
Csatáry  György  

LEVÉLTÁRI 

KALÁSZATOK 





Csatáry  György  

LEVÉLTÁRI  KALÁSZATOK  



Kárpátaljai Magyar Könyvek 

21 

Sorozatszerkesztők:  Dupka  György,  Fejes  János,  
Tirkánics  Gabriella,  Réthyné  Bulecza  Rozália  

A kiadvány  megjelenését  a Magyar  Művelődési  és  
Közoktatási  Minisztérium  támogatta  

Borító:  Jankovics  Mária  

©  Csatáry  György,  1993  

Megjelent  az  Intermix  Kiadó  gondozásában  
Felelős kiadó:  Dupka  György  

Felelős  szerkesztő:  Réthyné  Bulecza  Rozália  
ISBN  963  8129  49  2  

Készült Ungváron,  a Patent Nyomda-  és  
Kiadóvállalatnál,  1993-ban  

Felelős  vezető:  Kovács  Dezső  
Műszaki  szerkesztő:  Negre  Viktor  

Rend.  sz.:  660  

Forgalomba kerül  megállapodás  szerinti  áron  



Csatáry György 

Levéltári  kalászatok  
(tanulmányok,  szövegközlemények)  

INTERMIX  KIADÓ  
UNGVÁR —  BUDAPEST  

1993 



MB 145.484 



Rövid  levéltártörténet  

A Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltár  (a továbbiakban  KTÁL)  
múltját és tevékenységét bemutató  tanulmány vagy  egy  átfogó tá-
jékoztatást  nyújtó  írás  alig jelent  meg.  A kárpátaljai  levéltárügy  
fejlődésének főbb mérföldköveit csak szűk szakmai körökben  isme-
rik. Leginkább vonatkozik  ez a szovjet levéltárügyre. Ennek persze 
múltban  gyökerező  okai  vannak.  Elég,  ha  megemlítjük,  hogy  az  
1944-es  rendszerváltás  után  a  levéltárak  a  belügyi  szervek  fel-
ügyelete  alá  kerültek.  így  a  kutatáshoz  különböző  engedélyek  
szükségeltettek.  A levéltár úgynevezett „titkos" anyagához,  ami az 
1919—1944-es  évek  között  képződött  iratokat  jelentette,  csak  a  
„legfőbb  szerv"  (KGB)  külön  engedélyével  lehetett  hozzájutni.  Az  
utóbbi években már megszűntek  ezek a zárak és lehetővé vált nem-
csak helyi, hanem külföldi  szakemberek  számára is a kutatás.  írá-
somban  megkísérlem  felvázolni  az  említett  levéltár  fejlődésének  
fontosabb  állomásait,  teret  szentelve  a politikai  rendszerváltások  
levéltári  következményeinek.  Nem  utolsó  sorban  emlékeztetek  
azon  levéltárosokra,  akik  rendszerint  csekély bérért,  de  annál  na-
gyobb lelkesedéssel  dolgoztak  azon, hogy történelmünk  írásos  em-
lékeit rendezzék  és  épségben  átadják  az  utókornak.  Ezen  munka  
gyümölcsét  a mai  történészkutatók  élvezik.  

Ismeretes,  hogy  a  levéltárak  a  társadalmi  élet  fejlődésével  
összefüggésben  tökéletesedtek,  általában  a  követelményeknek  
megfelelően.  A középkorban  leginkább  az egyházi  épületekben  tá-
rolták  az  arra  érdemes  okiratokat.  Az  idő  folyamán  a  szerzetes-
rendek, káptalanok,  kolostorok,  püspökségek  stb.  okmányállomá-
nya alakult át az akkori  értelemben vett levéltárrá.  Kastélyokban,  
kúriákban, magánházakban  halmozódtak  fel a nemesi  és főnemesi 
családok  személyes,  gazdasági  és  politikai  tevékenységét  tükröző  
írásos  emlékek.  

A  levéltárnak  mint  szervezett  hivatalnak  a  szükségessége  már  
a XVIII.  században jelentkezett,  mivel  nélkülözhetetlen  volt a me-
gyei  szervek  akadálytalan  munkájához.  Ekkor  a  megyei  jegyzők  
plusz  fizetés  mellett,  vagy  egy  segéderővel  végezték  a  teendőket.  
Az Ung megyei levéltáros jegyzők közül  Eőry Mihályt és Haraszthy 
Jánost emelném ki.  Ök lelkiismeretesen  kivették  részüket  az irat-
rendezésből.  A múlt  század  levéltárügyére jellemző  az  elszigetelt-



ség. A  munkácsi  levéltárosok  viszonylag függetlenül  tették  dolgu-
kat.  Dr.  Sas  Andor  kutatásai  alapján  betekintést  nyerhetünk  a  
munkácsi  városi  levéltárügybe  (Szabadalmas  Munkács  város  le-
véltára  1376—1850, Munkács,  1927). Munkácson  1813-tól  a város 
jegyzőjeként működő  Váry  László  a megszállott  buzgalmával  kez-
dett  az  iratcsomók  rendszerezéséhez.  Munkája  során  külön  jegy-
zékbe  rögzítette  a  város  levéltárának  dokumentumait  1376-tól  
1850-ig.  Az  általa  összeállított  iktatókönyvön  címként  ez  áll:  
„Lajstroma  a  város  levéltárában  lévő  leveleknek".  A  XIX.  század  
30-as  éveiben  Balajthy  József  derceni  református  pap  már  ezen  
iratok  alapján  adta  ki  könyvét  Munkács  történetéről.  

A  levéltárak  továbbra  is  a  megyei  vagy  városi  jegyző  hatáskö-
rében  maradtak.  A jegyzői  teendők  gyarapodása  hátráltatta  a  le-
véltári  munkát,  ezért komoly hiányosságok  voltak  tapasztalhatók  
e  téren.  Ezen  nehézségeket  még  fokozták  az  olykor  értelmetlenül  
megejtett átszállítások,  ami  szintén negatív hatással  volt az iratok 
rendezettségére, kutathatóságára. Jó példa erre az ugocsai  levéltár  
esete: 1850 decemberében egyesítették Beregés Ugocsa vármegyét,  
ennek következtében  a Nagyszőlősön  tárolt levéltárat  Beregszász-
ba  szállították,  ahol  több  mint  tíz  évig  hevertek  az  iratcsomók  
összezsúfolva, rendezetlenül.  1860-ban,  a két megye  újbóli  önálló-
sításakor  ismét  visszaszállították  Ugocsába.  Az  átszállításkor,  a  
kortársak  szerint,  a levéltár nagy hiányt  szenvedett.  A megyei  le-
véltárakon  kívül  több  egyházi  és  családi  levéltár  működött.  Ezek  
közül  a leghíresebb  a példásan  rendezett  görög katolikus  püspök-
ség és a munkácsi  csernekhegyi  kolostor levél-  és könyvtára  volt.  
A  püspökség  iratanyagát  magába  foglaló  Fond  (151)  ma  is  a  leg-
nagyobb  egységet  alkotja  a  levéltárunkban.  Itt  az  1140-es  évre  
vonatkozó  iratmásolatoktól  kezdve  a  püspökség  1949-es  feloszla-
tásáig találhatunk  iratokat.  A máramarosi  öt koronaváros  (Técső,  
Huszt,  Visk,  Hosszúmező,  Máramarossziget)  levéltára  is  gazdag  
iratanyagot  tárol. A koronavárosok  técsői  levéltárát  a múlt  század  
közepén  Gazela János  és  László  Mihály  rendezte.  

Figyelmet  érdemelnek  az  egykor  területünkön  élő  főnemesi  és  
nemesi  családok  levéltárai,  amelyek  közül,  sajnos,  kevés  maradt  
ránk. Megemlíthető  a Schönborn  grófok,  a Perényi  bárók,  a Pribé-
kek,  a Ruzsakovok  archívumai,  amelyek  bekerültek  a  levéltárba,  
és ma is kutathatók.  A vidéki  nemesség levéltárait,  amelyeket leg-



többször  falusi  kúriákban  őrizték  a rendszerváltozások  idején  be-
következett  vandál bánásmód  semmisítette  meg. Gondoljunk  a ro-
mán,  a  cseh  és  a  szovjet  államhatalom  viszonyulására  a  magyar  
történelmi  múlthoz.  

Az  1919-es Tanácsköztársaság  leverése  és  az azt követő  román  
intervenció idején nem kímélték  a levéltárakat sem, érzékeny kárt 
szenvedett ekkor az ugocsai  levéltár. Kárpátalja  Csehszlovákiához  
csatolása után hozzáláttak vidékünk megyei levéltárainak  közpon-
tosításához,  az  új  adminisztratív  felosztás  szerint.  Ennek  követ-
keztében  az  Ungváron  koncentrált  nagyszámú  iratanyag  miatt  
tervbe  vették  egy  központi  levéltár  felépítését,  ami  nem  valósult  
meg  soha.  Radványi  Miklós  a terület főlevéltárosa  vezetésével  kí-
sérletet  tettek  az egyesült  levéltár  rendezésére,  de  csak  részered-
ményeket  érhettek  el.  A  teljes  átszállítás fokozatosan  ment  végbe  
és  1928-ban  fejeződött  be,  az  anyag  rendszerezése  azonban  csak  
nagy  vonalakban  valósult  meg.  Ilyen  körülmények  között  érte  az  
immár  ungvári  központi  levéltárat  az  1938.  november  2-ai  első  
bécsi  döntés.  Ennek  értelmében  Kárpátalja  visszakapta  magyar-
lakta  területeit.  A  cseh  vezetés  zűrzavaros  igyekezettel  Husztra  
próbálta  átszállítani  az  egész központosított  levéltárat.  Az  iratkö-
tegek  nagy  részét  teherautókra  dobálták,  ezek  a Volosin  Köztár-
saság  szervezése  és alakulása  idején  nem mindig  értek  célba.  Tel-
jesen  összekuszálódott  még  a  Radványi  által  létrehozott  rend  is.  
Sok irat megsemmisült,  elkallódott,  illetéktelen  kezekbe került.  A  
teljes káosz  közepette,  az  1939.  március  15-ei  magyar  visszaren-
deződés  után  ismét  életbe  lépett  a  magyarországi  megyénkénti  
közigazgatási  beosztás.  Ungvárról  és  Husztról  darabonként  válo-
gatták  szét  az  Ung,  Bereg  és  Ugocsa  megyei  levéltárak  anyagait.  
Az  iratok megyék  szerinti  rendezését Jaross  Gyula kárpátaljai  fő-
levéltáros  vezetésével  végezték  az ungi  közigazgatási  kirendeltség  
megbízásából.  A visszarendezés  során kiemelkedő  munkát  végzett  
Tar  Zoltán  Ugocsából  berendelt  levéltáros,  később  Nagyszőlősön  
Bekény  István. Az  óriási  munka  eredményeképpen  1943-ra  alap-
jában  véve  rekonstruálódott  a  levéltárak  történelmi  (megyei)  fel-
osztása. A második világháború azonban elvonta a szakembereket, 
ami  megakadályozta  a munka  végleges  befejezését.  

Az  1944—ben létrejött  szovjet  államapparátus  kialakulása  után  
területünkön — cseh mintára — megalapították  a Kárpátaljai  Köz-



ponti  Levéltárat.  Ekkor  a magán  és később  az  egyházi  levéltárak  
is állami kézbe kerültek.  A magántulajdon  megszűntével  szomorú  
sors várt vidékünk magán könyv- és levéltáraira.  A KTAL-ba  csu-
pán  egy  részük  került.  

1945.  november  6-án  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsa  hatá-
rozatothozott  a Kárpátontúli  Ukrajna Központi Állami  Történelmi  
Levéltára  megalakulásáról  és  a  levéltári  anyag  rendezéséről.  Az  
intézmény  1946 januárjában  a  Kárpátontúli  Területi  Állami  Le-
véltár  nevet  kapta.  Az  újdonsült  levéltárosok  a  lakosság  segítsé-
gével  kutatták  fel  a különböző  szervezetek,  vállalatok  helyben  őr-
zött iratanyagát.  Összegyűjtötték  az  1944-ig megjelent  újságokat,  
folyóiratokat, könyveket  stb.  1948-ban  már közel  1 millió  300 ezer 
ügydarabot  (jegyinyica  hranyenyija)  tartottak  nyilván  és  ezzel  
alapjában  véve  befejeződött  az  iratok  begyűjtése.  

1949-ben  szervezték  meg  a  területi  pártbizottság  levéltárát,  
amely teljesen függetlenül  működött a területi  levéltártól. Itt gyűj-
tötték  össze  a  Csehszlovák  Kommunista  Párt  kárpátaljai  szerve-
zetének  iratait,  valamint  a területi  és járási  szintű párt-  és kom-
szomolszervezetek  dokumentumait.  Ez a levéltár  1986-ban  egy új  
impozáns, kimondottan irattárolásra szolgáló épületet kapott Ung-
váron,  amely később  a KTÁL  tulajdonába  ment  át.  

Ungváron  helyhiány  miatt  a levéltári  okiratokat  különböző  he-
lyeken tárolták. Raktárul  szolgált  a területi  pártbizottság  épületé-
nek  néhány  szobája,  a belügyi  osztály  egyes  helyiségei,  az  újság-
szerkesztőségek  stb. Ez az állapot  1953-ig tartott, amikor az egész 
levéltárat  ideiglenesen  Beregszászba  szállították.  Itt  az  egykori  
(1865-ben  épült)  börtönépületben  kapott  helyet,  ahol  már  jóval  
nagyobb  létszámmal  folytatták  az  okiratrendezést  a  szovjet  levél-
tári szabályoknak megfelelően. Ami nagyon röviden a következőket 
jelentette:  hivatalok,  gyárak,  üzemek,  szervezetek  stb.  tevékeny-
sége  folytán  felhalmozódott  iratok  külön  fondszámot  kaptak.  A  
rendszerezés  kronológiai  elv  szerint  történt,  vagyis  az  adott  szer-
vezet  egy  év  alatt  képződött  iratanyagát  témakörök  szerint  egy  
ügydarabban (jegyinyica hranyenyija) szedték  össze. Az egy témájú 
és néhány  évig folytatódó  (pl. bírósági) ügyeket  a legkorábban  da-
tált irat alapján  sorolták be  az úgynevezett  opiszba  (a  regesztákat  
tartalmazó  lajstromba),  feltüntetve  az  ügy  kezdetét  és végét jelző 
évszámokat. Az opisz az adott fondon belül  egy történelmi  periódus  



(pl.  1867—1918)  iratanyagának  regesztáit  tartalmazza  időrendi  
sorrendben.  E  szisztéma  időrendi  szempontból  jól  áttekinthetővé  
tette  az  anyagot.  Ugyanakkor  az  újbóli  rendezés  óriási  és  felelős-
ségteljes  munkája közben,  a korra  oly jellemző  mennyiségi  muta-
tók  hajszolása  miatt,  nem  sikerült  minden  szempontból  minőségi  
munkát végezni.  Ennek  ellenére  az évtizedeken  át folytatott mun-
ka  eredményeként  ismét kutathatóvá  vált levéltárunk  anyaga.  

Az  említett  helyhiány  miatt  úgy  alakult,  hogy  a KTAL  anyaga  
három  városban  —  Ungváron,  Munkácson  és  Beregszászban  —  
lett elhelyezve. Ungváron  és Munkácson  összpontosulnak  a szovjet 
időszak  dokumentumai,  míg  Beregszászban  az  1945-ig  képződött  
iratanyagot  tárolják.  Ezenkívül  területünk  minden járásában  mű-
ködik  egy-egy  járási  levéltár,  amely  az  iratanyag  elsődleges  fel-
dolgozását végzi. A levéltári  munkára  erősen  rányoirija bélyegét  a  
széttagoltság, különösen  a jelenlegi  privatizációval  és kártérítéssel 
kapcsolatos  levéltári  teendők  megszaporodása  idején,  de ettől  füg-
getlenül  a KTAL ma már eleget tehet elsődleges feladatainak:  töb-
bek  között  biztosítja  a  kutatási  lehetőségeket  az  érdeklődőknek  
történelmünk  bármely  időszakára  vonatkozóan.  

A KTÁL  1526 előtti  dokumentumai  

A  KTAL beregszászi  részlege  tartalmazza  a helybeli  egyházi  és  
más szervek iratanyagát.  Ezen belül kiemelt figyelmet érdemelnek 
a mohácsi vész (1526) előtt kiadott oklevelek  vagy azok  másolatai.  
Az  eredetiben  ránk  maradt  oklevelek  csekély  száma  ellenére  je-
lentős  történelmi  értéket képviselnek.  A  mohácsi  vész  után  bekö-
vetkezett pusztulás, az idegen uralom hatalmaskodása  vidékünkön  
enyhébb formákat  öltött.  így  megmenekültek  elődeink  történelmi  
ereklyéi  is.  A  levéltár  középkori  iratanyagáról  még  eleddig  nem  
készült  hasonló  lajstrom.  Segítségével  informálódhatunk  az  okle-
velek  tartalmáról.  A jegyzék  tájékoztatási  szándékkal  készült,  út-
mutatóul  szolgál  a kutatóknak  és  a  történelem  iránt  érdeklődők-
nek  a  levéltár  középkori  anyagáról.  A  szóban  forgó  okmányok  a  
következő  tíz  Fond-ban  (F.) helyezkednek  el:  

1. Ung  megye  főispánja.  Ungvár.  F.  4.  



2.  Bereg megye főispánja.  Beregszász.  F.  10.  
3.  Báró  Perényi  család  levéltára.  Nagyszőlős.  F.  60.  
4.  A  máramarosi  öt koronaváros  levéltára.  Técső.  F.  61.  
(Técső, Visk,  Huszt,  Hosszúmező,  Máramarossziget)  
5. A  munkácsi  csernekhegyi  kolostor  levéltára.  F.  64.  
6. A munkácsi görög katolikus püspökség levéltára. Ungvár.  F.  151.  
7.  Ugocsa  megye főispánja.  Nagyszőlős.  F.  674.  
8.  A  Pribék  család  levéltára.  F.  777.  
9. Máramaros  megye főispánja.  Máramarossziget.  F.  1369.  
(A  Fondot képező  63  ügydarab  csupán  töredéke  a  tudomásunk  

szerint  a romániai  Nagybányán  tárolt  főispáni  fondnak)  
10. Munkács város főbírája. Munkács.  (Váry  László  okmánykol-

lekciója)  F.  1589.  

Az ügydarabok (jegyinyica hranyenyija) tartalmi kivonatát a fel-
sorolt  fondok  szerint  kronológiai  sorrendben  közlöm.  A  tartalmi  
kivonatok  (regeszták)  sok  esetben  egy  dokumentumra  vonatkoz-
nak,  de  összefoglalhatják  több  oklevél  tartalmát  is.  Az  említett  
fondok  nagy  részét  a  negyvenes-ötvenes  években  rendezték  át  a  
szovjet levéltári szabályoknak megfelelően. Ennek a munkának ma 
is kimutatható hiányosságai  vannak  az iratok fondbéli  besorolását  
és  a regeszták  tartalmi  minőségét  illetően.  

A jegyzék összeállításánál  á levéltári úgynevezett opiszt (a fond-
ban  elhelyezett  ügydarabok  regesztáit  tartalmazó jegyzéket)  vet-
tem  alapul.  így  kerülhettek  be  az  alábbi  lajstromba  a később  ké-
szült,  de  az  említett  korra  vonatkozó  iratok  is.  Például  az  Ung  
megyei  főispáni  fond  nem  tartalmaz  1526  előtti  okleveleket,  de  
ettől függetlenül  a korra  vonatkozó  mutatókat  — amelyek  szintén  
értékes  adatokat  tartalmaznak  —  érdemesnek  tartottam  közölni.  

A latin  nyelvű, jellegzetes írástechnikával  készült oklevelek  tel-
jes  értékű  feldolgozása  és  történeti  kiértékelése  helyi  szakem-
berhiány  miatt  még  várat  magára.  

Ung  megye  főispánja  F.  4  

1.  1443—1699, Települések  megyék  szerinti  mutatója.  (F. 4,  op.  
14, jegy.  hran.  1)  



2.  1443—1699,  Betűrendes  mutató  az  Ung  megyei  levéltár  do-
kumentumaihoz.  (F.  4,  op.  14, jegy.  hran.  2)  

3.  1443—1574,  Betűrendes  mutató  az  Ung  megyei  levéltár  do-
kumentumaihoz.  (F.  4,  op.  14, jegy.  hran.  3)  

Bereg  megye  főispánja  F.  10  

1.  1342.  szeptember  5,  Nagy  Lajos  király  oklevele  Beregszász  
városához,  amelyben  engedélyezi  a  városi  bíróság  működését.  (F.  
10,  op.  1, jegy. hran.l)  másolat.  

2.  1389.  Zsigmond  király  rendelete  Miklós  és  Jakab  ugornyai  
nemesek  kiváltságainak  megerősítéséről  a  tiszai  kompforgalom-
mal  kapcsolatosan.  (F.  10,  op.  1, jegy.  hran.  2)  másolat.  

3.  1433—1547,  Magyar  uralkodók  kiváltságlevelei  Posaházy  
Lászlónak  és  Szepesy  Lászlónak  a  tákosi  és  ugornyai  birtokaira  
vonatkozólag.  (F.  10, op.  1, jegy.  hran.  3)  másolat.  

4.  1495.  május  15,  II.  Ulászló  király  jogadományozó  oklevele  
Beregszász  városának,  melynek  értelmében  a  város jogot  kap  a  
vám-  és  az  adóügyekkel  kapcsolatos  vitás  kérdések  elbírálására.  
(F.  10,  op.  1, jegy.  hran.  4)  másolat.  

5.  1505.  Anna  királyné  dekrétuma  egy  1492-ben  kiadott  okle-
vélben foglalt privilégiumok  megerősítéséről  a kislucskai  nemesek  
kiváltságait  illetően.  (F.  10,  op.  1, jegy.  hran.  5)  másolat.  

6. XVI.  század  eleje.  II.  Lajos király  rendelete,  amelyben  a  vá-
mosatyai  Magdolna Zsófiának adóbeszedési jogot  ad a komp és híd 
használatáért  Adonyban,  Kerecsenyben,  Heteniben,  Vámosatyá-
ban.  (F  10,  op.  1, jegy.  hran.  6)  másolat.  

7.  1522.  Bírósági  jegyzőkönyv  Bányai  Tamás  és  Szabó  Albert  
munkácsi  nemesek  közötti  birtokperekről.  (F.  10,  op.  1,  jegy.  
hran.7)  eredeti.  

8.  1524. július  7, Mária királyné rendelete a megyéhez  azon  ada-
tok  felterjesztéséről,  amelyek  a  Guty  családnak  a  munkácsi  vár  
tisztviselői  ellen tett panaszának kivizsgálásához  szükségesek.  (F.  
10,  op.  1, jegy.  hran.  8)  másolat.  



1.  1400—1450,  Ismeretlen  szerző  feljegyzései,  amelyek  a kassai 
minorita  kolostor  Perényiek  általi  alapítását  bizonyítják.  (F.  60,  
op.  1, jegy.  bran.  1)  eredeti.  

2.  1414, Zsigmond király oklevele  Perényi  Péternek  Máramaros  
megye főispánjának,  melynek  értelmében  ő  és  örökösei jogot  kap-
nak  az  arany  és  az  ezüst  szabad  bányászására  saját  birtokukon.  
(F.  60,  op.  1, jegy.  hran.  2)  másolat.  

3.  1417,  Beseny  István  földjének  elzálogosításáról  Perényi  Gá-
bornak  való  tartozása  miatt.  (F.  60,  op.  4, jegy.  hran.  1)  másolat.  

4. XIV.  század  első fele.  Ismeretlen  szerző  feljegyzései  Szamos-
Beti  és  Pete  családok  vagyonának  átadásáról  a Csáky  családnak.  
(F.  60,  op.  1, jegy.  hran.  3)  másolat.  

5.  1492. Ugocsa  megye  értesítése  Bánfi  Borbála fertősalmási  la-
kos  adósságának  törlesztéséről  Perényi  János  özvegyének  Károlyi  
Krisztinának  a javára.  (F.  60,  op.  1, jegy.  hran.  4)  másolat.  

6.  XV.  század  vége.  Ismeretlen  szerző  feljegyzései  II.  Ulászló  
magyar  király  adományairól  a  leleszi  konventnek.  (F.  60,  op.  1,  
jegy.  hran.  5)  másolat.  

7.  1514—1674,  Iratmásolatok  a  Perényi  család  földbirtokainak  
állapotáról  Túrterebesen,  Sásváron  és  más  falvakban.  (F.  60,  op.  
1, jegy.  hran.  6)  másolat.  

8.  1517,  II.  Lajos magyar  király  rendelete  Perényi  Imre  királyi  
helytartónak  és örököseinek  tiszteletbeli  kitüntetéséről  (F.  60,  op.  
1., jegy.  hran.  7)  másolat.  

9.  1525.  Perényi  Krisztina  levele  Perényi  Imréhez.  (F. 60,  op.  4,  
jegy.  hran.  2)  eredeti.  

10. 1526. VI. Alexander római pápa bullája a parasztszármazású 
katonák  bűneinek  feloldásáról,  akik  a törökökkel  folytatott  hábo-
rúban  harcoltak.  (F.  60.  op.  1, jegy.  hran.  8)  másolat.  

A  Máramarosi  öt koronaváros  levéltára  F.  61  

1.  1326—1664,  Magyar  királyok  és Báthory  István  erdélyi  feje-
delem  oklevelei  a  Máramaros  megyei  falvak  és  városok  kiváltsá-
gairól.  (F.  61,  op.  2, jegy,  hran.  1)  másolat.  



2.  1453. V. László király rendelete  a máramarosi  öt koronaváros 
privilégiumainak  védelméről.  (F.  61.  op.  1, jegy.  hran.  1) másolat. 

3.  1456—1556.  A  leleszi  kolostor  káptalanjának  jelentése  a  
hosszúmezői  földek tagosításáról.  (F.  61, op.  2, jegy. hran.  2) eredeti.  

4.  1458,  Mátyás  király  oklevele,  amelyben  az  öt  koronaváros  
adóztatásáról  rendelkezik.  (F.  61,  op.  1, jegy.  hran.  2)  eredeti.  

5.  1470, Mátyás király oklevele az öt koronaváros  privilégiumai-
ról.  (F.  61,  op.  1, jegy.  hran.  3)  eredeti.  

6. 1472, Mátyás király oklevele az öt koronaváros kiváltságainak 
megerősítéséről.  (F.  61,  op.  2, jegy.  hran.  3)  másolat.  

7.  1498, II. Ulászló király oklevele  a máramarosi  öt koronaváros 
privilégiumairól.  (F.  61,  op.  1, jegy.  hran.  4)  eredeti.  

8.  1504, Anna királynő  dekrétuma a máramarosi  öt koronaváros 
privilégiumainak  megerősítéséről.  (F.  61,  op.  2, jegy.  hran.  4) má-
solat. 

9.  1506,  II.  Ulászló  király  oklevele  az  öt koronaváros  privilégi-
umairól.  (F.  61,  op.  1, jegy.  hran.  5)  eredeti.  

10.  1514, II. Ulászló király oklevele  az öt koronaváros  kiváltság-
leveleinek  kiadásáról.  (F.  61,  op.  1, jegy.  hran.  6)  eredeti.  

A  munkácsi  csernekhegyi  kolostor  levéltára  F.  64  

1.  1360. március 8. Korjatovics Tódor  oklevele  a munkácsi  csemek-
hegyi  kolostor megalapításáról.  (F.  64,  op.  1, jegy. hran.  2)  másolat.  

2. 1360—1724, Oklevelek a munkácsi görög katolikus  püspökség  
és  a  munkácsi  csernekhegyi  kolostor  közötti  pereskedésekről  La-
uka  és Boboviscse falvak  tulajdonjogát  illetően.  (F.  64,  op.  1, jegy. 
hran.  1)  másolat.  

3.  1360. Korjatovics Tódor fejedelem oklevele a csernekhegyi  ko-
lostor  megalapításáról,  amelyben  Boboviscse  és  Lauka  falvakat  a  
kolostornak  ajándékozza.  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  1)  másolat.  

4.  1448.  Oklevelek  a munkácsi  csernekhegyi  kolostor  és a mun-
kácsi  római  katolikus  egyház  tizedbeszedési  jogával  kapcsolatos  
vitákról.  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  2)  másolat.  

5.  1458. Mátyás király  oklevele,  amelyben  megerősíti  a munká-
csi  csernekhegyi  kolostor  tulajdonjogát  Boboviscse  és  Lauka  fal-
vakra.  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  3)  másolat.  



6.  1491. július 31. II. Ulászló magyar király  a máramarosi  Szent  
Mihály  kolostorban  időző  János  rutén  püspök  azon  panaszára,  
hogy a földesurak  a birtokaikon lakó rutén papoknak nem  engedik  
meg, hogy a püspöknek régi  szokás szerint járó adózásokat  leróják,  
meghagyja  az ország összes földesurainak, hogy  e tartozások  lero-
vását  ne  akadályozzák.  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  4)  Közölve:  Ho-
dinka Antal  A  munkácsi  gör.  szert,  püspökség  okmánytára.  I.  kö-
tet,  1458—1715.  Ungvár  1911,  5—6  old.  másolat.  

7.  1493. Egyezség  a munkácsi  római  katolikus egyház  és a cser-
nekhegyi kolostor között az egyházi adózással kapcsolatban.  (F.64,  
op.  5, jegy.  hran.  6)  másolat.  

8.  1493.  Corvin  János  oklevele  az  egri  káptalan  tizedbehajtási  
jogáról.  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  5)  másolat.  

9.  1495.  II. Ulászló  oklevele  a munkácsi  vár birtokaival  kapcso-
latosan  (F.  64,  op.  5, jegy.  hran.  7)  másolat.  

10.  1526.  Mária  királyné  oklevele  a  boboviscsei  Szerencse  Já-
nosnak,  amelyben  engedélyezi  Szerencsfalva  megalapítását  és  12  
évre felszabadítja  az  új falu  lakóit  az adófizetés alól.  (F.  64,  op.  5,  
jegy.  hran.  8)  másolat.  

A  munkácsi  görög  katolikus  püspökség.  Ungvár;  F.  151.  

1. 1140. Malahia érsek jóslatainak jegyzéke. (F.  151, op. 25, jegy. 
hran.  1)  másolat.  

2.  1216—1498.  Magyar királyok  és más uralkodók  okleveleinek  
fényképmásolatai.  (19 drb.) F.  151, op. 20, jegy. hran.  281,másolat.  

3.  1254.  IV.  Innocentius  római  pápa  határozata  a  görög  és  a  
latin  szertartást  gyakorló  püspökök  nézeteltéréseit  illetően.  (F.  
151,  op.  25, jegy.  hran.  2)  másolat.  

4.  1254.  IV.  Innocentius  római  pápa  levele  a  görög  és  a  latin  
szertartást  gyakorló  püspökök  ellentéteiről.  (F.  151,  op.  25, jegy. 
hran.  3)  másolat.  

5.  1260.  IV.  Alexander  római  pápa  levele  a  ciprusi  királyság  
görög és latin szertartást gyakorló érsekeinek  és püspökeinek  meg-
békéléséről.  (F.  151, op.  25, jegy.  hran.  4)  másolat.  
'  6. XIV.  század. Iratkivonatok  a zsidók Franciaországból  való ki-

űzetéséről  és  Klement  római  pápa  rendeleteiből.  (F.  151,  op.  25,  
jegy.  hran.  5)  másolat.  



7.  1360. március 8. Korjatovics Tódor fejedelem  oklevele  a mun-
kácsi  csernekhegyi  kolostor  megalapításáról,  (hamisítvány),  (F.  
151,  op.  25, jegy.  hran.  8)  másolat.  

8.  1378—1562.  Magyar  uralkodók  rendeletei  a  munkácsi  cser-
nekhegyi  kolostor megalapításáról  és a hozzá  tartozó falvak  privi-
légiumairól.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  9)  másolat.  

9.  1456—1458.  Iratok  a Máramaros  megyei  Hosszúmező  szabad  
város  területére  vonatkozóan.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  10)  má-
solat. 

10.  1479—1498.  Mátyás  és  II.  Ulászló  magyar  királyok  kivált-
ságlevelei  a  máramarosi  körtvélyesi  kolostornak.  (F.  151,  op.  25,  
jegy.  hran.  11) másolat.  

11.  1479. március  20. Hunyadi  Mátyás király  a máramarosi  gö-
rög szertartású oláh papokat Ivannicius nándorfehérvári  metropo-
lita kérésére fölmenti az összes királyi  adók alól, s utasítja a királyi 
adószedőket,  hogy  semmiféle  királyi  adót  ne  szedjenek  tőlük.  (F.  
151,  op.  25, jegy.  hran.  12)  Közölve:  Hodinka  Antal.  A  munkácsi  
gör.  szert,  püspökség  okmánytára.  I.  kötet,  1458—1715,  Ungvár,  
1911.  2.  old.)  eredeti.  

12.  1486.  Igazolvány  a  leleszi  premontrei  kolostor  megalapítá-
sáról.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  13)  másolat.  

13.  1488.  május  1.  Hunyadi  Mátyás  a  Munkács  város  mellett  
levő  monostorban  lakó  Lukács  rutén  presbyter  azon  panaszára,  
hogy Benedek iványi-i  plébános néhány szerzetest, akiket ő a neki 
járó  bortized  beszedésére  kiküldött  volt,  megvert,  a bortizedet  el-
szedte  tőlük,  meghagyta  Ráskai  Balázs  budai  udvarnagyának,  
vizsgálja  meg  az ügyet,  amelyben  a munkácsi  várnagyok  Lukács-
nak  nem  adtak  igazat.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  14)  Közölve:  
Hodinka  Antal.  A  munkácsi  gör.  szert,  püspökség  okmánytára.  I.  
kötet,  1458—1715,  Ungvár,  1911.  3.  old.)  eredeti.  

14.  1491. július  31.  II.  Ulászló  a máramarosi  Szt. Mihály  kolos-
torban  időző  János  rutén  püspök  azon  panaszára,  hogy  a földesu-
rak  a birtokaikon  lakó  rutén  papoknak  nem  engedik  meg,  hogy  a  
püspöknek  régi  szokás  szerint járó  adózásokat leróják,  meghagyja  
az ország összes földesurainak, hogy e tartozások lerovását ne aka-
dályozzák.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  15) Közölve:  Hodinka  Antal  
említett  mü.  5.  old.,  másolat.  



15.  1493.  Varga  György  adományleveléből  származó  kivonat  a  
munkácsi  csernekhegyi  kolostornak  átadott  földekről.  (F.  151,  op.  
25. jegy.  hran.  16)  másolat.  

16.  1494.  II.  Ulászló  király  oklevelének  kivonata  a  körtvélyesi  
Szent Mihály  apátság előjogainak megerősítéséről.  (F.  151, op.  25,  
jegy.  hran.  17)  másolat.  

17.  1494. II. Ulászló király dekrétuma  a körtvélyesi  apátság  elő-
jogainak  megerősítéséről.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  18)  másolat.  

18.  1498. II. Ulászló király dekrétuma  a máramarosi  pravoszláv  
kolostor  előjogairól.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  19)  másolat.  

19.  1498.  november  29.  II.  Ulászló  Gelasiosnak  a  máramarosi  
Sz. Mihály monostor priorjának  azon panaszára,  hogy János mun-
kácsi  gör.  szert,  püspök  a nevezett monostorhoz  tartozó  népeket a 
királytól  csalárdul kieszközölt kiváltságlevél  alapján  egyházi  adó-
val  sanyargatja,  holott  azok  a  konstantinápolyi  patriarchának  a  
királytól  megerősített  kiváltságlevele  szerint  a  monostorhoz  tar-
toznak,  utasítja  a máramarosmegyei  hatóságokat,  hogy  a priort  a  
püspök  ellen mindaddig védelmezzék  meg, míg  ő az ügyet  eldönti.  
(F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  20)  másolat.  

20.  1498.  II.  Ulászló  király  oklevele  a  máramarosi  körtvélyesi  
kolostor  megalapításáról.  (F.  151,  op.  25, jegy.  hran.  21)  másolat.  

21.  1515. május  15. II. Ulászló király dekrétuma  a tapolcai  apát-
ságnak  adományozott  falvakról.  (F.  151,  op.  25,  jegy.  hran.  22)  
másolat. 

Ugocsa  megye  főispánja  F.  674  

1.  1504.  II. Ferdinánd  magyar király  dekrétuma  a nemesek  elő-
jogairól.  (F.  674,  op.  6, jegy.  hran.  1025)  másolat.  

2.  1435—1542.  Királyi  dekrétumok  kivonatai  a Törökország  el-
leni  háborúról.  (F.  674,  op.  6, jegy.  hran.  1026)  másolatok.  

3.  1479.  Ugocsa  megye jelentése  a turterebesi  és batonyi  erdők  
határjeleinek szemléjéről, Perényi János és Csernavoda György kö-
zötti  per  elbírálása  végett.  (F.  674,  op.  13, jegy.  hran.  1) másolat. 



1.  1346.  Magyarország  királyi  bírájának  határozata  Laurentió  
és Jakab  Mihály  nemesek  iratainak  visszaszolgáltatásairól,  ame-
lyek  bizonyítják  a  nagymihályi  és tibai  birtokjogukat.  (F.  777,  op.  
1, jegy.  hran.  1)  másolat.  

2.  1414. A leleszi  konvent beadványa  Gara  Miklós királyi  hely-
tartó kérése tárgyában  a birtokhatárok megjelöléséről Danes János 
és  Komoróczy  László  birtokai  között  az  enkei  és  a  mohács-zahari  
határban.  (F.  777,  op.  1, jegy.  hran.  2)  másolat.  

3.  1479.  Feljegyzés  Ajád  István  és  Domahídy  László  nemesek  
közötti  vitáról,  ami  a Kraszna  és  a Szolnok  megyében  lévő  Gosva,  
Lamperu,  Hosszúmező  falvak  földjeiért  robbant ki.  (F.  777,  op.  1,  
jegy.  hran.  3)  másolat.  

Máramaros  megye  főispánja  F.  1369  

1.  1428,  Királyi  kiváltságlevél  nemes  Uglyay  úrnak  uglyai  bir-
tokára  vonatkozóan.  (F.  1369,  op.  1, jegy. hran.  1) másolat. 

Munkács  város  főbírája  (Váry László  kollekciója*)  F.  1589  

1.  1376.  május  22,  Beregszász.  —  Erzsébet  magyar  és  lengyel  
királynő  pecsétengedélyező  privilégiuma Munkács lakosai  részére.  
(F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  1) másolat. 

2. 1378. november  10, Beregszász. — Erzsébet királynő  megtiltja  
a munkácsi  vár castellánusainak  (várnagyainak), hogy a Munkács 
városban  élő jobbágyok  felett,  akiknek  saját  bíróságuk  van,  ítél-
kezzenek.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  2.)  másolat.  

