született és szintén egy ember 

volt sztárai születésű volt. Az osztályban 11-13 éves gyerekek jártak. Az osztály tanulói felekezeti 

megoszlása szerint 33 református felekezetű fiú volt az osztályban és 5 izraelita felekezetű.174 

1942–43-as tanévben is Dóka Károly volt a tanító. Ebben az osztályban 30 református, 

magyar anyanyelvű, fiú tanuló tanult. Az osztályból két embert nem osztályoztak a mulasztásaik 

miatt. Ebben az osztályban is szinten a gyerekek 11-13 éves korúak voltak.175 A tanév 1943. május 

9-edikén zárult le.176 

1943–44-es tanévben Dóka Károly volt a tanító. A tanév 1944. május 31-edikén zárult le.177 

A tanévben 45 magyar anyanyelvű, református, fiú tanuló tanult, akik 11–14 év közötti gyerekek 

voltak.178 

Miután a szovjetek 1944-ben megszállták Nagydobrony nagyközséget, az egyházi intézményesített 

nevelés is teljesen megszűnt. 

 

3.3.1 A felekezeti oktatás újjáélesztése a településen 

 

A református felekezeti oktatást 1995-ben indították újra Nagydorbony Református Líceum 

néven.  A kezdeményezők Horkay László a Kárpátaljai Református Egyház akkori püspöke és 
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Szabó Dániel Nagydobronyi lelkipásztor és egyben a Presbiter Szövetség elnöke voltak. A 

megnyitó 1995. augusztus 15-én volt. Az első tanévet 1995–1996 huszonhat diák és tizennyolc 

tanár kezdte meg. Akkor nem állt rendelkezésükre tanterem, így kénytelenek voltak a 

Nagydobronyi Középiskola régi termeit bérelni. A Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége 

azonban beállt a jó ügy mögé és átadta az egykori óvoda épületét, hogy ott az intézmény 

kollégiumot hozhasson létre. A Nagydobronyi Gyülekezet jóvoltából az intézmény 1996-ban egy 

épületet vásárolt, ahol fiúkollégiumot, illetve étkezdét hoztak létre. 1998-ban az intézmény a 

Stichting Hulp Oost segélyszervezet és a Nagydobronyi Református Egyházközség jóvoltából 

megvásárolhatta oktatási főépületét. Az intézmény beindulását követően többszörös túljelentkezés 

volt tapasztalható, ennek okán kollégiumkibővítésére volt szükség. A főépület mellett közvetlenül 

egy romos épületrész volt található, ami gyógyszertárként funkcionált. A szóban forgó épületrészt a 

XXI. század elején sikerült megvásárolnia a líceumnak. A felújítást a Nagydobronyi Református 

Egyházközség, az Amerikai Magyar Református Egyház és az Illyés Közalapítvány támogatta.179 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kutatás eredeti célja az volt, hogy a fellelhető irattári, illetve levéltári és szakirodalmi források 

nyújtotta információk alapján felvázoljam a Nagydobrony történetének egy szakaszát.  

A kutatás módszertana közül az irat, illetve levéltári primer források feltárását, azokból 

történő tényanyag kiszűrését, illetve a már meglévő szakirodalom nyújtotta információk 

feldolgozásával éltem. 

Elért eredmények: a Nagydobronyi Körjegyzőség iratainak nagyobb részét teljesen sikerült 

feldolgozni. Kiderült, hogy a körjegyzőségnek nagyon sokrétű feladatköre volt: a körjegyző 

levélben tartotta a kapcsolatot a járási főszolgabíróval. A főszolgabíró megbízatásait el kellett 

végeznie a körjegyzőnek. Ugyancsak ő hitelesítette a szociális juttatásban részesülők kimutatásait. 

Tevékenysége azonban ezzel még nem merült ki, mert a körjegyzőség bélyegzője is szükséges volt, 

hogy valaki határátlépési engedélyt kapjon. Továbbá ő intézte a földbirtokok árverezésének az 

ügyét is.  

A Nagydobronyi Református Egyházközség irattárában fellelhető adatok nagy részét 

feldolgoztuk. Az iratokban sok információt találtam Magyar Bertalan lelkészségének idejéről. Az 

irategyüttes a lelkész életrajzi adatait is tartalmazta: fény derült a lelkész tanulmányának és 

szolgálatainak színhelyeire. Kiderült, hogy Sárospatakon szerzett lelkészi képesítést 1877-ben. 

