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BEVEZETÉS 
 

 

A szakdolgozatomban Tiszaújlak történetének tanulmányozására, illetve a község 

református egyházközösségének tulajdonában lévő iratanyagok bemutatására 

törekszünk. Azért választottuk ezt a témát, mert érdekel annak a településnek a múltja, 

ahol felnőttem, illetve szeretnénk megismerni mindazon történészek és kutatók munkáit, 

akik foglalkoztak Tiszaújlak történetével. 

Így a kutatás során azt a célt tűztük ki, hogy egyrészt összegyűjtjük és 

áttanulmányozzuk azokat a szakirodalmakat, tudományos munkákat, amelyek 

Tiszaújlakkal és annak történetével foglakoznak, majd a bennük található adatok és 

információk alapján összefoglaljuk mindazt, amit a magyar nyelvű történetírásban már 

megírtak a településhez és annak múltjához kapcsolódóan. Másrészt szeretnénk 

bemutatni, hogy Tiszaújlak református egyházközösségének tulajdonában milyen típusú 

iratanyagok maradtak meg. Azért tartottuk ezt fontosnak, mivel egy közelebbi képet 

szeretnénk kialakítani arról a településről, ahol élek és szeretném nem csak megismerni, 

de meg is ismertetni annak történetét másokkal. 

A szakdolgozatom három fejezetből tevődik össze. 

Az első fejezetben a rendelkezésünkre álló magyar nyelvű szakirodalom 

áttekintése révén bemutatjuk, hogy azok Tiszaújlakkal és annak múltjával kapcsolatban 

milyen információkat és adatokat tartalmaznak. 

A második fejezetben több alpontban összefoglalva kerül sor mindazon 

információknak a leírására, amelyeket a magyar nyelvű történetírásból sikerült 

összegyűjteni Tiszaújlakkal és annak múltjával kapcsolatban. 

A harmadik fejezet teljes egészében a Tiszaújlaki Református Egyházközösség 

rövid történetének és annak tulajdonában lévő iratanyagoknak van szentelve. A 

település református egyházközösségével való foglalkozást azért tartottuk fontosnak, 

mivel ezen egyházközösség alkotja a második legnépesebb felekezetet a településen és 

annak múltja iránt sok ember érdeklődik. 

A szakdolgozat megírásához több szakirodalmat, újságcikket és iratanyagát 

használtunk fel. Fontos megemlítenünk, hogy kutatásunkban nagy segítségünkre volt a 

tiszaújlaki református lelkész, aki szabadon rendelkezésünkre bocsátotta az 

egyházközösség minden lehetséges iratanyagát. 
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I. FEJEZET 

TISZAÚJLAK A HELYI MAGYAR NYELVŰ TÖRTÉNETÍRÁSBAN 

 

 

Tiszaújlak történetével nem sok kutató és történész foglalkozott. A kutatásom folyamán 

összesen nyolc munkát tekintettünk át, amelyek lényeges információkat közölnek a 

településre vonatkozólag. 

Először is Botlik József és Dupka György Magyarlakta települések ezredéve 

Kárpátalján című könyvét1 szeretnénk megemlíteni, amelynek egy külön fejezete eléggé 

részletesen tárgyalja Tiszaújlak múltját, lakosságszámát, községnevét, hitéletét, anyanyelvi 

intézményeit, emlékhelyeit és nevezetességeit. A szerzőpáros először a falu lakosságszámával 

kapcsolatban közöl statisztikai adatokat az 1910. évi népszámlálástól kezdődően az 1991. 

évivel bezárólag, majd azután a település nevének a magyarázatával, eredetével és 

változásaival foglalkozik. A fejezet következő alpontjában Tiszaújlak történetének 

ismertetésére kerül sor különösebb figyelmet fordítva a XX. századi eseményekre. A település 

hitéletének leírása során Tiszaújlak református, római- és görögkatolikus egyházairól, 

templomairól, valamint a pravoszláv gyülekezetéről olvashatunk. Anyanyelvi intézményeinek 

bemutatása kapcsán a település 2. számú magyar és 1. számú ukrán tannyelvű középiskoláiról, 

illetve ukrán tannyelvű – 1991-től magyar tannyelvű csoportokat is működtető – óvodájáról 

tesznek említést. A fejezetet végül a településen található olyan nevezetesebb emlékhelyek, 

emlékművek és emléktáblák leírásával zárják, mint például II. Rákóczi Ferenc turulos 

emlékoszlopa, Szent János kápolnája, Móricz Zsigmond-emléktábla, Esze Tamás sóháza stb.2 

A második alapműnek számító munka Szabó István Ugocsa megye című 

monográfiája3, amelyben a megye történetének leírása kapcsán hasznos adatokat találunk 

Tiszaújlakra vonatkozólag is. A könyv azon fejezetében, amely Tiszaújlakkal foglalkozik a 

település földrajzi elhelyezkedéséről, a XIV. századi Hontpázmány nemzetségről, melynek 

tagjai egykor birtokolták a falu mai területét, továbbá a település lakosságáról, XIX. és XX. 

századi felekezeti és nemzetiségi megoszlásairól és nevének eredetéről olvashatunk. 

Mindezek mellett Szabó István azt is ismerteti, hogy a Tiszaújlaki sóház épülete miért játszott 

fontos szerepet a falu és az egész megye gazdasági életében.4 

                                                           
1 BOTLIK József–DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intemix Kiadó, Ungvár–

Budapest, 1993. 
2 Uo. 178–181. 
3 SZABÓ István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest–Beregszász, 

1994. (a továbbiakban: SZABÓ 1994) 
4 Uo. 248–251. 
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Komáromy András Ugocsa vármegye a történelemben című könyvében5 szintén 

találunk említést Tiszaújlakról. A település történetéhez kapcsolódóan arról olvashatunk, hogy 

1670 júniusában német zsoldos katonák szállják meg Tiszaújlakot és a település lakosainak 

kell ellátni őket élelemmel és egyéb létfontosságú cikkekkel.6 

Jelentős műnek számít Tiszaújlak múltját tanulmányozó munkák sorában Csatáry 

György Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában című – 2008-ban megjelent – 

kiadványa7. A szerző egy teljes fejezetben mutatja be a település történetét a II. Rákóczi 

Ferenc által vezetett szabadságharc korában. Többek között a szabadságharc előzményeiről, a 

Tiszaújlaki sóházról, sóraktárról és sószállításról, valamint a települést ért betörésekről ír. A 

kiadvány tudományos értékét emeli, hogy számos levéltári és korabeli forrást is közöl.8 

A következő munka, amiben említést találunk Tiszaújlakról az nem más, mint Dupka 

György és Horváth Sándor Múltunk s jelenünk című kiadványa9. A két szerző elsősorban 

leírja, hogy a település fontos szerepet játszott a történelemben, továbbá foglalkoznak a 

település nevének az eredetével és Tiszaújlakon született híres emberekről is közölnek értékes 

adatokat.10 

Fontos megemlítenünk a Karmacsi Zoltán által Tiszaújlak lakosságának 

identitásmutatói címen írt szakdolgozatát11, amelynek több fejezete is foglalkozik 

Tiszaújlakkal. A munkában a település nevének az eredetéhez, a földrajzi elhelyezkedéséhez, 

a gazdasági életéhez, a tanintézményeihez és XX. századi történetéhez kapcsolódóan találunk 

hasznos adatokat. 

Tiszaújlak múltjának megismerése szempontjából fontos kiadványnak számít Papp 

Ivánné Könyvtár Tiszaújlakon című munkája12, mivel a szerző részletes leírást ad az 1858–

1869 között működő Doby Antal által alapított tiszaújlaki könyvtárról. 

A település 1944. évi történetének tanulmányozásában nyújt nagy segítséget két 

kiadvány is: az egyik a Dupka György által szerkesztett Emlékkönyv a sztálinizmus 

kárpátaljai áldozatairól című könyv13, a másik az Emlékkönyv a „málenykij robot” 

                                                           
5 KOMÁROMY András: Ugocsa vármegye a történelemben. KMKSZ, Ungvár, 2001. 
6 Uo. 61–64. 
7 CSATÁRY György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, PoliPrint, Ungvár–Beregszász, 2008. 125–129. (a továbbiakban: CSATÁRY 2008) 
8 Uo. 125–129. 
9 DUPKA György–HORVÁTH Sándor: Múltunk s jelenünk. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1987. 
10 Uo. 48–54. 
11 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: 

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
12 PAPP Ivánné: Könyvtár Tiszaújlakon 1858–1869. In: Magyar Könyvszemle. A Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtártudományi Bizottságának folyóirata. Akadémia Kiadó, Budapest, 1959/1 (75. évfolyam). 
13 DUPKA György: Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól. Patent–Intermix Kiadók, Ungvár–

Budapest, 1993. 132–133. 

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/1192.pdf
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kárpátaljai áldozatairól című kiadvány14. Mindkét kiadványban közlésre kerül Tiszaújlak 

azon férfi lakosainak nevei, akik az 1944-es sztálini elhurcolásoknak estek áldozatul. 

Radvánszky Ferenc Kárpátaljai református templomok című művében15 részletes 

leírást találunk a kárpátaljai református egyházmegyék múltjáról, helyzetéről és életéről. A 

kiadvány Ugocsai Egyházmegye című fejezetében 29 falu egyházközségéről olvashatunk, 

többek között Tiszaújlak református egyházközségéről is. A szerző először Tiszaújlak 

elhelyezkedését, rövid történetét ismerteti, majd a lakosság felekezeti megoszlását, a 

református templomot és lelkipásztorait mutatja be. 

Említést érdemel mindenképp a Tenke Sándor szerkesztésében megjelent Magyar 

református egyházak javainak tára című munka, amely értékes adatokat közöl a határon túli 

magyar református gyülekezeteket templomaival, felszerelési tárgyaival, könyveivel és 

iratanyagaival kapcsolatban. A kiadvány Máramaros-Ugocsa Egyházmegye című kötetében16 

olvashatunk Tiszaújlak református gyülekezettéről, amelyben részletes leírást találunk a falu 

egyházközségének történetéről, jelenlegi épületeiről, különböző felszerelési tárgyairól és írott 

anyagairól. 

Az általunk vizsgált kiadványok sorát végül két monográfiával zárjuk. Az egyik 

Baranyi Béla által szerkesztett Kárpátalja17, a másik Fedinec Csilla és Vehes Mikola 

szerkesztésében megjelent Kárpátalja 1919–2009 Történelem, politika, kultúra18. Mindkettő a 

mai Kárpátalja területének történtét tárgyalja, így találunk utalásokat Tiszaújlakra 

vonatkozólag is. Baranyi Bélánál a Tiszán innen, Tiszán túl – Ugocsa című fejezetben a 

Nagyszőlősi járásról és azon belül Tiszaújlak elhelyezkedéséről, területi nagyságáról, 

gazdasági életéről, a lakossága életkörülményeiről, szakmáiról és foglalkozásairól 

olvashatunk.19 Míg Fedinecnél és Vehesnél Kárpátalja (Podkarpatszka Rusz) a Csehszlovák 

Köztársaságban 1919–1939 című fejezet Iskola és egyház című alpontjában találunk említést 

Tiszaújlakról és a településen működő korabeli iskolákról.20 

                                                           
14 Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944–2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, 2014. 99. 
15RADVÁNSZKY Ferenc: Kárpátaljai református templomok. Tárogató Kiadó, Ungvár–Beregszász, 2000. (a 

továbbiakban: RADVÁNSZKY 2000) 
16I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. Szerk.: P. SZALAY Emőke–KÜLLŐS Imre. In: Magyar Református 

Egyházak javainak tára. A határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és 

iratanyaga. Kárpátaljai Református Egyház I–IV. Sorozatszerk.: TENKE Sándor. Országos Református 

Gyűjteményi Tanács. Budapest, 1999. (a továbbiakban: I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye 1999) 
17 Kárpátalja. Szerk.: Baranyi Béla. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja–Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs–Budapest, 2009. (a továbbiakban: Kárpátalja, 2009) 
18 Kárpátalja 1919–2009 Történelem, politika, kultúra. Főszerk.: Fedinec Csilla–Vehes Mikola. MTA Etnikai-

Nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. (a továbbiakban: Kárpátalja 1919–

2009 Történelem, politika, kultúra, 2010) 
19 Kárpátalja, 2009. 283–285., 405–408. 
20 Kárpátalja 1919–2009 Történelem, politika, kultúra, 2010. 123–129. 
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II. FEJEZET 

ADALÉKOK TISZAÚJLAK TÖRTÉNETÉHEZ 

 

 

2.1. Korai története, nevének eredete és változásai 

Tiszaújlak mai területét a honfoglaláskor Töhötöm törzse szállta meg, majd a Gut-Ke-led 

nemzetség birtoka volt.21 A XIV. század első éveiben a Hontpázmány nemzetség Bihar 

megyéből keletre szakadt tagjai telepítették be a puszta nyírteleket, akik 1300-ban a 

Máramaros megyei Viskért III. Endre királytól Ugocsában Ardót és Rakaszt kapták cserébe. 