3.  1391.  május  9,  Buda.  —  Zsigmond  király  oltalmazó  levele  
Munkács  város  hospesei  (vendégei)  és  népe  érdekében.  (F.  1589,  
op.  1, jegy.  hran.  3)  másolat.  

*  Az  1589~es  Fond  1—27.  számok  alatt  közölt  regesztái  Váry  László  okmány-
kollekcióját  alkotják.  



4.  1427.  május  6, Nikodém.  —  István  Rácország  vajdája,  felkér  
minden nemesi, papi és városi hatóságot, hogy a munkácsi  vásárra  
igyekvőket engedjék akadálytalanul  közlekedni. A vásártartási  en-
gedélyt Cosmas és Damián mártírok ünnepétől  számított  15 napon 
belülre  Zsigmond  adta  a városnak.  Eredeti  papíron,  ráütött  vörös  
pecsét  nyomával.  (F.  1589,  op.  1. jegy.  hran.  4)  

5.  1445.  április  14,  Böszörmény.  —  Hunyadi  János  Munkácsot  
szabad várossá emeli, az uradalmi  tiszteket kirendeli  belőle. A pol-
gárok nem kötelezhetők  évi  12 hordó bor átszállítására  Beregszász-
ból.  Eredeti  papíron,  papírlappal  borított  rányomott  pecséttel.  (F.  
1589,  op.  1, jegy  hran.  5)  

6.  1446. február 9, Vári. — Hunyadi János  az ő Munkács  városa  
polgárainak  a következő  előjogokat adományozta:  1. Evenként ga-
bona-kilencedül  50-50 köböl búzát  és zabot fizessenek.  2.  Disznók  
után  tizenötöd járjon.  3.  A kamara  nyereség  fizetésénél  két  kapu  
egynek  számítson.  4. Borok kimérése  a városban  szabadon  történ-
het, hacsak  az uraság  a maga borát nem  méreti.  Eredeti  papíron,  
papírfelzetes  ráütött  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1. jegy.  hran.  6.)  

7. 1446. február 9, Vári. — Hunyadi János elrendeli, hogy tekintettel 
Munkács  szegény helyzetére,  a város népei  és jobbágyai  a kiszabandó 
bírságpénzek  egyharmadát  fizessék  csupán  a bíráknak.  Eredeti  papí-
ron, ráütött pecsét helyével.  (F.  1589,  op.  1, jegy. hran.  7)  

8.  1449. június  13,  Buda.  —  Hunyadi  János  Vince  nagybányai  
plébánosnak és munkácsi várkapitánynak tudtára adja, hogy a Bu-
dethyna  nevú  földet  a  munkácsi  polgárok  használhatják  és  gyü-
mölcsöztethetik.  Eredeti  papíron,  rányomott  pecsét  töredékével.  
(F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  8)  

9.  1458.  március  9,  Buda.  —  Corvin  Mátyás  király  megerősíti  
ama  három  szabadságlevelet,  melyeket  atyja,  Hunyadi  János  ré-
szint erdélyi vajdasága, részint kormányzósága idején adott a mun-
kácsiaknak.  Továbbá  megújítja  Hunyadi  Jánosnak  Zákmánymo-
nostorban  vízkeresztet  követő  vasárnapon  (január  10)  1451-ben  
kiadott  parancslevelét,  melyben  Kenderes  munkácsi  várnagynak  
meghagyja,  hogy  őrködjön  ama  eredeti  szabadságok  fölött,  melye-
ket egykor  a régi  despota és Math us nádor és Fedor vezér idejében 
bírtak a munkácsi  polgárok.  Eredeti hártyán, melynek bőrszalagon 
és zöld-fehér  selyemzsinóron  függött  pecsétje  hiányzik.  (F.  1589,  
op.  1, jegy.  hran.  9)  



10. 1465. március  17. Buda — Szilágyi Erzsébet meghagyja Kezy 
Balázs  munkácsi  várnagynak,  hogy  az  általa  adóban  szedett  
malacokat nem  szabad a város lakóival  neveltetni; hogy a polgárok 
takarmányt  a  szokásos  mérték  szerint  szolgáltassanak;  hogy  
Munkács  város  szokásait  tiszteletben  kell  tartani.  Eredeti  pa-
pírlapon,  rányomott  pecsét  töredékével.  (F.  1589,  op.  1,  jegy.  
hran.  10)  

11.  1476... Buda—  Szilágyi  Erzsébet megparancsolja  a munká-
csi vár tisztjeinek, hogy szent György nap előtt az adó felét szedjék, 
s hogy  a kollekták  körül  a régi  szokás legyen  az irányadó. Az  eskü  
díja  nem  lehet  több  egy  dénárnál  s a bírságok  is  a régi  gyakorlat  
szerint  szabandók ki.  Eredeti  papíron, papírlappal  borított  ráütött  
pecsét.  (F.  1589,  op.  1, jegy,  hran.  11)  

12.  1482. november 5. Buda. — Szilágyi  Erzsébet elrendeli, hogy 
mint Munkács város hegyfokán bort termelnek,  senkinek nem  sza-
bad  a városba  idegen  borokat behozni.  A tilalom  ellenére  behozott  
bort  a  lakosok  lefoglalhatják.  Eredeti  papíron,  ráütött  pecsét  el-
mosódó  nyomával.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  12)  

13. 1482. november 5. Buda. — Szilágyi Erzsébet biztosítja Mun-
kács város  számára  mindazon jogokat,  amelyeket  a néhai  férjétől,  
Hunyadi  Jánostól  nyert.  Verbel  György  és  Csety  Mátyás  várna-
gyoknak  szigorúan meghagyja  a városbeliek jogainak  tiszteletben-
tartását.  Eredeti  papíron,  rányomott  letöredezett  pecséttel.  (F.  
1589,  op.  1, jegy.  hran.  13)  

14.  1484.  március  3.  Esztergom.  —  Corvin  Mátyás  megparan-
csolja  Ráskai  Balázs  munkácsi  várnagynak  és  leendő  utódainak,  
hogy  Munkács  város  lakóit  minden  jogaik  háborítatlan  gyakorlá-
saiban  oltalmazzák.  Az  előző  magyar királyok  és János  országkor-
mányzó  által  adományozott  kiváltságok  védelmezése  a  várnagyok  
különleges  kötelessége.  Eredeti  papíron,  papírfelzetú  rányomott  
pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  14)  

15. 1493. február 7. Munkács. — Corvin János. Slavonia,  Opávia  
és Liptovia hercege  egész terjedelembe  megerősíti  apjának,  Corvin  
Mátyásnak  1458.  március 9-ei  szabadságlevelét,  ugyancsak  meg-
erősíti  Hunyadi János  1449. június 9-ei  adománylevelét,  valamint  
Szilágyi  Erzsébetnek  a  munkácsi  lakosok  részére  Budán  minden  
szentek utáni hétfőn (november 2-án)  1478-ban kiadott  mentesítő  
levelét  az  eskütételnél  fizetendő  díj  alól.  Eredeti  hártyán,  viasz-



tokban  lévő  selyem  zsinóron  függő  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy. 
hran.  15)  

16.  1494.  augusztus  18.  Namény.  —  Corvin  János,  Slavonia  és  
Opavia  és Liptovia hercege meghagyja Balázsi  Ferenc és Ábrámffy 
Péter  munkácsi  várnagyoknak,  hogy  a  munkácsi  városi  polgárok  
háznál  nevelt  süldői  után  tized  nem  szedendő,  csupán  a  nagyobb  
hízók után követelhető  4 dénár. A vár körül lakó jobbágyfosztogató 
nemesek az általuk okozott kárt megtéríteni  kötelesek.  Eredeti  pa-
píron,  papírlappal  borított  gyűrűs  záró  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1,  
jegy.  hran.  16)  

17.  1505. július  24.  Buda.  — Anna  cseh  és magyar királynő,  II.  
Ulászló  neje  szó  szerint  átíratja  és  megerősíti  Corvin  Jánosnak  
1458. március 9-én  keltezett  confirmátionalisát.  Eredeti  hártyán,  
Jn.  Goszthon  secretarius  aláírásával  a  plicában,  selyemzsinórra  
akasztott, viasztokba helyezett pecséttel. (F.  1589. op. l,jegy.  hran.  
17) 

18.  1507.  április  8,  Beregszász.  —  Batthyán  Benedek  Királyi  
kincstartó  és  máramarosi  ispán  meghagyja  a  Máramarosban  al-
kalmazott  összes  vámszedőknek,  hogy  Munkács  város  colonusait  
a  sóvétel körül  ugyanazon  kiváltságokban  részesítsék,  mint  a má-
ramarosi  öt  város  lakosait.  Eredeti  papíron,  a  rányomott  pecsét  
helyén  folttal.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  18)  

19.1507. július  10, Visegrád. — II. Ulászló cseh  és magyar király 
körlevele  az összes  nemesi  és városi hatóságokhoz,  valamint  vám-
szedőkhöz  arról,  hogy  a  munkácsi  polgárok  az  általuk  szállított  
áruk  után  csupán  egy  dénár  vámot fizessenek  Beregszász  és  Vári  
lakosaihoz hasonlóan.  Eredeti  hártyán, gyürüs pecséttel.  (F.  1589,  
op.  1, jegy.  hran.  19)  

20.  1512.  április  4.  Buda.  —  II.  Ulászló  cseh  és  magyar  király  
megparancsolja  Derencsenyi  Péter  munkácsi  várnagynak,  hogy  a  
Budethina  és  Lauka  nevü  tölgyest  Újfalu,  Kerepecz  és  Izsnyéte  
között  foglalja  vissza  a  városi  polgárok  részére  Kerepeczi  Imre  és  
Bálint  nemesektől,  akik  azt minden jog  ellenére  tartják  birtokuk-
ban.  Eredeti  papíron, Zalkay  László titkár ellenjegyzésével,  papír-
felzetü  rányomott  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  20)  

21.  1512.  április  4,  Buda.  —  II.  Ulászló  cseh  és  magyar  király  
megparancsolja  Derencheny  Péter  munkácsi  várnagynak,  hogy  
Munkács  város lakóit  ne merje gátolni  a Bártháza,  Farnos  és Ma-



gyarkerepecz között elterülő makkos használatában  és az ott legelő 
disznók után ne kényszerítse őket tized fizetésére. Eredeti  papíron,  
Zalkay  László  ellenjegyzésével,  papírfelzetü  ráütött  pecséttel.  (F.  
1589,  op.  1, jegy.  hran.  21)  

22.  1512.  április  6,  Buda.  —  II.  Ulászló  cseh  és  magyar  király  
szó  szerint  átíratja  Corvin  Mátyás  1458.  március  9-ei  confirmati-
onálisát.  Eredeti  hártyán,  Zalkay  László  aláírásával  s  kettő  se-
lyemzsinórra  akasztott függő  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  
22) 

23.  1512. szeptember  1. Monyoród. — II. Ulászló  cseh és magyar 
király  Wárdai  Ferenc  váci  püspökhöz  intézett  parancslevelében  
meghagyja,  hogy  adóösszeírásnál  a  dicatorok  vegyék  tekintetbe  
Munkács  város  ama  régi  jogát,  mely  szerint  két  porta  után  egy  
forint adó számítandó. Nem szabad lakatlan házakat megadóztatni 
s  a várost  erdeinek  és  legelőjének  használatában  korlátozni.  Ere-
deti  papíron,  papírfelzetü  gyűrűs  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy. 
hran.  23)  

24.  1513. február  17, Buda. —  II. Ulászló  cseh  és magyar  király  
Wárdai  váci  püspököt  értesíti,  hogy  Beregszász  és  Munkács  lakó-
inak, akik  a nagy adók miatt szükségbe jutottak,  elengedi  a Szent-
györgy-napkorjáró  fél  forintnyi  rendes  taxát.  Eredeti  papíron,  pi-
rosfelzetű  pecséttel.  (F.  1589.  op.  1, jegy.  hran.  24)  

25.  1520.  április  2,  Buda.  —  II.  Lajos  cseh  és  magyar  király  
megerősíti  Munkács  város  polgárait  régi  kiváltságaikban  s  ezek-
nek  tiszteletben  tartását parancsolja  meg  Báthori  Andrásnak,  Pe-
rényi  Gábornak  és  Palóczi  Antalnak.  Semmiféle  taxa  vagy  teloni-
um nem  rovandó  ki rájuk.  Eredeti  papíron  papírfelzetü  rányomott  
pecséttel.  (F.  1589,  op.  1, jegy.  hran.  25)  

26.  1523. július  13, Buda.  — Mária  cseh  és magyar királynő,  II.  
Lajos  neje  a  munkácsi  polgárok  kérésére  szó  szerint  átíratja  és  
megerősíti Anna királynőnek  1505. július 24-ei  confirmationálisát,  
mely  viszont  Corvin  Mátyásnak  Hunyadi  János  négy  szabad-
ságlevelét tartalmazó  okiratát újítja meg.  Eredeti hártyán,  a kibo-
csátó  aláírásával,  viasztokba  helyezett  függő  pecséttel.  (F.  1589,  
op.  1, jegy.  hran.  26)  

27.  1523. július  13, Buda  —  Mária  cseh  és magyar  királynő,  II.  
Lajos  neje  megparancsolja  a  munkácsi  vár  összes  tisztviselőinek,  
hogy  a jobbágyoknak  és lakosoknak  kimérésre  átadott urasági  bo-



rok  árát  ne  szabják  túl  nagyra.  Eredeti  papíron,  a  kibocsátó  alá-
írásával,  papírfelzetú  rányomott  pecséttel.  (F.  1589,  op.  1,  jegy,  
hran.  27)  

28.  XIV.  sz.  vége  —  XV.  sz.  eleje.  Krónikarészlet  Brankovics  
György  sikertelen  törökellenes  hadjáratáról  (F.  1589,  op.  2, jegy. 
hran.  1) Másolat. 

29.  1391.  május  9,  Zsigmond  király  oltalmazó  levele  Munkács  
város hospesei  (vendégei)  és népe  érdekében.  (F.  1589,  op. 3, jegy. 
hran.  1)  Eredeti  (Másolatát  lásd  a  3.  szám  alatt)  

30.  XVI.  század.  Szekeres  István  magyarázata  adósságainak  
ügyében,  (F.  1589,  op.  3, jegy.  hran.  2)  másolat.  

0 

A Hunyadi-család  és Mátyás király  oklevelei  
a beregszászi  levéltárban  

A Hunyadi  korra  vonatkozó  iratokat  a legértékesebb  ügydarab-
jaink  között  tartjuk  számon.  A  Hunyadi  család  által  kiadott  dip-
lomák  a jegyzetekben  felsorolt  négy fondban  találhatók.  

Az  okiratok  számát  tekintve  a legjelentősebbek  a munkácsi  vá-
rosi  levéltár  anyagai,  amelyek  a  Váry  László  által  összeállított  
gyűjteményből  valók. Váry  1816—1817-ben,  mint a város jegyzője 
rendszerezte Munkács levéltárát.  Iratgyújteményének  iktatóköny-
vén  a következő  szöveget  olvashatjuk:  „Lajstroma  a város  levéltá-
rában  lévő  leveleknek."  Ezen  okmánykollekció  teljes  egészében  
ránk  maradt.  

A  Hunyadiak  uralkodásuk  során  többször  is  írásba  foglalták  
Munkács város előjogait. A királyi  családjogi  személyként  ismerte  
el  a várost,  és  ennek  megfelelően  születtek  a jogadományozó  és a 
jogbiztosító  rendelkezések.  Ezek között találhatunk  választékosan  
megfogalmazott  terjedelmes  és  egyszerűbben  formáltat  is.  Az  
1445-től  1449-ig terjedő  időszakban  12 oklevél tárgyalja  a Hunya-
diak  és  Munkács  kapcsolatát.  Találhatunk  itt  leveleket  Hunyadi  
Jánostól, feleségétől Szilágyi  Erzsébettől, fiától Mátyástól  végül  az  
utóbbinak  fiától,  Corvin  Jánostól.  Az  iratgyújteményben  mind-
össze  két  eredeti  Mátyás  által  kiadott  okiratot  találhatunk.  A  ki-
rály udvari kancelláriája  a latin nyelv gótikus írásmódját használ-
ta, a pergamenre írt betűk nagysága  a címzés kivételével  2—3 mm. 



A szöveg alatt álló pecsétviaszok  vörös színűek. Sokszor a pecsétek 
helyéről  már  csak  a  színes  zsírfoltok  árulkodnak.  Mátyás  pecsét-
jein  láthatók  az  akkori  Magyarország  és  a  Hunyadiak  egyesített  
emblémái,  anyjának,  Szilágyi  Erzsébetnek  kis  pecsétje  egy  1482-
ből származó levélen maradt meg. Itt halványan kivehető  a pajzson 
elhelyezett  zergefő.  A  Hunyadi  János  levelein  lévő  pecsétek  köri-
ratai megsérültek, ezért olvashatatlanok.  A címerpajzsban  lévő fa-
ágon ülő  hollóra  és a fölötte lévő holdra  csak  a körvonalakból  lehet  
következtetni.  A  Hunyadi-ház  iratai  értékes  adatokkal  bővítik  
Munkács  város  autonómiájának  és bíráskodásának  történetét.  Az  
alábbiakban  a Váry  gyűjtemény  Hunyadi  leveleinek  tartalmi  ki-
vonatát  közlöm:  

— A legkorábbi,  Hunyadi János által  kiállított  oklevél  1445. áp-
rilis  14-én  Böszörményben  látott  napvilágot.  Ebben  Munkácsot  a  
szabad  városok  közé  emeli,  az  uradalmi  tiszteket  kitiltja  a  város  
területéről  és felszabadítja  a város  lakóit  a Beregszászból  történő  
borszállítás  alól.1  

—  A  következő,  1446.  február  9-én  Váriban  kiadott  levelében  
János  király  4 előjogot biztosít  Munkács  polgárainak:  évenként  a  
gabona kilencedét  50—50 köböl  (véka) gabonában  és zabban  álta-
lánosítja;  bevezeti  a tenyésztett  disznók  után  a tizenötödöt;  a ka-
mara  nyereségfizetésnél  —  ami  a vagyondézsma  egyik  fajtáját je-
lentette  —  két  porta  egynek  számíthatott;  megengedte  a  
polgároknak  a korlátlan borkimérést, kivéve  az  év azon  időszakát,  
amikor  a földesúr a saját borát értékesíti.  Itt joggal  megjegyezhet-
jük,  hogy  a kereskedelem  mellett  Munkácson  már  a  középkorban 
is  a polgári  jólét  egyik  forrása  a bortermelés  volt.2  

— A következő  diploma szintén  1446. február 9-én kelt Váriban, 
amelyben  a törökverő  Hunyadi  a város nehéz pénzügyi  helyzetére  
való  tekintettel  elrendeli,  hogy  a  nép  és  a  munkácsi  jobbágyok  a  
kiszabandó  bírságpénznek  egyharmadát  a bíráknak  fizessék.3  

—  1449. június  13-án  kelt  levelében  Hunyadi  János  értesíti  a  
munkácsi  várkapitányt,  hogy  a Budethyna  földet a munkácsi  pol-
gárok  használhatják  és  gyümölcsöztethetik.4  

—  1458. március 9-én kelt az az első Mátyás által  Budán kiadott  
rendelet,  amelyből  bizonyossá  válik,  hogy  Munkács  bírója,  Szabó  
Pál  személyesen  megjelent  a király  előtt.  Ezenkívül  a király  meg-
erősít három  szabadságlevelet,  melyeket atyja,  Hunyadi  János  er-



délyi vajdasága és kormányzósága  idején biztosított  a munkácsiak 
részére,  továbbá  érvényesítette  ugyancsak  apjának  1451.  január  
10-én  kiadott  —  a  gyűjteményben  nem  szereplő  —  rendeletét,  
melyben  Kenderes  munkácsi  várnagynak  meghagyja,  hogy  oltal-
mazza  Munkács  korábbi  privilégiumait.5  

—  Szilágyi  Erzsébet  első  rendelete  1465.  március  17-én  jelent  
meg  Budán,  amelyben  Kezy  Balázsnak,  Munkács  várnagyának  
megtiltja, hogy  a városi  lakókkal  malacokat  neveltessen.  Hangsú-
lyozza, hogy  a városiak  az  eddig megszokott  módon  és  mértékben  
szolgáltassanak  be gabonát.  Az  irat  végén  pedig  szigorúan  figyel-
mezteti  Kezyt a munkácsi  lakosság szokásainak  a tiszteletben  tar-
tására.6 

—  1476-ban  Budán  Szilágyi  Erzsébet  úgy  rendelkezett,  hogy  a  
munkácsi  vár  tisztjei  még  Szent  György  nap  előtt  szedjék  be  az  
adó  felét  és,  hogy  a különböző  díjak  és  bírságok  a  régi  szokások  
szerint legyenek  beszolgáltatva.7  

—  Külön  rendeletet  szentel  Szilágyi  Erzsébet  a  boreladás  sza-
bályozásának.  így  1482.  november  5-én  Budán  megparancsolja,  
hogy  senkinek  sem  szabad  a  városba  idegen  borokat  behozni,  de  
ha  ez mégis megtörténne,  a város lakosságát feljogosítja  lefoglalni  
azt.8 

—  Az  előző  dátummal  egy  másik  levélben  biztosítja  Munkács  
mindazon  jogait,  amit  férjétől,  Hunyadi  Jánostól  nyert,  a  várna-
gyoknak  —  Verbel  Györgynek  és  Csety  Mátyásnak  —  szigorúan  
megparancsolja  a  munkácsi  lakosság jogainak  tiszteletben  tartá-
sát. 

—  A következő  levél  ismét  Mátyástól  való,  amit  1484.  március  
3-án  Esztergomban  állítottak  ki.  Itt Ráskai  Balázs  munkácsi  vár-
nagynak és utódainak megparancsolja, hogy  védelmezzék  és segít-
sék  elő  a  munkácsiak  összes  privilégiumának  betartását.  Ez  az  
egyetlen  Mátyás király  által  kibocsátott  diploma,  ami  eredeti  for-
dításban  magyar  nyelven  is  rendelkezésünkre  áll.  Többek  között  
a  város  jogairól  ezt  olvashatjuk:  „...régtől  fogva  való  szabad-
ságukban  és  szokásokban,  valamelyekben  ez  ideig  éltenek  még  
hattuk  és  marasztottuk,  hadgyuk  azért  és  erős  parancsolattal  is  
parancsoljuk, hogy más  egyebet,  senki  szabadságokkal  ellenkezőt,  
nemerészeljen  czelekedni,  mostantól  fogván  ennek  utána,  ezen  fó-
lyött  még  említett  munkácsi  városbeliekkel  úgy  mint  nekünk  jó-



szágbeli  örökségünkkel  valamint  nemesi  nyert  szabadságunkkal  
ellenkeznék"...1 

—  Corvin  Jánosnak  az  1493.  február 7-én  Munkácson  kibocsá-
tott privilégiuma lényegében  nem tartalmaz az előbbiekhez  képest  
új  előjogokat,  csupán  megerősítette  Mátyás  király  1458.  március  
9-ei  szabadságlevelét,  Hunyadi Jánosnak  1449. június 9-ei  hagyo-
mánylevelét,  valamint  Szilágyi  Erzsébetnek  a  munkácsi  lakosok  
részére  1478.  november 2-án  kelt  parancsát.11  

—  1494.  augusztus  18-án  Naményben  datált  okiratban  Corvin  
János mint Szlavónia, Opavia és Liktovia hercege megengedi, hogy 
a  disznók  után járó  tizenötödöt  Munkács  pénzben  fizethesse,  ami  
minden  hízó  után  4  dinár  kifizetendő  összeget jelentett.  Megpa-
rancsolta,  hogy  a vár  körül  lakó  nemesek  kötelesek  megfizetni  a  
jobbágyok  fosztogatásával  okozott  kárt.12  

Vary  László  oklevélgyűjteményében  több  magyar  királynak  és  
fejedelemnek  őrizzük  a  rendeleteit,  akik  a  Hunyadi  kor  letűnte  
után is nemegyszer megerősítették  e család által Munkácsnak  ado-
mányozott kiváltságokat. A későbbiekben  e privilégiumok  betartá-
sa  vagy  éppen  megcsorbítása  hűen  tükrözte  a  város jogainak  és  
önállóságának  alakulását.  

Az eredeti  oklevelek  szempontjából  a következő  fond a márama-
rosi  ötkoronás  városok  levéltára.  Itt  két  eredeti  Mátyás  által  ki-
adott  oklevelet  és  ezenkívül  egy  másolatot  találhatunk.  Márama-
rossziget,  Hosszúmező,  Técső,  Visk  és  Huszt  a  sókitermelésnek  
köszönhetően  nagy  jelentőséggel  bírt.  Ennek  a  természetadta  
kincsnek  a  bányászása  és  kereskedelme  számtalanszor  felhívta  
magára  a  magyar uralkodók  figyelmét.  Az  öt város  gazdasági  fej-
lődésében Mátyás király is érdekelve volt, ebből kifolyólag nemcsak 
megőrizte  az ötkoronás városok  privilégiumait,  hanem  gyarapítot-
ta  is  azokat.  

A két eredeti  okmány közül  az egyiket  1458. június  16-án  adták  
ki,13  a  másikat  1470.  március  28-án.14  Ezek  külsőleg  hasonlóak  
a fentebb már  elemzett  levelekkel.  E két  originális  diploma  és  az  
1472. július 6-án kiállított oklevélmásolat15  tartalmának  a tárgya 
az  ötkoronás  városok  adófizetése  és kiváltságaik  betartása.  

Egyetlen  eredeti  okirat képviseli  Mátyás király korát  a Munká-
csi Görög katolikus Püspökség levéltárában.  Az  1479. március  20-
án  kelt  diploma  értékes  vallástörténeti  adatokat  tartalmaz;  Hu-



nyadi  Mátyás  a  máramarosi  görög  szertartású  pravoszláv  (oláh)  
papokat Ivannicius nándorfehérvári  metropolita kérésére  felmenti  
az összes királyi  adók  fizetése  alól, s utasítja adószedőit, hogy  sem-
miféle  királyi  adót  ne  szedjenek  tőlük.16  Ezenkívül  a  püspökség  
levéltárában  még  egy Mátyás-oklevél  másolatot  tartunk  számon,  
amit  1488.  május  elsején  Győrött  adott ki.  Itt  az  igazságos  király  
reagál  a  Munkács  melletti  Monostorban  lakó  Lukács  rutén  pres-
biter panaszára, miszerint egy Benedek  nevü iványi plébános bán-
talmazta  azon  szerzeteseket,  akik  a  Lukácsnak  járó  bortizedet  
akarták  behajtani.  Királyunk  a  továbbiakban  meghagyta  Ráskai  
Balázs  budai  udvarnagyának,  hogy  vizsgálja  ki  az  ügyet,  mivel-
hogy  a munkácsi  várnagyok  nem  Lukácsnak  adtak  igazat.17  

A  munkácsi  csernekhegyi  kolostor  levéltára  ugyan  nem  tartal-
maz Hunyadiaktól  származó eredeti  okleveleket,  de említésre  mél-
tó  két  oklevélmásolat.  Az  1458.  augusztus  14-én  Budán  kiadott  
rendeletében  Hunyadi  Mátyás  a  Szent  Miklósnak  szentelt  Mun-
kácsmonostor nevü rutén plébániát a régóta hozzátartozó  Bobovis-
cse (Borhalom)  és Lauka birtokokkal  Lukács presbiternek  adomá-
nyozta.  Továbbá  utasítja  a  leleszi  konventet,  hogy  vezesse  be  
Lukácsot  a plébánia  és  a hozzá  tartozó jószágok  birtokába  és  vé-
delmezze jogainak betartását.18  A Munkácson  1493. február  6-án  
datált Corvin János hercegtől  származó diplomából  megtudhatjuk,  
hogy  az  ő  Munkács  városa  felett  levő  Szent  Miklós  Kolostorban  
lakó János  görög  szertartású  püspök  által  megerősítés  végett  elé-
jeterjesztett  6  oklevelet,  amelyeknek  az  intézkedései  sértették  a  
munkácsi  római  katolikus  plébánia jogait,  érvénytelennek  nyilvá-
nítja  és  a  plébániája  jogait  védő  Dénes  munkácsi  plébános  és  a  
nevezett  János  püspök  között  egyezséget  hozott  létre.19  

Összegezve  az  okiratok  számát,  elmondhatjuk,  hogy  Hunyadi  
Jánostól  négy  eredeti  oklevéllel  és  egy  másolattal,  Hunyadi  Má-
tyástól  öt eredetivel  és négy  másolattal,  Szilágyi  Erzsébettől  négy  
eredetivel  és  Mátyás  király  fiától,  Jánostól  két  eredetivel  és  egy  
másolattal  rendelkezünk.  

A  Hunyadi-kori  okmányaink  nagyobb  figyelmet  érdemelnének  
kutatóink részéről. Teljes értékű feldolgozásuk, azaz fordításuk  ál-
tal  új  adatokkal  gazdagodhatna  vidékünk  történelme.  A  történe-
lemtudományhoz  való  új  hozzáállásnak  lehetőséget  kell  biztosí-
tania ahhoz, hogy a nálunk fellelhető  Hunyadi-kori  okmányainkat  



a többi, határainkon kívül lévő kordokumentumokkal  összefüggés-
ben  tanulmányozhassuk  és  értékelhessük.  

Melléklet 

Mi Mátyás király Isten engedelméből Magyarországnak és Cseh-
országnak királya. Az  mi hív emberünk  Blaskó Györgynek  a mun-
kácsi  kastélynak és az mint mondatik  az tábori  helynek  tudniillik,  
az városnak kapitánjok, sőt minden következendő  és e megnevezett 
helynek  kapitányuk  és  gondviselőik  s  tisztviselőik,  kegyelmet  az  
Úrtól  és boldog  előmenetelt  kívánunk.  

Látván  és  vévén  az  Munkács  városnak  suplicatióját1  hely  kik  
szabadsága felől, annak  okáért ezen megmondatott helynek  mező-
városuk,  mindennemű  népeit,  úgy  mint  mi  gondviselésünk  alatt  
lévőket minden annak előtte régtől  fogva szabadságokban  valame-
lyekben  ez  ideig  életnek  meghattuk,  és  marasztottuk,  hadgyuk  
azért és erős parancsolattal  parancsoljuk, hogy mást egyebet  senki  
szabadságokkal  ellenkezőt  ne  merészeilyen  cselekedni,  mostantól  
fogván,  ennek  utána  felyől  megemletett  munkácsi  városbelieket,  
úgy  mint  nekünk  jószágbeli  örökségünkkel  valami  nemesi  nyert  
szabadságunkkal  ellenkeznek,  hanem  azokban  megtartsák,  vala-
melyiket mi előttünk  levő  magyarországi  királyoktól  nyertek  és az 
méltóságos  János  királytól  ugyanezen  Magyarországnak  akkori  
gubernátorától2  vöttenek  avagy  nyertek,  senki  ezért  ezt  meges-
merje cselekedni, hogy vagy egy vagy más módon  ezt az főleg előbb 
megemlített  nyert  szabadságot  megháborgassa  avagy  roncsa,  ha-
nem  oda  fölyebb  megemlített  parancsolat  szerint  minden  ó-sza-
badságukban  és régi  szokásokban  meghadgyák  az mely  szabadság  
donatioval3  eddig éltek, minden háborgatás  nélkül  ebben mind  vé-
giglen  mindenek  megmarasszák  és  hadgyák.  —  Ezek  után  Isten  
mindnyájukkal. 

Költ  Esztergám  várában  1484.  Esztendőben.  

1  suplicatióját  —  kérelmét  
2  gubernátorától  —  kormányzójától  
3  donátióval  —  előjoggal  
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A beregszászi  levéltárban  őrzött kuruc kori  dokumentumok  töb-
bé-kevésbé részletes képet tárnak elénk a II. Rákóczi  Ferenc vezet-
te  szabadságharcról  (1703—1711).  A  magyar  történelem  e  fontos  
mérföldkövéről mintegy 900 irat tanúskodik, nagy részük  a beregi, 
ungi  és  ugocsai  főispáni  hivatalból  maradtak  ránk.  Ezt  az  adat-
tárat  egészíti  ki  a  munkácsi  görög  katolikus  püspökség  és  a  
máramarosi  öt  koronaváros  levéltára,  amelyek  ugyan  kisebb  
mennyiségben, de szintén tartalmaznak  leveleket a szabadságharc 
korából.  Ezen  írással  csupán  az  iratok  tartalmi  jellegére  utalok,  
mivel  az  évtizedeken  keresztül  nem  kutatott  iratok  sok  értékes  
adatot rejtenek a szabadságharc részleteit illetően. Az  alábbiakban 
azokat a témaköröket  említem meg,  amelyekről  a  leggazdagabban  
számolnak be a levéltári  iratok.  Hangsúlyozni  szeretném  az iratok 
számát,  amelyek  közvetlenül  az  1703—171 l -es  szabadságharc  
menetét  és  gazdasági  hátterét  vázolják.  Az  említett  kilencszáz  
iraton  belül  a szabadságharc  vezéreinek  aláírásával  ellátott  leve-
lek  száma  négy  és  fél  százra  tehető.  Kutatásaim  jelenlegi  állása  
szerint  II.  Rákóczi  Ferenc  saját  kezű  aláírásával  -  164,  Károlyi  
Sándoréval  -  97,  Bercsényi  Miklóséval  -  40,  Eötvös  Miklóséval  -
70, Palocsay  Györgyével  -  25, Krucsay Mártonéval  -  20  dokumen-
tum  maradt  ránk.  Ezenkívül,  ha  kisebb  számban  is,  fellelhetők  
Forgács Simon, Buday István,  Orosz  Pál,  Pekry  Lőrinc, Csáky  Ist-
ván, Bertóty  Ferenc,  Keczer  Sándor  és Galambos  Ferenc  által  alá-
írt  rendeletek  is.  

Az  iratok  kb.  15  százaléka  latin  nyelvű,  a  korabeli  írásmód  és  
a papír sajátos korróziója miatt olykor nehezen olvashatók. Számos 
latin  szóval  találkozunk  a magyar  szövegben  is, folyékony  olvasá-
suk  elsősorban  latin  tudást  és nagy  rutint  igényel.  

A  szabadságharc  idején  írt  vármegyei  jegyzőkönyvek  alapos  
részletességgel  tárják fel  vidékünk  megyéinek  viszonyulását  a fel-
szabadító harchoz. A bőrkötéses jegyzőkönyvekből  kitűnik, hogyan 
szavazták  meg  a hadibeadásokat,  az  újoncállítást  stb.1  Az  1702-
ben  datált  iratok  között  találhatunk  olyanokat  is,  amelyek  a  fel-
kelés  előzményeiről  tanúskodnak.  Egy  Pintye  Gregor  nevű  román  
ellenállót  Lipót császár  még  500 talléros jutalom  ellenére  sem  tu-
dott  kézre  keríteni.  Esze  Tamás  1702-es  tiszaújlaki  fellépésével  



kapcsolatban  egy  császári  parancs  a felkelők  büntetését  követelte  
a  megyei  hatóságoktól.2  

A  levéltárban  őrzött  Rákóczi-iratok  egyik  csoportját  a  körleve-
lek,  kiáltványok,  értesítések,  utasítások  képezik.  Ilyen  tartalmú  
iratok  rendszerint  előfordulnak  a szomszédos  országok  levéltárai-
ban  is. Az iratok másik  csoportja  elsősorban  helyi jelentőségű.  Ide  
sorolhatók  az  ungvári3  vár  bevételéről,  a  koronavárosok  kivált-
ságaiért  folytatott  levelezésekről4  tanúskodó  iratok.  Értékesek  a  
jobbágyok  II. Rákóczi  Ferenchez  intézett folyamodványai  saját  sé-
relmük  orvoslása  érdekében,  ezek gyakran  egy egész település  ne-
vében  íródtak.5  

A  szabadságharc  gazdasági  problémáiról  a  hadsereg  élelmi-
szerrel  való  ellátásáról  részletes kimutatások  számolnak  be.  Az  e  
témával  foglalkozó  ügydarabok  sokasága  azt  mutatja,  hogy  vidé-
künk lakossága a harc elejétől a végéig nagy részt vállalt gazdasági 
téren  is. Az élelmiszer,  a takarmány,  az  igavonó  állatok  beszolgá-
lásán  túl  vidékünk  lakossága  be  volt  osztva  a  várak  és  erődítmé-
nyek  felújítási  munkálataihoz.6  Soraikból  kerültek  ki  a  háború  
alatt  többször  is  újjáformálódó  önkéntes  és  olykor  nem  önkéntes  
csapatok.7 

Aktívan részt vettek a felszabadító harcban  a ruszin falvak lako-
sai is. Egy Ung megyei  névsorban  56 szabadságharcos  nevét  talál-
hatjuk,  ahol  sok  név  ruszin  nemzetiségre  vall.  Ismeretes  Rákóczi  
rokonszenve  a  felvidéki  ruszinok  iránt,  akiket  a  „leghűségesebb  
nép" jelzővel  illetett.  

