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Kárpátalja történetének tanulmányozása 

Kárpátalja a földrajzilag a Kárpát-medence szerves része, így történetét sem lehet 

elválasztani a Kárpát-medence történetétől, ezért az együtt kell tárgyalni, nem lehet elválasztani. 

Különösen érezhető ez a Magyar Királyság megalakulása után. 

A Kárpátalja név csak a 19. században tűnt fel, de a 20. század elején vált rendszeressé. 

Ezért nem helyes ezt a nevet használni a korábbi időszakokban. A terület megjelölésére 

véglegesen csak a második világháború után használták, amikor Kárpátalja a Szovjetunió 

kötelékébe került. Ekkor csatolták Szovjetunió tagköztársaságához, az Ukrán Szovjet Szocialista 

Köztársasághoz. Ukrajna 1991-es függetlenné válása után a Magyarországgal kötött 

egyezmények alapján Kárpátalja megmaradt a független Ukrajna kötelékében. 

A mai Kárpátalja területe a következő államokhoz tartozott:  

 895-1920 – Magyarország része 

 1920-1938/1939 – Csehszlovákia része 

 1938/1939-1944 – Magyarország 

 1944-1945 – Csehszlovákia része + szovjet megszállás 

 1945-1991 – Szovjetunió része (USzSzK) 

 1991-től – Ukrajna része 

Kőkor 

Őskőkor - paleolitikum 

A tudomány mai állása szerint az első emberek körülbelül 3 millió évvel ezelőtt váltak ki 

az állatvilágból valahol Kelet-Afrikában (Gona, Omó, Isangó, Olduvai s más lelőhelyek). Ám az 

újabb európai és ázsiai leletek arra késztettek egyes kutatókat, hogy az emberré válás zónáját 

sokkalta nagyobb területekre terjesszék ki. Ma még nem tudjuk, hogy Kárpátalja milyen szerepet 

játszott ebben a folyamatban, de ismerve e térség geológiai történetét az utóbbi 10 millió évben, 

a kutatóknak fel kell készülniük bármilyen meglepetésre... 

A kárpátaljai őskőkor vagy másként paleolitikum1 mai ismereteink szerint körülbelül 1 

millió évvel ezelőtt kezdődött és körülbelül i.e. 10 ezerig tartott, s egybeesett a Föld geológiai 

történetének ama szakaszával, amely jégkorszak vagy pleisztocén néven ismert. Kárpátalján 

majdnem 100 őskőkori lelőhelyről van tudomásunk. Ezek többsége kisebb-nagyobb kőeszköz-

gyűjteményekből áll, melyeknek nincs stratigráfiai kötöttsége, vagyis nem kapcsolódnak egyes 

                                                           
1 Paleolitikum (magyarul: régi kőkorszak, őskőkor vagy pattintottkő-korszak) a régészek adta elnevezés, amely 

földtörténeti szempontból a pliocén végével és a pleisztocénnel esik egybe. A paleolitikum a legújabb 

meghatározások szerint körülbelül 2,4 millió évvel ezelőtt (± 0,3 millió év) kezdődött és kb. 11 500 éve ért véget. Az 

emberiség történetének 99,5%-a a paleolitikumra esik. Az őskőkorszak az emberi eszközhasználatnak az a szakasza, 

amikor a kő- és csonteszközök tudatos készítése zajlik (alsó időbeli elhatárolásként az eszközt már használó, de nem 

készítő emberféléktől), és a technológia a szilánkhasításra korlátozódik (felső időbeli elhatárolásként a középső 

kőkorszak eszközkészítő technológiájától). Ez az eszközkultúra végigkíséri a Homo genus fejlődését a Homo 

rudolfensistől a H. erectuson, H. habilison, H. ergasteren és H. antecessoron keresztül a Homo sapiensig. 



geológiai rétegekhez. Ilyen esetben csak a kőeszközök morfológiai jegyei és tipológiájuk az, ami 

alapján meg lehet állapítani korukat és valamely kultúrához való tartozásukat. Sokkalta kisebb 

számban vannak képviselve azok a telepek, ahol a régészeti anyag jól datálható geológiai 

rétegekbe van beágyazva. Ezek közé tartoznak a királyházai többréteges telep, a beregszászi 

(kis-hegyi) telep, a csarnatői lelőhelyek, a nagyrákóci lelőhely és az uglyai barlangtelep. 

Kétségkívül a leggazdagabb és legjelentősebb az 1974-ben felfedezett királyházai telep2, 

mely az Ős-Tisza VII-ik, 100-120 méteres teraszán helyezkedik el. A kőeszközök többezer m2 

területen fordulnak elő. A majd két évtizednyi ásatás eredményeként a telepről több mint 60 ezer 

régészeti tárgy került elő: kőszerszámok, magkövek, szilánkok, pengék3 stb. A régészek mellett a 

lelőhely tanulmányozásában aktívan részt vettek geológusok, geofizikusok, pollenszakértők s 

más tudományágak képviselői, és így a királyházai telep Európa legalaposabban tanulmányozott 

őskőkori emlékei közé sorolható. 

A telepen a 12 m vastag agyag üledékben 28 különböző geológiai réteg figyelhető meg, 

melyekből 9 úgynevezett őstalaj vagy paleosol. A paleomágneses vizsgálatok, a pollenanalízisek 

s geológiai adatok lehetővé tették, hogy a királyházai telep 16 régészeti lelethorizontját 

Összekapcsolják az európai jégkorszak periódusaival, abszolút értékben is kifejezzék a lelőhely 

korát és megfigyeljék az őskőkori ember történetének és kultúrájának fejlődését majdnem 1 

millió éven keresztül. 

A királyházai telepen a legkorábbi emberre utaló leletek kőeszközök formájában a 27. és 

28. geológiai rétegekből kerültek elő, melyek a günz eljegesedési korszakba tartoznak, s 

paleomágneses adatok alapján régebbiek 800 ezer évnél, vagyis kb. 1 millió évesek. A 

pollenanalizis szerint a lelőhely környékén, mely egy folyómenti teraszon helyezkedett el, 

dominált az erdei fenyő és a nyírfa. A kőeszközök helyi andezitből készültek, s nagyobbrészt 

                                                           
2 A királyházi (Королеве, Nagyszőlősi járás) többrétegű település európai jelentőségű lelőhely, az ott megtalálható 

üveges dácitot (régészeti szakirodalomban andezitként emlegetik) több százezer éven át használták az eszközkészítő 

mesterek. 
3 Magkőeszköz a szilánkok lepattintásával kialakított eszköz. Ebbe a típusba tartoznak a legrégibb kavicseszközök és 

őket követően sokféle ipar, egészen a neolitikumig. A legjellegzetesebb magkőeszközök a szakócák, jóllehet késői 

típusaik egy részét éppenséggel szilánkokból készítették. Az őskőkorban ezekkel végezték el a nehéz 

munkafolyamatokat. 

Szilánkeszközök egy kőtömbből vagy kőgumóból lehasított szilánkból készült szerszámok. Sok fajtájuk van: például 

moustier-i kaparok, késői szakócák és a Kínában talált nagyméretű eszközök. A szilánkok és a pengék hasonló 

jellegűek, és csak hosszuknak és szélességüknek egymáshoz viszonyított aránya különbözteti meg őket. 

Pengék olyan szilánkok, amelyek hosszabbak, mint amilyen szélesek. A szilikátos kőzetek zöme úgy hasad, hogy 

minden további megmunkálás nélkül kiváló élű pengéket ad, és az őskőkori pengék jó része ilyen volt. Készültek 

azonban pengékből kaparok és árvésők is, és együttesen nagyon jellemzők a késői őskőkori iparokra. 

Szakóca nagyméretű, kétoldalt megmunkált, általában magkőből készült eszköz. 

Különféle formaváltozatai vannak: lehetnek körte alakúak vagy tojásdadok. Nincs adatunk arra, hogy nyélbe 

illesztve használták volna őket. Általában 15-20 cm hosszúak, és úgy munkálták meg őket, hogy igen jól 

illeszkednek a tenyérhez, ezért olykor rossz kifejezéssel marokkőnek hívják. Valószínűleg gyökerek kikaparására és 

a nagy emlősök feldarabolására szolgáltak. Az abbeville-i és acheuli iparok jellegzetes, meghatározó típusai voltak. 

Afrikától Európáig és Indiáig legalább 500 ezer éven át használták. 



szilánkokról és kavicseszközökről van szó, melyek az acheuli kultúrához4 sorolhatók. Ettől az 

időtől kezdve az emberek időről időre felkeresték a települést és évezredeken keresztül 

megfigyelhető kultúrájuk fejlődése. Az acheuli kultúra régészeti leletei Királyházán hét rétegbői 

kerültek elő, melyek kora 1 millió évtől ~ 150 ezer évig terjed. A kőipar tanulmányozása 

kimutatta, hogy ezek a leletek genetikai kapcsolatban állnak egymással, vagyis a helyi lakosság 

továbbéléséről, továbbfejlődéséről van szó a Günz, a Mindél és a Riss eljegesedési periódusok 

folyamán. Ez idő alatt az Ős-Tisza partján élő emberek természeti környezete többször 

megváltozott. A klíma hol hidegebb és szárazabb volt a mainál, hol pedig mérsékelt, míg a 

növényzet ennek megfelelően hidegtűrő nyírfa- és tűlevelű erdőkből vagy sztyeppéi és 

erdőssztyeppei jellegű növényekből tevődött össze. 

A királyházai telep mellett az acheuli ember, az úgynevezett Homo erectus5 nyomait 

sikerült felkutatni még Rakaszon, Nagyrákócon, Kovászon, s talán Kisbégányban. Ezek a 

lelőhelyek különböző korúak, s csak egy részükön folytak ásatások. Mindenesetre azt meg lehet 

állapítani, hogy kőiparuk hasonló a királyházaihoz, csak a nyersanyagban vannak különbségek 

(andezit Királyházán és obszidián Rakaszon6). 

Körülbelül 150 ezer évvel ezelőtt, a Riss-Würm intcrglaciális (eljegesedések közötti 

időszak) kezdetén, a helyi lakosság kultúrája fejlődésének újabb szakaszát éri el, amely a 

kőeszközök megmunkálásának technikája és tipológiája alapján a tágabb értelemben vett 

mousteri kultúrához sorolható. Ez utóbbi, mint a neandervölgyi ember7 hagyatéka, nem volt 

egységes, ami a mousteri kultúrák8 különböző eredetére s fejlődési irányaira utal. A legkorábbi 

mousteri lakók hagyták maguk után az úgynevezett korolevói (Királyháza ukrán nevétől) 

                                                           
4 Acheuli kultúra az 1872-ben feltárt franciaországi Amiens közelében lévő Somme á Saint-Acheul lelőhelyén talált 

kőeszközökről kapta nevét. Pleisztocénben az alsó-régi kőkorszakban létezett kultúra, amely már szakócákat is 

alkalmazott egyéb szerszámokon kívül. 
5 Homo erectus (magyarul: „felegyenesedett ember”; néha azonosítva a Homo ergaster fajjal, azaz „munkás ember”) 

az emberi nem (Homo) egyik faja. Köznapi nevén az előemberek közé tartozik. Mintegy 1,8 millió (mások szerint 

1,2 millió) évvel ezelőtt jelent meg és kb. 200 ezer évvel ezelőtt tűnt le. Afrikában alakult ki, de eljutott Ázsia és 

Európa területeire is. 
6 Obszidián (vulkáni üvegként is ismert) egy kiömlési kőzet, mely a magmatikus tevékenység során keletkezik, 

amikor a savas és viszkózus forró láva hirtelen lehűl és megszilárdul. A kőzet igen gazdag szilikát-vegyületekben. 

Az obszidián lényegében véve egy természetes, kemény üveg. 

Az obszidián elsősorban más kiömlési kőzetekkel együtt fordul elő. Legjelentősebb lelőhelye az óceáni kéreg, amely 

vulkáni működés eredményeként keletkezik az óceáni törésvonalakon. 

A kőkorszakban már az őskőkorszaktól kezdve az obszidiánt különböző használati eszközök (kések, nyilak) 

készítésére használták. A Kárpát-medencében három lelőhelye ismert. A kárpáti I obszidiánok a szlovákiai Cejkov 

környékéről származnak. A kárpáti II obszidiánok geológiai lelőhelye a magyarországi Tokaji-hegységben található. 

A kárpáti III obszidián geológiai lelőhelye Rakasztól északra található. 
7 Neandervölgyi ember (Homo neanderthalensis vagy Homo sapiens neanderthalensis) vitatott besorolású emberféle. 

Van olyan vélemény, miszerint az emberfélék (Hominidae) egy kihalt faja. Más vélemények szerint nem faj, hanem 

alfaj (H. sapiens neanderthalensis) és nem kihalt, hanem keveredett az északra hatoló Homo sapiens sapiens alfajjal, 

létrehozva a paleoeuropid rasszot. Mintegy 200-250 000 éve jelent meg és kb. 28 000 évvel ezelőtt tűnt el. Európa 

és a Közel-Kelet egyes területein élt, az utolsó időkben a mai emberrel (Homo sapiens) egy időben és helyen. 

Köznapi nevén az ősemberek közé tartozik, sokáig nem tartották a modern ember ősének, hanem egy kihalt 

oldalágának. Napjainkban azonban bebizonyították, hogy a neandervölgyi emberek génállománya megtalálható az 

európai lakosságban (1% - 4% közötti mértékben). 
8 Mousteri kultúra a középső paleolitikumban létezett régészeti kultúra.  



kultúrát (Lelőhelyei: Királyháza I: IVa, IV, III komplexumok; Királyháza II: III komplexum; 

Csarnatő (Cserna) I, IX s mások). Ez a kőipar genetikailag a korábbi kultúrából nőtte ki magát. 

Jellemző rá a levallois-i technika9; különböző vágóeszközök, kaparok, standardizált levallois 

típusú szilánkok stb. E kultúra a riss-würmi meleg időszakkal van kapcsolatban, amire a IV. 

paleosol réteg pollenvizsgálata is utal. Eszerint abban az időben az éghajlat melegebb és 

nedvesebb volt a mainál, s a neandervölgyiek nagyobbrészt lombos – tölgy, bükk gyertyán 

alkotta – erdők területén éltek. 

Az utolsó, a Würm eljegesedés kezdetén a királyházai kultúra hordozói úgy tűnik 

elhagyták területünket, mivel éppen ebben az időben jelennek meg levallois-i típusú kőiparok 

Északnyugat-Romániában és a Felső-Dnyeszter vidékén. Helyüket vidékünkön egy teljesen 

idegen kultúra foglalja el, amely a királyházai telepen a IIa komplexummal van képviselve. 

Ennek gyökereit a Kárpát-medencétől nyugatra lévő területeken kell keresni (például a 

szlovákiai szeletien kőipar s mások). 

Nemsokára azonban területünket egy újabb migrációs hullám éri el, mellyel Kárpátalján 

megjelenik egy újabb mousteri ipar: a Királyháza I, II komplexum. S bár a hasítási technikában 

hasonlít a korábbi kőiparhoz, a tipológiai jegyek eltérnek attól. Az újabb betelepülők kultúrája 

némi hasonlóságot mutat például a magyarországi Suba-lyuk barlang iparával és egyes 

szlovákiai lelőhelyekkel, ami egyben megadja az irányt is, ahonnan az új neandervölgyiek 

érkezhettek. 

Ezek után érdekes jelenségnek lehetünk tanúi az őskőkori társadalom fejlődésében 

Kárpátalján. Ugyanis a Würm eljegesedési korszak brörup interstadiális (Würm I-II- 

interstadiális) végén Királyházán megjelenik egy olyan kőipar, amely már felső-paleolitikumi 

jegyeket hordoz. Ám ami még érdekesebb, ezután újra egy tipikus mousteri ipar s lakosság 

jelenik meg itt. A régészek ezt a késői posztbrörupi ipart csernini (Cserna (Csarnatő) nagyszőlősi 

járási község ukrán neve után) kultúrának keresztelték el. Lelőhelyei: Királyháza I (I 

komplexum), Cserna X, IV, VIII, Hizsa I, Pleska II, s mások. A csernini kultúra az úgynevezett 

fűrészfogú mouster-i iparokkal áll kapcsolatban, különösen a moráviai lelőhelyekkel (Sipka, 

Csertova Dyra). 

A felső-paleolitikum Kárpátalján valamivel korábban kezdődött el, mint azt a királyházai 

ásatásokig gondolták. Ugyanis az általánosan elfogadott 35-40 ezer év helyett ma körülbelül 60 

ezer évesre datálják. 

                                                           
9 Levallois-i technika többségében előmunkált magkőből készült szilánkeszközöktartoznak ide. Egykor önálló 

iparnak tartották, ma azonban már csak sajátos eszközkészítő technikát jelöl az acheuli késői szakaszában és a 

moustier-i időszakban. Az effajta szilánkokat és előmunkált magköveket még ma is gyakran a levallois-i jelzővel 

illetik. 



A mintegy 40 kárpátaljai felső-paleolitikumi lelőhely, túlnyomó részt a Kárpátok 

előhegyeiben található. Ezek többsége nyíltszíni telep és csak egy barlangi lelőhelyünk van, 

éspedig a técsői járási Molocsnij Káminy. A nyíltszini telepek közül legismertebb a királyházai, 

beregszászi (Kis-hegy), ungvári (Radvánci-hegy). Ezek kőipara bár felső-paleolitikumi, de nem 

egységes se kulturálisan, se kronológiailag. A legkorábbinak a királyházai II telep II 

komplexuma és az I telep Ia komplexuma számítanak. Ezekben a tipikus felső-paleolitikumi 

prizmatikus hasítási technikájú módszereken kívül a korábbi levallois-i technika is jellemző, 

habár az egész eszközkészlet túlnyomóan felső-őskőkori (vakarók, kések stb.). A következő 

fejlődési stádiumot az úgynevezett radvánci típusú kőipar képezi (Ungvár – Radvánci-hegy, 

Gerény; Munkács – Pálhegy; Salánk). Végül a harmadik csoportot a közép-európai aurignaci 

kultúrkörhöz10 tartozó úgynevezett beregovói (beregszászi) kultúra telepei alkotják (Beregszász 

– Kis-hegy, Muzsaly, Bene stb.). Bár csak a beregszászi–kis-hegyi telep köthető geológiai 

rétegekhez (Taudorf meleg korszak utáni időszak), a tipológiai jegyek alapján bátran datálhatjuk 

a Würm eljegcsedési időszak utolsó stádiumával. 

A fent említetteken kívül figyelemre méltó még a técsői járási Nagyugolyka falunál levő 

Molocsnij Káminy nevű barlang. Ez az egyetlen őskőkori barlangi telep Kárpátalján. A 

lelőhelyet 1972-ben V.N. Gladilin fedezte fel, majd ugyanő tárta fel 1972-1973-ban. Később, 

1990-ben V.I. Tkacsenko végzett itt ásatásokat. A barlangban két tűzhely maradványaira, több 

mint húsz kőeszközre és egy csonteszközre akadtak a régészek számos barlangi medve 

csontjainak kíséretében. A telep korát C14 módszerrel a gröningeni laboratórium 25 550 ± 350 

évben állapította meg. A kőipar aurignaci típusú, de eléggé sajátságos. A telep rövidéletű volt és 

a legvalószínűbb, hogy a barlangi medvére vadászó ősemberek ideiglenes búvóhelyéül szolgált, 

de nem kizárt, hogy kultikus jelleget viselt. 

A kárpátaljai őskőkor kutatásában, bár az utolsó 30 évben hatalmas fejlődés volt 

tapasztalható, még sok homályos folt van; például, hogy milyen lehetett a helybeli lakosság 

kultúrája az utolsó eljegesedési korszak végén. 

Átmeneti kőkor - mezolitikum 

                                                           
10 Aurignaci kultúra Európa és Délnyugat-Ázsia régészeti kultúrája. Nevét első lelőhelyéről (típuskultúra), a dél-

franciaországi Aurignac település mellett feltárt leletegyüttesről kapta. A kultúrához besorolt leletek legkorábbi 

képviselői 40-36 000 évvel ezelőttiek, az utolsó ilyen jellegű leletek 28-26 000 évesek. Az aurignaci típusú kultúrák 

az őskőkorszak utolsó periódusának, a felső paleolitikumnak kezdeti szakaszára esnek. 

Az aurignaci eszköztár pengeszerű kőeszközökből (kések, kaparók, szilánkeszközök) és vésett-faragott 

csonteszközökből állt. Kő- és csonthegyű lándzsákat, kővel vagy mamutagyarból faragott golyóval nehezített 

pányvát használtak vadászfegyverként. Számos lelet tömegvadászatokra utal, ahol a nagyvadak (például lovak) 

teljes csordáit semmisítették meg. 

A halottaikat sokszor guggoló testtartásban, magas halmok alá temették. Más módszer volt a sekély gödrökben 

magzati pózban temetés, valamint sziklapárkányok alatti, nagyobb kőlapokkal vagy mamutlapockával betakart 

temetés. A testet általában vörös okkerral festették meg. Az aurignaci típusú kultúrákhoz kapcsolódnak a nagyarányú 

művészeti tevékenységek kezdetei, a barlangrajzok kora (Chauvet-barlang, Altamira-barlang, Lascaux-i barlang, 

stb.). A legkorábbi ilyen jellegű barlangrajzok Észak-Spanyolországból és Dél-Franciaországból származnak. 



Valamikor az i.e. 10. évezredben véget ér a jégkorszak, a pleisztocén, s kezdetét veszi a 

Föld geológiai fejlődésének mai korszaka, a holocén. Az éghajlat, a növénytakaró s az állatvilág 

a maihoz hasonló jelleget ölt. Természetesen ezekkel a változásokkal átalakul az őskori ember 

anyagi kultúrája is, amire a kárpátaljai leletek jó példaként szolgálhatnak. 

Az átmeneti kőkor, vagyis a mezolitikum11 területünkön az i.e. 10-6. évezredre datálható. 

Egészen az 1970-es éveiig a kutatók nem írtak a kárpátaljai átmeneti kőkorszakról. Ma azonban 

már több mezolitikumi települést ismerünk, sőt egyes kutatók szerint (L. Macjkevij) számuk 

meghaladja a harmincat. De ha figyelembe vesszük a Kárpát-medence településtörténeti adatait 

ebben a korszakban, akkor a fent említett szám talán túlzottnak tekinthető. A biztosan 

mezolitikumi települések és lelőhelyek nagyobbrészt a vulkanikus eredetű dimbes-dombos 

előhegyekben fordulnak elő. Geológiai és régészeti megfigyelések alapján a mezolitikumi 

lakosságon belül két nagyobb, különböző korú és anyagi kultúrájú csoportot lehet elkülöníteni. 

Az egyik csoportra a korábbi, őskőkori tradíciók a jellemzőek (Kamjanica II, III, IV, V; Munkács 

VI, IX, X; Huszt I; Perecseny I s mások). A telepek közül figyelmet érdemelnek azok, amelyeken 

régészeti ásatások folytak: Kamjanica V, II. Legkorábbinak a rétegtani megfigyelések alapján a 

Kamjanica V telep tekinthető, amely a holocén korszakon belül a dryas-fázis végén és a 

preboreális fázis kezdetén létezett, vagyis az i.e. 10-9. századokban. Az említett telepen az 1979-

1985 években 266 m2-t tártak fel a régészek. Ezen a területen előkerült egy kerek alaprajzú, 

valószínűleg ház kőből kirakott alapja és 1761 kőeszköz. Utóbbiak között vannak különböző 

típusú magkövek, szilánkok, pengék, vésők, kések és elenyésző mennyiségben miniatűr 

geometriai formájú szerszámok. A kőipar összetétele alapján a Kamjanica V típusú telepeket a 

magyarországi Szekszárd – Palánk anyagával lehet párhuzamba állítani. A őskőkori tradíciókat 

művelő lelőhelyek fejlődése folytatódott a boreális (Rákóc I, III; Huszt I; Perecseny I stb.) és 

atlanti (Kamjanica II, IV; Rákóc II stb.) fázisok folyamán is. 

                                                           
11 Mezolitikum (magyarul „átmeneti kőkorszak” vagy „középső kőkorszak”) a régészek adta elnevezés a kőkorszak 

egy szakaszára, amely a földtörténet szempontjából a korai európai holocénnel esik egybe. A mezolitikum a 

legújabb meghatározások szerint kb. 11 500 évvel ezelőtt kezdődött és a földművelés, illetve állattenyésztés 

megjelenésével ért véget, kb. az i.e. 8-6. évezredben. 

A mezolitikum az utolsó jégkorszak, a Würm végével és az európai pleisztocén megafauna (barlangi medve, 

barlangi oroszlán, gyapjas mamut, gyapjas orrszarvú, óriásszarvas stb.) kihalásával vette kezdetét Európában. A 

mezolitikum emberei vadászattal és gyűjtögetéssel szerezték táplálékukat, ám a vadbőség megszűnése miatt 

csökkent a vadászat jelentősége és fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott a földművelés és állattenyésztés 

(utóbbiaknak talán éppen a vadbőség vége lehetett a hajtóereje). A mezolitikum tehát tulajdonképpen átmeneti kor a 

vadászó-gyűjtögető és a letelepedett földművelő és állattenyésztő életmódok között. 

A mezolitikum emberei többnyire vándorló, de helyenként félig-meddig letelepedett nagycsaládokban (klánokban) 

éltek, amelyeket arra rátermett, választott vezetők irányítottak. Az emberek még mindig kő-, fa- ill. csonteszközöket 

használtak, ám ezek kidolgozása sokkal finomabbá vált (például kőből készült nyíl- és dárdahegyek). Általában 

elmondható, hogy a mezolitikum embere által használt eszközök specializáltabbá váltak, megjelentek a különböző 

bőr- és famegmunkálásra szolgáló kaparók, vésők, kések. Az emberek csónakot készítettek, és hálóval, varsával 

halásztak. A felső-paleolitikum virágzó művészete nem folytatódott a mezolitikumban: az utolsó jégkorszakkal 

együtt véget ért. 



 

A kárpátaljai mezolitikus lelőhelyek második csoportjának anyagi kultúrájában már 

világosan kivehetők az átmeneti kőkorszak jegyei, vagyis a geometrikus mikrolitok12. A telepek 

                                                           
12 Mikrolitok kicsiny, kőből készült kőpikkelyek vagy pengék, melyeket fából vagy csontból készült nyelekbe 

erősítettek, összetett szerszámokat hozva így létre. Hosszú pálcára erősített mikrolitok egy nyíl részét képezték; 

sorban egymás mellé helyezve pedig vágószerszámot alkottak. 



lakossága kétségkívül az előző csoporttól eltérő alapokból fejlődött ki, viszont nagyobbrészt 

ugyanabban a természetföldrajzi zónában élt. A csoport egyik legjobban ismert telepe a 

Kamjanica I. A lelőhely az Ung folyó közvetlen közelében helyezkedik el. A régészeti leletek 

között majdnem 4 ezer kovaeszköz található, de a kultúrrétegből előkerültek különböző kagylók 

maradványai is (Unió crassus, Cepaca vindo bonensis, Monache carthusiana). A szerszámok 

között a vezető szerepet a vakarók játszák, de jelentős számban képviseltetik magukat más 

tipusok is, köztük trapéz és háromszög formájú mikrolitek. A Kamjanica I típusú mezolitikus 

lelőhelyek (Dubrivka I, Szerednye III, Guta II s mások) kronológiailag későbbiek, mint az előző 

csoport, s valamikor az i.e. 6. évezred folyamán szűntek meg létezni.  

Újkőkor - neolitikum 

A átmeneti kőkorszak (mezolitikum) végén délről érkezett, a földművelést, az 

állattenyésztést és a fazekasságot jól ismerő, falusias típusú településeken élő népcsoport 

telepedett le Kárpátalján. Ez az esemény az i.e. 6-5. évezred fordulójára tehető és a kőkorszak 

utolsó szakaszának, a neolitikumnak13 (neo – új, litosz – kő) a kezdetét jelenti vidékünkön. E 

korszak a réznek az i.e. 3. évezredben való általános elterjedéséig tartott. 

Az újkőkor elején, az i.e. 5. évezred első felében, Kárpátalján balkáni eredetű népcsoport, a 

Körös-kultúra hordozója jelenik meg. Nagy, néha a 100 négyzetmétert is meghaladó alapterületű, 

földbe vájt házakból álló tanyáikat a patakok partján vagy a dombok lejtőin alakították ki 

(Zápszony – Kis-hegy, Szernye – Kis-mező, Rafajna, Beregszász – Kerek-hegy). Földműveléssel 

(búza, rozs) és állattenyésztéssel (kecske, juh, ökör) foglalkoztak, de fontos kiegészítő ágazat 

volt a vadászat (szarvas, vaddisznó). Jelentős szerepet játszott a neolitkori ember életében a 

fazekasság; a betakarított termést is nagy agyagedényekben tárolták. Szerszámaik nagy része 

kőből – obszidiánból, néha kovakőből – készült, de a régészek gyakran bukkantak csont-és 

                                                           
13 Neolitikum a kőkorszak utolsó része. (magyar elnevezése újkőkor vagy csiszoltkő-kor(szak)). A nevet (görög: 

„neosz”=új, „lithosz”=kő) John Lubbock alkotta 1865-ben. A földtörténet korszakai közül a pleisztocén végével és a 

holocén elejével esik egybe. A neolitikum a földművelés kialakulásával kezdődik és a fém alapú eszközök 

elterjedésével ér véget a rézkorban, a bronzkorban, illetve a vaskorban. A neolitikum kifejezés nem időbeli 

korszakot jelöl, hanem egy sajátos viselkedési és kulturális stílusjegyet, ami a vadászást és gyűjtögetést felváltó 

növénytermesztés és háziállat-tartás megjelenésével jellemezhető. Ezért neolitikus jellegű kultúráról csak a lelőhelye 

és kora említésével lehet beszélni. 

Neolitikus forradalom kifejezést elsőként az ausztrál régész Vere Gordon Childe (1892-1957) használta a neolitikum 

időszakában a vándorló, vadászó-gyűjtögető életformáról a letelepült, földművelő életformára való áttérés 

magyarázatául. 

A változás tucatnyi különböző, és minden jel szerint egymástól elszigetelt helyen indult meg az i. e. 12. évezred 

körül és az emberiség egyik legnagyobb hatású változásának tekinthető. A letelepült életmód a személyes ingatlan- 

és nagyméretű ingóvagyon megjelenését tette lehetővé – sőt egyes nézetek szerint a letelepedés oka éppen a 

magántulajdon kialakulása volt. A történelem előtti emberek ebben a helyzetben már készleteket tudtak felhalmozni 

és a felesleget el tudták cserélni egymással. Amint a kereskedelem és a megbízható élelemellátás kiépült, a népesség 

növekedésnek indult. Ez idő alatt kezdett a tulajdon fontosabbá válni az emberek számára. A helyben lakó népesség 

települései nagy mértékben átalakították a környezetet speciális termelési technológiáik számára (például az 

öntözés). A népsűrűség rohamosan emelkedett, ami pozitív visszacsatolásos folyamat: a nagyobb népesség nagyobb 

ütemű és hatékonyságú termelést kíván meg, amihez több munkáskéz kell, ehhez viszont még több élelem. A széles 

körű vagyoni differenciálódás végül elvezetett az államok kialakulásához. 



agancsszerszámokra is. A Körös-kultúra emberének szellemi életére csupán edényeik 

díszítéséből és az agyagból készített, legtöbbször nőalakokat ábrázoló szobrocskákból 

következtethetünk. 

Körülbelül az i.e. 5. évezred közepétől kezdve jelentős változásokon megy keresztül a 

Körös-kultúra, ami egy új, a középső neolitba sorolható műveltség létrejöttét eredményezte. Míg 

a környező területeken fokozatosan tért hódít a vonaldíszes kerámia kultúrája, melynek 

hordozóit a tudósok az indoeurópai népek csoportjába tartozóknak tekintik, addig a Felső-Tisza-

vidéken egy ettől teljesen eltérő kultúra, az úgynevezett festett edények kultúrája fejlődik ki. 

Ennek alapját valószínűleg a Balkánról beszivárgó újabb népcsoportokkal keveredő helyi Körös-

népesség alkotta. A kultúra jellegzetességei közül elsősorban a magas színvonalú 

fazekastermékek előállítását kell kiemelnünk. Az új edényformák megjelenése mellett 

figyelemre méltó, hogy széles körben elterjedt a kerámiadíszítés egy sajátságos módja – a festés. 

Jellemzőek a sárgás vagy barnás alapra fekete festékkel felvitt mértani ábrák, spirálisok. 

Ezenkívül találkozhatunk még emberalakú edényekkel és finoman megmunkált 

nőszobrocskákkal (Zápszony – Kova-domb; Szernye – Kis-mező; Dercén – Kis-hegy; Helmec) 

is. 

A festett edények kultúrája fejlődésének végén és a késő neolitikum kezdetén jelennek meg 

először a közönséges tanyák mellett az erődített telepek – ilyen település maradványaira 

bukkantak például a zápszonyi Kova-dombon is –, ami vélhetőleg a neolitikum végén felerősödő 

etnokulturális mozgásoknak tudható be. Nagy hatást gyakoroltak a területünkön elterjedt 

kultúrára bizonyos déli impulzusok, amelyek feltehetőleg szintén népmozgások eredményének 

tekinthetők. A megújult kultúra összetevői között a festett edények kultúrájának elemei mellett 

megtalálhatjuk a tiszai és tordasi kultúrákat is. Erről tanúskodik a Dercenben (Kis-hegy) és 

Beregszász környékén (Ardói-hegy) feltárt fejlett neolitikumi telepek régészeti anyaga. 

Rézkor 

Valamikor i.e. 3500 körül nagy változások mennek végbe a Kárpát-medence keleti felében, 

s kezdetét veszi a rézkor14. Az új korszak gazdasági alapját elsősorban az állattenyésztés képezi. 

                                                           
14 Kőrézkor régészeti korszak, amely a neolitikum (újkőkorszak) végétől a bronzkor kezdetéig tartott. Korábban 

rézkornak nevezték, amelynek első fázisaként választották el a kőrézkort. Azonban ma már nyilvánvaló, hogy a 

rézkor teljes időtartama alatt a szerszámkészítés fő alapanyaga továbbra is a kő maradt, a fémtárgyak díszítő 

jellegűek vagy státuszszimbólumok, valódi használati eszközöket tulajdonképpen nem készítettek rézből. Más 

elnevezése az eneolitikum. 

A korszak fő jellemzője, hogy az ember használni kezdte az első fémeket: a rezet, az aranyat és az ezüstöt. Kialakult 

a fémolvasztás és fémmegmunkálás technikája. Nemcsak az aranyból és ezüstből, hanem a rézből készült tárgyak is 

elsősorban díszítő és vallási célokat szolgáltak, illetve a hatalmat és gazdagságot fejezték ki. Munkaeszközként és 

fegyverként a rezet és annak első ötvözeteit vagy nem alkalmazták, vagy csak a kőeszközökkel együtt. 

A kőrézkor pontos időbeli behatárolása földrészenként és területenként eltérő, attól függően, hogy az adott területen 

mikor kezdődött meg a fémmegmunkálás. A Közel-Keleten és Európa délkeleti részén (Balkán) ez nagyjából az i. e. 

4500-3300 közötti időszakra tehető. Más területeken ennél később volt a rézkor, ahol pedig nem a réz, hanem a 

bronz vagy a vas volt az első használatba vont fém, ott egyáltalán nem volt rézkor, hanem a kőkorszak után rögtön a 



Tovább fejlődik a földművelés is, de a szárazabb klíma, mely ekkortájt Európában is éreztette 

hatását, ideiglenesen a háttérbe szorította. A réz csak nagyon lassan terjedt el, s csak a korszak 

második felében jelennek meg nagyobb számban a fémből készült eszközök. Változásokon 

mennek keresztül a korabeli közösségek is: előtérbe kerülnek a férfiak és kialakul egy vezető, 

elit réteg is. 