Néhány év múlva, 1304-ben a család ugocsai birtokai között már Újlak is szerepelt, birtokosai 

tehát a közbeeső idő alatt telepítették, kétségtelenül a néptelen Nyírteleken, ennek nyugati 

sarkában.22 

Tiszaújlak egy városi jellegű település, amelyről már 1304-ben is találunk feljegyzést 

Wylak néven. Jelenlegi ukrán nevét is e ősi névből vezették le.23 Az Újlak helynév az új 

melléknév és a lak, „lakóház ház” főnévnek az összetétele. A megkülönböztető szerepű Tisza-

előtag a folyó mellékére utal.24 Ugyanakkor Szabó István Ugocsa megye című 

monográfiájában már arról olvashatunk, hogy a település a nevét az Újlaki családtól nyerte 

1304-ben.25 Botlik és Dupka szerint a település a Tiszaújlak nevet hivatalosan 1709-ben 

kapta.26 

 

 

2.2. Földrajzi elhelyezkedése 

A település a Tisza folyó jobb partján terül el. A Tisza híd után a Tisza határfolyóként szolgál. 

Tiszaújlakot északi irányból Tiszakeresztúr és Karácsfalva, déli irányból Tiszabökény, keleti 

irányból Tiszaújhely és nyugati irányból Magyarország határolja. A települést átszeli az 

Ungvár–Beregszász–Rahó és az Ungvár–Beregszász–Halmi (Románia) országút, valamint az 

Aknaszlatina–Bátyú–Csap–Ungvár vasútvonal.27 

 

                                                           
21 BOTLIK József–DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intemix Kiadó, Ungvár–

Budapest, 1993. 178–181. (a továbbiakban: BOTLIK–DUPKA 1993) 
22 SZABÓ István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest–Beregszász, 

1994. 248–251. (a továbbiakban: SZABÓ 1994) 
23 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
24 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
25 SZABÓ 1994. 248–251. 
26 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
27 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 

http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
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2.3. Közigazgatási rendszere 

Ma Tiszaújlak a Nagyszőlősi járáshoz tartozik. Helyi önkormányzattal rendelkezik. A 

Nagyszőlősi Járási Tanácsban a településnek három magyar nemzetiségű képviselője van 

jelen. A községi tanács 20 képviselőből áll: 16 magyar nemzetiségű és 4 ukrán/orosz 

nemzetiségű személyből. A tanács képviselőit a helyi lakosok utcánként választják meg. 

1990-ig a nagyközséget a kommunista hatalom által irányított magyar nemzetiségű 

polgármester vezette. 1990–1998 között pedig egy ukrán nemzetiségű polgármestere volt 

Tiszaújlaknak. Az 1998–2002-es időszakban, Tiszaújlak polgármestere a magát magyar 

nemzetiségűnek valló Kilb József volt.28 

 

 

2.4. Népessége 

1851-ben 721 római katolikus, 418 görög katolikus, 280 református, 8 evangélikus, 10 

izraelita lakta a települést. 1862-ben lélekszáma 1711 fő és a „divatozó nyelv” a magyar. 

1900-ban Tiszaújlak 2923 lakosa magyar, 70 fő német, 15 fő pedig rutén anyanyelvű. 

Ugyanezen évben felekezeti megoszlása szerint 771 római katolikus, 467 görög katolikus, 12 

evangélikus, 703 református és 1055 izraelita lakott a településen.29 1910-ben népességszáma 

3470 fő, akik közül 3411 fő magyar. 1940-ben 3505, 1944-ben 3429, 1969-ben 3500 és 1982-

ben 3500 fő élt a településen. Lakosainak száma: 1989-ben 3600 fő, akik közül 3200-an 

magyarok, míg 1991-ben 3500 fő, amelyből 3180 fő magyar.30 A helyi önkormányzat 

statisztikai adatai szerint Tiszaújlak lakossága a 2000. évben 3398 fő volt. Ebből 3042-en 

magyarok (a lakosság 89,5%-a), 287-en ukránok (8.4%), 68-an oroszok (2%) és 1 zsidó 

nemzetiségű lakos.31 

 

 

2.5. Gazdasági élete 

A halászat és a csíkászat fontos szerepet játszott a vízparti falvak életében, így volt ez 

Tiszaújlak esetében is. Ugyancsak fejlett volt régebben Tiszaújlakon a fazekasipar: korsókat, 

tányérokat, szilkéket készítettek nagyobb mennyiségben, valamint a kenderfeldolgozás és a 

szövés is. Az 1880-as évek után a térségben egy kisebb gazdasági fellendülés következett be a 

vasútépítésnek köszönhetően, így volt ez Tiszaújlakon is, mivel a falut kettészelte a 

                                                           
28 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
29 SZABÓ 1994. 248–251. 
30 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
31 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 

http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
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vasútvonal és vasútállomást is kialakítottak a területén. A XIX. század utolsó harmadában 

terjedt el a házkultúrára jellemző szabadkémény alkalmazása, amely kiszorította a korábbi 

kürtös füstelvezetési formát. Az olyan építmények, amelyek több figyelmet, védelmet 

igényeltek: terménytároló kamra, tengerikas, tyúkól, disznóól, a házzal szemben kaptak 

helyet.32 A ruszin faúsztatók építették a hegyi folyók sebes sodrásának ellenálló kisebb 

tutajokat. Majd a Tisza síkvidéki szakaszán, Tiszaújlak és Csetfalva környékén többnyire 

három hegyi tutajból egy nagyot állítottak össze, s így úsztatták le a fát sokszor egészen 

Szegedig, sőt távolabbra is. Az 1800-as évek végéig, a vasút megépítéséig a tutajokon sót, 

gyümölcsöket és egyéb rakományt is szállítottak a Tisza menti települések piacaira.33 A 

fafeldolgozó ipar fő vállalatai fűrészárusítással és bútorgyártással foglalkoznak Tiszaújlakon 

és ezek mellett még a fafeldolgozás is nagy számban ment.34 

Tiszaújlakon, a volt Szovjetunió időszakában, több ipari létesítmény is működött: 

famegmunkáló kombinát, takarmánygyár, cipőgyár, hideg aszfaltüzem, építőanyag és 

vasbetongyár, asztalos műhely, sertésfarm, pékség. A két legjelentősebb a famegmunkáló 

kombinát és a cipőgyár, amelyben a tiszaújlaki lakosok 70–80%-a és kb.1000–1100 fő, a 

környező falvakban lakó dolgozott. Napjainkban az utóbbi csődbejutott, míg az előbbi csak 

fakitermeléssel és nyersanyag előállításával foglalkozik, 250–300 főnek biztosítva ezzel 

munkalehetőséget. A település, ugyancsak a szovjetéra alatt, fejlett kereskedelmi hálózattal 

rendelkezett: nagyáruháza, élelmiszer-, vas- és fémáru boltja, elektronikai cikkek és bútorokat 

értékesítő szaküzlete, illetve több kisvegyesboltja volt. Jelenleg csak a nagyáruház alsó, jobb 

oldali részlege működik. Tiszaújlaknak van péksége is, amely csak negyedét termeli a volt 

kapacitásának. A mai napig működő patikáját Kárpátalja második gyógyszertáraként tartották 

számon. Fontos szerepet játszik a település életében a piac, mely sok ember megélhetési 

forrása. A lakosok többsége innen szerzi be a mindennapi élelmiszerét. Tiszaújlakon a volt 

Szovjetunió ideje alatt három kórház és egy gyermekrendelő működött. A három kórházból 

kettő a járási egészségügyhöz tartozott. Napjainkban csupán a tiszaújlaki kórházban folyik a 

diagnosztizálás, illetve gyorssegély-nyújtás.35 

A privatizáció előtt tíz kisebb-nagyobb iparvállalat működött Tiszaújlakon, mint 

például: cipőgyár, bútorgyár, famegmunkáló kombinát, kenyérgyár, aszfaltgyár, malom. A 

nagyközségben ma jelentős a munkanélküliség, ezért az államhatár közelsége miatt sokan a 

                                                           
32 Kárpátalja. Szerk.: Baranyi Béla. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja–Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs–Budapest, 2009. 283–285. (a továbbiakban: Kárpátalja, 2009) 
33 Helyreállítják a kárpátaljai faúsztatási múzeumot. 2008. június 3. A Múlt-kor történelmi magazin weblapja. 

Forrás: http://mult-kor.hu/20080603_helyreallitjak_a_karpataljai_fausztatasi_muzeumot (2016. május 5.) 
34 Kárpátalja, 2009. 405–408. 
35 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Privatiz%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cip%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAtor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keny%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszfalt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Malom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Munkan%C3%A9lk%C3%BClis%C3%A9g
http://mult-kor.hu/20080603_helyreallitjak_a_karpataljai_fausztatasi_muzeumot
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
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határon túl keresnek munkalehetőséget. Az elmúlt néhány év során Tiszaújlak gazdasági élete 

nagy fejlődést mutat, ez főleg a kereskedelmi vállalkozások terén mutatható ki leginkább, ami 

nagyrészt a Tiszaújlak–Tiszabecs határátkelőhely közelségének tudható be. A Tiszaújlakon 

található hét üzem közül, amelyek a szovjet közigazgatás során épültek fel sajnálatos módon 

csak némelyik működik, azok is csak időszakos jelleggel. Jelenleg csak a fafeldolgozó 

üzemel, amely az egykori Szovjetunióban méretét tekintve Nagybocskó mellett a második 

volt Kárpátalján. A munkahelyek száma ugyan emelkedést mutat, de még így is nagyon sokan 

Magyarországon vállalnak munkát a jobb kereseti lehetőségek miatt. A helyi közlekedés 

infrastruktúrája nagymértékben kiépített, az utak 75%-a aszfaltozott, míg a fennmaradó részek 

vagy földutak, vagy kőzúzalékkal leterítettek. A járási központtal való kapcsolattartást segítik 

elő az óránként induló iránytaxik, illetve autóbuszok.36 

 

 

2.6. Anyanyelvi intézményei 

Iparostanonc iskola működött Tiszaújlakon 1893-tól az első világháborúig, de azt követően 

újra elindult, tehát az első világháború alatt szünetelt a tanítás. A Csehszlovák Köztársaságban 

az alsóbb fokozatú iskolatípusokat az ún. népiskola kategóriájába sorolták, és két fokozatát 

különböztették meg: az alsóbb fokozatú elemi iskolákat és a felső fokozatú polgári iskolákat. 

A középiskolákhoz tartoztak a gimnáziumok és a tanítóképzők. Az 1921–1922-es tanévben 

Kárpátalján 118 magyar elemi iskola működött 18.462 tanulóval. Az 1925–1926-os tanévben 

magyar nyelven 146 elemiben tanulhattak a gyermekek. Ebből 101 magyar, 28 csehszlovák-

magyar, 11 ruszin-magyar, négy német-magyar, két csehszlovák-ruszin-magyar, egy 

csehszlovák-német-magyar tannyelvű volt. Az 1935–1936-os tanévben a 118 magyar elemi 

365 osztályban 18.171 gyermeket oktatott 363 pedagógus.37 

Az államfordulat után, az újonnan megalakuló csehszlovák állam kétféle polgári 

iskolatípust örökölt meg. A korábban Ausztriához tartozott cseh, morva és sziléziai polgári 

iskolák háromosztályosak, míg a volt magyarországi, azaz szlovenszkói és kárpátaljai iskolák 

négyosztályosak voltak. Szlovenszkó polgári iskoláit az 1925–1926-os tanévtől 

háromosztályossá reorganizálták. Ugyanez Kárpátalján az 1934–1935-ös tanévtől történt meg. 

Az 1937–1938-as tanévtől ismét négy évfolyamosokká lettek a polgárik, ám ezt a negyedik 

                                                           
36 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
37 Kárpátalja 1919–2009 Történelem, politika, kultúra. Főszerk.: Fedinec Csilla–Vehes Mikola. MTA Etnikai-

Nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. 123–129. (a továbbiakban: Kárpátalja 

1919–2009 Történelem, politika, kultúra, 2010) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagybocsk%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1talja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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évfolyamot nem mindenütt tudták elindítani, mivel fenntartásukhoz az állam nem járult hozzá, 

és költségeit a közösségnek, illetve a szülőknek kellett állniuk.38 

Tiszaújlakon két középiskola működik: a Tiszaújlaki 2. Számú Széchenyi István 

Középiskola, amely magyar tannyelvű és a Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola, amely ukrán 

tannyelvű középiskola.39 A két közoktatási intézményben több mint 680 gyerek tanult 1993-

ban. Az 1991–1992-es tanévben a 225 gyereket 25 pedagógus oktatott a 2. Számú 

középiskolában. Az 1. számú tanintézményben a magyar nyelvet fakultációként tanították az 

1991–1992-es tanévben. 1993-ban a községi tanács határozata értelmében új épület építéséhez 

fogott a település. Szándékuk szerint egy tanintézetben kapott volna otthont az ukrán és a 

magyar iskola. A község magyarsága ezt a tervet nem támogatta, mivel így a magyar iskola 

elvesztette volna önállóságát.40 Jelenleg a magyar tannyelvű középiskolát életveszélyesnek 

nyilvánították és közadományokból újjáépítés alatt áll. Az ukrán tannyelvű középiskola 

helyett szintén egy korszerűbb iskolát építenek, amelynél már hosszú ideje félbeszakadtak a 

munkálatok.41 

Tiszaújlakon működik egy vegyes tannyelvű óvoda is.42 1991-től a szülők kérésére 

magyar csoport indult az óvodában.43 

Tiszaújlakon jelenleg is működik egy zeneiskola, amely 4–7 éves képzésben oktat 

hangszeres zenét, többek között hegedűn, zongorán, trombitán, harmonikán.44 

A nagyközség területén lévő klubokban igazán magyar szellemű művelődési munka 

nem folyt. Éveken át az ukrán nacionalisták nyomására gyakoriak voltak a magyar ellenes 

rendezvények, amelyek tulajdonképpen sem a magyar, sem az ukrán egyetemes művelődést 

nem segítették elő. Könyvtárának kevés a magyar anyaga, a helyi igényeket nem elégíti ki.45 

 

 

2.7. Vallási élete 

A nagyközségben négy – görög katolikus, római katolikus, református és pravoszláv – 

felekezet templomai találhatóak meg. Ezek közül csak a pravoszláv felekezetben nem magyar 

                                                           
38 Uo. 123–129. 
39 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
40 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
41 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
42 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
43 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
44 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
45 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 

http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/%20uploads/files/archive/1192.pdf


15 
 

nyelvű az evangélium hirdetése, és a görögkatolikus felekezetben szoktak orosz nyelvű 

miséket is tartani. A másik két felekezetben az igehirdetés mindig magyar nyelven történik. A 

pravoszlávok most építik a templomukat.46 

Római katolikus egyházának újra alapítási ideje: a XIV. századra tehető. 