A  szabadságharc  második  felében  éreztette  hatását  az  ország  
gazdasági  erejét meghaladó  állandó hadviselés. A katonai  vezetés-
ben  fokozatosan  előtérbe  került  a  nemesség,  ami  negatívan  befo-
lyásolta  a  lakosság  szegényebb  rétegeinek  harci  kedvét.  Rákóczi  
nem  válthatta  be  ígéretét  a  kurucok  jobbágyfelszabadítását  ille-
tően.  Ebben  a helyzetben  a  felső  katonai  vezetés  újabb  és  újabb  
szorításokat indítványozott  a fegyelmezetlen  és parancsszegő  har-
cosokkal  szemben.  Buday  István  generális  rendeletében  hangsú-
lyozta, hogy  a parasztok  továbbra is teljesítsék feudális  kötelezett-
ségeiket,  meghatározza  az  adók  nagyságát  a  szabadságharcos  
katonák  hozzátartozói  részére  is,  és  a  szigorú  parancs  végén  a  
rendbontókat katonai bírósággal  fenyegette.9  Rákóczi  visszaemlé-
kezéseiben  is  kiemelte, hogy  a  nemesség  minden  erejét  latba  ve-



tette  a jobbágyok  feletti  uralma  visszaállítása  érdekében.  A  nagy-
szabású  ütközetek  után,  amelyek  rendszerint  kuruc  vereséggel  
végződtek,  a parasztok megszöktek  és szétszéledtek  az  országban.  
Rákóczinak és generálisainak  a megyéhez intézett leveleiben  gyak-
ran olvashatunk a szökött katonák elleni eljárások szigoráról.  Ezen 
utasításoknak  kevés foganatja volt,  mivel  a vármegyék  elöljárói  is  
kétkulácsos  politikát  folytattak.10  A  megyékben  külön  megbízot-
takat  indítottak  a rendbontás,  a jogsértések  és  visszaélések  meg-
szüntetésére.  Fejedelmi  megbízással  ellenőrizték  a  megyék  pénz-
ügyi  és gazdasági  helyzetét,  mert  csak  így kaphattak  reális  képet  
az  élelmiszer-tartalékokról,  harci  felkészültségről.11  A  visszaélé-
sek bebizonyosodása  alkalmával  a katonaság bevonásával  folytat-
ták  az  adóbehajtást.12  A  hosszan  tartó  hadiállapot  miatt  elvisel-
hetetlenné  vált  a  beadások  teljesítése  már  a  munkaerőhiányból  
kifolyólag is. Rendszertelen  lett a hadsereg ellátása.  Hiábavalónak  
bizonyultak  a  figyelmeztető  felhívások  a  generálisok  részéről  is.  
Az  adóbehajtás  mozzanatait  és  a  csatolt  kimutatásokat  kb.  120  
irat mutatja  be.13  

Amikor  vidékünkről  mint  a  szabadságharc  gazdasági  bázisáról  
beszélünk,  meg  kell  említeni  a  máramarosi  sóbányák  szerepét,  
amiről  szintén  beszámol  levéltárunk  iratanyaga.  Rákóczinak  fon-
tospénzforrást biztosítottak a sóbányák.14  Forrásaink alapján  nyo-
mon követhetjük  a fejedelem  pénzügyi  politikáját,  a rézpénz  beve-
zetését  és  későbbi  leértékelődését.  Ebben  az  időben  működött  a  
munkácsi  pénzverde.  A szabadságharc  vezetőitől  több irat  maradt  
ránk,  amelyekből  értesülünk  azokról  az  intézkedésekről,  amelye-
ket  a különböző  manipulációk  és  visszaélések  ellen  foganatosítot-
tak. Szigorú törvényeket róttak  ki  azokra  a külföldi  kereskedőkre,  
akik  gyakran  pénzkereskedéssel  és  pénzhamisítással  foglalkoz-
tak.1^ 

A  szabadságharcban  izzó  ország  részére  fontosak  voltak  az  
összekötő  pontok, a hírközlés és a postaforgalom  akadálytalan  mű-
ködése.  Ezekben  a kérdésekben  maga  Rákóczi  is  többször  rendel-
kezett.16  Iratok  sokasága  tanúskodik  a különböző  megbízásokkal  
felruházott komisszáriusok tevékenységéről, akik felelősséggel tar-
toztak többek között a lóállomány állandó számának biztosításáról,  
gondoskodtak  a takarmány beszerzéséről,  a katonák  téli  ruházat-
tal  való  ellátásáról  stb.17  



Az  okmányok  időrendi  rendszerezésével  vázlatos  képet  kapha-
tunk  a  hadszíntéri  eseményekről,  nyomon  követhetjük  a jelentős 
ütközetek  kihatásait  a  lakosságra.  Az  adott  levél  címzéséből  és  
datálásából megállapíthatjuk  a fejedelem és más vezéregyéniségek 
tartózkodási  helyét az egész szabadságharc  alatt.  Figyelemmel  kö-
vethetjük a táborhelyek mozgását a hadiállapotoknak  megfelelően.  
Tudomást  szerezhetünk  a lovasság  egyes  csoportjainak  számáról  
és portyázásaikról  az ellenséges területeken. Az iratokban  Rákóczi  
szociálpolitikájához  is találhatunk  adalékokat.  A fejedelem  enyhí-
tett a hadiözvegyek anyagi nehézségein, elsősorban  pénzjuttatások  
útján.18  Szállást és megélhetést biztosított  az Erdélyből  vidékünk-
re  menekültek  részére.  9  

A továbbiakban  néhány  irat  alapján  az Ugocsa  megyei  Rákóczi  
anyag értékét  szeretném  alátámasztani.  Az ugocsai  főispáni  hiva-
tal szabadságharccal foglalkozó iratainak  száma három és fél  száz-
ra  tehető.  Nagy  részük  gazdasági  kérdéseket  tárgyal.  Ezen  irat-
mennyiség  számbelileg felülmúlja  az ungi  és a beregi  levéltárak  e  
témához  kötődő  iratainak  számát.  Itt  találhatjuk  a legtöbb  körle-
velet,  rendeletet,  kérvényt,  kimutatást,  jegyzőkönyvet,  és  nem  
utolsó  sorban  névsort  a szabadságharcosokról.  Az  ugocsai  nemes-
ség  az  elsők  között  állt  a fejedelem  zászlaja  alá,  némelyikük  már  
1703-ban  kuruccá  lett.  Köztük  volt Majos János  ezredeskapitány,  
Komlósi  Ferenc — a fejedelem palotásainak hadnagya, br.  Perényi  
Miklós nagybirtokos,  aki a huszti  vár bevételekor (1703.  augusztus  
17.) pártolt Rákóczihoz.  1705-ben  már  az egri  vár  parancsnoka.20  

Az  ugocsai  kurucok  számáról  a  felszabadító  harc  első  éveiben  
részletes adatokat közöl  egy kimutatás, ami  55 helységből  659 sza-
badságharcos  nevét  tartalmazza.  (Lásd  a mellékletet.)  A  névjegy-
zéket  1704 közepén  állították  össze,  miután  a  nép  érdekeit  védő,  
de  gyakran  fegyelmezetlen  Kiss Albertet  letartóztatták  és  ezrede  
élére  a nemesi  származású  Kajdy  Istvánt nevezték  ki. Az  említett  
jegyzékből  kitűnik  Tiszaújlak,  a h o n n a n  az ugocsai  falvak  közül  a  
legtöbben,  pontosabban  52-en  álltak  a Nagyságos  Fejedelem  sere-
gébe.  A kimutatásban  szereplő  659 kuruc  közül  1704 nyaráig  36-
an  áldozták  életüket  a  hazáért  és  öten  sebesültek  meg  a  harcok-
ban.21 A következő,  1708-ban készült összeírás azoknak az ugocsai 
nemeseknek  a nevét  tartalmazza,  akik  a  szabadságharc  oldalára  
álltak.22 



Bizonyára  azon  eskü  szövege  szerint  esküdtek  fel  a  szabad-
ságharc  ügyére,  amit  1706. február  16-án  fogalmaztak  az  ugocsai  
nemesek.  E  dokumentum  a  következő  gondolat  szellemében  író-
dott: „...  látván  az  ellenségnek  Hazánkra  s Nemzetünkre  való  na-
gjob agjarkodását  egyenlő  szívvel  s akarattal  kívánván  inkáb meg 
halunk  mint  sem  több  igáját  szenvednünk,  fegyverre  resováltuk  
magunkat."  Ezt  az  iratot  az  „első  rangú"  megyei  tisztek  nevében  
Csato  Gáspár, Ugocsa  vármegye  ideiglenes kapitánya,  Szendi  Mi-
hály, a vármegye zászlótartója és Revedi János strázsamester látta 
el  aláírással  és  pecséttel.23  

Rákóczi  seregében  az  immár  katonai  értékű  alakulatok  felsze-
relése,  kiképzése,  ellátása  óriási  költségeket  követelt  a  szabad-
ságharc  vezetőitől.  Az  eleinte  nagy  reménységgel  kecsegtető  fran-
cia  segítség  is  igencsak  akadozott.  így  a  fejedelemnek  az  általa  
felszabadított  országrészről  kellett  behajtani  azokat  a  termé-
szetbeni  és pénzbeli javakat,  amivel  fenntarthatta  hadseregét.  Az  
ugocsaiak  —  a  lakosság  számához  képest  —  nagy  részt  vállaltak  
a  kuruc  had  élelemmel  való  ellátásában.  Erre  a  megállapításra  
levéltárunk  e  témával  foglalkozó  anyagának  száma  enged  követ-
keztetni. Részletes, falvankénti  adatokkal  rendelkezünk  a szabad-
ságharc  első  évében  teljesített  ugocsai  adózásokról  a kurucok  ja-
vára.  Bélteki  Tivadar  ezredébe  28  település  szolgáltatott  élelmet  
és pénzt.24  Többek  között  Nagyszőlős  500 font húst,  3 cub  lisztet,  
7  cub  abrakot,  5  rhénes  forintot  volt  köteles  leadni.  Érdekesség,  
hogy  Salánk  50  font  hússal,  1  cub  abrakkal,  1  rhénes  forinttal  
többet adott még Nagyszőlősnél  is. A jegyzékhez  utasítás  formájá-
ban  a következőt  csatolták:  „Sót  a liszthez  minden  falu  adjon  ele-
gendőt", és hogy az újlaki  és salánki  szekerek már beérkeztek  szál-
lítmányukkal  az  említett  ezredekhez.  Ekkor,  vagyis  1703  őszén  
még figyelemmel  voltak  az  adózó  falvak  érdekeire  is.  Gondoskod-
tak,  „hogy  ebben  az  rendet  meg  tarcsák,  hogy  a  faluk  kárt  ne  
vallyanak."25  A kuruc  sereg  Ugocsából  való  ellátásával  nagyrészt  
Újlaki  István,  Nemes  Ugocsa  Vármegye  Vice  Ispánnya,  Eötvös  
Miklós  distriktuális  comissarius  (kerület  élén  álló  hadbiztos)  és  
Újhelyi  István,  a vármegye jegyzője  és képviselője foglalkozott.  Az 
ide  tartozó  iratok  többségén  az  említettek  aláírásait  láthatjuk.  

A  hadellátással  kapcsolatos  problémák  korán  felvetődtek.  Gaz-
dasági  nehézségekről  és  azok  orvoslásáról  ír  a fejedelemnek  cím-



zett levelében  Újhelyi  István  1704. január 31-én.  Hivatkozva  arra,  
hogy  a megye lakosainak nagyobb része fegyvert  visel,  idézem „az  
kevés  otthon  lévő  lakosok  tellyes  lehetetlenség  hogj  csak  magok  
costálhassák  aszt  az  élést..." követelte  a hadbavonultak  családjai-
nak az adóztatását: „hogj az hadi  Emberekk is cselégje s háza népe 
is concurraljon  azon élés adásában, igazságos és méltó dolog. Mely-
re  Ngd.  fis.  (felséges)  parancsolattja  és  determinatioja  (elhatáro-
zása)  kivántatik.  Kéri,  hogy  a felmentett  egyének jószágait  ne  vi-
gyék  el,  mert  evvel  a hadba  vonult  igavonókat  pótolják."  Szót  ejt  
a Munkács várához rendelt ugocsai kurucok ellátásáról: „a Szegénj 
Nemes  Ember  harmad  negjed  napig  való  élést  ha  vihet  hátán,  az  
el  fohjván  kénteleníttetik  házához  menni,  hasonló  van  a  lovasok  
és  Szénájok  abrakjok  nem  lévén."  Sürgeti  Rákóczi  közbenjárását  
a  „Cassai  Emberséges  Emberek"-nél  a megye  adósságának  eltör-
lése  ügyében,  mert  a tőlük  felvett kölcsönből  teljesítették  a  pénz-
beli  adójukat. Végül  azzal folyamodik  a vezérlő  fejedelemhez, hogy 
nyílt  parancs  útján  számolják  fel  a  megye  területén  „mászkáló,  
káromkodó,  és  dorbézoló  kóborlók  hatalmaskodásait."  A  levélre  
még ugyan  abban a hónapban  Rákóczi  magántitkára,  Pápai  János  
válaszolt.  Minden  kérésre  és  más  szóvá  tett  nehézségekre  külön  
megoldásokat  javasolt,  példákat  hozva  fel  miképpen  jártak  el  a  
szomszédos  vármegyék  hasonló  problémák  ügyében.26  

Az  1704. április 2-án  kelt kimutatás magának  a Nagyságos  Fe-
jedelemnek  a parancsára beszolgáltatott  terményekről, húsról  stb.  
ad informátiot: „Hogj mind a Gorsában  mind az Óvárinál  Szatmár  
ellen  való  sáncbul  ki  veretett  Had  számára  .s.  tartására  Váriban  
és  Kölesébe,  minemű  akarmiféle  Élést adminisztraltanak  az Ugo-
csa Várgjei  Faluk?"  Külön  figyelmet  érdemel,  hogy  itt Ugocsa fal-
vainak bírái  és esküdtjei  névleg említődnek.  Ok a helyszínen  szer-
vezték  és  ellenőrizték  a  beszolgáltatások  menetét.  A  részletesen  
felsorolt  „élések"  a  Kölesében  állomásozó  Kajdy  István  ezredéhez  
és  a Váriban  tartózkodó  Esze Tamás  ezredéhez  lettek  elküldve.27  

A megyei  vezetés  1705  szeptemberében  kelt beszámolójában  is-
mét  átfogó képet  tár  elénk  Ugocsa  szerepéről  a Rákóczi  hadsereg  
ellátásában.  A  megye  képviselete  már  sérelmezi  a  kuruc  tisztek  
túlkapásait  és evvel magyarázza,  hogy  nem képviselhették  magu-
kat  az  1705.  szeptember  1-én  Rákos  mezején  megtartott  ország-
gyűlésen.  „Hogj  a  Nemes  Ország  gjülésére  Kgls.  (kegyelmes)  



Urunk  parancsolattyábul  ez  Holnapnak  elein  nem  comparealhat-
tunk  (jelenhettünk),  valamintez  elői  kgls  Urunk  .s.  Méltóságos  
Gralis  Károlyi  Sándor  Urnák  ő  ngakk  (nagyságának)  meg  irtuk,  
oka  az  Szent  Març'ai  Sigmond  és  Csaba  Zsigmond  kapitanj  Urai-
mék  executioja  (erőszakos  adóbehajtása)."  Aláhüzza,  hogy  a  me-
gyében  csak  a jogosan  otthon  maradtak  és  nyomorultak  vannak:  
„...  pusztult  állapotunk  miatt  mindenféle  nem  discretisalhatunk.  
Az  ellenség  hatalma  alól,  ha  szabadultunk  is  más  felöl  magunk  
nemzete  által  meg  emésztetünk."  A  szabadságharc javát  szolgáló  
adóterhek  elosztása  és maradéktalan  teljesítése  nagy  erőfeszítése-
ket követelt a megyei vezetéstől. A megyének gondoskodnia kellett 
arról  is,  hogy  a beszedett  naturálék  épségben  eljussanak  rendel-
tetési  helyükre.28  

Egy  1706-ból  származó  jegyzék  tudtunkra  adja,  hogy  miként  
látták  el  és  szállásolták  be  az ugocsaiak  Belényesi  lovas és  gyalog  
milíciáját.  Itt közel  50 falu van feltüntetve  a következő  adatokkal:  
a falu neve,  az  elszállásolt  katonák  és lovaik  száma.  A  kimutatás  
fejléce  így  szól: „Mikor  az  Belényesi  Had  be jöt  Ugocsa  vármegye  
kvártélyába  Lovas  és  Gyalog  seregbül  áló  Präsidium  azon  Perso-
náknak és Lovaknak intertentiájáról  való Consenitio." Innen  meg-
tudhatjuk, hogy Tivadarban  Pap Pált három hónapig étellel 3-szor 
napjában  ellátták,  Fekete Ardóban  Csegesi  Isot  „egy holnapig  ké-
czeri  étellel  tartották",  Tekeházán  egy  Harsányi  nemes  hajdúit  
„míg falunkba voltak hol enni kéczer hol háromszor adtak, napjába 
24  icze,  bort."29  

Eötvös Miklós körzeti  hadbiztos  aláírásával  van  ellátva  az  a ki-
mutatás (kelt  1708. március  11-én), mely árjegyzéket  is tartalmaz 
a  kuruc  sereg  által  felvásárolt,  a hadviseléshez  szükséges  szeke-
rekről,  lovakról,  húsnak  szánt  jószágokról  rhénus  forintokban.  
Ugyanitt találhatjuk  a nevezetesebb  adókivetések  (rozsnyói),  a ru-
házattal  és a lábbelivel  való  ellátás  számláit.  Efféle  elszámolások-
ról több alkalommal  olvashatunk  a megyei  hatóság és Eötvös Mik-
lós leveleiben.30  A hadbiztos  1709-ben  pontos felméréseket  közölt  
a  fejedelemmel  a megyére  kivetett  adóterhek  teljesítéséről.  

A  szabadságharc  katonáinak  ellátása  végül  elviselhetetlen  te-
herként  nehezedett  a megyére,  amit  már  nem  bírtak  el  a  telepü-
lések. A gazdasági hiányosságok  a csatatéren  éreztették hatásukat 
és  a  fegyelem  bomlásához  vezettek.  A  nyolc  évig  tartó  küzdelem  



végül  is  vereséget  szenvedett,  de  ennek  ellenére  Ugocsa  népéről  
elmondhatjuk, hogy  szinte erején felül hozzájárult egy idegen  ura-
lom  elleni küzdelemhez  és evvel  is nemzedékek  sorába  oltotta bele 
a  szabadság utáni  vágyat.  
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Specificatiója 

Ezokk  a kik  Nemes  Ugocsa  Varmegjébül  Kglt  Urunk  
ő Nagja  Hadaiban  ab Anno  1703  vadnak  vagj  el  estek  

Nevek  a falukk  s  
személjekk! 

Kik  ki  Ezerében  
seregbe  vagj  melljik  Tá-

boron  vadnak:  

Kik  estenek  el  s  
holott?  a vagj 

meljik  posudium-
ba  vannak.  

1 

Sárvárrul 

Gödény  Ferencz  
Szűcs  Miklós  
Szent királji  Györgj  
Nagj  Pál  ч  
Varga  Geczi  N.  
Csurdás  Lászlo\  
Pap  Illjés  \  
Adorján  Marton  
Harcsás  István  ,  
Varga  Ferencz  /  
Nagj Mihálj  /  
Sásvári  Sándor7  

Csorba  Mihálj  
Orosz  Sándor  

Gál  Miklós  

Szirmából 

Komlósi  Ferencz  ur  

Lipcsei  Mibalj  
Feri s István 

2 

Gödény  Pál  ur  Ezerében  
Gödény  Pál  ur  Ezerében  
Kajdi  István  ur  Ez.  

Gödény  Pál  Ezerében  

Majos János  Ezerében  vol  
Kajdi  ur  Ezerébül  való  

Kgls  Urunk  Palotási  
Hadnagja 
Majos  János  ur  Ezeréber  

3 

Óváriban 
t  Szatthmár  alatt  

Munkácsi  Prasi-
diárius 
Szatthmár  alatt  



1 2 3 
Nagj  Ferencz  
Harcsás  István  
Kocsis  Pál  У  
Ladányi  Tamás  '  
Szeklenczei  Demeter  

Szőlősvég  Ardó  

Lipcsei  László  u r ^  
Darvasz  Mihálj  
Turda  Mihálj  
Viski István  Fő Hadgy 
Varga  Jancsi  
Füzér János  Vice  

Hadgy. 
Kánja  János..  
Bodog  Miklós^N^  
Pap János  /  
Varga András  X  
Poljankai  Péter  
Csókás  Péter  
Szőke  Mihók  
Molnár  Péter  ^  
Ács János  — ^  
Szilágyi  István  
Kis  Sándor  
Kis  Ferencz X. 
Nagj  Ferencz  X.  
Orosz  Jancsi  \  
Roman  Illjés  
S aradi  Jancsi  /  
Kuponji  László  /  
Becza  Máté  /  
Bus János  /  
Batári  János'  

-  Kajdi  ur  Ezerében  

Komlósi  Ferencz  Urnái  
vágjon 

>Majos  János  ur  Ezeréber  

Kajdi  Ur  Ezerében  

viski  Seregében  

Urunk  Táborában  

Mur 

Pap Mihálj  ur  Seregében  
Esze Tamás  ur  Ezerében  

az Erdelji  Haddal  mentek e 
Bercséni  ur ő Nga Táborár 

ÁKajdi  Ur  Ezerében  

kácsi  Prasidiáriusz  

Huszti  Prasidiárius  

1 
i 



1 2 3 
Fancsikárul 

Lázár Tamás  ur  
Asztalos  Péter  
Csobaj  Ferencz.  
Olá  István  \  
Sós András  \  
Nyiri  Tamás  
Kerej  Marton  /  
Szabó  István  /  
Kovács  Ferencz/  
Erdős  Pál  /  

Karácsfal várói 

Nagj János  ^  
Kis  János  
Varga  Miklós  -
Lengjel  Sándor  
Kis  Pál  ^ ^  
Szűcs  Gergely  
Ország  Ferkó  
Lovász  Palkó..  
Varga János  
Fekete  Geczi  y  
Tatar  Gyurka  /  
Szőcs  Miklós у / 
Iván  GyörgjX  

Verbőczrül 

Andrási  Zacharias  
Fornosi  Zsigmond  

Gönczi Györgj Hadngy. 
Katona  Marton  

Budai  István  ur  mellett  
Majos  Ur  Ezerében  

) Kajdi  Ur  Ezerében  

Munkácsi  Prasidiáriusok  

Esze Tamás  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Majos  ur  Fő  Strása  Mest  
erővel vitték Majos Ur ezerébe 

Esze Tamás  Ezerében  
Zászlótartó  Genczi  Seregébe  

ez öregb  Emberért  
instáltunk  Urunk  

Tokaj  alatt esett el 



1 2 3 
Lipcsei  Dávid  
Simon  István \ 
Katona János  \  
Katona  Gáspár  \  
Danka  Györgj  \  
Porsós János  \  
Guti  Györgj  
Tariska  Miklós  
Szigeti  Pál  
Barta  Pál  j  
Olá János  /  
Fazekas  Ferencz/  
Fazekas  Pál  /  
Henczi  Jancsi  
Komáromi  Matjas  -
Szabó  András  

Patak rul 

Pati  Mihálj  Hadn.  
Beregi  Istók  
Nagj  András  
Pál  Péter  ч  
Balog  Györgj  N.  
Lőrincz János  N.  
Nyirő  János  
Nagj  Mihálj  
Nyiri  István  /  
Nyiri  Györgj  /  
Kadar  István  /  
Simon  András/  

Vas Tamás  ^  
Vas  János  
Vas  Ambrus  
Kadar Tamás  /  

\ Esze  (Kajdi)  Ur  Ezerébe  

/Gönczi  Györgj  Seregébe  

^ Esze Tamás  Ur  Ezerében  

Majos Jan.  Ezerében  
Pati  katonája  
Esze Tamás  Ur  Ezerében  

\Kajdi  (Esze) Ur  Ezerében  
/Gönczi  Gy.  Seregébe  

Esze  (Kajdi)  Ezerébe  
Gönczi  Györgj  Seregébe  

Szatthmár  alatt  
az Óvári  Sánczban  

A  Szatthmari  
ostromon  njomorodott  



1 2 3 
Mészáros  MiklóSs  
Nagj András  X  
Major  János  
Orosz  János  X  

Salánkrul 

Jana  Mihálj  
Danjai  Bálint  \  
Gál  András  X4^  
Kovács András  ^  

Ács  István  /  
Frata  Mihálj  /  
Tecsi  Jancsi  '  
Az  Orosz  mester  
Barta  Pál  
Varga  Ambrus  
Godos  István  
Máté  István  ч  
Gergelj  IstvánX.  
Kun  István  N.  

Gal  András  
Orbán János  X  
Csorna  István  
Barta András  \  
Orosz  László  \  
Bisi  István  \  
Rót  Mihálj  
Kész  László  у  
Kovács  Illjes  /  
Sipos Mihálj  /  
Rőt Veje  Tamáy  
Orosz  Mihálj  /  

s  Esze  (Kajdi)  Ezerébe  
Gönczi  Györgj  Seregébe  

Palotás 
>az  Urunk Táborán  vannak  

Esze Tamás  Ur  Ezerében  

Gönczi  Gy.  Seregébe  

Esze Ur  Ezerében  

Esze  (Kajdi)  Ur  Ezerébe  
^Gönczi  Györgj  seregébe  

Dolhánál  esett  el  

Munkácsi 
Prasidiáriusok 

Az  Ovari  sanczban  
estek  el  



1 2 3 
Komjátrul 

Markus János fîax  
Sándor 

Matzbán  István  \  
Nagj János  \  
Drabant  Ferencz  
Dobonyi  János  
Csép  Lázár  
Nagj  Györgj  
Nagj János  /  
Oláh  László  /  
Zán  Lukács  
Hagjmás  János/  
Siros  Lukács  '  
Dobonyi  Simon  
Kis  Ferencz  
Nagj  János  
Hosvaj János  \  
Fileki  László  X  

Kocsis János  /  
Magjar András  /  
Dorogi  László  /  

Nagj  Csongvárul  
Susko  Demeter  
Balogh  Mihálj  ^ ^  

Fejér  János  
Fedő  András  

Ujfalubul 

Ruskaj  Ferencz  
Dienes  János  

\ 
\ 
Kajdi  Ur  Ezerében  

/ 

s 

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Munkácsi 
Prasidiariusok 

Huszti 
Prasidiariusok 

megj  njomorodott  

Munkácsi 
Prasidiárius 



1 2 3 

Olyvösrül 

Szlaveczkai  Dani1a4  
Szlaveczkai  János  
Puhora  Marton  ^  

Alsó  Karaszlórul  

Fakós János  ^  
Borjus  Gergely  

Kónju  László  
Szabó  Illjés  ^ ^  
Molnár  Gergelj  ^ ^  
Olah  Palkó  У^  
Komjati  Illjés  

Nagj  Szólósrül  

Munkácsi  Mihálj  
Gerbán  Sándor  ^  

Bornju  Sándor  X  
Maujko  Geczi  

Egresrül 

Pap  Illjés  ^ ^  
Lemák  János  
Bocskor  Geczi  
Orosz  János  
Boldisar  Palkó V 
Kovács  János  

Lengjel  Lórincz  
Szűcs András  У  

^ Kaldi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerébe  

Majos  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Munkácsi 
Prasidiáriusok 

Munkácsi 
Prasidiáriusok 

Munkácsi 
Prasidiáriusok 



1 2 3 
Rakoczrul 

Pap  János  
Szabó  János  
Butka  László  
Sándor  Lőrincz  
Ferbász  Luszkavics  
Pirda  Lukács  \  
Dubatka  GergeljX^  
Kepsa  János  
Alenics Jakab  ^У  
Orosz  Ferencz  

Rakaszrul 

Pap  Lukács  ^  
Csorba  Ferenc/x  
Mehes  László  X  

Szűcs János  /  
Horvát  Péter  /  
Agárdi  Simon  —  
Koksa  Marku  
Nemes  János  у  
Nagj  László  /  

Weresmartrul 

Pap  Thamás  
Bornju  Sándor  

Orosz  Ferencz  

Kis  Kupánjbul  

Ken ez  Lukács  
Marku  Dani  

/Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Orosz  Pál  Ezerében  

Urunk  Palotása  
Kajdi  Ur  Ezerébe  

Huszti 
Prasidiáriusok 

Huszti  Prasidiárig  
Munkácsi 

Prasidiárig 



1 
Tisza Kereszturból 

Pap  András  
Czenniczki  András  
Becsi  Miklós ч 
Miklós  Istók  \  
Béres  Mikó  \  
Huszti  András  \  
Menjhárt András  \  
Székelj  András  /  
Huszti  Pál  /  
Pap András  /  
Nagj  Miklós  /  
Bagi  István  /  
Balog  István  /  
Balog  Mihalj  

Tisza  Ujlakrul  

Borbélj  Tamás  
Mezei  István  —  
Mezei  Gábor  
Szenczi  Ferencz  
Kis  András  
Varga  Mihálj  X »  
Elek  András  
Veress  István  \  
Szoboszlai  István  
Kozma  Miklós  \  
Száraz  István  \  
Varga  Györgj  \  
Morolj  János  /  

Adorján  Mihálj  /  
Ács  István  /  
Pataki  Simon  /  
Kovács  András7  

2 

Esze Tamás  Ur  Ezerébe  
Gönczi  Ur  Seregében  

Pap  Mihálj  urnái  van  
a  Felső  Táboron  vannak  

Kgls  Urunknál  

a  Tokai  Seregben  

Esze Tamás  Ur  Ezerébe  

3 

Az  Óvári  sánczba  
Szattmári  ostromon  

Óváriban  esett  el  
Óváriban  esett  el  
a  Szathmári  

Ostromon 

a Szathmári Ostromon 



1 2 3 
Turda  András  
Tót  János  \  
Zöld András  \  
Korhanj András  \  
Korhanj András öcse 
Kis János  \  
Molnár  András  \  
Botos  Pál  \  
Turda  András  \  
Szabó  Györgj  
Bonczos  János  
Módis  András  
Módis  Miklós  
Gál  István  !  
Kis János  /  
Csengeri  András  /  
Bálás Tamás  /  
Orosz  Sándor  
Hanis  István  /  
Paladi  Palkó  /  
Kocsis  Mihálj/  
Szabó  István,  
Tót János  '  
Töviss  Mihalj  
Száraz  András  
Vékonj  István  ^ ^  
Biró  Gáspár  
Bodtoki  Mihálj  
Kertali  János  
Szabó  Ferencz  
Kozma  István  
Almási  Ferencz  
Orosz  Sándor  

Varga  János  
Kasza  István  

i 

Esze Tamás  Ur  Ezerében  

Karolji  Sándor Ur  Ezerében  
A  Felső  Táboron  
Az Alsó  Táboron  

Majos  Ur  Ezerében  
A  Felső  Táboron  
A  Felső  Táboron  
Kajdi  Ur  Ezerében  
A  Felső  Táboron  
Pap Mihálj  Ur gjalogi  közt  

Esze  Ur  Ezerébe  

Óváriban  esett  el  
Károljban  esett  el  

Szatthmár  alatt  
Óváriban  esett  el  

Munkácsi 
Pbidiumba 



1 2 3 
Tisza  Ujhelybül  

Gersenyi  András  
nobilis 

Tót Mihálj  Nlis  

Bojda  Mihálj  \  
Veress  Bálint  X .  
Oroszi  János  >  
Kis  Sándor  /  
Kis János  /  
Sabánki  János  

Mátyfalvárul 

Horvát Tamás V. Hada 

Cserháti  András  ..  
Borsi  János  
Borsi  Gyurka  -X  
Dünnücs  Istók  
Varga János  \  
Nagj  István  \  
Román  \  
Rákóczi  Demeter  /  
Budul  Miklós  Hadn.  
Lovász  Palkó  /  
Finczik 
Görög  János  
Varga  János  

Bökénybül 

Orosz  Demeter  ^  
Barta  Péter  
Bocskor Mihálj  ^  

Esze T.  Ur  Ezerében  

Majos Ur Ezerében 

Esze T.  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Majos  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Kis  Paladi  Nagj  Pál  

Seregében 

Óvári  sánczban  
esett  el  

Óvári  sánczban  
esett  el  

Ovari  sánczban  
esett  el  

Szegeden halt meg 
sebbe 

Óvárinál  esett  el  



1 2 3 
Fenna  János  
Orosz  Györgj 4 
Angjál  FerenczX  
Pisaj János  \  

Varga  János  \  
Gál  István  
Seres  Gáspár  
Bocskor  István  
Bikó  János  
Orosz  Gábor  /  
Kusniczai  János  /  
Rakaszi  Sándoy  
Kis Mihálj  /  
Birkó  Pál  

Varga  Györgj  
Varga  András  ^  
Szabó  István  
Jósa  Ferencz  
Csengeri  István  
Kis  Szabó  János  
Csató  Ádám  
a  Major  Végi  János  
Szabó  Györgj  
Kormos  János  
Biró  István  

Farkasfalvárul 

Botos  Ferencz  
Barta  Pál  
Báránj János 
Szász  Bálint  
Szász  István  ^  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Kis  Paladi  Nagj  Pál  

Seregében 

ugjan  Kajdi  Ur  Seregében  

Majos  Ur  Ezerében  
Esze T.  Ur  Ezerében  
Esze  T.  Ur  Ezerében  
Szuhai  Ur  mellett  

7  Belteki  Ur  Ezerében  

Sennjei  Ur  Ezerében  
Urunk  Táborán  volt  
Urunk  Táborán  volt  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerébe  
Nagj  Pál  Seregébe  

a  Szatthmári  
ostromon  esett  el  
az Óvári  sánczban  

most  beteg  
meg  holt  



1 2 3 
Orosz  Gergelj  
Czibere  Pál  ^ ^  
Farkas  Pál  ^  
Szabó  Ferencz  —5»  
Fói  Gergely  ^  

Péterfalvárul 

Saska  András  
Szeremi  Sámuel  Ns  
Vereczi  I s t v á n . У  
Nagj  Miklós  
Őri  János  .  
Botos  István  У  
Nagj  Zsigmond  

Polturák  Demeter  
Szócs János  N  
Kőbe  János  
Kőbe  Pál  X  
Tegze  Mihály  У  
Gyulai  István  —j  
Kis Várdai  János  
Balog  Zsigmond  

Surányi  Pál  

Tivadarbul 

Pap András  .  
Nagj  Ádám  
Székely  Imre  . У  
Mezei  János  У ^  
Szoka  Ferencz  
Poncz  Mihálj  
Sárközi  Miklós  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Török Zsigmond  Seregében  

Viski  Ur  Seregében  

Majos  Ur  Ezerében  
Vari  Nagj  Istó  Seregébe  

Majos  Ur  Ezerében,  
Genczi  Seregében  

Török  Zsigmond  Seregébe  

^Török  Zsigmond  Seregébe  

Szabó  Pál  Seregében  

Csomakizi  Seregében  

Sennjei  Ur  Ezerébe  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Nagj János Ur Seregében 

Nagj  Pál  Seregébe  
Sennjei  Ur  Ezerében  
Csomaközi  Ur  Seregébe  

El esett Szatthmár 
alatt 

most  Pap  Mihálj  
Ur  körül  

ez csapongóban van 

most hova  tart  
nem  tudják  

Szatthmár  alatt  
maradt 



1 2 3 
Forgolánbul 

Babos  Pál  Hadn.  
Nagj János Vice hadn. 
Váradi  István Str. mest 
Vincze  Pál  Zászlós  
Kis  Jakab 
Sile  Mihálj  
Györgj  Mester  
Szaniszló  Pál \ 
Sós  István  \  
Nagj  Gergelj  \  
Supán  Péter  \  
Kovács  István  \  
Kanisa  István  \  
Kánja  Pál  \  
Horváth  István  Y  
Sile  István  /  
Vekei  Györgj  /  
Hajgó  András  /  
Orosz  Dancsa  /  
László  András  /  
László  Sándor  j  
Tyukos  Mihálj/  
Varga János  '  
Török Zsigmond Fő Hadn. 
Nagj  Pál Vice  Hadn.  
Tusa János Zászl. Tart 
Bakos  Gábor  
Kánja  István  
Ladányi  Joseph  
Nagj Mihálj  y  

Kajdi Ur  Ezerében  

Kajdi Ur  Ezerébe  
Babos Pál  Ur  Seregében  

Gödénj  Tábor  
(Kajdi)  Ur  Ezerébe  



1 2 3 
Csomábul 

Nagj András  .  
Beneczi  János  N.  
Turkulj  Márton  \  
Szűcs János  /  
Gyarmati  Pál  /  
Kan to V Pál  /  

Szűcs  András  
Nagj  László  —  
Sütő  Dani  

Csepébül 

Domahidi  Sigm.  Ur.  
Hartjani  Sigm.  Ur.  
Zoltánj János  Ur  
Vebicskó  Györgj  
Olá  Iljés  .  
Szőke  Istvárk  
Gombos  Istvárk  
Csepei  János  \  
Kövai  Lukács  \  
Ola  Mózes  /  
Kovács  Györgj  /  
Orosz  Ferencz  /  
Orosz  Miklós  /  
Mák  János  f  

Batárrul 

Fejér  András  ^  
Csél  András  ^^^  
Kis  Mihálj  
Pótor  László  У  
Nagj  Györgj  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Nagj János  Seregében  

Török  Zsigmond  Seregébe  

Karolji  Ur  Hadába  
Kajdi  Ur  Ezerében  
Urunk  Táborán  
Karolji  Ur  Hadába  

Kajdi  Ur  Ezerébe  
Nagj János  Seregébe  

Kajdi  Ur  Ezerébe  
Nagj  János  Seregébe  

Viski  Seregében  

El  esett  Szattm.  
alatt 



1 2 3 
Nevetlenfalubul 

Csőkör  Mihálj  ^  
Muszka  Ferencz  
Szikszó  Pál  уУ  
Gyüze  Miklós  

Aklibul 

Bocskor  FerenczV  
Bocskor  Miklós  \  
Bocskor  Györgj  /  
Pingar  Marton  
Göcse  János  
Pongor  István  
Domonkos  István  
Bocskor  Mihálj  у  
Domonkos  Mihálj  

Gyulárul 

Bagics  Ferencz  
Szőke  Mihálj  \  
Mészáros  János\  
Molnár János  \  

Szabi  Mihálj  

Királji  András  /  
Lenárt János  /  
Balog András  /  
Balog  István/  
Palji  Pál  /  
Molnár  János  

Ki  Seregébe  van  nem  tudják  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Nagj  Pál  Seregében  

Török  Zsigmond  Seregében  
Nagj János  Seregében  

Esze  Ur  Seregében  
Berzseni  Ur  Táborán 

/Török  Sigm  Seregében  

Nagj János  Seregében  

njomorult a 
Szatthmári  sánczba  
esett  rajta  
El  esett  az  Óvári  

Sánczba 



1 2 3 
Halmibul 

Fodor  Györgj  

Kata  Györgj  У " ^  

Csűre  András  ^ ^  
Égjed  Imre  
Panjokai  István'  
Berkesz  Farkas  
Kovács  István  

Patjolat  Matjas  

Ardó  Mihálj  
Jenei  Mihálj  
Sipos  János  

Kőkénje sdrül 

Huszti  Mihálj  
Ur  Mihálj  
Csordás  János  is  
Molnár  Mihálj  
Nagj  János  
Seres  Mihálj  
Molnár  Márton  

Lőrincz  András  
Molnár  István  

Hetenibül 

Szabó  Pál  Ur  Hadn.v  
Gábor  Deák  
Ola  Ferencz  
Orosz  Demeter  ^ ^  
Orosz  László  is  .—-

Debreczeni  Seregébe  
Majos  Ezerébe  

Nagj  Pál  Seregében  

Otthon  hever  Kajdi  Ur  
ezerébül  való  

Nagj  Pál  Seregébe  
Pap  Mihálj  Ur  mellett  
Urunk  Táborán  

Nagy  István  Seregében  
Nagj  Pál  Seregében  
Nagj  Pál  Seregében  
Török  Sigmond  Seregébe  
Urunk  Táborán  
Varad  alatt  van  

Urunk  Táborán  
Urunk  Táborán  

/Sennyei  Ur  Ezerébe  

Szabó  Pál  Ur  mellett  

Szatthmár  alatt  
maradt 

Lövésbe  fekszik  
az  Óvári  Sánczban  

maradt 

Munkácsi 
Prasidiárium 



1 2 3 
Olá  Márton  
Tót  Gyurka  \  
Szász  FerenczX  
Nagj  Istók  \  
Cseke  István  \  
Orosz  Gergelj  
Dávid  János  
Szege János  /  
Nagj János  /  
Dávid  Ferencz  /  
Dávid  Pál  /  
Orosz  Koszta  