Kárpátalján a rézkor korai és középső szakaszát a tudósok a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri kultúrák különböző fejlődési fázisaival kötik össze. Területünkön az előbbi 

kultúra jellegzetes anyaga néhány településről (Déda – Hompolog, Nagyláz, Kisgejőc stb.) és 

temetőből ismert. Edényeikre általában az egyszerű díszítések a jellemzők. A kőeszközök 

ekkortájt már nagyobbrészt kovakőből készültek. A rézeszközök még ritkák. Néhány rézcsákány 

és -véső még a múlt században került elő Ungvár környékén. A dédai Hompologról ismert egy 

halászhorog és egy ár. 

A korszak temetkezési szokásaira a nagylázi (Ungvári járás) urnasíros temető vet némi 

fényt. A leletekből kitűnik, hogy a halottakat elégették, csontjaikat megtisztították a rájuk tapadt 

széntől és hamutól, urnába helyezték, majd néhány kisebb edény kíséretében eltemették. 

Rendkívül fontos számunkra ez a lelet, mert jelzi a rézkor elején végbement ideológiai 

változásokat. A halotthamvasztás gyakorlatát a kutatók a tűz tisztító szerepével, a halottaknak a 

tűzben való újjászületésével kapcsolatos hiedelmekkel hozzák összefüggésbe. Ez a szokás a 

rézkor késői szakaszára is jellemző, amikor is nálunk a badeni (vagy péceli) kultúra terjedt el. 

Jelen pillanatig nyolc lelőhelyről kerültek elő emlékei. Ezek többsége a Kárpátok déli előhegyei 

között helyezkedik el (Munkács – Kis-hegy, Bereg, Oszoj stb.). A telepeken feltárt földbe vájt 

kunyhókban a kutatók rengeteg, főleg bekarcolással díszített agyagedény maradványaira 

bukkantak. Megállapítható, hogy a kőeszközök repertoárja gazdagodott néhány újabb típussal, 

például az átlyukasztott harci kőfokossal és a szív alakú nyílhegyekkel. Réztárgyak csak elvétve 

kerültek elő. 

A badeni kultúra sorsa még nem tisztázott kellőképpen, ám abban egyetértenek a régészek, 

hogy jelentős szerepet játszhatott a kora bronzkori kultúrák kialakulásában. 

Bronzkor 

A bronz15 (réz ötvözete 3-12 % ónnal) fontos szerepet játszott az emberiség fejlődésében. 

Az új anyag, mely az i.e. 4. évezred során jelenik meg Mezopotámiában, a Kárpát-medencében 

valamikor az i.e. 20. században tűnik fel. 

                                                                                                                                                                                           

bronzkor, illetve a vaskor következett (például Fekete-Afrikában). Általában a kőrézkor jellemzője az írás 

megjelenése, amely egyértelmű választóvonal az őskor és az ókor, vagyis a prehisztorikus (történelem előtti) és 

hisztorikus (történeti) korok között. 
15 Bronz hagyományosan rézből és ónból készített ötvözet. Már i. e. 3000 előtt ismerték, ám használati tárgyakat 

csak jóval később készítettek belőle. A réz és az ón aránya széles határok közt változott (a fennmaradt leletekben 67-

95% réz található). 



Területünkön a bronzkor16 három periódusra tagolható: korai, középső és késői bronzkor. A 

korai bronzkorban Kárpátalján két, egymástól etnikailag és kultúrájában is eltérő népcsoport 

telepedett meg. A kelet-szlovákiai halomsíros csoport az úgynevezett zsinegdíszes edények 

népének, ennek az egykor nagy kulturális egységnek vidékünkre északról beszivárgott ágaként 

ismeretes. Halottait néhány edény, kőeszköz, ritkábban fegyver kíséretében hatalmas kurgánok 

alá temette (Bótrágy, Munkács, Makarjevo). A másik, a nyírségi csoport a késő rézkori badeni 

kultúra alapján, déli (balkáni és kis-ázsiai) hatások révén jött létre. Településeit és temetőit alig 

ismerjük. Kárpátalján a szórványos leleteken túl három helyen tártak fel e korszakkal datálható 

lelőhelyeket: Munkács – Kis-hegy, Nagydobrony – Arany-domb, Péterfalva – Broun tag. A 

leletek nagy részét edénytöredékek, kőeszközök képezik, a bronz nyomai alig észlelhetők. 

Körülbelül az i.e. 18-17. század fordulóján új irányt vesz a kárpát-medencei bronzkori 

kultúrák fejlődése. Déli és keleti hatások következtében egy sor egymással rokon új műveltség 

jelenik meg, amely rendkívül magas szintű anyagi és szellemi kultúrát fejlesztett ki. 

Területünkön e korszak második felében a felsőszőcsi (romániai lelőhely nyomán) vagy 

más néven sztánfalvai (a munkácsi járási Sztánfalván az 1930-as éveiben feltárt temető után) 

kultúra virágzott. Fejlődése szorosan kapcsolódik a Földközi-tenger keleti részén honos mükénéi 

civilizáció vonzáskörébe tartozó kultúrákhoz. Erről tanúskodnak a már szinte művészi, 

hihetetlenül gazdagon díszített agyag-edények (vázák, tálak, csuprok), melyek fő ornamentikái 

motívuma a spirál. Némely edényforma és díszítőelem párhuzamát a mükénéi bronz- és 

aranyedényeken fedezhetjük fel. 

Az említett kultúrával lehet összefüggésbe hozni néhány kárpátaljai bronzkincset is 

(Tőkés, Munkács – Podhering), melyekben fegyverek (nyakkorongos csákányok, karvédő 

spirálok) és ékszerek (csüngök, tűk, szíjvégek, gombok) széles skálájával ismerkedhetünk meg. 

Amint azt a Nevetlenfaluban végzett ásatások kimutatták, a bronzöntés helyben folyt, ám 

sok tárgy az ekkoriban a környező területekkel folytatott megélénkülő kereskedelem révén került 

vidékünkre. 

Az őskori népek életében fontos szerepet játszott a só. Mint ismeretes, vidékünk sóbányái 

nagyobbrészt Aknaszlatina környékén találhatók. A régészeti leletek tanúsága szerint az első 

sóbányászok a középső bronzkori sztánfalvai kultúra hordozói voltak az i.e. 15-14. század 

                                                                                                                                                                                           

A bronz az ón vagy egyéb ötvöző fémek hatására keményebb, mint a réz, ráadásul könnyebben is megolvasztható, 

így az öntése is egyszerűbb. A bronz a színvasnál is keményebb, és sokkal jobban ellenáll a korróziónak. A 

vasszerszámok és -fegyverek kb. i. e. 1000-től mégis kiszorították a bronzeszközöket. Ennek oka azonban inkább a 

vas gyakorisága volt, semmint jó tulajdonságai. 
16 Bronzkor egy régészeti korszak, a civilizáció fejlődésének azon szakasza, amikor a legtöbbet fejlődött a 

fémmegmunkálás. A természetes módon felszínre került érctartalmú ásványokból a réz és ón kiolvasztásával, majd 

ötvözésével állították elő a bronzot. A rezet és bronzot ettől a kortól kezdve módszeresen és széles körben 

alkalmazták. A bronzkor a világ bizonyos területein a rézkort követte, míg máshol az úgynevezett háromkorszak-

rendszer része (újkőkor-bronzkor-vaskor). Egyes területeken ugyanakkor nem volt bronzkor, például Fekete-Afrika 

legnagyobb részén az újkőkort közvetlenül a vaskor követte. 



folyamán. A sztánfalvai kultúra népét szoros szálak fűzték az ottományi kultúrához, ám 

temetkezési szokásaik igencsak eltérőek voltak. Míg az előbbieknél a halottat földbe vájt sírba 

temették, addig az utóbbiaknál a halottégetés dominált (Sztánfalva, Munkács, Helmec). 

Valamikor az i.e. 14. század folyamán következik be az első törés a kárpát-medencei 

bronzkori kultúrák fejlődésében. Ennek hátterében a nyugatról betörő halomsíros népcsoportok 

állhatták. Megjelenésük nem okozott számottevő változást vidékünkön, hatásukat mindössze 

néhány új bronztípus elterjedése jelzi. Annál nagyobb törés következett be viszont az i.e. 13. 

században. Keletről, a Fekete-tenger északi partvidékéről és nyugatról, a pilinyi kultúra 

szállásterületéről (Észak-Magyarország) újabb népcsoportok jelennek meg a Felső-Tisza-

vidéken, s hatásukra megszűnik létezni a sztánfalvai kultúra. Ekkor jelennek meg területünkön és 

a szomszédos Szabolcs-Szatrnár-Beregben a halomsíros temetkezések (Csongor, Királyháza) a 

jellegzetesen keleti típusú bronztárgyak kíséretében (Nyírkarász – Gyulaháza). Kultúrájuk 

viszonylag rövid életű volt és az i.e. 12. században, ami a tulajdonképpeni kései bronzkor 

kezdetét is jelenti, Kárpátalján megjelenik gávai (egy magyarországi lelőhely nyomán) kultúra 

népe. 

A leírt történelmi események jellegét legjobban az ebben az időben a földbe rejtett 

körülbelül 80 bronz- és aranykincs jellemzi. A tárgyaknak több mint a felét ékszerek, elsősorban 

karperecek teszik ki, de nagyon sok fegyver (csákány, lándzsahegy, kard) és munkaeszköz (balta, 

sarló, véső) is előkerült. A legismertebb kincsek közé sorolhatjuk a krivait, a szentmiklósit, a 

kovászóit és a volócit. 

A bronzöntés magas szinten való művelését a gávai nép is folytatta, egészen az i.e. 9-8. 

századig, a bronzkor végéig. Ám ekkoriban már sok tekintetben új és más típusú tárgyakat 

készítettek. Ez utóbbiak a gávai kultúra egyes csoportjaival eljutottak a mai Galíciába és 

Lengyelországba is. A korábbi időkhöz hasonlóan a gávaiak is elhamvasztottak halottaikat 

(ahogyan az Európa-szerte szokás volt akkoriban). Etnikai hovatartozásukról viták folynak a 

kutatók között. Többségük úgy véli, hogy az északi thrákok csoportjába tartoztak, míg mások az 

illéreket látják bennük. Bárhogyan is dőljön el azonban ez a vita, annyi bizonyosra vehető, hogy 

e kultúra képezte a kora vaskori fejlődés alapját Kárpátalján. 

Vaskor 

A vas a föld legelterjedtebb érce. Használatának első jeleit az ókori Kelet népeinél 

fedezhetjük fel már az i.e. 3. évezredben. Valamivel később (i.e. 14-13. sz.) a hettiták megfejtik a 

vas titkát és megkezdődik szeles körű felhasználása. 

Európában először a görögöknél jelenik meg a vas, majd a 9. sz. vége felé a Kárpát-

medence északkeleti részében, s ezen belül Kárpátalja területén is (a podheringi kincslelet). A 



vaskorszak17 alatt általában az i.e. utolsó évezredet értik a kutatók s azt két nagyobb periódusra 

tagolják: a korai és a késői vaskorszakra. Területünkön a korai vaskorszak körülbelül az i.e. 9. sz. 

végétől az i.e. 3. sz. kezdetéig tartott. Ennek első két századát (i.e. 8-9. sz.) a helyi késő 

bronzkori gávai népesség további fejlődése fémjelzi. Az anyagi kultúrában nem tapasztalható 

számottevő változás: a kerámiában és bronzeszközökben a már korábbról ismert forrnák 

továbbfejlesztett változataival találkozunk. Vajmi kevés jelét mutatja a változásnak a temetkezési 

rítus (halottégetés: Nagyberezna, Felsődomonya, Királyháza, Huszt) és a házépítés (földbe vájt 

kunyhók). Ennek ellenére a megváltozott körülmények, melyek az Alföld északi peremterületére 

betelepült keleti eredetű népcsoporttal, minden bizonnyal a kimérekkel hozhatók kapcsolatba, 

éreztették hatásukat a mai Kárpátalján is. Erre utalnak az ebben a korszakban megjelenő erődített 

magaslati települések, melyekbe a helybéli lakosság veszély esetén elrejtőzhetett, s ott szükség 

esetén hosszabb ideig meghúzódhatott (Selesztó (ma Kölcsény része) – Tupcsa; Ardánháza – 

Bagaszló, Ilosva – Sztremtura), valamint az a tény is, hogy a falusi típusú telepek többségükben 

szintén az előhegyek szelíd lejtőin lelhetők fel. Mégis, fejlődésük ekkor még töretlen. A 

változások valamikor az i.e. 6. sz. folyamán következnek be, amikor is területünkön megjelenik 

az úgynevezett kustánfalvai kultúra. E kultúra elnevezése a munkácsi járási Kustánfalva 

községnévből ered, ahol az 1930-as években egy nagy, sírhalmokból álló temetőt tártak fel a 

régészek. A kultúra fejlődése körülbelül az i.e. 3. sz. elejéig tartott. Ezt a korszakot, amely a kora 

vaskor második szakaszának felel meg, a kutatók általában szkítakornak18 nevezik. A 

kustánfalvai kultúra kialakulásában ugyan jelentős szerephez jutottak különböző külső hatások, 

ám mégsem beszélhetünk róla úgy, mint olyan jelenségről, melynek teljesen hiányoznak a helyi 

gyökerei. Kétségtelen, hogy e kultúra egyik összetevője a helybéli i.e. 8-7. századi lakosság. Ám 

az is tény, hogy kialakulásában szerepet játszottak más kultúrhatások is. Többek között ilyen az 

                                                           
17 Vaskor régészeti korszak, az egyes népek fejlődésének az a fázisa, amikor a vaseszközök (szerszámok és 

fegyverek) használata kiemelkedő. Egyes korai társadalmakban a vas használatának térnyerése más változásokkal 

esett egybe, például új földművelési módokkal, vallási elképzelésekkel és művészeti stílusokkal, jóllehet ez nem 

minden esetben figyelhető meg. 

A vaskor a legtöbb helyen az ún. háromkorszak-rendszer utolsó szakasza, az újkőkor és a bronzkor után. Időbeli 

kiterjedése országonként és földrajzi régiónként változik. Hagyományosan az i. e. 12. századot tekintik a vaskor 

kezdetének a Közel-Keleten, Indiában és Görögországban. Az első nagy mértékben vasat használó állam a Hettita 

Birodalom volt az i. e. 14. században, innen jutott el a görögökhöz is. Európa más területein jóval későbbre teszik a 

kezdetét: Közép-Európában az i. e. 8. századra, Észak-Európában pedig csak az i. e. 6. századra. A vashasználat 

(olvasztás és szerszámok kovácsolása) I. e. 1200 körül jelent meg a nyugat-afrikai Nok kultúrában. A korszak végét 

a Mediterráneumban a hellenisztikus kor illetve a Római Birodalom kezdetére, Indiában a buddhizmus és a 

dzsainizmus kezdetére, Kínában a konfucianizmus kezdetére, Észak-Európában pedig a kora középkor beköszöntére 

teszik. 
18 Szkíták az iráni népek csoportjába tartozó ókori lovas nomád nép volt. Az i. e. 7. századtól – amikor a 

valószínűleg rokon, általuk elűzött kimmerek helyére települtek – a Fekete-tengertől északra a Duna és a Don 

közötti sztyeppe volt a szállásterületük, amit az i. e. 3. században az ugyancsak rokon szarmaták foglaltak el tőlük. A 

Donon túl mellettük a sztyeppén a szarmaták, a Kaszpi-tengeren túl pedig a szakák, szogdok és más turáni népek 

éltek az ő idejükben. 



északról kiinduló és az Ung folyó mentén jelentkező lausitzi hatás19 (Nevicke, gazdag kurgán 

temetkezés), egy, a mai Podólia területéről áttelepült csoport, és végül nem lehet figyelmen kívül 

hagyni magát a szkíta hatást sem (szkíta tőr Ardánházáról, szkíta lószerszám Nevickéről, 

elektronból készült állatábrázolások Kustánfalváról, benei bronzhydria). 

A kustánfalvai kultúra hordozói többségükben nyílt falvakban lakták, kisebb négyzet 

alaprajzú felszíni házakban (Kisgejőc). Halottaikat elégették, majd a hamvakat összegyűjtötték, 

egy nagyobb edénybe (urnába) helyezték, mely körül több kisebb edénykét raktak le. Néha 

vasból vagy bronzból készült karpereceket, ritkábban ezüst vagy arany ékszereket is a halottal 

temettek. Ezután a temetkezési hely fölé halmot emeltek rendszerint földből, de néha nagy 

köveket is felhasználtak erre a célra. A temetők többsége, érdekes módon, a településektől távol 

helyezkedett el, általában az előhegyekben (Kustánfalva, Sztánfalva, Drágbártfalva stb.). 

Ami a kustánfalvai népesség etnikai hovatartozását illeti, a kutatók többsége azon a 

véleményen van, hogy az északi thrák népcsoportról van szó.  

Valamikor az i.e. 3. sz. elején nagy és drasztikus változások következnek be területünk 

történetében, amelyek nyomán megszűnik létezni a kustánfalvai kultúra, s helyébe az 

úgynevezett La Tène-i kultúra20 lép (nevét egy svájci lelőhelyről kapta). Ez utóbbi megjelenését 

a tudósok többsége a kelta törzsek21 vándorlásával hozza összefüggésbe. Tudvalevő, hogy a kelta 

civilizáció, mely nagyjából az időszámításunk előtti utolsó öt századot öleli fel, az európai 

kontinens hatalmas területein majdnem egységes kultúrkört alkotott, amelyben a szép és egyéni 

művészeti stílus rendkívül magas szintű anyagi és szellemi kultúrával párosult. Az i.e. 3. század 

első évtizedeitől kezdve Kárpátaja is a kelta világ vonzáskörébe került, s hamarosan annak 

                                                           
19 Lausitzi kultúra az i.e. 1200 – i. e. 800 közötti késő bronzkori kultúrának Közép-Kelet-Európában, amelynek fő 

jellemzője az urnamezők kialakítása, azaz a hamvasztásos temetkezés szokása volt. 
20 La Tène kultúra (vagy La Tène műveltség, La Tène periódus, La Tène korszak) a közép-európai vaskornak a 

hallstatti korszakot követő második korszakára (az i.e. 5. századtól időszámításunk kezdetéig) jellemző anyagi 

kultúra. Nevét a Neufchâtel-tóban (az északi partján) Marin közelében talált, a tó iszapjába ágyazódott 

cölöpépítménynek, ennek az időszaknak legnevezetesebb lelőhelyéről nyerte. 

Hordozói, akiket a római források keltoi vagy galli néven említenek, a nagy kelta expanzió idején Spanyolországtól 

a mai Törökországig terjedtek szét. Ennek során, az i.e. 4. század elején érkeztek Magyarország területére is a nem 

túlságosan nagy létszámú kelta népcsoportok, de a Duna-könyök térségét kivéve nem lépték át a folyót. Ettől 

keletebbre csak az i.e. 4. sz. második felében jutottak el. A középső és késő La Téne korszakban nagyobb sűrűsödés 

figyelhető meg a Tisza mentén Gávavencsellő és Tiszalök között és a Rétköz peremén. A vaskor éles határ nélkül 

megy át a népvándorlás korába, a kelta népesség továbbélő alaplakosság volt a szarmata, szkíta népeknek. 

Az i.e. 5. sz.-ban már fazekas-korongot is használtak, s kezdtek az edényeknek díszesebb alakot adni, nagyobbrészt 

mértani rajzokkal is találkozunk rajtuk. A leletek kifejlett vas-, zománc- és üvegiparukról tesznek tanúságot. 
21 Kelták szűkebb értelemben egy, Közép- és Nyugat-Európában élt ókori indoeurópai nép, népcsoport volt, amely 

ősi indoeurópai nyelveket (szárazföldi vagy ókelta nyelvek) beszélt. Az ókori kelták mindenhol hasonló módon 

éltek, róluk számos görög és római forrás maradt ránk. Hagyományosan a keltákat a gallokkal azonosították (a szó 

latin jelentése nyomán), azonban ez mára elavulttá vált: a gallok csak egy népcsoportja volt a keltáknak, akik Gallia 

(a mai Franciaország) területén éltek és a gall nyelvet beszélték, amely például erősen eltért az Ibériai-félszigeten 

beszélt szintén ókelta keltibér nyelvtől. Az újszövetségi Szentírásban a kelták neve: galaták. 

Tágabb értelmezésben keltáknak nevezik a máig fennmaradt, ám kihalófélben lévő szigeti kelta nyelveket beszélő 

népeket (bretonok, gaelek, írek, skótok, velsziek). Ezek a nyelvek a germán nyelvek hatására hang- és alaktanilag 

erősen eltávolodtak az ókelta nyelvektől, és az életben tartásukra irányuló erőfeszítések ellenére ma erősen 

veszélyeztetett állapotban vannak, egynyelvű beszélőik nincsenek. 



szerves részévé vált. Ezt bizonyítja szűkebb pátriánk rendkívül gazdag kelta-kori régészeti 

anyaga (ma több mint negyven településről van tudomásunk, melyek Kárpátalja síkvölgyi részén 

találhatók Nagyszőlőstől nyugatra). Különösen jelentős a Lehoczky Tivadar által a Munkács 

melletti Gállis is és Lovácska hegyeken felszínre hozott, több mint ezer vasból, bronzból, 

üvegből, agyagból és kőből készült tárgyból álló gyűjtemény, mely európai hírnévre tett szert. 

Az említett páratlanul gazdag gállis-lovácskai régészeti anyag semmi kétséget sem hagy 

afelől, hogy ebben az esetben egy oppidiummal van dolgunk, vagyis egy olyan típusú 

településsel, mely a keltáknál a gazdasági, kereskedelmi, társadalmi, vallási és közigazgatási élet 

központjának számított. A település virágzásának alapja a kereskedelem és hadászat 

szempontjából rendkívül előnyös elhelyezkedés (a Latorca völgye) és a környéken feltárt 

vasérctelepek voltak. Gállis-Lovácskán több, s a leletek tanúsága szerint jól működő 

kovácsműhely üzemelt. De voltak itt kifejezetten ékszerek készítésére szakosodott műhelyek is, 

ahol ezüstből, aranyból, bronzból, üvegből és más anyagokból készültek karperecek, fibulák, 

övláncok. A településen külön mesterek foglalkoztak malomkövek faragásával, az agyagedények 

égetésével. Az agyagedények közül egyébként mind több készült már korongon. 

Gállis-Lovácska jelentős kereskedelmi központ is volt. A kereskedelem ekkorra már elérte 

azt a szintet, mely megkövetelte a pénz, mint fizetőeszköz megjelenését. Az első pénzérmék 

vidékünkön tehát a keltákkal jelentek meg. Erről tanúskodik több éremlelet (Nagygut) és a 

magán Gállis-Lovácskán talált számos kelta érem is. Figyelemreméltó, hogy az érmék egy része 

a makedóniai II. Fülöp király tetradrachmáinak az utánzata (az előlapon egy Zeusz-fej, a 

hátlapon egy lovas), amelyek széles körben elterjedtek voltak a kelta és dák törzsek között. Ám 

még ezeknél is érdekesebb az a néhány, csak Kárpátaljára jellemző érmetípus, melyek 

legközelebbi megfelelőit a mai Franciaország és Olaszország területen találjuk meg. Ezek egyike 

a kelta Senon törzsre jellemző. Valószínű, hogy erről a területről származhattak azok a kelták, 

akik az i.e. 3. században Kárpátalján telepedtek le. A későbbi ókori források a Felső-Tisza-vidék 

táján a teuriszkuszok törzsét helyezik el. Talán e törzsnek volt a központja Gállis-Lovácska. A 

kárpátaljai kelta közösség valamikor az i.e. 2. század végén indult hanyatlásnak (ekkor pusztult 

el Gállis-Lovácska), ami egyrészt a germán törzsek első mozgásaival, másrészt az Erdély 

területén honos dák törzsek megerősödésével hozható összefüggésbe. A dák törzsek22 előőrsei 

még az i.e. 3. században vetették meg a lábukat területünk keleti felében, Máramarosban, s több 

mint egy évszázadon keresztül voltak a kelták szomszédai. Ám az i.e. 1. század közepe táján a 

dák törzsek Boirebistas király vezetésével egy csatában felülkerekedtek a Kritaszirosz által 

irányított keltákon és ellenőrzésük alá vonták a Kárpát-medence keleti felének nagy részét. A 

                                                           
22 Dákok ókori népcsoport, amelynek az i.e. 1. évezred kezdete körülre datálható a kialakulása. A mai Erdélyre 

lokalizálható a központjuk. Az írott történelembe belépésük után két évszázaddal a Római Birodalom vetett véget 

önállóságuknak. 



régészeti leletek alapján valószínűsíthető, hogy ekkortájt tűnik el a La Tène-i kultúra, s terjed el 

fokozatosan a dák népesség. Itt elsősorban a nagyszőlősi járási Kiskopány község mellett 

található egykori dák, dava típusú erődített településre gondolunk, melynek feltárása immár több 

éve tart. Az innen előkerült gazdag régészeti anyag tipikusan dák jellegű. Erre utal az erődített 

település mellett még az 1930-as években előkerült előkelő dák temetkezés anyaga is: páncéling, 

vassisak maradványai, három vasból készült lándzsa, sarkantyúk stb. 

Római kor és a népvándorlások kora 

E történelmi időszakon általában az i.u. 1-4. századot értik a kutatók. Kárpátalja római kori 

történetét sokáig a kárpáti halomsíros kultúrával, s az említett kultúra hordozóihoz kapcsolódó 

leletekkel hozták összefüggésbe. Ám, mint később kiderült, a régészek hosszú időn keresztül 

nem vették figyelembe, hogy a fent említett kultúrának a temetői csak Máramarosban fordulnak 

elő, területünk más részein viszont nem mutathatók ki. 

Azoknak a településeknek az elhelyezkedése viszont, amelyeket szintén e kultúrához 

tartozónak hittek, fordított képet mutat: közel 100 százalékuk Kárpátalja síkvidéki részének 

nyugati felén található. Itt viszont nem a halomsírok a jellemzők, hanem a „lapos”, 

„halottégetéses” temetők (Ardánháza, Szolyva, Sztánfalva, Kovászó). Ez utóbbiak a jellegzetes 

temetkezési rítus és a nagyon gazdag fegyverleletek (kardok, lándzsák, pajzsdudorok, sarkantyúk 

stb.) alapján az úgynevezett psevor kultúrához sorolhatók. E kultúra, mely nevét egy lengyel 

városka után kapta, az i.e. 2. századtól az i.u. 5. századig a mai Közép- és Dél-Lengyelország 

területén volt honos. A psevor kultúra első hatásai területünkön az 1. sz. közepe táján 

jelentkeznek (az egyik kiskopányi dák sírból előkerült lándzsa típusát nézve jellegzetes psevori 

formát mutat). Ám csak később, a 2. század közepén és második felében figyelhető meg a 

psevori népesség tömeges jelentkezése. Ez egyaránt megnyilvánult a psevori kerámia és telepek 

megjelenésében, valamint az új temetkezési szokások meg honosodásában is (például 

Ardánháza). 

Itt szót kell ejteni egy különleges temetkezési formáról, melynek nyomaira az ungvári 

járási Szelmenc község határában bukkantak a tudósok. Egy négyzet alakú lapos területen a 

régészek vastag, a halott égetés maradékaiból álló rétegre bukkantak, amelyben égett ember 

csontok (több mint 130 egyedé), hamu és föld között nagy mennyiségi (többségében korongon 

készült) kerámiát, vasból, bronzból és aranybó készült tárgyakat találtak. A lelet kora a 3-4. 

századra tehető. 

E temetkezési forma legközelebbi párhuzamait szintén a mai Lengyelország területén 

fedezhetjük fel, mint a helybeli psevor lakosság jellegzetes temetkezési szokását. 



Az új jövevények megjelenését Kárpátalján a tudósok olyan történelmi eseményekkel 

hozzák kapcsolatba, mint a „markoman háborúk”23-24 (168-180-as évek). A Cassius Dio római 

kori történész által leírt események a következőképpen játszódtak le. 170-171 telén Dacia 

provincia25 északnyugati határán megjelent egy germán törzs, a vandálok26, s ezeknek is egyik 

ága, a chazdingok, akik Rájusz és Ráptusz vezetésével nyomultak előre. Dacia helytartójától 

engedélyt kértek a provincia területén való letelepedésre, ám nemleges választ kaptak. 

Ugyanakkor a helytartó azt a tanácsot adta nekik, hogy foglalják e: a koisztobokok a Tiszától 

északnyugatra fekvő földjét (e területekhez tartozott Kárpátalja síkvidéki, nyugati része is), amit 

a vandálok meg is tettek. Ettől kezdve Kárpátalja nyugati részét a vandálok kultúrája uralja, míg 

a terület keleti felén, a későbbi Máramarosban, a helyi gyökerekből kifejlődött kárpáti 

halomsíros kultúra az uralkodó, melynek hordozója, mint már utaltunk rá, valamelyik dák 

etnikumú törzs lehetett. 

Kárpátalja a római kor27 folyamán virágzásnak indul. A Római Birodalom28 közelségének 

hatásáról tanúskodik több mint száz 1-4. századi település, temető, kincs anyaga. Beregszász 

környékén, a Mic patak mentén egészen Beregsurányig a 3-4. századig több kerámiát előállító 

műhely működött, míg Kovászon malomkövek készítésére szakosodott a helybeli lakosság. Más 

                                                           
23 Markomannok a nyugati germánok (szvébek) egyik ókori törzse; nevük határvidékieket jelent.  
24 Nagy markomann háborúk kirobbanását az okozta, hogy a gótok (a vandálok és a burgundok) vándorlása miatt a 

markomannok, a kvádok, a hermundurok és a naristák mindenképp (ha nem szépszerével, hát erőszakkal) szerettek 

volna római területre áttelepülni, ezt azonban Marcus Aurelius nem engedélyezte. Mivel a normálisan Pannóniában 

állomásozó légiók ezidőtájt keleten, a pártusok ellen harcoltak, a tartományba benyomult markomannok egészen 

Aquileiáig jutottak. Az elfoglalt területek visszahódítását Marcus Aurelius (168-ban) maga vezette. A markomannok 

(és szövetségeseik, a kvádok nagy vereséget szenvedtek, és kénytelenek voltak (172-ben) módfelett hátrányos 

feltételekkel békét kötni. 

A megalázó feltételekkel elégedetlen törzsek 177-ben másodszor is Rómára támadtak. A felkelés leverésére 179-ben 

útnak indított légókat Marcus Aurelius és fia, Commodus vezette. A rómaiak újabb sikereket értek el, de a császár 

180. március 17-én meghalt. Fia és utóda, Commodus ismét szigorú feltételekkel kötött velük békét. 
25 Dacia római provincia volt, amely a mai Erdély nyugati és déli részét, a Bánság keleti területét és Olténiát foglalta 

magába. 
26 Vandálok egy keleti germán törzs tagjai voltak, akik az 5. század folyamán törtek be a Római Birodalom 

területére. 
27 Római kor az i.u. 1–5. századot magábafoglaló korszak, amely a Római Birodalomhoz kötődik. 
28 Római Birodalom (latinul Imperium Romanum) az ókori Róma által létrehozott államalakulat volt a Földközi-

tenger medencéjében. Örökségét közvetlenül a Keletrómai (Bizánci) Birodalom vitte tovább, melynek fővárosa 

Konstantinápoly, de kulturális hatásai a mai napig érezhetőek az európai élet számos területén. 

A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése idején (Traianus) kb. 5 900 000 km² szárazföldi területre terjedt ki. 

Ekkor a rómaiak kezében volt Itália, az Alpok, a Duna legalább egyik partvidéke végig a folyam mentén, a mai 

Franciaország, Nagy-Britannia nagy része (Anglia, Wales és Dél-Skócia), az Ibériai-félsziget, Észak-Afrika a mai 

Marokkótól egészen Egyiptomig, a Közel-Kelet egészen Mezopotámiáig, Kis-Ázsia, a teljes Balkán és a Kárpát-

medence nyugati és keleti része, illetve függő területek a Fekete-tenger északi partvidékén. Ezzel a Római 

Birodalom Nyugat-Eurázsia lakosságának kb. a felét foglalta magában és az ókori közel-keleti, európai, illetve 

afrikai birodalmak történetében a legnagyobb kiterjedésű volt, amit csak a Hun Birodalom múlt felül az ókor 

legvégén. 

A Római Birodalom maradandó hatást gyakorolt a nyugati civilizációra, kultúrára, vallásra, politikai fejlődésre és 

művészetre. A birodalom egészében elterjedt hivatalos nyelv, a latin köznyelvi változatából (az ún. vulgáris latinból) 

alakultak ki Európa újlatin nyelvei, amelyek a gyarmatosítások során más kontinenseken is elterjedtek: 

legfontosabbak közülük (a beszélők száma szerinti sorrendben) a spanyol, a portugál, a francia, az olasz és a román. 

Európa újlatin nyelvű országait összefoglalva a Romania névvel is illetik. A többi európai nyelv is nagyszámú latin 

jövevényszót tartalmaz. A római jog képezi a modern európai jog alapjait. 



helyeken, mint például Mátyfalván, kovácsműhely maradványaira bukkantak a régészek. A 

birokommal kialakult élénk kereskedelmi kapcsolatok révén területünkre eljutnak a különféle 

római luxustárgyak (Cupido-bronzszobrocska Tiszaújlakról, egy 3. századi nagy római bronztál 

Beregszász (?) környékéről) és pénzérmék (legtöbbjük ezüstből vert denárius), melyek között 

feltűnően sok az aranyból készült, ami egy gazdag társadalmi réteg létére utal a helybeli lakosság 

körében. 

A 4. sz. vége felé Európa történetében új fejezet kezdődik, mely a „népvándorlás kora” 29 

néven vált ismertté. Miután 375-ben a hunok30 átkeltek a Volgán, Európa-szerte megindultak a 

különféle migrációs folyamatok, melyek során barbár törzsek tömegesen menekülnek nyugat 

felé, a Római Birodalom határáig. A hun támadás kimozdította helyükről a vandálokat is, akik 

400-ban elhagyták régi szállásaikat és hosszú vándorlás után Észak-Afrikában telepedtek le. A 

vandálokkal szomszédos gepidák viszont meghódoltak a hunok szövetségeseinek, az 

osztrogótoknak. Valószínűleg e két germán törzzsel függ össze szorosan Kárpátalja 5. századi 

története. A gót emlékek még elég kevéssé ismertek vidékünkön. A lelőhelyek egyikét Kaszony 

és a magyarországi Barabás falvak határában tárták fel még a 19. század végén. Itt egy gazdag 

gót nő sírjára bukkantak, amelyből különféle ékszerek (ruhakapcsok, gyöngyök, tükrök stb.) és 

agyagkorsó kerültek elő. Hasonló korú temetkezési helyre bukkantak a kutatók 1986-ban a 

beregszászi járási Nagybakta falu határában.  

A gótok31 mellett területünk történetében szerepet játszottak valószínűleg a gepidák32 is. 

Hogyan alakult Kárpátalja történelme az 5. sz. végén és a 6. sz. elején, adatok hiányában 

még nem ismeretes. Annyi azonban megállapítható, hogy a 6. században már egy egészen más 

                                                           
29 Népvándorláskor vagy a népvándorlás kora körülbelül a 4-8. század közötti korszak Európában, a késő ókorból a 

kora középkorba való átmenet időszaka. 

A népvándorlás folyamata mindenekelőtt a gótok, vandálok és frankok mozgását foglalta magában, számos más 

germán és szláv nép, valamint az alánok, avarok, onogurok stb. mellett. A népek elvándorlását kiválthatta a hun 

betörés, amely a török népek Közép-Ázsiából kiinduló terjeszkedésével állt kapcsolatban, de okozhatta a 

túlnépesedés vagy a korabeli éghajlatváltozás is. 