Anyakönyvét 1735-től vezetik. 1991-ben híveinek száma 800 fő volt, lelkipásztoruk Papp 

Tihamér.47 

Református egyháza 1650-ben jött létre. 1991-ben híveinek száma 900 fő, 

lelkipásztoruk Barát Imre.48 

1989-től a korábban betiltott magyar görögkatolikusok egyháza újjászerveződött. 

Templomukat visszakapták.49  

A pravoszláv gyülekezet önerőből templomot épített, szertartásainak nyelve nem 

magyar.50 

1945–56 között a sztálinisták elhurcolták és 25 évre ítélték a község római katolikus 

plébánosát, Árvái Dezsőt, aki 1967-ben hunyt el. Hasonlóan szibériai fogságra ítélték 1948-

ban Kovács Zoltánt a falu református lelkészét, meghurcolták még Csík József tiszaújlaki 

református lelkészt is. Halálra ítélték és kivégezték Fábián Kázmért magyarságáért.51 

 

 

2.8. Emlékhelyei és nevezetességei 

Tiszaújlaknak a volt Szovjetunió idején két, főként magyar nemzetiségűekből álló 

futballcsapata volt, amely sokáig a legjobb csapatok közé tartozott Kárpátalján. Jelenleg 

egyetlen csapat küzd a járási bajnokságban.52 

Szórakozóhelyekben bővelkedik Tiszaújlak. Az egyik legszebb és legnagyobb a 

település központjában álló Európa étterem. Emellett sok kis kávézó és bár nyújt szórakozási 

lehetőségeket a lakosoknak.53 

Tiszaújlakon az utcanevek elnevezésükben 50-50%-ban magyar Zöld, Móricz 

Zsigmond, Rákóczi stb. és ukrán Tyereskova, Majakovszkij, Sevcsenko, stb. vonatkozásúak. 

                                                           
46 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
47 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
48 Uo. 178–181. 
49 Uo. 178–181. 
50 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
51 Uo. 178–181. 
52 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
53 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
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Az intézmények neveinél, utcaneveknél, terek neveinél, hirdetmények kiírásakor stb. az ukrán 

nyelvű táblák és hirdetmények mellett magyar nyelven is olvashatjuk a közleményeket.54 

Több emléktábla és emlékmű található a településen: a volt ukrán tannyelvű iskola 

falán a Móricz Zsigmond- és Esze Tamás-emléktáblák láthatóak, az egyik üzlet falán a II. 

Rákóczi Ferenc-emléktábla a Péterfalva felé vezető fő úton, a Rákóczi úton a Szent János-

kápolna, a nagyszőlősi úton egy kereszt az 1932-es árvíz áldozatainak emlékére, a patika 

mellett az 1944-ben elesett szovjet katonák emlékműve, a községháza előtt a sztálini terror 

áldozatainak emlékműve látható. A Turul-emlékművet az 1703–1711-es Rákóczi-féle 

szabadságharc tiszteletére állították fel újra 1989-ben, mivel a szovjet csapatok az 

emlékművet lerombolták. Az 1989. évi avatóünnepség óta a Turul-emlékmű a magyarság 

„zarándokhelye” lett, hiszen minden év júliusának második vasárnapján Kárpátalja magyarjai, 

és más nemzetiségei is, megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc fejedelem győzelméről. A 

községházán az ukrán nemzeti zászló mellett a magyar nemzeti lobogót is felvonják. A 

lakosság bőven hozzájut a helyi és magyarországi magyar nyelvű sajtótermékekhez, valamint 

a televízió illetve rádióadásokhoz. A magyarországi és helyi magyar nyelvű sajtótermékeket 

nagyrészt a KMKSZ helyi alapszervezete terjeszti.55 

A Tiszaújlakiaknak hajdan középkori stílusban épített templomuk volt, amelynek 

alapján építették fel az újat, jelenleg a református egyházközösség által használt templomot. 

1946-os nagy árvíz idején a szószék közepéig ért a víz.56 

Itt született Steinberger Sarolta 1875-ben, aki Budapesten orvosi tanulmányokat 

végzett és később ott is helyezkedett el szülész-nőgyógyászként. 1966-ban hunyt el.57 

Tomasovszky Lajos is Tiszaújlakon született 1869-ben, a foglalkozása szerint 

vegyész volt, és főiskolai tanárként is tevékenykedett, 1944-ben a második világháború vége 

előtt egy évvel vesztette életét.58 

Itt született Vékony Antal is. 1848-ban ő egy nagyon híres költő és író volt, aki 1903-

ban halt meg. Szabó Lőrinc is felkereste Tiszaújlakot, a Tücsökzene című kötetének egyik 

versében meg is örökítette itteni élményeit.59 

A KMKSZ-aktivisták 1989. november 16-án emléktáblát állítottak a temetőben a II. 

világháború hőseinek és a sztálinizmus áldozatainak.60 

                                                           
54 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
55 KARMACSI Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói. Forrás: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/ 

uploads/files/archive/1192.pdf (2016. május 7.) 
56 BOTLIK–DUPKA 1993. 178–181. 
57 Uo. 178–181. 
58 Uo. 178–181. 
59 Uo. 178–181. 
60 Uo. 178–181. 
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2.9. A Tiszaújlaki sószállítás és sólerakat a II. Rákóczi Ferenc által vezetett 

szabadságharc idején 

A máramarosi sóbányákat 1703. július végén Magos János foglalta el, aki öccsét, Magos 

Ferencet bízta meg a bányák kezelésével. Rákóczi ezzel egy időben azonban Magos János 

nagybányai harmincadost nevezi ki erre az állásra. 1704 elején Rákóczi Buday Zsigmondot 

nevezi ki fő inspektorrá azzal a számítással, hogy hozzáértő, gazdasági ügyekben tapasztalt 

vezetők segítségével rövid időn belül jövedelmezővé teszi a sóbányákat. A szabadságharc 

elején a sóbányák biztosítottak legkorábban készpénzt Rákóczi számára. A nagy mennyiségű 

só kitermelésére, szállítására és értékesítésére megfelelő apparátust is igyekezett létrehozni a 

fejedelem. A sóaknánál Magos Ferenc kamaraispán, Kajali Pál és Szuhai Márton fejedelmi 

megbízott, Maróti István, a szigeti sólerakat vezetője irányította a munkákat, a szállítás és 

értékesítési lánc fontosabb pontjainál szintén a fejedelem által kinevezett prefektusok 

működtek. A sószállítására vonatkozóan Kálmáncsay Istvánnak a Rákóczinak küldött 

leveléből megtudhatjuk, hogy 1705 januárjában a rónaszéki sóaknától Tiszaújlakra szánon 

100 darab kősót 18 forintért vittek el. Itt azonban nem az a cél, hogy Rákóczi só kitermeléssel 

kapcsolatos politikáját írjam le, hanem a tiszaújlaki sóház átrakodó és értékesítő szerepéről 

szeretnénk közölni néhány adatot és dolgot.61 

A vármegyei sószállítás központi lerakata Tiszaújlakon és Tiszabecsen volt, amely a 

kősókészletek első jelentős szárazföldi lerakata lett. Itt árulták a sót, valamint ezeken a 

helyeken vették át a szabadságharc ezzel megbízott katonai vagy gazdasági vezetői és 

juttatták el a fogyasztókhoz az értékes ásványi kincset. A sóforgalomról még a szabadságharc 

első évében készítettek kimutatásokat, amit Magos János tiszaújlaki só inspektor tollából 

ismerhetünk meg. Ezek az adatok, amelyek kisebb-nagyobb javításokkal maradtak ránk, az 

ügyvitel kezdetlegességét jelzik és Magos János kezdeti tevékenységéről számolnak be, arról 

a kritikus időszakról, amikor még a szabadságharc helyben állomásozó katonai vezetői 

akartak részt venni az elosztásban. Egy 1703 szeptemberi kimutatás szerint Magos János 

kapitány 3441 kősót szállíttatott Tiszaújlakra. Az októberi feljegyzések pedig arról 

tanúskodnak, hogy a só számottevő részét Csendi Péter szállította. Nemcsak a 

sómennyiségről, hanem az itt folyó munkáról és az elosztás módjáról is elismervényeket 

készítettek, így tett például a tiszaújlaki főbíró is. A fejedelem parancsára készített 

elszámolást. Az elszámolási lajstrom közé bemásolták a fejedelem és más különböző szintű 

vezetők rendeleteit is. Rákóczi Ferenc 1703. szeptember 11-én a domahidai táborból Makay 

Ferencre bízta a Kisvárdába szállítandó sónak a kiadását, ugyanakkor figyelmeztette a 

                                                           
61 CSATÁRY György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, PoliPrint, Ungvár–Beregszász, 2008. 125–126. (a továbbiakban: CSATÁRY 2008) 
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szatmári ostrom só ellátására, valamint az ellenség kitámadására a szatmári várból. 

Ramocsaházy György levele pedig a tokaji had ellátását segítette. A továbbiakban Gergely 

Csaba elismervényeit olvashatjuk, aki Magos János kisvárdai kapitány kezéhez 492, Jármi 

Ferenc parancsára pedig 207 kősót szállíttatott 1703 októberében. Innen indítottak útra 

Várdába és Bercelbe 1733 darab kősót. A só mennyiségének számösszegét pontosan 

feltüntették. A szatmári ostrom idején innen irányították a szállítmányokat Gyulai Ferenchez 

aki 639 kősót kapott. Sennyei István, Esze Tamás, Kis Albert, valamint Csató Gáspár a 

vármegye részére is itt vették át a sót. Komissiókra és egyéb szükségekre az 1704 októberi 

bejegyzés szerint 3649 kősót használtak fel. A kötelező szállításokon túlértékesítéssel is 

foglalkoztak, ugyanekkor 2408 kősót pénzért adtak el. Sóval fizették a különböző gazdasági 

munkák elvégzését: a tiszaújlaki sóház ajtaját egy kősó árán újították fel. Ramocsaházy 

György prefektus fizetését is 200 kősóban adták ki. Maga Magos János só inspektor is, az 

1703. szeptember 3-tól 1704. május 10-ig itt teljesített szolgálata fejében 180 kősót utalt ki 

magának fizetésként. Magos János elszámolása végén megjegyzi, hogy munkájukat a 

szatmári várőrség kirohanásai zavarták. Kis Albert, aki a Szatmár vármegyei Kölcsébe 

állomásozott, saját és Esze Tamás ezredének szintén rendelt sót Tiszaújlakról.62 

Ránk maradtak azon elismervények adatai is, amelyet 1704 nyarán állíttatott ki a 

sószállítással foglalkozó munkásokkal Bakay Ádám sóinspektor. A május és június közötti 

szálfák kivontatásáért a Tisza partra Bakay Ádám készpénzben vagy kősóban fizetett. 

Rákóczi Ferencnek egy 1703-ban írott leveléből tudjuk, hogy a sószállítás ügyeit, a vármegyei 

tisztek tehermentesítése végett, külön kezeltette. Ettől függetlenül, ami a vármegyében 

érvényben lévő és só vámokat illeti, rendszeresen tájékoztatja a vármegyéket. A sószállítás 

ügyeit a fejedelem első kézből, Szirmay Miklós só felügyelőtől kapta, aki 1704. évi 

beszámolójában arról értesített, hogy a szárazság miatt a Tisza annyira sekély, hogy a vízi 

szállítás lehetetlen. Ezért a tiszaújlaki lerakatban a vevők sót nem kaphatnak, várniuk kell, 

míg eső lesz. A kősó árát, amelyet a fejedelem határozott meg Tiszaújlakon ekkor 50 pénz 

volt, továbbra is tartották. Anyagi támogatást kért Rákóczitól, amelyet a fuvaroztatásra és az 

úsztató szálfák készítésére akart felhasználni. 1705 elején, Kálmáncsay István vizsgálata 

szerint Tiszaújlakon 500 kősót talált, amiből 300-at Orosz Györgynek Szatmárra utalt ki. 