Szászfalubul 

Olá  Ferencz  
Gönczi  István4  
Sendely  János  \  
Kovács  István  \  
Orosz András  \  
Orosz  Havrilló  
Lengje]  Mihálj  /  
Kovács  Marton  /  
Kovács  István  /  
Orosz  Gyurka  /  
Vén  János  /  
Veress  Györgj  
Varadi  János  —  
Szabó  Pál  

Fekete  Ardóbul  
Szabó  Ferencz  
Palfi  János  
Fogas  János  
Paladi  Mihalj  N  

Dienes  Péter  ^ ^  
Paladi  Pál  у  

4 Kajdi  Ur  Ezerében  
/  Viski  Ur  Seregében  

.  Kajdi  Ur  Ezerében  
/  Nagj  Pál  Seregében  

Szabó  Pál  Seregébe  

Majos  Ur  Ezerébe  

>Prinyi  Sigmond Ur mellett  



1 2 3 
Ondó  Ferencz  
Daniel  Ferencz  N.  
Tonja  Ferencz  
Peleskei  János  У  
Ferencz  Benkő  У  
Kis András  У  

Almásrul 

Szabó  Ferencz.  
Török  István  \  
Almási  Mihálj  \  
Zohon  Ferencz  
Tóth  Györgj  /  
Biró  Ferencz  /  
Kis  Ferencz  /  
Pasztai  László  
Varga  Mihálj  ..  
Gál  István  ^  
Orosz  János  
Deső  Márton  

Tur  Terebesrül  

Csűre  András  
Simon  Mihálj  \  
Orosz János  N.  
Simon  Györgj  
Vég  István  У  
Csordás  István  У  
Nagj  János  '  
Fekete  István  v  
Fazekas  Tamás  У  
Munkácsi  János  
Fejér  Györgj  
Szép  Ferencz  

y Nagj  Pál  Seregében  

} Vári  Nagj  István  
Seregében 

ugjan  azon  seregben  

nem  tudatik  meljik  seregbe  

Kajdi  Ur  Ezerében  
nem tudják meljik Seregbe 

Teb  István  Seregében  
Nagj  Pál  Seregébe  
Doka  Seregében  

az Óvári  sánczban  
maradt 



1 2 3 
Várai ]j árul 

Kovács  István \ 
Elek  István  \  
Csuka  Marton  \  
Botos  István  \  
Csuka  Mihalj  \  
Barta  István  \  
Kovács  Pál  \  
Elek  Miklós  
Apai  Márton  
Kovács  István  
Kovács János  /  
Balog  István  
Ősz  Pál  /  
Szabó  István  /  
Égjed  Mihálj  /  
Égjed  András  /  
Csakolj  Tamás  

Dabocsrul 

Daróczi  János  
Balogh  Mihálj  v .  
Szabó  Mihálj  У  
Óvári  Mihálj  

Turczrul 

Berkesz  Simon  
Bordák  Jakab  \  
Germán  Eleksze  \  
Berkesz  Jónás  
Hajdúk  János  
Molnár  Péter  /  
Dan Jakab  /  
Dan  Gergelj  

\ Kajdi  Ur  Ezerébe  
/Teb  István  Seregébe  

Urunk  Táborán  

Nagj  Pál  Seregében  
Urunk  Táborán  

^Czóla  István  Seregébe  



1 2 3 
Demjén  Gergelj  ^  
Demjén  Tamás  ..  
Radulj András  У ^  
Pap  Péter  V  
Virágos  E l e k s z e \  
Farkas  Dán  
Markus  Eleksze  У  

Batarcsrul 

Tözsök  Gergelj  
Ivasko Tamás  \  
Rósa  Györgj  \  
Nagj János  \  
Ivasko  Györgj  \  
Koszta  Sándor  \  
Pulkó  László  \  
Molnár  Simon  
Molnár  Bálás  
Markus  Lázár  
Csorba  Jakab  
Pap  Illjés  /  
Csorba Tivadar  /  
Triffon  János  /  
Kopcsa  Miklós  /  
Farkas  Lázár  /  
Rakaszi  János  /  
Szanjiszló  Miklós  
Ivacskó  László  

Száraz  Patakrul  

Kis  János  

'  Czóla  István  Seregébe  

> 

\Kajdi  Ur  Ezerében  
/ Pap János  Seregében  

Sennjei  Ur  Ezerében,  
Szekeresi  Nagj  István  

Ur  Seregében  

Le  vágattattak  
Óvárinál 

Óvári  Sánczban  
maradt 



1 2 3 
Csonka  Jakab  
Halász  Jakab  
Tóth  Péter  

Nagj Tarn árul 

Rocsán  János  
Magjar  LászlóN.  
Kis  László  \  
Orosz  Ferencz  
Pankucsa  János  /  
Ivácsko  Györgj  /  
Kirvaj János  /  
Pap Tivadar  ^ ^  
Sütő  Ferencz  
Banjász  István  У  

Velétérül 

Foris  István  — 7  
Lengjel  László  У  
Horvát  János  ^ ^  
Kis  Lázár  
Dobos  Jakab  
Olá  Koszta  У  
Hidegpataki  Jánosч  
Fejér  Jakab  
Pap János  /  
Magjar Tivadar  /  
Kis  Ferencz  

Gödényházárul 

Szerencsi  Jónás  ^  
Pap  László  ^  
Csanádi  János  У  
Szász  János  

Pap János  Seregében  

Szabó  Pál  Seregében  

^ Czóla  Seregében  

> Kis  László  Seregében  

Budul  Seregében  

,  Téb  István  Seregében  

/ P a p  János  Seregében  

Viski  Seregében  

> Kajdi  Ur  Ezerében  

az Urunk  Táborán  



1 2 3 
Tekeházárul 

Olah  Mihálj  ч  
Kulcsár  Péter  n.  
Paranka  Mihálj  X  
Tekeházi  János  /  
a  Sütő  Veji  Mátyás  
Kovács János  '  
Csaté  Mihalj  
Sütő  Gergelj  У  

Királyházárul 

Szabó  István  
Béres András  X ^  
Szakács  János  
Győré  Bertalan  
Mohácsi  István  
Nagj  Ferencz  ^ ^  
Kupánji  Demeterb  
Olá János  У  
Batizi  Marton  
Sárkánj  Ferencz  

Vereczérül 

Danes  Peczi  v  
Marton  Istvár\  
Varga  Lukács  \  
Sápi  János  \  
Vári  Pál  
Nagj  Ferencz  /  
Vad  Peczi  /  
Kurta  Miklós  /  
Medgjesi  Márton  
Prodanj  András  
Hajas  István/  

s Kajdi  Ur  Ezerében  
'Budul  Seregében  

,Nagj  János  Seregében  
Gödénj  Ezerében  

N Török  Sigmond  Seregében  
Gödénj  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Budul  Seregében  

^Kajdi  Ur  Ezerében  



F.  (Ugocsa  megyei  főispáni  fond)  -  674,  op.  8, jegy.  hr.  409,  1.  1—10.  

1 2 3 
Bocskórul 

Hannos János  .  
Hannos  Simon  
Veleszkó  János  У"  
Lernjes  Mihálj  ^  
Madika  Simon  
Polyák  László  

Felső  Gerczerül  

Továr János  ,  
Koszta  Illjés  - У  
Veres  Mihálj  
Kis  László  
Koszta  Lőrincz  

Komlósrul 

Kopcsa  István ч 
Kopcsa  TivadaA  
Babucz  Ferencz  \  
Bandre  István  \  
Lökis  Gergelj  
Orosz  Ferencz  /  
Tankuczi  Ferencz/  
Kopcsa  Györgj  /  
Tálas Jakab  /  
Bota  Simon  '  

Kis Tarn árul 

Pranicsko  Kozma  
Szilvás  Demeter  

In  umigrh...  N  659  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kajdi  Ur  Ezerében  

Kis  László  Seregében  

Pap János  Seregében  

Kajdi  Ur  Ezerében  
Pap János  Seregében  

nem  tudatik  ki  Seregében  

mind  a  kettő  az  
Óvári  sánczban  
esett  el  



Ung megye képviseletének  levele  
II.  Rákóczi  Ferencnek,  amelyben hitet  tesznek  

a szabadságharc  ügye mellett  

Serenissime  Princeps,  ac  Domine  Nobis  benignissime.  

Fidelium, eorumque demississimorum  servitiorum nostrorum in 
benignam  Serenitatis  Vestrae  gratiam  perpetuam  submissionem.  
De dato 5-ta praesentis Lévánál költ Nagyságod kegyelmes paran-
csolattyát,  hogy  tudni  illik  personaliter,  s viritim  insurgálván,  az  
köz  jónak  elő  mozdítására  Nagyságod  Táborán  hová  hamarébb  
megh jelennyünk,  más  napon  celebrált  Gyűlésünkben  publicalta-
tott  Nagyságod  kegyelmes  leveléből  alázatosan  megh  értettük:  
melybenis provocállya magát Nagyságod maga előbbeni  kegyelmes  
Patens  levelére,  mellyet  mi  mind  ez óráigis  nem  vettünk: mind  az  
által  igy  értvén  már  Nagyságodnak  nem  kétségünk  köz javára,  s  
szabadulásunkra  továbis  czélozó Istenes  szándékát előttünk  visel-
vén, mind igaz hazafiuságukat, mind Nagyságodhoz tartozó homa-
gialisi  kötelességünket,  ingremio  Nostri  tettünk  olly  dispositiot,  
hogy minden  idő halasztás nélkül,  mustránk  megh  lévén  Méltósá-
gos Gróff Colonellus Csáky Mihály  eő Nagyságával  magunkat  con-
jungálván,  ugy  több Nemes  Vármegyékből  contrahálandó  hadak-
kal,  az  menyire  Isten  eő  Szent  Felségbe  csekély  tehetségünk  
vezérli, utolsó vérünkigh Nagyságod kegyelmes  parancsolattyának  
engedelmeskedhessünk,  melynekis  követői  procrastinatio  nélkül  
lénnünk  el nem mulattyuk. His in emolunmentum  dilectae  Patriae  
Nostrae  servet  Deus  Serenitatem  Vestram  Salvam  et  gloriose  
tryumphantem  quam diutissime.  Ex Generali  Congregationi  Nost-
ri  is  Possessione  Porosztó,  23  Januari  1705  celebrete  Congrega-
tioni. 

Serenitatis  Vestrae  
perpetuo  fideles  servi.  

F.  4,  op.  2, jegy.  hran.  1508,  1.  1.  



Ugocsa megye utasítása  (instructiója)  
Újhelyi István és Újhelyi Ferenc  küldöttek  részére,  

akik az  1705. szeptember 1-én Rákos mezején 
tartandó  országgyűlésre  delegáltak  

Instructio  ad  Diaetam  Regni  Ablegatorum  Incliti  Comitatus  
Ugocsa,  Perillustrium  ac  Generosorum  D  D Stephani  Újlaki  
vice  comitis  et  Francisci  Ujheli  pro  die  1 Septembris  1705  ad  
Campum  Rákos  indictam.  

Isten  ő kegyelmének  uttját boldogitván  a Nemes  Ország  Gyűlé-
sen  elsőben  is  Méltóságos  Generális  és  Consiliarius  Uraimékat  ő  
Nagy  ságokat  s ő Kegyelmeket  udvarollják  meg,  és  credentionali-
saik  repraesentatioja  után  alább irandó gravameneinket  mind  ott  
mind  az  után  Kegyelmes  Urunk  s consequenter  a Nemes  Ország  
Statusi  előtt  alázatosan  proponállják.  

1-o  Hogj  a  Nemes  Ország  gjülésére  Kegyelmes  Urunk  paran-
csolattyábul  ez holnapnak  elein  nem  coíiiparealhattunk,  valamint  
ez elői Kegyelmes Urunknak  s Méltóságos Generális Károli  Sándor  
Urnák  ő Nagyságoknak  meg  irtuk,  oka  az  Szent  Marjai  Sigmond  
és  Csaba  Sigmond  kapitánj  Uraimék  executioja.  A  mi  kevesen  (a  
hadra menteken,  Országos  szolgálatbelieken,  és  az  otthon  legális  
okokbul  maradott,  nyomorult  öregeken  s  debiliseken  kivül  (vá-
gjunk,  meg jelenünk  Kegyelmes  Urunk  s  Hazánk  szolgálattjára,  
noha  elég fogjatkozotsággal  csak  szintén  most  bocsátván  el  soldo-
sainkat  is.  

2-0  Mivel mi a nemesség  13 portai  után obveniált 26 lovasainkat 
régen  elől  állítottuk,  s vármegyénkbül  küdöttük  volt,  kiket  Csaba  
Sigmond  Pap  ur  visza  hozott,  s majd  két  holnapja,  hogy  mind  az  
uraságok lovasainak elő nem állithatásáért mind az reguláris mun-
dernknak  a  fegyvernek  nem  praestalhatásáért  vármegyénkben  
executioképpen  volt egynéhány holnapokra  való fîzetéseketis  a lo-
vasoknak  egyszersmind  kivánván.  Mi  teljes  tehetségünkel  a  mi  
lovasainkat  mind meg ruháztuk, mind meg fegyvereztük,  annak  a  
reguláris munderungnak  s fegyvernek  is sensim  valamennel  elebb  
lehet meg  szerzésére,  mind  Kegyelmes  Urunknak  s más  Méltósá-
goknak  irt leveleink  által  magunkat köteleztük,  mint  rajtunk  levő  
executor  tiszt uraimék  is arra  való készségünket  számtalan  izben  



meg  ígértük:  semmi  fundamentumos  okát  fel  nem  találhattjuk,  
mégis hogy rólunk  ez executio nem szürnt Csaba Ur Vice  Ispánunk 
ő Kegyelme házátul  el nem távozott, hanem ugy  gondolkodhatunk  
avagj  valamelj  ki  nem  ujult  belső  nagj  indignatioja  van  ellenünk  
a  Felső  Méltóságoknak,  avagy  az  Urak  ő  Nagyságok  lovasainak  
elő  nemállithatásáért  mortificaltattunk,  avagy  azért,  hogy  el  fo-
gjatkozott a pusztult állapotunk miatt mindenfelé nem  discretizál-
hatunk:  az  ellenség  hatalma  alól  ha  szabadultunk  is,  más  felől  
magunk  nemzete  által  meg emésztetünk.  Könyörgünk  Kegyelmes  
Urunknak  méltóztassék  elől  állitatott lovasainkat  mig  regulariter  
meg  ruháztatnak  s  fegyvereztetnek  is,  acceptaltatni,  és  efféle  
mostanvégben  vitetett  executioval  tovább  bennünket  nem  terhel-
tetni. 

3-0  A  portális  gyalogságot  is  húszon  öt  porta  után  százat  mi  
régen  el készitettük,  ujan  ruházattal  kék ingekkel, kék  nadrágok-
kal,  fejér ruhákkal, köpönyegekkel,  fekete  süvegekkel  meg  ruház-
tuk.  Fegyvert  is a minemüt  (ez  fel  támadás  elein  a fegyver  el  sze-
dése után) szerezhettünk  szerzettünk:  Lonjai  Ferencz  comissarius  
uramnak  reguláris fegyverért is  700 forintot küldöttünk  s attunk, 
annak  késedelmeztetése  vagy  nem  akarása  miatt  a  pénzt  vissza  
kellett hozatnunk  s a szegénjségnek  osztatnunk.  Colonellus  Szent  
Maijai  ur az  száz hajdún felül  még tizen kettőt kiván,  annak  nem  
praestalhatásáért  kemény  executiot  indicált  s  nagy  romlásunkra  
fenjegetődzik mind ezek miatt, mind  az egyforma fegyver nem  léte  
miatt.  A  mi  az  25 portán  felül  praetendalt  3 porta  superfluitását  
illeti:  Régi  kegyelmes  biztatásait  vettük  volt  mind  Kegyelmes  
Urunknak  mind  Méltóságos  Generális  Bercsényi  Urunknál  (1)  
hogy  a közzülünk  hadra  el  mentek  a praestálandó  hajdúk,  defal-
catiojában  acceptáltatnak;  ment  el  pedig közzülünk  hetedfél  száz  
gazda  ember  nemes  paraszt,  a mint  eszt  repraesentaltuk  Kegyel-
mes  Urunknak  nevek  szerint,  s  hol  vadnak.  (2)  Hogy  az  egyházi  
nemesség  is  a  porta  száma  közül  defalcaltattatik.  (3)  Biztattuk  
magunkat más szomszéd Nemes Vármegyékhez mutatott  specialis  
kegyelmességével  is  Urunknak  ő  Nagyságának  Nemes  Szatmár,  
Bereg és Máramaros Vármegyéknek  mindenlét  notábilis  alleviati-
ojok, nekünk  semmi is nincs. Bár csak a három superflua portakra 
kivánt gyalogosok  praestálása  találtassák  róluk  azon  instálljanak  
követeink ő Kegyelmek a kivánt egy forma fegyvert s téli  ruházatot 



is  az  száz gyalogoknak  ebben  a mester  ember  nélkül  való  distric-
tusban  mi nem szerezhetünk, ha pénzünkért nem adat  Kegyelmes  
Urunk,  fenyegetése  szerint  való  minden  szándékai  ez  implicans  
dolog  miatt,  akár  Szent  Marjai  Ur,  akar  kiis  rajtunk  széltében  
végben  viheti.  

4-0  Még  tavalj  Miskolczon,  annakutánna  Egerben  alázatosan  
instáltunk volt Kegyelmes Urunknak: hogy  mi a német nemzetnek 
keménj  és  el  viselhetetlen  igája  alatt,  meg  fizethetetlen  portio  fi-
zetés  miatt,  annjira  el  njomorodtunk  volt,  hogy  sok  keresztjét  fe-
leinktül, nevezetesen  Kércsi  Sándor és Bosóki  Pál uramiéktul,  ugy  
Méltóságos  Barkóczi  Györgyné  aszonyomtul  s  egyebektül  is  kén-
telenítettünk  egynéhány  ezereket  fel  kérnünk  vennünk  s  a  né-
metnek  fizetnünk.  Végezetre  az  olljan  magunk  nemzetétül  való  
kölcsönzésbül  is  ki  fogván,  Cassán  Leopold  Vilhelm  Koklács  úr  
által,  némettül  kértük  fel  vágó  marhák  fejében  hat  ezer  német  
forintot igen nagy interesre, hogy azért a mind több igaz Magjarok 
adósságai  németeknek  valók,  úgy  ez  is  annulláltassék  avagy  ha  
különben  nem lehetne,  érettünk  ő Nagysága  tétessen  satisfactiot.  
Melljre kegyelmesen  resolvált volt ö Nagysága, hogy a Cassaiakkal 
való capitulatiokor  mutattja  ő Nagysága hozzánk  kegyelmességét.  
Mi  abban  bizván  álhatatoson,  voltunk  ollj  reménséggel,  hogj  azon  
mi  németnek  fizetendő  adósságunk  Cassa  fel  adásakor  avagj  an-
nulláltatott,  avagy  meg fizettetett, mind  addig; valamig  az  elmúlt  
télen  emiitett Koklács ur jelentéséből  meg nem értettük, hogy azon 
mi  adósságunknak  a Cassai  capitulatiokor  való  elfelejtése  s  dissi-
mulatioja jövendőbeli  nagj romlásunknak  s kárunknak  materiája.  
Iterato könyörgünk  mind Kegyelmes Urunknak  mind a nemes  Or-
szágnak, hogj  azon  mi nagj adósságunknak  rólunk  el vételével  se-
gedelemmel  lenni  s bennünket  meg  tartani  méltóztassanak.  

5-0  Ezen a njomorult földön a districtuson  lévő egjnéhánj Nemes 
Vármegjéknek,  speciáliter:  ennek  a mienknek,  semmivel  egjébbel  
való kereskedése  nem  volt  ab antiquo  az  egj  sóval  kereskedésénél  
melljet  a német  birodalma  mint  rontott  vala  el  s forditott  csak  a  
maga hasznára bennünket  attul  el felejthetetlen  kárunkal  privál-
ván,  constal  mindeneknél,  követ uramék  is  abban  elég  informatu-
sok.  Most  már  Isten  a némettül  szabadítván,  szomorúan  érezzük  
mégis  a sónak  nagj  drágaságát:  Hogj  a Máramarosi  aknákon  a  só  
régi  igaz árára,  egj egj  só tiz  tiz  pénzre  szállíttassák  és  avval  való  



szabados kereskedési  a régi usus szerint gyakoroltathassák  a maga 
törvénjei  szerint mindenképpen  adlaboralljanak.  

6-0  Nagj  interturbatiójára  s  veszedelmes  akadáljára  és  fogjat-
kozására  vágjon  mind  a  lakosoknak  mind  a  Vitézlő  Rendeknek,  
mind  a  kereskedőknek,  a  mostani  rézpénzek  vilescalasa,  kivált-
képpen  azért hogj  az  szomszéd  országokban  annak  semmi  kelleti  
nem  lévén  a kereskedők  rajta  semmi  mercimoniumot  nem  vehet-
nek  s hozhatnak be  az országban.  A ben  valók  is  ahoz képest  áru-
jokat  az  ezüst  avagj fejér  pénznek  el  fogjása miatt  annjira  el  drá-
gították  és  árát  ugj  fel  verték,  hogj  mindenféle  mercimonium  két  
s  három  áron  adattatik,  mint  pro  exemplo:  Az  Angliai  posztónak  
singi  tizen két  s tizen  három  forinton,  egj  vég „aba" kilencz  forin-
ton,  és egjéb  akármi  is hasonlóvan.  Ennek  a nagj  szükséget  con-
fusiot s extremitást  causalo  dolognak  is hogj  hová  hamarébb  való  
orvoslását  találja fel  a Nemes Ország  minden jó  utakon  módokon,  
a  több  Tekintetes  Nemes  Vármegyék  követtjei vei  edgjet  értvén  
munkálódgjanak  ő  Kegjelmek.  

7-0  Minekünk  s szomszéd  Nemes  Bereg  és Máramaros  Várme-
gyéknek  ez  nagj  kárunkal  s  meg  terheltetésünkel,  hogj  akar  az  
benn  Maramarosban  lakó  és  itt  kin  köztünk  oeconamisaltató  uri,  
fő és nemesi, ugj a köz rendek is, akar az itt kin resideálók, e Regni 
bonis  et  proptia  allodiali,  akármi  naturálékat  bár  magok  szüksé-
gére  s táplálására  vigjenek  s vitessenek  is bé  Maramarosba,  azon  
bonumokért harminczadlással  terheltetnek, törvénj ellen, sőt az el 
adásra  vett  s  béviendő  egj jó  köblös  hordó  bortul  mellj  a  Tiszán  
innen Vármegyénkben  s Nemes Bereg Vármegyében  terem, három 
forint exigáltattatik  most már alkalmas ideje Nagj Szőlőst, meljtül 
az  előtt hatvan  pénz  exigáltatott.  Hogj  azért  mind  ex  allodialibus  
ad  Maramaros  inducendorum  naturalium  tricesima  talláltattas-
sék,  mind  az  itt  Ugocsa  és  Bereg  Vármegjében  termett  boroknak  
(melljeknek válóra koránt sem olljan, mint az Zemplin  Vármegyei-
eknél» harminczadgja  ad pristinam normám reducaltattassék  60—  
60  pénzre  efficialni  igyekezzenek.  

8-c  Nemesi  szabadsággunknak  felette  nagj  sérelmére  s  romlá-
sára  való  gonosznak  érezzük  azt  is hogj  némelj  had  tisztek  s  em-
berek, kik különbenis Vármegjénk lakosai  volnának,  más  ártatlan  
szegénj  nemes  ember  atjánkfiait  fogdosták  kötözték  kegjetlenül  
verték  s kínozták  csak nem régibenis: némelljiket kételenitve had-



ban  magokkal  el  vitték,  némejiket  vagdalták  ölni  akarták,  prae-
dálták pusztították: ugjmint Andrási Zachariás Uram, akkori  Ma-
jos János ur ezerebeli  fő  strasa mester igaz régi famíliából  álló egj 
szegénj öreg nemes ember atjánkfiával Vármegyénkben  Verbőczön  
lakó  Farnasi  Sigmond  urammal  cselekedett.  És  ugjan  itt  Fertés  
Almást  lakó Török István, ugjan  azon  ezerbeli  katona, egj  Kalmár  
István  nevű  szegénj  njomorék  siketes  nemes  embert  vesztegette.  
Hasonlóképpen  nagj  rontást,  pusztitást  tettenek  közöttünk,  mind  
a  Tokaji  fel  támadáskor  rajtunk  által  ment  praedáló  Magyarok,  
kiknek  nem  vétettünk.  Az  után  ugjan  itt  in  Anno  1698  Vármeg-
jénkben  támadott  lator  emberek,  invasor  grassator  malefactorok,  
kiknek feje  s coriphaeusa  volt Fekete  Pataki  Pati  Mihálj nevü  pa-
raszt ember, ki is gonosz complexivel, urak fő emberek  s nemesség 
házaira rohanni éjjel s fényes nappalis, minden javainkban  praedat  
tenni,  életünket  is halálra  keresni  nem  irtózott,  a kit  a  nemesség  
közzül  kaphattak  vertek  taglották  vagdalták  sarczoltatták,  javai-
val  nem  az  német  hanem  az  szenvedő  igaz  lakos  Magyar  nemes-
ségnek  meg  rakodván  Török  Országra  mentenek,  nem  régen  ke-
rülvén  elő  Pati  Mihálj  is  szemünk  láttára  inulté  csapong  széllel.  
Hogj  azért  a praemittalt  Andrási  Zachariás,  Török  István  és  Pati  
Mihálj  s complexei,  ugy több effélék, törvénytelen  hatalmas  csele-
kedeteit  és  Istentelenségeit  a  Nemes  Ország  exemplariter  meg  
büntettesse,  communicalván  eszt  kivált  szomszéd  Nemes  Várme-
gyék követtjeivel  conjunctim instálljanak, és urgensissime kivánn-
ják  ezekért  a reális  és  effectiva  satisfactiót,  cum  deductionibus  a  
praemittaltaknak  enormitasokat bővebbenis  repraesentálván.  

9-0  A  patificatio  munkájához  fogván  a  Nemes  Ország  avagj  a  
tovább fen tartandó hadakozásnak modalitásához ez mivel  minden  
particularitásnál nagjobb dolog. Noha abbanis relegáltattnak  ő Ke-
gyelmek  a  több  Nemes  Vármegjékkel  való  correspondentiára;  
mindazáltal  aszt  observállják  ebben  hogj  sponte  magokra  is  min-
jájunkra hármas terhet fel  ne vállalljanak.  1. Hogj jószágunk  fegj-
veres gjalogos élést s minden  szolgálatot praestalljon.  2.  Magunkis 
soldosokat  adgjunk  és azoknak  magunk  fizessünk.  3.  Külön  pedig  
még is ugyan magunk personalis insurrectiora  kételenittettessünk,  
mert  ez végső  el fogjásunkal  lenne.  Hanem.  1. A nemesség ha  sol-
dost ad, maga a personalis insurrectiotul  s hadban  való  meneteltül  
és continunskódástul  immunitáltassék.  2. Fizetések mind lovasok-



nak  mind  gjalogosoknak  ex  cassa  Regni  legjen.  3. A  szegénjség  is  
ennji  sok ereje felett való élés adással  s szolgálatokkal  ne  enervál-
tassék,  minden  uton  módon  igjekezzenek.  

10-o  A  sokadalmokban  noha  másszoris  elég  excessusok  volta-
nak,  de  most  közelebb  Szőlőst  minemű  kár  tételeket  húzásokat  
vonásokat  tettenek  Szent Marjai ur hajdúi  s Csaba ur katonái  ugj  
más  katonák  is  constal  vice  ispán  uramnál.  Ez  sokszori  dolog  
ugjan,  de mivel  most  ollj  enormiter  esett, hogj illjet nem  experiál-
tunk,  és  ha  csak  dissimulate  correctió  nélkül  marad,  gjakorlott  
szokássá  válik  az  a gonoszság,  mind  a kereskedőknek  mind  a  fis-
cusnak  mind  a lakosoknak  njiltan  való  nagj kéréval.  Extrahallja-
nak  azért követ  uraim  Huszti  s Munkácsi  kapitánj  uramékra  ollj  
comissiokat hogj sokadalmi  alkalmatosságok  idejére bizonyos  szá-
mú praesidiariusokat bocsássanak  ki Vármegyénkben jó  comman-
doval,  kik  is  tiszteink  dispositiojátul  függvén,  a  sokadalmokban  
tolvajkodókat lopókat húzókat  vonókat,  excedalókat fogják  és ma-
gistratusink  kezében  s onnan  a hová  kívántatik  vigjék  s  vitessék  
büntetéseknek  el vételére. A köz néppel efféle gonosz tevőket félvén 
a  magános boszu  tételtül  meg  nem  zaboláztathatván.  

11-o  Nem kételkedünk  benne hogj  a Tekintetes  Nemes  Várme-
gjéknek  mind  in  communni  mind  in  particular!  becsületes  követ  
attjok  fiainak  adott instructiojokban  lésznek  magok  szükségekhez  
s  állapottjokhoz  conformáltattatott  instantiájok;  az  olljanokbanis  
azért követ uraimékkal  egjet érteni,  in justis  et licitis ő  Kegyelmé-
ket  segíteni,  és  minden  köz jóban  lelki  és  testi  szabadságainkat  
néző  dolgokban unanimi  voto, valamiket meg maradásunkra  s köz 
javunkra  valóknak  ismerhetnek  lenni  ő Kegyelmek,  azok  munká-
lódni  igjekezzék  s  el  ne  mulassák.  

Segillje,  igazgassa,  hordozza  s hozza  Isten  ő  Kegyelmeket  hoz-
zánk  kivánt  válasszal  és jó  egésségben.  

Datum in Congregation nostra generali.  Die  10 Septembris Anno 
1705.  Possessione  Tisza  Újlak  celebráta.  

Extradata  per  me  Stephanum  Ujheli  Sedriae  
Incliti  Comitatus  de  Ugocsa  Jur  Notarij.  

F.  674,  op.  8, jegy.  hran.  426,  1.  1—5.  



II. Rákóczi  Ferenc  oltalomlevele  a munkácsi  görög  
katolikus  papok és  azok vagyonának  védelmében  

Franciscus  Deo  Gratia  Princeps  Rákóczi  

Nos  Franciscus  Deo  Gratia  Princeps  Rákóczi  de  Felső  Vadász,  
comes  de  Saaros  Dux  Munkacsiensis,  et  Makovicziensis,  Comes  
Perpetuus  de Sáaros Patak, Tokaj, Régecz, Ecsed, Solyo,  Lednicze,  
Szerencs,  Onod  etc.  Universis  et  Singulis  Exercituum  Nostrorum  
Generalibus,  Campi  Marschalis,  eorundemque  Locumtenentibus,  
Generalibus,  Vigiliarum  Praefectis  Exercituum  Militiae,  tam  
Equestris,  quam  Pedestris  Ordinis,  cujuscunque  tandem  Nationis  
Regiminum  Supremis  et  Vice  Colonellis,  Capitaneis,  Ductoribus,  
Vigiliarum  Magistris,  Vexilliferis,  Decurionibus,  Caeterisque  Mi-
litibus gregariis,  omnibusque  demum  ali  is, quorum videlicet  inte-
rest, seu intererit praesentes hasce visuris, aut Legi audituris Aut-
horitate Nostra Constitutis Salutem, et gratiae Nostrae  Principalis  
benignam  propensionem.  Mivel  Munkácsi  Püspökség  alatt  Levő  
Görög  Papokat,  magok  Személyek  Házok  népe,  és  minden  nével  
nevezendő,  s  akár  hol  található  ingó,  és  ingatlan  Jószágok  iránt  
vettük kegyelmes  protectionk  alá, Parancsolyuk  azért fen  meg ne-
vezett  Lovas  és  Gyalogh  Tiszteinket  Directiojok  alatt  Lévő  Hada-
inknak,  ugy  más  Híveinknek,  mind  Személy  szerint,  mint  közön-
ségessen,  Serio,  és  igen  keményen  Látván,  és  értvén,  emiitett  
Papokhoz  járult  ebéli  kegyelmességünket  magok  Személyekben  
háborgatni,  Házokbn  és  ott  Lévő,  és  ahoz  tartozandó,  sőtt  akar  
holtalálható  ingó,  és ingatlan  Jószágokban  kárositani, fel verni,  és  
fel veretni,  se magok Tiszt Hiveink meg ne próbályák,  sem  penigh  
alattok  valóknak  el követni  megh  nem  engegyék, külömben  Valakik  
e Parancsolatunkal  nem gondolván  az ellen  cselekedni  Comperial-
tattnak  érdemek  szerint való kemény  animadversionkat,  és méltó 
büntetésseket  Semmi-képen  el  nem  kerölik.  Praesentibus  perlec-
tis, Exhibenti restitutis. Datum is Civitate Episcopali  Agriensi.  Die 
Nona  Mensis  Április.  Anno  Millesimo  Septingentesimo  Qunto.  

Franciscus  Rákóczi  

F.  151,  op.  1, jegy.  hran.  190,  1.  1—2.  



Kis Albert  részére  száz  Orális  Portio,  harmincz  négy  Ló  Portio,  
ez  szerint  adatot  ki  

Hus Liszt Abrak 
Pénz 

Forint 
Német 

Bökény 200 2 4 2 
Farkas  falva  100 1 2 1 
Péterfalva 200 3 6 2 
Tivadar 100 1 2 1 
Forgolány 300 2 5 3 
Csorna 100 1 — 1 
Csepe 150 2 3 2 
Heteni 172 3 4 2 
Fekete  Ardó  500 4 20 5 
Szász  falu  400 3 8 4 
Tekeháza 350 3 8 4 
Gödénháza 200 2 4 2 
Királyháza 50 - 2 1 
Csernatö 200 2 4 2 
Uj  falu  300 2 7 3 
Veléte 500 4 10 4 
Kis  Tarn a 100 1 3 1 
Nagy  Tarna  400 4 10 3 
Száraz  Patak  100 1 4 1 
Verécze 300 2 4 2 
Komlós 200 4 4 2 
Batarcs 500 4 8 5 
Várallya 400 2 2 3 
Halmi 150 3 - -

Turcz 500 4 10 — 

Bábony 30 1/2 1 -

Akli 160 1/2 4 -

Font  hus  2078 15 12f 

Négy szekér egy holnapra. A liszthez elegendő  sót mindenik Falu 
tartozik,  ez  szerint  adtam  ki  Kapitány  Kis Albert  Uram  Ezerinek  



az  száz  Orális  és  harmincz  négy  Equilis  Portiot  az  eő  Kegyelme  
Strása  Mesterének  hajcsák  hórul  hóra  magok,  és  ha  fogyatkozás  
esik, nem  okoztathatnak  a Tisztek,  ez kezdődik  5 Xbris  1703.  

Újlaki  István  
Nemes  Ugocsa Vármegye  Vice  Ispánnya.  

F.  674,  op.  8, jegy.  hran.  411,  1. 3. 
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F.  4,  op.  2, jegy.  hran.  1527,  1.  3.  



Szent  István koronája  vidékünkön  

A napóleoni  Franciaország  1805-ben  elfoglalta Ausztria főváro-
sát,  Bécset.  Ebből  kifolyólag  veszélybe  került  Magyarország  terü-
lete  is.  A  magyar  politikai  vezetés  mélyen  átérezte  a hazáját  fe-
nyegető veszély komolyságát és mindent elkövetett, hogy a nemzeti 
kincseket megmentse  az ellenségtől. Mindenekelőtt  a becses  erek-
lyét, az ország függetlenségének jelképét — a királyi  koronaéksze-
reket — kívánták  biztonságba  helyezni.  Erre  a célra Munkács  vá-
rát  tartották  a  legalkalmasabbnak,  mivelhogy  távol  esett  az  
európai  hadszíntértől  és stratégiailag megerősített  erődítmény  hí-
rében  állt.  

A  Kárpátaljai  Állami  Levéltárban  őrzött kordokumentumok  (la-
tin nyelvű okiratok, egyházi jegyzőkönyvek) és számos hetilap (Gö-
rög Katholikus  Szemle,  Határszéli  Újság)  anyagának  segítségével  
felvázolható  a  magyar  korona  útja  és  tartózkodásának  helyei  vi-
dékünkön. 

A magyar királyi helytartó  tanács  1805. november  19-én  és 30-
án  kelt  rendeletében  értesíti  Ung  megyét  a koronázási  jelvények  
áthaladásának  biztosításáról.  Ezen  dokumentumokhoz  mellékelik  
a korona  útját  érintő  települések jegyzékét  (menetrendjét),  amely  
kilenc  napot  irányoz  elő  az  értékes  rakomány  Munkácsra  szállí-
tására.  Ezek  az  állomások  a következők  voltak:  1 nap  Gödöllő,  2  
nap Hatvan, Árok  Szállás,  3 nap Mezőkövesd,  4 —  Ernőd,  Ginnes,  
5  —  Szerencs,  Liszka,  6 —  Újhely,  Terebes,  7  —  Nagy  Mihály,  
8 — Szobránc, Ungvár, 9 — Szerednye, Munkács.  Lehetséges, hogy 
a  rossz  útviszonyok  miatt  csúszott  a megérkezés  ideje.1  1805.  de-
cember 1-én a nemesek egy csoportja Splényi József báró koronaőr 
vezetésével  titokban  elhagyta  a  budai  királyi  várat  a  kincsekkel.  
A  testőrkülönítménnyel  együtt  lovaikat  nem  kímélve  haladtak  a  
kitűzött  cél  felé.  A  korona  ládában,  erős  vaspántokba  foglalva  13  
pecséttel  lezárva  utazott.  