A népek mozgása ezt követően is folytatódott, még jóval a 8. századot követően is, a vikingek, magyarok, besenyők, 

úzok, kunok, tatárok egymást követő hullámaival, amelyek gyökeresen megváltoztatták Kelet-Európa etnikai 

összetételét. Nyugat-európai történészek ugyanakkor általában a Nyugat-Európa történetére legnagyobb hatással 

bíró népmozgásokat hangsúlyozzák. 
30 Hunok Belső-Ázsia sztyeppéiről származó, ismeretlen nyelvű nomád nép tagjai voltak. A Kárpát-medencei 

központú Hun Birodalom jól ismert az írott forrásokból, a hunok társadalmáról azonban viszonylag kevés 

feljegyzéssel rendelkezünk. 
31 Gótok (gótul Gutans, latinul gotones) germán törzs volt, mely a Római Birodalom (keleti és nyugati) sorsára a 

későbbi időben nagy befolyást gyakorolt. Ez adja jelentőségüket. A Kárpát-medence népvándorláskori történetében 

is szerepet játszottak. Két nagy törzsi csoportjuk volt: az egyik a vizigótok (az ógermán wise, azaz „nyugati” szóból, 

más néven terving) és az osztrogótok (az ógermán ostro, „keleti” szóból, másik elnevezésük greuthung). Nevük 

legelőször Tacitusnál (Germánia, 44.) fordul elő. Eredetileg Germania északkeleti részén éltek, ahova egy régi 

monda szerint Skandia szigetéről vándoroltak (a mai Skandinávia). 
32 Gepidák keleti-germán eredetű, a vandálokkal és a gótokkal rokon dialektust beszélő nép. Történetükről nem 

maradt fenn saját írásos emlék, amit tudni lehet róluk, néhány késő római kori – korai bizánci forráson kívül, azt 

ellenségeik: a gótok és a longobárdok krónikáiból lehet kihámozni. 



kulturális környezet van kialakulóban vidékünkön, mely egy új etnikum megjelenésével függ 

össze. 

Szlávok 

A szláv népcsoport33 kárpátaljai megjelenéséről a 6. századtól kezdve állnak 

rendelkezésünkre az első biztos és hiteles adatok. Igaz, a kutatok körében viták folynak annak 

lehetőségéről, hogy a szlávok esetleg már korábban is letelepedhettek itt, például a római kor 

folyamán, mint a psevor kultúra egyik etnikai eleme. Sőt, mi több, az utóbbi években különösen 

az egyes nyelveszek között terjed az a nézet, mely szerint a szlávok hazája a Kárpát-medence, és 

ezen belül is Pannónia területe. E hipotézisnek azonban éppen a régészeti leletek mondanak 

ellent. 

Mivel a kérdés nem tartozik a szorosan vett témához, így áttérünk kárpátaljai vonatkozású 

szláv anyagra. Ez utóbbi elsősorban régészeti leletekből áll, mivel az írásos források ebből az 

időből területünkről nem szólnak. A korai, 6-7. századi szláv kultúra vidékünkön prágai kultúra 

néven ismert. Telepei Gálocsból, Dédából. Beregszászból, Ungvárról ismertek. Ezek általában 

mocsaras helyeken, vízparton helyezkednek el. A házak négyszögalapú, földbevájt kunyhók 

voltak, kemencével valamelyik sarokban. Az anyagi kultúra, az előkerült leletekből ítélve, elég 

szegényes: durva, kézzel formált edények (fazekak és tálak), orsógombok, néhány vaseszköz és 

élezésükre hasznait kő. A temetkezési szokásokra utaló leletek területünkön még eléggé gyérek, 

ám a környező régióban a halottégetés volt elterjedve. 

E régészeti kultúra elterjedési területe egybeesik azzal a területtel, ahova Jordanes, a 6. 

századi gót történész a két nagy szláv törzsszövetség egyikét, a szklavinokat34 helyezi. Ebből 

következik, hogy a kárpátaljai 6-7. századi szláv régészeti anyag mögött egy olyan csoport 

húzódik meg, amely e törzsszövetséghez tartozott... 

A vidékünkön élő szlávok fejlődésében a 8-9. század jelent nagy előrelépést. 

Megfigyelhető a települések számának növekedése, a korongon készült kerámia fokozatos 

elterjedése, a kurgánsírok megjelenése. Sajnos, az írott források erről az időszakról is hallgatnak, 

így rendkívül nehéz beszélni arról, hogy milyenek lehettek a vidékünkön, élt szlávok, és még 

nehezebb megállapítani, melyik törzshöz tartóztak. Igaz, a helybeli történészek a mai napig arról 

írnak, hogy Kárpátalján a magyar honfoglalás előtti időkben keleti szlávok laktál; (jelesül a fehér 

                                                           
33 Szlávok – az indoeurópai eredetű szláv népek őshazája a legelfogadottabb elmélet szerint a Kárpátoktól északra, 

az Oderától a Dnyeperig húzódó erdős vidéken terülhetett el. A törzsi szervezetben élő szlávokat innen valószínűleg 

a szomszédos germán népek elvándorlása mozdította ki; beköltöztek az elnéptelenedett területekre. Ez a mozgás a 6. 

században bontakozott ki, és elsősorban nyugati és déli irányú volt. A mai szláv népek ekkor még nem alakultak ki, 

nagyszámú törzs vett részt a vándorlásban. Nagy változást jelentett a szlávság történetében az avarok betelepülése a 

Kárpát-medencébe (568): Bizánc meggyengítésével és a Balkán felprédálásával elősegítették a dél felé vándorlást. E 

mozgások eredményeként a szláv törzsek fejlődése szétvált, és három csoportjuk alakult ki: előbb keleti és nyugati, 

majd a nyugatiból kiváló déli. 
34 A szklavének Iordanes 6. századi történetíró szerint az antok és a venétek mellett a szlávok három nagy 

csoportjának egyike. 



horvátok törzse35), s vidékünk mai rutén lakossága ezeknek a leszármazottja. De amint arról szó 

volt, sem régészeti, sem írásos forrásokkal bizonyítani ezt a tézist nem lehet. Sőt, a gyér anyag 

ennek ellent is mond. Itt és most csak néhány kárpátaljai toponímia, adatra szeretnénk utalni, 

melyek a 6-9. századi szláv települési tömbön belül helyezkednek el és vidékünk régi szlávjaival 

hozhatók kapcsolatba. Ezek a következők: Belegrád (Tiszaújiak mellett), Balator (Tiszabökény 

környéke), Balaca (Dercén határában), Szedlice (Tiszakeresztúrnál). E helynevek közül 

mindegyik déli vagy nyugati szláv eredetű. Viszont a keleti szláv toponímiák e területről szinte 

teljesen hiányoznak. A fentiekből arra a következtetésre jutunk, hogy a honfoglaláskor a 

magyarok területünkön nem keleti szláv csoportokat találtak, hanem nagy valószínűség szerint 

déli és nyugati szláv lakosságot. 

 

A magyar honfoglalás 

A 9. század végén (895 körül) olyan nagy horderejű történelmi események színterévé vált a 

mai értelemben vett Kárpátalja, amellyel nemcsak a Kárpát-medence etnikai-kulturális helyzetét 

változtatták meg gyökeresen, hanem nagymértékben kihatottak egész Európa politikai 

                                                           
35 Fehér horvátok vagy viszlyánok vagy viszlánok a 6. századtól a 11. századig a Kárpátoktól közvetelenül északra, 

a mai Lengyelország déli részén élő szláv nép voltak. Egy részük a 7. században délre vándoroltak a Balkánra, mint 

a horvátok névadói és fő alkotóeleme. Az északon maradottak a 11. században beolvadtak a lengyelek közé. 



folyamataira. Ilyen jelentős eseménye volt a kornak a magyarok megjelenése a Duna-Tisza 

közén, a magyar törzsek honfoglalása. Emlékét mindmáig őrzik a történelmi hagyományok, 

mindenekelőtt Anonymus regényes gesztája, amely a következőképpen írja le a Tisza felső 

folyásánál akkortájt végbement eseményeket.  

A régészeti ásatások földrajzi kiterjedésével például teljes mertékben beigazolódik 

Anonymusnak az az állítása, miszerint a honfoglaló magyarok a mai Kárpátalja területén keltek 

át a Kárpátokon és a Latorca völgyében értek ki a Duna-Tisza közére (magyar régészeti anyag 

Alsóvereckéről – egyedi lelet; Szolyva – gazdag temetkezés; Munkács – egyedi lelet; Beregszász 

– temető; Tiszacsoma – temető; Huszt környéke – pénzérmegyűjtemény; Tiszasalamon – 

temető). E leletek elemzéséből kiderült, hogy egyikük-másikuk a legrégibb mindazok közül, 

amelyek az ősi magyar törzseknek a Kárpát-medencében történt letelepedésére utalnak, A leletek 

túlnyomórészt temetkezésekből kerültek elő. Napjainkban már nemcsak egyedi sírhelyeket 

(Alsóverecke, Szolyva) ismerünk, hanem egész temetőket (Beregszász – Kis-hegy, Csoma – 

Szipahát, több mint 60 sír, Tiszasalamon), többségük a 9. század végéről, a 10. század első 

feléből való, némely esetben később keletkeztek, vagy fennmaradtak később is (Tiszacsoma, 

Tiszasalamon). Tehát a honfoglaló magyarok betelepülése a mai Kárpátaljára a 9. század végén 

kezdődött.  

 



Kezdetben a stratégiailag fontos kommunikációs gócokban telepedtek meg, főként a 

hágókhoz vezető utakon: Tiszacsoma, Beregszász, Munkács, Szolyva, Alsóverecke, (Vereckei-36 

és Volóci-hágó). Csak később veszik birtokba a mai Kárpátalja mocsaras, erdő borította sík 

vidékét, ahol szláv lakosságot találtak. Kárpátalja ősmagyar régészeti emlékei, jellegüket és 

anyagukat tekintve, egységes egészet képeznek a felső-tiszai analóg leletcsoporttal. Itt az akkori 

méltóságok rendkívül gazdag temetkezési helyeit tárták fel. Erről nemcsak a jellegzetes, pompás 

növényi elemekkel díszített ezüst- és aranytárgyak (tarsolylemezek – Szolyva, Tiszacsoma (?); 

fémcsúcsos süveg – Beregszász (1900), kengyel – Beregszász (1900 és 1933)) tanúskodnak, 

hanem az olyan kísérőrészletek is, amikor az elhunyt személy mellé eltemették a lovát (Szolyva, 

Beregszász, Tiszacsoma), kardját vagy pedig néhányat az általa használt nyilakból (6-7 darabot); 

mindez az elhunyt személy magas társadalmi pozíciójára utal. Egyébként a legtöbb gazdag 

ősmagyar temetkezési helyre a Felső-Tisza-vidéken bukkantak a régészek, amiből arra 

következtetnek a kutatók, hogy a magyarok politikai központja a 10. század közepéig a Kárpát-

medence keleti részében volt, nem pedig a Dunántúlon, mint azt korábban gondolták.  

Így Kárpátalja története kezdettől fogva elidegeníthetetlen része a történelmi 

Magyarországnak, hiszen a honfoglalás révén ez a terület fontos szerepet játszott mint az 

országszerzés hadműveleteinek kiindulópontja.  

 

Kárpátalja a középkori magyar királyságban 1000-1526 

A Kárpátok láncolata természetes védőövként, gyepűvonalként övezte körül az új hazát. 

Kárpátalja szervezésével hosszú ideig nem foglalkozott a magyarság, mivel a terület védelmi 

                                                           
36 A Vereckei-hágó (ukránul перевал Середньоверецький) az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) egyik 

legfontosabb hágója. 

Az Északkeleti-Kárpátok gerincén, a Latorca és a Sztrijbe ömlő Opor folyó völgye között helyezkedik el. A hágó 

tengerszint feletti magassága 841 méter. Ma a Lvivbe tartó országút elkerüli. A hágóra Alsóvereckén keresztül lehet 

feljuttni, meglehetősen rossz minőségű kacskaringós úton. 

Ősidők óta használt út. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-

medencébe. 1241-ben a mongol-tatár fősereg itt tört be Magyarországra. Az első világháború idején, 1914-ben az 

osztrák–magyar csapatok súlyos harcokat vívtak a hágónál az orosz cári csapatokkal. A második világháború idején 

szintén súlyos harcok voltak a hágó környékén (az Árpád-vonal völgyzáraihoz tartozó erődítmények ma is 

láthatóak). 1980-tól az országút elkerüli a Vereckei-hágót. 

A hágón a valóban lenyűgöző természeti szépségen kívül kevés a látnivaló. 

Az 1896-ban, a millennium évében állított honfoglalási emlékmű a csehszlovák korszakot (1920–1939) még 

átvészelte. Az 1940-es évek második felében azonban a rajta elhelyezett emléktáblákat leverték, majd az 1950-es 

évek közepén az egész emlékművet szétbontották. A felső részét alkotó obeliszk ma a közeli Tuholka faluban a 

községháza előtt áll. 

A hágón napjainkban egy ukrán emlékmű található, amely azon partizánoknak (szicsgárdisták) állít emléket, akiket 

– az azóta megcáfolt ukrán történelmi elmélet szerint – Kárpátalja 1939-es visszacsatolásakor a magyarok végeztek 

ki. A mögötte álló, havasi pásztort ábrázoló szobor a szovjet időből származik. 

A magyar honfoglalás millecentenáriumában a hágótól kissé távolabb, egy teljes panorámát kínáló ponton állították 

fel. 

1996-ban Matl Péter munkácsi szobrász alkotta meg a honfoglalási emlékművet, amelyet folyamatosan romboltak 

az ukrán ultranacionalisták. 2008-ban Sziklavári Vilmos ungvári főkonzul kezdeményezésére a magyar állam 25 

millió Ft ráfordítással újjá építtetett ugyancsak Matl Péter kivitelezésében. Az emlékmű a Kelet és Nyugat közötti 

kaput jelképezi. Hét tömbből áll, amelyek a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset szimbolizálja. A „kapu” 

nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található. 



szerepét a természet adta lehetőségeivel töltötte be, így kezdetben csak szórványosan szállták 

meg ezt a területet. Kárpátalja az ország területének törzsek közötti felosztásában nem vett részt, 

így a birtokjogi fejlődés során mint gyepűvonalon túli terület, királyi birtok lett, s a hatalmas 

erdőségek nagy része vadászterületként szolgált. A Szent István37 király 

idejében szervezett 45 vármegye között már szerepel Borsova (később 

Bereg) és Ung vármegye, Ungvárral. Az ugocsai és máramarosi hegyvidék 

ekkor még nem tartozott vármegyei szervezetbe. Ez az országrész az Árpád-

házi királyaink külkapcsolataiban időnként hadfelvonulási és hadműveleti 

terület is volt. A lengyel és kijevi (halicsi) fejedelemségekhez ezen a 

területen keresztül vezetett az út.  

1241-ben a tatárok a Vereckei-hágón, az ún. „orosz kapu”-n keresztül 

törtek be Magyarországra. A lakosság közül csak azok maradtak életben, 

akik az erdőkben és a védett városokban húzódtak meg. Pótlásukra IV. 

Béla38 német telepeseket hozott az ún. "soltész"-ek39 vezetésével. Megindul 

a területen a várrendszer kiépítése, a királyi s egyházi birtokviszonyok 

megváltozása. Ennek során átépítették az Ungvár, Munkács és Szerednye 

várát, továbbá felépítették a nevickei, kovászói,és huszti várakat. IV. Béla 

1245-ben az egész országra kiterjedően hozzáfogott az úgynevezett 

vendéknépek betelepítéséhez, amelynek részeként az Északkeleti-Felvidékre 

flandriaiak, olaszok és szászok telepedtek le. Az újjáépítés és a betelepítés 

egyik fontos következménye lett, hogy a királyi vármegyék helyén 

megszülettek az úgynevezett nemesi vármegyék Ung (1313), Bereg (1299), 

Ugocsa (13. század vége), Máramaros (14. század eleje).  

A lakatlan részek benépesítése az azokat adományként kapó 

                                                           
37 I. (Szent) István király (születési nevén Vajk, Esztergom, 969 – Esztergom-Szentkirály, 

1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek 

szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította 

át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai 

irányvonalnak ellenszegülő törzseket (klánokat) fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a 

lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel 

kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény 

egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. 
38 IV. Béla Árpád-házi magyar király (1206. november 29. – 1270. május 3.) Magyarország 

uralkodója volt 1235. szeptember 25. és 1270. május 3. között. II. András és Gertrúd 

gyermeke, Szent Erzsébet testvére. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni 

újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. Ő egyben Budavár alapítója is. 
39 Soltész – a Felvidéken bíró, németül Richter, latinul advocatus – ritkán lakott területek, 

elsősorban erdős hegyvidékek betelepítését vezető vállalkozó, a telepített falu bírája, a 

faluban a földesúri adók behajtója volt a középkorban, aki a tisztséget a telepítési munka 

ellenértékeként kapta örökölhető jogon. Az így létrejött településeket, mivel az első – német 

– telepesek és – német – soltészek a német jogot is magukkal hozták, német jogú falunak is 

nevezik. Jogállásában a jobbágy és a földesúr nemes között állt, aki a telepítettekkel 

szemben maga is haszonélvező volt. 
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földesurak feladata volt. Ők ezt vállalkozókra, ún. kenézekre bízták. A 13. században indult meg 

nagyobb mértékben a ruszinok betelepedése, elsősorban a szomszédos Halicsból. A legtöbb 

ruszin a 14. és 15. században került az új földesúri birtokokra.  

Az Északkeleti-Felvidék politikai és gazdasági jelentősége az Anjouk uralkodása alatt 

megnőtt. Az Anjouknak hatalmuk biztosításáért meg kellett küzdeni a terület hatalmas oligarcha 

nemzetségeivel, az Abákkal40 és Borsákkal41. 1311-ben adták vissza az Abák a jogtalanul 

elfoglalt Ung megyét s Munkács várát. 1316-han szerezte meg I. Károly Róbert42 a Borsáktól az 

Ugocsa megyei Nyaláb-várat. Ez évben megostromolta és leromboltatta a Borsák kezén levő 

Szőlős várát. 1329-ben Károly Róbert a Máramaros megyei Visk, Huszt, Técső magyar és szász 

telepeseinek hospes43-szabadságokat adományozott, ezzel megvetette alapját a Nagy Lajos44 

király uralkodása alatt felvirágzó máramarosi sóbányászatnak. Az oligarchákkal vívott harcok 

egyik szomorú következménye volt a magyar kisnemesség elvándorlása a területről. A 14. század 

közepén újabb nagyarányú telepítés indult meg Kárpátalja egész területén. Német falvak épültek 

az erdőirtások területeire, lakóiknak kiváltságokat biztosítottak. A városok is gyors fejlődésnek 

indultak. 1397 után Zsigmond király45 Korjatovics Tódor46 litván herceg kormányzásával 

görögkeleti ruszinokat telepített le a területre. A husziták ellen 1431-ben megindult keresztes 

hadjárathoz Ugocsa, Máramaros és Bereg megyék nemessége is csatlakozott, meghatározott 

létszámmal.  

Mátyás király47 halálát követően sok olyan család tűnt fel, amely egész országrésznyi 

                                                           
40 Aba nemzetség vagy Oba nemzetség az egyik legkiterjedtebb Árpád-kori eredetű nemzetségek egyike volt. Az 

Aba nemzetség névadó őse Aba Sámuel király. Rajta kívül legismertebb tagja Aba Amadé tartományúr Károly 

Róbert idején. 
41 Borsa vagy Barsa, Borsay nemzetség ősi fészke a Sebes-Körös és Berettyó vidéke volt, névadója a Kolozs 

megyében lévő Borsa község. 
42 I. Károly (Nápoly, 1288. – Visegrád, 1342. július 16.), Károly Róbert néven ismert magyar király, 1301-től 

koronás, de csak az „Anjou párt” részéről elismert uralkodó, érvényesen – harmadszorra megkoronázva – 1310–

1342 között uralkodott. A történelemtudomány az 1308. évi királyválasztó országgyűlés alapján a második 

koronázás évét tekinti uralkodása kezdetének. 
43 Hospes eredetileg a 11-12. században a társadalom felső, vagyonos rétegéhez tartozó előkelő, aki nagyrészt 

nyugat Európából - főként túlnépesedés következtében - hazáját elhagyva letelepülő vendégként érkezett 

Magyarországra, hogy a király udvarában katonai és egyéb szolgálataival szerezzen birtokot. A 13. században 

vendégnek nevezték már azokat a parasztokat is, akik korábbi urukat kedvezmények érdekében elhagyva más 

birtokos földjeire települtek. A hospesek személyes szabadsággal rendelkeztek. Szabad költözködési, birtokszerzési 

és vámmentességi, vásártartási joguk volt, és nem voltak kötelesek hadbavonulni sem. Közösségeiket szabadon 

választott bírók és esküdtek irányították. 
44 I. (Nagy) Lajos (lengyelül Ludwik Węgierski/Wielki/Andegaweński azaz Magyar Lajos, Nagy Lajos, Anjou 

Lajos), (1326. március 5. – 1382. szeptember 10.) Magyarország (1342–1382) és Lengyelország (1370–1382) 

Anjou-házi királya volt. 
45 Luxemburgi Zsigmond (németül Sigismund von Luxemburg), (Prága, 1368. február 14. – Znaim, Morvaország, 

1437. december 9.) magyar, német és cseh király, német-római császár, a késő középkor egyik legjelentősebb 

uralkodója volt. 
46 Korjatovics Tódor a híres podóliai fejedelemcsalád utolsó fiági leszármazottja volt, aki Magyarországra menekült 

és Luxnburgi Zsigmond rokonaként 1397-től Munkács és Makovica uradalmait birtokolta haláláig. 
47 Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király. Nevezik Corvin 

Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt 

emlegeti. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen)király, 1486-tól Ausztria hercege. 



területet birtokolt. Az 1494–1495. évi adószámadásokban található adat szerint például Corvin 

János – Mátyás fia – Bereg megyében 1132 portát birtokolt, Máramaros megye királynői birtok 

volt. Nagy birtokai voltak itt a Perényi s a zsidó származású Ermeszt-Hampó családnak. 1526-ot, 

a mohácsi vészt követő években a trónra törekedő Szapolyai János48 erdélyi vajda birtokai 

Corvin János uradalmával gyarapodtak. A trónra jutásban támogatták a vidék új főnemesei a 

Drágffy, Homonnay, Perényi, Ráskay s Báthory nemzetség tagjai.  

Kárpátalja területe a török korban 1526-1699 

A török korban az Északkeleti-Felvidék kiesett az elsősorban Bécs 

irányába vezetett török hadak útjából. Viszont az erdélyi fejedelmek 

(Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György) 

és a Habsburg uralkodók között zajló küzdelmek során a hadseregek 

rendszeresen felonulási területnek használták, és gyakran kifosztották a 

vidék településeit és lakosait.  

Az ország három részre szakadása I. Ferdinánd49 uralkodása alatt 

következett be. A királyi területhez 35 vármegye, köztük Ung, Bereg, 

Ugocsa és Máramaros megye tartozott. 1567-ben Máramaros megye az 

erdélyi fejedelemséghez került. 1570-ben, az I. Miksa50 királlyal kötött 

speyeri egyezményben51 János Zsigmond52 lemondott a magyar királyi 

címről, s Erdélyen kívül néhány tiszántúli megyét és Máramarost tartotta 

meg.  

1597–1604 között a török ellen vívott ún. „tizenötéves háború”53 

során szinte teljesen elpusztult az akkor még Erdélyhez tartozó Máramaros 

                                                           
48 Szapolyai/Zápolya János (Szepesvár, 1487. február 2. – Szászsebes, 1540. július 17/21.) erdélyi vajda, 1526-tól 

haláláig I. János néven Magyarország választott királya. 
49 I. Ferdinánd (Alcalá de Henares, Madrid mellett, Kasztíliai Királyság, 1503. március 10. – Bécs, 1564. július 25.) 

a Habsburg-házból származó kasztíliai és aragón királyi herceg (infáns) és ausztriai főherceg a születése jogán, 

1521/22-től Ausztria uralkodó főhercege, 1526-tól magyar és cseh király, 1556-tól német-római császár.  
50 I. Miksa (Bécs, 1527. július 31. – Regensburg, 1576. október 12.) magyar és cseh király, II. Miksa néven német-

római császár (1564–1576). 
51 1570. augusztus 16-án megkötött speyeri szerződés (vagy speyeri egyezmény) II. János magyar király és Miksa 

magyar király közötti egyezmény volt, amely az 1568. február 17-én megkötött drinápolyi békével együtt jogilag 

rögzítette a fennálló állapotot, amely szerint II. János Erdély és a Partium princepse, és rögzítette, hogy Erdély a 

Magyar Királyság elidegeníthetetlen része. A közhiedelemmel ellentétben tehát nem a „három részre szakadást” 

rögzítették, hanem éppen annak ellenkezőjét. 
52 János Zsigmond (Buda, 1540. július 7. – Gyulafehérvár, 1571. március 14.) 1540-től 1570-ig II. János néven 

választott magyar király (rex electus), Erdély első fejedelme (princeps Transylvaniae, 1565–1571). 
53 A hosszú - vagy más néven tizenöt éves - háború (1591/1593-1606) a dunai Habsburg-monarchia és az Oszmán 

Birodalom összecsapása volt a Magyar Királyság területén. A Habsburgokkal szövetségben harcolt az Erdélyi, a 

Havasalföldi, a Moldvai fejedelemség, a Német-római Birodalom és a Pápai Állam támogatásával. A háborúhoz 

több európai állam és török uralom alatt élő nép, így a szerbek és bolgárok is csatlakoztak, akik közül sokat hajdúk 

közé szerveztek. A harcban közvetve érintve volt Perzsia is, amely Ázsiából kötötte le a török erők egyrészét. A 

kezdeti keresztény sikerek után az erőviszonyok kiegyenlítődtek, így 1606-ban az eredeti állapothoz képest 

lényegében kevés változtatással kötöttek békét. 
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megye. A háború az 1606-os zsitvatoroki békével zárult. Az 1606-os bécsi béke54 értelmében – 

amely I. Rudolf55 ás Bocskai István56 között jött létre – Bocskai István Erdélyt, a Részeket57, s 

Ugocsa és Bereg megyét férfiági utódai életére kapta.  

1620-ban a pozsonyi országgyűléssel II. Ferdinánd58 ígéretet tett Bethlen Gábornak59 

Ugocsa és Bereg megyék Erdélyhez csatolására. A II. Ferdinánd és Bethlen Gábor közötti 1622-

es békeszerződés részeként ezt is megerősítették.  

   

Bethlen Gábor I. Rákóczi György és Lorántffy 

Zsuzsanna 

II. Rákóczi György 

1633-ban az I. Rákóczi György60 erdélyi fejedelem és II. Ferdinánd közötti eperjesi 

megegyezés értelmében a király elzálogosította Munkács várát és uradalmát a Rákóczi 

családnak. A Rákócziak vagyonát a király az 1645-ös linzi békében tovább gyarapította.  

Az 1642-es gyulafehérvári országgyűlés I. Rákóczi György utódjává idősebb fiát, II. 

Rákóczi Györgyöt61 választotta meg. Ő a fejedelemséggel együtt „örökölte” atyjától a lengyel 

trón megszerzésére irányuló tervet. 1657 januárjában indította el hadait. E hónap január 17-én 

tábori országgyűlést tartott Visken. A trónszerzési hadjárat vereséggel végződött. A lengyel 

                                                           
54 1606-os bécsi béke Bocskai István és Rudolf király (II. Rudolf császár) közötti megegyezés (1606. június 23.), 

amely lezárta a Bocskai által vezetett felkelést. Ezzel egy időben Rudolf kötelezte magát a törökkel való 

megegyezésre is (zsitvatoroki béke). 
55 Rudolf (Bécs, 1552. július 18. – Prága, 1612. január 20.) magyar király (1576–1608), II. Rudolf néven német-

római császár (1576–1612) és cseh király (1576–1611), a Habsburg-uralkodóház tagja. 
56 kismarjai Bocskai István (Kolozsvár, 1557. január 1. – Kassa, 1606. december 29.) Bihar vármegye főispánja, 

Erdély fejedelme 1605 és 1606 között. Jelentős szerepet játszott a reformációban. 
57 Partium (kiejtése a magyarországi latinságban: párcium) a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi, 

földrajzi terület. Az elnevezés a középkori latin dominus partium regni Hungariae azaz „Magyarország részeinek 

ura” kifejezésből származik, és arra a néhány kelet-magyarországi vármegyére utal, amelyek Magyarország három 

részre szakadása után az erdélyi fejedelem uralma alá kerültek. A Partiumot olykor magyar nevén „Részek”-ként is 

említik.  
58 II. Ferdinánd (Graz, 1578. július 9. – Bécs, 1637. február 15.) német-római császár (1619-37), magyar (1619-37) 

és cseh király (1617-37), osztrák főherceg; az ellenreformáció és az abszolutizmus képviselője. Trónra lépése 

vezetett a harmincéves háború kirobbanásához. 
59 Bethlen Gábor (Marosillye, 1580. november 15. – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–

1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik 

legjelentősebb személyisége. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és kulturális 

élete egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerik. 
60 Felsővadászi I. Öreg Rákóczi György (Szerencs, 1593. június 8. – Gyulafehérvár, 1648. október 11.) erdélyi 

fejedelem 1630-tól haláláig. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett 

egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében és szemben állt az ortodoxiával. 
61 Felsővadászi II. Rákóczi György (Sárospatak, 1621. január 30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem 

1648 és 1660 között, megszakításokkal. I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fia. 



szabadcsapatok betörtek Rákóczi magyarországi birtokaira, s nagy pusztítást végeztek 

Munkácson, Beregszászban, Beregszentmiklóson, nagyon sok faluban, s a lakosság körében is. 

1670-ben az I. Rákóczi Ferenc62 vezetésével Habsburg-ellenes felkelés súlyos veszteségekkel és 

megtorlásokkal járt a területen a résztvevők körében. Sokan bujdosásra kényszerültek, nagy volt 

a szegénység és az ínség.  

   

Munkács vára a 17. században Zrínyi Ilona Thököly Imre 

1678-ban kezdődött a Thököly Imre vezette szabadságharc. Az I. Lipóttal kötött 1681-es 

fegyverszünet alkalmával a bujdosók téli szállása Ung, Bereg, Ugocsa és Szatmár megyében 

volt. 1682-ben Thököly Imre63 I. Rákóczi Ferenc özvegyével, Zrínyi Ilonával64 kötött 

házasságot. Ezt követően a hatalmas Rákóczi-birtok is a függetlenségi harcok bázisává vált. 

1684-ben Thököly csapatai elfoglalták Ungvár várát. Bécs 1683-as sikertelen ostroma után a 

török csapatok és Thököly velük szövetséges kuruc csapatai állandó visszavonulásra 

kényszerültek, és Thököly gyors egymásutánban volt kénytelen feladni a Rákócziak várait. 1685 

végén a császári csapatok körülvették az utolsó erősséget, Munkács várát is. Zrínyi Ilona több 

mint két évig védte Antonio Caraffa generális csapatai ellenében Munkács várát. 1688. január 

17-én kénytelen volt a várat feladni, de elérte, hogy a vár védői amnesztiát kapjanak a császártól, 

és hogy a Rákóczi-vagyon gyermekeinek nevén maradjon. 1699-ben megkötötték a karlócai 

békét, amelynek következményeképpen Thököly Imrét és Zrínyi Ilonát száműzték.  

Kárpátalja területe a Habsburg Birodalomban 1699-1918 

II. Rákóczi Ferenc65 szabadságharca az Északkeleti-Felvidéknek talán a legdicsőbb 

                                                           
62 Felsővadászi I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645. február 24. – Zboró, 1676. július 8.) választott erdélyi 

fejedelem. 
63 Késmárki gróf Thököly Imre (Késmárk, 1657. szeptember 25. – İzmit, 1705. szeptember 13.) kuruc hadvezér, 

1682–1685 között Felső-Magyarország, majd 1690-ben Erdély fejedelme. 
64 Zrínyi IV. Ilona grófnő, németül Helena Gräfin Zrinski, horvátul Jelena Zrinski (Ozaly, Horvátország, 1643 – 

Nikomédia, Anatólia, 1703. február 18.) a magyar történelem egyik hősnője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. 
65 Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc 

vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.  

1676. március 27-én született Borsi várában, Zemplén megyében. Apja I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi 

fejedelem, a Wesselényi-összeesküvés résztvevője, anyja Zrínyi Ilona volt. Mostohaapjával, Thököly Imrével ott 



időszaka volt. A török uralom alól felszabadult ország újjászervezésével a bécsi udvar fő célja az 

ország elnémetesítése volt. Megnövekedtek az adóterhek, megbénult a szellemi élet, megindult a 

protestánsüldözés. 1702-ben bevezették a véradót, a katonák erőszakos sorozását, amely 

különösen Beregben és Ugocsában indult meg nagymértékben. Ez évben Esze Tamás és Kis 

Albert önként jelentkeztek Bereg vármegyénél katonai szolgálatra. A megye toborzással bízta 

meg őket, amit ők szervezkedésre használtak fel. A nemzeti ellenállási mozgalom fő fészkei 

Beregen kívül Ung, Zemplén és Sáros megyék voltak.  

   

II. Rákóczi Ferenc Bercsényi Miklós Esze Tamás 

A többnyire szegény parasztokból és elbocsájtott végvári katonákból álló kuruc mozgalom 

                                                                                                                                                                                           

volt Bécs 1683-as török ostrománál, majd 1685-1688 között anyjával az ostromlott munkácsi várban élt. A 

kapituláció után a várat elvették családjától, gyámja Kollonich Lipót esztergomi érsek lett. Jezsuiták nevelték 

Csehországban, Habsburg-hű szellemben, a prágai egyetemen logikát, retorikát, matematikát, műszaki és hadi 

tudományokat tanult, magyarul csaknem elfelejtett. 

Tizenhat éves korától Bécsben élt, 1694-ben elvette Sarolta Amália hessen-rheinfelsi hercegnőt és hazatért 

magyarországi birtokára. Sáros vármegye főispánjaként nem vállalta el az 1697-es hegyaljai felkelés vezetését. 

Bercsényi Miklós hatására és a megtorlás kegyetlensége miatt azonban 1700-ban szervezkedni kezdett, s XIV. Lajos 

francia királytól is segítséget kért. Futára elárulta, s 1701-ben Bécsújhelyt börtönbe zárták. Felesége és a 

börtönparancsnok vezetésével megszökött és Lengyelországba menekült. Brezan várában keresték fel a tiszaháti 

felkelők, akiknek kérésére 1703-ban hazatért, kiáltványa a fegyvert fogó jobbágyoknak felszabadítást ígért, s 

mindenkit harcba hívott az idegen elnyomás ellen. 1704 júliusában Erdély fejedelmévé választotta a gyulafehérvári 

országgyűlés, 1705 szeptemberében a szécsényi országgyűlés a magyarországi szövetkezett rendek vezérlő 

fejedelmévé tette. Erdélyben 1706-ban kimondták az elszakadást a dinasztiától, és a négy keresztény vallás szabad 

gyakorlását. 1707-ben az ónodi országgyűlés megfosztotta a tróntól Habsburgokat s felfüggesztette a harcok idejére 

a nemesi adómentességet. Rákóczi kitűnő állam- és hadszervező volt, központosított államot akart létrehozni és 

merkantilista gazdaságpolitikát folytatott. Azonban a katonáskodó jobbágyok felszabadítása miatt szembekerült a 

magyarországi nemesi ellenzékkel, s hiába érte el 1708-ban a jobbágyok mentesítését kötelmeik alól, nem tudta 

egyszerre mindkét osztály érdekeit képviselni.Külpolitikája szövetségesek keresésére irányult. Mozgalma 

elszigetelésének feloldásához sem XIV. Lajos francia király, sem I. Péter orosz cár segítsége nem volt elég, ezért 

1704-ben és 1706-ban sikertelen béketárgyalásokat folytatott a bécsi udvarral. Kapcsolatot keresett a bajor választó 

fejedelemmel, Velencével, a svéd és porosz udvarral, a török Portával és a tatár kánnal is. A belső társadalmi 

feszültségek kiéleződése, a gazdasági helyzet romlása, a pestisjárvány és a császáriak katonai fölénye miatt a 

küzdelem egyre reménytelenebbé vált. A kurucok 1708-ban Trencsénnél, 1710-ben Romhánynál szenvedtek nagy 

vereséget. 1711 februárjában Rákóczi orosz katonai segítség reményében Lengyelországba ment. Távollétében és 

hozzájárulása nélkül a rendek által támogatott Károlyi Sándor fővezér az udvar nevében tárgyaló Pálffy Jánossal 

megkötötte a szatmári békét. Rákóczi ezt nem fogadta el, s emigrációban maradt. 1712-ben Franciaországba utazott. 