Jelenti, hogy 135 szállító szálfa rothad Tiszaújlakon, amit értékesíteni kellene és eladni. 1705-

ben Rákóczi a törvénytelen só vámok miatt lép fel a vármegyékkel együtt. A sószállítás és 

értékesítés gondjairól kapunk képet 1705-ből, Magos János tiszaújlaki só inspektor 20 

pontban megfogalmazott és a Gazdasági Tanács elé terjesztett beszámolójából. Innen 

megtudjuk, hogy Kolonay Sámuel, aki a máramarosi só Tiszaújlakra szállításával volt 
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megbízva, az árut Dienes Ádámnak adta el, de a kapott összeggel nem számolt el. Ez ügyben 

kéri a kivizsgálást, mivel a szállítást legalábbis Tokajig Tiszaújlakról szervezték, itt fizették ki 

bérüket is. A sónak Tokajig való utazásáért hat forintot fizettek, de megállapodás útján is 

elvégezhették a munkát. Az irat 4. pontjában a Buday István generálisnak Szatmárba szállított 

sómennyiségről számol be. Beismerte, hogy néha katonai nyomás alatt volt kénytelen 

kiszolgáltatni bizonyos sómennyiséget. Esze Tamás részére is kiadta a kért mennyiséget. Esze 

Tamás felesége is kilenced magával elvitt tizenöt kősót, de ahogy Magos János is 

megjegyezte, ha nem ad, akkor erővel úgyis elvitték. Magos szerint Buday Istvánnak, Kajdi 

Istvánnak, Buday Andrásnak az akkori időben nem lehetett ellenkezni. A tiszabecsi és 

tiszaújlaki prédikátoroknak semmi sójuk sem volt, ezért nekik is juttatott. Véleménye szerint a 

fennmaradt hiányok egyrészt a gondatlanságnak, másrészt pedig a szatmári várból kitámadó 

németeknek köszönhetők, mivel ekkor még a só készlet egy rossz házban, zár nélkül állt. A 

falu népe ráadásul elmenekült és ekkor tűnhettek el. Magos János őszintén feltárta a hiányokat 

és az elszámolás gondjait, így számíthatott a Központi Szék belátására. A sóval való 

kereskedésben tapasztalt visszaéléseket Rákóczi Ferenc is próbálta visszaszorítani. 

Érsekújvárról küldött rendelete figyelmezteti Ugocsa vármegyét a sónak, a marhának 

drágulására, ami részben illegálisan felhalmozott készletek árusítása eredményeképp alakult 

ki. Az elraktározott sót rézpénzért a lakosság és a kereskedők nem akarták el adni, ezért a 

vármegyét feljogosítja lefoglalására és szabad áron való értékesítésére. A továbbiakban az 

ország érdekeinek szolgálatára szólít fel. A vármegye szirmai közgyűlése arról tudósította a 

fejedelmet, hogy a parasztság nem tudja megfizetni adóját, és a máramarosi sóbányákba 

mennek dolgozni. Ezért arra kérik a fejedelmet, hogy hagyja őket kereskedni, hisz a pénzüket 

adóba és családjuk fenntartására fektették bele.63 

Sószállítási megrendelése Eszterházy Antalnak is volt, amely szintén a tiszaújlaki 

állomásra érkezett, de 1707 folyamán csak egy részét szállíthatták tovább. Az általa pénzen 

beszerzett szálfáknak az értékét a fuvarozás költségeire kérte átszámolni. A vármegye 

alispánját arra kéri, szervezzék meg annak Tokajig való eljuttatását. Keczer Sándor pedig arra 

kötelezte a vármegyét, hogy a nagyszőlősi harmincados által a meghatározott sómennyiséget 

a munkácsi prófuntházba szállíttassa be.64 

 

 

2.10. Könyvtár Tiszaújlakon (1858–1869) 

A vallás és közoktatásügyi minisztérium valószínűleg 1877 januárjában kelt felhívására 

különböző intézmények és egyesületek könyvtárai küldték be tevékenységük ismertetését. A 
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beérkezett jelentések felsorolását megtaláljuk a Magyar Könyvszemle az évi kötetében. E 35, 

igen különböző jellegű könyvtár ismertetése közt negyedik helyen említik az Ugocsa megyei 

népkönyvtárét Doby Antaltól. A szokványos, egységes, központilag összeállított állománnyal 

és nyomtatott katalógussal rendelkező népkönyvtárra gondolnánk, azonban Szinnyei adatai is 

arra figyelmeztetnek itt egészen másféle könyvtári kezdeményezésről van szó. Szinnyei 

ugyanis azt mondja: „Doby Antal Tiszaújlakon saját költségén könyvtárat állított fel, melyet 

Ugocsa, Szatmár és Bereg megyék néptanítói 14 évig díjtalanul használtak.” Ha Doby 

feltehetően pedagógiai művekben gazdag magánkönyvtárát bocsátotta a környék tanítóinak 

rendelkezésére, az is figyelemreméltó volna különösen, minthogy e könyvtár 1858-tól 1869 

decemberéig állt fenn. Mélyebb vizsgálódás után azonban nyomban kitűnik, hogy a 

felületesen tekintve népkönyvtári vagy szakkönyvtári kérdés mögött több rétegeződés is 

fellelhető. Ezt a beható vizsgálódást egyrészt egy alkalmi kiadvány, másrészt egy, a könyvtár 

alapítójától származó kézirat teszi lehetővé. E kéziratkeltezése: Homonna, 1877. január 10., 

tehát a könyvtár létesítése után majdnem 20, elpusztulása után 8 évvel íródott, s kétségtelenül 

azonos a Könyvszemle szerkesztőségéhez beküldött ismertetés kéziratával, amint a kézirat 

bizonyítja: „Nem lesz érdektelen e becses könyvészeti folyóirat olvasói előtt köztudomásra 

hozni... .” Nyilván a Könyvszemle szerkesztőségéből került a kézirattár állományába, 

azonban az időpont nem állapítható meg.65 

Doby Antal Szatmár megyében, Vitkán született, 1826-ban, apja Doby József 

kántortanító, anyja Pálffy Júlia Tusnádról. Gyermekkoráról azt lehet tudni, hogy apja két 

könyvét, Pethő Gergely Krónikáját és Dugonics Etelkáját, véges végig megtanulta, mivel nem 

volt más könyve. Egy elcsapott vitkai református lelkész, Bátorkeszi Kiss József egy ideig 

házuknál talál menedéket, tudása és könyvszeretete igen nagy hatással volt a gyermekre. Apja 

maga és társai nyomorúságát látva semmiképpen sem akarja fiát tanítónak adni, inkább 

iparost szeretett volna nevelni belőle. Doby Antal így szabómesterséget tanult, 1844-ben 

szabadult fel, Szatmárt szokatlanul rövid idő, két esztendő után elhagyta. Vándorútján 1845-

1848-ban megfordult Debrecenben, Kassán, Pesten, aztán Szatmárban állt munkába egy 

céhben. 1848-ban Vasvári Pál Rákóczi-csapatában toborzó őrmester, majd Lehel-huszár. 

Világosi fegyverletétel után szülőföldjén rejtegették, munkával is bőven ellátták. Majd 

Tiszaújlakon telepedett meg, s életének minket érdeklő szakaszában itt működött, mint 

megbecsült szabómester. 1854-től 1859-ig céhjegyző, majd azt követően céhmesterré 

választották. 1856-ban megnősült, felesége a helybeli orvos leánya lett. Népes családjának 
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gondjai miatt s felesége rokonságának hatására 1866-ban szeretett volna elnyerni egy kisebb 

megyei állást, már-már sikerült is, mikor egy megyei úr közbeszólása megfordította a 

hangulatot: „Ez az egy művelt iparosunk van, ne fosszuk meg tőle a megyét!” Így továbbra is 

Tiszaújlak szabómestere s kölcsön könyvtárosa maradt, nehéz helyzetében is komoly anyagi 

áldozatokkal tartván fenn alább ismertetendő könyvtárát. 1867-ben szeretett volna a segélyt 

kapó iparosok sorába bejutni, hogy így a párizsi világkiállításra kijuthasson, ezt sem sikerült 

elérnie. Könyvtáralapításának 10. évfordulóján, 1868 januárjában Ugocsa vármegye 

bizottmányi gyűlésén 12. szavazattal jegyzőkönyvi elismerést szavaztak meg Dobynak, aki a 

közművelődés terjesztésével, nagyhorderejű megyei kölcsön könyvtár felállításával s annak a 

néptanítók részére ingyen nyújtott élvezetével a megye osztatlan szeretetét rég kiérdemelte. 

1869 decemberében a Tisza áradása könyvtárát, házát, minden vagyonát elvitte, belefáradva a 

sok küszködésbe felcsapott sószállító biztosnak. Állomáshelyei Tiszaújlak, Homonna, Bártfa 

s újból Homonna. Ez az eleven szellemű ember azonban most sem elégedett meg 

kenyérkereső mesterségével, hanem felhasználva azt a viszonylagos nyugalmat, amit fizetéses 

állása biztosított, ipartörténeti, művelődéstörténeti és genealógiai kutatásokkal foglalkozott. 

Füzetekben látott napvilágot Perényi Zsigmond életrajza, a Lónyai, Podmaniczky és Szirmay 

családok története; hatalmas adatgyűjtése, 1013 család története, 35 kötetre tervezett, 

évtizedek alatt összehordott munkája az érdekelt családok részvétlensége miatt kiadót nem 

kapva kéziratban maradt. Cikkeket írt a Századok 1874-es és 1878-as évfolyamaiba, a 

Történeti Tár, Turul, Történelmi Lapok, Máramaros, Bereg, Bártfa és Vidéke, Magyar 

Iparosok Lapja stb. folyóiratokba, illetve lapokba. 1903-tól nyugdíjasként élt ugyancsak 

Homonnán, nehéz sorában is egyre küldözve a jutalomkönyveket, iskolai jutalomdíjakat 

szerte az országba. Kedves olvasmányára, a Századokra, jegyezte fel 1903-ban, hogy többé 

olvasni nem tud, mivel elvesztette szeme világát. 1908-ban meghalt. Genealógiai adatgyűjtése 

és kéziratos naplója egyik fiára, Doby István rózsahegyi sóhivatali ellenőrre maradt, aki 

valószínűleg átadta a vándorgyűlésnek, amelyet 1909-ben a Rózsahegyen tartott a Magyar 

Történelmi Társulat.66 

A tanító apa emléke s az olvasás olthatatlan szeretete indította e tudásra szomjazó 

embert, hogy áldozatok árán is könyvekkel foglalkozott mások és maga ismereteinek 

gyarapítására. Kéziratos naplójában a következőket írta: ,,Bár sokan azt mondják, hogy a nép 

nevelésügyét csak a bolondok s poéták teszik hazánk legelső teendői közé... nagy csak akkor 

lehet hazánk, ha nagy emberei egy nagy népre támaszkodhatnak.” Az Ugocsa megyei 

Tiszaújlakon, amely három megye találkozásánál helyezkedett el, s így meglehetősen élénk 

forgalmú községnek számított, az 1850-es évek végén olvasóköri csoportosulás kezdett 
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kialakulni. Pontosan nem tudjuk, kik alapították e kört. Gonda László szerint, aki 1859–1861 

között járt a könyvtárban, az olvasók névsorában az alábbi mondat szerepelt: „Összebeszélt a 

műveltosztályból néhány lelkes hazafi ott helyben és a vidékről.” Doby sem mondott mást és 

többet sem: „így érlelődött meg azon eszme, hogy Tiszaújlak városában egy községi könyvtár 

létesíttessen, tapasztalván e tárgyban úgy a vidék értelmisége, mint a városi polgárok 

érdekeltségét, többek által felszólíttatván annak keresztülvitelére.” A tervezett olvasókör és az 

azzal összekötött népkönyvtár létrehozásához azonban a felsőbbség nem járult hozzá. Csupán 

arra adott lehetőséget, hogy egy magán személy neve alatt és felelősségére könyvtárat 

alapíthasson és tarthasson fenn. Továbbá a könyvtár megalapítását a következő szigorú 

feltételhez kötötték: minden megrendelt könyvcsomagot megérkezése után a nagyszőlősi 

szolgabírói hivatalhoz kellett elvitetni felbontás végett. „A nehéz feltételt elfogadva így jött 

létre saját nevem alatt a könyvtár” – írta Doby Antal. 1858. december 12-én Doby Antal 

felhívást tett közzé, ennek eredményeképpen száznál több tag jelentkezett, belépéskor és 

félévenként egy-egy forint fizetésére kötelezve a tagokat. 1859 telén már várták a megrendelt 

könyveket, főképpen Boross Mihály és Vas Gereben műveit. Boross Mihály, a josephstadti 

várfogságot kiállott 1848-as kapitány, aki 1855–1860 között Pesten élt, s népies kiadványok 

seregével látta el a könyvpiacot, észrevehetően nagy hatással volt ez években Doby 

gondolkozására és terveire. Kapcsolatukról így írt: „Ezelőtt pár évvel egy rakás könyvet 

küldött hozzám, hogy terjesszem a nép között, a nélkül is olcsó könyveit fele áron szállította le, 

azóta pár ezer elkelt. Most legközelebb egy felhívást bocsájtottam közre egy olvasótársulat 

létrejöttére, alig egy hét alatt 102 tag írta alá magát, kik félévenként csak 1 forintot fizetnek 

ugyan, de ez által a szegény embernek is nyílik út a lelkét művelni. Már el is küldtem 86 

forintot Boross Mihály úrhoz, hogy az általam feljegyzett könyveket szerezze meg és küldje el, 