Az  Ung  megyei  főispáni  Fond  iratanyaga  közt  megtalálható  a  
beregi  főispánnak,  Ilosvay  Pálnak  bizonyára  báró  Splényi  József-
hez  írott  levele.  Itt  a főispán  kifejti,  hogy  a  megye  nagy  megtisz-
teltetésnek  veszi  a korona  épségének  biztosítását  saját  területén.  
Vállalja  az  érkező  bandériium  ellátását.  Az  embereken  kívül  ez  
mintegy  100 lónak zabbal és  szénával  való ellátását jelentette.  Be-



reg vármegye bandériuma  már Szerednyén  átvette  az ungiaktól  a  
szállítmány feletti őrséget, de a lócserét Ung biztosította: „az Szent 
Korona,  s  vele  ne  talán  tán  más  alkalmatosságok  és  Kocsik  alá  
meg  kivántató  forspont  Lovakrul  Szerednyén  Tekintetes  Nemes  
Ungh Vármegye a rendeléseket úgy meg teszi, hogy egészlen  Mun-
kácsig jöjjenek."2 

A  féltett  ereklyék  Ungvárra  való  érkezésük  után  az  éjszakát  a  
görög katolikus püspökség székesegyházának püspöki szobájában töl-
tötték.  Ekkor  Bacsinszky András  volt  a püspök,  aki  nagy  műveltsé-
gével és széles látókörével vívta ki a kortársak és az utókor tiszteletét. 
A koronaőrökre — báró Splényi Józsefre  és báró  Perényi  Lázárra  —  
nagy  felelősség  hárult,  ők  biztosították  az  éjszakai  felügyeletet  és  
általában  a kincsek  épségét.  Ok jellegzetes koronaőri  ruhát viseltek.  
Az emlékezetes  eseményt a görög kat. püspökség levéltárában  őrzött  
1805.  évi jegyzőkönyvben  december  12-ei  dátummal  tett  bejegyzés  
is megörökítette.3  December  10-én reggel  sietősen folytatták  útjukat  
Szerednye  irányába.  Forrásaink  szerint  a korona  és kísérete  a  10—  
11-e  közti  éjszakát  Buttler  gróf  szerednyei  kastélyában  töltötte.  A  
következő  nap  (dec.  11-én)  már  megérkezett  a  munkácsi  várba,  de  
„A magyar korona regénye" című könyvben azt olvashatjuk — Splényi 
József koronaőr jelentése  nyomán —, hogy  a koron a szállító  bandéri-
um,  az  eredeti  időpontnak  megfelelően  december 9-én  érkezett  meg  
Munkácsra.  íme,  az itt idézett jelentés:  „Miután  a  sötétségben  nem  
látszott  tanácsosnak  a várba  vinni,  ma,  10-én  Bereg  megye  nemesi  
bandériumának  és felkelőinek, nemkülönben  a katonaságnak  kísére-
tében vittük fel. A várban a fegyveres őrség felsorakozva, tisztelgéssel 
fogadta,  majd  a nagyobb  teremben  helyeztük  el."4  Az  őrséget  külön  
is feleskették. A vár biztonságot nyújtó falai közt három hónapot töl-
töttek  a koronaékszerek  a megfelelő  védelemmel.  

A  munkácsi  görög  kat.  püspökség  iratanyagában  egy  korabeli  
ügydarab  18 lapon át tárgyalja  a Korona és vidékünk  kapcsolatát.  
Itt  Ung  megye  köztiszteletben  álló  személyiségeinek  ünnepi  be-
szédjeit találhatjuk egybegyűjtve  (latin nyelven) a korona fogadta-
tására  vonatkozóan.  Megkülönböztetett  figyelmet  érdemel  Ung  
megye egyik, egyelőre ismeretlen poétájának tollából származó köl-
temény magyar és latin  nyelven. A vers az  1805-ös helyi  történel-
mi  eseményeket  érintve  dicsőíti  a  Szent  Koronát  és  annak  őreit.  
Szövegét  adalékként  közlöm.5  



A  háborús  veszélyek  elmúltával  immár  ünnepélyes  külsőségek  
közepette  1806. március  10-én  ismét útnak indult  a díszes  menet  
az  országjelvényekkel  együtt  a visszafelé  vezető  úton.  Ekkor  már  
jóval  lassabban  haladt  a vármegyei  bandérium  és  a hivatalos  kí-
séret,  mivel  többen  csatlakoztak  a  menethez.  Ismét  Szerednyén  
keresztül  érkeztek Ungvárra.  A városba való bevonulásról  a kora-
beli  „Magyar  Kurir"  így  tudósított:  „A  bejövetele  igen  fényes  és  
pompás  volt.  Mert  már  előre  megtett  rendelések  szerént  ágyulö-
vések és minden harangoknak megvonatásoknak  által jel  adatván,  
az itt kvártélyozó  lotharingiai  Herczeg József Császár nevét viselő 
vasas  regimentjebeli  katonaság jó  messze  elejébe  ment  a  Koroná-
nak,  ott magát Nemes Megyénk  Bandériumával  egyesitette  és  így 
trombita,  dob  és Török  muzsika  szóval,  szüntelen  való  ágyuk  dur-
rogásai  és harangoknak  zugásai  közben..."6  

Az  akkor  már működő  ungvári  gimnázum  diákjaiból  és  tanára-
iból  álló  sorok  közt  érkezett  a menet  Bacsinszky  püspök  reziden-
ciájáig. Kutka János kanonok ünnepi  beszéde után  a vendégek  egy  
70 személyre  terített asztalnál  élvezhették  a püspök  vendégszere-
tetét.  Másnap  reggel  hat  órakor  hasonló  ceremóniával  indultak  
tovább.  A nemesség  díszmagyarba  öltözve  fegyveresen  és  lóháton  
kísérte  a koronaőröket  egyik  helységtől  a  másikig.  Falvanként  a  
lakosság  kivonult  a  korona  fogadtatására,  mivel  az  az  egyszerű  
emberek  szemében  is  az  állam  létét  és függetlenségét  jelképezte.  
Munkács  és Ungvár környékének  falvaiban  még  sokáig  szóbeszéd  
tárgya volt  a Korona útja, mély nyomokat hagyva  az emberek  em-
lékezetében. 

A korona  emlékének  megörökítése  

A  Korona  kárpátaljai  útjának  századik  évfordulója  alkalmával  
ismét  az  1805—1806-os  eseményre  terelődött  a  közvélemény  fi-
gyelme.  Különösen  az  Ung  megyei  sajtótermékek  foglalkoztak  
részletesebben  e témával.  Még  1901.  augusztus  25-én  arról  érte-
sített  a  Kárpáti  Lapok, hogy  Szobráncon  (  az  egykori  Ung  megye  
egyik  járásközpontja)  a  gr.  Török  család  kastélyának  falán  kb.  
120x100  cm  széles  kőtáblára  találtak.  Felújítása  után  kiderült,  
hogy  1820-ban  állították  fel  az  ország  Szent  Koronájának  emlé-



kére. Ez volt az első Ung megyei  emléktábla, mely  a Korona  1805-
ös  útját volt hivatva  megörökíteni.7  

Az  ungvári  Görög  Katholikus  Szemle  (1905.  dec.  17-ei  száma)  
jellemzi  és egyben  idézi  a már említett  1805.  dec.  12-én  kelt jegy-
zőkönyvi  bejegyzés  adatait.  Innen  a következőket  tudhatjuk  meg:  
„A történelmi  feljegyzés szerint  Bacsinszky püspök  szegleti  szobá-
jában „in  ... angulari cubiculo" volt elhelyezve, mely  szoba megfelel 
a mostani nagy ebédlő  melletti  szobának, mert a régi jezsuita-zár-
da Bacsinszky idejében  (1772—1809) lett megtoldva; s ekkor a szé-
kesegyháztól  számítva  az utcára  öt ablakkal  bírt  a püspöki  lak.  A  
további lakosztályok a két toronnyal pedig csak Popovics Bazil püs-
pök  idejében  (1858—1864)  épültek."^ A  székesegyházat  1878-ban  
késő  klasszicista  stílusban  ismét  részben  átépítették  és  kibővítet-
ték.  Ennek  ellenére  1905-ben  sikerült  hitelesen  megállapítani  a  
korona  pihenőhelyét.  Itt  állított  fel  a  Korona  emlékére  egy  fehér  
márványtáblát Firczák Gyula görög kat. püspök. A tábláról  tudjuk,  
hogy  a  város  lakossága  adakozott  előállítási  költségére,  de  végül  
is  Firczák  Gyula készíttette  el. Számos  véleménnyel  ellentétben  a  
püspöki  lakószobának  (szalonjának)  belső  falán  helyezték  el.  Az  
egyik korabeli újságcikk szerint: „A szalonban  csak a kiváltságosak 
láthatják,  akik  oda  bejuthatnak..."9  Az  alábbi  szöveggel  ellátott  
emléktáblát  1905.  december 9-én  avatták  fel  ünnepélyes  külsősé-
gek  között:  

EZEN  SZOBÁBAN  ŐRIZTETETT  
A MAGYAR  SZENT  KORONA  

1805.  ÉVI  DECEMBER  9.  ÉS  10-IKE  
KÖZÖTTI  ÉJJELEN.  

EZEN  EMLÉKTÁBLA  FELÁLLÍTTATOTT  
A  SZÁZADIK  ÉVFORDULÓ  ALKALMÁBÓL.10  

A  Korona  emlékének  adózott  1911.  szeptember  24-én  az  Ung  
megyei  Közművelődési  Egyesület  és  Szerednye  lakossága.  Itt  gr.  
Buttler  egykori  házán,  amely  később  az  Iványi  család,  majd  Hir-
tenstein  Lajos tulajdonába  ment át, egy fekete márványtáblát  lep-
leztek  le ünnepélyes keretek  között.  A táblát  Edelstein  Jenő  kőfa-
ragó  készítette.  Felette  a  korona  ékeskedett,  s  maga  a  tábla  
keramit  rámába  volt  foglalva,  amit  Papp  Jánosnak,  az  ungvári  



királyi  állami  agyagipari  szakiskola  igazgatójának  tervei  alapján  
készítettek.  Az  emléktábla  szövege  a  következő:  

EBBEN  A  HÁZBAN  ŐRIZTÉK  
A  SZENT  KORONÁT  

1805.  DEC.  10.  ÉS  1 l - l KE  KÖZÖTT  
AMIKOR  NAPÓLEON  ELÖL  

MUNKÁCS  VÁRÁBA  VITTÉK  

A leleplezés  alkalmával  Antal  Miklós ungvári  főgimnáziumi  ta-
nár tartott emlékezetes beszámolót  (nyomtatásban  is megjelent) a 
Korona  múltjáról,  jelentőségéről  és  az  ezzel  kapcsolatos  1805-ös  
eseményekről.11 

Időszerű  lenne  az  említett  emléktáblák  jelenlegi  hollétét  felku-
tatni  és  a  munkácsi  emlékhelyet  is  megjelölni.  Ezzel  tartozunk  
történelmi  múltunknak  és hagyományainknak  egyaránt.  

A  Magyar  
Szent  Korona  tiszteletére,  

midőn  az,  1805-ben  a  Frantziák  elöl,  Budáról,  Ungváron  
által,  a Munkátsi  Várba,  mint  ideig  való  menedék  —  helyre  

vi tettetnék 
Molam  litat,  qui  non  potest  Hecatomben.  

azaz: 

Liszttel  áldoz,  kitől  száz  ökör  nem-telik;  
Szint  ugy  amazt,  mint  ezt  az  Egek  kedvelik:  

Karddal  a Koronát  ha  nem  kisérhetem,  
Leg  alább  pennával  teszem  tiszteletem.  

Kedves  Szent  Koronánk,  beh  sokat  nyomorgassz!  
Beh  sok  üldözések  szélveszi  közt  forgassz!  

Miólta  ékesgetsz  Magyar  Királyokat.  
Hány-féle  szenyvedtél  hurtzoltatásokat?  

Nyoltz  Száz  Esztendőnek  le forgások  alatt,  
Egy  húzómban  egy  egy  század  alig  haladt,  



Melyben  ne — kelletett  volna  bujdoklanod,  
Vagy  más  viszontagság  sullyát  ki  —  állanod.  

Meg-irták  azt  sokann;  Décsij-is  meg-irta,  a)  
Tsuda,  hogy  irttában  szemét  ki  nem  sirta;  

En  illy  Keserveket  meg-irni  nem  birok,  
El  olvadván,  szivem  azokra,  tsak  sirok.  —  

lm  most-is  —  О Egek!  ezt bogy  állhatjátok,  
Hogy  e  nagy  tsufságot meg-nem  boszszuljátok?  

A  dölfos  Frantzia  Bétsbe  belé  szállott,  
Ugy  hogy  ellent  néki  tsak  egy  légy  sem  állott.  

Onnét könnyű  móddal  bé-ronthat  Hazánkra,  
Veszedelmet  hozhat  reánk,  s  Koronánkra.  

О  Béts!  Béts!  hova  lett  régi  vitézséged,  
Mikor  nagy  erő  sem  vehetett  meg  téged?  b)  

Bár tsak  addig  tettél  volna  késedelmet,  
Mig  Hazánktól  kaptál  volna  segedelmet,  

Mondhatom,  Frantz  Uram  ugy járt  volna  akkor,  
Mint  a Nagy  TREZSIA  koronázásakor  d)  

De —  már meg —  lett,  a  mit  nem  véltünk  felőled  —  
Jó  még —  is —  Királyunk  hogy ki-ment  belőled!  

Szent  Koronánk  is  — hogy  bátrabb helyre jutni  
Lehessen,  miattad  im  kéntelen  futni.  

Útnak  indittatván  Budai  hellyéről  
Épen  szélre  megy  az  Ország  közepéről,  

Munkáts  van  rendelve  menedék  hellyének,  
Mig jobbul  kotzkája  a bal  Szerentsének.  

Ezt ugyan,  reménylem,  nem  soká  el-érjük,  
Tsak  az  Istent  értté  sziv  szakadva  kérjük,  

s  E mellett  magunk  is  tégyük  —  meg  tisztünket,  
Hazánk  s Királyunkért  ne  szánjuk  vérüket,  

a  Ezt  a Szent  Koronát  minden  esetében  
Ugy  nézzük,  mint  saját  Királyunk  fejében.  

Hiszem-is,  míg  lesznek  SPLÉNYI  és  ALMÁSY,  
Ditsö  Koronánknak  őriző  Mágnási,  

Mig  Batsinszky  András Megyénket  éleszti,  
Egy  Kutka  s Rédai  szivünket  ébreszti.  

Mig buzgólkodhatnak  Gróf  Sztáray,  Prényi  
Waldstein,  Báró  Horváth,  Megyénk  nagy  reményi,  



Míg  ama Vétseij,  Zászlós  Nemzetségnek  
Hérosi  fajtái  Magyar  tűzzel  égnek.  

Mig  Kulin,  Horváth  György,  Bernáth,  Kárner  állnak,  
Petrovay,  Pongrátz  Hazánknak  szolgálnak,  

Mig  igaz  Magyar  vér forr  Diószegiben,  
Nemes  Lörintz,  Orosz,  Csathó,  Szerentsijben,  

a  Mig több  illyen  buzgó  Hazafiak  lesznek;  
Koronánkban  zsákmányt  a  Frantzok  nem  tesznek.  

Most  —  is  lám  —  e betses  Kintsnek  védelmére,  
Láng  módra geijedez  mind-egyiknek  vére!  

Hogy  kiséréséből  ditsöséget  végyen,  
Egész  Bajnok  módra fel-készülve  mégyen.  

Mennjetek!  —  s,  e Kintset  hi ven  kisérjétek,  
s  Menedék-helyjére  ugy  helyheztessétek,  

Mint  Trójába  hajdan  a  Palládiumot.  
Isten  ugy  segélje  a  Bandériumot!  

a)  Lásd  Décsy  Sámuel  Magyar  Szent  Korona  Históriája  a  217.  
levéltől  fogva.  

b) 1683-ban  Muhamed Török Tsászár 300 ezer néppel  ostromol-
ván Bétset, nem tsak meg nem vehette, de sőt inkább egész táborát 
el-vesztvén,  gyalázatosan  tért  vissza  Hazájába.  

d)  1742-ben  Mária  Terézia  a  Magyarok  segedelmével  a  Fran-
tziákat,  és Bavarusokat Ausztriából  ki kergette, Bavariát — is el -
foglalta.12 
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utószámára emlékül  ezzel a kővel jelölte meg Szentmiklósi  és óvári 
Pongrácz János  1820.  évben.  

8  A  magyar  szent korona  Ungvárott.  Görög  Katholikus  Szemle  
1905.  december  17.  

9  Emléktáblát  a  püspöki  palotának.  Görög  Katholikus  Szemle  
1905.  szeptember  24.  

10  Az ungvári  görög kath. püspöki  palota.  Határszéli  Újság (Po-
litikai  hetilap)  1925. július  19.  

11  Emlékünnep Szerednyén.  Határszéli  Újság  1911.  szeptember  11.  
12  F.  151,  op.  6, jegy.  hran.  1394.  





Széchenyi  István  emléke  az Ung  és  a Bereg  megyei  
sajtóban 

„Becsülje  egymást hitében,  nyelvében  
E  szép hazának  mindenik  fia,  
Műveltség,  munka  legyen  a közös  cél,  
Ugy  e honnak  fel  kell  virulnia."  

Részlet  Szabó  Albert  Széchenyi  című  költeményéből  
(Ung.  1910.  IV.  6.)  

Széchenyi  István  életének  és életművének  terjedelmes  levéltára  
és  gazdag  irodalma  van.  Munkásságának  főbb  állomásait  már  
hosszú  évtizedek  óta  kutatják.  Tevékenységének  legkedvesebb  
színfoltja  —  legalábbis  a  beregi  táj  számára  —  az  a  tény,  hogy  
Széchenyi  a második tiszai tanulmányútja alkalmával  ( 1846. július 
15.,  szeptember  14.) Beregszászon  is járt. Tárgyalt  a megyei  veze-
tőkkel,  miután  Tiszaújlakra  szólította  a  Tisza  szabályozásának  
ügye.  Vidékünk  vármegyéi  már  az  1830-as  években  is  nagy  tisz-
telői  voltak  Széchenyinek.  1836.  augusztus  6-án  Ugocsa  megye,  
1837.  augusztus  14-én  Ung megye  táblabírájává  választotta.  

írásom  forrásait  azon  cikkek képezték,  amelyek  vidékünk  újsá-
gainak  (Bereg,  Ung,  Görög  Katholikus  Szemle,  Az  őslakó,  Határ-
széli  Újság, Kárpátalja,  Kárpáti  Híradó) hasábjain  láttak  napvilá-
got  és  a legnagyobb  magyar  emlékével  kapcsolatosak.  

Széchenyi  István  születésének  és halálának  évfordulóiról  az  or-
szágos  sajtóval  egyetemben  vidékünk  napilapjaiban  is  rend-
szeresen  megemlékeztek.  Ha fellapozzuk  szűkebb  pátriánk  sajtó-
termékeinek  a Széchenyi-jubileumokkal  foglalkozó  számait  —  itt  
gondolnunk  kell  az  1891,  1910,  1941-es  évekre  —  megállapíthat-
juk,  hogy  az  ungi  és  beregi  lapok  aktívan  bekapcsolódtak  az  em-
lékmozgalomba.  Egyéniségének  egyszerű bemutatása  és  érdemei-
nek  hangoztatása  mellett  tanulmányok  jelentek  meg  életének  és  
tevékenységének  kevésbé  ismert részleteiről.  Lapjaink  írásai  más  
és  más  megvilágításban  mutatták  be  a  legnagyobb  magyart.  Az  
újságolvasók  ily  módon  tájékozódtak  a  Széchenyi-kutatásokról,  
hagyományokról. 

Széchenyi  születésének  100.  évfordulóját  1891.  szeptember  21-
én jobbára  az iskolákban  ünnepelték,  mivel  a Vallás-  és  Közokta-



tásügyi Minisztérium elrendelte, hogy  1891. szeptember 21-én  ém-
lékünnepet  szei-vezzenek.  A  fő  cél  a  tanulóifjúság „polgári  és  ha-
zafiúi  erényekre  való  buzdítása  volt."1  A  tanintézetekre  kitűzött  
nemzeti  lobogók  hirdették  a nagyjelentőségű  napot. A  Beregszászi  
Állami  Reáliskola  egyik  tantermében  függő  életnagyságú  Széche-
nyi-arcképet  koszorúkkal  és  virágokkal  díszítették  fel.  Hegedűs  
Pál  tanár  kiváló  szónoklattal  ismertette  a  nagy  hazafi  életét  és  
törekvéseit,  hon szeretetre  és  áldozatkészségre  lelkesítve  a  diáko-
kat. Az állami polgári leányiskola növendékei hasonlóképpen  adóz-
tak  Széchenyi  emlékének.  A  tanulók  Arany János „Széchenyi  em-
lékezete"  című költeményét szinte minden  tanintézetben  előadták.  
Az  állami  elemi  iskolában  Nagy  Lajos helyettes  igazgató  elemezte  
Széchenyi  munkásságát.  Az  említett  három  tanintézetben  ezen  a  
napon  szünetelt  a  tanítás.  Az  oroszvégi  állami  népiskola  tanulói-
nak  Hrehovcsak  András  görög  katolikus  lelkész  szolgáltatott  mi-
sét, később már  a tanintézet falai  között  Balajthy  István  igazgató  
méltatta  Széchenyi  érdemeit.  

Érdekes  írást  találhatunk  az  Uri  Kaszinóval  kapcsolatban,  mi-
vel  ugyanebben  az  1891-es jubiláris  évben  méltatták  fennállásá-
nak 50. évfordulóját. A szerkesztői  cikkben  olvashatjuk:  „Alkalom-
szerű  lett  volna,  a  kaszinó  fennállásának  50.  éves jubileumát  és  
Széchenyi  István  születésének  100. évfordulója  napját  ünnepélye-
sen megtartani.  A kaszinó  azonban  tekintettel  azon  körülményre,  
hogy helyiségei  épp akkor voltak berendezés alatt, a jubileum  meg-
tartását,  mely  a  Széchenyi-ünnepéllyel  lesz  összekötendő,  a jövő 
évre  tartja  elhalasztandónak".  A  továbbiakban  a  cikk  felveti  egy  
Széchenyi-szobor  felállításának  szükségességét.2  Sajnos  e  nemes  
eszme  nem  valósult  meg  városunkban.  Örvendetes  lenne,  ha  ez  a  
100 éves gondolat újra napirendre kerülne. Beregszász városa min-
dig  is nagyra tartotta  Széchenyi  korszakalkotó  tevékenységét.  Ezt  
az  is bizonyítja,  hogy  az  1900-as  utcaátnevezéseknél  a  Felső-Kis  
utca Széchenyiről  lett elnevezve. A B e r e g  című hetilapból  (1902-es  
évf.) megtudhatjuk, hogy  az utca  állapota  nem  volt méltó  a legna-
gyobb magyar  személyéhez. Az említett lap szerkesztőinek  lelemé-
nyességét bizonyítja, hogy Széchenyi  nevében intéztek nyílt levelet 
Beregszász polgármesteréhez. Széchenyi elemezve az utca áldatlan 
állapotát  így „ír": „...  azzal  a kéréssel  fordulok  igen  tisztelt  polgár-
mester úrhoz,  szíveskedjék  levelem közlésével  tudatni  a városi  ta-



náccsal,  hogy  megtiszteltetésüket  köszönöm,  de  nem  fogadhatom  
el  mindaddig,  amíg  az  utcát  rendbe  nem  hozzák,  ki  nem  építik,  
gyalogjáróval  el nem látják."3  A későbbi  újságszámok  bizonyítják,  
hogy  „Széchenyi  levele"  nem  volt  hiábavaló.4  

Az 1910-es jubileum alkalmával  a beregi sajtó felhívást tett köz-
zé Széchenyi  István „hazafiúi erényeinek  méltatására,  ünnepélyek  
rendezésére."5  A  „Széchenyi  emlékezete"  című vezércikkben  egyé-
niségénekjellemzőit  és életpályáját vázolták.  Itt többek között egy 
gondolatot  közölnek  tőle,  ami  aktuális  lehet  a jelenleg  kisebbség-
ben  élő magyarok  számára is: „Nálunk mindenekelőtt  szükséges  a  
kitartás a nehéz munkában, ahol  tanúi  annak nincsenek:  az  ilyen-
re  becsületes  kitartással  vállalkozni  sokkal  nehezebb,  mint  vala-
miért néhány félórára felhevülni.  Nálunk  ez  a nemes  és  nehezebb  
hazafiság kell!"6  Olvashatunk  egy írást  a „fővárosi  levél"  című  ro-
vatban,  ez  Aldor  Vilmos  rövid  tanulmánya:  „Széljegyzetek  a  Szé-
chenyi-tragédiához"  címmel.  A  szerző  itt  csupán  szimbolikusan  
használja  a  Széchenyi  nevet,  miközben  tragédiája  és  a  házasság  
intézménye között  von  párhuzamot.7  

A  Széchenyi-jubileumot  Ung  megyében  is  arra használták  fel,  
hogy elsősorban  az iskolás ifjakba „oly irányú eszméket  csepegtes-
senek, melyek  a hazaszeretet  ápolása  mellett  nagy hazánkfia  esz-
méinek  és intencióinak  ápolását  vannak  hivatva  szolgálni".  Halá-
lának  50.  évfordulójára  az  Ung  című  lap  egy  teljes  oldalon  
emlékezik  meg  Széchenyiről.  Hangsúlyozza  munkálkodását  a  Ti-
sza-szabályozás  és  az  árvízvédelem  érdekében.  Rámutat  az  ün-
nepségek  politikamentességére,  mivel  Széchenyi  munkásságának  
gyümölcse  a  nemzet  egészéé.  A  továbbiakban  közli  Szabó  Albert  
(1854—1915) Ung megyei költő  Széchenyi című versét.  Megyeszer-
te közzétették  az Ungvári  Polgári  Leányiskola  által  szervezett  11  
pontból  álló ünnepi  programot,  amelyben  az emlékbeszéden  kívül  
néhány  vers is helyet kapott.  Április 8-án  a főgimnázium  tanulói  
gyászistentiszteleten  vettek  részt, ünnepelt  az állami  reáliskola, a 
Gizella-házi  leányiskola  stb.8  A  legnagyobb  magyar bölcs  mondá-
sait  és politikai-gazdasági  megállapításait  csokorba fűzve  közölte  
az Ung  c. hetilap,  ezzel  is hangsúlyozva  Széchenyi  halhatatlansá-
gát.9  A  Görög  Katholikus  Szemle  terjedelmes  vezércikkben  emlé-
kezik meg Széchenyiről. Ugyanitt megjelent Dudinszky  István  tör-
ténelmi  tanulmánya:  „Gróf  Széchenyi  István  halálának  50.  



évfordulója" címmel,  ahol az ország történetébe ültetve  domborítja  
ki  a  szerző  Széchenyi  korszakalkotó  szerepét  a  XIX.  század  első  
felében.10 

Jellemző,  hogy  lapjaink  nem  csak  a már  említett jubileumi  év-
fordulók  alkalmával  közöltek  Széchenyi  emlékét felidéző  cikkeket.  
1908.  április  12-én  az  Ung-ban  megjelent  Romanecz  Mihálynak,  
az  Ungvári  Főgimnázium  tanárának  és  későbbi  igazgatójának  
„Emlékezés Széchenyi Istvánról" című verse.11  Egy Ungváron meg-
jelenő  lap  cikket  közölt  „Széchenyi  István  gróf  öngyilkosságának  
titka"  címmel,  alcíme  pedig  így  szólt:  A  bécsi  császári  levéltár  új  
adatai  a Bach-korszak  rettenetes kémrendszeréről.  Ebben  az írás-
ban  a Széchenyiek  irattáráról  írnak,  a kortársak  elé tárva  a bécsi 
udvar részéről  őt ért igazságtalanságokat.  A szetző aláhúzza a Szé-
chenyinél  elrendelt  házkutatások  pszichológiai  szerepét,  amelyek  
nem  kis  mértékben  befolyásolták  a  legnagyobb  magyar  egész-
ségét.12 

Akövetkező jubileum, amiről értesítenek  az újságok, az  1941-es.  
Az  őslakó  október  12-ei  száma  vezércikket  szentel  Széchenyi  em-
lékezetének.  E munkácsi  lap szerint  Bereg megye  második  városa  
is szívvel-lélekkel  csatlakozott  a nemzet ünnepéhez. Az egyik  írás  
kiemeli,  hogy  Széchenyi  István  neve  nemcsak  a  magyar  múlt,  a  
magyar történelem  egyik  legfontosabb és legfényesebb  fejezetéhez  
ad címet,  de zászlóul,  programjául  az ő nevét  kell  felhasználnunk  
az  előttünk  álló jövőhöz  is. Munkács képviselőinek  és  a város  tár-
sadalmi  egyesületeinek közreműködésével  október  11—12-én  ren-
deztek  emléknapokat,  amelyek  programját  közölte  az  említett  
lap.13  A  Beregszászban  nyomtatott  Kárpátalja  közli  a  kormányzó  
Horthy  Miklós  cikkét  a  legnagyobb  magyarról  november  2-i  dá-
tummal  „Nagy  és  megható  ünnepség  keretében  áldozott  Bereg-
szász Széchenyi emlékének" címmel Péchy Szabolcs főispán ünnepi 
beszédét  adta közre  a lap. Az ünnep fénypontja  október 26-án  zaj-
lott le. A főispán  előadásában  t öbbször  idézi  Széchenyit.  Innen  va-
lók akövetkező  sorok: „Teremteni kultúrában  és gazdasági  életben,  
teremteni  egyetértést  a társadalomban,  teremteni  új  életlehetősé-
geket  a magyar  élet minden  vonalán, mert — és ezt О  (Széchenyi)  
mondja:  Nincs  a  magyarnak  széles  e  világon  őszintébb  jóakarója  
mint  ő maga".  A továbbiakban  Narancsik  Imre református  lelkész  
tartott  istentiszteletet.14  



A  Kárpáti  Híradó  mintegy  10 cikkben  taglalja  a  Széchenyi  ün-
nepségekkel  kapcsolatos híreket. Ungvár város polgármestere,  dr.  
Megay László szervezésében  szoborbizottságot állítottak fel. A Szé-
chenyi-szobor  felállítását  támogatta  a Művelődésügyi  Minisztéri-
um  és  a  kormány  is.15  Ekkor  a  Bercsényi-  és  a  Drugeth-szobor  
felállítását  is  tervbe  vették.  A  Kárpáti  Híradó  egy  oldalas  beszá-
molót  szentel  az  1941-es  munkácsi  Széchenyi-ünnepeknek.  Az it-
teni városi  színház  előtt fáklyás leventék  álltak díszőrséget. A  szí-
nészek „A híd" című előadással  idézték fel  Széchenyi korát.  Szántó  
László ünnepi beszédében  emlékeztetett arra, hogy a magyar  szín-
társulat  a  cseh  időben  (1927)  már játszotta  „A hid"-at  és  annak  
olyan  átütő  sikere volt, hogy  a második  előadást  a hatóságok  már  
nem  engedélyezték.  Az  ünnepély  alkalmából,  Széchenyi  szellemé-
nek megfelelően,  a Munkácsi  Kaszinó jótékony  célokra  adományo-
zott  100  pengővel  segítette  a  szegénysorsú  gyerekek  taníttatását.  
Dr. Tárczy Károly a legnagyobb magyar munkásságát jellemző  fel-
szólalásában  többek  között  a  szerzőnek  a „Kelet  népe"  című  mű-
vébe! idézett: „Beszéljen  és beszélhessen  mindenki  a saját nyelvén, 
imádhassa  istenét  a maga  vallása  szerint,  de Hunnia  határai  kö-
zött minden világnézetű, minden  nem.-  aiségű és hitű ember a ma-
gyar  alkotmány jótevő  melegét  és  áldásait  élvezve,  csak  egy  érze-
lemre  olvadozhasson,  melyet  a honszeretet  erénye  és  a  kölcsönös  
megbecsülés gerjeszt."16 Ugyanezen  lap közli  a budapesti jelentést: 
„Széchenyi  István  emléke  a  Felsőházban"  címmel.  A  márama-
ros-ugocsai  református egyházmegye közgyűlése is megemlékezett 
a Széchenyi-jubileumról.  Hírt kapunk, hogy Ungváron  megkezdő-
dött a Széchenyi  tér ünnepi  díszítése, hogy a nagyszabású  szabad-
téri ünnepélyre idecsalogathassák  a város népét.  Ezen  alkalommal  
megjutalmazták  a sokgyermekes  anyákat. Az esti  színházi  előadás  
belépőjegyéből származó összeget a Széchenyi-szobor  létesítésének  
céljaira fordították.18  A program  szerint volt felvonulás,  stafétafu-
tás,  katonazene.  A  szónokok  hangsúlyozták,  hogy  Széchenyi  esz-
méit  és munkásságát  nemcsak  a jubiláris  évfordulókon,  hanem  a  
hétköznapok  szürke egymásutánjain,  a mindennapi  munka  idején  
is tudatosítani  kell  az emberekben.19  Ezenkívül  hírt kapunk  a bu-
dapesti  Széchenyi-ünnepélyről  is.20  

Amint  látjuk,  a  korabeli  újságolvasók  a  sajtóból  is  megismer-
hették  a reformpolitikus  Széchenyit.  Az említett  Széchenyi-emlé-



kezések  hagyományai  méltóak  arra,  hogy  felelevenítsük  őket  és  
követendő példaként állíthassuk  a jelenkor elé, evvel is továbbadva 
múltunk  nagy  értékeit  az  utókornak.  

Széchenyi levelei  Kárpátalján  

A királyi Magyarország mély fekvésű területeit nagy kiterjedésű 
állandó  és  időszakos  vízborítások  fedték.  A különböző  folyók  szű-
kebb hazánk  tekintetében, főleg  a Tisza  áradásai,  évszázadok  óta  
nemcsak rettegésben  tartották  a völgyben  élő lakosságot,  de nagy-
mértékben  kihatottak  az  európai  kereskedelem,  illetve  a  térség  
gazdasági  életére  is. A probléma  szakszerű megoldása  a XIX.  szá-
zad közepére  érett  meg.  

A  vízszabályozás,  mint  az  ország  polgári  átalakulásának  lánc-
szeme nem kerülte  el a kor minden mozdulatára reagáló,  a reform-
mozgalmat megindító gróf Széchenyi  István  figyelmét  sem. A Tisza 
szabályozására  irányuló  haladó  politikai  törekvéseket  felvette  po-
litikai programjába, s az ügy megvalósítását szerteágazó  tevékeny-
ségével jelentős  mértékben  támogatta.  A megfelelő  tájékozódás  és  
a  szabályozási  munkálatok  előmozdítása  végett,  valamint  az  or-
szágos érdekek érvényesítésének megteremtése céljából  háromszor 
utazta be  a leginkább veszélyeztetett területeket.  Széchenyi  tiszai  
körútjai  során eljutott az országjellegzetes vízvidékeire, így többek 
között Bereg, Ugocsa és Ung megyékbe  is.  E tájhoz fűződő  kapcso-
latáról,  itteni  örökségéről  meglehetősen  homályos  képpel  rendel-
kezünk. 

Gróf  Széchenyi  István  születésének  200.  évfordulója,  illetve  az  
időközben  megtartott  kárpátaljai  „Széchenyi-konferencia"  tiszte-
letére tanulmányoztuk  az egykori ún. vizes megyék — Bereg, Ugo-
csa, Ung—  iratanyagát felölelő  Kárpátaljai Területi  Állami  Levél-
tár  (Beregszász)  „Főispáni  fondját".  Archívumi  kutatásaink  során  
eredeti  Széchenyi-levelekre  bukkantunk.  

Az első levél  1845. szeptember 6-án kelt, pontosan egy hónappal 
azután, hogy Széchenyit kinevezték  a helytartótanács  Közlekedési  
Bizotmánya  elnökének.21  Erről  a fontos  eseményről  értesíti  Ung  
megyét, majd ugyanitt felveti  a Tiszaszabályozás  égető  szükséges-
ségét:  „...  a  gyakori  vízáradások  miatt,  leginkább  sinlik  a hon,  s  



hová  ekép  legelsőben  vinni  segítséget,  kötelesség."  Ung  vidékét  a  
Tisza  völgyének  nevezi, „...hol  legnagyobb  számmal  üté fel  lakhe-
lyét  a  magyar  vér,  s  melly  völgy  czélszerű  kézfogás  és  vállvetés  
által valódi  paradicsommá  emelkedhetnék,  holott ma  köztudomás  
szerint mindinkábbi  sorvadásnak  indul  elibe." Továbbá  felszólítja  
a megyét, hogy  1845.  szeptember 29-re küldjön követeket  Sátoral-
jaújhelyre,  ahol  személyesen  megbeszélnék  a szabályozással  kap-
csolatos  teendőket.  Széchenyi  a Tisza mentén  megalakult  ármen-
tesítő  társulatokkal  próbálja így felvenni  a kapcsolatot,  amelyeket  
igyekezett maga mellé állítani, a munkálatokat pedig egységes me-
derbe terelni.  Ezért a következőkre  figyelmeztet:  „...  a munka  szét-
oszolva  bizonyosan  nem,  és  még  egyesitett  erővel  is  csak  legna-
gyobb  állhatatosság  hozzájárulásával  fog  a  méltó  várakozásnak  
megfelelhetni."  Lejjebb  a  legnagyobb  magyar  sajátkezű  aláírását  
láthatjuk. 

A  vázolt  levélhez  egy  mellékelt  lap  is  csatolva  van,  amelynek  
fejlécén  a  következő  olvasható:  „Gróf  Széchenyi  István,  mint  az  
országos közlekedési  bizottság elnökének, folyó  1845-iki  ősszel  Ti-
sza vidékén teendő útjának rendsora. Két kocsival: egy hatlovassal 
és egy négylovassal."  Itt hónap  és nap szerint fel  vannak  tüntetve  
azon  állomások  és  ezzel  együtt  a  gyűlések  színhelyei,  amelyeket  
Széchenyi  fel  szándékozott  keresni.  

Hasonló  tartalmú  körlevelet  kapott  Ugocsa  megye  is,  annyi  kü-
lönbséggel, hogy  az ugocsai  levél  mellett megtalálhatjuk  Gr.  Széche-
nyi  István  új tiszteségébe  való kinevezéséről  szóló  dokumentumot.  

1846.  Január  26-a  és február 2-a  között  Pesten  tartották  meg  
a  korábbi  szövetségek  és  az  érdekelt  birtokosok  képviselőiből  
összehívott  Tisza-völgyi  Társulat  alakuló  ülését.  Ennek  előzmé-
nyeire,  vagyis  a  helyi  megyék  bevonására  vonatkozik  Széchenyi  
István  következő,  1845.  december  3-án  Pesten  íródott  levele,  
amely az ungi és ugocsai részlegen egyaránt megtalálható.  Ezúttal,  
hivatkozva az  1845 szeptemberi  tiszai útjára és számos helyen  tör-
ténő  tanácskozásaira.  1846. január  19-re  értekezésre  hívták  a Ti-
sza-szabályozás  ügyében  érdekelt  helyi  birtokosokat,  de  főleg  „a  
vármegye  saját keblében"  létező  hasonló  célú  társulatok  képvise-
lőit.  Bereg,  Ugocsa  és Ung megyék  küldöttei  részt  vettek  az  emlí-
tett  gyűlésen,  s megjelenésüket  valószínűleg  Széchenyi  felszólítá-
sának hatásaként  is felfoghatjuk. 



A területünkön  eddig fellelt, gróf Széchenyi  István tollából  szár-
mazó  levelek  sorrendjében  az  utolsó  1846. június  14-ével  datáló-
dik,  melyben  értesíti  Ugocsa  vármegyét  a július  16-án  kezdődő  
második  tiszai  útjáról.  Folyami  gőzösön  próbálta  ki  a Tisza  hajóz-
hatóságát,  s  Csaj)  érintésével  eljutott  Beregszászba,  majd  pedig  
Tiszaújlakra  is. Utjának biztonsága  és akadálytalan  megtétele  vé-
gett kéri  a megye  vezetőségét — mint utólag kiderült nem  ok  nél-
kül —, hogy a Tisza menti községeknek  rendelje  el „miszerint min-
den  gátak,  czölöpök  s  más  efféle  akadályok,  melyek  említett  
hivatalos utamban  gátul  lehetnének,  utbul mozdítassanak",  sőt „a 
víz  medrét  ismerő  kalauzok  kiállítására"  is igényt tart.  Ugyanakkor  
elengedhetetlenül  szükségesnek  tartja  a  „tekintetes  rendekkel"  való  
találkozást  is.  Erre a levél  következő  kitétele  utal:  „... ha  lehet,  köz-
gyűlésükben  is  személyesen  tisztelhessem  s  ez  alkalmat  a  szóban  
levő  vállalat  tárgyában  szükséges  értekezésre  használhassam".  