1715-ben III. Károly fej- és jószágvesztésre ítéltette. 1717-ben III. Ahmed szultán hívására Törökországban 

telepedett le. Egy év múlva, a pozsareváci béke megkötése után Rodostóba kellett költöznie, itt élt haláláig. 

Emigrációjában diplomáciai tervekkel, asztalosmunkával és írással foglalkozott, 1735. április 8-án halt meg. 

Kamarása, Mikes Kelemen temettette el az isztambuli Szt. Benedek kápolnában, szívét és kéziratait akarata szerint 

Grosbois-ba küldték. Sírját Fraknói Vilmos tárta fel, hamvait 1906-ban hozták haza, s a kassai székesegyházban 

temették el. 



vezetői 1703 elején elérkezettnek látták az időt egy Habsburg-ellenes felkelés kirobbantásához. 

1703. május elején követeket küldtek Rákóczi Ferenchez, hogy álljon a nemzeti mozgalom élére. 

(1697-től szoros barátságban állt Bercsényi Miklós gróffal, akivel együtt szőtték terveiket a 

magyar nép megsegítésére)  

 

1703. május 6-án II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós 

Brezán várában kelt kiáltványukban harcba szólították a 

Habsburgok ellen Magyarország minden „nemes és nemtelen” 

lakosát.  

Esze Tamás a kiáltványt elküldte az ország különböző 

területére és a szabadságharc „Cum Deo pro Patria et Libertate” 

(„Istennel a hazáért és a szabadságért”) feliratú zászlóit 1703. 

május 21-én és 22-én Tarpán, Váriban és Beregszászban 

kibontotta, amivel kezdetét vette a szabadságharc. A nemesek 

először megrémültek az eseményektől és még Rákóczi 

hazatérése előtt rajtaütöttek a kuruc seregeken június 7-én. A 

Huszttól északra lévő Dolhánál Károlyi Sándor vezette nemesi 

csapatok könnyűszerrel szétkergették a kuruc csapatokat. Egy 

héttel később Rákóczi Ferenc a Vereckei-hágón keresztül visszatért Magyarországra. Rákóczi 

kurucai 1703. július 14-16 között elsöprő győzelmet arattak a labancok felett Tiszaújlak mellett. 

A csatát követően a magyar nemesség nagy része szintén Rákóczi mellé állt, sőt a tél folyamán 

elfoglalták a császáriaktól Munkács várát is (Rákóczi többnyire innen irányította a 
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hadműveleteket). 

Az első években oly eredményes szabadságharc az 1710-es év végére már visszaszorult a 

kiindulási helyére, s csak öt megye, Szatmár, Szabolcs, Ung, Ugocsa, Máramaros támogatta. 

1711. április 30-án Szatmáron aláírták a szabadságharc befejezését jelentő békét. Május 1-jén a 

majtényi síkon a kuruc csapatok – mintegy 12 000 fő – letették a fegyvert.  

A Rákóczi-szabadságharc utóeseményeként említendő még 1717 augusztusa. Ekkor 

Esterházy Antal gróf tábornagy vezetésével a bujdosó kurucok egy csapata Moldva felől 

felvonult a Kárpátokba, harci cselekményekre azonban nem került sor. A kurucokkal 

együttműködő tatárok viszont betörtek a Radnai-hágón és végigrabolták Máramaros, Ugocsa és 

Bereg megyéket.  

A szatmári békét követő években meghatározó politikai s történelmi esemény nem nagyon 

történt. A bécsi udvar Rákóczi munkácsi és beregszentmiklósi uradalmát előbb báró Hábernek 

adta bérbe, majd 1721-ben III. Károly66 adósságai fejében gróf Schönbornnak engedte át.  

1785-ben léptette életbe II. József67 Magyarország új közigazgatási beosztását, melyben 10 

kerületre osztották az országot. Ungvár, Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Bereg és Ung megye 

összevonásával alakult ki egy körzet. A rendelet II. József haláláig volt érvényben.  

Az 1790–1848 közötti időszakban, az abszolutizmus és reformmozgalmak korának 

történetében a mai Kárpátaljának nincs különleges szerepe.  

Az 1848–1849-es szabadságharcból Kárpátalja lakossága, így a nagy számú ruszin 

népesség is kivette részét. Az akkori ruszin értelmiség magyarbarát volt, s tömegestül 

csatlakozott a szabadságharchoz. Az ungvári görög katolikus 

szeminárium papnövendékei is önként jelentkeztek katonának, 

sokan közülük magas kitüntetésben részesültek, s magyar 

nemességet szereztek. A görög katolikus ifjúság kiválósága volt a 

szabadságharc során Erdélyben hősi halált halt Vasvári Pál. Az 

ungi, beregi, máramarosi nemzetőrségnek a határvédelem volt a 

feladata és ezt becsülettel és hősiesen teljesítette is.  

1848. december 18-án a Honvédelmi Bizottmány rendeletet 

adott ki mozgó nemzetőrségi és gerilla-csapatok toborzására. Bereg vármegyében ennek 

végrehajtásával Szintay kormánybiztost bízták meg. 1849. januárjában meg is alakult a megyei 

                                                           
66 III. Károly (VI. Károly néven német-római császár, II. Károly néven cseh király) (Bécs, 1685. október 1. – Bécs, 

1740. október 20.), osztrák főherceg, Ausztria uralkodó főhercege, magyar király (1711–1740 között), a Habsburg-

ház utolsó egyenes ági férfisarja. 
67 II. József (Bécs, 1741. március 13. – Bécs, 1790. február 20.) osztrák főherceg, Mária Terézia magyar királynő és 

I. Ferenc István császár legidősebb fia. 1765-től (egyelőre anyja mellett, társuralkodóként) német-római császár, 

1780-tól magyar és cseh király, az első uralkodó, aki a Habsburg–Lotaringiai-házból származott. 

 
Magyarország címere 1849-ben 



mozgó nemzetőrség, amely három gyalogos századból és egy száz fős gerilla-csapatból állt. 

Parancsnokává Dercsényi Istvánt nevezték ki. 

1849. februárjában Eötvös Tamás vette át a munkácsi vár parancsnokságát, akit később 

Mezőssy Pál honvédőrnagy váltott fel. A várat ágyúkkal erősítették meg. 

A Nedeczey Ferenc százados vezette munkácsi és a Ráthonyi Sándor százados, illetve 

Farkas Samu vezette ugocsai nemzetőr századok védelmi állásokat foglaltak el Klimec 

közelében, egyre gyakrabban folytattak csatározásokat a Galícia felől betörő osztrák csapatokkal. 

1849. áprilisának elején az ellenség csapatai Barko tábornok vezetésével a Vereckei-hágón 

át elindultak Munkács felé. Az osztrák sereg mintegy 3600 jól felfegyverzett gyalogosból és 650 

lovasból állt, tehát komoly erőt képviselt. Feladata az volt, hogy Munkács és Beregszász 

vidékéről Kassa felé szorítsa vissza a magyar csapatokat. A Munkács felé hátráló magyar sereg 

tulajdonképpen csak a 21. honvédzászlóaljból, vagyis összesen alig 800 katonából állt. 

Parancsnoka Martini János őrnagy azonban tapasztalt és harcedzett honvédtiszt volt. Úgy 

döntött, hogy a Munkács közelében fekvő Podheringnél, a Latorca bal partján várja be és 

tartóztatja fel az ellenséget. Sürgönyt küldött Péchy Pál Bereg-megyei alispánnak, kérte, hogy az 

összetoborzott nemzetőrséget és a népfelkelőket azonnal küldje oda. 

A magyar sereg az esőzésektől megáradt Latorca bal partján, Podhering közelében, annak 

keleti szélén foglalta el állásait. Péchy Pál alispán nemcsak a beregszászi nemzetőrséget állította 

talpra, hanem a köznépet is. Beregszászban visszafordulásra kényszerített egy vadászszázadot öt 

ágyúval, amely Máramaros vármegye felé akart indulni. 

A munkácsi nemzetőrség a Latorca-hídtól balra elterülő füzesben foglalta el állásait, két 

ágyút a hídfőnél állítottak fel, azokat a beregszászi, beregsurányi és csarodai nemzetőrök 

fedezték. A közelben fekvő hegy tetejére két hatfontos ágyút vontattak fel a munkácsi várból, 

azok kezelését Szunyoghy József uradalmi mérnök vezetésével fiatal diákok vállalták magukra. 

Az ellenség Beregszentmiklós felől április 22-én érkezett Podhering alá. Munkácson 

megkondították a vészharangokat, a dobosok riadót vertek, a férfiak fegyvert ragadtak és a 

Podheringet védő honvédek segítségére siettek. Dr. Lang Ferenc orvos irányításával a görög 

katolikus templom udvarán felkészültek a sebesültek fogadására. 

Podhering utcáit, a Latorca partját ellepték a fegyveres nemzetőrök, türelmetlenül várták a 

tűzparancsot az ifjú tüzérek. A honvédek parancsnoka Ruttner György százados, a nemzetőröké 

Kralovanszky László volt. A sereg irányítását Martini János őrnagy vállalta magára. 

Az ellenség előőrsei április 22-én 9 órakor tűntek fel, a sereg zöme lassú menetben követte 

azokat. A podheringi hegyen állást foglalt tüzérek nyugodtan szemlélték a közeledő ellenséget, 

csak akkor nyitottak tüzet, amikor az lőtávolságba ért. Az első ágyúgolyók a lovasság közzé 

csapódtak, nagy riadalmat keltve az ellenség között. Andrejkovitsh Endre ungvári papnövendék, 



önkéntes tüzér pontosan célzott, leterítette Habermann ezredest, a Deutschmeister-század 

parancsnokát, egy másik golyóval pedig Barko tábornok lovát találta el. 

Az ágyútűz délig tartott, amikor is egy nagy zápor vetett annak ideiglenesen véget. 

Közben a két magyar zászlóalj egyesült és a Latorca-híd felé indult, maga előtt űzve az 

ellenséget. 

Barko tábornok azt hitte, hogy a magyarok sok ágyúval és honvéddal rendelkeznek, ezért 

visszavonulásra határozta el magát. Az ellenséges gyalogság zöme Kölcsény felé vonult vissza, a 

tisztek a timsógyár épületében kerestek menedéket. A magyar tüzérek azonnal két ágyút 

irányítottak oda és pontos találataikkal megfutamodásra kényszerítették az osztrákokat, akik 

Kölcsény alatt a malom közelében két zászlóaljjal igyekeztek átkelni a folyón, ám a magyarok 

azonnal felfedezték ezt a szándékukat, puskatűzzel, később kartácslövésekkel fogadták az 

ellenséget. Sok osztrák katona lelte halálát a folyóban, a többiek pedig, azok, akik már a part 

közelében voltak, fejveszetten menekültek. 

A podheringi csatában az ellenség 4 tisztet és 16 katonát veszített, ötvenen megsebesültek. 

A magyarok két tisztet és 6 honvédot vesztettek, valamint tizenöten megsebesültek. 

1853-ban éhínség pusztított az Északkeleti-

Felvidéken. A Bach-korszak68 idején az ukrán 

nyelv vált hivatalossá, ez az állapot az 1867-es 

kiegyezéssel69 szűnt meg. 1896-ban Kárpátalja-

szerte megemlékeztek és emlékműveket állítottak 

a magyar honfoglalás ezredik évfordulóján70. 

Az 1897–1901 közötti időszakban zajlott 

Kárpátalján az ún. hegyvidéki-akció71, amelyet 

                                                           
68 Bach-korszaknak szokták nevezni a Magyar Királyság történetében a nyílt abszolutista önkénynek az 1851-től 

1859-ig tartó időszakát Alexander Bach osztrák belügyminiszterről. Ebben az időszakban a Habsburgok célja az 

volt, hogy Magyarországot teljesen beolvasszák a birodalomba. A Bach-korszak valójában téves megnevezés, mert 

bár a belügyminiszter kezén mentek át a rendfenntartásra vonatkozó rendeletek, abban kizárólag Johann Kempen 

bárónak volt hatásköre. Kempen vezette a csendőrséget és az igazságszolgáltatást. 
69 Kiegyezés, avagy osztrák-magyar kiegyezés a Habsburg uralkodóház, pontosabban annak feje, I. Ferenc József és 

a Deák Ferenc vezette magyar tárgyalódelegáció között 1867 elején született megállapodások összefoglaló 

elnevezése volt, amik az Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság között fennálló politikai, jogi és gazdasági 

kapcsolatokat rendezték.  

Az érvénybe léptetéséhez Ferenc Józsefnek szentesítenie kellett ezeket, aki a fennálló viszonyok miatt erre csak 

akkor volt hajlandó, ha Magyarország királyává koronázzák (ami a forradalom miatt elmaradt). Ez alapján Ferenc 

József 1867. június 8-án Magyarország királya lett. A Mátyás-templomban tartott eseményen a magyar rendek 

egyfajta gesztusként még feleségét, Erzsébetet is megkoronázták. Ferenc József ezután magyar részről 1867. július 

28-án szentesítette a törvényeket, hivatalosan is létrehozva egy paritás elvű alkotmányos monarchiát, melynek neve 

Auszria-Magyarország, vagy magyarosan Osztrák–Magyar Monarchia lett. 
70 Az 1896-os millenniumi ünnepségek Magyarország fennállásának ezredik (millenniumi) évfordulója alkalmából 

tartott ünnepségsorozat volt országszerte 1896. május 2. és október 31. között. 
71 Hegyvidéki akció vagy rutén akció volt, amely a 19. század végén az Északkeleti-Kárpátokban élő ruszin 

nemzetiségű parasztság gazdasági és szociális fölemelése céljából indított az állam, amelyet később 

 
Osztrák-Magyar Monarchia címere 



Egan Ede (1851–1901)72 közgazdász vezette miniszteri biztosként. A Földművelésügyi 

Minisztérium szervezésében és vezetésével indított akcióhoz egyéb tárcák – különösen a 

kereskedelmi, a pénzügyi, a igazságügyi, valamint a vallás- és közoktatási minisztériumok – 

összehangolt tevékenysége illeszkedett. A kormányzat széleskörű fejlesztési programban kívánta 

az elmaradott gazdálkodási mód átalakítását, a hagyományos életmód megváltoztatását elérni és 

ezáltal pedig megteremteni a szociális biztonságot és nemzetiségi békét.  

A akciót 1897 elején Bereg vármegye szolyvai járásában (56 községben) indították, a 

kirendeltségi szervezetet 1889 márciusában Szolyván rendezték be, amelyet  később áthelyezték 

a jobban megközelíthető Munkácsra. Az akció működési területét az 1899. évi téli éhínségnek 

köszönhetően Bereg megye munkácsi, felvidéki, latorcai járásaira és Ung megye egész területére 

kiterjesztették, majd 1900-tól Máramaros megye hegyvidéki területeire is. 1903-ban és 1904-ben 

Zemplén, Ugocsa, Sáros megyéket, 1911-ben pedig Szepes és Szatmár megyék hegyvidéki 

területeit kapcsolták be az akcióba. 

 

                                                                                                                                                                                           

nemzetiségpolitikai megfontolásból hegyvidékinek neveztek. Az akció a kisparaszti gazdaságok megsegítésére, 

szövetkezeti formában történő támogatására, s a zsidóság gazdasági hatalmának korlátozására irányult. 
72 Egán Ede (Csáktornya, 1851. július 3. – Szerednye mellett, 1901. szeptember 20.) mezőgazdasági szakember, 

gazdálkodó. 

Az Országos Tejgazdasági Felügyelőség vezetője, elősegítette a magyarországi tejgazdaság és sajtipar fellendülését, 

majd a ruszin (rutén) nemzetiségi mozgalmak és szegényparaszt megmozdulások leszerelésére az állattenyésztés és 

a havasi tejgazdaságok fejlesztésének programjával kidolgozta az úgynevezett hegyvidéki akció-tervet. 1897-től 

mint a hegyvidéki kirendeltség miniszteri biztosa a kisparaszti gazdaságok bizonyos mértékű megsegítését 

kezdeményezte, és fellépett a Kárpátalján élő zsidók agresszív gazdasági tevékenységével szemben is. A galíciai 

zsidók növekvő beáramlása nem kedvezett a ruszin mezőgazdaság fellendítésének. Az akció „kulturális” 

programjával a ruszinok részbeni elmagyarosítását kívánta elérni, görög katolikus vallásuk megtartásával. Sokat tett 

az erdélyi és kelet-magyarországi szarvasmarha-tenyésztés és tejgazdálkodás fellendítéséért is. 1901. szeptember 

20-án Ungvár és Munkács között, Szerednye község mellett – uzsorások által megbízott – bérgyilkos áldozata lett. 



1916 júniusától lépett életbe a naptáregyesítés, a Gergely-naptár használata Kárpátalja 

területén, az egyházak megegyezésével.  

Az első világháború idején Kárpátalja hadfelvonulási területté vált. 1914 szeptember 25-én 

az Uzsoki-hágónál előretörő orosz csapatok magyar földre lépnek, majd a Tatár-hágónál betörő 

oroszok október 4-én elfoglalják Máramarosszigetet is. Az osztrák-magyar csapatok azonban az 

év végére a betörő oroszokat kiszorították a vidékről.  

 

Az első világháború végén, az Osztrák-Magyar Monarchia73 szétesésekor az országot 

irányító Károlyi-kormány74 a nemzetiségek közül a németeken kívül csak a magyarbarát ruszin 

vezetőkkel sikerült megegyeznie, aminek következtében 1918. december 21-én területi 

autonómiát kapnak. A Ruszka-Krajna névre hallgató ruszin önkormányzat a magyar 

Tanácsköztársaság75 kikiáltása (1919. március 21.) után is fennmaradt, néhány héttel később 

azonban a Kárpátalját fokozatosan elfoglaló cseh és román csapatok vették át a hatalmat. 

A Tanácsköztársaság idején Kárpátalja-szerte direktóriumok76 alakultak. Ezek a 

                                                           
73 Osztrák–Magyar Monarchia (avagy Ausztria-Magyarország, németül Österreichisch-Ungarische Monarchie vagy 

Österreich-Ungarn) 1867 és 1918 között fennállt különleges, kettős (dualista) állam, pontosabban államszövetség 

volt Közép-Európában. Két fele a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság volt, melyek a közös uralkodó és a 

közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és az ezekhez kapcsolódó pénzügy által összekapcsolt önálló államok 

voltak. 
74 Károlyi Mihály-kormány 1918. október 31-én, az őszirózsás forradalom délutánján került hatalomra és 1919. 

január 19-ig volt hatalmon. Vezetője gróf Károlyi Mihály volt. 
75 Magyarországi Tanácsköztársaság Magyarország kommunista államformája volt 1919. március 21. és augusztus 

1. között. 
76 Direktóium – Valamely intézményt vagy szervezetet igazgató, kormányzó testület. A francia polgári forradalom 

történetében 1795 és 1799 között öttagú direktórium gyakorolta az államfő és végrehajtói hatalmat. A Magyar 



kommunista direktóriumok azonban rövid életüeknek bizonyultak, mivel 1919. április folyamán 

a bevonuló cseh és román hadsereg felszámolja őket. 

 

A csehszlovák idők 1920-1939 

Kárpátalját az Ausztriával kötött saint-german-i béke juttatja 

Csehszlovákiához 1919. szeptember 10-én. Ezért cserébe a cseheknek meg 

kellett ígérni, hogy autonómiát adnak Kárpátaljának. Ezt azonban a csehek 

nem teszik meg (csak 1938-ban adják meg, amikor már késő volt). 

A béke értelmében 12 656 km2 kerül Csehszlovákiához, Ung, Bereg, 

Ugocsa, Máramaros vármegyék túlnyomó része (a Csaptól Pallóig eső 

határmenti falvak Szlovákia részét képezték). Ezt az állapotot rögzítette az 

1920. június 4-én aláírt trianoni békeparancs is. A kárpátaljai közigazgatás 

1922-ig a katonai parancsnokság kezében volt (ekkor szűnik meg az 

ostromállapot). Bevezetik hivatalos nyelvnek a cseh nyelvet, a hivatalnokok 

csehek. A tartomány hivatalos neve pedig Podkarpatszká Rusz, a kormányzója pedig Zsatkovics 

Gergely77 lesz.  

                                                                                                                                                                                           

Tánácsköztársaság államában a helyi és területi tanácsok választott operatív vezető testületét nevezték 

direktóriumnak. 
77 Zsatkovics Gergely (ruszinul: Жаткович Григорий Игнатий, angolul: Zhatkovych Gregory, cseh: Žatkovič, 1886-

1967) rutén származású amerikai jogász, aki Bereg vármegyei Galambos községben született, ekkor az Egyesült 

 
Csehszlovákia címere 

 
Csehszlovákia 

középcímere 



A Podkarpatszká Rusz területén ekkor kb. 185 ezer fős magyar közösség élt, amely a 

népesség 30%-át tette ki; a ruszinság aránya 56%, a németeké pedig 10% volt. A magyar 

lakosság száma a békekötés után nagy mértékben csökkent (elvándorlás, kiutasítás, a görög 

katolikus magyarság ruszinná minősítése stb.). ugyanekkor nagyszámú cseh bevándorlás volt, 

főleg Ungvárra. Az 1921-es csehszlovák népszámlálás csak 110 ezer magyart regisztrált 

Kárpátalja területén. 

 

A csehszlovák korszakban Kárpátalján a csehek a magyarokat igyekeztek mindenben a 

háttérbe szorítani. A földreform során a magyar földbirtokosoktól elvett földet cseh és ruszin 

                                                                                                                                                                                           

Államokbeli Detroit városában működő General Motors Corporation Autógyár jogtanácsosa, Podkarpatská Rus 

későbbi első kormányzója. 

Az amerikai rutén Nemzeti Tanács (Narodna Rada) megbízásából Zsatkovics 1918. október elején Masarykkal 

tárgyalt a rutének sorsáról, aki igazságos rutén-tót határt és széleskörű önkormányzatot ígért a ruténeknek, ha 

Csehszlovákiához csatlakoznak. A Masarykkal kötött megállapodást tudomásul vette a Narodna Rada igazgatósága, 

és november 12-én a scrantoni gyűlésen kimondta a magyarországi ruténlakta terület csatlakozását a Csehszlovák 

Köztársasághoz, de ennek fejében a legszélesebb körű önkormányzatot követelte. 

Érdemei elismeréséül Zsatkovics Gergelyt a cseh kormány 1920. április 26-án Podkarpatszka Rusz kormányzójává 

nevezte ki. Zsatkovics azonban csalódott, mivel Masaryk egyik ígéretét se váltotta be. A cseh kormány különféle 

ürügyekkel halogatta az igazságos szlovák-rutén határ megvonását és az önkormányzat megadását. Amikor 

Zsatkovics belátta, hogy Prága hallani se akar a rutének önrendelkezési jogáról, 1921. május 16-án lemondott, s 

visszament Amerikába. Az elnökhöz és a kormányhoz intézett expozéjában ismertette a csehekkel folytatott meddő 

tárgyalásait.  



parasztok között osztották szét. A határ menti sávban telepesfalvakat hoztak létre, hogy 

megbontsák az egységes magyar nyelvi tömböt. A ruszinok sem voltak megelégedve az új 

rendszerrel, hiszen a Podkarpatszká Rusz számára megígért autonómiát a csehek nem voltak 

hajlandóak megadni. 

 

Kárpátalján a két világháború között – csehszlovákiai viszonylatban – igen rossz volt a 

gazdasági-szociális helyzet. Az erős cseh finánctőke az államapparátussal a háta mögött 

konkurensei erejét számos eszközzel igyekezett megtörni, s nem is eredménytelenül. A gyenge 

magyar polgársággal is könnyedén elbánt. A cseh burzsoázia – a hivatalosan hangoztatott elv 

alapján: „Podkarpatszka Rusz nem tartozik az általános gazdasági rendszerbe” – egyszerűen 

gyarmatnak tekintette Kárpátalját. A két világháború között egyetlen nagyüzem sem épült a 

vidéken, viszont évente több tízmillió korona értékű nyersanyagot vittek ki a területről. Ennek 

következtében Kárpátalja elmaradott agrárvidék maradt, ahol Csehszlovákia lakosságának 9%-a 

élt, de az ipari termelőerőknek csak 0,67%-a volt itt. A vidék ipara, illetve kézműipara a 

lakosságnak mindössze 11%-át foglalkoztatta, gazdasági mérlegében az iparra alig jutott 

valamivel több mint 2%. Kárpátalja ipari – elsősorban fafeldolgozó és építőanyagipari – 

üzemeinek – a perecsenyi Bantlin, a nagybocskói Klotild, a szolyvai, a beregszentmiklósi, 



valamint az ungvári Mundusz bútorgyár, a munkácsi és a beregszászi téglagyárak – részvényeit a 

cseh tőke szerezte meg, de érdekeltségei voltak a vidéken a német, osztrák, belga, francia és 

magyar tőkének is. A közép- és kisiparban, továbbá az építőiparban az ukrán, a zsidó és a magyar 

polgárságnak voltak érdekeltségei. 

Az 1938. szeptember 29-én megkötött müncheni egyezményben a nyugati hatalmak 

hozzájárultak ahhoz, hogy Hitler bekebelezze a németlakta Szudéta-vidéket. A magyar és lengyel 

területi követelésekről csak az egyezmény függelékében volt szó. Eszerint Magyarországnak és 

Lengyelországnak a csehszlovák kormánnyal való kétoldalú tárgyalások útján kellett 

megkísérelni a területi problémák megoldását, s amennyiben 2 hónapon belül nem születne 

megállapodás, akkor az ügy a konferencia résztvevői elé kerül. A magyar kormány október 3-ai 

jegyzékében követelte, hogy a kétoldalú tárgyalásokat október 6-án kezdjék meg Komáromban. 

Október 5-én megkezdődött a magyar szabadcsapatok, az úgynevezett „rongyos gárda”78 

átdobása. A csehszlovák–magyar tárgyalások 1938. október 9-én kezdődtek Komáromban, igen 

feszült légkörben. Miután az október 6-i zsolnai konferencia határozatának megfelelően 

Szlovákiában Tiso elnökletével autonóm kormány alakult, a prágai csehszlovák kormány ezt 

bízta meg – mint közvetlenül érdekeltet – a magyarokkal folytatandó tárgyalással. A magyar fél 

nem fogadta el a magyar kisebbség részére az autonóm Szlovákián belül kilátásba helyezett 

nemzetiségi önkormányzatot, hanem ragaszkodott a magyar többségű területsáv átcsatolásához, s 

nem érte be a Csallóköz felajánlott átengedésével sem. A tárgyalások 4 nap után, október 13-án 

minden eredmény nélkül megszakadtak. Október 22-én kapta meg a magyar kormány a 

harmadik szlovák ajánlatot a területi követelésekkel kapcsolatban, amely elismerte a magyar 

igényeket a magyarlakta sávra, de még mindig nyolc vitatott, „vegyes népességű terület” volt, 

köztük Kárpátalján Ungvár és Munkács, e városok népessége nagy többségben magyar volt, a 

környékük vegyes, főleg ruszin, de Munkácsnál német is; valamint Nagyszőlős szintén magyar 

többségű város volt, de környéke vegyes. 

                                                           
78 Rongyos gárda egy önszerveződő (irreguláris) fegyveres csoport volt, amely célja a Tanácsköztársaság ideje alatt 

a kommunistákkal szembeni ellenállás, a trianoni békeszerződésben Magyarországtól elvett Sopron környéki 

területek megtartása volt, de más területeket is vissza akart szerezni Magyarország számára. 

Megakadályozták az osztrák reguláris hadsereget a vidék elfoglalásában, sőt a mai Burgenland területét elfoglalták, 

ahol kikiáltották a Lajtabánságot. Ez vezetett az 1921. december 14 - 16 közötti soproni népszavazás megtartásához. 

A felkeléshez mintegy száz bosnyák és albán muszlim önkéntes is csatlakozott Durics Hilmi Huszein vezetése alatt. 

Közülük egy Ahmet nevű katona elesett az osztrákokkal vívott harcokban, így a nyugat - magyarországi felkelés 

mártírja lett. A felkelők amellett radikális nézeteket is vallottak, Szabó József százados irataiból kitűnik, hogy még a 

félterrorista módszerektől sem riadtak vissza. 

1938-ban az első bécsi döntést megelőzően a Rongyos Gárda újjászerveződött. Október első napjaiban mintegy ezer 

„rongyos” önkéntes szivárgott át a csehszlovák határon, hogy nyomást gyakoroljanak a csehszlovák kormányra és a 

nemzetközi közvéleményre. A gárdisták telefon- és távírókábelek elvágásával, katonai alakulatok elleni 

gerillaakciókkal keltettek riadalmat, majd észak felé vonultak és a baráti Lengyelországba mentek át. A Rongyos 

Gárda tagjai döntő szerepet vállaltak az 1939. január 6 - án Munkácsot ért támadás visszaverésében. A gyengén 

felfegyverzett „rongyosok” ekkor, a helyi lakosság és a rendőrség támogatásával verték vissza a Kárpátalján 

állomásozó csehszlovák haderő páncélosokkal indított támadását. 



 

A vitatott területeken a magyar kormány népszavazást követelt, de ezt nem sikerült elérnie. 

Mindkét fél álláspontja megmerevedett, majd újabb huzavona következett, végül német–olasz 

eszmecsere után október 30-án Csehszlovákia, majd nyomban utána Magyarország felkérte a 

tengelyhatalmakat a döntéshozatalra. Anglia és Franciaország érdektelenséget mutatott az ügy 

iránt, Németország és Olaszország lett a döntőbíró. Végül 1938. november 2-án megszületett 

végül az úgynevezett első bécsi döntés. Ennek értelmében Kassa, Ungvár és Munkács 

Magyarországhoz került. Az első bécsi döntéssel tehát Kárpátalja déli, magyarlakta sávja 

visszakerült Magyarországhoz, összesen mintegy 2 ezer km2-nyi terület. Kárpátalja több mint 



egyötöde. 

  

Horthy Miklós kormányzó Csapon megszemléli a Dél-Kárpátalját visszafoglaló magyar 

csapatokat 

Ezzel párhuzamosan a cseh kormány a válságos helyzetben Kárpátaljának megadta az 

autonómiát. A bécsi döntés előtti hetekben, 1938. október 9-én alakult meg az első autonóm 

kormány, amelynek élére Bródy Andrást79 állították, a rutén pártok ajánlására, miniszteri 

rangban. Rövidesen azonban leváltották és bebörtönözték, mert népszavazást követelt arról, hogy 

a rutén nép maga dönthessen jövendő sorsáról és hovatartozásáról. Utóda Volosin Ágoston80 

                                                           
79 Bródy András (csehül: Andrej Bródy, ruszinul: Андрей Броды, ukránul: Андрій Бродій; Beregkövesd, 1895. 

július 2. – Ungvár, 1946. június 11. vagy december 7.) ruszin politikus, 1938. október 11–26. között Ruszinföld 

(Podkarpatská Rus) első miniszterelnöke volt 

Középiskoláit Ungváron végezte, majd Nagybocskóban lett tanító. Az első világháborúban besorozták, a 12. honvéd 

gyalogezred kötelékében harcolt a fronton, hadnagyi rendfokozattal szerelt le. A fronton tanusított magatartása miatt 

több kitüntetést is kapott. 

A háború után Budapesten elvégezte a jogot, ekkortól elkezdett újságírással is foglalkozni. Később Munkácsra 

költözve a Kárpáti Futár c. magyar nyelvű politikai napilap szerkesztője lett. 1924-től a Ruszkij Visztnik (Русскій 

вѣстникъ) c. ruszin hetilapot, az Autonóm Földműves Szövetség lapját kezdte el szerkeszteni. Ivan Kurtyak 

elnöksége alatt a párt főtitkára lett. 1933-ban a prágai nemzetgyűlés képviselője lett. Mandátuma idején harcot 

indított Kárpátalja függetlenségének kivívásáért, támogatta a Németországgal, Lengyelországgal és 

Magyarországgal való viszony rendezését. 

1938-ban a Müncheni konferencia után megválasztották Kárpátalja első miniszterelnökévé. A terület ekkor még 

autonóm tartományként működött Csehszlovákán belül, a Sirovy-kormányban pedig kinevezték a ruszin-ügyek 

miniszterévé. Részt vett a Komáromi tárgyalásokon, majd miutén ez megfeneklett, támogatta a magyar–szlovák 

viszony népszavazás útján történő rendezését. Ezért még aznap letartóztatták és Pankrácon tartották fogva, amíg a 

nemzetközi nyomás hatására 1939. február 11-én kénytelenek voltak szabadlábra helyezni. Márciusban hazatért az 

ekkor már újra magyar uralom alatt álló Ungvárra, majd képviselő lett a magyar országgyűlésben. 

A háború után, 1945. november 25-én a szovjet NKVD letartóztatta, majd az Ungváron működő népbíróság 1946 

májusában „kollaboráció” (a Horthy-rendszerrel való együttműködés) vádjával halálra ítélte és két egykori 

miniszterével, Mihai Demkóval és Sztepan Fenczikkel együtt 1946. június 11-én, egyes források szerint december 7-

én kivégezték. 
80 Avgusztin Ivanovics Volosin (ukránul: Авґустин Іванович Волошин; csehül Augustin Vološin, magyaros 

névváltozatban Volosin Ágost, Kelecsény, 1874. március 17. – Moszkva, 1945. július 19.), ruszin nemzetiségű görög 

katolikus pap, politikus. A rövid ideig létezett független Kárpátukrajna miniszterelnöke volt. 

Budapesten végezte tanulmányait, pedagógiai diplomát szerzett. Később görög katolikus pap lett, Ungváron 

plébánosként tevékenykedett. Miután az Osztrák–Magyar Monarchia elvesztette az első világháborút, Volosin 

Kárpátalja Ukrajnához való csatolását szorgalmazta. A Központi Ruszin Nemzeti Tanács egyik alapítója, majd 1920-

ig a kárpátaljai direktórium tagja lett. 1923-ban megalapította a Keresztény Néppártot, amelynek színeiben 1925–

1929 között a csehszlovák parlament képviselője volt. 

A müncheni konferencia után megalakult, Andrej Bródy vezette kormánynak a közegészségügyi minisztere lett, 

majd Bródy lemondása után ő lett a miniszterelnök. 1939. március 14-én kinyilvánította Kárpátalja függetlenségét, 

azonban másnap a Magyar Honvédség megszállta a teljes területet, így Volosin kénytelen volt elmenekülni. A 

németek által megszállt Prágában telepedett le, ahol az Ukrán Szabadegyetem pedagógiai tanszékét vezette. 1945 



görög katolikus kanonok – a Bródy-kormány közegészségügyi minisztere – lett, a ruszin irányzat 

vezetője. A csehek, hogy befolyásukat továbbra is biztosítsák Kárpátalján, Volosin tiltakozása 

ellenére az ott állomásozó csehszlovák haderő parancsnokát, Prchala tábornokot nevezték ki 

belügyminiszternek. Kárpátalja tehát mint autonóm tartomány, föderatív államot képezett – 

legalábbis elméletileg – a cseh és a szlovák állammal. 

  

Bródy András Volosin Ágoston 

1938 őszétől Volosin és kis tábora már olyan Kárpát-Ukrajnáról álmodott, amely mint 

föderatív vagy független állam meg tudna állni az európai politika sodrában. Uralmának 

megszilárdítására azonnal fölállította galíciai mintára a hírhedt katonai alakulatot, a „Szics-

lövészgárdát”, megalakította az ukrán Nemzeti Tanácsot, hivatalos nyelvvé az ukránt tette meg, 

és Kárpátalja nevét „Kárpátszka Ukrainá”-ra változtatta. Betiltotta a magyar és orosz nyelvű 

lapokat, föloszlatta a magyar és rutén egyesületeket és politikai pártokat. Gárdistáival éjjel, az 

ágyból hurcoltatta el a magyarok vezetőit és a magukat ukránnak nem valló ruténeket a Dumen-

havason fölállított gyűjtőtáborba. Október 25-én betiltották a CSKP-t. 