és így félévenként legalább 100 forintot áldozunk könyvekre, amelyeket én a tagoknak ki 

kölcsönzök.” A könyvtár gyarapításához magánosok és testületek ajándékozása is hozzájárult: 

a Kisfaludy Társaságé s a Szent István Társulat kiadványokat küldtek, meg egy ismeretlen 

jótevőtől szívességéből évekig kaptak Borászati Lapokat, Lonkay Antal és Szauter Antal 

pedig „nevelészeti lapjukat”, a Tanodái Lapokat, illetve a Népnevelők Kalauzát, majd Kalauzt 

ajándékoztak a tiszaújlaki könyvtárnak. Ezzel kapcsolatban Doby meg is jegyezte: „Jól esik 

feljegyeznem a vallási türelem azon szép példáját, hogy bár a két lap katolikus irányú volt, de 

azért a protestáns tanítók is előszeretettel olvasgatták és így gyarapították ismereteiket.”67 

Az 1858–1859-es indulás óta eltelt évek alatt teljes határozottsággal kialakult a 

könyvtár legalábbis kettős arculata, amit Doby újabb, 1867-ben kibocsátott felhívása is 

bizonyított. Ebben így fogalmazta meg célkitűzéseit: „Célom 1) a néptanítók sorsán vallási 
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különbség nélkül segíteni s nékik díj nélkül olvasmányt adni, hazafias vállalatom egyetlen a 

magyar hazában, mellyel azoknak a szellemi haladását tűztem ki célul, kiktől a nevelésterén 

legtöbbet várunk, de azért a legsilányabbul díjazzuk. 2) az olvasás díjból befolyó pénzt a 

nemzetkincsét képező irodalom nemesebb termékeinek beszerzésére fordítom, minden polgár 

szellemi élvezetére, önművelődésére.” Ez időből így adott hírt a könyvtár életéről Gonda 

László hajdan máramarosszigeti tanár, akkor békési igazgató és majdani 1848-as képviselő: 

„Az eleinte élénk könyvtári élet utána közérdekeltség és pártolás hiánya feltűnő. A kezdeti 

vallási béke is veszélyben van. Az egyes hitfelekezetek mindegyike talál kifogást: nem eléggé 

katolikus szellemű, nem protestáns irányú olvasmányokat nyújt.” A híradás mellett Gonda az 

alábbi társadalmi tanulságot vonta le: „Ó mily balvégzet az közművelődésünkre nézve, hogy 

ennyi lelkesedés, honfiúi áldozatkészség parlagon hever, az igénytelenség homályos zugában 

küzd és majdnem haldokol a részvétlenség dermesztő karjain. Ugyan miért? Mivel nincs 

szervezve a hazai polgárosodás roppant érdekességű ügye. Szórványosan merülnek fel a dicső 

tünemények; életet és hatást biztosító központra nem találva, el-el lobbannak.” Doby maga is 

panaszkodott a könyvtár működtetésével kapcsolatban felmerülő nehézségekre fentebb 

említett felhívásában: „törekvésem nem részesült ez ideig olyan pártfogásban, minőt 

megérdemelne, mert 9 év óta csak nagy anyagi áldozattal tartottam fenn.” Nem feladatunk e 

helyen a 1848-as függetlenségi párt művelődés politikai elgondolásainak vagy 

tevékenységének még csak futólagos bemutatása sem, hasonlóképpen nem Gonda László 

munkásságának s az Évnegyedi Szemle, az Új Korszak és a Haladás c. folyóiratok 

ismertetése. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy Doby tanítóiparos családjával és 

környezetével, nézeteivel és egészélete munkájával szinte illusztrációnak kínálkozik az 

Évnegyedi Szemle programjához: „Nemzeti magyar demokráciát szervezni közművelődési 

alapon.” A szerkesztő foglalkozott folyóirata más helyén is a tiszaújlaki könyvtárral, 

ismertette Dobynak a Magyar Tudományos Akadémiához benyújtott folyamodványát s a 

kapott választ.  

Két híradást találtunk még e könyvtárról, kevéssel elpusztulása előtt a Szamos című 

lapban:  

1) György Aladár név említése nélkül írt Dobyról a következőképpen: „ama lelkes, 

tiszaújlaki egyszerű népbarátról, ki csekély eszközeivel többet hatott, mint sok száz gazdag 

földbirtokos és tudományosan képzett tanár.”68 

2) A másik cikk írója, Géresi Kálmán, egy viski református lelkész fia éppen a 

példamutatás miatt tartotta fontosnak, hogy név szerint említse Dobyt: „…évek óta nem 

csekély áldozattal szaporítja könyvei számát, s jelenleg könyvtárában csak nem minden 
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jelesebb írónk művei feltalálhatók.” Majd így folytatta: „Amely célt a magyar kormány a 

Néptanítók Lapjával elérni óhajt, azt Doby Antal, az egyszerű polgár régen meg is valósította 

volna, ha nagylelkű ajánlatát az illető tanítóurak felhasználni igyekeznének.” A 

körülményeket jól ismerő, vidéken élt olvasóember szólalt meg abban a szubjektív hangú 

mondatban, amelyikkel Géresi Kálmán méltatta Doby, a vitkai tanító-fi könyvtár alapítási 

kísérletének jelentőségét: „Ki olvasás vággyal szívében így falun él, könyvek szerzésére meg 

pénze nincsen, csak az fogja igazán érezhetni egy ilyen könyvtár jótékonyságát. Hát, hogyha 

még az ugocsai néptanítók szegénységét és műveltségi fokát ismerjük és felgondoljuk, hogy 

mennyire hátrányos ez a népre nézve.”69 

Doby az említett két felhíváson kívül könyvjegyzéket is adott ki. Két katalógusról 

találunk említést, azonban még egyiket sem sikerült megtalálni. Az első jegyzék minden 

valószínűség szerint a 60-as évek legelején jelenhetett meg, mert Doby az 1867-es évről a 

következőt írta: ,,A felszaporodott könyvek száma szükségessé tette újabb könyvjegyzék 

nyomatását.” Gonda László aligha nem már ezt a második könyvjegyzéket ismerte, s arról 

írta említett cikkében, hogy 8 alakú, 17 lap terjedelmű volt, borítóján pedig a könyvtár 

tulajdonosa, mint szabómester hirdetést tett közzé. Ezen állítást támasztja alá az is, hogy 

Gonda szerint: „…a könyvtár 1000-nél jóval több darabot számlál”. Már pedig ennyi 

kiadványa a könyvtárnak valamivel elpusztulása előtt lehetett. A kiadott, de fel nem lelt 

könyvjegyzékek hiányában az állomány kérdésében is csupán néhány utalásra tudunk 

támaszkodni. Gonda László fenti megállapítása, vagyis az 1000-nél jóval több kiadványt 

számláló állomány, 1867-ből származik. Míg Doby kéziratában a könyvtárának 

elpusztulásával kapcsolatba körülbelül 2000 kötetről tett említést. Szinnyei s utána Pallas és a 

Révai lexikon szerint 2600 kötetes a könyvtár. A legpontosabb adatnak Doby kéziratos 

naplójában említett 1600 kötetet kell tartanunk. Ha ezt el is fogadjuk az állományszámát 

illetően, még mindig nem tudjuk, miből tevődött össze ez az 1600 kötet.70 

A szóba jöhető forrásoknak úgy szólván néhány félmondatára vagyunk utalva. 

Mindenekelőtt Boross Mihályról s a Vas Gerebenhez, mint a Két Garasos Újság 

szerkesztőjéhez írt sorok alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az ún. népolvasmányok 

alkothatták a könyvek egytekintélyes csoportját. A magyar irodalom klasszikusai is 

képviselve voltak bizonyára, hiszen a kéziratban megemlíttetik a nemzet kincsét képező 

irodalom nemesebb termékei is. A könyvtár állományát illetően tehát feltevésekre vagyunk 

kénytelenek támaszkodni. Annál többet tudunk az egykori olvasókról, mivel Doby a 

kéziratában a könyvtárának állandó olvasóit név szerint sorolta fel. A könyvtár 10 esztendős 
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működése idejéből 154 ilyen olvasóköri tagot említett meg. Egy-egy név mögött 

természetesen különösen, ami a vidéki kölcsönzőket illeti egész családi és baráti kört, tehát 

többször annyi tényleges olvasó állt. Nagy számban szerepeltek a listán Szatmár, Bereg és 

Ugocsa földbirtokos családjai, igen sokan a város szemmel láthatóan idegen származású 

polgárságából. Meglehetősen nagy számban szerepeltek olvasóköri tagokként a különböző 

családok nő tagjai is, maguk neve alatt természetesen leginkább az özvegyek és hajadonok. A 

nemesi polgári olvasók után Doby ugyancsak név szerint tett említést 31 néptanítóról, 3 

segédlelkészről és 16 iparosról, valamint 5 földműves olvasójáról, akik tehát az összes 

olvasók majd felét tették ki.71 

A könyvtár a Szamos áradása következtében, tragikus módon pusztult el 1869. 

december 1-én, amelyről Doby így írt: „Iszonyú rombolással tette semmivé egész életem 

becsületes keresményét. Házunk összeomlott, mielőtt a könyvtárat s bútorainkat 

megmenthettük volna. Néhány lelkes emberbarát, köztük különösen Újhelyi András 

főszolgabíró önfeláldozó készséggel kísértették meg a könyvtár meg mentését, mely azonban 

felülhaladta az emberi erőt, s így alig lehetett a majd kétezer kötetből párszázat 

megmenteni.”72 

A Máramaros és a Hon című lapok híradásai nyomán adakozás indult az elpusztult 

könyvtár pótlására. Ráth Mór, Lehoczky János könyv kereskedései, egyháziak, intézmények 

és magánosok küldeményei érkeztek Doby Antalhoz. Azonban őt már akkor sok küszködése 

után ez az újabb csapás teljesen lesújtotta és nem állt szándékában újjá építeni az elpusztult 

könyvtárát. Ezzel kapcsolatban, kéziratában, a következőket olvashatjuk: „…le kell mondani 

azon reményről, hogy az elpusztult könyvtárat, melyre majd minden megtakarított filléremet 

áldoztam, újból a közművelődés terjesztésére felállíthassam… A népies munkákból a szegény 

bukovinai magyarok részére az Istensegítsi lelkészhez küldöttem több darabot. Nekem pedig 

nem maradt egyebem utána, mint az a tudat, hogy polgári s hazafias kötelességemet 

teljesítettem.” A megmaradt s ajándékba érkezett könyveket tehát nem tartotta magánál, 

hanem tovább adta tanítóképzők és tanítói egyesületek könyvtárainak, jutott még a 

kolozsmonostori gazdasági iskolának is. Egy nagy múltú s tekintélyes állományú könyvtár 

élete is nehezen rögzíthető, s hatása alig mérhető. Hát még e másfél ezer kötetes, hamar és 

teljesen elpusztult, sokféle igényt kielégítő könyvtári próbálkozásé. Doby Antal áldozatos 

munkája értékes emlék e könyvtári kultúránknak; száz esztendő múltával is említést 

érdemel.73 
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2.11. Még egyszer Doby Antal tiszaújlaki könyvtáráról 

A Magyar Könyvszemle 1959-es publikációjában Papp Ivánné Doby Antal könyvtár 

kezdeményezését épp az alapítás sajátos körülményei miatt tartja könyvtári kultúránk értékes 

emlékének. Ugyanő 1961-ben a tiszaújlaki könyvtár és Arany János kapcsolatát vizsgálta. 

Már ezek a publikációk is, 1972-ben pedig Galambos Ferenc kiegészítő közleményének újabb 

adatai világossá tették, hogy nem egyszerű kuriózumról, kultúrtörténeti érdekességről van szó, 

hanem egy sajátos vidéki szellemi mozgalom dokumentumairól.74 

Doby Antal könyvtáralapításának jelentőségét a környezet, a Felső-Tiszavidék akkori 

szellemi állapota határozta meg. A XIX. század első felében ez a vidék földrajzi, gazdasági és 

szellemi téren is perifériális volt. Abban az időben, a régióban egyetlen sajtótermék sem jelent 

meg. Egy 1846-os ungvári próbálkozás után 1861-ben ott indult az első hetilap, a Kárpáti 

Hírnök, majd jóval megkésve, 1874-ben a Bereg. A terület első állandó nyomdája Deák 

György 1846-ban Beregszászon alapított sajtója volt, amely Doby Antal könyvjegyzékeit is 

kiadta. A vidék egyetlen középfokú iskolája az Ungvári Drugeth Gimnázium volt.75 

A művelődés más fórumaival párhuzamosan rendkívül rossz volt a vidék 

könyvtárhelyzete. 1853-ban a kassai kormánybiztos kérdésére adott válaszok szerint 

Ugocsában sem a nagyszőlősi, sem a halmi, Bereg megyében pedig a vereckei és beregszászi 

járásban nyilvános könyvtár nem volt, a munkácsi járásban egyedül a munkácsi Kaszinónak 

volt könyvtára. Ezen túl a vidéken csak két egyházi jellegű könyvtár működött: a máramarosi 

papi könyvtár (Batizi András szervezte a század negyvenes éveiben) s az ungvári görög 

katolikus püspöki könyvtár, amelyet Bacsinszky András alapított a századfordulón a maga 

9000 könyvével. A Beregi Református Egyházmegye könyvtára ekkor még nem szerveződött 

egésszé. A kisebb-nagyobb magán könyvtáraknak nem volt népművelő szerepük.76 

A felsorolt adatok fényében értékelhető igazán az a hősies küzdelem, amelyet Doby 

Antal folytatott egy népkönyvtár létesítéséért és fönntartásáért. Ez a magánkezdeményezés 

egy tágabb ívű, egyáltalán nem provinciális fölvilágosító koncepció része. A Magyar 

Könyvszemlében közölt cikkek több ízben utalnak Doby más irányú tevékenységére. 