Minaj volt az első község, ahol szolgált, s itt ismerte meg későbbi feleségét, Minaji Malvint is, 

akitől két fia született: Bertalan és László. 1893–1932 között Nagydobronyban szolgált református 

lelkészként. A településen töltött szolgálata idején a gyülekezet életében nagy változások mentek 

végbe: ekkor került teljes átépítésre a gyülekezet temploma. Lelkészi szolgálatát a gyülekezet 

híveinek a megbecsülése jellemezte. Utóbbit bizonyítja, hogy 1918-ban a közösség megünnepelte a 

Nagydobronyban eltöltött szolgálatának 25. évfordulóját.  

A templom átépítéséről és annak forrásairól pontos információkat találtunk, kiderült, hogy 

az egyházközség a projektre három éven keresztül gyűjtötte az adományokat. A templom tervrajzát 

Katona György készítette, az építkezést pedig Leskó János építkezési vállalkozó valósította meg 

1911-ben. A templomot Fejes István püspök szentelte fel 1912. szeptember 25-én. Az is kiderült, 

hogy a templomot 1927-ben fel kellett újítani, amely Geredei Dezső kivitelezésében történt meg.  

Problémát okozott, hogy a körjegyzőség iratanyaga nem volt kronologikus az ügyiratokon 

belül. Ami az oktatással kapcsolatos levéltári forrásokat illeti, azok pedig hiányosak voltak, az 

1904–1920-es időszakból nem találtam semmit. 

Úgy véljük, a kutatás Nagydobrony történetének tematikájában folytatható, mivel még korán 

sem sikerült teljes részletességében feltárni azt. 



РЕЗЮМЕ 

 

Метою дослідження було показати частину історії с. Велика Добронь на основі даних 

архівних та фахових літературних джерел.  

Методами дослідження були знаходження, збір та виявлення історичних фактів з 

архівних джерел, а також опрацювання фахової літератури.  

Досягнуті результати: успішно була опрацьована частина з документів 

Великобронського окружного нотаріуса. Виявилося, що окружний нотаріус займався 

виконанням багатьох завдань. Окружний нотаріус підтримував зв’язок з головною суддею у 

формі листування. Окружний нотаріус мав виконати доручення головного судді. Окружний 

нотаріус затверджував виписки людей, які отримувало соціальну допомогу, але його 

діяльність не завершувалася вище написаним, тому що для отримання дозволу на перетин 

кордону потрібна була його печатка. Також займався аукціонами земельних ділянок.  

Була опрацьована частина документів, які знаходилися в архіві Великодобронської 

реформатської громади. Із документів ми змогли отримати багато інформацій з періоду 

пастирництва Мадяра Берталана. Архів також зберігає біографічні дані пастиря. З’ясувалися 

місця навчання та служби пастиря. У 1877-му році він отримав кваліфікацію пастиря в м. 

Шарошпоток (Угорщина). У цьому ж році, при своєму першому поселенні в с. Минай, він 

познайомився зі своєю майбутньою жінкою, Мінай Мальвіною, яка народила йому два сина: 

Берталана та Ласло. У 1893–1932 роках він служив реформатським пастирем в с. Велика 

Добронь. При його службі відбулися великі зміни в житті реформатської громади. У цей 

період відбулася повноцінна перебудова храму. Члени громади цінували пастиря. Доказом 

цього являється святкування 25-річчя його служби у с. Велика Добронь.  

Ми знайшли точні інформації про перебудову храму та про його джерела, виявилося, 

що на протязі трьох років громада збирала на цей проект пожертвування. План храму 

створив Катона Дьєрдь, а будівництво проводилося підприємцем Лешко Яношом у 1911-му 

році. Освячення храму відбулося 25 вересня 1927-го року Фейеш Іштваном. Виявилося і те, 

що храм потрібно було реставрувати у 1927-му році, яке проводив Герендей Дежев.  

Проблеми: документація округу не завжди була в хронологічному порядку в середині 

опису. Дуже багато часу займало доступ до архіву Великодобронської реформатської 

громади, із-за іншого роду занять пастиря. Що стосується архівних джерел, пов’язаних з 

освітньою діяльністю, вони були неповноцінними, у періоді 1904–1920 років ми не змогли 

знайти нічого. Дослідження можна продовжувати, тому що минуле с. Велика Добронь не 

являється настільки детальною, наскільки вона може бути. 
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