Volosin hatalomra jutása után Kárpátalja elé olyan súlyos gazdasági, vallási, közigazgatási, 

kulturális és kisebbségi problémák tornyosultak, amelyekkel a „kárpátukrán” kormány 

negyedéves uralma alatt nem tudott megbirkózni. A bécsi döntés után megmaradt Kárpátalja 

80%-ban mezőgazdasági termékek behozatalára szorult. Magyarországgal az egyre növekvő 

politikai feszültség miatt minden összeköttetése megszakadt, Lengyelország hasonló okokból 

nem szállított, Szlovákia 1938. november 2. után önmagát sem volt képes ellátni, ezért csak 

Románia jöhetett számításba. December második felében 40 vagon kukoricát szállítottak innen 

Kárpátaljára, ezen kívül nem érkezett egyetlen jelentősebb import-tétel sem. Volosin helyzetét az 

                                                                                                                                                                                           

májusában a SZEMRS letartóztatta. A moszkvai Lefortovo börtönbe szállították, ahol ismeretlen körülmények 

között 1945. július 19-én meghalt. Holtteste jelenleg is ismeretlen helyen nyugszik. 

A szovjet uralom idején Volosin hazaárulóként volt megbélyegezve. A rendszerváltás után megváltozott ez a kép, 

jelenleg az ukránok az önálló Ukrajna megteremtésének egyik harcosának tekintik, ugyanakkor viszont a ruszinok 

az autonóm Ruszinkó létrehozójának is tartják. 2003-ban Ungváros, az Ung partján szorbrot állítottak Avgusztin 

Volosinnak. Nevét viseli Lviv, Munkács és Felsőviznice egy-egy utcája. 



is nehezítette, hogy mintegy 15 ezer cseh tisztviselővel kellett számolnia, akik érezve közeli 

elbocsátásukat vagy áthelyezésüket, a huszti kormány minden rendelkezését szabotálták. 

1938. december 17-én felállították a huszti főkapitányságot, január elejétől pedig hat 

helyen létesítettek belső rendőrségi szervezeteket és nyolc határőrséget. Így mindössze 15 helyen 

volt csak hatósági rendtartás, az országocska többi helyén féktelen anarchia ütötte fel a fejét, 

amelyet a Szics-gárdák tevékenysége csak elmérgesített. Ezeknek február közepén már tízezer 

tagjuk van, ennyien vonultak fel ugyanis az 1939. február 19-én tartott országos gyűlésükön 

Huszton, egyenruhában és fegyveresen. Kárpátalján február 12-én választásokat tartottak, 

amelyen az ukrán Nemzeti Tanács egyetlen listát engedélyezett, az UNO (Ukrán Nemzeti 

Organizáció) listáját. A huszti országgyűlésnek 1939. március 9-én kellett volna összeülnie 

először, de a belső forrongás már akkora volt, hogy a „parlament” megnyitását néhány nappal 

későbbre tették, így a mindössze 30 ukrán, egy román és egy német képviselő sohasem gyűlt 

össze. 

A magyar kormány a bécsi döntés után diplomáciai akciókat indított Kárpátalja egészének 

megszerzésére. Ezt eleinte Olaszország és Anglia is támogatta, de a németek a terveket 

megbuktatták. A magyar kormány – bár a katonai előkészületeket beszüntette –, a híres rongyos 

gárda tevékenységét felerősítette. Teleki Pál miniszterelnökségének kezdetén, 1939 februárjában 

már bizonyos volt: Hitler felrúgja a müncheni egyezményt, s felszámolja Csehszlovákiát. 

Március 10-én a prágai kormány határozata alapján Szlovákiában a hadsereg vette át a hatalmat, 

s leváltotta a Tiso-kormányt. Teleki még ezen a napon a minisztertanácsi ülésen meghozatja a 

döntést: ha a német hadsereg bevonul Csehszlovákiába, illetve kikiáltják Szlovákia 

függetlenségét, a magyar hadsereg elfoglalja Kárpátalját még akkor is, ha a németek nem 

egyeznek bele. Erről sürgősen Rómát és Varsót is értesítették. Ezt annál is inkább jogosnak 

tartották, mivel Volosin követelésére Prchala tábornok csapatai páncélosokkal megerősítve 1939. 

január 6-án meglepetésszerűen megrohanták a védtelen Munkács városát. A támadást a rongyos 

gárda a rendőrökkel és a polgári lakosság segítségével visszaverte.  

Március 11-én a budapesti német követ, kormánya nevében jegyzéket intézett a magyar 

külügyminisztériumhoz, amely „feltételezve Kárpát-Ukrajna területén történő bizonyos magyar 

akciókat”, felsorolta a német gazdasági és politikai igényeket. Ezek a következők voltak: 

Kárpátalja megszállása alatt és után a német szállítási szükségleteket a legnagyobb mértékben 

vegyék figyelembe; a magyar kormány ismerje el azokat a gazdasági természetű szerződéseket 

és egyezményeket, amelyeket a kárpát-ukrán autonóm kormány német hivatalos vagy 

magánszemélyekkel kötött; ismerje el a kárpátaljai „volksdeutschok” eddigi szerzett jogait; a 

kárpát-ukrán kormány tagjait és az ottani vezető politikusokat semmiféle jogcímen ne üldözzék. 

Március 12-én Sztójay Döme berlini magyar követ révén értesült a magyar kormány, hogy 



Csehszlovákia a szétesés küszöbén áll. Németország el fogja ismerni Szlovákia függetlenségét, 

de a kárpát-ukrán kormánynak 24 óráig nem ad hasonló elismerést, s Magyarország ezalatt 

„megoldhatja” Kárpátalja kérdését. 

Az események azonban ennél gyorsabban zajlottak. Március 14-én a 

németekkel történt megállapodás alapján Pozsonyban kikiáltották Szlovákia 

függetlenségét. Ugyanaznap hajnalban a Volosin-kormány is proklamálta 

Kárpátalja önállóságát, s kérte a német birodalom védnökségét. Kárpátszká 

Ukrajina azomban csak néhány óráig tudott létezni. A magyar királyi 

honvédség 1939. március 15-én megkezdte Kárpátalja birtokbavételét. A támadás kezdetekor 

Jefremov tábornok, a szics-lövészk parancsnoka menekült el először Kárpátaljáról, majd őt 

követte Volosin kormányával. 

 

Kárpát Ukrajna területe 

A Szics-gárda harcba bocsátkozott a magyar csapatokkal abban a reményben, hogy 

Németország eleget tesz a Volosin-kormány kérésének, s védelmet nyújt a magyarokkal 

szemben. Ez a remény a kialakult helyzetben azonban már hiábavaló volt. A munkácsi lovas 

dandár – amelynek az Uzsoki-, illetve a Vereckei-hágót kellett birtokba vennie – Perecsenynél 

csak a Szics-gárdisták ellenállásába ütközött. A 24. határvadász zászlóaljnak Nagyszőlős előtt 

Fancsika és Tekeháza körzetében a cseh páncélosok utóvédjeivel kellett megmérkőznie. 

Fancsikánál a magyar honvédség, történetében először, lóvontatású páncéltörő ágyúval lőtte ki az 

első ellenséges harckocsit. A cseheket ez annyira meglepte, hogy a többi páncélos sietve 

elvonult, a zászlóalj pedig minden további ellenállás nélkül március 15-én kora délután elfoglalta 

Nagyszőlőst. Másnap, március 16-án, a kora hajnalban fölkerekedett hóviharban kezdte meg a 

zászlóalj előrenyomulását Husztra, az időközben beérkezett 14. kerékpáros zászlóaljjal együtt. 

 
Kárpát-Ukrajna 

címere 



Veresmartnál megtörve a Szics-gárdisták utolsó kétségbeesett ellenállását, a zászlóalj március 

16-án délután 4 órakor az „ideiglenes fővárost”, Husztot is elfoglalta.  

A 14. kerékpáros zászlóalj még aznap elérte az ezeréves határt, és a Tatár-hágóra kitűzte a 

magyar zászlót. A huszti kormányzósági épületekben talált iratokból kiderült: a németek Volosint 

az utolsó pillanatig biztatták, hogy tartson ki, mert útban van a német hadsereg. Amikor a 

zászlóalj egyik egysége bevonult a német lakosságú Királymezőre (Königsfeld), a házakon 

horogkeresztes zászlók lengtek, s a lakosság nem akarta elhinni, hogy a magyar csapatok jöttek. 

A mozgósított gyors-, illetve a pécsi hadtest március 18-án fejezte be felvonulását a Tisza 

völgyében, de egy-két napi ott-tartózkodás után mindkettőt váratlanul kivonták. A két hadsereget 

Szlovákia keleti határaihoz csoportosították át, hogy Kárpátalja nyugati ruténlakta sávját – amit 

egyébként a müncheni egyezmény után megadott autonómia alkalmával mintegy 120 ezer rutén 

lakossal Szlovákiához csatoltak – Poprádig birtokba vegye. A felderítő járőrök Szobráncnál át is 

lépték Szlovákia ideiglenes határát, de német nyomásra a magyar kormány a támadást 

leállította.81 Az Északkeleti Kárpátokban helyreállt az évezredes magyar–lengyel határ, ahol 

néhány hónap múlva a Lengyelország német leigázásakor mintegy 100 ezer lengyel katona és 

polgári személy menekült át a biztos pusztulás elől.  

Kárpátalja mint Magyarország része 1939-1944 

Kárpátalja területe 1939-44 között ismét Magyarország szerves 

része volt. A közigazgatásban ekkor újból a vármegyerendszert 

alkalmazzák – Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros vármegye, illetve a 

ruszinok által lakott hegyvidéken létrehozzák az Ungi, Beregi és 

Máramarosi Közigazgatási Kirendeltségeket, melynek élén 

                                                           
81 Magyar–szlovák kis háború 1939. március 23-ától április 4-éig tartott, az első bécsi döntést követően a Felvidék 

keleti részén, a Jozef Tiso vezette első Szlovák Köztársaság és a Horthy Miklós vezette Magyar Királyság között a 

Magyarországhoz visszakerült Kárpátalja és a Szlovákia között húzódó határ nyugatabbra tolásáért. 

A magyar felsőbb hadvezetés úgy ítélte meg, hogy Kárpátalja egyik stratégiailag és hadászatilag fontos útvonala, az 

Ung völgye nyugatról nincs kellőképpen biztosítva, a köz- és vasútvonalak túl közel esnek a határhoz, így 

katonailag védhetetlenek. Mindezek miatt olyan területekre is igényt formált, amelyek a fölbomlott Cseh-Szlovákián 

belül nem Kárpátaljához, hanem Szlovákiához tartoztak. A magyar diplomácia okfejtése szerint Szlovákia és 

Kárpátalja között soha nem volt kialakított és rögzített határvonal, így a hadvezetés feljogosítva érezte magát e 

területek megszállására. Ennek megfelelően március 23-án az úgynevezett magyar-szlovák kis háború keretében 

folytatódtak az öt nappal korábban félbeszakadt kárpátaljai hadműveletek: az Ung völgyében összecsaptak a magyar 

csapatok a cseh-szlovák hadsereg maradványaival, illetve az akkor már szintén fölbomlófélben lévő Szics-gárda 

egységeivel. Az összetűzések légiháborúba torkolltak: a frisen megalakult szlovák légierő Ungvárt, Nagybereznát , 

Rimaszombatot és Miskolcot, a magyar pedig Igló repülőterét bombázta. 

Az erélyes német diplomáciai föllépésnek köszönhetően március 26-ra a harcok befejeződtek, április 4-én pedig 

Magyarország és Szlovákia államközi szerződésben rögzítette Budapesten az új magyar-szlovák országhatár vonalát 

Kárpátalja térségében. Ennek következtében újabb hetvennégy – túlnyomórészt rutén és tót lakosú – község tért 

vissza Magyarországhoz, többek közt Szobránc és Takcsány.  

Az események ismeretében utólag valószínűsíthető, hogy a magyar diplomácia önállósítani akarta magát a 

németektől. Ennek eredménye az lett, hogy a szlovák kormányt – ha lehet – még az eddigieknél is jobban a németek 

karjai közé kergette.  

 
Magyarország címere a két 

világháború között 



kormányzói biztos állt (1939-1940 – báró Perényi Zsigmond82, 1940-1941 – Kozma Miklós83, 

1941-1944 – Tomcsányi Vilmos Pál84, 1944 – Vincze András85). A hivatalos nyelv ezeken a 

területeken a magyar mellett a ruszin volt.  

A magyar hatóságok sokat tettek a kárpátaljai népesség életviszonyainak javításáért. 

Ungváron külön hivatalt létesítettek, melynek feladata a lakosság számára megfelelő 

munkaalkalmak részesítése volt. Megszervezték a második hegyvidéki akciót, mellyel a 

hegyvidéki ruszin lakosság gazdasági életkörülményeit javították.  

1941-ben Kárpátalja felvonulási területté vált a Szovjetunió ellen. A frontvonalak 

közeledtével azonban a háborús helyzet éreztette hatását a mindennapokban is. A szovjetek 

diverzáns csoportokat dobtak le a Kárpátokban. 1942. január elején partizánharc kezdődik; ekkor 

dobják le ejtőernyővel az első partizán csoport Oleksza Borkanyuk vezetéséve. A magyar 

hatóságok a partizánok jelentkezésére részben szigorú intézkedéseket hoztak, részben továbbra is 

próbálták fenntartani a nyugodt, polgári élet látszatát. 1944. áprilisában már hadműveleti 

                                                           
82 Perényi Zsigmond báró (Pest, 1870. november 25. - Budapest, 1946. március 18.) magyar politikus, Friedrich 

István kormányának belügyminisztere, Máramaros vármegye főispánja. Apja, Zsigmond és nagyapja Zsigmond is 

politikus volt, ahogy a Perényi családban ez hagyomány. 

Politikai pályafutását megyei tisztviselőként kezdte. 1903-tól 1913-ig Máramaros vármegye főispánja, ezt követően 

a második Tisza-kormány belügyi államtitkára (1913. július 3.-1917. június 10.). A Tanácsköztársaság idején, mint 

az ellenforradalmi mozgalmak egyik vezetőjét letartóztatták és bíróság elé állították, azonban 1919 augusztusában 

kiszabadult. A Friedrich-kormányban belügyminiszter 1919. augusztus 15–27. között. 1921-től az Országos 

Közművelődési Tanács elnöke. A frankhamisítási botrány egyik főszereplője. 1927-től 1933-ig a komáromi, majd a 

szepsi kerület országgyűlési képviselője, mandátumáról 1933-ban mondott le, amikor koronaőrré választották (1933. 

július 12.–1946. március 18.). 1939. április 28-ától 1940. szeptember 12-éig Kárpátalja kormányzói biztosa volt. 

Mint koronaőr hivatalból a felsőház tagja, később második alelnöke 1939. június 15. és 1943. október 23. között, 

majd felsőházi elnök 1943. október 23. és 1944. november 3. között. Felsőházi elnökségéről tüntetőleg mondott le, a 

nyilas hatalomátvételt követően. 
83 Kozma Miklós (Nagyvárad, 1884. szeptember 5. – Ungvár, 1941. december 8.) magyar politikus, az MTI (Magyar 

Távirati Iroda) elnöke, rövid ideig honvédelmi miniszter a Gömbös-kormányban, valamint belügyminiszter a 

Gömbös- és Darányi-kormányban. 

A Ludovika Akadémia elvégzése után mint huszár hadnagy kezdte meg szolgálatát. Emellett a budapesti egyetemen 

jogot tanult. Harcolt az I. világháborúban. 1919-ben Szegeden a nemzeti hadsereg propaganda- és védelmi 

osztályának vezetője, majd Horthy Miklós kabinetirodájának katonapolitikai referense. 1922. októberétől az MTI, 

1925-től a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. elnöke, 1934-től felsőházi tag lett. 1935. március 4-től 1937. 

február 3-ig a Gömbös-, majd Darányi-kormány belügyminisztere; ő irányította az 1935. évi választásokat. Darányi 

Kálmán kezdetben mérsékelt, a parlamentre támaszkodó politikájával nem értett egyet, ezért lemondott. 1937. 

márciusában ismét az MTI és az érdekkörébe tartozó vállalatok elnökévé választották. 1938 őszén a Héjjas Iván 

vezette Rongyos Gárda alakulataival be akart törni Kárpátaljára, erről a szándékától azonban lebeszélték, a Rongyos 

Gárda viszont így is beszivárgott Kárpátaljára, ahol számos fegyveres cselekményben vett részt a szlovák 

hadsereggel szemben . 1940-től kinevezték Kárpát-Ukrajna (Kárpátalja) kormányzói biztosának. Ebben a 

minőségében fontos szerepe volt az első magyarországi zsidó deportálás elindításában, melynek értelmében az 

összes olyan Magyarországra menekült zsidót, aki nem rendelkezett hivatalos iratokkal, átadták a németeknek, akik 

ezeket a zsidókat, Kamenyec-Podolszkijnál legéppuskázták. 
84 Tomcsányi Vilmos Pál (Budapest, 1880. február 8. – Budapest, 1959. május 7.): jogász, földbirtokos, miniszter. 

Tomcsányi Móric testvére. Hazai és külföldi jogi tanulmányok után 1906-tól az igazságügyminisztériumban 

működött, 1918-tól mint miniszteri tanácsos. 1914-ben egyetemi magántanári képesítést nyert. 1920 – 26-ban 

kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő. 1920. július 19-től 1922. június 16-ig igazságügyminiszter és egyben 1921. 

február 19-től április 14-ig belügyminiszter a Teleki-, ill. a Bethlen-kormányban. Nevéhez fűződik a Horthy-

rendszer megszilárdítását célzó számos jogalkotás. 1927- től 1939-ig kormánypárti programmal oszággyűlési 

képviselő, 1939-től felsőházi tag. 1940-ben a bp.-i egy. c. ny. rk. tanára. 1942-től 1944. májusáig Kárpátalja 

kormányzói biztosaként az uralkodó osztály elnyomó nemzetiségi politikáját képviselte. 
85 Vincze András altábornagy, Kárpátalja kormányzói biztosa 1944. október 15-ig. 



területté nyilvánították Kárpátalját. 1944 tavaszán a magyarországi zsidók deportálása 

Kárpátalján kezdődött meg először. 1944. július 30-án betiltották a pártok tevékenységét a 

területen. Egyre rosszabbá vált az ellátás, a háború kezdete óta a lakosság először érzett igazán 

szükséget.  

 

A Kárpátokban kiépített erődrendszer, az Árpád-vonal86, viszonylag hosszú ideig 

                                                           
86 Az Árpád-vonal a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere volt a második világháború idején az 

Északkeleti- és Keleti-Kárpátokban. 

A Vörös Hadsereg támadásával szemben a második világháborúban három kiépített vonal volt: a Kárpátok 

előhegyei között a helységtámaszpontok láncolatából kiépített Hunyadi-állás, az ezeréves országhatáron inkább csak 

kijelölt, de ki nem épített Szent László-állás, és a Magyarország belseje felé futó völgyekben kiépített Árpád-vonal. 

Az Árpád-vonal a Keleti-Beszkidektől egészen a Berecki-havasokig terjedt. Légvonalban több mint 600 

kilométerről volt szó. A vonal építkezése, elsősorban az infrastruktúra, a háttér megteremtésével, már 1940-ben 

megkezdődött. Természetesen a legnagyobb titoktartás mellett. 1943-ban, a sztálingrádi csata után felgyorsították a 

kiépítését. 1944 elején épült ki a Hunyadi- és a Szent László-állás. 

A magyar határ előtt 30-40 kilométerre lévő előretolt védőöv, a Hunyadi-állás fő feladata a szovjet támadóerők 

lelassítása, szétbontakozásra kényszerítése, hogy túlerejével ne tudjon menetből azonnal teljes erővel a fő védőövre 

zúdulni, és az állások leküzdése során mind élőerőben, mind haditechnikában minél nagyobb veszteségeket 

szenvedjen. A Hunyadi-állás a támadás várható hadműveleteinek irányában épített, tábori erődítésekből álló 

támpontokból állt. Az utakat, völgyeket zárták le. A közbeeső védelmi sáv, a Szent László-állás, közvetlenül az 

ezeréves határ vonalát követve, mondhatni az utolsó hetekben és csak részlegesen épült ki. Kisebb támpontokkal, 

tüzelőállásokkal, géppuskafészkekkel zárták le az utakat, a magas hegyeken átvezető átjárókat. Fő feladata, az 

Árpád-vonal előtt közvetlenül ismételten szétbontakozásra, támadás szervezésére késztetni az ellenséget. És ezután 

következett csak a magyar határokon belül a védelem gerincét alkotó Árpád-vonal. Az Árpád-vonal a magas 



feltartóztatta a a Kárpátok előterébe érkezett szovjet csapatokat.  

A szovjet hadsereg 1944. július 23-án érte el a történelmi határtól keletre Galíciában 

húzódó első, több mint 200 km hosszú magyar védelmi vonalat, az Északkeleti-Kárpátok gerince 

előtt 15-25 km-re kiépített Hunyadi-állást, ahol kemény ellenállásba ütközött. A szovjet katonai 

vezetés ezért leállította a hadműveleteket, és augusztus 5-én a 18. hadseregből, az 1. 

gárdahadseregből és a 17. gárdalövész hadtestből létrehozta a 4. ukrán frontot87, amelynek 

azonban nem volt elegendő ereje a Kárpátokban lévő magyar védelmi rendszer leküzdéséhez. Az 

1. gárdahadsereg parancsnoka, Andrej A. Grecsko88 tábornok is kénytelen volt elismerni 

emlékiratában. „Az Árpád-vonalon az ellenség – csupán a 4. Ukrán Front szakaszán –összesen 

99 támpontot, 759 tartós vasbeton építményt, 394 fa-föld erődöt, 439 nyílt tüzelőállást, 400 

kilométer futóárkot és lövészárkot, 135 kilométer hosszú harckocsi- és gyalogság elleni akadályt 

(árkot, sáncfalat, torlaszt stb.) épített.” Grecsko szemérmesen hallgat arról, hogy az előbbiek 

miatt kellett leállítani a szovjet hadműveleteket, és Jászvásár (Iaşi)–Kisinyov (Chişinǎu) 

térségében Bukarest felé megindítani a 2. ukrán front támadását a Kárpátok délről való 

megkerülésére. Ekkor az arcvonal északi szárnyán a szovjet hadsereg már a világháború előtti 

német keleti határok felé közelített. Emiatt igen nehéz helyzetet teremtett volna egy déli 

irányból, a Kárpátokból indított német csapás, veszélyeztetve a Berlin felé előnyomuló szovjet 

haderő hátát.  

A Kárpátok előterében – az Árpád vonal előtt – a magyar csapatok 1944. augusztus 23-ig, 

Románia háborúból való kiugrásáig hősiesen kitartottak, és visszaverték az ellenség sorozatos 

támadásait. Az itt küzdő 1. magyar hadsereg89 eközben lassan visszavonult a Kárpátokhoz, de 

                                                                                                                                                                                           

hegységek terepviszonyait messzemenően kihasználó, tábori erődrendszer volt, melyet vasbeton szerkezetű 

tüzelőállásokkal, védelmi létesítményekkel, figyelőkkel erősíttettek meg. A kiépített támpontok, megerődített 

körletek, völgyzárak valamennyi a hegyeken átvezető szorost, hágót, átjárót lezárták. 

A körkörösen védhető völgyzár alapja a sejtszerűen elrendezett körvédőképes és körvédőköteles rajállás volt, 

melynek központja a közepes tüzérség ellen is biztos védelmet nyújtó bunker volt. A környezeti anyagok, levéltári 

források, szemtanúk visszaemlékezései, helyszíntanulmányok és fotók bizonyítják, hogy ezt az erődrendszert csak 

megkerülni lehetett, de áttörni nem. 

A 4. Ukrán Front 1944 augusztusa és októbere között három nagy hadműveletben kísérletezett a védelem áttörésével 

- sikertelenül. Elfoglalni és áttörni csak ezután tudták, mert Románia átállt a szovjetek oldalára. Ezek után a szovjet 

3. és 4. Ukrán front teljesen szabad utat kapott, így meg tudták kerülni a Kárpátokat délről és egy átkaroló 

hadművelettel a védelmi rendszer hátába kerülni. Az Erdélyben harcoló magyar és német csapatokat pedig ki kellett 

vonni, mielőtt katlanba zárják őket. Ezt megakadályozandó, egyetlen magyar hadosztály képes volt a tordai csatában 

3 teljes hétig feltartóztatni a szovjet-román csapatok előrenyomulását és megakadályozni a katlan bezárását. 
87 4. Ukrán Front (oroszul: Четвертий украинский фронт) a szovjet Vörös Hadsereg hadseregcsoport szintű 

katonai alakulata volt a második világháború időszakában. 

1944. augusztus 5-én a Kárpátokon való áttörésre alakították meg 4. Ukrán Front Petrov vezérezredes vezetésével.  
88 Andrej Antonovics Grecsko (oroszul: Андрей Антонович Гречко; Golodajevka, 1903. október 17. – Moszkva, 

1976. április 26.) tábornok, 1955-től marsall, 1960-1967-ben a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek 

főparancsnoka, 1967-1976-ban a Szovjetunió honvédelmi minisztere. 
89 1. magyar hadsereg – 1940. március 1-én állították hadrendbe Szolnok később Kolozsvár parancsnoksági 

állomáshellyel. Kötelékébe tartozott  a debreceni VI., a kassai VIII. és a kolozsvári IX. hadtest. 

1944. szeptember elejétől az 1. magyar hadsereg feladata a Kárpátok átjáróinak védelme a Lupkowi-szorostól a 

Tatár-hágóig. Hadrendje: északi szárny: III. hadtest (2. hegyi-, 6. gyaloghadosztály) a Lupkowi-szorostól Uzsokig; 

V. hadtest (13. gyaloghadosztály, 1. hegyidandár) a Vereckei-hágónál; déli szárny: VI. hadtest (16., 10., 24. 



helyzete a hónap végén veszélyessé vált, mert kötelékéből több magyar és német seregtestet 

kivontak. Ezért sürgősen végre kellett hajtani a hadsereg hátra-vonását a főbb útvonalakat lezáró, 

kevesebb erővel is tartható, jobban kiépített Szent László állásba, de főként az Árpád-vonalba. 

Ebben az időben Kárpátalja nagyobb települései, közlekedési csomópontjai ellen szinte kizárólag 

csak a 4. ukrán frontot támogató 8. szovjet légi hadsereg bombázó repülőgépei intéztek támadást. 

Ungvár, Nagyberezna, Munkács, Beregszász és Huszt felett mindenekelőtt augusztus 24. és 27. 

között jelentek meg több ízben ellenséges repülőgépek. Ezen kívül említésre méltó Csap 

szeptember 15-16-i bombázása.  

 

Közben a 4. ukrán front csak szeptember 9-én indította újabb támadását. Célja a Kárpátok 

hegyláncának elérése, majd a hágókon átkelve a szlovák határig való előrenyomulás, illetve a 

magyar Alföld északkeleti peremének az elérése. Az ellenséges hadművelet kezdete előtti 

napokban az 1. magyar hadsereg csak a Tatár-hágótól keletre, Galíciában fekvő Jaremcze–

Mikuliczyn–Kosmacz helységek által határolt jobb szárnyat tudta visszavenni, ezért VI. 

hadtestének alakulatai a Szent László-állásba vonultak vissza. Az elkeseredett, folytonos szovjet 

támadás 18 napig – szeptember 28-ig – tartott, fő eredménye az volt, hogy a csapatok átkeltek a 

Kárpátok fő hegyláncán és elfoglalták a hágók körzetét.  

Bár Grecsko tábornok emlékirata mindvégig sikeres előrenyomulásról, az ellenség 

ellenlökéseinek hathatós visszaveréséről, lendületes támadásról, az ellenfél elkeseredett, makacs 

                                                                                                                                                                                           

gyaloghadosztály) a Toronyai-, a Pantyr- és Tatár-hágónál; hadseregtartalék: 66. határvadászcsoport. 1944. október 

12-én a pesti hídfő felállítása címen a VI. hadtestparancsnokságot és a 10. gyaloghadosztályt kivonták az 1. magyar 

hadsereg kötelékéből. 

1944. november-decemberben az 1. magyar hadsereg Szlovákiába vonult vissza.  



ellenállásáról szól, mégis kénytelen elismerni: „A Kárpátok nehéz terepviszonyai között a 

hadseregek csapatai 4-7 kilométeres mélységben nyomultak előre, s ennek során felhasználták a 

kevés hegyi ösvényt, gyakran pedig saját erejükből és eszközeikkel új utakat építettek”. 

Joggal állapította meg Szabó József János hadtörténész az Árpád-vonallal kapcsolatban: 

„Ha figyelmesen tanulmányozzuk a felszabadított, elfoglalt, az ellenségtől visszafoglalt, 

ideiglenesen feladott, majd eredeti helyzetként visszaállított helységek és tereppontok listáját, 

meglepő eredményt kapunk… majdnem egy hónap alatt 4-7 kilométer. Ez nem igazán lendületes 

támadás. Pedig a hadműveletek nem csak tessék-lássék módon folytak, a szovjet csapatokat jól 

felkészítették a hegyek között folytatandó harcra. Az augusztus közepétől szeptember 9-ig tartó 

hadműveleti szünet alatt az utánpótlást is kitűnően megszervezték, a csapatokat pihentették, 

feltöltötték. Nem leharcolt és kimerült haderő volt az, amely nem jutott előre a magyar 1. 

hadsereg védekező csapatainak arcvonalán.”  

A magyar hadvezetés szeptember 25-én kezdte meg az 1. hadsereg teljes állományának a 

visszavonását a Szent László-állásba, illetve annak védhetetlensége esetén az Árpád-vonal 

erődrendszerébe. A hadsereg vezérszállását Huszt városában helyezték el. A Kárpátok fő 

gerincének a közelébe csak ebben az időben jutott el a szovjet hadsereg, amelynek 17. 

gárdalövész hadteste két nap múlva – 27-én – átlépte a Tatár-hágót, s betört Kárpátalja területére, 

de számottevően nem tudott előrenyomulni. Az 1. magyar hadsereg jobb szárnyát ekkor az 

Árpád-vonalra vonták vissza, de e térségben, a Kőrösmezőtől délre emelkedő magaslatok – 

Nagy-Mencsely, Asztag-havas, Esztena-hegy – területén a VI. hadtestbeli 10. és 24. gyalogos 

hadosztályok csak súlyos harcok árán tudták megakadályozni a szovjet 17. gárdalövész hadtest 

Rahó, Máramarossziget irányú előretörését.  

A 2. ukrán front október 20-án elfoglalta Debrecent, balszárnya 21-én Baját s kijutott a 

Dunához. A magyar és német csapatok csak akkor vonultak vissza, amikor a 2. ukrán front dél 

felől bekerítéssel fenyegette az Északkeleti-Kárpátokban az Árpád-vonalat védő seregtesteket. 

Csak ekkor tudott kibontakozni Kárpátalján a 4. ukrán front 18. hadseregének a támadása, amely 

nem áttörte az Árpád-vonalat, hanem a bekerítés veszélye miatt október 17-étől visszavonuló 1. 

magyar hadsereget követve birtokba vette az üresen hagyott állásokat. 

Közben október 15-én Horthy Miklós90 kormányzó kiáltványt olvasott fel a Magyar 

Rádióban, amelyben bejelentette Magyarország kilépését a háborúból, valamint azt, hogy 

                                                           
90 vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.): 

tengerésztiszt, Magyarorság kormányzója.  

Régi beregmegyei családból származott. Atyja, Horthy István a főrendiház tagja volt, anyja dévaványai Halassy 

Paula. A debreceni kollégiumot végezte és 1882-ben a fiumei tengerészeti akadémiát, melynek elvégzése után 1886-

ban tengerészhadapróddá nevezték ki. 1900-ban sorhajóhadnagy, 1908–1909-ben a Taurus parancsnoka volt. 1901-

ben lépett házasságra jószáshelyi Purgli Magdolnával. Mint korvettkapitány Ferenc József király szárnysegéde lett. 

Az 1912-i mozgósításkor mint fregattkapitány a Budapest hajó parancsnoka volt. Az I. világháború kitörésekor 

1914-ben a Habsburg csatahajó parancsnoka, majd a Novara parancsnokságát vette át. Az olasz hadüzenetkor az 



fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól. A tervről a három magyar hadseregparancsnok közül csak 

kettő, vitéz dálnoki Miklós Béla vezérezredes, a Kárpátalján harcoló 1. hadsereg és dálnoki 

Veress Lajos vezérezredes, az Észak-Erdélyt és a Székelyföldet védelmező 2. hadsereg 

parancsnoka tudott. Az átállás kapcsán felvetődött az is, hogy a kormányzó néhány miniszterrel 

együtt utazzon Huszt városába a Kárpátokban küzdő magyar 1. hadsereghez, és katonáinak 

védelme alatt ott adja ki a proklamációt. Ez nagy jelentőségű lett volna, mert valószínű, hogy a 

magyar fegyveres erők zöme Horthy mögött sorakozott volna fel. A kormányzó azonban nem 

akarta elhagyni Budapestet. Német katonai puccsal eltávolították a hatalomból, majd 

Németországba internálták.  

Horthy háborúból való sikertelen kiugrási kísérlete után másnap – október 16-án – Miklós 

Béla vezérezredes és vezérkari főnöke, Kéri Kálmán ezredes a front szovjet oldalán, Volóc–

Szolyva térségében tárgyalásokat kezdett a szovjet hadvezetéssel. A vezérezredest útközben 

értesítették, hogy a német hadvezetés le akarja tartóztatni, ezért ne menjen vissza a 

főhadiszállására. Miklós – mivel megszakadt a telefonösszeköttetése a Budai várban működő 

állami vezetéssel – nem tudott az új fejleményekről: Horthy súlyos katonai, politikai és erkölcsi 

nyomás alatt, többek között a németek által elhurcolt Miklós fia megmentése érdekében aláírta a 

Nyilaskeresztes Párt vezetője, Szálasi Ferenc miniszterelnöki kinevezését, és lemondott 

kormányzói tisztéről. Szálasi még ezen a napon leváltotta posztjáról Miklós Bélát, és a nyilas 

érzelmű László Dezső vezérezredest nevezte ki a magyar 1. hadsereg parancsnokává. Még 

ugyancsak e napon a szovjet haderő elfoglalta Rahó járási székhelyet, az Uzsoki-hágót, valamint 

Uzsok és Hajasd falvakat. 

                                                                                                                                                                                           

olasz partokat bombázó flotta jobbszárnyát vezette. Részt vett a Lovcsen bevételében. Az 1917. májusi otrantói 

ütközetben súlyosan megsebesült. Gyógyulása után, mint a Prinz Eugen dreadnought parancsnoka működött. 1918. 

februárban Cattarónál elfojtotta a matrózfelkelést.  

A világháború után visszavonult kenderesi birtokára, majd Szegeden Károlyi Gyula kormányában elvállalta a 

hadügyminiszteri tárcát (1919. július). Károlyi lemondása után a nemzeti hadsereg fővezére lett. Mint a Nemzeti 

Hadsereg fővezére együttműködött a Prónay-Héjjas-féle fehérterrorral. A proletárdiktatúra bukása után a 

Dunántúlról bevonult Budapestre (1919. november 16.). A nemzetgyűlés 1921. március 1-én megválasztotta 

Magyarország kormányzójának. Bár a királysági államforma változatlan fennállása mellett volt, mégis 1921 

márciusában és októberében megakadályozta IV. Károly visszatérését. 1921-ben Bethlen Istvánt bízta meg 

kormányalakítással, benne bízott, hogy az alkotmányos rendet helyreállítja és az államháztartás megingott pénzügyi 

egyensúlyát az infláció után rendbehozza. 1926-ban magalakította a kétkamarás országgyűlést. A háborús hősök 

kitüntetésére létesítette a Vitézi Rendet, 1929 október 11-én a Corvin-láncot és koszorú kitüntetést. 1933-ban és 

1937-ben kiterjesztette a kormányzói jogkört. 1942 elején a kormány létrehozta a kormányzó helyettesi intézményt 

és fiát Horthy Istvánt kormányzóhelyettessé választották. Belpolitikájában határozottan lépett fel a kommunisták 

ellen, a nagybirtokos és tőkés osztályra támaszkodott; külpolitikájában a nyugati hatalmakra. Később már a fasiszta 

Olaszországra és Németországra. Politikája Magyarországot a Berlin-Róma tengellyel való szövetséghez vezette, a 

II. világháborúban való részvételhez. A háború menetében való fordulat (1943) eleje után a háborúból való kilépést 

fontolta és ennek érdekében különböző puhatolózásokba kezdett. A Kállay-kormány 1942-43-as különbéke kísérletei 

rendre meghiúsultak. A németek 1944. március 19-én megszállták Magyarországot és kénytelen volt kinevezni az új 

kormányt. De októberben is kísérletet tett a háborúból való kilépésre. Ezt megakadályozta a német segítséggel 

végrehajtott nyilas puccs. A személyes védelmet biztosító német ígéret fejében államfői hatalmáról lemondott 

Szálasi Ferenc javára. A háború befejezése után egy ideig Németországban amerikai fogságban volt. A jugoszláv 

kormány mint háborús bűnöst kikérte, de az USA ezt megtagadta. A nürnbergi perben tanúként kihallgatták. Ezután 

Lisszabon közelében fekvő tengerparti Estorilban élt haláláig. Hamvait hazahozták és Kenderesen temették el. 