Bár  az  utóbbi  időben  számos  írás  foglalkozik  Széchenyi  István  
tevékenységi  körével,  mégis  szűkebb  hazánkhoz  fűződő  kapcsola-
tának  mindmáig  csak  mozaikkockáit  ismerjük.  Tény  az,  hogy  a  
Tiszaszabályozás eredménye maradandónak bizonyult, gyümölcsét 
ma  is  élvezzük.  A  folyó  megzabolázásával  megszűnt  a  lakosság  
évszázados  fogsága,  s  így  a Tisza  völgyében  élő  népek  Széchenyi  
személyében  közelebbi  megszabadítójukat  látják.  Ezek  a  levelek  
ezért vidékünk történetének  értékes ereklyéi, ennek megfelelő  mó-
don  őrizzük  őket,  hogy  majd  az  utókor  is  erőt  merítsen  belőle  a  
reformok  megvalósításához.  

1845.  I.  sz.  

Tekintetes  Karok és Rendek 
Mélyen  Tiszelt  Hazafiak  

Ö  Felsége  legkegyelmesebb  Fejedelmünk  személyemmel  paran-
csolván,  az újonan felállított országos bizottság elnökéül  méltózta-
tott kinevezni.  E bennem  helyezett  bizalomnak  űgy gondolok  leg-
jobban  megfelelhetni,  ha  mindenek  előtt  azon  tájra  forditom  
figyelmemet,  s oda pontositom  össze csekély  de ernyedetlen  tehet-
ségem jobb részét,  hol  anyagi  tekintetben,  főkép  a gyakori  vízára-



dások miatt, leginkább  sinlik  a hon,  s hová  ekkép legelsőben  vinni  
segítséget, kötelesség.  E táj pedig, fájdalom, nem más, mint a Tisza 
völgye,  hol  legnagyobb  számmal  üté  fel  lakhelyét  a magyar  vér,  s  
melly völgy czélszerü kézfogás és vállvetés által valódi  paradicsom-
má  emelkedhetnék,  holott  ma  köztudomás  szerint  mindinkábbi  
sorvadásnak  indul  elibe.  

Az  ide  mellékelt  jegyzés  szerint  fogom  ehhezképest  elrendelni  
idei utamat; minélfogva bátor vagyok  a Tekintetes Karokat és Ren-
deket  ezennel  teljes  tisztelettel  felszólitani:  méltóztatnának  a  Ti-
sza-szabályozás tárgyában kebelünkbiil  kiküldeni többeket, kik fo-
lyó  évi  Sept.  29-én  estve  S.  Ujhelyen  megjelenvén,  velem  
érintkezésbe  téve  magukat,  annak  idelyén jelentést  tehetnének  a  
teendőkrül,  hogy  aztán  minden  szükséges  előkészületeket  annak  
rendje  és  utja  szerint  elvégezve,  hovahamarább  megkezdhetnék  
azon nagyszerű munkát, melly ha  sikerül, előre ki nem  számítható  
hasznot  és  diszt  árasztand  hazánk  legeredetibb  részére;  melly  
munka  azonban,  szétoszolva  bizonyosan  nem,  és  még  egyesitett  
erővel is csak legnagyobb állhatatosság hozzájárultával  fog a méltó 
várakozásnak  megfelelhetni.  

Mi  engem  illet,  semmi  sem  fogok  elmulasztani,  míg  erőm  meg  
nem  szakad,  mikép  e  magasztos  czélhoz  lehetőleg  és  minélelőbb  
közelítsünk;  a Tekintetes Karok  és Rendek hathatós  hozzájárulása  
nélkül  azonban,  legőszintébb  törekedésem  mitsem  ér.  —  Vegyék  
ezt szives  figyelmükre,  mélyen  tisztelt Hazafiak, engem  pedig  sze-
rencséltessenek rokonkeblü hajlandóságukkal, ki legőszintébb tisz-
telettel  vagyok.  

A  Tekintetes  Karok  és  Rendeknek  valódi  hivük  
G.  Széchenyi  István  

Pest,  September  6-án  1845.22  

Fond  674,  opisz  12,  egy.  hr.  1609  
Fond  4,  opisz  15,  egy.  hr.  2255,  1 lap. 

Tekintetes  Vármegye!  

Legközelebb  mult  September  és  Oktober  honapok  folytában  a  
Tisza vidékén  e folyam  veszélyes  árnyainak meggátlása  iránt több 



hely—  s rendbeli  tanácskozásaink  következtében  a Tiszaszabályo-
zási  Társulatok  küldötteinek  Pesten  közértekezés  végett  leendő  
összejövetelére megjelenési határnapul jövő  1846-ik évi január  19-
ikén  tűztem  ki.  Mirül  is  a Tekintetes  Vármegyét  szerencsém  van  
ezzennel  olly kéréssel  tudósítnom: méltóztassék  kegyes  befolyásá-
val  oda hatni,  hogy  az  érdeklett  birtokosok,  s különösen  a Tekin-
tetes  Vármegye  saját keblében  vagy  vidékén  létező  hasonló  czélu  
s  ugyanegy  érdekű  társulat  vagy  társulatok,  képviselőiket  a fen-
tebbi  határnapra  ide küldeni  el  ne  mulaszszák.  

Egyébiránt  kegyeibe  ajánlott  mély  tisztelettel  maradok.  

A Tekintetes  Vármegyének  
Pesten,  decemb.  3.  1845.  

alázatos  szolgája  
G.  Széchenyi  István23  

F.  (fond)  674,  opisz  12, jegy.  hr.  1658,  1.  old.  

Tekintetes  Rendek!  
Tiszánk  szabályozásának  a valósulásához  mind inkább s inkább 

közeledő  nagyszerű  ügye  helyszínén  véghezviendő  szemlét  s  vizs-
gálódásokat  tevén  szükségesekké,  elhatárzám  magam  az  emiitett  
folyót Szegedtül  f.  évi július  16-kán  felfelé indulva folytonosan  gő-
zösön addig beutazni, meddig csak ezt a folyó jelen állapota  engedi.  

Meg kell  ennélfogva tisztelettel  kérem  a Tettes  Rendeket,  hogy  
hazafias  érzelmüknél  fogva  ezen  közös  ügyünk  érdekében  a tisza-
parti  kebelbeli  községeknél  kellő  rendeléseket  tenni  ne  sajnálja-
nak,  miszerint  minden  gátok,  czölöpök  s  más  efféle  akadályok,  
mellyek  emiitett hivatalos  utamban  gátul  lehetnének,  utbul  moz-
ditassanak,  vagy  ha  ez  lehetséges  nem  volna,  legalább  kijeleltes-
senek,  a netán  létező hidak  annak idejébeni  kinyithatása  lehetővé  
tétessék,  szóval:  a kitelhető  segély,  hol  szükség,  a  víz  medrét  is-
merő  kalauzok  kiállítása  által  is  nyujtassék.  

Ki addig is, míg bokros teendőim engedendik, hogy a Tettes Ren-
deket,  mint  legközelebb  Nemes  Csongrád  s  Zemplén  megyékben  
szándékom,  részemrül  annak  idején  teendő  előleges  megkeresés-
hez képest, ha lehet, közgyűlésükben  is személyesen  tisztelhessem,  



s  ez  alkalmat  a  szóban  levő  vállalat  tárgyában  szükséges  érteke-
zésre használhassam; magamat kegyes jóvoltukba  s honfïas rokon-
érzelmükbe  ajánlva  maradok  

A Tekintetes  Rendeknek  
Pest, junius  14-én  1846.  

alázatos  szolgája  
G.  Széchenyi  István24  

Fond-674,  opisz-12, jegy.  hr.  1658,  12  lap.  

Végezetül  még  egy  dokumentumot  ismertetek,  amely  szintén  a  
legnagyobb  magyar  emlékét  idézi.  

A  Kárpátaljai  Területi  Levéltár  ugocsai  részlegén  kordokumen-
tumok találhatók arról, miként támogatta a megye egy Budapesten 
felállítandó Széchenyi-emlékmű létrehozását.  Széchenyi  1860. áp-
rilis  7-ei  halála  megdöbbentette  a haladó  gondolkodású  honfitár-
sakat.  így Újhelyi  László ugocsai  főszolgabíró körlevele  alapján  az  
1861.  április 27-én  Nagyszőlősön  tartott  tan ácsgyúl és en  felhívást  
tettek  közzé:  „Minden  Nemes  keblű  s hazafias  érzületű  lakosok-
hoz", amelyben a következőt olvashatjuk: „Gr. Széchenyi  Istvánnak  
a  Pesti  Magyar  Akadémia  palotája  előtt  az  ország  által  egy  nagy  
és méltóságához  s halhatatlan  érdemeihez  illő  emlékoszlop  szán-
dékoltatván fel állítani, — a város kebelében  is ezzen fel hivás folytán 
ázzon célrai gyűjtés véget Doby Antal városi fő esküt úr—...  miként 
e  város  jó  keblű  polgárait  föl  keresvén  azzoknak  bármi  csekély  
ajálataikat  a  nevezet  czélra  el  fogadhassa,  s  a  gyüjteleket  város  
bírájához ehó utolsó napjaigkezeihez szolgáltassa"... A felhíváshoz 
gyűjtőív  van kapcsolva,  miszerint 23-án  — köztük  Nagy  Miklós  1  
fr.  16 krc-t,  a Soltész  testvérek  1. fr.  30 krc-t,  a városi  pénztár  5  
forintot... — adományoztak  37 fr. 30 krc. összegben.  Ezen  év június 
12-én  Újhelyi  László  az  adományokról  a következőket jelenti:  „...  
— van szerencsénk  38 fr.  18 krc. oszt. ért. ide mellékelni — melyből  
az  ide  óldalitott jegyzék  szerint  37  fr.  30 krc-t  Tisza  Újlak  város  
telkes  lakosaitól,  —  a többi  88 krc. pedig Tisza  Ujhelyből  — gyűlt  
be." Az itt említett, bár csekély hozzájárulás  is jól  érzékelteti  Ugo-
csa  megyének  a legnagyobb  magyar  iránt  érzett  tiszteletét.25  



F.  674,  op.  6, jegy.  hran.  1077.  



JEGYZETEK: 
1  Széchenyi-ünnep.  Bereg -  (Társadalmi  és  megyei  érdekű  he-

tilap)  1891.  IX.  20.  
2  Széchenyi-ünnep  az iskolákban.  Bereg  -  1891.  I.  27.  
3  Egy  levél.  Bereg  -  1891.  II.  23.  
4  A  Széchenyi-utca  érdekében.  Bereg  -  1903.  IX.  27.  
5  Gr.  Széchenyi  István  emlékezete.  Bereg -  1910.  III.  27.  
6  Széchenyi  emlékezete.  Bereg -  1910.  IV.  3.  
7  Széljegyzetek  a Széchenyi  tragédiához.  Bereg  -  1910.  IX.  25.  
8  Széchenyi  emlékezete.  Ung  -  (Társadalmi  lap)  1910.  IV.  6.  

Szabó  Albert:  Széchenyi  (vers)  Ugyanott  (Uo.)  
Gróf  Széchenyi  István  emlékezete.  Uo.  
Széchenyi  emlékezete.  Ung -  1910.  IV.  10.  

9  Széchenyi  gondolataiból.  Ung -  1910.  IV.  20.  
10  Széchenyi  István.  Görög  Katholikus  Szemle  -  1910.  IV.  10.  

Gróf Széchenyi  István halálának 50-ik  évfordulójára. Uo. I-rész 
II-rész  Uo.  1910.  IV.  17.  Dudinszki  István-tól.  

11  Emlékezés  Széchenyi  Istvánról  (vers) írta Románecz  Mihály.  
Ung -  1908.  IV.  12.  

Széchenyi  István  gróf  öngyilkosságának  titka.  (A  bécsi  csá-
szári levéltár új adatai a Bach korszak rettenetes kémrendszeréről) 
Határszéli  Újság  (Politikai  hetilap),  Ungvár,  1922.  I.  15.  

13  Széchenyi  emlékezete.  Az Öslakó  (Politikai  és társadalmi  he-
tilap)  Munkács,  1941.  IX.  12.  

14  Kormányzónk  (Horthy  Miklós)  emlékezése  a legnagyobb  ma-
gyarról.  „Kárpátalja"  Beregszász,  1941.  IX.  28.  

Nádas  Anna.  Széchenyi,  Uo.  1941.  X.  27.  
Nagy  és  megható  ünnepség  keretében  áldozott  Beregszász  

Széchenyi  emlékének  (Péchy  Szabolcs  főispán  hatalmas  és  meg-
szívlelendő  ünnepi  beszéde)  Uo.  1941.  XI.  2.  

15  Megalakult  az  ungvári  szoborbizottság.  Kárpáti  Híradó  (Po-
litikai  napilap)  Ungvár,  1941.  IX.  18.  

16  Széchenyi-emlékünnep  Munkácson.  Kárpáti  Híradó.  1941. X. 
14. 

17  Széchenyi  emléke  a felsőházban.  Uo.  1941.  X.  15.  
A  máramarosugocsai  református  egyházmegye  közgyűlése.  

(Az  egyházmegye  emlékezése  Széchenyire.  Uo.  1941.  X.  15.  



18  Pénteken  megkezdődik  az  ungvári  Széchenyi-tér  ünnepi  dí-
szítése.  Kárpáti  Híradó,  1941. X.  17.  

19  Ungvár  Széchenyi-ünnepe.  Uo.  1941. X.  18.  
20  Leleplezték  az  országházban  fölállított  Széchenyi  emléktáb-

lát.  Uo.  1941.  X.  30.  
2 1  F. 674, op.  12, jegy. hran.  1609, itt találhatók  a kinevezésével 

kapcsolatos  iratok  továbbá  első  tiszai  útjának  állomásairól  érte-
sülhetünk  a következő  címzés  alatt: „Gróf  Széchenyi  István,  mint  
országos  közlekedési  bizottság  elnökének,  folyó  1845-iki  ősszel  a  
Tisza  vidéken  teendő  útjának  rendsora.  Két  kocsival:  egy  hat  lo-
vas-,  és  egy  négy  lovassal.  (1845.  szeptember  27-től  —  október  
15-ig). 

F.  4,  (Ung megye  főispánja),  op.  15, jegy.  hran.  2255,  lap  
23  F.  674,  (Ugocsa megye főispánja), op.  12, jegy.  hran.  1658. lap  1.  
24  F.  674,  op.  12, jegy.  hran.  1658,  lap  12.  
25  F.  674,  op. jegy.  hran.  1077,  lap  1—4.  





Ugocsai szabadságharcosok  (1848—49)  

Az  1848—1849-es  magyar  forradalom  és  szabadságharc  törté-
netével  számtalan kötet és tanulmány foglalkozik. A közelmúltban 
napvilágot látott munkák közül megkülönböztetett figyelmet érde-
mel  Urbán  Aladárnak  a  nemzetőrség  és  a  honvédség  szervezése  
1848  nyarán  című  könyve.  Ezen  átfogó  katona-politikai  korrajz  
helytörténeti  adalékának is tekinthetjük  ezt az írást, amely a Kár-
pátaljai  Területi  Levéltár  ugocsai  részlegének  (Ugocsa  megyei  fő-
ispáni  fond)  iratanyaga  alapján  vázolja  a korabeli  Magyarország  
egyik legkisebb megyéjének példaértékű hozzájárulását egy idegen 
uralom  elleni  küzdelemhez.  A  szabadságharc  kezdetével  kapcso-
latban  említést érdemel  a Batthyány kormány előrelátó  politikája,  
melynek  következtében  viszonylag  rövid  idő  alatt  sikerült  létre-
hozni a nemzetőrséget és a harciba kész honvédalakulatokat.  Ebben  
meghatározó  szerepet  vállalt  maga  az  újdonsült  miniszterelnök,  
Batthyány  Lajos. A beregszászi  levéltárban  őrzött körlevelek,  uta-
sítások  is  egyértelműen  ezt  bizonyítják.  

Az  1848.  március  15-ei  események  hatására  az  Ugocsa  megyei  
Nagyszőlősön  március  23-án  a másodalispán  elnökletével  számos  
birtokos, polgár, táblabíró  és a tisztikar jelenlétében  tartották  meg  
az úgynevezett „ÖRÖKRE NEVEZETES KÖZGYŰLÉS"-t.  Legelő-
ször Egry János és Újhelyi Sándor országgyűlési  követek jelentését 
hallgatták  meg  a Pesten  történtekről.  Ismertették  a híres  12 pon-
tot1,  mialatt  a  közgyűlés  támogatta  a  kibontakozó  szabad-
ságeszméket.  Május  elsején  Batthyány  körrendeleteinek  értelmé-
ben  a  nemzetőrség  összeírása  teljes  mértékben  beindult  mind  a  
két, Tiszán-inneni  és Tiszán-túli  ugocsai járásban.2  A megyei  bi-
zottmány  létrehozása  és működése  maradéktalanul  biztosította  a  
miniszterelnöki  utasítások  és  az  Országos  Nemzetőr  Parancsnok-
sághatározatainak  teljesítését,  amit egyöntetűen  tamogatott a ne-
mességgel  együtt  az  egyszerű  nép  is.  Az  első  nemzetőr  összeírok  
voltak:  Újhelyi  József,  Somogyi  Z s i g m o n d  és  Markocsán  Ábra-
hám.3  Ők is Batthyány utasítása  szerint jártak  el —  mely  szerint:  
„... ott hol a Nemzet őrség iránt ellenszenv nyilatkozik, az összeírás 
életbe léptetése  megtiltatik  s csak  olly helyekeni  végrehajtása  ha-
gyatik meg, hol  az lelkesedéssel  fogadtatik."3  Ezen  rendelet  betar-
tásáról tanúskodik  az  1848. június 23-án  kelt Nagyszőlősi  jelentés 



a  Hadügyminiszterhez:  „—  mikép  az  idegen  ajkúak  között  ellen-
szenv  mutatkozván  —  az  összeírás  több helység  részéről  elhagya-
tott."5  Ettől  függetlenül  1848  nyarának  elején  a nemzetőrség  lét-
száma  a  következőképp  oszlott  meg  Ugocsa  megye  településein:  
Nagyszőlős — 158, Tiszaújlak —  163, Salánk — 207, Alsó  Karaszló  
—  140,  Nagy  Komját  —  101,  Nagy  Rákócz  —  91, Tur  Terebes  —  
187, Fancsika —  61, Sásvár — 84, Szirma —  60, Szőlősvégardó  —  
72,  Kis  Kupa  —  21,  Veresmart  —  52,  Rakasz  —  71,  Kis  Rákócz  
—  42,  Felső  Sárád  —  31, Alsó  Sárád  —  43,  Ölyvös  —  46,  Verbőcz  
— 52, Tisza Keresztúr — 60, Mátyfalva — 48, Fekete  Patak —  56,  
Egres  —  56,  Felső  Karaszló  —  36,  Rosztoka  —  20,  Ilonok  —  72,  
Kis  Csongova  —  26, Nagy  Csongova —  51, Magyar  Komját —  44,  
Karácsfalva  —  57,  Tisza  Újhely  —  64,  Forgolány  —  72,  Tivadar  
—  37,  Péterfalva  —  70, Almás  —  81,  Nevetlen falu  —  52,  Akli  —  
25,  Daboltz  —  51,  Bábony  —  54,  Csedrek  —  57,  Batár  —  62,  Ta-
másváralja  —  81,  Halmi  —  64,  Gyula  —  60,  Kökényesd  —  81,  
Szárazpatak  —  53, Bocskó —  46,  Nagy Tarna — 93, Kis Tarna  —  
47,  Sósújfalu  —  46,  Rákos  Patak  —  27,  Bábony  —  59.  (A  többi  
falvakból  nem  rendelkezünk  listával).6  

1848  nyarán  azok  a  személyek  álltak  be  a  nemzetőr  seregbe,  
akik valamilyen  vagyonnal bírtak, ez látszik abból a folyamodvány-
ból,  amelyben  a  fennálló  törvényekre  hivatkozva  vagyoni  állapot  
miatt  kérik  a felmentést:  „Tivadari  lakos  Gödény  Juliánná  folya-
modik  —  hogy  a  Nemzetőrök  közzé  beírott  férje  Varga  László  —  
ki  semmi  vagyonnal  nem bir — a törvény  értelmében  azok  sorából  
kihagyassék.  Ezen  folyamodvány  illető  választmánynak  kiadatik  
hogy  azon  esetben  ha  kitételei  igazak  —  s  nem  birtok  képes  —  
kérdéses  egyén  a Nemzet  őrök  sorából  kihagyassék."7  

A Hadügyminisztérium  hivatkozva bizonyos  szerb csoportok  el-
lenállására már július elején sürgette a nemzetőrség  összeírásának  
befejezését.  A megyei  bizottmány  ezen utasítások  teljesítését a já-
rási  szolgabírókra  bízza.  A  nemzetőr  csapatok  harci  kiképzésére  
elsőnek  a Nagyszőlősi  Idrányi  Dániel8  gazdatiszt  vállalkozott:  „...  
azoknak kik körülményeikhez képpest alkalmas időben  szombaton  
este vagy vasárnap korán reggel nálla jelentik magokat a fegyveres 
gyakorlásban  kész  tanitásokat  adni."  A  fegyverforgatás  gyors  el-
sajátítása  végett  a  szolgabírák  közhírré  tétették:  „Katonaságból  
kilépett  azon  egyének  kik  ott  altisztséget  viseltek  —  ha  alispáni  



hivatalnál  jelentvén  magokat  —  és  alkalmasnak  találtatnak  —  
mint nemzetőrségi  fegyvergyakorlati  tanítók fognak 30 pengő  napi  
dijj  mellett  alkalmaztatni  —  ..."  A  hadihelyzetre  való  tekintettel  
sürgőssé  vált  a nemzetőr  tisztek  megválasztása.  A  megyei  bizott-
mány egyértelműen  Újhelyi Ferencet és Újhelyi  Sándort javasolta. 
Kihangsúlyozták,  hogy  Újhelyi  Ferenc  főszolgabírónak  „a  polgári  
pályán bokros érdemei vannak, s polgártársai  közszeretetével  bir".  
О  szervezte  a  csapatok  ruházattal  való  ellátását.  Újhelyi  Sándor  
a  bécsi  Theresianum  intézetben  nevelkedvén  hasonló  erényeket  
mondhatott  magáénak.9  

1848.  augusztus  25-én  a megyei  bizottmány  azt  a  miniszterel-
nöki  rendeletet  tárgyalta,  amelyben  Batthyány  nem  tartotta  cél-
ravezetőnek  a nemzetőrség  hadmozdulatait:  „ez  által  sok  munkás  
kéz foglalatosságától  elvonatik  és számos családfő,  s beteges gyen-
ge egyének, kik háborúi  szolgálatra alkalmatlanok —jelentek  meg  
a  csatatéren."  A haza  válságos  helyzete jól  kiképzett,  felszerelt  és  
egészséges katonákat kívánt, olyanokat, akik eredményesen  szem-
beszállhattak  az osztrák  seregekkel. Rendeli  továbbá: „Az  ajánlko-
zókat a megye ott hol legczélszerübbnek  fogja tartani, szedje össze,  
ossza  be  századokba,  fegyverezze  fel  legjobb fegyvereivel."  Az  ön-
kéntes  csapatok  megalakulásuk  után  a  Hadügyminisztérium  pa-
rancsnoksága  alá kerültek. Az itt szolgáló tisztek és katonák  mind-
végig  ugyanolyan  zsoldot  kaptak  mint  a  honvédek,  igaz  a  
honvédrendszabályok  szerint teljesítették  szolgálatukat.  A megyei 
képviselők  helyeselték  az  önkéntesek  kiállítását.  Lelkesedésüket  
többen kinyilvánították.  Leszkai  Kálmán, Lator  Gábor  első  aljegy-
ző,  Ilosvai  Lajos,  Lator  György  számvevő,  Ráthonyi  Bertalan,  Új-
helyi  Lőrincz,  Köncs László, Farkas Lajos az „életüket  is  áldozatul  
vinni készek lévén" nemzetőr hadi  önkéntesek lettek.  Farkas Lajos 
nemes ajánlatot tett: teljes ingó vagyoníit hazatéréséig a megyének 
a  szabadságharc javára  ajánlotta  fel.  Újhelyi  Ferenc  főbíró  pedig  
egy önkéntesnek  egy évig kenyérrészletekkel  leendő  ellátását vagy 
annak  árát  és  a  honvéd  zsoldjának  fizetését  vállalta  magára.  
„Maholányi  Tamás,  Újhelyi  József  és Rátonyi  János  azon  szép  ál-
dozat  készséget  ...  ajánltatik,  mely  szerint  részökről  egy  egy  ön-
kéntestfegyverrel  ruházattal,  s a megyében  tartózkodásuk  idejére  
élelmezéssel  ellátni  Ígérkeztek.11  Danes Lajos esküdt  saját költsé-
gén  fél  évi  szolgálatra  szintén  az  önkéntesek  közé  állt.  A  megyei  



önkéntesek  századosává  Lator  Györgyöt  választották.12  Ugocsá-
ban  ezek  az egyének  voltak  az elsők,  akik  önelhatározásból  lelke-
sen  álltak  az „önkéntes  nemzetőri  hadi  erő"  tagjai  közé.  A  megyei  
bizottmány  elhatározta, hogy  az „önkéntesen  ajánlkozókból  lehető  
legnagyobb  számú  Nemzetőrségi  haderő  állíttathassák  ki  —  ifj.  
Újhelyi  Sándor  őrnagy hazafiúi buzgó közremunkálása,  s az  eddig  
önkéntesen  ajánlkozott  ifjak  segítségével  járásbeli  fő  és  alszolga-
birák  azon  egyéneket,  kiknek  hon  maradásukat  házi  viszonyaik  
nem  igénylik,  minden  helységben  személyesen  buzditsák  az  ön-
kéntes nemzetőrségbe való beállásra." A szerveződő önkéntesek  Ti-
szaújlakon  állomásoztak  és gyakorlatoztak.  Itt  elegendő  élelmet  s  
naponta 4 pengő fizetést kaptak.13  Újhelyi Sándor őrnagy a megyei 
őrseregparancsnok  személyesen  szervezte  a Tiszaújlakon  történő  
kiképzést.14  Önkéntes  századot  szerveztek  Nagyszőlősön  is.  Újhe-
lyi  szerint  a többi  századok  felállítása  is zökkenőmentesen  folyik.  
Október  1-től  a tisztek  szabályszerű  fizetést,  a közlegények  pedig  
hadi  zsoldot  kaptak.15  A  Tiszaújlakon  tárolt  sókészlet  épségét  a  
kormány kívánta biztosítani.  Nyári  Pál, a Honvédelmi  bizottmány  
helyettes  elnöke javasolta,  hogy  az  Újlaki  sóház  védelmére  önálló  
nemzetőr  csapat  alakuljon,  amelynek  az  ellátását  a  pénzügy-
minisztérium  biztosítja.16  A  nemzetőrség  költségvetését  a  megye  
támogatta. Küldöttséget bíztak meg, hogy a megye polgárainál lévő 
mindazon  fegyvereket,  melyeket  tulajdonosaik  nélkülözhetnek,ír-
ják  össze és nyugtatvány  mellett alku szerint vegyék  át. A  megyei  
vezetés  a kőhidak  építésére  kiutalt  pénzen  is fegyvert  vásárolt.17  

A miniszterelnök  megkövetelte  a nemzetőrök  zsoldjának  mara-
déktalan  kifizetését.  Elrendelte:  „a  hatóságok  úgy  intézkedjenek,  
hogy a felesleges dijt, minden  nemzetőrnek  visszatértekor fizessék 
kezére,  miből  az  az  előny  is  támad,  hogy  ezen  egyéneknek  haza  
jöttükkor  nagyobb  összveg  kész  pénz jön  kezükbe  mellyel  szokott  
foglalatosságukat újonnan  megkezdhetik."18  

1848.  szeptember  29-én  a bizottmány  előtt bemutatták  Újhelyi  
Sándor nemzetőr  őrnagyi  kinevezéséről  szóló  oklevelet.  A  nemzet-
őrökből  szervezett önkénteseket szeptember 23-án  eskették fel mi-
után  századokba lettek beosztva  és a tiszteket is  megválasztották.  
„...  áll  az  őrsereg  (önkéntesek)  125  közlegényből,  12  őrvezető,  12  
tizedes,  2  dobos,  2  ács,  2  őrmester,  2  al-,  s  egy  főhadnagy  s  egy  
századosbul".  Továbbá  ekkor  állapították  meg  a  tisztek  és  közvi-



tézek zsoldját indítványozva  október  1-től való  fizetését.  A  tisztek  
névsoráthadügyminisztériumi  elbírálásra terjesztették fel. Újhelyi 
Sándor  őrnagy javaslata  folytán  Idrányi  Dániel,  Danes  János  és  
Butykai  Alajos  századosi.  Csepregi  Lajos fő,  Hörti  Gyula,  Újhelyi  
Lőrinc,  Hanzeli  István  alhadnagyi,  Szük  Ferenc  és  Újhelyi  Zsig-
mond őrmesteri, Szük Sándor tizedesi rangra lett ajánlva. Az újon-
nan kiállított század hamar harci feladatot kapott. „Máriássi János 
a tiszántúli  önkéntes őrsereg vezére,  12. sz. a. miniszterelnöki  ren-
delvény  folytán  felszólítja  a megyét  az  eddig  alakult  önkénytesek  
mielőbbi kiindítására,  s tábori szolgálatra alkalmazandó 4 ló, ezek-
re  való  hámok  és  egy  vasas  szekér  szerzésére,  s mielőbbi  Aradra  
leendő küldésére."  Ugocsában  is  számos hivatalnok  mondott  le  ál-
lásáról. „Lator György a veszéjjel  fenyegetett haza védelmére fegy-
vert  fogván  eddig  viselt  számvevői  hivatalát  leteszi,  ...  s  Ígérvén  
hogy  új pályája  minden  vészeiben  egyedül  a haza  szent  szerelmét  
ismerendi  talismánjául,  öreg  apját,  nejét  és  gyermekét  a  megye  
oltalmába  ajánlja."19  

1848.  november  16-án  Nagyszőlősön  az  állandó  bizottmány  
gyűllésén  megvitatták Máramaros megye javaslatát,  miszerint ju-
tányos  áron vaságyúkat  adnának  el.  Evvel  kapcsolatban  Egry Já-
nos alispán szóvá tette: „Pesten tanuló tüzéreink, hatheti  idő múl-
va készek  lesznek,  azon  tudományok,  és ismeretekkel,  mellyek  az  
ágyuk  használhatásához  meg kivántatik  e  szerint  azok  megérke-
zésével, meg fogjuk kapni  azon ágyúinkat is mellyeket  a honvédel-
mi bizottmánytól kértünk." Szükségesnek tartja azon fedezeteknek 
(jelen  esetben  lovas nemzetőr csapatoknak) felállítását, mellyel  az  
ágyúk hatékonyságát biztosítani  tudják. A bizottmány  ezen  indít-
ványt  egyértelműen  elfogadta  és  rögtön  akadtak  lelkes  hazafiak,  
akik  örömmel  léptek  a huszárság kötelékébe.  Ezek  közé  tartozott:  
Batanyi  Károly, Újhelyi  Ferenc,  Maroki  Antal,  Csorba Ferenc  stb.  
A  lovas  nemzetőrség  a következő  elvek  alapján  alakult  meg:  

„1. Az ágyuk mellé megkívántató lovas fedezett 60  egyénből fog állani. 
2. Ezen  testület toborzás utjáni  alakítására  Rátonyi  К  és Újhe-

lyi  F.  megbizattnak.  
3.  A  csapat  minden  egyénye  lóval  és  öltözettel  saját  kölcségén  

látván el magát — a megye egyedül nyereg szerszámmal  segitendi.  
4. Agyakorlati  és a szolgálati  napokon — ló részleteket  a megye 

szolgáltat. 



5. A Honvédelmi  bizottmány  meg kéretik  60 lovas nemzetőr  ré-
szére,  ugyanannyi  karabély  kard  és  120  darab  pisztoly  küldésé-
re."20 

Az  1848.  november  16-án  tartott  megyei  bizottmánygyűlésen  
kitértek az önkéntes csapatok hősies helytállására is. Újhelyi  Sán-
dor bemutatta  Lator  György  századosnak jelentését,  amit  Katona  
Miklós  őrnagynak,  ki  kb.  6000 főnyi  nemzetőrből  álló  sereget  ve-
zényelt  Erdélybe.  „Az felolvasott  százados jelentéséből  meglepően  
hatott  az  állandó  bizotmányra  az  oláh  láposi  haditás  leirása  meg  
lepően  azon  nemes,  s egyedül  a haza  szeretetéből  ki  folyó  kedv,  s  
élet fel  áldozási késség,  a mit  az önkéntes  század minden  egyénje  
a rablóközös  ellenség megtámadásaival  tanusitott."21  A  Buttykay  
Alajos  és  Maróti  Antal  képviselők  által  ismertetett jelentés  nagy  
részletességgel  számol  be  a  román  ellenállókkal  vívott  csatározá-
sokról.  Oláh Lápos ostromát a szatmári  nemzetőrsereg  századosá-
val  Gyene  Károllyal  indították  el  és  az  önkéntes  nemzetőrök  győ-
zelmével  ért véget.22  (A jelentés  szövegét  lásd  a  mellékletben).  

Áttérve  vidékünk  (Kárpátalja)  katonai  védelmére,  kijelenthet-
jük,  hogy  a  lehetőségekhez  képes  nem  volt  jól  megszervezve.  A  
Kárpátok  h egy szorosai,  amelyek  igen  erős  védelmi  helyzeteket  
nyújthattak  volna,  gyengén  vagy  éppen  sehogy  sem  voltak  a  ma-
gyarok  részéről  megerősítve.  Általános  mozgósítás  híján  a  térség-
ben  tartózkodó  komolyabb haderőt  csupán  a  9. hadtest  jelentette.  
Ahhoz, hogy  ezen hadtest biztosítsa  a szorosok  védelmét,  szét kel-
lett volna osztani úgy, hogy jusson katonaság mindegyik  szoroshoz.  
Az erők szétforgácsolódására hivatkozva a magyar katonai  vezetés  
elvetette ezt a tervet. így a galíciai határ védelme egyedül a csekély 
számú nemzetőrökre hárult.  Ebből kifolyólag a támadó orosz  sereg  
majdhogynem  semmiféle  ellenállásba  nem  ütközött.  A  korábban  
készült  torlaszokat,  sáncolásokat  könnyűszerrel  hatástalanítot-
ták.23  Kazinczy Lajos24 hadosztálya 7020 emberrel  23 ágyúval, egy 
dandárral  Husztot,  egy másikkal  M.-Szigetet  tartotta  megszállva  
s figyelő őrségeket állított fel Veresmarton, Izán, Kövesligeten,  Kő-
rösmezőn,  Szaczalon  és Szelistyén, melyek  a Kárpátokon  át vezető 
utakat tartották  szemmel. „Munkács (...) mintegy összekötő  pontot  
képezett  a kiterjedt  vonal  két  szárnya  közt.  Munkácsot  2 honvéd 
és  2 vadász  század  tartotta  megszállva  néhány mozsár-  és  tábori  
ágyúval."25 



A  szabadságszerető  ugocsaiak,  ha  a  szükség  úgy hozta  egyház-
felekezeteik harangjait is feláldozták.  1849. február 7-én  Tiszaúj-
lakon tartott polgári  gyűlésen  a községben  működő  egyházak  kép-
viselői  egy-egy  harangot  és  néhány  rézből  készült  tárgyat  
ajánlottak  fel  ágyúöntésre.  Március  24—ei  dátummal  már  egy  ki-
mutatás is készült, miszerint Tiszaújlak négy, Újhely helysége két, 
Verbőc  egy,  Patak  egy,  Salánk  két  harangot  ajánlott  fel  a  haza  
javára. A következő kimutatásból  megtudhatjuk, hogy Nagybocskó 
egyet, Gödényháza  egyet,  Csepe kettőt  adott át a közel  száz fontos 
harangok  közül  az  öntődének.26  

Az  ugocsai  nemzetőrség  2.  százada  (115  fő)  az  1849.  március  
21-ei  Új  Goljatyin  (ma  Goljatyino)  kisközség  határában  aktívan  
részt vett az osztrák csapatokkal  vívott ütközetben.  Iratanyagaink  
közt megtalálható  az itt harcoló  és megsebesült honvédek  névsora:  
„Feljegyzése  azoknak  kik  az  Új  Goljatyini  mártius  21-én  történt  
csatába maradtak, vagy megsebesültek."  Itt fel  van tüntetve a név, 
illetőség,  családi  állapot,  és  a sebesülésük jellege.  Az  ugocsai  első  
századból  36-an  voltak  ide vezényelve.  Szőlősvégardóból  16,  Szir-
mából 4, Fancsikáról  9, Sásvárról  3, Nagyszőlősről  3, Mátyfalváról 
1 nemzetőr volt képviselve.  Ezen  36 fő közül, Fazokas Lajos főhad-
nagy  »agyon  veretett",  Kerecsán  László  „golyó  által  a  szemöldöke  
elsodródott és oldalszúrást kapott, melyen nehezen  maradhat  élet-
be."  A  század  névsorát  1849.  március  30-án  Nagyszőlősön  Nagy  
Ambrus  százados  állította  ki.27  A  második  századból  hatan  sebe-
sültek  meg.  A  század  gerincét  95  fővel  a  salánkiak  alkották,  to-
vábbá Verbőcről  14, Feketepatakról  6 nemzetőr  teljesített  itt  szol-
gálatot.  Ezt  a  névsort  Nagy  Idai  Ferenc  főhadnagy  Verbőcön  írta  
össze.28 

A  salánkiak  aktívan  kivették  részüket  a határvédelmi  harcok-
ban  is.  1849.  május 5-én  az Országos  Honvédelmi  Bizottmányhoz  
folyamodtak, kérték  a Nova  Szelicei  összetűzés  alkalmával  az  ele-
settek és a fogságba esett Salánkiak névsorát, mivel a  126 bevonult 
közül  csak  36-an  tértek  vissza.  Az  itt történt  orosz betörés  várat-
lansága  sok  áldozatot követelt  a  nemzetőrök  részéről.  A  kérvény-
ben  foglaltak  teljesítésével  a  vereckei  szorosnál  táborozó  „hadse-
reg"  parancsnokát  Bangya  János  őrnagyot  bízták  meg.29  A  
toronyai támadás után (1849. május 9.) kilencven  salánki  nemzetőr  
hollétéről kértek felvilágosítást a megyei bizottmánytól  a harcosok 



özvegyei  és hozzátartozói.30  Salánkot  a fent  említett  veszteségek  
gazdaságilag is megingatták. Május 10-én  szintén  a megyei  bizott-
mányhoz fordultak: „... a Verhovinai ütközetbe oda maradtak miatt  
helységünket  aggasztó  ínségre jutott  segedelem  előleges  óhajtása  
igényli  azt,  hogy  eddig  és  sok  századoktul  óta jövedelmi  vagyon  
nélkül szűkölködő helyiségünk haszon vételbeli ajándékot nyerhes-
sen.  Ezen  ajándék  nem  lehet  egyébb  mint  az  hogy  ha  a  Helység  
egy  fen  álló  Kortsmáltatási  és Mészárszéki  haszon  vételbeli  jogot  
nyerhetne,  melyet  a Tisztelt Bizottmány  igen könnyen  elő  mozdít-
hat."31 Bizonyára a megyei bizottmány teljes mértékben  támogatta  
a  salánki  kérelmet,  méltányolva  evvel  a falu  által  hozott  áldoza-
tokat. 