Tudományos téren történelmi, genealógiai stb. munkásságára, de Tiszaújlak és egész Ugocsa 

szellemiségében betöltött szerepére is. Céhe elismert mestereként az 1850-es évek végén 

sikerült kiharcolnia egy polgár-egyesület engedélyezését. Több ez egy formális díszegyletnél, 

                                                           
74BENEDEK András: Még egyszer Doby Antal tiszaújlaki könyvtáráról. In: Magyar könyvszemle. A Magyar 

Tudományos Akadémia I. Osztályának Könyvtörténeti Folyóirata. Akadémia Kiadó, Budapest, 1977/1 (93. 

évfolyam). 181. (a továbbiakban: BENEDEK 1977) 
75BENEDEK 1977. 181. 
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programját az alelnök Doby fogalmazta meg, hasonló jellegű német egyesületek 

alapszabályainak mintájára.77 

Doby célját, szándékát ismert naplójában is rögzítette: a polgári haladás, ezért is 

választották a kaszinó elnevezés helyett a polgári kör nevet. 1863-ban azonban, egy újabb 

kezdeményezésénél, nyilván a más nemű közönséghiánya vagy távolmaradása miatt csak 

Mester Legény egyletről volt szó.78 

Doby szellemi fölvilágosulást sürgető koncepciója sokban illuzórikus volt. Anyagi 

erőforrások, jelentős külső segítség hiányában akadozott a könyvtár fejlesztése. Érdekes 

módon azonban a legjelentősebbnek tűnő akadállyal, az abszolutizmus diktatórikus szerveivel 

birkózott meg legkönnyebben. Igaz, furfang és hamisítás segítségével. Naplójából tudjuk, 

hogy az érkezett könyvcsomagokat a rendelkezés ellenére sem mutatta be a szolgabírói 

hivatalban. Nyilván, ezért kérte be a kormánybiztos a könyvtár jegyzékét. 1864. január 6-án 

Doby be is küldte a könyvtárában található kiadványok lajstromát. A kéziratos jegyzék 463 

könyvről számolt be, a szerzők vagy szerkesztők ábécésorrendjében. Gonda László szerint 

azonban már az első nyomtatott jegyzék is (1860 körül) több mint 1000 példányt számlált, 

míg az 1866-os kiegészítő katalógus 322 művet tartalmazott.79 

A kormánybiztosi hivatalnak benyújtott 1864-es jegyzék tehát azokat a könyveket 

tartalmazta, amelyeket Doby „bevallhatott”. Hogy mit és miért hagyott ki a felsorolásból, azt 

az első katalógus hiányában sajnos nem tudjuk meghatározni. Érdekes azonban 

összehasonlítása a kiegészítő katalógussal, amely alapján Doby valószínűleg 1864–1865-ben 

szerezte be Vörösmarty, Verne, G. Sand műveit, Imreffy: Magyar menekültek 

Törökországban, Maculay: Anglia története, Erdélyi János: Népdalok és mondák, Gaál József: 

Népmesék, Riedl Szende: Az Igor hadjárata című könyveket s a lapok, folyóiratok nagy 

részét. Elképzelhető azonban, hogy ezek némelyike szintén az eltagadott könyvek közt volt 

már. Ez annál is valószínűbb, mert több levelezéséből és naplójából ismert mű (pl. Boldog 

házi esték és a Borászati lapok) egyik ismert katalógusban sem szerepelt.80 

Az 1864-es kéziratos katalógus tehát nem nyújt teljes képet a könyvtár állományáról, 

belsőarányai azonban bizonyos következtetésekre adhatnak módot.81 

Boros Mihály és Vas Gereben könyve mellett megtaláljuk Beöthy László, Abonyi 

Lajos, Tóth Kálmán, Vahot, Vahotné, Emilia ,Vadnai stb. írásait is, a legtöbb könyvvel 

azonban Jósika és Jókai szerepelt. Nagy volt a történelmi, művelődés- és zenetörténeti, 
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nyelvészeti, irodalomtörténeti, gazdasági és pedagógiai munkák, valamint a 

visszaemlékezések és útleírások aránya. Egészében az olvasmányossággal szemben inkább a 

szakkönyvtár jelleg a hangsúlyozott. Viszonylag nagy számban szerepeltek akadémiai 

kiadványok, amelyeket pedig a közgyűlés túl tudományosnak tartott az ugocsa-beregi polgári 

olvasóközönség és a néptanítók számára.82 

Az Arannyal folytatott levelezésből és Doby naplójából, valamint a korabeli lapok 

tudósításaiból a könyvtár sorsa és 1869-es pusztulása ismert. Arról is tudunk, hogy Doby 

1871-ben megpróbálta, ha nem is állandó könyvtár, de legalább könyvbeszerző akció 

formájában felújítani misszióját. A könyvtár tovább élésének egyik mozzanata: bár Doby 

1865-ben leállítja a beregszászi fiókot, valószínűleg a visszamaradt könyvekből s talán újabb 

beszerzéssel előbb Fried Salamon, később Démán Samu, végül Pinkász Samu tovább 

folytatták a Keszler Józseftől átvett könyvek kölcsönzését. Erről a Bereg című lap több cikke 

is hírt adott, valamint Lehoczky is elképzelhetőnek tartotta.83 

Lényegében azonban a könyvtár az 1869-es árvízkatasztrófával megszűnt. Hogy a 

továbbra is aktív társadalmi szerepet vállaló Doby nem szervezte újjá, abban az is 

közrejátszhatott, hogy ekkorra már az apró, néhány százkötetnyi állományú könyvtárak 

egészsora hálózta be a vidéket. Ezek közül többnek Doby is juttatott könyveiből, mint 

például: Ugocsa Megyei Néptanítók Egyesülete könyvtárának, a Nagyszőlősi Kaszinó 

Könyvtárának, az Ungvári Tanítóképezde könyvtárának, Visk község könyvtárának, a 

Nagyszőlősi Polgári Iskola Könyvtárának, a Királyházai Olvasóegyletnek. Ezek kapták a 

Doby által ajándékozott 481 kötet jelentősebb részét, 297 kötetet.84 

Ekkora már pl. Beregszászban, ahol alig egy évtizede szükségesnek mutatkozott 

fiókkönyvtár létesítése, 6 kisebb könyvtár működött. Ugyanez volt a helyzet Munkácson, 

Ungváron és a vidék nagyobb községeiben is.85 

Doby könyvtáralapító-fönntartó missziója ekkorra tehát nélkülözhetővé vált. 

Fennállásának egy évtizede alatt azonban valóban sürgető és nélkülözhetetlen feladatot vállalt 

és végzett becsülettel. Mindezen túl, míg a magyar könyvtártörténetnek ez csak érdekes 

epizódja, a mai Kárpátalja kultúrtörténetének nehezen fölmérhető és értékelhető, jellemző és 

fontos jelensége volt.86 
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2.12. Az 1933-as árvíz 

1933-ban Tiszaújlakot csaknem teljesen elpusztította a Tisza áradása. A kivezényelt 

utászkatonaság parancsnokának csónakján a Pesti Napló című lap tudósítója bejárta az elöntött 

várost. A víz méter magasan állt mindenütt s nemcsak a vályogból épült kisebb házak 

omlottak össze, hanem valamennyi ház megsérült és nagyrészt bedőlt. Hétfőn estig százötven 

ember eltűnéséről érkezett hír. Tiszaújlak kétezer lakosát álmában lepte meg a hömpölygő ár. 

Az áradást követően öt halottat sikerült megtalálni, akik közül csak az egyiket azonosították: 

Keresztúri Lajosné, tiszaújlaki asszony személyében. A város borzalmas látványt nyújtott. A 

magasabban fekvő vasútállomás környékén és a hepehupás főutca néhány pontján, a 

földhányás tetején álltak a kétségbeesett emberek és jajveszékelve keresték hozzátartozóikat. 

A megmentett embereket az utászkatonaság csónakjai az árvíztől mentes területre szállították, 

s onnan autókon Beregszászba vitték őket. Huszt és Csap között húsz kilométeres sávon lépett 

ki a Tisza medréből és elöntötte az egész vidéket. A falvak víz alatt álltak. Igen sok faluból 

még nem érkezett hír, mert ezek a helységek el voltak zárva a külvilágtól. A telefon és távíró 

összeköttetés megszakadt. Tiszaújlak egyetlen romhalmazzá vált s ami még megmaradt a 

mezővárosból, még azt is le kellett bontani. Legendákat meséltek a tiszaújlaki postamester 

hősies magatartásáról, aki még akkor is Morse-jeleket adott le távírókészülékén, amikor a víz 

már nyakig ért. A ruszinszkói országos hivatal vezetője megnyugtatni igyekezett a 

szerencsétlenül járt és hajléktalanná vált embereket. A katonai utász csapatok és a 

Vöröskereszt osztagok emberfeletti munkát végeztek, hogy kimentsék az árszigetről a 

kétségbeesett embereket. A csónakon érkezőket az egyes földhányásokra menekült emberek 

kétségbeesett jajveszékelései fogadták. Apák, anyák, gyerekeik után érdeklődtek, a gyerekek 

a szülőket keresték.87 

 

 

2.13. A falu mártírjai a „málenykij robot”- ban 

Tiszaújlak lakossága 1944-ben 3429 fő volt. A tiszaújlaki civil férfiakat 1944. november 17–

26. között elhurcolták. Ismeretes, hogy az NKVD tisztjei különös szerepet szántak a 

településnek: itt éjszakáztatták a Szolyvára induló internáltakat. Áldozataikat a Tisza – Túr 

vidék magyar falvaiból hurcolták el. Az 1945. július 1-én felsőbb utasításra lágerlista szerint a 

jelzett időpontban 228 férfi nem tartózkodott a faluban. A szeretteiktől távolba szakadt 126 

férfi neve mellett az NKVD szolyvai, szanoki és szambori lágere van feltüntetve. A civil 

deportáltakon kívül 102 volt katonát is számon tartanak, akiket eltűntnek vagy hadifogolynak 

nyilvánítottak. Egyesek nevénél az utolsó tábori posta címet is lejegyezték. A KMKSZ helyi 
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alapszervezete a túlélők segítségével készített listát. Szerintük a faluból 147 személyt 

hurcoltak el, akik közül 23-an életüket vesztették és csak 124-en tértek haza. A II. 

világháborúban kb. 50-en haltak meg. 1989. november 16-án a község temetőjében 

emléktáblát avattak a sztálinizmus tiszaújlaki áldozatainak tiszteletére. A nagyközségben 

1991. január 1-én, még 17 olyan férfi élt, aki megjárta a láger poklait. Megjegyzendő: 1944 

után a helyi túlbuzgó sztálinisták az ukrán kommunista nacionalistákkal együtt a falu 

határában lévő Rákóczi-emlékművet, majd a nagy árvíz áldozatainak emlékére emelt Szent 

János kápolnát a földdel egyenlővé tették. Elképesztő volt az is, hogy a turulmadárban fasiszta 

jelképet láttak, ezért megbecstelenítették, eltüntették, az emlékoszlopot pedig a cipőgyár előtti 

téren emelt orosz katonák sírhantjára helyezték el. Ebben az időben vitték el és ítélték halálra 

Fábián Kázmér édesapját is, aki Rákóczi-ünnepségek szervezője volt. Ma már mind a két 

emlékhely újjáépült, hirdeti a magyar élni akarást.88 

A falu mártírjai: Bene József, Bihari Péter, Biky Sándor, Bosnyák Sándor, Bunna 

József, Csuha Árpád, Fábián Béla, Fábián Elemér, Hentes Bálint, Kapitány József, Karmacsi 

József, Karmacsi Károly, Kósa Károly, Kulcsár András, Lizák György, Márkus Ferenc, 

Molnár István, Orlóczki Lajos, Palotás János, Pekli József, Pődör Antal, Rozmán Dániel, Sütő 

András, Szilágyi Sándor, ifj. Szilágyi Sándor, Tóth Jenő, Tóth Sándor, Víg József, Zelik 

Gyula.89 

 

                                                           
88 DUPKA György: Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól. Patent-Intermix Kiadók, Ungvár-

Budapest, 1993. 132–133. 
89 Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944–2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, 2014. 99. 
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III. FEJEZET 

A TISZAÚJLAKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 

ÉS IRATANYAGAINAK RÖVID ISMERTETÉSE 

 

 

3.1. Az egyházközösség története 

A tiszaújlaki református templom a Fő út mentén, közel a határhoz található. A kezdetektől 

fogva az ugocsai egyházmegyéhez tartozott. 1550-ben tiszteletese volt, aki 14 kalangya és 10 

kéve búzát kapott a falu dézsmájából. 1565-ben mindössze 16 jobbágycsalád adózott itt. 