Az 1. magyar hadsereg új vezérszállásán, Beregszászban Miklós Béla vezérezredes – kinek 

továbbra sem volt telefonösszeköttetése a Budai várral – október 17-én kiáltványt adott ki „az 

orosz hadsereggel való ellenségeskedés megszüntetésére és a német hadsereg elleni harc 

megindítására.” A vezérezredes másnap Munkácsra helyezte át székhelyét, majd felvette a 

kapcsolatot Ivan J. Petrov tábornokkal, a 4. ukrán front parancsnokával, akivel megállapodást 

kötött a két hadsereg együttműködéséről. Két napos hadműveleti szünet után a szovjet haderő az 

előbbi napon támadást indított a kárpátaljai magyar arcvonal ellen, s azt áttörve elfoglalta 

Máramarosszigetet és a Visó folyó völgyét. Az 1. magyar hadsereg parancsnoksága ekkor úgy 

döntött, hogy az ellenségtől mielőbb elszakadva, csapataival folytatja az október 14-én 

megkezdett hátramozgást, és a Tisza középső szakaszán tartóztatja majd fel a szovjet 

előrenyomulást.  

A legkedvezőbb tiszai átkelőhelyek elvesztésével az Erdélyből visszavonuló 2. magyar és a 

8. német, valamint a Kárpátaljára visszavont 1. magyar hadsereg szovjet bekerítése már 

megvalósulni látszott. Amíg az október 20-án feloszlatott 2. magyar hadsereg leharcolt 

seregtesteinek tiszai partváltása október 26. és 31. között viszonylag akadálymentesen lezajlott, 

addig az Északkeleti-Kárpátokat védő 1. magyar hadsereg esetében nem így történt. A német 

hadvezetés 18-án engedélyezte az ún. „Kárpáti hadsereg” csapatainak a Tisza középső szakasza–

Csap–Ungvár–Vihorlát-hegység vonalra történő visszavonását, amely október 24-ig terv szerint 

meg is történt. Ugyanezen a napon azonban a szovjet csapatok a visszavonuló 1. magyar 

hadsereg hátába kerültek. Ennek 24. gyaloghadosztálya a Visó völgyéből harc közben hátrálva 

október 20-án Husztra ért, ahol ideiglenesen megkapaszkodott. Tőle északra a 16. 

gyaloghadosztály Bilke községtől keletre foglalt védelmi állást, a Vereckei-hágó előtt védekező 

1. hegyidandár és a 13. gyaloghadosztály pedig harcolva hátrált a Szolyva felé támadó szovjet 

csapatok elől. Az Árpád-vonalban ekkor a 6. gyaloghadosztály és a 2. hegyidandár még lezárta 

az Ung folyó völgyében az Uzsok és Ungvár közötti utat. Október 24-én a 24. gyaloghadosztály 

azonban kénytelen volt feladni Huszt városát, és Nagyszőlős–Beregszász irányban 

visszavonulni, majd Beregszászban október 28-ig tartotta magát. Innen azonban hamarosan ki 

kellett térnie Vásárosnamény felé a Tiszához, ahol felvette az összeköttetést a XVII. német 

hadtesttel. 

Közben a szovjet hadsereg október 25-én bevonult Nagyszőlősre, 28-án pedig 

Beregszászba. A 16. magyar gyaloghadosztály Bilke térségéből Ilosván és Beregkövesden át 

nyugat felé hátrált. Október 23. és 26-a között az 1. hegyidandár és a 13. gyaloghadosztály 

Szolyva és Munkács körzetében csaknem teljes bekerítésben harcolt, majd egy kemény 

ellenlökéssel sikerült kitörnie, és visszavonulnia a Munkácstól keletre húzódó magaslatokra, 

illetve Szolyva–Polena térségébe. Az Árpád-vonalból a 6. gyaloghadosztály Nagybereznára, a 2. 



hegyidandár pedig Mezőlaborc–Zemplénoroszi térségébe kényszerült hátrálni. A 72. határvadász 

csoport a az Ung völgyét igyekezett lezárni a szovjet csapatok előtt. Október 28-án a szovjet 

haderő elfoglalta Ungvárt és Csap községet, másnap a 16. gyaloghadosztály visszafoglalta 

Csapot, hogy a keletről még visszavonuló magyar csapatok biztonságosan a Tisza vonala mögé 

jussanak. Közben október 26-án a szovjet csapatok elfoglalták Munkácsot. Ugyanezen a napon 

az V. magyar hadtestnek – rendezett visszavonulás közben – sikerült megkapaszkodnia a 

Beregszász–Szerednye közötti vonalon, ahol seregtestei, a 24. gyalogos hadosztály a Csetfalva–

Bene–Nagybereg–Beregszász-végardó, a 16. gyalogos hadosztály a Makkosjánosi–Gát, az 1. 

hegyi dandár a Barkaszó–Nagylucska, a 13. gyalogos hadosztály az Ignéc–Szerednye szakaszon 

megállt. Másnap a szovjet 17. gárda lövészhadosztály alakulatai közül a 237. lövészhadosztály a 

Nagylucska–Izsnyéte, a 8. a Dercen–Gát–Makkosjánosi vonalig nyomult előre. A magyar 

csapatok ezt követően visszavonultak a Tisza vonalának irányába.  

A szovjet haderő október 28-án elfoglalta a kárpátaljai 

székvárost, Ungvárt és Csap községet, az utóbbi következtében 

kockázatossá vált a Tisza vonala mögé visszavonulni igyekvő 16. 

és a 24. magyar gyalogos hadosztályok folyón való átkelése. A 

következő napon – október 29-én – a magyar honvédség 

visszavette Csapot. A harcokban fontos szerepe volt az 1. 

hegyivadász dandárnak, amelyet szeptember 23-a után 

Máramarossziget–Bustyaháza térségéből vasúton szállítottak az 

Ungvártól délre fekvő falvakba. A dandár egy része nemcsak Csap 

visszavételében, hanem a védelmében is részt vett. Néhány 

sikertelen szovjet támadás után a front két hétre megállt a Csap–Kistéglás–Rát–Gálocs–

Ungtarnóc–Botfalva vonalon. Csap községet és az itteni Tisza-hídfőt csak egy hónap múlva, 

november 26-án tudta a szovjet haderő újra birtokba venni, amellyel Kárpátalja területén véget 

ért a második világháború.  

Kárpátalja a Szovjetunió része 1945-1991 

A Szovjetunió és Csehszlovákia 1941-ben és 1943-ban ismét 

egyezményt írt alá a háború előtti határok elismeréséről. Az 1944. május 

8-án megkötött szovjet–csehszlovák egyezmény értelmében a szovjet 

hadsereg parancsnoksága a hatalmat átadja a csehszlovák kormány 

londoni delegációjának. A teljhatalmú megbízott Frantisek Nemec volt. 

Az 1944. október 28-án a vidékre megérkezett küldöttség a továbbiakban 

mindent elkövetett annak érdekében, hogy megakadályozza Kárpátaljának 

Szovjet-Ukrajnához történő csatolását. Az általuk felkeresett 
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településeken nemzeti bizottságokat szerveztek, s az 1938 előtti csehszlovák törvényeket 

kívánták újra bevezetni. Újra életre akarták hívni a cseh agrárpártot, a szociáldemokrata pártot, a 

cseh nemzeti szocialista pártot, a kommunista párt helyi alapszervezeteit.  

Nemec, a csehszlovák delegátus vezetője, felhívta a falvak képviselő-testületeinek és az 

említett pártoknak a helyi vezetőit, hogy november 21-én Huszton tanácskozást tart, hogy ez a 

fórum válassza meg Kárpátalja központi irányító testületét, és feleskesse a települések elöljáróit 

a csehszlovák törvényre. E rendezvényre már azért sem kerülhetett volna sor, mert a magyar 

férfilakosság nagyobb részét: 18-tól 50 éves korig lágerekbe vitették az egyes kárpátukrán 

aktivisták támogatásával, az egyesítés sztálinista híveinek kezdeményezésére. 1944. november 

13-án az NKVD91 és a belügyi csapatok megkezdték Kárpátalja lakosságának „szűrését” és 

„izolálását”, vagyis a nemkívánatos személyeket egyszerűen elhurcolták.  

A Moszkvából irányított sztálinisták megszervezték a magyar férfilakosság deportálását. 

Hogy leplezzék igazi szándékukat, kitalálták a „háromnapos munkáról”92 szóló mesét. A 

deportálást a katonai parancsnok 2. számú parancsa készítette elő. 

Az önként jelentkező férfiakat háromnapi jóvátételi munka helyett a szolyvai 

gyűjtőtáborba kísérték gyalog, majd onnét a Gulag93 koncentrációs táboraiba kerültek. Sokan 

közülük soha nem tértek haza, a hazatértek többsége pedig nem érte meg az öregkort. 

A Szovjetunió számára Magyarország harcoló, közvetlen katonai ellenfél volt és 

természetesen ennek a vidéknek a magyar lakosságát a magyar nép részének tekintették. Nem 

                                                           
91 Belügyi Népbiztosság, rövidítve NKVD (oroszul: Народный комиссариат внутренних дел) egy állami- és 

titkosrendőrség volt a Szovjetunióban, amely a munkástanácsok közvetlen hatalomgyakorló és politikai elnyomó 

szerve volt Joszif Sztálin idején. A szervezet 1934 és 1954 között állt fenn. 

Az NKVD feladata egyrészt a Szovjetunió állami rendészetének (közlekedésrendészet, tűzoltóság, határőrség, 

levéltári munka) fenntartása volt, de jobban ismert a Gulag rendszeren végzett tevékenysége, melyet az 

Állambiztonsági Főigazgatóság (GUGB) végzett az NKVD egyik szerveként és melyből később az NKVD utódja, 

az Állambiztonsági Bizottság (KGB) is megalakul. Az NKVD törvényen kívüli tömeggyilkosságokat hajtott végre, 

működtette a Gulag fegyencmunka-tábor rendszerét, felszámolta a földalatti ellenállást, teljes nemzetiségek és a 

kulákok az ország lakatlan régióiba való deportálását vezette le, őrizte az országhatárokat, kémkedést és politikai 

gyilkosságokat hajtott végre külföldön, felelős volt a külföldi kormányok befolyásolásában és érvénysítette a sztálini 

politikát és a kommunizmust más országokban. 
92 1944 novemberében Sztálin parancsára a szovjet csapatok az akkor még Magyarországhoz tartozó, Kárpátaljaként 

ismert területről, úgynevezett háromnapi jóvátételi munkára („málenykij robotra”) behívtak több mint tízezer civil 

magyar és német férfilakost. A parancsra jelentkező férfiakat háromnapi jóvátételi munka helyett a szolyvai 

gyűjtőtáborba kísérték gyalog, majd onnét a Gulag koncentrációs táboraiba kerültek. Sokan közülük megtértek, a 

hazatértek többsége pedig nem érte meg az öregkort. A szovjet rendszerben ezeket a férfiakat háborús bűnösként 

tartották számon, helyzetükről nem beszélhettek. Az 1990-es évek elején a KMKSZ falvanként összegyűjtötte a 

lágereket megjártak névsorát. Az áldozatok emlékére építették fel az egykori szolyvai gyűjtőtábor tömegsírjának 

közelében a Szolyvai Emlékparkot. 
93 Gulag (oroszul: ГУЛаг: Главное управление исправительно-трудовых лагерей, azaz ’Javítómunka-táborok 

Főigazgatósága’) kifejezés alatt a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatáborrendszerét értjük. (A 

Szovjetunió határain kívül egyedül Mongóliában működött a Gulag szervezetéhez tartozó munkatábor.) A 

táborokban a sztálini politika bel- és külföldi ellenzőit, hadifoglyokat, illetve más okokból elhurcoltakat kemény 

fizikai munkára fogták, napi 10-12 órát dolgoztatták őket, miközben élelem- és egészségügyi ellátásukról alig 

gondoskodtak. 

Feltételezések szerint Sztálin rémuralma alatt körülbelül 20 millióan haltak meg a táborokban, melyek egyik 

legismertebb foglya Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin matematikatanár volt, aki szabadulása után több könyvben 

írta meg élményeit. 



törődve azzal, hogy nemzetközi egyezményt hagynak figyelmen kívül – egészen pontosan a 

hágait, mely dokumentum szerint a polgári lakosság nem vonható felelősségre országa hadi 

cselekményeiért és semmilyen esetben nem lehet őket deportálni, vagy munkatáborokban 

dolgoztatni – november 13-án a 4. ukrán front törzse parancsot adott ki arról, hogy a Kárpátalján 

élő német és magyar nemzetiségű, 18 és 50 év közötti férfiaknak három napon belül 

jelentkezniük kell a legközelebbi szovjet katonai parancsnokságon. 

A 4. ukrán front 0036. számú határozata 

1944. november 13. 

„… egész sor településen német és magyar nemzetiségű hadköteles személyek élnek, akiket 

ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni, és hadifogolytáborba kell irányítani… 

b) A német és magyar nemzetiségű hadköteles személyeket, akik Kárpátontúli Ukrajna 

felszabadított területén élnek, külön csapatokban, listák szerint, konvoj alatt 

hadifogolytáborokba kell irányítani.” 

E határozat alapján még aznap megjelent: 

A katonai parancsnok 2. számú parancsa 

1944. november 13.  

1. Ez év november 14-től három napon belül a legközelebbi katonai parancsnokságon 

kötelesek nyilvántartásba vételre jelentkezni azok a volt közkatonák és tisztek, akik a magyar és 

német hadseregben teljesítettek szolgálatot és Kárpátontúli Ukrajna felszabadított területén 

maradtak.  

Nyilvántartásba kell venni úgyszintén minden német és magyar nemzetiségű hadköteles 

személyt 18 évtől 50 évig.  

2. Az említett időn belül ugyancsak nyilvántartásba vételre kell jelentkezniük azoknak a 

rendőrségi és csendőrségi hivatalnokoknak és alkalmazottaknak, akik Kárpátontúli Ukrajna 

magyar megszállása idején töltötték be hivatalukat.  

3. A nyilvántartásba vétel csak a katonai parancsnokságon történik naponta 9 órától este 7 

óráig. A nyilvántartásba vétel utolsó napja 1944. november 16. A nyilvántartásba vételre nem 

hajlandó személyeket őrizetbe kell venni és a háborús idők törvényei szerint felelősségre kell 

vonni.  

(Katonai parancsnokság)  

A parancsban nem esik szó arról, hogy az embereket közmunkára irányítják, vagy hogy 

egyáltalán elviszik őket. Ezért a magyarok – akik még ekkor nem sejtették, hogy mi vár rájuk – 

eleget tettek a parancsnak, jelentkeztek abban a hitben, hogy mindössze három napot fognak 

dolgozni, hogy segítsenek a háború után romokban heverő vidék helyreállításában.  



A következő napokban listák szerint, NKVD - alakulatok kíséretében hurcolták el az 

embereket a sztálini lágerekbe. A magyar férfiak első gyalogos menetoszlopait 1944. november 

18-án indították útnak szigorú katonai kísérettel a szolyvai gyűjtőtáborba. A rendelkezésre álló 

adatok szerint a fogva tartás embertelen körülményei miatt itt pusztult el a legtöbb kárpátaljai 

magyar. Később tovább hajtották őket különböző lágerekbe a Szovjetunió belsejébe, ahol mint 

hadifoglyokat tartották őket fogva. A kollektív büntetést kevesen élték túl.  

1946-tól fokozatosan hazaengedték az életben maradottakat. Az elhurcoltaknak legalább 70 

százaléka nem látta viszont szülőföldjét, csontjaik jeltelen sírokban nyugszanak Szolyvától a 

távoli Szibériáig. A legtöbben Sztarij, illetve Novij Szamborban, Boriszovoban, Turkán, Orsán, 

Sztalinoban pusztultak el. A szovjet rendszerben ezeket a férfiakat háborús bűnösként tartották 

számon, helyzetükről nem beszélhettek, a mai napig nem rehabilitálták őket. 

Kárpátaljai Ukrajna Kommunista Pártja, amely 1944. november 19-én Munkácson tartotta 

alakuló konferenciáját, a következő határozatot fogadta el: Kárpátalja csak Szovjet-Ukrajnához 

csatlakozhat. A kárpátukrán aktivisták ugyanis felismerték a veszélyt: ha operatívan nem 

cselekednek, akkor Kárpátalja Csehszlovákia kötelékében marad. Ezt abból is láthatták, hogy a 

síkvidéki falvakban, ahol a magyarság zöme élt, a csehszlovák kormány delegátusainak 

kezdeményezésére létrejöttek az új nemzetiségi tanácsok. Ezekben a magyar kommunisták is 

szép számmal képviselték alapszervezetüket. Távol állt tőlük a Szovjet-Ukrajnával való 

egyesítés körül kibontakozott kampány, amelynek élesztői, lelkes propagandistái az Iván 

Turjanica által irányított kárpátukrán párttagok voltak, akik emberi jogokat sértő eszközökkel is 

éltek. Bátran megtehették ezt, hiszen a szovjet NKVD támogatását élvezték. Sikerült 

meghiúsítaniuk a huszti csehszlovákbarát tanácskozás egybehívását. November 26-ig, az általuk 

szorgalmazott népbizottságok I. kongresszusáig ugyancsak sikerült Kárpátalját, különösen a 

vegyes és színmagyar falvakat megtisztítani „a számukra veszélyes elemektől”, a 

csehszlovákbarátoktól, akik nem szavaztak volna Kárpátaljának a Szovjet-Ukrajnával történő 

egyesítésére. Miután magyarokkal, svábokkal, románokkal zsúfolásig megtöltötték a szolyvai 

gyűjtőlágert, a kitűzött időpontban, november 26-án ugyancsak Munkácson, 663 városi és falusi 

küldött-képviselővel összeült a Kárpátaljai Népi Bizottságok első kongresszus, amely 

egyhangúlag elfogadta azt a Kiáltványt (Manifesztum), amely kimondta, hogy „Kárpátontúli 

Ukrajna” kilép Csehszlovákia kötelékéből, és csatlakozni kíván Szovjet Ukrajnához.  

A megválasztott Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa 1944. december 5-én keltezett 

körlevelében nyomatékosan felhívta a városi és falusi népbizottságok figyelmét, hogy 

szakítsanak meg mindennemű kapcsolatot a csehszlovák kormány huszti delegátusaival. Ne 

teljesítsék annak utasításait, mert Kárpátalján ezentúl a hatalom egyedüli képviselője a 

Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa, Ivan Turjanica elnökkel az élén. December 9-i rendelete pedig 



egyértelműen megtiltja a csehszlovák hadseregbe történő helyi toborzásokat is. Ekkor már a 

rahói, técsői, huszti és ökörmezői járásokból több mint 3 ezren csehszlovák zászlók alatt 

harcoltak önkéntesként.  

A Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa és a kárpátukrán párttagok szervező munkájának 

köszönhetően december 10-én Huszton több mint 10 ezren tüntettek a csehszlovák kormány 

delegátusai ellen, követelték a csehszlovákiai miniszteri küldöttség hazatérését. Ugyanekkor a 

Néptanács és a kárpátaljai lakosság nevében Turjanica elnök hivatalos levelet írt a Londonban 

székelő csehszlovák kormánynak, személyesen Benes köztársasági elnöknek, kormányfőnek. 

Levelében minden különösebb magyarázat nélkül kifejtette: a kárpátaljai lakosok egyhangúlag 

Csehszlovákia helyett Szovjet-Ukrajnát választották, ezért értelmetlennek találja a csehszlovák 

kormány huszti delegátusainak további szervező tevékenységét. Kérte, azonnal rendelje vissza 

őket végleg Kárpát-Ukrajnából. Ezek után 1945 januárjában a csehszlovák kormány delegátusai 

elhagyták Kárpátalja területét, és Kassára tették át székhelyüket. 

1945. június 29-én Moszkvában – hosszas tárgyalások és egyeztetések után – a Szovjetunió 

és Csehszlovákia kormánya megkötötte a csehszlovák–szovjet szerződést, amelyben 

Csehszlovákia átadta Kárpátalját a Szovjetuniónak. 

A szerződés I. cikkelyében a következő olvasható: „Zakarpatszkaja Ukrajina (ennek neve a 

csehszlovák alkotmány szerint Podkarpatska Rus), amely az 1919. szeptember 10-i Saint-

Germain-en-Laye-ban megkötött szerződés alapján lett a Csehszlovák Köztársaság autonóm 

egysége, Zakarpatszkaja Ukrajina lakossága akaratnyilvánításának megfelelően, és mindkét 

Magas Tárgyaló Fél baráti megegyezése alapján újraegyesül ősi hazájával, Ukrajnával, és az 

Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság kötelékébe kerül.” 

Az ötpontos szerződéshez záradékot csatoltak, melyben a területtel kapcsolatos jogi és 

területi kérdéseket szabályozták. Ebben rögzítették: 

* a ruszin/ukrán, orosz, cseh és szlovák nemzetiségűeknek a döntés jogát, hogy 

melyik államban kívánnak élni – a magyar és a sváb/német nemzetiségű lakosság 

érdekeit nem vették itt figyelembe, 

*  kijelölték a szovjet–csehszlovák határt, melynek során Csapot, mint fontos vasúti 

csomópontot Szlovákiától Kárpátaljához csatolják. 

1946. január 22-én az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége rendeletben 

szabályozta Kárpátontúli Ukrajna közigazgatását, amely szerint az átmenetet képező 

„miniállamot” az Ukrán SZSZK Kárpátontúli területévé szervezték át a következő felosztásban: 

13 járás, két területi jogú, 8 járási jogú város, 28 mezőváros, és 257 községi tanács. 

Kárpátaljának ekkor 38 városa, 561 községe, vagyis összesen 599 települése volt. A megye 

székhelye Ungvár lett. Kárpátalján már a csehszlovák időszakban is számos település nevét 



„szlávosították”. 1946-ban az USZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendelete értelmében 

a vidéken közel száz, kárpátukránok és magyarok által lakott település nevét változtatták meg. 

Az állam megyei szervezetében és az apparátusban dolgozók mindennapi munkájába 

bizonyos mértékig átöröklődött a magyarokkal szemben éreztetett és kifejtett megkülönböztető 

politika is. Képviselőiket kirekesztették a terület irányításából, politikai életéből. Az abszolút 

magyar többségű beregszászi járás első titkára hosszú évekig a helyi munkásmozgalomban részt 

vett kárpátukrán Dmitro Popovics volt. A magyar kommunisták, szakemberek iránt táplált 

bizalmatlanság a legkülönbözőbb hatalmi szinteken nyilvánult meg. 

Akadályokat gördítettek a magyar szellemi élet újjáalakítása elé. Sokan naivan azt hitték: 

ha 1946 után Kárpátalján is a szovjet törvények lépnek életbe, akkor a nemzetiségiek, így a 

kisebbségi magyarok is számarányuknak megfelelően vehetik ki részüket az újjászerveződő 

politikai és kulturális élet irányításából. 

A meghódított területen rövidesen kezdetét vette a szovjet társadalmi és gazdasági rendszer 

kiépítése. A Szovjetunió más területeihez hasonlóan államosították a gazdaságot, totális 

ellenőrzés alá vonták a szellemi életet és a sajtót. Támadást intéztek az egyházak ellen is, melyek 

közül a legdrasztikusabban a felszámolásra itélt görög katolikus egyházzal szemben léptek fel. 

A kommunista diktatúra idején bűnösnek számított mindenki, aki a Horthy-rezsim alatt 

bármilyen hivatalt, állami, egyházi tisztséget stb. töltött be. Így hurcolták lágerekbe a hajdani 

leventeoktatókat, római, illetve görög katolikus, református papokat, egykori állami hivatalnokok 

százait. A kollektivizálás idején a kuláklistára kerültek sem úszták meg. Kiforgatták őket 

javaikból, sokaknak el kellett hagyniuk saját portájukat, ha ellenkeztek, akkor Szibériában 

kötöttek ki. 

Alaptalan vádaskodásokkal felkavarták a ruszin, illetve a kárpátukrán és magyar 

értelmiségi körök nyugalmát is. Az alkotók közül Erdélyi Bélát94, Kárpátalja Párizsban tanult 

legtehetségesebb festőjét, Zádor Dezső95 zeneszerzőt és Fegyir Potusnyák ukrán írót 

                                                           
94 Erdélyi Béla festőművész 1891. május 25-én született a mai Románia területén található Kelemenfalván. 1911-

1916 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult. Ezután 5 évig a munkácsi tanítóképzőben tanított, majd 

külföldre ment. Főbb állomásai München és Párizs voltak. 1937-ig itt dolgozott, majd 1938-ban költözött Ungvárra. 

Külföldi tartózkodása idején is aktív résztvevője maradt a kárpátaljai közéletnek. 1927-ben képzőművészeti 

szabadiskolát alapított Boksay Józseffel, és együtt alapították meg 1931-ben a Kárpátaljai Képzőművészek 

Egyesületét. 1945-ben a rövid életű Ungvári Képzőművészeti Főiskola rektora lett. 1946-1949-ben a Kárpát-

Ukrajnai Képzőművészek Szövetségének elnöki posztját töltötte be, majd 1949-1955 között az ungvári 

szakiskolában tanított. 1955. szeptember 19-én halt meg Ungváron. 

Művei egy részét ma az ungvári Képzőművészeti Múzeumban láthatjuk, illetve a nagyszőlősi Kórház-kápolnában 

látható egy általa készített oltárkép, ami Jézus alászállását ábrázolja. 
95 Zádor Dezső (1912-1985); zongora- és orgonaművész, zeneszerző és népdalkutató, karmester, az Ungvári 

Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója, a Filharmónia vezetője, a lembergi konzervatórium professzora volt. 

1936-ban összeállított népdalgyűjteményében 156 kárpátaljai ruszin népdal kapott helyet. Ebben: 64 kolomijka, 7 

lakodalmas és alkalmi dal, 14 karácsonyi ének és 68 különböző jellegű dal szerepelt.  A gyűjtemény eljutott – 

Molnár Antal közreműködésével – Bartókhoz. Bartók 155 bejegyzést eszközölt, és levelében további kutatásra 

ösztönözte Zádor Dezsőt. Ennek is köszönhető, hogy 1944-ben Zádor Dezső Pjotr Miloszlavszkij és Jurij Kosztyuk 

segítségével megjelentette az első, dallamokkal lejegyzett ruszin népdalgyűjteményt.  1944-ben lát napvilágot 



„kozmopolitává” nyilvánították. A magyar és kárpátukrán értelmiség legjobbjait, köztük 

Szalontai Endrét, Fedák Lászlót, dr. Boreczky Istvánt, dr. Banduszják Dánielt, Bendász Istvánt, 

Forgon Pált és más lelkészeket koncepciós perek útján szibériai börtönökbe és lágerekbe 

juttatták. Mikita Sándor, Ungvár egyik volt elöljárója és Karbovanec Mihály, az 1946-ban alakult 

Ragyanszka Skola Tankönyvkiadó első igazgatója önkéntes halálba menekült. 

A kárpátaljai magyarságot közvetlenül a háború után súlyosan érintette a magyar nyelv 

használatának üldözése, még ha ez a hullám később fokozatosan enyhült is. Ebben az időszakban 

űzött vadnak számított az az öntudatos kárpátaljai ruszin is, akiről feltételezhető volt, hogy nem 

érzi magát sem nagyorosznak, sem ukránnak. Már ekkor megmutatkozott a ruszinok egy 

részének és az ottani magyarság hallgatólagos szolidaritása. A kárpátaljai magyarság művelődési 

életében az általános enyhülés első jelei csak 1954–1955-ben mutatkoztak.  

A kárpátaljai magyarságra nagy hatást gyakoroltak az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményei, a forradalom első napjai reménnyel töltöttek el sokakat. Magyar 

fiatalok a forradalom idején, s utána szervezkedtek, kitartásra, szolidaritásra buzdító röplapokat 

terjesztettek. A megtorlások időszakában a szovjet szervek letartóztatták a nagyszőlősi, a 

mezőkaszonyi és a gálocsi csoport tagjait, akik különböző időtartamú börtönbüntetéseket kaptak, 

majd amnesztiává szabadultak. 

A magyar forradalom szovjet eltiprása miatti remények szertefoszlása ellenére 1957-től 

ugyanakkor több enyhítést is tapasztalhattak a kárpátaljai magyarok, akik szabadabban 

utazhattak rokon- vagy sírlátogatás céljából Magyarországra. Megjelentek Kárpátalján a 

magyarországi újságok, folyóiratok, könyvek is. 

A magyarság ezekben az időkben nem rendelkezhetett politikai vagy civil szervezetekkel, 

a közösségi fórum szerepét az irodalom, az irodalmi szerveződések igyekeztek betölteni. 

Publikálási lehetőséget az újságok  irodalmi mellékletei, a Kárpáti Könyvkiadó – amelynek 

nemzetiségi szerkesztősége is volt – által kiadott almanachok, antológiák, egyéb kiadványok 

jelentettek. A beregszászi Vörös Zászló c. lap mellett irodalmi stúdió működött. A magyar 

értelmiségi pályákon elhelyezkedők döntő többsége az Ungvári Egyetemet, jellemzően annak 

magyar nyelv és irodalom szakát végezte el. Bár az egyetemi tanszék – amelynek vezetője nem 

lehetett magyar és a „magyarkodás” is erősen tiltva volt – mégiscsak egy olyan hely volt, ahol 

azok a fiatalok jöttek össze, akik sorsukat a magyar nyelvvel és irodalommal kívánták 

összekötni. Fontos szerepet játszott a fiatalok szerveződésének megindításában Fodó Sándor96, 

az észtországi Tartu egyetemén végzett, „világlátott”, új gondolkodású ember. 

                                                                                                                                                                                           

nyomtatásban az egyik legértékesebb ruszin népdalgyűjtemény, mely 135 kárpátaljai ruszin népdalt tartalmaz. 

Ezeket, Kárpátaja különböző tájairól gyűjtötték egybe, Zádor Dezső, Pjotr Miloszlavszkij és Jurij Kosztyuk. 
96 Fodó Sándor (Visk, 1940. február 26 – Ungvár, 2005. május 11) kárpátaljai magyar nyelvész, egyetemi tanár, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító elnöke és haláláig tiszteletbeli elnöke.  



Az egyetemisták már 1966-ban megjelentették az Együtt című folyóiratot, amelyet 

gépírásos formában terjesztettek, s amit természetesen hamarosan be is tiltottak. A fiatalok 

számára a Kárpátontúli Ifjúság adott publikálási lehetőséget. Itt alakult meg a Forrás Stúdió, 

amelynek vezéralakja Kovács Vilmos97 költő, író volt. Az irodalom művelése, a magyar kultúra 

terjesztése mellett, igyekeztek kapcsolatokat kiépíteni a magyarországi irodalmi körökkel, 

publikálni magyarországi folyóiratokban, s felemelték szavukat a kárpátaljai magyarság jogainak 

védelmében, aktívan részt vettek az 1972-es beadvány aláírásgyűjtő akcióban. A hatalom 

fellépett a lázadó fiatalokkal szemben, meghurcolták őket, többüket kizárták az egyetemről, 

behívták katonának. Az akciót szervező Fodó Sándort szintén eltávolították a felsőoktatási 

intézményből. 

 

A helyi lakosság döntő többsége, nemzetiségüktől függetlenül, vallásos volt, szinte kivétel 

nélkül igyekeztek betartani az egyházi előírásokat, megülni az ünnepeket. Sztálin a 

                                                           
97 Kovács Vilmos (Gát, 1927. június 5 –  Budapest,  1977. november 13) Gáton született, később Beregszászban 

(1938-39), majd Munkácson (1939-1945) élt. A háborút követően dolgozott a beregszászi terményforgalmi 

vállalatnál, volt szülőfaluja vb-titkára, majd a munkácsi adóhivatal főreferense. 

Sok hányattatás után 1958-tól az ungvári Kárpáti Kiadó magyar osztályának szerkesztője, később vezető 

szerkesztője lett. 

Egészen 1971-ig dolgozott a kiadóban, amikor is „eltanácsolták” állásából. Életének utolsó éveire az elszigeteltség, 

a nélkülözés, a betegség nyomta rá bélyegét. Három héttel áttelepülése után, 1977. november 13-án, rákban hunyt el 

Budapesten. 



pravoszláviával történő „újraegyesülés” módszerével fel kívánta számolni a görög katolikus 

egyházat az egész szovjet birodalom területén. Az 1944-ben felszentelt fiatal püspök, Romzsa 

Tódor98 igyekezett lojálisán viselkedni az új hatalom iránt, de a rá nehezedő egyre nagyobb 

nyomás ellenére sem kívánta felszámolni egyházát. Emiatt 1947-ben meggyilkolták, az egyház 

1949-ben „egyesült” a Moszkvai Ortodox Patriarchátussal, a hitükhöz ragaszkodó lelkészeket, 

mintegy 187 papot a szovjet belbiztonsági szervek lágerekbe hurcoltak, közülük 27-en soha sem 

tértek haza. Az üldözések ellenére a görög katolikus egyház megpróbált illegálisan működni, 

titokban keresztelni, esketni, temetni. 

Szovjetellenes tevékenység vádjával 18 római katolikus papot tartóztattak le és hurcoltak 

lágerekbe a szovjet szervek. Az állam az egyházügyi hivatalon keresztül beavatkozott az egyház 

belügyeibe, az általuk befolyásolt személyeket ismerték el a helyi római katolikus egyház 

vezetőjének, minden rendelkezésre álló eszközzel akadályozták a Rómával történő 

kapcsolattartást. Az egyházi tevékenység szigorúan csak a templomokba szorult vissza, minden 

egyéb tevékenységet a szovjet állam szigorúan büntetett. Az 1956-os amnesztiával szabadult 

papok visszatértek Kárpátaljára, a lelkészutánpótlás azonban csaknem teljesen megszűnt. A 

hruscsovi ateista kampány idején több egyházközségtől megvonták a működési jogot, 

templomaikat raktárrá, mozivá, tornateremmé alakítva át. 

A kárpátaljai magyarság többsége református (kálvinista) vallású. A Kárpátalján működő 

száz református lelkész közel fele elmenekült a bevonuló szovjet csapatok elől. A szovjet 

szervek letartóztatták Narancsik Imre, Szutor Jenő Balogh Sándor lelkipásztorokat, 

valamennyien a Gulágon pusztultak el. Később a Moszkvai Baptista Egyház felajánlotta, hogy 

mivel ők bejegyzett vallási közösség, a kárpátaljai kálvinisták csatlakozzanak hozzájuk. Az 

ajánlatot a lelkészek gyűlése elhárította. A fiatal lelkészek „ébredő” mozgalmat hoztak létre, 

amely aktív tevékenységet fejtett ki a kárpátaljai reformátusság körében. Képviselői 1947-ben 

levelet írtak a Szovjetunió nagyhatalmú vezetőjének,  Sztálinnak, amelyben figyelmeztették a 

volt papnövendéket, hogy ő is csupán eszköz az Úr kezében, és engedelmeskednie kell a 

Mindenható akaratának. A református lelkészeket több hullámban letartóztatták és 

szovjetellenes tevékenység vádjával elítélték. 