Az ugocsai iratanyag említi azokat a tábori jelszavakat,  amelyek  
1849 júliusában  voltak  érvényben.  Itt  szerepel  a jelnév  —  a  leg-
különbözőbb  férfi  keresztnevekkel, jelszó-ként  a  magyar  városok  
nevét használták, és a tábori jel — ahol  szintén  31 jelt  találhatunk  
pl.:  egy fütty,  egy  taps,  egy köhintés,  hó-hó  stb.  

Végül  idézek  egy ismeretlen  szerző, valószínűleg  1920 vagy  30-
as években írt kéziratából, amelyben a Keresztúr történetéről  szóló  
részben így ír: „A községkiválló  szülöttjét Ilosvay Borbély Bertalan 
vármegyei  főjegyzőt a nemzeti  ügy  mellett kifejtett buzgó  tényke-
déseiért  20  évi  várfogságra  ítélte  a  megtorló  osztrák  hatalom  5  
évet  ki  is  töltött  az  olomouci  (Olmütz)  kazamatákban,  büntetése  
többi részét  elengedték." Az ugocsai  főispáni  fond értékes  és nagy-
részt nem publikált iratanyagot tartalmaz az 1848—49-es  szabad-
ságharcról.  Szakszerű  leírásuk  és  a  tudomány  áramkörébe  való  
bevonásuk  alapos  munkát  követel  a  helytörténészektől.  Fontos,  
hogy  Kárpátalja  múltját  immár hitelesen  bemutató  tanulmányok  
az eredeti  kordokumentumok  felhasználásával  készüljenek.  

JEGYZETEK 

F. (Fond)  674 —  Ugocsa  vármegye  főispáni  fondja  
1  F.  674,  op.  (opisz)  7, jegy.  hr.  (jegyinyica hranyenyija)  124,  1.  

liszt (lap)  33.  
2  Uo.  (ugyanott)  41  lap.  
3  Uo.  1. 55. 



4  Uo.  1.  57.  
5  Uo.  op.  12, jegy.  hr.  1872,  1. 8. 
6  Uo.  1.  1—14.  
7  Uo.  op.  7, jegy.  hr.  124,  1. 64. 
8 Idrányi  Dániel,  idrányfalvi  1815. Beret—  1885. május  1, Nagy-

szőlős. Apja Idrányi Péter. Magyar, református. Volt őrmester, gaz-
datiszt Ugocsa  megyében  (1831—1839  a 34.  gyalogezredben  szol-
gál).  1848  nyarán  a  nagyszőlősi  nemzetőrség  századosává  
választják.  1849.  február  1.  —  százados  a máramarosi  önkéntes,  
1849.  május  13.  —  az  előbbiből  alakuló  105.  honvédzászlóaljban.  
Zászlóaljával  a határt  őrzi,  majd  1849  nyarától  a  Kazinczy-had-
testben  szolgál.  Az  1860-as  években  gazdatiszt.  1867  —  Ugocsa  
megye  pénztárnoka,  a megyei  honvédegylet  tagja.  

9 F .  674,  op.  7, jegy.  hr.  124,  1. 66. 
10  Uo.  1.  88.  
11  Uo.  1. 92. 
12  Uo.  1.  101.  
13  Uo.  1. 88. 
14  Újhelyi  Sándor  nemzetőr  őrnagy.  1812. december  13.  Bökény 

Ugocsa m. — ? Birtokos nemesi  származású,  apja gazdálkodó,  ma-
gyar. A bécsi hadmérnöki  akadémián végzett.  Földbirtokos  gazdál-
kodó.  1848. augusztus  16-től  az Ugocsa megyei nemzetőrség  őrna-
gya.  1849  nyarán  Kazinczy  ezredes  hadosztályában  szolgál.  
Későbbi  sorsa  ismeretlen.  

15  F.  674,  op.  7, jegy.  hr.  124,  1. 99. 
16  Uo.  1.  102.  
17  Uo.  1.  88—89.  
18  Uo.  1.  97.  
19  Uo.  1. 99. 
2 0  Uo.  1.  102.  
2 1  Uo.  1.  103.  
2 2  F.  674,  op.  12, jegy.  hr.  1871,  1.  1—3.  
23  Horváth  Mihály.  Magyarország  függetlenségi  harczának  tör-

ténete  1848  és  1849-ben  Pest,  1872.  173  old.  
24  Kazinczy  Lajos  honvéd  ezredes,  1820. október 20.  Széphalom  

(Zemplén  m.)  —  1849.  október  20. Arad.  Kisbirtokos  nemesi  szár-
mazású,  apja  az ismert  irodalmár  és  nyelvújító,  magyar.  A  tulni  
utásziskolában  végez.  Kilépett  főhadnagy  (1839—1847-ben  a  9.  



huszárezredben  szolgált),  foglalkozás  nélkül.  1848 júniusától  ön-
kéntes  a  10. honvédzászlóaljban.  Augusztus  27-től  honvéd  főhad-
nagy,  szeptember  13-tól  százados,  november  28-tól  őrnagy,  a  2.  
utászzászlóalj  szervezője  Pozsonyban.  1849 januárjától  alezredes,  
az  első  huszárezred  parancsnoka,  dandárnoka  Perczel  seregében.  
Február  közepétől  hadosztályparancsnok  az  I.  hadtestben.  Nagy-
sallónál  3. osztályú katonai  érdemjelet kap, május 25-étől  ezredes  
hadosztályparancsnok  a 8. hadtestben. Június 2-ától  az Ung-Ugo-
csa-Bereg-Máramaros  megyében  lévő  csapatok  főparancsnoka,  
ugyanitt  egy  gyalogos  tartalék  hadosztály  szervezésével  bízzák  
meg.  Augusztus  közepén  8000  főnyi  hadtestével  Erdélybe  indul  
Bem  segítségére.  A  világosi  fegyverletétel  hírére  az erdélyi  hadse-
reg hozzá  csatlakozott maradványaival  Zsibónál  feltétel  nélkül  le-
teszi  a fegyvert a cári csapatok  előtt (augusztus  24.). Aradon  golyó  
általi  halálra  ítélik  és  kivégzik.  

25  Gelich  Richárd.  Függetlenségi  harc.  III.  kötet.  546.  old.  
26  F.  674,  op.  12, jegy.  hr.  1924,  1.  1—7.  
27  Uo. jegy.  hr.  1923,  1.  1—2.  
28  Uo.  1. 3. 
29  Uo.  1. 4. 
30  Uo.  1. 8. 
3 1  Uo.  1. 9. 
3 2  Uo.  112.  
33  F.  258,  (Ugocsa  megye  alispánja)  op.  4, jegy.  hr.  239,  1. 36. 



MELLÉKLET: 

1. Ideiglenes napló a N.  (nemzet)  Ő.  (őr)  
S.  (sereg)  illetőleg  

1848 hó  23 Septemberbe  az  Önkéntes  csapat  századdá  alakitó-
dott,  fel  esketődött  és  tisztek  választódtak.  Századosnak  Lator  
György,  Fő  Hadnagynak  Danes János,  1 all  Hadnagynak  Leszkay  
Kálmán, 2-dik Ali  Hadnagy Újhelyi  Bálint, 1-ső Őrmester  Ilosvay  
Lajos, 2-dik  Őrmester  Burik  Lajos. Tizedeseknek  Hanréli  István,  
Újhelyi  Imre,  Horthy  Gyula,  Ráthonyi  Bertalan,  Újhelyi  Lőrincz,  
Székely  István, Szük Ferenc,  Újhelyi  Kálmán,  Ilosvay Sándor,  Fe-
kete György, Berzey Ferencz,  Oláh József, tizedesi  címmel  tömlöcz  
Őrnek Újhelyi  Dániel.  Őrvezetők  Nagy  Károly,  Boldag István,  De-
áki  Áron, Tarr  Gábor,  Kupor  Pál,  Holnika  László,  Újhelyi  Gábor,  
Szalatnai  Elek, Ilosvay Mihály,  Tóth  Károly,  Gedeon  György,  Ilos-
vay  Károly.  Dobos  kettő  Honvéd.  

A N.  Szőllősi  I század  alakíttatott 24 szeptember  1848  évben  N.  
Szőllősön  Sz.  (Szőllős)  v. (vég) Ardai,  Fancsiki,  Sásvári  és  Szirmai  
nemzetőrökből,  az napon  tisztek  is választattak.  Százados  Idrányi  
Dániel,  Fő  Hadnagy  nagy  Ambrus,  1 Alhadnagy  Bentsik  Ferenc,  
2-dik  Al  Hadnagy  Bertenyi  Antal  1-ső  Őrmester  Kubányi  Károly  
2-dik  Őrmester  Zeizler  Samuel  Tizedesék  Littel  Josef,  Nyiri  Pál,  
Skulteti  János,  Takács  István,  Mászli  István,  Csik  János,  Matya-
sovszki Antal, Bencsik János,  Sásváron  Gödi  László, Román  Lász-
ló, Fantsikán  Horváth  Gábor.  Sz.  v. Ardóba Draskóczi  Sándor.  Őr-
vezetők  Medveczki  István,  Neiman  Sámuel,  Ráth  Jósef,  Kovács  
Mihály,  Ditzházi  János,  Sziktai  Josef,  Madi  Mihály,  Malitzki  Mi-
hály. Sásváron  számfeletti  Őrmester  s tanító  Fodor Ferencz,  őrve-
zető  Gönczi  Károly,  Fancsikán  Dózsa János,  Szőllős v. Ardóba  Ka-
csir  Mihály...  

1848 24 szeptember alakitódott az Újlaki 2-dik század T. (Tisza) 
Újlak, T.  Ujhely,  Karátsfalva  és  Keresztúri  Nemzet  őrökből  és  az  
napon  a tiszt  választás  is meg  történt.  

Százados  Id.  Újhelyi  Sándor,  Fő  Hadnagy  Kölcsey  Károly,  Első  
Al  Hadnagy  Újhelyi  János  2-dik  alhadnagy  Tarr  Ferencz.  1  Őr-
mester  Böhm  Antal  2-dik  Újhelyi  Frigyes.  Tizedesek  Szüts  Sán-
dor, Smelser János, Fábián  Ferenc,  Csatt Zsigmond, Tóth  András,  



Antal  Jósef,  Kardos  István, Zákány Antal,  Pák Antal,  Danes  Gás-
pár,  Győri  Josef,  Kupor  István.  Orvezetők  Dorna  Jósef,  Polacsek  
Ferenc,  Makár Jósef,  Simon  Ferenc,  Magyar  János,  Tóth  Károly,  
Ellenberger  Ignác,  Jánki  Gáspár,  Szilágyi  András,  Stojka  István,  
Bátori  József,  Láhu  István.  

29  September  a Megyének  be jelentem  az  Önkéntes  század  fel  
esketését  és  tiszti  karát  s rendet meg határzott  havi  s  napi  dijja-
ikat, kikérem  szinte  nevemre járuló  három  ló  portiót.  

1848 hó  1 Októberbe  rendeztem  a 3-dik  nemzet  őri  századot  és  
pedig  Halmi,  Dabolcz,  Várallya,  Akli,  Bábony  hellységben  lévő  
nemzet örökből, melly napon  a tiszti  választás is meg történt.  Szá-
zados Ráthonyi  Lajos,  Fő  Hadnagy  Rátonyi  Gerő,  1-ső  Alhadnagy  
Haraszthy Josef 2-od  Alhadnagy  Nagy  József.  

1848 ho  1-ső  Októberbe  rendeztem  a 4-dik  Nemzetőri  századot  
és  Pedig  Kökönyösd,  Almás,  Csedrek  és  Nevetlenfalusi  nemzet-
őrökből mely napon a tiszti újítás is meg történt. Százados Butykay 
Alajos,  Fő  Hadnagy  Osváth  István,  1-ső  Alhadnagy  Somodi  Zsig-
mond, 2-dik  Alhadnagy  Tegze  Benedek.  

1848 ho 1-ső Októberbe rendeztem  az 5-dik nemzet őri  századot  
és  pedig  Forgolány,  Csorna,  Csepe,  Heteni,  Gyula  és  Batári  nem-
zetőrökből  melly  napon  a  tiszt  választás  is  megtörtént.  Százados  
Fogarassy  Samu  Fő  Hadnagy  Osváth  Ferenc,  1-ső Alhadnagy  Fo-
garassy  István,  2-dik  Alhadnagy  Rénes  Ferenc.  

7  Október  Mari  Ifj Jários  vezér  Őrnagynak  Aradra  irtam,  hogy  
az ugocsai Önkéntes N. Ö. századnak a minisztériumtól  adott fegy-
vert  az általam küldött  Lator  György  Önkéntes  századosunk  adja  
át elhozatal  végett.  

1848 Október 8-án  Máriássy János  által  vévén  N.  Ô.  S.  Őrnagy 
vezérnek  irtam, hogy  az ugocsai  Önkéntesek  részére  Aradon  ren-
delkezésére alá küldött 300 szuronyos lőfegyvert Lator György szá-
zadosnak  kit  az  átvételre  meg biztam  adja  át elhozatal  végett,  el-
küldöttem  a miniszteri  rendeletet  is  melly  a fegyverekről  szólt.  

1848 ho  8 Oktober  rendeződvén  a 6-dik  Nemzet  őri  század  Bö-
kény,  Farkasfalva,  Péterfalva, Tivadar és Batári  nemzet  őrökből  s  
tisztek  is választódtak  — de szakadás történvén  a nemzetőrök  kö-
zött  szükségesnek  láttam  két felé  osztani  u: m: Tivadar  és  Batári  
együtt  2  Kapitány  Morvay  Elek  és  hadnagy  Nóvák  Sándor  alatt  
szám feletti  Al  Hadnagy  Papp  Beniam.  Bökény  Farkasfalva,  Szá-



zados  Újhelyi  Josef,  Fő  Hadnagy  Jenei  Josef  és  Al  Hadnagy  Ma-
róthy Antal  alatt  Őrmester.  

1848 ho  17 Oktober:  rendeződött  a 7-dik Nemzetőri  század  Sa-
lánk, Fekete  Patak  és Verbőcz helységekbéli  nemzet  őrökből,  Szá-
zadosnak választódott Ferenczy Ignácz, Fő Hadnagy Barta Mihály, 
Ali  Hadnagy  Makk  Sándor.  

1848  18 Oktober rendeződött  a 8 Nemzet  őri  Század  Fekete  Ar-
dó,  Gödényháza, Tekeháza,  Szászfalvi  nemzet  őrökből  lett.  Száza-
dos  Egry  Károly,  Fő  Hadnagy  Markotány  Abrahány  Al  Hadnagy  
Enyedy Jósef  és Varga  István  

1848  30  Oktober  rendeztem  a  9-dik  Nemzetőri  századot  Tur  
Terebesen  és fel  eskedtem  s Tiszteit  meg választattam.  Százados  
Br.  Perényi  Bertalan,  Fő  Hadnagy  Ehli  István  1 alhadnagy  Nagy  
László,  2 Al  Hadnagy  Leffenhart  István...  

14  Oktober  alatt  levél,  Danes  János  Fő  Hadnagynak,  hogy  a  
megyei  4 lovat  adja  által  az Aradra  vezető  Israelitáknak,  le  irván  
a  lovak  idejét  s netaláni  jegyeit.  

8  szám  alatt  15  Októberbe  írtam  minden  nemzetőri  százados-
nak,  hogy  a  nemzet  őrök  számát  találta...  lő  fegyverek  számát  8  
nap  alatt  vélem  közöljék,  a  még  fel  nem  esketett  nemzet  őröket  
eskessék  fel,  a fegyverrel  nem  bírókat  saját hazájokért  tettre  ké-
szülvén  fel  fegyverezzék  és  tanítókat  kerítsenek.  

9  sz.  15 Oktober Újhelyi  Josef századosunk  a 6-ik N. Ő.  század-
nál  számfeletti  hadnagynak  neveztem  ki,  mit  a  századdal  tudas-
son. 

10  sz.  18  Oct.  Ardó,  Szászfalu,  Tekeháza,  Gödénháza  Nemzet-
őröket  18-án  Ardóba  rendeltem  tiszt  választásra.  

11  sz.  Abonyi  János  ...  írtam  N.  Becskerekre,  hogy  jöjjön  elő  
foglalja  el  állomását.  

12 sz.  Danes  Fő  Hadnagynak  16 Oktoberben  irtam, hogy  a Me-
gyei  pénztárnak  ... lévő  ... egyikét  a Kökönyösdi  század  követjének  
...  mellet  adja  át.  

13 sz.  19 Okt. Minden  századosoknak  kiadott hogy felét  század-
juknak 21-estvégére Újlakra vezéreljék, hogy ... tovább a ki rendelt 
tisztek  által  vezéreltessenek.  

14 sz.  20 Okt. fel jelentettem  a hadi Tanácsnak, hogy 8 századot 
alakítottam,  és  hogy  az  Önkéntes  200  főből  álló  csapat  lévén  fel  
vezetve  van  Lator  százados  Danes  Fő  Hadnagy  és  Leszkai  alhad-



nagy folyamodásokat  elküldeni  kik  sor katonasághoz  kívánnak  ...  
a harc bevégezte  után  mikor  az  Önkéntesek  eloszlanak.  

15 sz.  15 Okt. minden  századosnak  irtam, hogy  Bereg  Megyébe  
a  vész  elháritatván  ... maradjanak  seregeikkel.  

16 sz. 21 Oktober Sziráky JósefetT.  Újlaki  századba  számfeletti  
Fő  Hadnagynak  neveztem  ki.  

17 sz. alatt  13 Oktober  az  О (országos) N.  Ö. S.  Haditanácsnak  
viszaküldöttem  Abonyi János ... let kinevezéséről  szólló  rendeletet  
s  Újhelyi  Farkast kérem  segedül  mellém  kineveztetni.  

18  sz.  27  Okt.  Ilonczy  Borbély  Bertalan  Fő Jegyzőnk  a  Nemzet  
örök táblázatát  meg  küldötte.  

19  sz.  29 Okt.  Fogarassy  Fő  Birónk, hogy  a Terebesi  N.  Őröket  
29-én  rendezni  fogom.  

20  sz.  30  Okt.  a  Halmi  századba  Ráthonyi  János  számfeletti  
Hadnagynak  neveztem  ki.  

21  sz.  30  Októberbe  a  ...  tiszai  Fő  és  altisztek  tanítását  elren-
deltem  Halmi  és  Csepébe.  

22  sz.  alatt  30  Okt.  a Tiszabecsi  századba  számfeletti  Fő  Had-
nagynak  kineveztem  Pantalics  Elek  Urat.  

23  sz.  Okt.  31  Újhelyi  Sándor  századosnak  irtam,  hogy  Bohu  
Antalt  tanítót november  hóra  tanításra  rendelje  ki  a  Megye  által  
fizetendő  napi  dijjért  tanítja  az  Újlaki  és  Salánki  századok  Fő  és  
al tisztjeit  és  dobosait.  

24 sz. 2 November Ferenczy Ignácz századosnak, hogy Bohu Antal 
tanitóért küldjön be  mivel  századját  12 napra  helybe  tanitandja.  

25  sz.  6 November.  Önkéntes  százados  Lator  György  Urnák  ir-
tam mert, hogy Danes János  Fő Hadnagy a honvéd 40-ik  trencséni  
zászló  aljhoz tevődött által,  az ő elmenetele  által  meg ürült helyre 
Leszkay Kálmán hellyette Újlaki Bálint Horvay Lajos, 1-ső őrmes-
ter lesz  Bunik  Lajos 2-dik  Horthy  Gyula.  

26  sz.  13  Nov.  Lator  György  önkéntes  ...  irtam  hogy  a  2-dik  
őrmestert  is kinevez  a  század  által  választva  ajánlottam,  tizedes-
nek  Lator  G.  közvitézt.  

27  sz.  alatt  a  Megyének  Önkéntes  Lator  György  oláh  Láposi  
csatáról  szóló jelentését,  a század  számadását  és a Danes  Fő  Had-
nagy által meg ürült s be töltött hivatalokról jelentésem be adtam. 

F.  674,  op.  12, jegy.  hran.  1924.  
Megjegyzés: A pontokkal jelölt  helyeken  a szöveg  olvashatatlan.  



1849-évi Nov. hó 17. napján véghez vitt  vizsgálat  

Kérdő  pontok  

1. Jelen  volt  e tanú  a  máramarosi  verchovinán,  midőn  azon  sze-
rencsétlenség történt a salánki egy szóval az ugocsai nemzet őrökkel. 

2.  Ha jelen  volt,  mit  tud  a tanú,  Simon  András,  Kész  Mózes  és  
Bisi  Ferencről,  hol  maradtak  azok  el? Élnek-e  vagy  elhaltak?  

Első tanu.  Homoki  Károly  21 éves ref.  vallású  salánki  lakos ki-
kérdeztetvén  vallja  az  elsőre.  Igen  is jelen  voltam.  A  másodikra  
hogy mart. 20-án  a novoszelitzei  ütközetre,  mint nemzetőr  kiren-
deltetvén  szemeimmel láttam midőn Hidegpataknál Fazekas Lajos 
mátyfalvi  uraságot az oroszok agyon verték.  Én többed magammal 
ekkor  a  bércnek  szaladtam,  de  mint  egy  harminc  orosz  utánam  
eredt, s bennünket elfogván arra vezetett ahol Fazekas Lajos Urat 
agyon verték.  Ottan láttam szemeimmel, hogy a hóba Simon  And-
rás  egy  ingbe  gatyába,  mellette  pedig  Kész  Mózes  mind  ketten  
halva feküdtek. Arra hitet  merek  tenni,  hogy  sem  Simon  András  
sem pedig Kész Mózes az élők  sorába többé nincsenek.  Engem  pe-
dig  elfogatásom  után  Lengyelbe  ki sértek. 

Második tanu.  Gecsei  Pál  25  éves  ref.  vallású  salánki  lakos  ki  
kérdeztetvén  vallja  az  első  pontra.  Igen  is jelen  voltam.  A  máso-
dikra  hogy  a  novoszelitzai  ütközetben  karomon  egy  golyó  lövést  
kapván elfogattam, s Lengyelbe kisértettem.  Itten Sztribe  kórház-
ba  estem.  Azután  három  nap  múlva  Vass  Mihály  pataki  lakos  is  
oda került  az  ispotálba.  О beszélettel  és  esküvel  is állította,  hogy 
salánki  lakosokat  Simon  Andrást  és  Kész  Mózest  Fazekas  Lajos  
Úrral  együtt  az  oroszok  Hidegpataknál  agyon  verték.  О is  ott ka-
pott  verést. Azok  pedig halva  maradtak  Hidegpatakon.  

Harmadik tanu.  Zán Zsigmond 35 éves ref. vallású salánki  lakos  
vallja  az  első  pontra.  Igen  is jelen  voltam.  A  másodikra:  miután  
Novoszelitzánál  a salánki  nemzetőrökkel  együtt elfogattam  és on-
nan Lengyelbe  Sztribe kisértettem: ifj. Kész András  sógorom  a Si-
mon András  tarisznyáját,  nekem  által  adta  azon  szavakkal,  hogy 
Hidegpataknál  Simon Andrást  az  oroszok  meg  ölték.  Én  a tarisz-
nyát  által  vettem  és  amikor  Bécsből  haza  jöttem  a  tarisznyáját  
haza  is  hoztam  és  által  is  adtam  a  Simon  András  feleségének.  
Innen  állítom  hogy  Simon  András  nincs  többé  az  élők  seregébe.  



Bisi  Ferencről  csak  annyit  tudnak,  hogy  Hidegpatakig  az  elfő  
gottakkal jött  azután  róla  semmit  nem  hallottak.  

Ki kérdezte  1849  november  Újhelyi  Ferenc  kerületi  főbiró.  

F.  674,  op.  6, jegy.  hran.  980,  1.  1.  



DOKUMENTUMOK A BEREGI NEMZETŐRSÉG  ÉS  
A  SZABADSÁGHARC  TÖRTÉNETÉBŐL  

1. Jegyzőkönyvek  a beregszászi  nemzetőrség  
megalakulásáról  és  tevékenységéről  

1848 ik évi April  4 én főbiró Szeles Gábor elnöklete alatt Répásy 
Mihály, Komjáthy Ábrahám, Kovács István, Jandrisits Antal,  Pas-
quel Antal, Papp Ferencz, Somi Gábor, Mohut Miklós rend  szerinti  
Varga Ferencz fuvarbiztos, Szathmáry  Lajos,  Fogarasy Antal  tisz-
teletbeli  tanácsosok,  Janka  Károly  városi  ügyész,  Székely  László,  
Ifj. Székely  László,  Székely  Benedek,  Erdélyi  Nagy  Dávid,  Ládái  
Bálint,  Hatalovics  István, Abkarovics  Gergely,  Nagy  István,  Tóth  
Ferencz,  Pandák Sámuel, Pendh József, Koch Ágoston, Orosz And-
rás  s  több  városi  polgárok  jelenlétükben  tartatott  városi  Tanács  
Gyűlésében  tárgyaltatott:  

1  sz.  Felfogván  városi  Tanács  a  Nemzet  általános  szellemét  s  
más  városok  példájára  a rend  s bel  csend  fentartására,  a  vagyon  
s  személy  biztositására  a város  kebelében  nemzeti  őrsereget  ala-
kítani  kívánván,  a f.  év.  márt.  26  ik  napján  az  Örsereg  alakítása  
végett egy aláirási  ivet bocsátott ki, minek következésében  az alá-
írás  mai  napiglan  folytattatván,  s  az  ideigleni  parancsnok  elvá-
lasztására  szavazatok  szedetvén,  az  összeszedett  szavazatok  a  
Gyűlésben  felbontattak,  mellyeknek  összeszámolásából  kitűnt,  
hogy  a  parancsnokságra  Ötvös  Tamás  Táblabiró  ur  158,  Lónyay  
Bertalan  Táblabiró  ur  118,  Uray  Pál  Első  Alispány  ur  10,  Buday  
István  ur  11  szavazatot  nyertek  s  igy  az  Örsereg  ideiglenes  pa-
rancsnokának  nagyobb  többséggel  elválasztatott  Ötvös  Tamás  
Táblabiró ur, — azután  az Örsereg alakulása és kormányzása iránt 
határoztatván  az, hogy Beregszász város Örserege egy elkülönözött  
s  önálló  osztályt  fog képezni,  s  egyedül  a  kebelbeli  tiszai  jellemű  
lakosokból  alakulni,  a  parancsnoknak  pedig  kötelessége  lészen  a  
város  kebelében  lakozni;  a szavazat  többséggel  elválasztott  Ötvös  
Tamás parancsnok  eme feltételes elfogadása esetében  a küldöttség 
által  elnöki  szék  elfogadására  megbizatott,  a  Ki  is  az  eljáró  kül-
döttségnek jelentése  szerint  a városi  Tanács  és  az  Örsereg  tagjai-



nak  kívánatul  elfogadván,  a  városi  Tanács  teremében  megjelent,  
s  megköszönvén  az  Órsereg  tagjainak benne  helyeztetett  bizodal-
mukat, s eme hivatalának pontos telly esi tésére minden  szorgalmát  
fordítani ígérvén  a parancsnoki  székét elfoglalta, a hol  ezen  minő-
ségében  Erdősy János városi jegyző  által  megüdvözöltetvén,  a Ta-
nácskozmánytmegnyitá,  s a teendők közt legelsőnek javasolá, hogy 
az alakított őrsereg czélszerü kormányzása  végett tizedekre  elosz-
tassák,  melly javaslata  egy  értelmileg  pártolhatván  a tizenhét  ti-
zedre  osztatott  el,  mellyek  a  következő  utzákban  lesznek  u.  m.  
Ardó  utzába  3,  Kis  utzánba  2, Namény  uczába  4,  Félszer  uczába  
2,  Malom  uczába  1,  Pap  és  Újváros  utzába  1,  Árok  uczába  4,  és  
Kis Kassa uczába  1 tized, azután  az őrsereg tagjai  összeszámittat-
ván  miután  kitetszett,  hogy  az  eddigi  beirás  szerint  a  tagoknak  
száma  172,  megyen  az  alakított  őrsereg  könnyű  s  czélszerü  kor-
mányzására  minden  tíz tag mellé  egy tizedes  összesen  17 tizedes,  
az egész sereghez két őrmester, két zászlótartó, három  alhadnagy,  
három  főhadnagy,  két  százados  választatni  és  a  sereghez  három  
dobos  szerveztetni  rendeltettek,  valamint  a sereg vezetésére  meg-
kivántató  s a sereg részére szolgálandó  a rúdján nemzeti  lobogóján  
pedig  a városi  oroszlány  czimerével  két zászló készittetni  határoz-
tatott  e  következő  aláírással  „béke  rend  s  szabadság"  —  ezzel  a  
gyűlés bezáratván  a Tisztek  választása  a következő  nap  reggeli  7  
órára kitüzetett, melly időre  az őrsereg minden tagjai  összehivatni  
rendeltettek. 

2  ik  sz.  A  nemzeti  Órsereg  tagjai  ugyan  ezen  nap  délutáni  5  
órakor  a városháza  teremében  ismét  összegyülekezvén  Ötvös  Ta-
más  parancsnok  ur  elnöklete  alatt  a  délelőtti  végezmények  felol-
vastatván  meghitelesitettek; — melly alkalommal  sürgettetvén  az  
őrsereg  zászlók  készítése  az  arra  megkívántató  nemzeti  szín  se-
lyemnek  s bojtoknak  megszerzésére  és  elkészíttetésére  városi  fő-
bíró  Szeles  Gábor,  Komjáthy  Ábrahám  és  Ládái  Bálint  megbizat-
tak.  —  

3 sz. Ötvös Tamás parancsnok  úr illőnek  sőt szükségesnek  tart-
ván, hogy az Örsereg tagjai  a többi  polgároktól  megkülönböztesse-
nek, indítványozá  hogy  a tagok  a mellén  viselendő  nemzeti  rózsá-
val,  a közlegények  felül  széles kék  inggel  s lábravalóval,  a tisztek 
magyar  dilmánnyal  s felül rajta jobb vállon  nemzeti  szinü  szallag-
gal,  veres  övü  karddal,  minden  tagok  pedig  bal  vállon  viselendő  



patrontás  tartóval  elláttassanak  az  indítványozó  parancsnok  ur  
maga részéről  a közlegények  számára  80,  a tisztek  számára  pedig  
20  nemzeti  szinü  Kokárdát  és  szegényebbek  részére  egynehány  
patrontás tartót megajánlá — Melly  indítványa helyeseltetvén  fo-
ganatba  vétetni  rendeltetett,  s  a  parancsnok  úr  fellebb  érintett,  
valamint  a  tanácsnak  a közlegények  egyenruhái  festési  költségé-
nek  ajánlata köszönettel  fogadtatott.  

4 sz. A fegyver fogás és gyakorlás iránt határoztatott, hogy min-
den tag magát fegyverrel  ellássa, akiknek tehetségük nincsen  pus-
kát  vagy kardot megszerezni,  azok  egy könnyű  lándzsával  lássák  
el  magokat,  a  fegyver  fogási  gyakorlás  kezdetben  minden  héten  
kétszer u. m. szerdán és Vasárnap reggeli  órákban  az előre adandó 
jelszóra fog  tartatni.  

5  sz. A fegyelem  iránt határoztatik,  hogy  minden  tag  hivatalos  
eljárásában  tartozik magát fellebb való tisztjei  iránt illően  viselni,  
s hivatalos  rendeleteit  pontosan  tellyesiteni,  azért is  aki  szolgálat  
közben valami vétséget elkövet az az illő tiszt által  el fog zárattatni 
melly vétsége azután haladék  nélkül  a parancsnoknak  bejelenten-
dő  lészen,  akinek  teendő  intézkedése  szerint  a tiszti  kar  4  tizedes  
és hat köznemzetör jelenlétében  összeülvén,  bűnös felett  a  vétség  
fokozatához  képest  ítéletet  hozand;  —  Ha  valamely  Tiszt  valami  
hibába  vagy  vétségbe  esik  a  parancsnoknak  hatalma  lészen  azt  
ideiglenesen a hivatalból felfüggeszteni, de az elítéltetés végett tar-
tozik  a  tisztet  a  fellebb  érintett  módon  alakulandó  Bíróságot  
összehívni,  az  ítélet hozásra  legalább  5 tiszt,  Tábori  ügyvéd,  2  ti-
zedes  és 4  nemzetőr  okvetlenül  megkívántatik  — nyilván  kijelen-
tetik  azonban, hogy  ezen  eljárás  s bíráskodás  egyedül  a  hivatalos  
szolgálati esetekre szorultatik, mert egyébb viszonyaira nézve min-
den  tag  az illető  hatóság kormánya  alatt  ezentúl  is megmarad.  —  

1848  ik évi April  5-én  az  alakított  őrsereg  a  városi  vendéglő  
nagy termébe  a tisztek választása  végett összehivatván  és a jelen-
lévők  a törvényes  esküt  letévén  a  tisztek  választása  e  következő  
módon  történt  u.  m.  

6  sz.  a) Századosoknak  elválasztattak:  
1. Lónyay  Albert  
2. Komjáthy  Ábr(ahám)  
b)  Fő  Hadnagyoknak:  
1. Jandrisits  Antal  



2. Janka  Károly  
3.  Székely  Benedek  
4.  Szeles  Gábor  
5. Kovács  Gergely  
c) Al  Hadnagynak  
1. Ládái  Bálint  
2.  Ifj. Székely  László  
3.  Erdősy  János  
4.  Tile  István  
5.  Buzásy  Simon  
d) Zászló  Tartóknak:  
1. Ilosvay  László  
2.  Koch  Ágoston  
e)  Őrmestereknek:  
1. Kovács  István  
2.  Somi  Gábor  
3.  Papp  Ferencz  
4.  Mohut  Miklós  
f) Század  Tizedeseknek  
1.  Danes  Miklós  
2. Varga  Ferenc  
g)  Tizedeseknek:  
1  őr Ardó  uczai  Tizedben  
Tábori  ügyvédnek  
Répásy  Mihály  
Tábori  orvosoknak:  
Láng  Ferencz  Százados  ranggal  
Linner József  Hadnagyi  ranggal  
Neutra  Vilhelm  —  "  —  
Tábori  ácsoknak:  
Lukács  Mihály  
Csok  János  
Kollát  Sándor  
7  sz.  1848  ik évi April  6  án  a  Nemzeti  Őrsereg  Tiszti  kara  a  

városi  Tanács  némelly  tagjaival  a  sereg  osztályozása  végett  ösz-
szeülvén,  a  sereg  két  kapitányságra  négy  főhadnagyságra,  és  27  
tizedekre  osztatott  el, azután  tanácskozás  alá vétetvén  az  őrtanya  
helyének  meghatározása,  annak  a jelenlévő  Tanácsi  tagok  hozzá-



járulásával  az őrtanyának  a városház tanácstermének  éjszakai  ol-
dalán  levő  szoba  kijelöltetett,  oly  feltétel  mellett,  hogy  abba  az  
uczáról  egy  ablakkal  ellátandó  ajtó  vágassék,  a  Tanácsterembe  
szolgáló  ajtó  berakassék,  kívülről  egy  lámpával  ellátassék,  melly  
tanyán  az  Őrsereg  zászlói,  a  dobok  és  egyébb  fegyverek  fognak  
tartani  és a közcsend fenntartására naponként ott hat nemzeti  köz 
őr  egy  tiszttel  őrködni  tartozik.  

8  sz.  Az  Órsereg  felállításával  szükségessé  válván  a  lőszerek  
megszerzése  a városi boltokban  található lőpor  az Őrsereg  részére  
lefoglaltatni, egy mázsa puska golyó  és  12 skatulya kapszli  vétetni  
valamint  a  lőszertartókba  50.  B.  sz.  v.  czimer  készíttetni  rendel-
tetik. 

1848  ik évi Ápril  18-án  tartatott  nemzeti  Őrsereg  gyüllésébe  
tárgyaltatott. 

9 sz.  Fő  Parancsnok  Eötvös Tamás úr  elő terjesztette  miszerint  
T. Lónyay Albert ur az első századosságot el nem vállalta, de hálás 
köszönettel  vette elválasztását  a Törvények  úgy kevés napok  alatt  
kihirdettetvén  nem lát szükségesnek  annyival  inkább, mivel  a tör-
vény  értelmében  a  sereg  szaporodván  több  tisztet  választására  is  
lészen  szükség.  

Az előadás annyival  inkább elfogadtatik, mivel  az Órsereg hiszi, 
hogy  ha  Nádor  ő fensége  más  Parancsnokot  neveztet  ki  jelenlegi  
főparancsnokuk  át  vészi  az  első  századosi  hivatalt  mit meg  igért,  
ha  csak  egészsége  s körülményei  engedik.  