1577-ben Sárosoroszi filiájaként Csatári Gergely volt a prédikátora. Nagy Éliás bíró 

vezetésével 46 adózó családfőt írtak össze az egyházközösségben. Ebből következtetve a 

gyülekezet 230-250 főnyi lehetett. 1578-ban Debreceni Fábián „verbi divini minister" szolgált 

itt, mint anyaegyházban. Leányegyházként hozzátartozott Barkaszó és Rafajnaújfalu is. 

Dézsmabeli járandósága a három gyülekezetből jelentős mennyiségű: 17,5 kalangya búza 

volt. Az 1580-as években is volt mindig prédikátora, de név szerint nem ismerjük. 1610-ben 

viszont már újra elvesztette önállóságát a gyülekezet, mert mint Tiszabecs leányegyházaként 

tűnik fel. 1612-ben Miskolczi János tiszabecsi és tiszaújlaki prédikátornak mondta magát, aki 

egészen 1622-ig, tehát 10 esztendőn át szolgált a két gyülekezetben. 1623-ban a két 

szomszédos gyülekezet közösen iskolát is fenn tartott. Ebben az időben Bondi István tanította 

a két falu gyermekeit. 1626-tól újra anyaegyház lett, Milotai Lőrincz már csak újlakon mondja 

magát „Minister Verbi Dei"-nek. Anyaegyházként érte meg a századfordulót is. Ekkor a 

beregi egyházmegyéhez tartozott. 1727-ben szintén ebben az egyházmegyében Forgolányi 

János volt a lelkipásztora. 1736-ban az egyházkerületi jegyzőkönyv szerint újra az ugocsai 

egyházmegyéhez tartozott. A XVIII. század végén, Gálvári Mihály lelkészsége idején 1780–

1785-ben, gyenge gyülekezet lehetett, mert részére több ízben segélyt rendelt a kerület. 1843-

ban Kovács János lelkész 283 léleknek volt a prédikátora. Nagy László tanító 11 fiút és 7 

leányt tanított az iskolában.90  

Az 1808-ban keletkezett összeírás szerint Tiszaújlakon 1552-ben épült fából, kis 

tornyocskával, templom, amelyet 1798-ban renováltattak.91 Újabb kiadványokban viszont az 

áll, hogy a templom 1727-ben egy só raktár átalakításával épült.92 1903-ban kibővítették, és 

tornyot építettek fölé. Mivel a gyülekezetnek megtakarított pénze nem volt, a 

                                                           
90 Tiszaújlaki református templom, Tiszaújlak. Kárpátinfo.net weboldal. Forrás: http://www.karpatinfo.net 

/latnivalok/tiszaujlaki-reformatus-templom-tiszaujlak (2016. április 9.) 
91 Tiszaújlaki református templom, Tiszaújlak. Kárpátinfo.net weboldal. Forrás: http://www.karpatinfo.net 

/latnivalok/tiszaujlaki-reformatus-templom-tiszaujlak (2016. április 9.) 
92 I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. 1999. 243.) 
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belügyminiszterhez fordultak gyűjtési kérelemmel. A kérelem elfogadása után a gyűjtés egész 

Magyarország területére kiterjedt. Az építés 1905-ben fejeződött be. 1913-ban, 1933-ban és 

1947. december 30-án hatalmas árvíz pusztított Tiszaújlakon. Az utóbbi volt a legnagyobb, 

amikor 8 ember is életét vesztette. Az 1933-as árvízkor dőlt össze a régi parókia és az iskola, 

amelyet 1942-re építettek újjá. 1971. október 10-én került sor a belülről megújított és kifestett 

templom szentelésére, 1973. július 12-én pedig az új templomgomb felhelyezésére, melyben 

Kovács Zoltán lelkész egy emlékiratot helyezett el a gyülekezet történetéről és a 

munkálatokról. Nagyobb felújítás utoljára 1988-ban történt.93  

A harangokat Egri Ferenc készítette Kisgejőcön. A keresztelőkancsót 1717-ben 

Szentczi Ferenc Úr élete párjával Kismarjai Erzsébet asszonnyal ajándékozták a tiszaújlaki 

gyülekezetnek Isten dicsőségére.94 

A község lakosainak a száma 1991-ben 3.500 fő volt. Ebből magyar 3.180 fő. A 

református gyülekezet lélekszáma 900–1000 lélek között van. Kovács Zoltán lelkipásztort 

1949-ben a szovjet-hatóság hazaárulás vádjával letartóztatta, 25 évre elítélte és Szibériába 

hurcoltatta. Szabadulása után 1956-ban nem térhetett vissza Tiszaújlakra, ugyanakkor a 

balazséri és nagybégányi gyülekezetben szolgálhatott tovább. 1990-ben „Bilincsben is 

békességben Istennel" címen kiadta szibériai rabságának történetét.95 

A Tiszaújlaki Református Egyházközösség lelkipásztorainak névsora 1806-tól 1999-

ig: Újlaki Gedeon (1806–1836), Ungvári István (1836–1840), Balogh Dániel (1840–1842), 

Kovács János (1842–1845), Jászai József (1845–1850), Baksai Mihály (1850–1853), Szabó 

Mihály (1853–1857), Ladányi Pál helyettes lelkész (1857), Szabó József (1857–1863), Varga 

János (1863–1872), Poroszlai János (1873), B. Nagy Elek (1874–1895), Sarkadi Mihály 

(1895–1907), Sinka Gyula (1907–1911), Sarkadi Mihály (1911–1923), Kiss István (1924–

1944), Kovács Zoltán (1944–1949), Szabó Béla, Dr. Sárkány Lajos, Toldy György, Csik 

József, Forgon Pál, Csok József, Szabó Elemér ők heten voltak a lelkipásztorok egymás után 

1949–1966 között, Kovács Zoltán (1966–1973), Illés Gyula (1973–1975), Oroszi Pál (1975–

1985), Baráth Imre (1985–1993), Czirók Béla (1993–1999).96 
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/latnivalok/tiszaujlaki-reformatus-templom-tiszaujlak (2016. április 9.) 
94Tiszaújlaki református templom, Tiszaújlak. Kárpátinfo.net weboldal. Forrás: http://www.karpatinfo.net 

/latnivalok/tiszaujlaki-reformatus-templom-tiszaujlak (2016. április 9.) 
95 I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. 1999. 243–244. 
96 RADVÁNSZKY 2000. 93. 
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3.2. Az egyházközösség iratanyagai 

A Tiszaújlaki Református Egyházközösség tulajdonában számos iratanyag őrződött meg. 

1890-től megtalálhatóak a keresztelési anyakönyvek97 egészen napjainkig, amelyek rögzítik a 

megkereszteltek számát (lásd: 1. táblázat). Továbbá tartalmazzák az ez idő köz alatt 

szolgálatot teljesítő lelkészek névsorát és szolgálati idejét is. Mindezek mellett megtalálhatóak 

még az anyakönyvekben a megkeresztelt gyerekek nevei, felekezeti hovatartozásuk, születési 

éveik és a szüleik nevei. 

 
1. táblázat. A megkereszteltek száma 1890-től 2013-ig 

a Tiszaújlaki Református Egyházközösség keresztelési anyakönyvei alapján 
№ Év Fő  № Év Fő  № Év Fő  № Év Fő 

1.  1890 33  30.  1919 20  59. 1948 31  88. 1984 29 

2.  1891 49  31.  1920 34  60. 1949 9  89. 1985 36 

3.  1892 39  32.  1921 32  61. 1950 1  90. 1986 31 

4.  1893 54  33.  1922 39  62. 1958 25  91. 1987 24 

5.  1894 30  34.  1923 32  63. 1959 21  92. 1988 23 

6.  1895 43  35.  1924 24  64. 1960 38  93. 1989 31 

7.  1896 42  36.  1925 35  65. 1961 25  94. 1990 31 

8.  1897 32  37.  1926 21  66. 1962 22  95. 1991 28 

9.  1898 32  38.  1927 38  67. 1963 28  96. 1992 39 

10.  1899 36  39.  1928 23  68. 1964 18  97. 1993 29 

11.  1900 32  40.  1929 33  69. 1965 16  98. 1994 32 

12.  1901 34  41.  1930 27  70. 1966 15  99. 1995 30 

13.  1902 32  42.  1931 26  71. 1967 12  100. 1996 23 

14.  1903 28  43.  1932 34  72. 1968 23  101. 1997 21 

15.  1904 30  44.  1933 23  73. 1969 32  102. 1998 22 

16.  1905 25  45.  1934 32  74. 1970 32  103. 1999 20 

17.  1906 34  46.  1935 15  75. 1971 36  104. 2000 18 

18.  1907 35  47.  1936 32  76. 1972 28  105. 2001 23 

19.  1908 32  48.  1937 20  77. 1973 28  106. 2002 14 

20.  1909 32  49.  1938 30  78. 1974 18  107. 2003 18 

21.  1910 33  50.  1939 26  79. 1975 19  108. 2004 16 

22.  1911 25  51.  1940 27  80. 1976 20  109. 2005 14 

23.  1912 29  52.  1941 36  81. 1977 25  110. 2006 30 

24.  1913 27  53.  1942 43  82. 1978 30  111. 2007 18 

25.  1914 41  54.  1943 36  83. 1979 31  112. 2008 23 

26.  1915 27  55.  1944 33  84. 1980 26  113. 2009 18 

27.  1916 15  56.  1945 25  85. 1981 17  114. 2010 17 

28.  1917 7  57.  1946 24  86. 1982 20  115 2011 17 

29.  1918 16  58.  1947 29  87. 1983 30  116 2012 21 

            117 2013 8 

 

A keresztelési anyakönyveken kívül házassági anyakönyvek is vannak 1950-től egészen 

1992-ig, amelyek hasznos adatokat tartalmaznak a házasságkötésekkel kapcsolatban, mint 

például: a házasodó felek neveit, felekezeti hovatartozásukat és a házasság kötés dátumát. 

(lásd: 2. táblázat).98 

                                                           
97Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Keresztelési anyakönyvek 1890–1992, Keresztelési anyakönyvek 

1993–2013. 
98 Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Házassági anyakönyvek 1950–1979, Házassági anyakönyvek 1980–

1992. 
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2. táblázat. Házasságkötések száma 1950–1992 között 

a Tiszaújlaki Református Egyházközösség házassági anyakönyvei alapján 

№ Év 
Házasságok 

száma 
 № Év 

Házasságok 

száma 
 № Év 

Házasságok 

száma 
 № Év 

Házasságok 

száma 

1. 1950 8  12. 1961 5  23. 1972 5  34. 1983 2 

2. 1951 8  13. 1962 5  24. 1973 11  35. 1984 4 

3. 1952 5  14. 1963 4  25. 1974 4  36. 1985 4 

4. 1953 2  15. 1964 2  26. 1975 1  37. 1986 1 

5. 1954 2  16. 1965 3  27. 1976 3  38. 1987 3 

6. 1955 0  17. 1966 3  28. 1977 5  39. 1988 5 

7. 1956 0  18. 1967 5  29. 1978 5  40. 1989 5 

8. 1957 9  19 1968 9  30. 1979 5  41. 1990 4 

9. 1958 7  20. 1969 5  31. 1980 2  42. 1991 4 

10. 1959 5  21. 1970 6  32. 1981 4  43. 1992 9 

11. 1960 5  22. 1971 7  33. 1982 3     

 

Mindezeken kívül találunk még halotti anyakönyveket, amelyek 1950-től 1992-ig 

tartalmaznak adatokat az elhalálozásokkal kapcsolatban. Az anyakönyvek rögzítik az elhunyt 

nevét, elhalálozásának idejét és annak körülményeit, azaz betegségben hunyt el az adott 

személy vagy természetes halál által. (lásd 3. táblázat).99 

 
3. táblázat. Halálozások száma 1950–1992 között 

a Tiszaújlaki Református Egyházközösség halotti anyakönyvei alapján 

 

№ Év 
Halottak 

száma 

 

№ Év 

Halotta

k 

száma 

 

№ Év 
Halottak 

száma 
 № Év 

Halottak 

száma 

1. 1950 6  12. 1961 10  23. 1972 13  34. 1983 13 

2. 1951 8  13. 1962 10  24. 1973 15  35. 1984 16 

3. 1952 10  14. 1963 3  25. 1974 8  36. 1985 14 

4. 1953 8  15. 1964 2  26. 1975 9  37. 1986 9 

5. 1954 8  16. 1965 1  27. 1976 11  38. 1987 14 

6. 1955 6  17. 1966 9  28. 1977 12  39. 1988 11 

7. 1956 10  18. 1967 12  29. 1978 19  40. 1989 13 

8. 1957 6  19. 1968 12  30. 1979 10  41. 1990 15 

9. 1958 7  20. 1969 13  31. 1980 11  42. 1991 19 

10. 1959 12  21. 1970 11  32. 1981 11  43. 1992 22 

11. 1960 11  22. 1971 13  33. 1982 14     

 