A kolhozok elleni agitáció vádjával református lelkészek újabb csoportját ítélték el 1950-

ben. Valamennyi jogtalan elítélt 1956-ban szabadult, s kevés kivétellel folytathatták lelkészi 

tevékenységüket, igen nehéz körülmények között. Elhalálozások, Magyarországra történő 

átköltözések miatt a lelkipásztorok száma végül húsz főre csökkent, ami nehézségeket okozott a 

                                                           
98 Romzsa Tódor (ukránul: Ромжа Теодор Юрій) (Nagybocskó, 1911. április 14. – Munkács, 1947. november 1.), 

boldoggá avatott munkácsi görögkatolikus püspök, vértanú. 



lelki szolgálat ellásában. A hetvenes évektől engedélyezték egy-két lelkésznövendék képzését, de 

a lelkészek száma azonban nem haladhatta meg a korábbi létszámot. 

Az egyházak közül a pravoszláv egyház növekedett csupán. A hívek együtt megkapták 

az elkobzott görög katolikus templomokat. Lelkészképzésre is volt módjuk Ukrajna és 

Oroszország papi szemináriumain. Ám a pravoszláv egyház is a szovjet állam totális 

megfigyelése alatt állt, vezetőit az állam válogatta ki. 

Kárpátalja Ukrajna részeként 1991-től 

Az 1980-as évek végén, a gorbacsovi peresztrojka idején, a szovjet 

lakosság élete jelentős mértékben átalakult. Az országot nagy gazdasági válság 

sújtotta, gazdaság pangott, nőtt az infláció, az üzletekben lassan semmit sem 

lehetett kapni. A liberalizálódó törvények lehetővé tették a magángazdálkodás 

bizonyos formáit, megindult a szövetkezetek (kooperatív) alakítása, amelyeken 

keresztül elkezdődött az állami vagyon átpumpálása magánkezekbe. Szabadabb lett a közlekedés 

külföldre, megnyitották Magyarország és a Szovjetunió között a kishatárforgalmat. A 

vasfüggönyön lyukak keletkeztek, ami a felismerés erejével hatott a kárpátaljai magyarságra és a 

vidék valamennyi lakosára. A rubel belső és külső értéke közötti óriási különbség, az 

árkülönbségek, a Szovjetunióban uralkodó áruhiány következtében a „piacolók” tízezrei lepték 

el Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország piacait. A korábbi szigorú 

ideológiai fegyelem fellazult. Az újságokban a történelem „fehér foltjairól”, a kommunizmus 

bűneiről lehetett olvasni, a politika nyílttá vált. 

A konzervatív Kárpátalján a magyarság azonnal kihasználta a 

lehetőséget az önszerveződésre. Több kárpátaljai településen spontán módon 

magyar művelődési körök jöttek létre, amelyek felvették egymással a 

kapcsolatot. Természetesen felfigyeltek a mozgolódásra az „illetékes” szervek 

is, amelyek saját magyar kádereiken keresztül igyekeztek befolyásolni az 

eseményeket. Még a Szovjetunió felbomlása előtt, 1989. február 26-án létrejött Ungváron a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az első független, határon túli, magyar 

érdekvédelmi szervezet a Kárpát-medencében, amelynek elnökévé Fodó Sándort választották. A 

KMKSZ alapszervezetei hihetetlen gyorsasággal alakultak meg minden magyarlakta 

településen, a tagság létszáma hamarosan meghaladta a húszezer főt. A hatalom nem tudott mit 

kezdeni a szervezettel, emiatt húzta-halasztotta annak bejegyzését, ami végül is 1989 júniusában 

történt meg. A szövetség megalakulása után azonnal felvetette a kárpátaljai magyarság 

évtizedeken át elhallgatott, égető kérdéseit: az 1944-ben ártatlanul elhurcoltak rehabilitációját; a 

magyar iskolák helyzetét; a magyar nyelv és a magyar szimbólumok használatát; a 

településnevek visszaállítását; az autonómia kérdését. A KMKSZ-en belül megindult a vita az 

 
Ukrajna címere 

 
Kárpátalja címere 



autonómiatervezet körül, ami feszültségeket okozott a területi autonómiában érdekelt 

tömbmagyarság, illetve a kulturális autonómiában érdekelt szórványmagyarság között. 

Az 1990. évi augusztusi puccs99 váratlanul érte a Szovjetunió, így Kárpátalja lakosságát 

is. Sokan a kemény kommunista rendszer helyreállításáról, retorzióktól tartottak. A KMKSZ 

elnöksége nyilatkozatban ítélte el a moszkvai puccsot. A puccs bukása felerősítette Ukrajna 

függetlenségi, Kárpátalja, illetve a helyi  magyarság autonómiatörekvéseit. A KMKSZ 

választmánya nyilatkozatban támogatta Ukrajna függetlenségét, Kárpátalja különleges státusát és 

a Beregszászi Magyar Autonóm Körzet létrehozását, s az 1990. december 1-jei népszavazáson 

három „igenes” szavazásra szólította fel a kárpátaljai magyarságot . 

A helyi népszavazás kiírását megvitató megyei tanács ülésére megérkezett Leonyid 

Kravcsuk100, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának elnöke, a közelgő elnökválasztás legesélyesebb 

jelöltje. Elismerve Kárpátalja jogát a szélesebb önkormányzatra, arra kérte a képviselőket, hogy 

a szavazólapon ne az autonómia kifejezés, hanem a „különleges önigazgatási terület”, az ukrán 

jog számára ismeretlen fogalom szerepeljen. A tanácsülés akceptálta az elnök kérését, és kiírta 

a népszavazást. A beregszászi járási tanács, a KMKSZ frakciójának kezdeményezésére, 

népszavazást írt ki a járás területén a magyar autonóm körzet létrehozásáról. Mind a 

kárpátaljai, mind a magyar autonómiát a lakosság több mint kétharmada támogatta. Az 

elnökválasztáson a posztkommunista Leonyid Kravcsuk győzött. Kárpátalja önigazgatásának 

ügye nem jutott túl az ukrán parlament ellenállásán, a magyar autonómiáról szóló 

törvénytervezetet már a kárpátaijai megyei tanács sem támogatta. Hosszas „iszapbirkózás" után 

Kárpátaljának egy gyengécske szabad gazdasági övezetről szóló törvénnyel kellett 

vigasztalódnia, a kárpátaljai magyarság nem kapott semmilyen jogi biztosítékot kollektív jogait 

illetően. 

A kárpátaljai magyarság a határnyitás után gyorsan kialakította kapcsolat rendszerét a 

magyar politikai pártokkal, társadalmi szervezetekkel, a határontúli magyarok érdekvédelmi 

szerveződéseivel. A kárpátaljai magyarság problémái részévé váltak a magyar-szovjet, később a 

magyar-ukrán kapcsolatoknak. Magyarország az elsők között ismerte el a függetlenségét, 1991. 

december 3-án pedig megtörtént a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele is, 

miközben augusztus 8-án már megkezdte működését az ungvári magyar képviselet is, amelyet 

1993. június 2-án főkonzulátussá minősítettek. Megkezdődött a magyar-ukrán alapszerződés 

                                                           
99 1991. augusztus 19-21-én államcsíny-kísérletet hajtanak végre Gorbacsov krími üdülése során, amikor is 

megpróbálták megdönteni a hatalmát. A szervezkedést B. Pugo (belügyminiszter), V. Krjucskov (KGB vezetője), D. 

Jazov (honvédelmi miniszter), Pavlov (miniszterelnök), G. Janajev (elnökhelyettes) vezette és létrehozták az Állami 

Rendkívüli Bizottságot (GKCSP). Augusztus 21-én leszámolnak velük, mivel a nép nem támogatja az államcsínyt. 

Az eseményekben nagy szerepe volt Borisz Jelcinnek, aki az államcsíny ellen foglalt állást. Ezt követően több 

tagköztársaság is bejelenti függetlenségét. 
100 Leonyid Kravcsk (ukránul Кравчук Леонід Макарович, 1934. január 10 – ) Ukrajna első elnöke 1991. december 

5 – 1994. július 19 között.  



előkészítése, igaz a kárpátaljai magyarság tudta és megkérdezése nélkül. A magyar-ukrán ún. 

Alapszerződés (teljes néven: „Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a 

Magyar Köztársaság és Ukrajna között”), amelyet 1991. december 6-án Kijevben írt alá a két 

fél, s amelyet az ukrán parlament 1992-ben, Magyarország pedig 1993-ban ratifikált, nem 

foglalta magába a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítását. A kisebbségi kérdésben a 

szerződő felek csupán közös nyilatkozatot tettek. 

Az alapszerződés kérdése a dokumentumnak a magyar parlamentben történő 

ratifikációjakor került a közvélemény figyelmének középpontjába. A kérdés megvitatása 

válságot okozott a kormányon lévő koalícióban, s az alapszerződést támogató és elutasító csoport 

egyaránt igyekezett megnyerni a KMKSZ támogatását. A KMKSZ kutyaszorítóba került. A 

szerződés támogatása a szövetség meghasonlásához vezethetett, a merev elutasítás megrontotta 

volna a viszonyt mind az ukrán, mind a magyar kormánnyal. A szerződés ilyen formán történt 

megkötése, a kárpátaljai magyarságról való végleges, önkéntes lemondás, annál elementáris 

jogainak biztosítása nélkül mélyen érintette a magyar közösséget. 

Mindazonáltal az 1990-es évek elején jelentős eredményeket ért el a kárpát aljai 

magyarság: több új magyar iskola épült, megnövekedett a magyar nyelvei tanulók létszáma, 

sikerült visszaállítani a magyar helységneveket, Beregszász városának kivételével, bővült a 

kishatárforgalom, lehetővé vált a Magyarországon történő továbbtanulás, létrejött a hivatásos 

Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Vidnyánszky Attila vezetésével, több magyar 

szakmai szervezet jött létre, köztük a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, megkezdődött az 

első önálló magyar felsőoktatási intézmény, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola101 

létrehozása. 

A kommunizmus bukásával az egyházak szabadon tevékenykedhettek. Már a peresztrojka 

idején legalizálták a görög katolikus egyház működését, helyreállt a Munkácsi Görög Katolikus 

Püspökség, amely közvetlenül Rómának lett alárendelve. A helyi, volt görög katolikus lakosság 

kisebb része tért vissza eredeti hitéhez, az egyház nem kapta vissza volt vagyonát, templomait, 
                                                           
101 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi fenntartású, kárpátaljai székhelyű, államilag elismert 

III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. Alapítói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, valamint Beregszász város 

önkormányzata voltak. 

A képzés beindításának éve 1994, amikor is az oktatás a Nyíregyházi Főiskola Speciális Képzéseként vette kezdetét. 

(Ekkor a főiskola még nem rendelkezik önálló jogi státusszal.) Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami működési 

engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. 1996-tól Kárpátaljai Magyar Tanárképző 

Főiskola (KMTF) néven folytatott tanárképzést különböző szakokon és szakpárokon. 2003-tól II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola néven struktúraváltással és profilját bővítve a tanárképzésen kívül eső szakterületeken 

is folynak nappali, levelező (másoddiplomás), kihelyezett és tanfolyami képzések. 

A jelenlegi főiskola két anyaországi kihelyezett képzésnek a képzőhelyeként is működik: a Corvinus Egyetem 

Kertészeti Karának kihelyezett kertészmérnöki, illetve a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi 

Karának gazdálkodási szakos kihelyezett képzéseként. 

A Főiskola alapítója és fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). Szakmai ellenőrző szerve 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézmény fenntartásához szükséges anyagi támogatás jelentős 

hányadát a KMFA az anyaországi Oktatási Minisztériumtól kapja, illetve pályázati úton egészíti ki. 



több településen éles konfliktusok alakultak ki a pravoszlávok és az unió hívei között. A Római 

Katolikus Egyházban helyreállították az Apostoli Adminisztratúrát, a lelkészek hiányát 

külföldről, Magyarországról, Szlovákiából folyamatosan pótolták. Az egyház jelentős karitatív 

tevékenységet folytatott, iskolákat, óvodákat alapított és tartott fenn. Megújult a Kárpátaljai 

Református Egyház is, sok fiatal lelkész végez a magyarországi teológiákon. A jelentős karitatív 

tevékenység mellett a református egyház ma már négy gimnáziumot hozott létre, több szociális 

intézményt tart fenn. 

Az 1994-es ukrán parlamenti választásokon véglegessé vált a kárpátaljai magyarság 

szakadása. Az Ukrán Legfelsőbb Tanácsba történő választásokon a KMKSZ mind a három, 

magyarok által is lakott választókörzetben indított jelölteket. A legnagyobb eséllyel kecsegtető 

beregszászi választási körzetben Fodó Sándor elnök, a KMKSZ hivatalos jelöltje ellenében 

indult Tóth Mihály volt alelnök, a Beregszászi Járási Adminisztráció vezetője, aki egyaránt 

élvezte az ukrán hatalom, valamint a KMKSZ szakadár részének a támogatását is. A 

választásokat Tóth Mihály nyerte, azonban a KMKSZ jelöltjei is bejutottak mindhárom 

körzetben a második fordulóba, megszerezve a magyarság támogatásának nagyobb részét. Tóth 

és támogatói nem tudták átvenni tehát az irányítást a KMKSZ-ben, emiatt kiléptek és több új 

szervezetet hoztak létre, amelyek később az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségbe 

(UMDSZ) egyesültek. 

Az 1990-es évek eleje a súlyos gazdasági válság időszaka volt Kárpátalján is. Gyárak, 

üzemek zártak be, több hónapos késéssel jutottak hozzá bérükhöz az állami alkalmazottak, a 

tanítók és az orvosok, a nyugdíjasok. A hiperinfláció elvitte a lakosság összes megtakarítását, 

gyakoriak lettek az áramszünetek. Felgyorsult a Magyarországra irányuló emigráció, a 

kárpátaljaiak tömegesen kerestek munkát a szomszédos országokban, virágzott a határ menti 

kereskedelem, csempészet. 

A KMKSZ 1996-ban megkezdte a honfoglalási emlékmű építését a Vereckei-hágón, amit 

az ukrán nacionalisták nyomására a hatalom leállított, s nem engedélyezte a megemlékezés 

megtartását sem. Kompenzációként, hosszas huzavona után, megtörtént a Kárpátaljai Magyar 

Tanárképző Főiskola hivatalos bejegyzése Beregszászon. A kárpátaljai magyarság 

intézményeinek fenntartása kizárólag a magyarországi finanszírozás függvénye, az ukrán állam 

semmiféle támogatásban nem részesíti az önálló magyar felsőoktatást. A jelentős szakmai 

sikereket felmutató magyar színház állami támogatása is minimális, a kulturális infrastruktúra 

fejlesztései anyaországi támogatásokból valósulnak meg. 

A kárpátaljai magyarság többségét kitevő falusi lakosság igen nehéz anyagi körülmények 

között él ma is, a kolhozok tönkrementek, a bérek, nyugdíjak minimálisak, ha egyáltalán kifizetik 

őket, az egyetlen remény a külföldi vendégmunka, a határ menti kereskedés. Tőke, hitel, 



szaktudás, mezőgazdasági eszközök híján a falusiak többsége nem tudott mit kezdeni a földdel, s 

igyekeze bérbe adni azoknak, akik képesek voltak valamiféle gazdálkodás beindítása 

Az 1998-as választásokon Kovács Miklós, a KMKSZ új elnöke nyert a Beregszász 

központú szavazókörzetben, amelybe az egész tömbmagyarságot egyesítették. A századfordulón 

Kárpátalján fokozatosan megerősödött azonbar kijevi gazdasági-politikai csoportosulás, az 

Egyesített Szociáldemokrata Párt befolyása. A párt a nagyarányú kárpátaljai szavazatoknak 

köszönhetően lépte át a parlamenti küszöböt. A csekély parlamenti jelenlét ellenére jelentős 

befolyásra tettek szert az államgépezetben. A hivatalnokokat, tanárokat, az államtól valamilyen 

módon függőket beléptették a pártba, s teljes egészében átvették az irányitást Kárpátalján. 

A kárpátaljai magyarság számára egyre világosabbá vált, hogy az erősödő ukrán állam 

nem hajlandó sem a területi, sem a kulturális autonómiát megadni az ország nemzeti 

kisebbségeinek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 2001-ben döntést hozott arról, hogy 

a közigazgatási reform keretében jöjjön létre a tömbmagyarságot egyesítő Tisza-melléki járás, 

Beregszász központtal. A kárpátaljai magyarság felvetése megfelelt a hatályos ukrán 

jogszabályoknak és az  ukrán alkotmánynak. Az ukrán hatalmat felháborította a magyarság 

igénye és sajtókampány indult, s a Tisza-melléki járás ellen felvonultatták az állami hatalomtól, 

illetve az Egyesített Szociáldemokrata Párttól függő magyarokat is. 

Jelentős előrelépés volt a magyar-magyar viszonyban a határon túli magyarokról szóló 

törvény elfogadása. Ugyan nem kétoldalú egyezmény, de minden képpen nagy fontossága van a 

szomszédos államokban élő magyarokról s 2001. évi LXII. törvénynek, közismert nevén a 

státustörvénynek, amely a határon túli magyarok számára speciális kedvezményeket 

(egészségügyi, utazási, munkavállalási stb.) biztosított. Kárpátalján igényelték a legtöbben a 

magyar igazolványt, közel százezer ember, a kárpátaljai magyarság kétharmada. 

A 2002-es választásokon a beregszászi választási körzetben a KMKSZ elnöke, Gajdos 

Istvánnal, az Egyesített Szociáldemokrata Párt jelöltjével, a járási közigazgatás vezetőjével 

csapott össze. A választások előtt átalakított körzetet, leválasztva róluk a munkácsi járás 

magyarlakta településeit. Minimum többséggel Kovács Miklós győzött, de a választási bizottság 

minden alap nélkül négy körzetben megsemmisítette a választási eredményeket, és Gajdost hozta 

ki győztesnek. A döntést jóváhagyta az Ukrán Legfelsőbb Bíróság is, igaz ezt megelőzően 

megvárta a magyarországi országgyűlési választások végeredményét. A teljesen nyilvánvaló 

választási csalások ellenére a magyar kormányzat elismerte az újonnan „megválasztott” 

képviselőt, aki hamarosan átvehette az UMDSZ elnökségét. A strasbourgi emberjogi bíróság 

ítéletében elismerte, hogy a választásokon törvénysértések történtek. 

Az ezredfordulón Ukrajna gazdasága a mérsékelt stabilizáció jegyeit mutatta fel. 

Bevezették az új fizetőeszközt, a hrivnyát, fizetni kezdték a közalkalmazottak bérét, a 



nyugdíjakat, megszűntek az áramkimaradások. Megjelentek a külföldi befektetők, akik 

kihasználva a munkaerő olcsóságát, több üzemet létesítettek, elsősorban a határ menti térségben. 

A városokban jelentős építkezések kezdődtek, az ingatlanárak a többszörösére nőttek. 

Jelenleg a gazdasági világválság Kárpátalján is érezteti hatását. Új elemként jelent meg az 

ukrán belpolitikában a kisebbségek elleni türelmetlenség, ami több, a kárpátaljai magyarságot 

hátrányosan érintő intézkedésben is megnyilvánul, a harmadik évezred első évtizedében. Ezek 

„kivédésére” vagy megoldására a kárpátaljai magyarságnak egyre kevesebb eszköz áll 

rendelkezésre. 

 

————————————— 

 



MELLÉKLET 

 

Kárpátalja területén létezett államok és államalakulatok a 20. században: 

1. Oszták-Magyar Monarchia 1918. nov. 15-ig 

2. Magyar Köztársaság 1918. nov. 16 – 1918. dec. 20. 

3. Ruszka Krajna 1918. dec. 21 – 1919. márc. 21. 

4. Kőrösmezői Hucul Köztársaság 1918. nov. 8 – 1919. márc. 21. 

5. Magyar Tanácsköztársaság 1919. márc. 21 – 1919. ápr. 19. 

6. Román megszállás 1919. ápr. 10 – 1920. jún. vége 

7. Csehszlovák megszállás 1919. jan. 12. – 1920. jún. 4. 

8. Csehszlovák Köztársaság 1920. jún. 4 – 1938. okt. 7. 

9. Csehek-szlovákok-kárpátoroszok föderatív köztársasága 1938. okt. 8 – 1938. okt. 26. 

10. Csehek-szlovákok-kárpátukránok föderatív köztársasága 1938. okt. 26 – 1939. márc. 15. 

11. Kárpát-Ukrán Köztársaság 1939. márc. 15-én néhány óráig létezett 

12. Magyar Királyság 1939. márc. 15 – 1944. márc. 21. 

13. Németek által megszállt Magyarország és nyilas rémuralom 1944. márc. 21 – 1944. okt. 23. 

14. Csehszlovák Köztársaság 1944. okt. 24 – 1944. nov. 25. 

15. Kárpátontúli Ukrajna 1944. nov. 26 – 1945. jún. 29. 

16. Szovjetunió – Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 1945. jún. 29 – 1991. aug. 24. 

17. Ukrajna 1991. aug. 24-től 

 

 

————————————— 

 



K Á R P Á T A L J A  T Ö R T É N E L M I  V Á R M E G Y É I  

 

A vármegye (latinul comitatus) vagy megye a magyar közigazgatás alapvető területi 

egysége I. István király óta. 

A II. világháború végéig a hivatalos elnevezés szigorúan véve a vármegye volt, de ennek 

szinonimájaként széles körben használták a megye szót is, sőt, ez törvények és egyéb 

jogszabályok szövegében is előfordult. 1949-ben a magyar Alkotmány hivatalossá tette a megye 

megnevezést, és ettől kezdve csak történeti megjelölésekben fordul elő a vármegye szó. 

1920-ig Magyarország területén 64 vármegye létezett. Ebből a Magyar Királyság területén 

56 és Horvát-Szlavónországban 8 vármegye volt található.  

A mai Kárpátalja területén 1918-ig hat vármegyéhez tartozott: Ung, Ugocsa, Bereg, 

Máramaros, Szabolcs és Szatmár.  

 

 

 

Bereg vármegye 

BEREG VÁRMEGYE (ukránul Берегський комітат) a régi tiszántúli kerületben a Tisza jobb 

partjának egyik vármegyéje volt, 3783 km2 területtel. Határai északon Galícia102, keleten 

                                                           
102 Galícia (nem tévesztendő össze a spanyolországi Galiciával) közép-európai történelmi régió, jelenleg 

Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti felének történelmi neve: Vörösoroszország. Galícia és 

Lodoméria királyság vagy csak egyszerűen Galícia volt a Habsburg Birodalom legnagyobb, legnépesebb és 

legészakibb tartománya 1772 és 1918 között, Lemberg (Lwów, Львів, Львов, magyarul: Ilyvó) fővárossal. Galíciát 

a lengyel-litván nemzetközösség területeiből alkották Lengyelország felosztása alkalmával és ez az állapot egészen 

az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig, az első világháború végéig tartott. 



Máramaros, Ugocsa megyék, délen Szatmár megye, nyugaton Szabolcs és Ung megyék voltak. 

Népessége 1910-ben 235 611 fő volt. Székhelye Beregszász volt. A vármegye területén két 

ország osztozik: Magyarország és Ukrajna. 

Közigazgatás: 

Járási beosztás: 

A vármegyében az alábbi járások működtek a 19. század utolsó harmadától 1918-ig: 

Felvidéki járás, székhelye Ilosva 

Mezőkaszonyi járás, székhelye Mezőkaszony 

Munkácsi járás, székhelye Munkács 

Szolyvai járás, székhelye Szolyva 

Tiszaháti járás, székhelye Beregszász 

Latorcai járás, székhelye Oroszvég (1899-ben szervezték) 

Alsóvereckei járás, székhelye Alsóverecke (1904-ben szervezték) 

1939-44 között, amikor a vármegye átmenetileg ismét önállóan működött, a járási beosztás 

az alábbi volt: 

Beregszászi járás, székhelye Beregszász 

Munkácsi járás, székhelye Munkács 

Vásárosnaményi járás, székhelye Vásárosnamény 

Városok 

Bereg vármegyéhez a községi törvény alapján 1871-től 1918-ig két rendezett tanácsú 

város103 tartozott, Beregszász és Munkács. 1938 és 1944 között szintén e két város volt a 

megyében, de ekkor a megváltozott jogszabályoknak megfelelően megyei város104 volt a 

rangjuk. 

Földrajz 

Bereg vármegye északi részét a Keleti-Beszkidek hegység, déli részét pedig az Alföld 

foglalta el. Legfontosabb folyója a Tisza. A vármegyét északon Galícia osztrák tartomány, 
                                                           
103 Rendezett tanácsú város (rövidítve: r.t. város) a magyar közigazgatásban 1870 és 1929 között a városok egyik 

jogi kategóriája volt. 

Az ún. községi törvények (1870:42.tc., 1871:18.tc. és 1886:22.tc.) folyományaként azokból a mezővárosokból és 

kisebb szabad királyi városokból, amelyeknek nem volt gazdasági erejük önálló törvényhatóság alkotására (mint a 

törvényhatósági jogú városok), rendezett tanácsú városok jöttek létre. Ezek nem tartoztak járási szervezetbe, hanem 

közvetlenül a vármegyei hatóság alá voltak rendelve. Legfőbb szervük a városi tanács volt, első tisztviselője a 

polgármester. A városi elöljáróság a polgármesterből, a főjegyzőből, aljegyző(k)ből, tiszti ügyészből, levéltárnokból 

stb. álltak. A városi tanács hatáskörébe tartoztak a „belügyek”, azonban a városi elöljáróság csak első fokú 

közigazgatási szervként járhatott el. 

A rendezett tanácsú városok jogi kategóriáját az 1929:30.tc. megyei városra változtatta. 
104 Megyei város a városok egyik jogi kategóriája volt Magyarországon 1930 és 1950 között. A közigazgatás 

rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk szerint az addigi rendezett tanácsú városok elnevezése megyei 

városra változott. Az elnevezés arra utalt, hogy e városok, ellentétben a törvényhatósági jogú városokkal, valamely 

vármegyéhez tartoztak. A módosítás a városok belső közigazgatási szervezetének átalakításával, a városi tanácsok 

megszüntetésével függött össze, a korábban testületileg intézett ügyek nagy részét ezentúl a polgármester 

személyesen intézte. 



keleten Máramaros és Ugocsa vármegyék, délen Ugocsa illetve Szatmár vármegyék, nyugaton 

pedig Szabolcs és Ung vármegyék határolták. 

 

Történelem 

Bereg vármegye a tatárjárást követően alakult ki Borsova vármegye területén. Első 

említése 1248-ból származik. 1299-ben már nemesi vármegye. A 14. század elején Munkács vára 

volt a központ. a 16–17. században a Felső-magyarországi Főkapitányság része, amelyet 1606-



ban, 1624-ben, 1645-ben átengedtek az erdélyi fejedelmeknek. A karlócai békekötés után a 

Magyar Királyság része Munkács központtal. 

II. József a IV. Munkácsi Kerületbe osztotta, 1851-1860 között a Kassai Kerület része. 

1867-1918 között a vármegye központja Beregszász volt. 

1918-tól a vármegye északkeleti, nagyobbik része Csehszlovákiához tartozott, amit a 

trianoni békeszerződés erősített meg 1920-ban. 

A megye Magyarországon maradt részének először Tarpa lett a székhelye, majd 1923-ban 

összevonták Szatmár vármegye és Ugocsa vármegye maradékával Szatmár, Ugocsa és Bereg 

k.e.e. vármegye105 néven Mátészalka székhellyel. 

Az I. bécsi döntés alapján 1938-ban ismét magyar birtok lett az addigi határ melletti 

területsáv, így Bereg és Ugocsa megyékből is egy pár tucat község. Ekkor Szatmár megye 

önállóvá vált, Bereg és Ugocsa megyék területe pedig Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye106 

                                                           
105 Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye az 1923. évi XXXV. tc. 

rendelkezései alapján jött létre Szatmár vármegye és Bereg vármegye Magyarországon maradt területrészeinek 

összevonásával. Területéhez került Ugocsa vármegye Magyarországon maradt, csupán négyzetméterekben mérhető 

kiterjedésű lakatlan területe is, melyet már korábban Szatmár megye szomszédos községeihez csatoltak. A törvény 

szerint a megye négy járásra oszlott és székhelye Mátészalka volt. 

Amikor 1938-ban az I. bécsi döntés nyomán más területek mellett az egykori Bereg és Ugocsa megyék jelentős 

része is magyar fennhatóság alá került, Szatmár vármegye újra önállóvá vált. Ekkor Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. 

vármegye addigi formájában megszűnt, viszont Bereg és Ugocsa megyék területén létrejött Bereg és Ugocsa k.e.e. 

vármegye, mely 1940-ben szűnt meg, amikor e két vármegye is önállóvá vált. 

A II. világháború végén kötött fegyverszüneti megállapodást követően ismét az 1938 előtti határok álltak helyre, 

ezért 1945-ben újabb közigazgatási rendezésre került sor, melynek során a korábbi Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. 

vármegye helyén megalakult Szatmár-Bereg vármegye. 
106 Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye 1938-ban az I. bécsi döntés 

következtében jött létre, amikor az egykori Bereg vármegye és Ugocsa vármegye jelentős területei újra magyar 

uralom alá kerültek. Ekkor ezeket a területeket, továbbá a két megyének az addig is Magyarországhoz, azon belül 

1923 óta Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegyéhez tartozott területét Beregszász székhellyel összevonták. A 

megye határai azonban több helyen eltértek az 1920 előtti megyehatároktól néhány község ide- vagy elcsatolása 

miatt. 

A II. bécsi döntés alapján 1940-ben magyar birtok lett többek között Ugocsa megye addig Romániához tartozott déli 

fele is, így Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye szétvált két önálló megyére. 

A II. világháború végén kötött fegyverszüneti megállapodást követően ismét az 1938 előtti határok álltak helyre, 

ezért 1945-ben újabb közigazgatási rendezésre került sor, melynek során a korábbi Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területét Szatmár-Bereg vármegye néven végleg egyesítették. Az 

1950-es megyerendezés során ez Szabolcs-Szatmár megye része lett, amit 1990-től Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyének neveznek. 

Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye területe lényegében a trianoni békeszerződés előtti Bereg és Ugocsa 

vármegyéknek az első bécsi döntés által megállapított országhatáron belül eső területével egyezett meg, eltérés csak 

két helyen volt. Egyrészt régi megyéje helyett ide osztották be Nagypaládot, Szatmár vármegye egyetlen 

Csehszlovákiához csatolt községét, másrészt viszont Ung vármegyéhez csatolták Kisdobrony és Nagydobrony 

községeket, melyek trianon előtt Bereghez tartoztak és szintén Cehszlovákiához csatolták őket 1920-ban. 

A vármegye összesen 1642 km² nagyságú területéhez képest 436 km² esett a trianoni határokon belülre, 1204 km² 

pedig a visszatért területekre. A trianon előtti megyei beosztás szerint Bereg és Ugocsa vármegyék együttes területe 

4999 km² volt, tehát az egykori területük mintegy egyharmada tartozott az új megyéhez. Bereg és Ugocsa vármegye 

népessége 1939 közepén mintegy 168 ezer fő volt. A legnépesebb települések Munkács (27 ezer) és a 

megyeszékhely Beregszász (19 ezer) voltak, rajtuk kívül egyetlen más település sem érte el az 5 ezer fős 

lélekszámot. 

A vármegye négy járásra (Beregszászi, Munkácsi, Tiszaújlaki és Vásárosnaményi) oszlott, melyek közül a 

Tiszaújlaki Ugocsa megye községeit (és a trianon előtt Szatmárhoz tartozott Nagypaládot), a Vásárosnaményi pedig 

a trianoni határokon belüli területet foglalta magába. Bereg és Ugocsa megyéhez kezdetben – a települések 

jogállását a csehszlovák közigazgatástól átvéve – csak egy megyei város, Munkács tartozott. 1939. július 15-én a 



néven, Beregszász székhellyel új közigazgatási egységgé alakult. 

1939-ben a magyar hadsereg felszabadította Kárpátalját, benne Bereg teljes területét is. 

Mivel azonban Kárpátalja külön jogi státuszt kapott, Bereg vármegye nem kapta meg az oda 

tartozó korábbi területét, hanem ott Beregi közigazgatási kirendeltség néven szerveztek új 

területi egységet. 

A II. bécsi döntés alapján 1940-ben magyar birtok lett többek között Ugocsa megye addig 

Romániához tartozott déli fele is, így Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye szétvált két önálló 

megyére. 

A II. világháború végén kötött fegyverszüneti megállapodást követően ismét az 1938 előtti 

határok álltak helyre, ezért 1945-ben újabb közigazgatási rendezésre került sor, melynek során a 

korábbi Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területét 

Szatmár-Bereg vármegye néven végleg egyesítették. Az 1950-es megyerendezés során ez 

Szabolcs-Szatmár megye része lett, amit 1990-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének107 

neveznek. 

Kárpátalja Bereg oda tartozó részével együtt 1945-tól a Szovjetunió része lett. A környező 

kommunista országokhoz hasonlóan a Szovjetunió is asszimiláló politikát folytatott, így az 

egykori Bereg vármegye magyarjai is fogyatkoztak. 

Címere 

Bereg címerét 1836-ban újították meg. A tojásdad pajzs egy ezüst 

kereszt által négy negyedre oszlik. Az első negyedben kék mezőn zöld 

leveles ezüst szőlőfürt, a másikban vörös mezőben arany makkfa-galy 

van, három arany makkal és két zöld levéllel. A harmadik vörös mezőben 

balra néző arany medve ágaskodik, míg a negyedikben, kék mezőn 

egymás felett jobbra úszó két ezüst ha látható. Ezen címeralakok itt úgy, 

mint minden területi címernél legtöbbnyire az illető terület főbb terményeit jelzik.  

 

Máramaros vármegye 

MÁRAMAROS VÁRMEGYE (ukránul Мараморошський комітат) az ország legnagyobb – 

9716 km2 területű – törvényhatósága volt, Galícia, Bukovina108, Bereg, Szatmár, Szolnok-

                                                                                                                                                                                           

megyeszékhely Beregszász is megyei várossá alakult (a visszatért területek négy másik településével együtt), így a 

megyének fennállása második, bő egy évnyi szakaszában két városa volt. 

A városok és a községek összes száma a megyében 1939. július 15-én 102 volt, a két város mellett 8 nagyközség és 

25 körjegyzőségbe csoportosult 92 kisközség alkotta a közigazgatás helyi szintjét. 
107 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország legkeletibb megyéje. Északkeletről Ukrajna, délkeletről Románia 

délnyugatról Hajdú-Bihar megye, északról Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szlovákia határolja. Megyeszékhely: 

Nyíregyháza. 
108 Bukovina (ukránul: Буковина, románul: Bucovina, németül: Bukowina) történelmi régió, amely a 

mai Románia és Ukrajna határán fekszik. Önállósággal soha nem rendelkezett, mindig valamely 

államnak volt a része. 



Doboka109, Beszterce-Naszód110 megyék között. Lakóinak száma 1910-ben 357 705 fő volt. 

Székhelye Máramarossziget volt. Területe ma Ukrajnához és Romániához tartozik.  

Közigazgatás 

Járási beosztás: 

Első ízben a törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvénycikk írta elő, hogy a 

járásoknak állandó székhelye kell legyen. Ekkortól kezdve Máramaros vármegye járásai és azok 

székhelyei az alábbiak voltak: 

A vármegyében az alábbi járások működtek a 19. század utolsó harmadától 1918-ig: 

Huszti járás, székhelye Huszt 

Izavölgyi járás, székhelye Dragomérfalva 

Ökörmezői járás, székhelye Ökörmező 

Szigeti járás, székhelye Máramarossziget 

Taracvizi járás, székhelye Taracköz 

Técsői járás, székhelye Técső 

Tiszavölgyi járás, székhelye 1896-ig Nagybocskó, azután Rahó 

Visói járás, székhelye Felsővisó 

Sugatagi járás, székhelye Aknasugatag (1896-ban szervezték) 

Dolhai járás, székhelye Dolha (1899-ben szervezték) 

Meg kell jegyezni, hogy a két utolsó járás a század végén valójában újraalakult, mivel 

megelőzően is léteztek, csupán az 1870-es évek végén szűntek meg. 

1940-44 között, amikor a vármegye átmenetileg ismét Magyarországhoz tartozott és ott 

működött a korábbi területének déli felén, a járási beosztás az alábbi volt: 

Aknasugatagi járás, székhelye Aknasugatag 

Dragomérfalvi járás, székhelye Dragomérfalva 

Felsővisói járás, székhelye Felsővisó 

Máramarosszigeti járás, székhelye Máramarossziget 

Técsői járás, székhelye Técső 

Város: 

Máramaros vármegyéhez a községi törvény alapján 1871-től 1918-ig egyetlen rendezett 

tanácsú város tartozott, a megyeszékhely, Máramarossziget. 1940 és 1944 között is csak e város 

volt a megyében, de ekkor a megváltozott jogszabályoknak megfelelően megyei város volt a 

                                                                                                                                                                                           

Az I. világháború előtt a Bukovinai hercegség az osztrák császárságban helyezkedett el, és a birodalmi 

tanácsban képviselt tartományok egyike volt.  
109 Szolnok-Doboka vármegye (románul Comitatul Solnoc-Dăbâca, németül: Sollnok-Dobeschdorf) közigazgatási 

egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Jelenleg Románia része. 
110 Beszterce-Naszód vármegye (románul Comitatul Bistrița-Năsăud, németül Komitat Bistritz-Nösen) közigazgatási 

egység volt Magyarország erdélyi részében 1876 és 1918, majd 1940 és 1945 között. Területe ma Románia része. 



rangja. 

 

Földrajz 

A vármegye területe mindenhol hegység, csak a középső-nyugati részén lehetett találni egy 

jelentéktelen völgyet, a Tisza négy-öt kilométeres völgyét, a terület többi részt a Kárpátok 

északkeleti csoportjai foglalták el. A vármegye legfontosabb folyója a Tisza. Északról és keletről 

Galícia tartomány, délről Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegyék, nyugatról pedig 

Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék határolták. A vármegye a legnagyobbak közé tartozott.  

Történelem 

Máramaros vármegye 1199-től szerepel az írott forrásokban, a 13. században lakatlan vagy 

gyéren lakott vidék, benépesülése az öt koronaváros (Máramarossziget, Hosszúmező, Huszt, 

Técső, Visk) 14. századi alapításával kezdődött. A nemesi vármegye 14. század végén jött létre. 

A 16–17. században a Partium része. Területe 1910-ben 9716 km², 1919-ban a vármegye déli 



része (3568 km²) a megyeszékhellyel Románia területéhez került, északi része Csehszlovákia 

birtoka lett. A II. világháború idején két részletben teljes területe visszakerült Magyarországhoz, 

az 1939-ben visszacsatolt kárpátaljai részen a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság Máramarosi 

közigazgatási kirendeltsége alakult meg Huszt székhellyel, míg maga a vármegye a Romániától 

1940-ben visszakerült részen alakult újjá (4009 km²). A vármegyét új alakjában kibővítették 

néhány kárpátaljai román- ill. magyarlakta községgel (Aknaszlatina, Alsóapsa, Középapsa, 

Técső, Tiszafejéregyház, Visk), viszont Lonka eddig Romániához tartozó részét a Kormányzói 

Biztossághoz csatolták. A világháború után Kárpátalja a Szovjetunió, azon belül Ukrajna része 

lett. A déli részen helyreállt Románia birtokviszonya, és története Máramaros megyeként111, ill. 

1952-1968 között Máramaros tartomány néven folytatódik. 

Címere 

Máramaros vármegye 1748-ban kapott címert, melyet V. 

Ferdinánd erősített meg 1831-ben. A tojásdad pajzs két részre van 

osztva. A felső rész ezüst mezején két zöld fenyő közt egy sziklás 

sóakna szája tátong elé, melyben két feketébe öltözött sóvágó 

csákánnyal a kezükben állnak egymással szemközt, míg az akna 

tetején jobbra fordulva egy zerge látható. Az alsó rész kék mezeje 

pedig a megyének négy folyóját – a Tiszát, Talabort, Nagyágat és a 

Visót – hullámos ezüst polya alakjában jelképezi. 

 

Ugocsa vármegye 

UGOCSA VÁRMEGYE (ukránul Уґочський vagy Уґочанський комітат) 1213 km2 

területével legkisebb volt az országban. Bereg, Máramaros és Szatmár vármegyék övezték a 

921 755 fős lakosú megyét. Székhelye Nagyszőlős volt. A vármegye területe Ukrajnához és 

Romániához tartozik.  

Közigazgatás 

Járási beosztás: 

A vármegye évszázadokon át két járásra volt felosztva, csupán 1918-ban szerveztek egy 

harmadikat: 

                                                           
111 Máramaros megye (románul Județul Maramureș) Románia északi részén helyezkedik el. A Partium részét képezi. 

Székhelye Nagybánya (139 870 lakos). Szomszédos megyék: keleten Suceava megye, délen Szilágy megye, Kolozs 

megye és Beszterce-Naszód megye, nyugaton Szatmár megye, északon Ukrajna. 

1919-ban Máramaros vármegye déli része (3568 km²) a megyeszékhellyel Románia birtokába került, és a 

Romániához csatolt részből szerveződött azonos néven 1920 után, székhelye 1950-ig Máramarossziget, később 

Nagybánya. A II. világháború idején teljes területe visszakerült Magyarországhoz, ekkor Lonka eddig Romániához 

tartozó részét a Máramarosi közigazgatási kirendeltséghez csatolták, különben a megyét a magyar közigazgatásban 

is nagyjából a korábban romániai részen szervezték újra 1940-ben. 1945-től ismét Románia birtoka. Története 1952-

1968 között Máramaros tartomány néven folytatódott. Mai, 1968-as alakjában Máramaros vármegye, Szatmár 

vármegye, Szilágy vármegye és Szolnok-Doboka vármegye egyes hajdani részei tartoznak hozzá. 



Tiszáninneni járás, székhelye Nagyszőlős 

Tiszántúli járás, székhelye Halmi 

Királyházai járás, székhelye Királyháza (1918-ban szervezték) 

1938-40 között, amikor az első bécsi döntés következményeként Magyarországhoz 

tartozott és Bereg és Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye része volt a 

vármegye nyugati sávja, az egykori Ugocsa községei a Tiszaújlaki járáshoz tartozott, melynek 

székhelye Tiszaújlak volt. 

1940-44 között, amikor a vármegye egésze ismét Magyarországhoz tartozott és nagy része 

ismét önálló megyeként működött, a járási beosztás az alábbi volt: 

Nagyszőlősi járás, székhelye Nagyszőlős 

Halmi járás, székhelye Halmi 

Földrajza  

A vármegye területének nagy része túlnyomóan síkság volt. A keleti részére, a Tisza folyó 

bal partjára benyúlt az Alföld, míg a folyó jobb partján kisebb hegység, a Nagyszőlősi-hegység 

feküdt. Legfontosabb folyója a Tisza. Északról Bereg vármegye, keletről Máramaros és Szatmár, 

délről Szatmár vármegye, nyugatról pedig Bereg és Szatmár vármegyék határolták. 

Történelem  

Ugocsa vármegye a 13. században alakult a korábbi Borzsova vármegye egy részéből. 

Területe 1910-ben 1213 km²volt. 

Ugocsát 1918-ban a csehszlovák hadsereg megszállta, és Csehszlovákiához csatolta. A 

háborút lezáró békeszerződések alapján a megye 404 km² területű déli részét Románia kapta és 

Magyarországé maradt egy négyzetméterekben mérhető kiterjedésű lakatlan rész. E területet 

először Szatmár vármegye szomszédos községeihez csatolták, majd az 1923-as közigazgatási 

rendezéskor Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegye része lett. 

Az első bécsi döntés alapján 1938-ban Magyarország más területek mellett visszakapta 

Ugocsa határmenti nyugati részét, ami az ekkor alakult Bereg és Ugocsa közigazgatásilag 

egyelőre egyesített vármegye része lett. 1939-ben, amikor a magyar csapatok megszállták és 

Magyarországhoz csatolták Kárpátalját, annak a trianon előtt Ugocsa vármegyéhez tartozott 

részeit a Máramarosi közigazgatási kirendeltségbe osztották be. 

Amikor 1940-ben a második bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolták Ugocsa déli részét 

is, Bereg és Ugocsa megyét szétválasztották. Ekkor Ugocsához nem csak a Romániától visszatért 

részt, hanem az 1939-ben Kárpátaljánál hagyott községeinek nagyobb részét is hozzákapcsolták, 

így a vármegye területe 1941-ben 894 km² volt. 

A II. világháború után helyreálltak az 1938 előtti határok, Ugocsa északi részét azonban 

1946-ban Kárpátalja részeként Csehszlovákia átadta a Szovjetuniónak, azon belül Ukrajnának. 



Ugocsa vármegye magyarországi, néhány négyzetméteres része 1945-től Szatmár-Bereg 

megye, majd az 1950-es megyerendezés óta Szabolcs-Szatmár megye része, melynek neve 1990 

óta Szabolcs-Szatmár-Bereg. Az északi rész a Szovjetunió megszűnése óta Ukrajna Kárpátontúli 

területéhez tartozik, azon belül nagyrészt a Nagyszőlősi, kisebb részei a Huszti és az Ilosvai 

járáshoz. Az egykori vármegye déli része a romániai Szatmár megyéhez112 tartozik. 

Címere 

Első címeréről csak annyit tudunk, hogy az a háborúkban elveszett, 

minek következtében III. Károly király 1715-ben a megyének újat 

adományozott, mely címer aztán V. Ferdinándnak 1837. évi megerősítése 

alkalmával némi változást szenvedett és magyar körirattal lett ellátva. A 

pajzs arany makkokkal díszített kék szegéllyel van körülvéve és négy 

negyedre oszlik. Az első negyedben: ezüst mezőn egy fehér szőlőfürt, a 

másikban kék mezőn ezüst hal, a harmadik szintén kék mezőn arany makk, 

a negyedik ezüst mezőben a Batár-folyó híres fekete rákjainak egyik példánya, az egészre rátett 

szív pajzsban végül a Perényi család címere, vörös mezőben arany oroszlán látható A pajzs fölött 

két piros rózsa közt egy ezüst liliom lebeg. A megyének régebbi, 1715. évi címere csak az egyes 

mezők színeire nézve tér el a mostanitól, melyek a negyedek szerint eképp sorakoznak: kék, 

vörös, vörös, kék; a szívpajzs pedig szabályellenesen ezüst. 

 

Ung vármegye 

UNG VÁRMEGYE (ukránl Унгський комітат) 3230 km2 területű volt, 162 089 fő lakossal 

1910-ben, Galícia és Bereg, Szabolcs, Zemplén vármegyék113 szomszédságában. Székhelye 

Ungvár volt. Ung vármegye területe Magyarországhoz, Ukrajnához és Szlovákiához tartozik.  

Közigazgatás 

Járási beosztás: 

A vármegyében az alábbi járások működtek a 19. század utolsó harmadától 1918-ig: 

                                                           
112 Szatmár megye (románul Județul Satu Mare) Románia északnyugati részén helyezkedik el. A mai Partium 

(Részek) területéhez tartozik, noha történelmileg nem volt annak része. Székhelye Szatmárnémeti (113 688 lakos). 

Szomszédos megyék: keleten Máramaros megye, délen Bihar megye és Szilágy megye, nyugaton Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye (Magyarország), északon Ukrajna. 

Előzménye a magyar királyságbeli Szatmár vármegye, mely a középkorban alakult ki. 1800-tól a megyeszékhely 

Nagykároly, az 1876-os megyerendezés kapcsán bővült a Kővárvidék egy részével. 1910-ben a vármegye 6287 km², 

melyből 4505 km² került Romániához Trianonban (71,7%), a vármegye 0,4%-a (Nagypalád) Csehszlovákia birtoka 

lett, ma Ukrajna része. A román közigazgatásban a megyszékhely Nagybányára tevődött, az Ugocsa vármegyei 

Halmi járást, mely Romániáé lett, valamint a Szolnok-Doboka vármegyei Kápolnokmonostori járást idecsatolták, 

viszont a Nagykárolyi járást és Dobra, Nántű, Rákosterebes községeket Szilágyhoz. Érdekes módon az 1940-ben a 

magyar közigazgatáshoz visszakerült vármegyében megőrizték e román módosításokat, 1945-től ismét román 

impérium, 1952-től Máramaros tartomány része. 1968-as újjászervezésekor hozzákerül Tasnád és környéke, 

valamint egy-egy falut elcserél Bihar megyével, így ma (Piskolt Szatmárhoz, Érkörtvélyes Biharhoz tartozik.) 
113 Zemplén vármegye (szlovákul: Zemplínska župa, Zemplin) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi 

részén. Területét Szlovákia és Magyarország között osztották fel. 



Nagybereznai járás, székhelye Nagyberezna 

Nagykaposi járás, székhelye Nagykapos 

Szobránci járás, székhelye Szobránc 

Ungvári járás, székhelye Ungvár 

Perecsenyi járás, székhelye Perecseny (1901-ben szervezték) 

Szerednyei járás, székhelye Szerednye (1909-ben szervezték) 

1938-44 között, amikor a vármegye átmenetileg ismét Magyarországhoz tartozott és ott 

működött, a járási beosztás az alábbi volt: 

Nagykaposi járás, székhelye Nagykapos 

Ungvári járás, székhelye Ungvár 

Város: 

Ung vármegye egyetlen városa Ungvár volt, mely 1871-től rendezett tanácsú város, 1939-

1944 között viszont törvényhatósági jogú város114 volt, vagyis ekkor már nem tartozott a 

megyéhez. 

Földrajz 

A vármegy északi, nagyobbik része hegység, déli része síkság által volt lefedve. Az északi 

részén a Kárpátok északkeleti csoportja, délnyugati részén az Alföld egyik nyúlványa feküdt. A 

vármegye fő folyója az Ung és a Tisza. Északról Galícia, keletről Bereg vármegye, délről 

Zemplén és Szabolcs vármegyék, nyugatról pedig Zemplén vármegye határolta. 

Történelem 

Ung vármegye egyike a legrégibb magyar vármegyéknek. 

A vármegye keletkezésének időpontja vitatott, egyrészt I. Szent István alapításának tartják, 

másrészt 1085 tájára keltezik. 1313 óta nemesi vármegye, amely a 14. század elején Aba Amadé 

és fiai örökbirtoka volt. I. Károly 1317-ben foglalta vissza. A három részre szakadt ország idején 

rövid megszakítással a Királyi Magyarország területéhez tartozott. 

II. József közigazgatási reformja idején a IV. Munkácsi Kerületbe tartozott. 1851-1860 

között a III. Kassai Kerület része. 

1918-tól a vármegye két község (Záhony és Győröcske) kivételével csehszlovák 

megszállás alatt volt, és ezt a trianoni békeszerződés 1920-tól véglegesítette. A Magyarországon 

                                                           
114 Törvényhatósági jogú város (rövidítve th.j. város, t.j. város, tjv. stb.) a városok és a törvényhatóságok egyik jogi 

kategóriája volt Magyarországon 1870 és 1950 között. A furcsa elnevezés abból adódott, hogy e városok 

egyenrangúak voltak az 1870-től egységes szervezetű területi törvényhatóságokkal és azoktól különálló 

közigazgatási területi egységeket alkottak. A törvény eredetileg a törvényhatósági joggal felruházott város formulát 

használta, ezt azonban bonyolultsága miatt csak a szigorúan formális fogalmazást igénylő helyzetekben használták. 

Városoknak törvényhatósági joggal való felruházása vagy attól való megfosztása törvényhozási hatáskör volt. Ez 

alól kivételt csak az 1938. évi XXXIV. törvénycikk  engedett, mely az ún. visszatért területeknek az ország fennálló 

jogrendjébe való beillesztése végett szükséges intézkedések megtételére teljeskörű felhatalmazást adott a 

kormánynak. 



maradt terület az 1923-as megyerendezéskor egyesült Szabolcs vármegyével és létrejött az 1938-

ig fennállott Szabolcs és Ung k.e.e. vármegye115. 

Ung vármegye egy része az I. bécsi döntéssel 1938-tól Magyarország része lett, ekkor 

azonban a két már említett községet véglegesen Szabolcshoz csatolták, annak része azóta is, 

viszont Ung megyéhez kerültek délen és nyugaton egykori Zemplén megyei területek és 

Szabolcs megye egykori Tisza-jobbparti községei. Ung megye maradéka 1939-ben, Kárpátalja 

megszállása következtében lett átmenetileg magyar terület, ez a rész azonban nem a 

vármegyéhez, hanem a külön közigazgatási egységet képező Ungi közigazgatási kirendeltséghez 

került. 

A II. világháború után visszaálltak az 1938 előtti országhatárok, 1945-ben azonban 

Csehszlovákia átadta Kárpátalját a Szovjetuniónak, azon belül Ukrajnának, és Ung megyének 

csak kisebb, nyugati részét tartotta meg. 

Keleti, a Szovjetunióhoz került része Ukrajna Kárpátontúli területéhez tartozott, s ez nem 

változott a Szovjetunió 1991-es széthullásával sem. Csehszlovákia 1993-ban történt felbomlását 

követően az oda tartozott részt Szlovákia örökölte és az 1996-os közigazgatási reform óta ez a 

Kassai kerülethez116 tartozik. 

Címere 

Ung vármegye címerének legelső nyomát egy 1571. évi 

megyei kiadvány pecsétjén találtuk, melyet később 1837-ben 

V. Ferdinánd magyar körirattal látott el. A két részre vágott pajzs 

felső kék mezejében arany koronából egy szemben álló páncélos 

koronás vitéz emelkedik ki, s mindkét kezében három szál arany 

búzakalászt tart, míg az alsó vörös mezőben két ezüst pólya látható. 

                                                           
115 Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései 

alapján jött létre Ung vármegye Magyarországon maradt községeinek (Győröcske és Záhony) és a szinte teljes 

egészében Magyarországon maradt Szabolcs vármegyének az összevonásával. Ugyanez a törvény rendelte el 

ideiglenesen négy addig Bereg vármegyei községnek (Nagylónya, Kislónya, Mátyus és Tiszakerecseny) Szabolcs 

vármegyéhez csatolását. A törvény szerint Szabolcs és Ung k.e.e. vármegye kilenc járásra oszlott és székhelye 

Nyíregyháza volt. 

Megszűnésére 1938-ban az I. bécsi döntés nyomán került sor, amikor az egykori Ung vármegye nagy része újra 

magyar terület lett, ezért a két megyét ismét különválasztották. Ekkor csatolták vissza Bereghez az 1923-ban 

ideiglenesen Szabolcshoz csatolt községeket. 

Meg kell azonban említeni, hogy ez a „szétválasztás” csupán formális volt. Valójában ugyanis az önállóvá váló 

Szabolcs vármegyéhez csatolták Győröcskét és Záhonyt, így Ung megye csak a trianoni határokon kívüli 

területekből alakult újjá. Viszont a trianoni békeszerződés óta Csehszlovákiához tartozott egykori Szabolcs megyei 

községeket átcsatolták Unghoz, és ezért Szabolcs megye új területe teljes egészében a trianoni határokon belül esett. 
116 Kassai kerület (szlovákul Košický kraj) közigazgatási terület Szlovákia délkeleti részén. Délről Magyarország, 

nyugatról a Besztercebányai kerület, északról az Eperjesi kerület, keletről Ukrajna határolja. 

Területe 6753 km², lakóinak száma 766 012 fő (2001), székhelye Kassa (Košice). Lakosságának 11,2 százaléka 

magyar nemzetiségű. 

A kerület nyugati részén a Gömör–Szepesi-érchegység fekszik, keleten a Keletszlovákiai-alföld húzódik, mely a 

magyar Alföld északkeleti nyúlványa. Fő folyói a Hernád, a Tarca, az Ondava, az Ung és a Laborc. 

A Kassai kerület közigazgatásilag 11 járásra oszlik. 



A pajzsra koronás sisak van téve, melyről jobbra arany és kék, balra ezüst és vörös foszlányok 

lengnek alá. 

 

Szabolcs vármegye 

SZABOLCS VÁRMEGYE 4917 km2 területű volt, 319 818 fő lakossal, 

Zemplén, Ung, Bereg, Szatmár, Bihar, Hajdú, Borsod és Zemplén 

vármegyék szomszédságában. Székhelye Nyíregyháza volt. A vármegye 

területéből csak az Eszeny–Szalóka–Tiszaágtelek által határolt háromszög 

tartozik a mai Kárpátaljához.  

A trianoni békeszerződés a vármegyét annyiban érintette, hogy a Tisza jobb partján fekvő 

három községét (Eszeny, Szalóka és Tiszaágtelek) Csehszlovákiához csatolták. Mivel Ung 

vármegyéből Magyarországon csupán két község maradt (Záhony és Győröcske), ezért az 1923-

as megyerendezés során a két vármegyét összevonták Szabolcs és Ung k.e.e. vármegye néven, és 

egyidejűleg az addig Bereg vármegyéhez tartozott Nagylónya, Kislónya, Mátyus és 

Tiszakerecseny községeket is ide csatolták. 

1938-ban az első bécsi döntést követően Ung megye újraalakult a Csehszlovákiától 

visszakapott területen, így Szabolcs vármegye ismét önállóvá vált. A két megye közötti 

határvonal azonban a Tisza, vagyis az addigi országhatár lett, így az 1920-ban elcsatolt négy 

község Unghoz került, Záhony és Győröcske viszont Szabolcshoz tartozott továbbra is. A négy 

egykor Bereg megyei községet azonban ismét elcsatolták, így azok Bereg és Ugocsa megyéhez 

kerültek. 

A vármegye területe az 1945-ös megyerendezés következtében módosult ismét, amikor 

néhány község átcsatolásával kiigazították határait Szatmár-Bereg és Hajdú vármegye irányában. 

Szabolcs vármegye megszűnésére az 1950-es megyerendezéskor került sor, amikor 

összevonták Szatmár-Bereg megyével Szabolcs-Szatmár néven, amelyet 1990-től Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyének neveznek. 

 

Szatmár vármegye 

SZATMÁR VÁRMEGYE 6491 km2 területű volt, 361 740 fő 

lakossal (1910-ben), Bereg, Ugocsa, Máramaros, Szolnok-

Dobovka, Szilágy, Bihar és Szabolcs vármegyék szomszédságában. 

Szatmár területéből csak Nagypalád tartozik a mai Kárpátalja 

területéhez. 

Területét 1920-ban a trianoni békeszerződéssel 

Magyarország, Románia és Csehszlovákia között osztották fel. Területe 1910-ben 6287 km², 



ebből Romániához 4505 km² (71,7%) került, Csehszlovákiához pedig Nagypalád község (0,4%). 

1920-ban a magyarországi részhez csatolták Ugocsa vármegye Magyarországon maradt 

néhány négyzetméternyi lakatlan területét, majd 1923-ban egyesítették Bereg vármegye 

Magyarországon maradt területével Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre 

egyesített vármegye néven. 

1940-45 között teljes korábbi területét ismét Magyarország birtokolta, és ezekben az 

években a ismét önállóan működött. 1945-ben a trianoni határok helyreállítása miatt lényegében 

az 1923-ban kialakult állapot állt helyre azzal a különbséggel, hogy az egyesített megyét most 

Szatmár-Bereg megyének hívták. 

Az 1950-es megyerendezés során Szatmár-Bereg megye egyesült Szabolcs megyével 

Szabolcs-Szatmár megye néven, amit 1990-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére változtattak. 

Romániai részének története Szatmár megye néven folytatódik. 

 

Borsova vármegye 

BORSOVA VÁRMEGYE a Magyar Királyság egyik legrégebbi vármegyéje volt, amely a 

vármegyerendszer kialakulásakor jött létre. A területe Bereg vármegyét és Szabolcs vármegye 

egy részét foglalta magába. A vármegye központja a Borsovai földvár volt. Területén haladt 

keresztül a Kárpátokon északkeleti irányba vezető kereskedelmi és hadi útvonal. Borsova 

vármegye a tatárjárás után szűnt meg, mint közigazgatási szervezet. Helyén szervezték meg 

Bereg vármegyét. 

 

 

Közigazgatási kirendeltségek 

1939. július 1-én a visszacsatolt és az 1938. évi bécsi döntésben megállapított demarkációs 



vonallal határolt Kárpátalján 3 közigazgatási kirendeltséget állítottak fel. A közigazgatási 

kirendeltségek többé-kevésbé a vármegyék megfelelői voltak Kárpátalján, feladataik hasonlóak 

voltak, de szervezetük eltért azokétól, területileg pedig a megyékhez hasonlóan járásokra és 

községekre oszlottak. 

 

Beregi közigazgatási kirendeltség 

A Beregi közigazgatási kirendeltség a Magyarországhoz tartozó Kárpátaljai Kormányzói 

Biztosság része volt 1939-től 1944-ig, Kárpátalja 1939 márciusi magyar megszállása után az 

Országgyűlés felhatalmazása alapján a magyar kormány szervezte. 

Beregi közigazgatási kirendeltség Bereg vármegye ruszinok lakta részén Kárpátalja 1939. 

március 15-i visszacsatolása, és július 7-i a katonai közigazgatás megszüntetése után a 

kárpátaljai kormányzóságban kialakított 3059 km² közigazgatási terület. Székhelye Munkács 

volt. 

Közigazgatési beosztása: 

alsóvereckei járás (32 község, 1941: 21 638 lakos) 

ilosvai járás (50 község, 1941: 78 229 lakos) 

munkácsvidéki járás (73 község, 1941: 73 735 lakos) 

szolyvai járás (34 község, 1941: 42 291 lakos) 

1919 előtt az ilosvai járás 11 községe Ugocsa vármegyéhez, 5 községe és a szolyvai járás 2 

községe Máramaros vármegyéhez tartozott. A Beregi közigazgatási kirendeltség az 1944 őszi 

szovjet megszálláskor megszűnt. 

 

Máramarosi közigazgatási kirendeltség 

A Máramarosi közigazgatási kirendeltség egyike volt az 1939-ben a magyar kormány által 

Kárpátalja területén szervezett három közigazgatási egységnek illetve közigazgatási hivatalnak, 

nagyjából az egykori Máramaros és Ugocsa vármegyék Kárpátaljához tartozó területét foglalta 

magába. 

Fekvése  

Kárpátalja keleti, magashegyi régióját foglalta magába. Itt található a Tisza forrásvidéke, a 

közigazgatási kirendeltség területét nagyrészt a Tisza jobb oldali mellékfolyóinak hosszú és 

keskeny völgyei foglalják el. 

Területe  

A huszti járásbeli Alsóveresmart, Csernatő, Felsőveresmart, Kistarna, Rakasz, Rákospatak, 

Sósfalu, Tiszakirva, Veléte és Veréce kivételével, melyek az 1918-as beosztás szerint Ugocsa 

vármegyéhez tartoztak Máramaros vármegye északi, ruszinlakta járásaiból szervezték 1939-ben, 



Csehszlovákia megszűnte után, és néhány kivételtől eltekintve nem bővítették Máramaros 

vármegye déli, 1940-ben Magyarországhoz Romániától visszakerült részével, melyből 

újjászervezték Máramaros vármegyét (a ruszin lakosságú Lonka Tisza balparti részét 

Kárpátaljához, míg a román- ill. magyarlakta Aknaszlatina, Alsóapsa, Középapsa, Técső, 

Tiszafejéregyház, Visk községeket a közigazgatási kirendeltségtől a vármegyéhez csatolták). 

Lakossága  

1941-ben 4 járásában 98 község létezett, 271 607 lakosából 207 077 ruszin, 32 940 zsidó, 

26 090 magyar, 3 757 német, 577 román, 403 szlovák, 765 egyéb nemzetiségű. Vallási 

megoszlása 128 697 görög katolikus, 82 623 ortodox, 39 266 izraelita, 16 138 római katolikus, 

3 645 református, 1 238 egyéb vallású. 

A Máramarosi közigazgatási kirendeltség területén az 1941. évi népszámlálás alapján az 

alábbiak voltak a legnépesebb települések: 

Huszt (21 118 fő, a közigazgatási kirendeltség és a Huszti járás székhelye), Nagyszőllős 

(13 331 fő, a Nagyszőlősi járás székhelye, 1940-től Ugocsa vármegyéhez tartozott), Kőrösmező 

(12 717 fő, Rahói járás), Rahó (12 455 fő, a Rahói járás székhelye), Técső (10 731 fő, a Técsői 

és 1940-től a Taracvölgyi járás székhelye is, 1940-től Máramaros vármegyéhez tartozott). 

 

 

Kárpátalja közigazgatási beosztása 1939 tavasza (a magyar megszállás) és 1940 ősze (a 

második bécsi döntés végrehajtása) között 

 



Közigazgatási felosztás  

Kárpátalja községei az ország más területeihez hasonlóan vagy a községi feladatokat 

önállóan ellátó nagyközségek, vagy körjegyzőségekbe, esetleg valamely nagyközség mellé 

beosztott kisközségek voltak. A három közigazgatási kirendeltség mindegyike járásokra oszlott. 

Nem tartozott Kárpátaljához egyetlen törvényhatósági jogú vagy megyei város sem annak 

ellenére, hogy számos óriásfalu volt itt található, főleg Máramaros folyóvölgyeiben. A 

Máramarosi közigazgatási kirendeltség területén tizenhat község népessége haladta meg az 5 

ezer főt (ezek közül hatot 1940-ben elcsatoltak), közülük a legnagyobb, Huszt több mint 20 ezer 

lakosával az ország egyik legnagyobb községe volt. 

A Máramarosi közigazgatási kirendeltség területén megalakulásakor öt járást szerveztek: 

1. Huszti járás (székhelye Huszt) 

2. Nagyszőlősi járás (Nagyszőllős) 

3. Ökörmezői járás (Ökörmező) 

4. Rahói járás (Rahó) 

5. Técsői járás (székhelye Técső, Dombón szolgabírói kirendeltség működött – a térképen 

5a) 

A Nagyszőlősi járás kizárólag egykor Ugocsa vármegyéhez tartozott községeket foglalt 

magába. A Técsői járás községeinek egy része a Dombón működő szolgabírói kirendeltséghez 

tartozott, mely a járási közigazgatási feladatok egy részét önállóan intézte. 

A Máramarosi közigazgatási kirendeltség területén a községek összes száma 1939-ben 126 

volt, közülük 13 volt nagyközség, 113 pedig kisközség. A körjegyzőségek száma 43 volt. 

A második bécsi döntést követően, 1940. őszén a Nagyszőlősi járást átcsatolták az 

újjáalakult Ugocsa vármegyéhez, de egyidejűleg északi részét a Beregi közigazgatási 

kirendeltség Ilosvai járásához, keleti sávját pedig a Huszti járáshoz csatolták. Ugyanekkor Técsőt 

és a Técsői járás kisebb déli részét, továbbá a Rahói és a Huszti járás néhány magyar és román 

többségű községét a Romániától Magyarországhoz visszakerült területen újjáalakult Máramaros 

vármegyéhez csatolták. A Técsői járás csökkent területtel Máramaros vármegyében működött 

tovább, a Máramarosi közigazgatási kirendeltségben visszamaradt nagyobb része pedig 

Taracvölgyi járás néven önállóvá vált Ennek székhelye szintén Técső lett, északi részén pedig 

tovább működött a dombói szolgabírói kirendeltség. 

Az átszervezés eredményeként a Máramarosi közigazgatási kirendeltség járásainak száma 

négyre csökkent (a sorszámok a második térkép szerintiek): 

1. Huszti járás (székhelye Huszt) 

2. Ökörmezői járás (Ökörmező) 

3. Rahói járás (Rahó) 



4. Taracvölgyi járás (székhelye a Máramaros vármegyében fekvő Técső, Dombón 

szolgabírói kirendeltséggel – a térképen 4a) 

A községek összes száma főképp a területcsökkenés folytán 1941-re 98-ra csökkent, 

közülük 9 volt nagyközség és 89 kisközség. A körjegyzőségek száma ekkor 33 volt. 

 

Kárpátalja közigazgatási beosztása 1941 elején a második bécsi döntés végrehajtása után 

 

Története  

Kárpátalját és Szlovákia egy keleti sávját Csehszlovákia szétesése után, 1939 márciusában 

szállta meg Magyarország, majd különleges jogállású területként beolvasztotta a Magyar 

Királyságba. A Máramarosi közigazgatási kirendeltséget Kárpátalja azon részéből szervezték, 

mely 1918 előtt Máramaros és Ugocsa vármegyékhez tartozott, de Ugocsából egy, 

Máramarosból pedig hét községet a Beregi közigazgatási kirendeltséghez osztottak be. (Ugocsa 

vármegye nyugati sávja, mely már 1938 végén az első bécsi döntéssel Magyarországhoz került, 

továbbra is a korábban megszervezett Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye része maradt.) 

1940-ben, a második bécsi döntést követően az egykori Máramaros és Ugocsa megyék 

déli, addig Romániához tartozott részei is magyar uralom alá kerültek. Ekkor a Máramarosi 

közigazgatási kirendeltség egyes részeit e két újraalakuló vármegyéhez csatolták, egyúttal 

néhány község az egykori Ugocsa megye északi részén Kárpátalja Beregi közigazgatási 

kirendeltségéhez került. 



A szovjet hadsereg 1944. október 29-én befejezte Kárpátalja elfoglalását, november 26-án 

a kárpátaljai népbiztosok munkácsi kongresszusa kimondta Kárpátalja „újraegyesítését” 

Szovjetukrajnával. 

 

Ungi közigazgatási kirendeltség 

Az Ungi közigazgatási kirendeltség a Magyarországhoz tartozó Kárpátaljai Kormányzói 

Biztosság része volt 1939-től 1944-ig, Kárpátalja 1939 márciusi magyar megszállása után az 

Országgyűlés felhatalmazása alapján a magyar kormány szervezte. 

Fekvése  

A történelmi Ung vármegye és kisebb részben Zemplén vármegye hegyvidéki területein, 

Kárpátalja nyugati vidékén terült el. A Kárpátaljai Kormányzóság valamivel nagyobb területen 

terült el, mint a visszacsatolt Felvidék, de értelemszerűen ritkább lakosságú lévén lényegesen 

kisebb népességű volt. A lakosság zömmel ruszin nemzetiségű volt, a magyarság jelentéktelen 

kisebbséget képviselt. 

Története  

Kárpátalja (a széthulló Csehszlovákiától Magyarországhoz való) 1939-es 

visszacsatolásával hozták létre, mintegy a ruszin autonómia pótlására, ill. helyettesítésére. A 

ruszin autonómiatörekvések ugyanis a csehszlovák állam végnapjaira komoly eredményeket 

értek el, és 1938 október 9-én Ungvár központtal autonóm tartománnyá alakult a terület 

Karpatszka Ukraina néven (az autonómiatörekvések sikere nem volt mentes a szlovákok hasonló 

Prága-ellenes ambícióinak sikerétől). Az új tartomány alkotmányát a prágai országgyűlés még 

novemberben el is fogadta. Az autonóm kormány elnöke a ruszin nemzetiségű Bródy András lett, 

ill. Prága általi eltávolítása után Augusztin Volosin, az ungvári tanítóképző igazgatója, a 

nagyukrán eszmék képviselője. 

A magyarlakta sáv Magyarországhoz csatolása 1938 novemberében megelőzte egész 

Kárpátalja visszacsatolását (1939 március), így az autonóm ruszin tartomány központja 

fennállása maradék néhány hónapjára Husztra került. 

Kárpátalja egészének (12 061 km², 694 022 lakos) magyar megszállása és a közös magyar-

lengyel határ helyreállítása után került sor a közigazgatási kirendeltség felállítására. Székhelye, 

csakúgy, mint az egész Kormánybiztosságé Ungvár lett, amely nem volt része a kirendeltségnek 

(hasonlóan a beregi székhely Munkács sem lett része a beregi kirendeltségnek). 

A magyar hadsereg a csupán ideiglenesen kijelölt ruszin-szlovák tartományhatárt is átlépte, 

és az elfoglalt 1056 km² (a Szobránci járás és a takcsányi szolgabírói kirendeltség) 

Magyarországhoz, az ungi közigazgatási kirendeltséghez került (a terület ekkor döntően ruszin 

lakosságú volt.) 



A visszacsatolást után Kárpátalja katonai közigazgatás alá került. Teleki Pál miniszterelnök 

Novákovits Béla altábornagy (a katonai közigazgatás parancsnoka) mellé Marina Gyulát nevezte 

ki kormánybiztossá. 

A magyar közigazgatásnak az 1944-es év vetett véget, a székhely, Ungvár 1944. december 

27-én került szovjet kézre. 
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