Az 1890 és 1950 közötti időszakra vonatkozólag ismerjük a konfirmáltak neveit és számát, az 

ezeket rögzítő iratanyagoknak köszönhetően (lásd 4. táblázat).100 

4. táblázat. A konfirmáltak száma 1890–1950 között 

a Tiszaújlaki Református Egyházközösség iratanyaga alapján 
№ Év Fő  № Év Fő  № Év Fő  № Év Fő 

1. 1890 10  17. 1906 13  33. 1922 5  49. 1938 3 

2. 1891 5  18. 1907 14  34. 1923 8  50. 1939 12 

3. 1892 9  19. 1908 13  35. 1924 6  51. 1940 13 

4. 1893 5  20. 1909 9  36. 1925 8  52. 1941 13 

5. 1894 7  21. 1910 8  37. 1926 6  53. 1942 6 

6. 1895 6  22. 1911 10  38. 1927 15  54. 1943 4 

                                                           
99 Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Halotti anyakönyvek 1950–1978, Halotti anyakönyvek 1979–1992. 
100 Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Konfirmáltak névsora 1890–1950. 
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7. 1896 4  23. 1912 7  39. 1928 2  55. 1944 6 

8. 1897 8  24. 1913 7  40. 1929 11  56. 1945 6 

9. 1898 7  25. 1914 6  41. 1930 8  57. 1946 18 

10. 1899 8  26. 1915 7  42. 1931 7  58. 1947 13 

11. 1900 5  27. 1916 2  43. 1932 6  59. 1948 5 

12. 1901 5  28. 1917 2  44. 1933 3  60. 1949 2 

13. 1902 4  29. 1918 6  45. 1934 8  61. 1950 8 

14. 1903 4  30. 1919 17  46. 1935 4     

15. 1904 13  31. 1920 7  47. 1936 10     

16. 1905 9  32. 1921 10  48. 1937 6     

 

Az 1890-es évekből szám szerint tizenkettő számla maradt fenn, amelyek leírják, 

hogy a tiszaújlaki református egyház miket fizetett ki és mire áldozott pénzt.101 

A tiszaújlaki református parókián több sajtóanyag is megőrződött, amelyek a két 

világháború közötti időszakban jelentek meg.102 Az Egyetemes Református Egyház Hivatalos 

Lapjából az alábbi évfolyamokat találjuk meg: 

 IX. évfolyam: 7. szám (1929. február 17, Nagykapos), 19. szám (1929. május 

12, Nagykapos), 20. szám (1929. május 19, Nagykapos), 35. szám (1929. 

szeptember 1, Nagykapos), 51. szám (1929. december 22, Nagykapos);103 

 XI. évfolyam: 43. szám (1931. október 25, Nagykapos);104 

 XVII. évfolyam: 6. szám (1937. február 6, Nagykapos), 7. szám (1937. február 

13, Nagykapos), 11. szám (1937. március 15, Nagykapos).105 

Továbbá a Tiszaújlaki Református Egyházközösségben megtalálhatóak a gondnoki számadás 

könyvei az 1925. évtől kezdődően egészen az 1949. évig.106 Az egyházközösségben több 

jegyzőkönyvvel is találkozhatunk: a két legrégebbi az 1861. és az 1891. évben keletkezett, 

míg az összes többi az 1903 és 1948 közötti évekből való.107 

Az iratanyagok sorát végül a telekbirtokokra vonatkozó dokumentumokkal zárjuk, 

amelyek alapján arra következtethetünk, hogy a tiszaújlaki református egyháznak számos 

telekbirtoka volt, amelyeket azonban a második világháború utáni szovjet időszakban teljes 

mértékben elveszített.108 

 

 

                                                           
101 Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Nyugta 1890. 
102Adatközlő: Sipos József (1980), Tiszaújlaki református lelkész. 
103Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Az Egyetemes Református Egyház Hivatalos Lapja, IX. évfolyam, 

7. szám, 19. szám, 20. szám, 35. szám, 51. szám 1929. 
104Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Az Egyetemes Református Egyház Hivatalos Lapja, XI. évfolyam, 

43. szám 1931. 
105Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Az Egyetemes Református Egyház Hivatalos Lapja, XVII. 

évfolyam, 6. szám, 7. szám, 11. szám 1937. 
106Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Gondnoki számadás könyve (1925–1949). 
107Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Jegyzőkönyv (1861), Jegyzőkönyv (1891), Jegyzőkönyvek (1903–

1948). 
108Tiszaújlaki Református Egyházközösség: Telekbirtok, 1945. 
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3.3. Az egyházközösség temploma, harangjai és úrasztali felszerelési tárgyai 

Tiszaújlak református egyházközösségének temploma egy nagy kert közepén áll, egyszerű 

drótkerítéssel körülvéve. Tornya a hajóba beépült. Toronysisakja egyszerű, a falak fölött 

megtört, majd sokszögletű hegyes gúla alakú. Ablakai csúcsívesek, berendezése modern. A 

szószék épített, a szószékkorona sokszögű kupolás. Az úrasztala kerített.109 

A helyi egyházközösség két haranggal rendelkezik: 

 Az egyik harang 1851-ből származik, mely bronzból készült öntött díszítéssel. A 

tetején mintasor, majd füzérek láthatóak. A következő felirat olvasható rajta: A T. ÚJLAKI 

REF: EKLA ÖNTETTE MAGA KÖLTSÉGÉN 1851.110 

 A másik harang jóval később 1924-ben, Kisgejőcön, készült ugyancsak bronzból, 

öntött díszítéssel. A felső részén gyöngysor és szalagos koszorú látható. Két felirat is 

olvasható rajta: 1) ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJŐCZÖN 1924, 2) 

KÖZADAKOZÁSBÓL ÖNTETTE ISTEN DICSŐSÉGÉRE FILEPP JÁNOS GONDNOKSÁGA 

ALATT. A két felirat között mintasor található.111 

A falu református egyházközösségének tulajdonában továbbá az alábbi úrasztali 

felszerelési tárgyak vannak:112 

 Kehely – 1890 körül készült, ezüst, öntött, vésett díszítéssel. Tagolt domború 

talpú, szárán gyűrű és váza alakú nódusz, kupája tulipánkehely alul szőlőindás, kalászos 

díszítéssel van ellátva. A szájperem alatt felirat található: „Az Úr Jézus drága vére Tiszaújlak 

református egyháza részére a híveik kegyes ajánlatából. 1890.” 

 Kehely – 1910 körül készült, ezüst, tagolt domború talpú. Rövid szárán vastag 

gyűrű, kupája hosszú, enyhén szélesedő, alul csavart bordákkal, felül vésett felirattal: „A 

tiszaujlaki református egyháznak adományozta Berniczei Royko Alfréd egyház-megyei tanács 

bíró 1928.” 

 Talpas tál. XX. században készült, fém, öntött díszítéssel. Tagolt domború 

gyöngysoros talpú, vastag szárán domború kisebb nagyobb oválisok és szalagmotívum, öble 

mély, domború peremű. 

 Boroskanna. A XVIII. században készült Eperjesen, ón, öntött, vésett díszítéssel. 

Kis gyűrűs talpú, felfelé szűkülő testű, közepén domború, korongos fogójú fedéllel, 

ujjtámasza virágdíszes. Talpán, nyakán flechelt hullámsáv, közöttük többszörös gyűrűsorok 

között vésett virágos díszítés két szembenéző ülő szarvassal. Felirata: „F. T. A. ATA I. D:". 

Alján karcolva: „Dévai Jánosné adta." 

                                                           
109I. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye. 1999. 244–247. 
110Uo. 247–248. 
111Uo. 248. 
112Uo. 244. 
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 Kancsó. A XVIII. század elején készült ugyan csak Eperjesen, ón, öntött, vésett 

díszítéssel. Domború, peremes talpú, alul öblös, körte alakú testű, kiöntőcsőrös, domború 

tagolt fedelű, gyöngysoros ujjtámasszal, füle végén gyöngysor. 

 Abrosz. Az 1910-es években készült, fehér damaszt, saját színében 

damasztmintával. Mérete: 201 x 130 cm. 

 Katedratakaró. Az 1940-es években készült, fekete szövet, aranyszállal és 

selyemmel szőtt szőnyegmintával. Méretek: 131 x 65 cm. 

 Garnitúra (2 darab). Az 1940-es évek elején készült, fehér vert csipke, kehely és 

szőlőmintás befűzéssel. 

 Terítő. 1940-ben készült, kerek, fehér vart csipke, csillagokból összeállított 

díszítéssel. Át mérője: 145 cm. 

 Abrosz. Az 1950-es évek elején készült, fehér, pamutos vászon, sötétkék 

vagdalásos mintával, szélén monogram: „L. J.” Mérete: 102 x 58 cm. 

 Terítő. Az 1950-es évek végén készült, fehér, körben madeirahímzéses. Mérete: 

96 x 47 cm. 

 Abrosz. 1959-ben készült, fehér ipari damaszt mintás. Széle körben cakkos. Négy 

sarkában tömött lapos öltéssel és gépi hímzéssel, fehér gyöngyfonallal és aranyszínű 

műszállal szőlőfürtös, szélei közepén kalászos mintával. A terítő közepén hímzett talpas 

kehellyel. Méretek: 150 x 138 cm. 

 Szószékterítő. Az 1970-es évek elején készült, fehér gyolcs, madeirahímzéses 

mintával. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 

Tiszaújlak történetével nem sok kutató és történész foglalkozott. A szakdolgozatom első 

fejezetében leírtuk azokat a fontosabb munkákat, amelyek valamilyen formában 

foglalkoznak Tiszaújlakkal és annak múltjával. Összesen hat szakmunkát és két 

monográfiát sikerült áttekintenünk, amelyek lényeges információkat tartalmaztak. 

Ugyanakkor még nem jelent meg olyan munka, amely a település történetét mutatná be 

az alapításától kezdődően egészen napjainkig. 

A szakdolgozat második fejezete Tiszaújlak története címet viseli, amelyben 

mindazon információk összefoglalására került sor, amelyek fellelhetőek a településsel 

kapcsolatban a vizsgált magyar nyelvű történetírásban. E fejezet megírása alatt arra 

lettünk figyelmesek, hogy Tiszaújlak történetével leginkább Csatáry György 

foglalkozott komolyabban, aki Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában című 

munkájában a tiszaújlaki sólerakat, sószállítás történetét mutatja be a II. Rákóczi Ferenc 

által vezetett szabadságharc korában. Ugyanakkor ki kell még emelnünk Szabó István 

Ugocsa megye című monográfiáját, valamint Botlik József és Dupka György 

Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján című könyvét, amelyek szintén 

tartalmaznak értékes adatokat Tiszaújlakra vonatkozólag. 

A harmadik fejezetben a Tiszaújlaki Református Egyházközösség történetének 

rövid leírására után az egyházközösség tulajdonában lévő olyan iratanyagok 

ismertetésére került sor, mint például keresztelési-, házassági- és halotti anyakönyvek, 

gondnoki számadási könyvek, egyházi jegyzőkönyvek stb. A református 

egyházközösségnél végzett kutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon 

sok a feltáratlan iratanyag, amelyek értékes adatokat tartalmaznak mind egyháztörténet 

és mind helytörténet szempontjából. 



39 
 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Метою моєї курсової роботи було більш поглиблено вивчити історію селища 

Вилок. Під час написання роботи, я зміг ще проще дізнатися селище в якому 

проживаю та виріс Я  зміг вивчити краще господарську діяльність, історію 

реформацької церкви, географічне розташування,визначні місця, історичні події, 

які відбувалися у селищі. Я дуже багато дізнався про визвольну війну Ференца 

Раковці, про життя Есе Томаша. 

Курсова робота складається з трьох частин: перша частина -  Вилок у 

місцьевий угорський історіографії, друга частина – Історія Вилка, третя частина-

Вилоцька реформацька церква. В першій частині, я описав джерела, в яких 

містилася інформація про історичні факти та події, які відбувалися в селищі. З 

цього можна  зробити висновок, про виникнення  назви селища, географічне 

розташування, господарську діяльність, про склад зі сіллю, визвольну війну 

Ференца Раковці, перші письмові згадки про селище. 

Друга частина має таку назву – Історія Вилка, і складається з дев’яти 

підпунктів. У першому  підпункті я описав перші згадки про селища, виникнення 

назви Вилка  та її зміни. У другому підпункті я займався  з географічним 

розташуванням селища. В наступному підпункті   подані інформації про місцеве 

самоврядування. У четвертому підпункті я зймався з населенням Вилка. У 

п’ятому підпункті  я описав сільсько-господарське життя. У шостому підпункті я 

описав угорськомовні установи.  В наступному підпункті я займався з церковним 

життям. У передостанньому підпункті я описав визначні місця та пам’ятки мого 

селища. Останній підпункт містить інформацію про перевезення сольі, про склад 

зі сіллю під час визвольної війни Ференца Раковці.  

Третя частина має назву–Вилоцька реформацька церква. В цій частині, я 

описую історію церкви та церковне життя жителів  селища. В цій частині, я 

описую історію реформацької церкви,  а також вивчаю історичні документи, про 

церковне життя, яке було оформлено мною у вигляді таблиці, в якій розписано та  

проаналізовано історичні відомості про хрещення та відомості про смертність всіх 

жителів нашого села. 
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