10 sz. Jandrisits  Antal  fő hadnagy  az  elő terjeszté, miszerint  az  
őrsereg azért idegen  az őr állástól,  mivel  nem értvén  ezen  köteles-
séget,  szorossabnak  látja  mint  a millyen  a mit  is jövő  Vasárnap  a  
kiálláskor  szükségesnek  tartya  a megmagyarázandónak.  —  

Az  egész gyűlés meglévén,  az előadás  igazságáról  győződve  elő-
teijesztő  főhadnagy  ur megbizatik,  hogy  a legelső  kiálláskor  tize-
denkint magyarázza meg a népnek miben áll az őrt állási  szolgálat,  
addig  is  pedig  a  tizedesek  ezen  nemes  kötelességet  a  nép  közt  
tellyesitsék.  —  

11 sz.  Eötvös Tamás  fő  parancsnok  ur előterjeszti,  miszerint  az  
őrsereg  részire  szükséges  fegyverek  beszerzéséről  gondolkodni  
akarván 400 szuronyos puska küldés iránt az illető minisztert meg 
kereste,  magán  tudósitásból  azonban  azon  értesitést  vett,  miként  
az  őrseregeknek  minden  vidékeni  átallános  és  egyszerre  szaporo-



dása miatt —  elegendő  fegyver  szerzés  ezalkalommal  alig  van  ki-
látás —  szükségesnek  vélné  azért, hogy  a már  előbbeni  tanácsko-
zásokban  tervezett  láncsák  az  munkácsi  uradalmi  hamorban  ké-
szíttetnének  el,  hogy  az  Örsereg  a  tellyes  rendezésig  is  
fegyvertelenül  ne maradjon.  —  

A  láncsáknak  készíttetése  iránt  a városi  tanácsnak  immár  ha-
tározata  lévén  előterjesztő  Fő  parancsnok  ur  megbizatik,  hogy  a  
városi  pénztár  terhére  100  láncsának  készitését  rendelje  meg  az  
uradálmi  hámorban  —  ezen  határozat  fő  parancsnok  ur  részére  
kiadatván.  —  

12  sz.  A  patrontáskáknak  szükséges  mennyiségben  kiállítása  
hozatván  fel.  —  

Menyiben  a nemzeti közőrök részére használandó  patrontáskák  
iránt Tendli Josef nyeregjártóval  az I. sft. alku meglenne,  azoknak  
a kialkudott  árért elég mennyiségbeni  elkészíttetése  megrendelte-
tik, a mi pedig a tiszti, és altiszti finomabb szabású patron táskákat 
illeti,  erre  nézve  a  több  nyeregjártók  között  a  kiállitandó  táskák  
iránt  ár csökkenés  határoztatik.—  

13 sz.  Az  őrsereget  érdeklő  rendeleteknek  pontos  kiosztása  s  
illető  időbeni illető  tisztekhözi  eljárása a rend tekintetéből  is szük-
séges lévén  s annál fogva  a szükséges rendeleteknek  irásba fogla-
lása  s kiosztása  végett egy fő parancsnoki  segéd hivatal  felállitása  
találtatván  szükségesnek.  —  Erre  nézve  —  

Majoros  Károly  fő  parancsnoki  segédnek  fő  hadnagyi  ranggal  
köz  egy  értéssel  el választatott. 

1848  ik évi April 25  én  tartatott  Nemzeti  Örsereg  gyűlésében  
tárgyaltatott: 

14  sz.  Jandristis  Antal  főhadnagy  előterjesztvén  mi  az  eddigi  
mód  szerint  az őr állásnak  reggeli  nyolcz  órákkor történni  szokott  
váltásával  két napi  idő vesztegettetik,  ennél  fogva  czélszerübbnek  
látná,  ha  gazdasági  tekintetből  az  őr  állás  mindenkor  reggeli  4  
órákkor  váltassék  fel.  —  

Az indítvány helyeseltetvén jövendőre  az őrállás  váltása  reggeli  
4  órára  határoztatik.  

15 sz. Ötvös Tamás fő parancsnok  ur a tizedeseknek  őr állásbeli 
s egyébb más kötelességének  könnyebbitésére javasolá,  hogy  min-
den  tizedes mellé  egy  altizedes  kineveztessék.  



A javaslatot helyeseltetvén  az altizedesek kineveztetése  az illető 
főhadnagyokra  bizatik,  kiknek  a többi  kötelességeik  közt  lészen  a  
tizedeseket  az  őrállásban  felváltani.  —  

16 sz. Ötvös Tamás fő parancsnok  elő terjesztése szerint a nálla 
történt hivatalos bejelentés  szerint  a mult  éjjel  egy  csoport  az  őr-
tanya  mellett  nagy  lármával  elmenvén  ott  rendetlenkedett  az  őr  
állókat fenyegette  és nekik  ellene szegült, kérvén  e tényt megvizs-
gáltatni  s a garázdálkodókat  megbüntetni.  

Ezen  vád  megvizsgálása  Jandrisits  Antal  Tanácsos  elnöklete  
alatt Kovács István s Erdősy János jegyző kiküldetnek,  a vizsgálat 
bemutatása  elváratván.  —  

17  sz.  Bemutattuk  a  Nemzeti  Örök  számára  készített  láncsa  
mustra,  melly  nem  egészen  czélszerünek  találtatván  egy  uj  min-
tának  elkészítésére  Drahus  Ferencz  lakatos megbízatott.  —  

18 sz.  Komjáthy  Ambr  Kapitány  előterjesztvén,  mi  szerint  az  
őrsereg  alakulásáról  s  elrendeztetésekről  eddig  semmi  adatokat  
kézhez  nem  kapván,  az  őrsereg  ügyében  czélszerüen  intézkedni  
nem képes,  kéri  magának  az Örsereg névsorát  és osztályzását  kö-
zöltetni.  —  

Az  illető  őrmesterek  a nemzeti  őr  sereg  névsorának  s  osztályo-
zásának  közlésére  emlékeztetnek.  —  

19 sz. Feljelentetvén, hogy az Izraeliták  őr sereg tagjai  ünnepe-
ken  az őr állási  személyes  kötelességtől  vonakodnak,  s maguk  he-
lyébe  más  tagokat  állítanak,  kérelmeztetett,  hogy  azok  mint  ke-
resztény  őrök  szolgálatjokat  személyesen  tellyesitsék.  —  

A kívánat igazságos lévén az illető tisztek oda utasíttatnak, hogy 
az  Izraelita  nemzetőröket  minden  kihágás  nélkül  a hivatalos  kö-
telességekre  szorítsák.  —  

20 sz. Marian  Edelén  az  őrsereg fegyverben  gyakoroltatásra  és  
a  dobosságra  szó  ...  lát  ajánlván  mennyiben  az  ügy  ... gét  és  szor-
galmát már eddig is bizonyitotta az örsereghez  fegyvergyakorlónak 
és  dobosnak  fogatik,  s  fizetése  aláirás  utján  eszközöltetni  rendel-
tetik.  —  

F.  10,  op.  3, jegy.  hran.  1061,  lap  1—6.  



2.  Sáros  Oroszi  helysége választó  közönségének  
felszólítása többi környékbeli  polgáltársaihoz!  

A  szabadság  és jogegyenlőség  küszöbén  állunk, hogy  innen  be-
léphessünk oda, hol egyedül  a törvények előtt kell meghajolni  min-
denkinek, hol  embert  ember felibe  egyedül  tsak  a polgári  erény  a  
betsületesség emel szükséges, hogy félre téve minden vallási  nyelv-
beli  és ostály külömbséget  minden  személyes  érdeket  vagy  részre  
hallást  egy  szivei  lélekkel  fogadjuk  el  az  alább meg  irandó  ponto-
kat, és telyesitsük  azok  elébe, kik képviselőinkkül  ajánkoznak.  —  
Aki  ezen pontokat magáévá teszi  és szentül  fogadja előttünk, hogy 
minden  erejét  felhasználandja  az  ország  gyűlésen  azoknak  képe-
sítésére  azt  válaszuk  el,  aki  habozik  vagy  kifogásokat  tesz  tsak  
egy  pont  ellen  is  azt  semmi  esetre  el  ne  válaszuk.  —  Ha  pedig  
minden követje  előtt igéri  azon  pontok  elő  mozditását,  akkor  azok  
közzül  mindenki  arra  adja  szavazatát, kit  lelke  sugajt —  anélkül,  
hogy  azért  a másikra  szavazó  polgár  társát legkissebb  illetlenség-
gel  vagy  szemre  hányással  értené,  mert  meg  kell  emlékeznünk  
arról,  hogy  az  igasság  azt kivánja,  hogy  mindenki  szabad  legyen  
gondolkodásában  és így szabad a választásban  is. — A pontok  ezek:  

1  ör  A  születési  osztály  különbségek  végkép  szüntettessenek  
meg  ennek  következtében  meg  kell  szűnni  a  felső  táblának,  ez-
utánra  tsak  egy  tábla  marad  mellyet  kizárólag  a  nép  képviselők  
alakitandnak. 

2 or A választási  cenzus  el törlése  oly formán, hogy  minden férfi 
ki  husz  évet  el  éri  és  szabad  állapotban  van,  az  az  nem  tseléd,  
választási joggal  birjon.  

3  or Az  utóbbi  országgyűlésen  hozot  9  ik  törvény  czikk  a  mely  
az  úrbéri  viszonyok  meg  szüntetését  tárgyalja  a menyiben  homá-
lyos és kétértelmű  világositassék  illetőleg módisittassék  oda, hogy 
netsak  a  Mária  Therézia  urbáriumában  össze  írt  telkek  hanem  
mindazok  melyek jelenben  volt jobbágy  kézen  vannak  bár  Curia-
nak  kereszteltessenek  ha  azoktól  a rajta  lakók  úrbéri  szolgálatot  
tellyesítettek  és  adót  fizettek  meg  váltás  alá  essenek  és  felszaba-
dultaknak  nyilváníttassanak  és földjeik  melyek  az uly  törvényho-
záskor birtokukba  voltak  el  ne vétethessenek.  —  

4 er Hogy az adó kivetése  igazságosan  történjék  haladéktalanul  
az  ország  küldjön  részre  hajhatlan  birtok  össze  irókat  ugy  szinte  



bíróságokat  nevezzen  ki,  melyek  volt  földes  urak  és  jobbágyaik  
közti  föld  legelő  és  erdő  beli  viszonyokat  a  nép képviselők  által  a  
nép  igazságos  érdekében  hozandó  törvények  nyomán  intézzék  el,  
hogy  mindenki  tudhassa  tulajdonát  ne  hogy  a  bizonytalanság  a  
földművelés  virágzását  akadályozza.  

5  er Az Ősiség eltörültével  ... különben megkell  történni  szabad  
adhatás  és  vehetés  alá  esvén  az  eddigi  nemesi  birtokok  is  a  tag  
osztályt  egy bármely  tehetős  polgártársunknak  sem  lévén  oka  kí-
vánni  e  helyett  egy  czélszerübb  az  egész  polgárzat  óhajtásának  
megfelelő  föld rendezést kell hozni  oly formán, hogy minden  kinek  
összes  földbirtoka  fordulónként  egy  forma  mennyiségben  és  egy  
sorozatban  osztassék  ki közösök  maradván  ekként  a legelők  —  ne  
hogy a marha tenyésztés meg akadályoztassék  szabad legyen  min-
denkinek  annyi  marhát  tartani  mennyit  akar.  

6 or A regálék mint a szabad ipar iizés elnyomói  szüntessenek meg.  
7  er Terhes  lévén  a lelkészeknek  és tanitóknak  ellátásuk  mely  

egészen vállainkra nehezedik kivánjuk hogy az utóbbi  Országgyű-
lési  13. törvényczikk  2.§-ában  ki mondott...  Ő felségének  mint  az  
első  és legsürgősb  teendők  egyikébe  be  váltassék.  —  

8  or Azon  ausztriai  adósságból  melyet  a volt kormány  tudtunk  
béle  egyezésünk  nélkül  csinált  egy  fillért  sem  vállalunk  el.  

9  er A megyei  Minisztériumok  törültessenek  el  és központosítás 
hozassék  be  vagy  ha  ezen  ország  gyűlésen  nem  leend  ki  vihető  
kivánjuk  minden  esetre  a megyéknek  aként rendezését hogy  min-
den  tisztviselők  elsőtől  az  utolsóig  a  nép  választottjai  legyenek  
hogy  így  ne  egyes  tekintély  hanem  a nép  szava  kormányozzon  to-
vábbá  oly  vidékekre  hol  a  lakosság  nagyobb  része  nem  magyar  
ajkú oly tisztviselők  alkalmaztassanak  kik a magyar nyelven  kivül  
az  ott lakó  népnek  nyelvét jól  beszéljék.  

10  er  A  sajtó  és  illetőleg  szólásszabadság  oly  lábra  állíttassék  
hogy mindenki  politikai véleményét bárminő  légyen  is az  szabadon 
nyilváníthassa  és egyedül  az egyes  személyek  rágalma  és  bestele-
nitése  légyen  fenyitendő.  

Végre  kivánjuk  hogy  képviselőnk  az  itt  élő  nem  számlált  tár-
gyakban  is leg szabadelvűbben  nyilatkozzon  és a nép érdekét  soha  
se  tévessze  szem  elől.  

Kelt  S,  oroszi  Junius  12  én  1848.  
F.  10,  op.  3, jegy.  hran.  1032.  



Megjegyzés: 

A fenti írás megjelenése szokatlan  volt a megyében, ezért Buday 
István  másodalispán  kivizsgáltatta  a felhívás megjelenésének  kö-
rülményeit.  Ezen jelentés  szerint,  amit  Freiseysen  Gyula  szolga-
bíró készített, Törzsi  József maga  olvasta  fel  Sárosoroszi  népének  
a felhívást. Pontonként magyarázta  el és egészítette  ki  azokat: „...  
mondván, hogy ha anyagi jólétüket tökéletesen biztosítani  akarják,  
és  azt óhajtják hogy  a mult  ország gyűlésen  nyert  szabadságukat  
tökéletesen  élvezhessék,  a felküldendő  felvidéki  képviseletet  kér-
jék  meg,  miszerint  ha  érdeküket  képviselni  akarja  mit  tőlle  meg  
is  kívánnak,  minden  igyekezetét  oda forditsa,  hogy  a jövő  ország  
Gyűlésen  ezen  10 pontnak  nagyobb  része  törvénybe  iktattassék."  
A  10  pontot  Törzsi  utasítására  szétküldték  az  egész  környéken  
olyan emberek kíséretében, akik elmagyarázták  a lényegét  az egy-
szerű  embereknek  is.  A  felhívást  egyes  köztiszteletben  álló  hiva-
talnokoknak  is  bemutatták,  akik  némi  változásokat  javasolva  
ugyan, de alapjában  véve elfogadták a fogalmazványt.  A helyi  (Sá-
rosoroszi)  római  katolikus  pap fenntartás  nélkül  támogatta  az  in-
dítványt.  A  jelentésből  megtudhatjuk,  hogy  a  hivatalos  megyei  
szervek  sem kifogásolták  azt, hanem  az új szellem  kibontakozását  
látták benne. Freiseysen  erről  így ír: „szabad vélemény közlés még 
március  15 én  is szabad  volt honunkban  bár kinek is." A fent  em-
lítettjelentés bizonyíték  arra, hogy  a felhívás nem hatósági  sugal-
latra történt,  hanem  azt  éppen  Törzsi  József  és Sárosoroszi  haza-
fias  érzelmű  lakosságának  érdemeként  könyvelhetjük  el.  E  
dokumentum  az  akkori  Magyarország  végeiről  származott,  mai  
szemmel  már  lemérhetjük  hiányosságait  is,  de  ettől  függetlenül  
hűen  tükrözi  a nép kívánalmait.  Már  1848-ban  oly fontos  nemze-
tiségi  és jogi  problémák  megoldását  követeli,  amelyeknek  napja-
inkban  is megvan  az  aktualitása.  



3. Eötvös Tamás nemzetőr  őrnagy levele  a tüzérek 
taníttatásáról  és  az ágyúöntés  megszervezéséről  

Tisztelt  választmány  

Miután  a  tisztelt  választmány  rendeletéből  a  mérnökök  közül  
többeket  felszóllitottam,  volnaé  kedvük  tüzérséget  ugy  tanulni,  
hogy haza jővén itthoni  egyéneket tanítanának? Nagy Ábrahám  és  
Decsi  Károly  mérnök  urak hajlandóknak  nyilatkoznak  Pestre  fel-
menni  tüzérséget  tanulni,  ha  a  megye  azon  időre  őket  napidíjjal  
ellátja, azért is az alázatos véleményem hogy az említett két egyén, 
sőt ha több ajánlkozik 4 küldessék  Szolnokra ha ott kellő  kiképzést  
kaphatnak, ha nem úgy Pestre azon kötelezettségét adván  maguk-
rul, hogy haza jővén  ha  a szükség  ugy  kiványa  ágyú melett  a Mi-
nisztérium  általa  tüzéreknek  kiszabott  ügyért  szolgálni  tartoznak  
mig a vész tart ugy szintén  egyéneket tanítani, ha ezen  kötelezett-
séget  elvállalják  meg adandónak  vélem  számukra  ezen  uti  költsé-
geket,  mint  a  ...  Írnokok  szoktak  kapni,  s napi  dijat  Pesten  mara-
dásuk  alatt  1 fr-ot. 

A  mi az ágyuk megszerzését  illeti  véleményem  szerint  legalább  
4 kellene öntetni, s hogy ez könyebben  eszközölhető  legyen  az egész 
megye  minden  vallású  eclesiái  felszólitandók, hogy  ahol  hibás ha-
rangok vannak a vész megszűntéig adják által  a megyének költsön 
olly  formán  hogy  a vész  után  ugyan  annyi  harangnak  való  értzet  
akár  pénzbe  akár  természetbe  vissza  fog  a megye  adni,  ha  pedig  
ez  eszközölhető  nem  lenne,  bár  mely  módon  alakítandó  Cassából  
kiállitandónak véleményezett legalább négy ágyút értzből, s 4 vagy 
6  ágyút mellyek  ugyan  hordozása  nem  nagyon  alkalmasak  nehéz-
ségük  miatt,  de  állandó  táborból  igen jól  használhatók.  

Ha  ágyú  értzet  a megye  ad mennyiért  vállalja  az öntést,  fúrást  
a Réz  öntő,  talán még ma tudósítást  vészek,  szintén  azzal  mennyi  
ha  mindent  ő  ad  hozzá.  

(...)  tisztelettel  vagyok.  Sept  28.  1848  Beregszászban  a  tisztelt  
választmánynak. 

alázatos  szolgája  Eötvös  Nemz.  őri  őrnagy  

F.  10,  op.  3, jegy.  hran.  1065,  1. 53. 



4. Jandrisits Antal levele a Bereg megyei  Honvédelmi  
Bizottmánynak  a nemzetőrség felfegyverzése ügyében 

Tisztelt  Bizotmány!  

Afojó  évi December  18-án tartatott megyei bizotmány  által  Első  
Alispánj  és  a  nemzet  őrseregi  Őrnagyi  hivatalok  utján  a  megyei  
nemzet őrség részére meg rendelt puska  szuronyok készitési  mun-
kálatának,  meg  visgállása  és  a jelentés  tételre  meg  bizva  levén,  
ezennel  hivatalosan jelentem  hogy  a helybeli  Drahus  Ferencz  la-
katos  a Nemzet őrség részére  ötven darab puska szuronyokat,  Ba-
kos  János  kováts  husz  darabot  készitettek,  a  Benei  századnak,  
Lefler Antal  puska  műves  28  darabot  melyeket  Dants  Lajos  vár-
nagy Urnák adott által töb szuronyok készitése még eddig itt hely-
ben  rendelve  nem  lévén  munkálatba  nem  vétettek,  de kész  szuro-
nyok  a  helybeli  puska  művesekhez  feligazitás  véget  hozatván,  a  
muzsai  század  részére  29  szuront  Kassai  Károly  puska  műves  fel  
készített,  s  azokat  által  is  adta,  a  Beregi  századtól  fel  készítés  
véget  által  vett  41  szuront,  melyeket  a következő  szerdára  az  az  
December 20-ára elkészitend, ugy szintén Lefler Antal puska műves, 
—  Beregh  Újfalutól  által  vett  felkészités  végett  20  darab  szuront,  
melyek  szintén munkálatban  vágynák, — mi  az elkészitett  szuronok  
mivoltát és azoknak felkészités illeti  a helybeli művészek  által készí-
tett  szuronyok  elég  erősek  s  véleményem  szerint  czélra  vezetők  a  
Beregi  Kováts  által  készitettek  egyszerűek  ugyan  s  gyengébbek  de  
mégis  használható,  Kassai  Karoly  puskamüves  által  végbe  vitt  fel-
készités  a  csübeni  be  fúrás  s bele  olvasztás  nélkül  egyedül  a  csűre  
erős rá srófolás által tétetik a csünek minden jukasztása nélkül, mely 
azonban  oly  erősen  ál  rajta  hogy  nagy  erő  nélkül  le  nem  verhető  s  
igy véleményem szerint czélszerü, — azt azonban tapasztaltam, hogy 
a  szuronyokkal  ellátandó puskák közt több hibás találtatik,  melyek-
nek helyre  álitássára  a puska  műveseket egyenes utasitás nélkül fel 
nem hatalmaztam  ez iránt valamint egyéb teendőim  iránt  el  várván 
a tisztelt bizotmánynak  további  rendelkezését,  telyes tisztelettel  ma-
radván  Bereghszászba  1848 hó  December  19-én  
A  tisztelt  Bizotmánynak  alázatos  szolgája  

Jandrisits  Antal  ki  küldött  bizotmányi  tag  
Bereg  megyei  főispáni  fond,  F.  10,  op.  3, jegy.  hr.  1060,  1. 3. 



Veréczi  Károly  hadnagy jelentése 
a  podheringi  csatáról  

Fő  Parancsnok  ur!  

Ki küldetésem  folytán  Beregszászba  az  éjjel  meg érkeztem,  So-
mogyi  Fő  hadnagy  és Térparancsnok  urnái  magamat jelentve  fői  
kértem  a vereczkei  beütés  iránt  adandó kellő  felvilágosításra.  Elő  
adása  után  szerencsés  vagyok  tudatni  Fő  Parancsnok  úrral,  hogy  
az ellenség melly  áll 3. Zászlóalj egy osztály lovasságból  és öt ágyú-
val  f.  h.  22-én  11  órakor  dél  előtt  megütközvén  öt  órai  csatázás  
után a Munkácshoz fél  órányira  eső téren Potheringnél  nagy  vesz-
teséggel vissza veretett. Halotja 40, sebesültjei  számtalan  (a Szent 
Miklósiak  szerént 30 szekeret vétettek  el).  30 lőfegyver és 9 fogoly 
jutott birtokunkba,  egy  ágyujok  lefegyvereztetett.  

A  mi  veszteségünk  8 halott,  és mintegy  177  sebesült.  
Az  ellenség  tábori  állása  Szolyva,  az  ütközet  helyétől  mintegy  

mérföldnyi  távolságra.  Czirkáló  csapatjai  egész  az ütközet helyéig 
járnak. 

Ha lovasaink  lettek  volna,  sokkal  sikerteljesebb  eredménye  lett  
volna  az ütközetnek.  —  

Én most tüstént indulok Munkácsra  a honnan  még  biztosabban  
és részletesebben  tudósíthatom  Fő  Parancsnok  urat.  

Beregszászba  1849  év Április  24-én  dél  előtti  3/4  9  órakor.  
Veréczi  Károly  s.  k.  

hadnagy 
mint  rendkivüli  futár  

F.  1000,  op.  1, jegy.  hran.  7,  1. 32. 
(A  19. honvédhadosztály  1. dandárjának  iratai)  



6. Bay Ferenc jelentése  az orosz-kozák  csapatok  
Verecke környéki  betöréséről  

Ugocsa megye  alispánjának  

Tegnapi  tudósításom  folytán  értesitem  önt, mikép  a  Vereczkén  
járt,  s  innen  vissza  húzódott  Kozák  csapat  f.  holnap  3.  napján  9  
órakor reggel  ismét át lépte határainkat,  s már  az egész  a  pudpo-
loczi  szorosig,  mely  a  határhoz  szinte  három  mérföldnyi  távolság  
—  lejött  —  vizsgálódásait  meg  tévén  vissza  vonult  lengyelbe.  

Kelt  Beregszászba  Julius 4-én  1849.  
Bay  Ferenc  

Bereg  megye  első  Alispánja  

F.  674,  op.  12, jegy.  hran.  1922,  1. 1. 



Adalékok  az Ung megyei  1848-as  nemzetőrség  
történetéhez 

A  nemzetőrsereg  létrehozásának  
szükségessége  még  1848.  március  15—  
én  a  „Mit  kíván  a  magyar  nemzet"  12  
pontjának ötödik részében  megfogalma-
zódott.  Miután  Batthyány  Lajost  mi-
niszterelnökké  választották,  törvény-
erejű  rendeleteiben  indítványozta  a  
nemzetőrség  azonnali  szervezését.  Kör-
levelei  minden  megyébe,  így  Ungba  is  
eljutottak  és  itt  is  pozitív  visszhangra  
találtak.  Rövid  írásomban  e  megye  ak-
tív részvételét  szeretném  vázolni  az  or-
szágos  nemzetőr  mozgalomban  a  ren-
delkezésemre  álló levéltári  (Ung megye 
főispáni  hivatala)  iratanyagának  alap-
ján.  Az  ide  csatolt  mellékletben  bemu-
tatok néhány korabeli  iratot, melyek  az  
ungi  nemzetőrség  szerkezetén  túl  meg-

örökítik  a  megye  áldozatkész  hazafiainak  neveit  is.  Megjegyzem,  
hogy az alábbiakban jobbára  Ung megye Kárpátaljához  tartozó  ré-
szét vizsgálom.  Annak  idején  ide  tartozott  a  szobránci  és  a  nagy-
kaposi járás(  ma Szlovák  Köztársaság)  is.  

1848.  április  21-én  kelt  Batthyány  Lajosnak  azon  rendelete,  
amelyben  kifejtette: „A nemzeti  őrseregnek haladéktalanul  rende-
zésére  neveztessék  ki  minden  megyében  és  kerületekben  járások  
szerént  egy-egy  választmány,  ki  az  első  3,—4,  és  5.§  szerént  a  
nemzeti  őrseregről  szóló törvénynek  a nemzeti  őrsereg  összeírását  
eszközölje  (...)  elrendelt  kötelezetség  alól  csak  az  van  kivéve,  ki  
hibás  testalkotásánál  fogva arra képtelen." A továbbiakban  hang-
súlyozza, hogy az említett ö ssze í rás t  c sak  azokban  a helységekben 
kezdjék  meg  „hol  bátorságosan  lehet  a  népet  felfegyverezni".  „A  
nemzeti  őrsereg felállítása  épen  ezért  ajánltatott,  nehogy  a kelet-
kezhető  mozgalmak  a hatóságokat  készületlen  találják  kivált  olly  
időszakban,  midőn  az országban  tanyázó  sorkatonaság  száma kü-
lönben  is kevés  és annak  alkalmazását  a lehetőségig  elkerülni  ta-

Nemzetőr-fegyverek 



nácsos."1  Válaszul  május 9-én  ülést tartott  a megyei  bizottmány,  
amely  határozott  a  nemzetőr  összeírásokkal  megbízottak  szemé-
lyét illetően. így  az ungvári járásban  Lyachovics János  főesperest,  
Szobek  Antalt,  Korláth  Györgyöt  és  Horváth  Jánost  bízták  meg  
evvel a feladattal.2 A nemzetőrök  összeírása a következő  formában  
történt. A nagyméretű halványkék  papírlapokon  címzésként  ez áll 
„Összeírása  az  Ung megyei  nemzeti  őrseregnek".  Itt  feltüntették:  
az egyének  addigi  tisztségét, nevét,  lakásának  helyét,  házszámát,  
korát, polgári  állását,  és hogy harcképes-e.  Az alábbiakban  szám-
adatokkal  támasztanám alá a túlnyomó többségben  ruszinok  lakta  
falvakból  származó nemzetőrök  számát: Alsó Domonya  72 nemzet-
őr, Felső  Domonya 54, Nyeviczke 48, Ó Kernencze 42, Perecsen  68,  
Vorocsov  58,  Zaricsov  154,  Új  Kemencze  35,  Dubrinics  98,  Kosz-
tyova  Pásztély  24,  Bukócz  38,  Kis  Pasztély  24,  Szmerekova  34,  
Zauszina  28,  Begángyád  Pasztély  24,  Orosz  Mocsár  17,  Rosztoka  
Pasztély 32, Kis Berezna 69, Csornoholova  60, Mircse 47, Vulsinka 
29,  Kis  Turicza  29,  Lipócz  11, Turja-Remete  80,  Ó-Szemere  42,  
Nagy Turicza  63, Rákó  29,  Paszika  52, Mokra  15,  Polena  42,  Tur-
ja-Bisztra  39;  Új-Szemere  37,  Poroskó  94,3  Palágy  50,  Sislócz  45,  
Botfalva 34, Ór helysége 28, Darma  10, Palágy Komorócz 32,  Palló  
52, Radváncz  23,  Gerény 43, Nagy  Láz  8, Ketergény  12, Minaj  17,  
Baranya 25, Császlócz 30, Kereknye 65, Nagy Gejőcz 42, Kis Gejőcz 
32,  Darócz  53,  Czigányócz  5, Konczháza  24, Kis Rát 37, Nagy  Rát  
37,  Szűrte  78,  Ásvány  18,  Salamon  40,  Csap  36,  Szerednye  81,  
Orosz  Komorócz  37,  Helmecz  43,  Dubróka  36, Andrasócz  36,  Tar-
nócz 21, Bátfa  16, Antalócz 29, Rahoncza 8, Kis Szelmenc 9, Köblér 
26, Kelecsény  30, Hutta  2, Hosszúmező  21, Sztrippa  5, Homok  24,  
Lehocz  16, Árok  11, Csertész  37, Iglincz  16, Horlyó  4, Kis  Szlatina  
2, Nagy  Szlatina  25,  Bacsava  25.4  

Az  1848. június  20-án  tartott  bizottmányi  ülés  határozata  ér-
telmében  Szikszay  és  Csonku  Ignátz  nemzetőri  összeírok  már je-
lentést  tettek  a  szerednyei  kerületről:  „a  nép könnyebsége  és  ké-
nyelmére  szolgálható  minden  körülményeknek  méltó  tekintetben  
vételével —három  egyenlő  századra osztatott fel, így  szerednyeire  
ehez Lehócz,  Iglincz, Andrásócz,  Orlyova  és Bucsava; Antalóczira  —  
ide  Köblér,  Horlyó,  Csertész,  Rahoncza,  Sztrippa,  Árok,  Kis  Szla-
tina helységek."5  A  kezdetlegesen  formálódó  csapatok  legénysége  
a  következő  mintájú  esküvel  kötelezte  el  magát  a  szabadságharc  



mellett: „Én mint az ungi  órsereg tagja esküszöm  az egy  élő  Isten-
re, hogy hazának,  királynak  és az alkotmánynak  tántoríthatatlan  
hive leszek  s a törvényeknek  és törvényes hatóságoknak,  ide  értve  
polgári fő- és altiszteimet mindig engedelmes leszek, azokat tisztelni 
s  törvényszerű  parancsaikat  teljesíteni  fogom:  zászlómat  a haza  és  
városom  szolgálatában  semmi  esetben  el  nem  hagyom:  őrhadi  szol-
gálatomban  nappal  és éjjel férfiasan viselendem  magamat  és a rend 
fenntartásában  munkás  leszek:  általában  őrhadi  szabályainkat  tör-
vénykép  tisztelve,  azoknak  minden  pontját  teljesitendem  és  ellene  
véteni nem fogok. Isten engem ugy segéljen Ámen." (Az eskü szövegét 
a  szabadságharc  első  napjaiban  Pesten  írták).6  

Miniszteri  rendeletnek  megfelelően  a  megyei  nemzetőrség  he-
tente kétszer fegyveres gyakorló kiképzésben  vett részt.  A  szered-
nyei  században  Kmoskó  Ágoston  szabott  díj  mellett  vállalta  fel  a  
nemzetőrök  fegyverforgatásra  való  tanítását.  A  többi  századoknál  
kiszolgált  katonák  és  a katonai  rendet  tudók  voltak  alkalmazva.7  

Külön jegyzéket  találhatunk  e nemes feladatot  vállaló  személyek-
ről. „Jegyzéke  a Felvidék  azon  Egyéneinek, kik  a  sorkatonaságnál  
a nemzetőri  századok tanítására alkalmatosak  és tettleg tanitanak 
is már." Az oktatást a bereznai  századba Soltész  Mihály  álladalmi  
kincstári  hajdú,  a sorkatonaság  egykori  dobosa  látta  el. A  kosztri-
nai  században  Bocskovszki  András volt az őrmester,  Bobrik  Fedor  
nemzetőri  káplár,  aki  14 évet  a  Porosz  király  magyar  gyalog  sor-
ezredében  szolgált,  Jidi  Ferenc  sófelügyelő,  egykor  a  Vilmos  10.  
sz. magyar huszárezrednél  strázsamester,  vállalták  az oktatást.  A  
sztavnai századba Gschventner Károly álladalmi kincstári  erdőfel-
ügyelő, azelőtt a magyar gyalog 34. sz. ezredben  szolgált mint káp-
lár,  oktatta  a  „katonaság  tudományát".8  Ezalatt  akadálytalanul  
folyt az ungi  önkéntesek, köztük  köztiszteletben  álló  hivatalnokok  
felvétele  ez  újonnan  alakuló  csapatokhoz.  A  szabad  Magyarorszá-
gért  sorozta be magát Fekésházy  Péter  megyei  írnok.  Kérelmében  
így  írt: „Nem  hirt,  s nem  dicsőséget  vadászó  hiúságból,  —  hanem  
keblem  legőszintébb  érzetéből  kívánok  lépni  a hon  védők  soraiba,  
—  s igy midőn  leteszem  Írnoki hivatalomat  azért, — hogy  parányi  
erőmet  vészteljes  hazámnak  más  pályán  használhassam  fel  ..."  
Hasonlóan  fogalmazta kérelmét  Kéler  Vilmos  ügyvéd.9  Az  önkén-
tesek  neveit  külön  névsorba  foglalták.  Itt  olvashatjuk  Gulácsy  
Zsigmond,  Balla  Gábor,  Böszörményi  József,  Petrovay  János  és  



más  önkéntesek  neveit.10  A  jelentkezők  3  évig  vagy  a  szabad-
ságharc  végéig  kötelezték  el  magukat.  Ellátásuk  biztosítva  volt,  
kaptak  zsoldot  is.  Az  1848  őszéig  felállított  önkéntes  nemzet-
őrcsapatok  a  szabadságharc  folyamán  csaknem  teljes  mértékben  
beolvadtak  a honvédzászlóaljakba.  Ekkor  a kormány  leginkább  a  
nemzetőrség számbeli gyarapítására törekedett, de a késő őszi had-
színtéri kudarcok bizonyították, hogy kisebb,  de jobban  szervezett  
és  felfegyverzett  zászlóaljak  és  lovascsapatok  kiállításában  rejlik  
a sikeres ellenállás záloga. Egyes nemzetőrcsapatok állandó helyőrségi 
szolgálatot  teljesítettek,  végig  a  megye  határainak  védelmét  biztosí-
tották. Ung megye harcrakész  nemzetőr  és honvéd  csapatokat  tartott  
az uzsoki  határon a Galícia felől lehetséges támadás  ellensúlyozására.  
Ellátásukról, zsoldjukról  a megyei  házi  pénztár  gondoskodott.  

A  nemzetőrök  a  határt  Sztreitsek  József  százados  vezetésével  
védték.11  Ugyancsak  a megye  látta  el  Kulin  József  Sztavnán  állo-
másozó  Domonyáról  származó  nemzetőreit.12  

A megye  és  a kormány  többek  között figyelmet  szentelt  a  nem-
zetőrökjellegzetes egyenruhával való ellátásának.  1848. június 23-
án  Ung  megyébe  érkezett  a  kormány  levele,  mely  a  nemzetőrök  
öltözetét  állapította  meg.  Külön  alcím  alatt  fogalmazták  meg  a  
lovas nemzetőrség, altiszt, főtiszt, gyalog nemzetőr öltözékének jel-
lemzőit. Mivelhogy  Ungban  a legelterjedtebb  a gyalogos  nemzetőr  
volt,  ezért  ismertetem  az ide vonatkozó  adatokat.  Csákó  —  fekete  
posztóból,  fent fél  hüvelyknyire  a karima  alatt  egy  nemzeti  színű  
zsinór van körülvarrva.  Elől fent nemzeti  rózsa,  alatta honi  címer,  
ez  alatt  pedig  a  megye  neve  és  osztályszáma.  Rohamszíj  egy  hü-
velyk  szélességű fényes bőrből. Nyakravaló  — fekete,  egyenes,  si-
ma, fehér szegés nélkül. Attila  — búzavirágszín,  sötétkék  négysze-
gű  teveszőrzsinórral.  Alja  hossza  a  leeresztett  kar  középső  ujja  
végéig érő. Zsebei zsinórozottak. Nadrág  — világosszürke,  elől  egy  
hasadékkal, felül alacsony  és szíjjárású,  alul bő, lovagló nemű.  Kí-
vül mindkét oldali  varráson  egy szál  négyszegletű  veres  zsinórral.  
Tokmány  —  Fekete bőrfedeles ládácska.  Fekete  bőrszíjon  a  vállon 
függve  hordandó.  Szuronytok  —  Ezt  a  nemzetőr  a  derekán  lévő  
fekete  szíjon hordja. Fegyverzet  —  Közelharcra  is alkalmas  szuro-
nyos puska. Köpenyeg  — Világosszürke.13  A nemzetőrsereg  öltözé-
kének  előállítása  szintén  tekintélyes  kiadásokat  rótt  a  megyére.  
Batthyány  Lajos  körlevelét  1848.  szeptember  25-én  kapta  meg  a  



főispáni  hivatal,  amelyben  az  említett  kiadások  kérdésében  a kö-
vetkezőket fejtette ki: „Az eddigi jelentésekből kitűzött középár sze-
rint,  az  egész  ruházat  felszereléssel  együtt tökéletesen  elkészítve  
jön  30  f.  tul  40  pengő  forintig  (egy  nemzetőrre  —  a  szerző)  és  ezen  
árak  a szerződéseknél  szabályul  szolgálhatnak,  olly  arányban,  hogy  
mellesleg két harmadrésze a ruházatot,  és egy harmadrésze  a felsze-
relést illeti. Kedves honunk mostani veszélyes, és pénz szük állapont-
jára  tekintve,  minden  ruházat  és felszerelési  bizottmány  hon  eránti  
buzgóságától  biztosan  el  lehet várni, hogy  a czélszerüt  a  mérséklett  
árral  egybekapcsolni  hazafiúi  kötelességének  elismérendi."14  

A  továbbiakban  az  öltözékekért  és  felszerelésekért  felelős  me-
gyei bizottmány  tevékenységét  követhetjük  nyomon.  Megjegyzen-
dő,  hogy  a  megyén  belül  egyszerre  végezték  az  újonnan  alakuló  
újonc honvédcsapatok  és a nemzetőrség felszerelését.  Csicsery  Pé-
ter  bizottmányi  kiküldött  és  Sztankóczy  Zsigmond  Ung  megye  
számvevője,  bizottmányi  tag kötötték  meg  a  szerződéseket  a kéz-
művesekkel.  Az  1848.  október  2-ai  bizottmányi  jelentés  szerint  
1543 újonc felruházására megkívánt zsinórokat az ungvári  gombkötő  
mesterek  vállalták  a  megye  költségére,  a  csákó  készítését  pedig  
Mayer Sámuelra  és Kaufman  Emanuelra bízták.  „...  s így a felszere-
lésnek tárgyait a fegyvert kivéve az Ungvári Szíjgyártóknak öszvesen 
ugy  adtuk  ki,  hogy  ők  minden  féle  szükségeseket  a  megkívántató  
mennyiségbe  1543 emberre bőr tarisznyát, töltés táskát, kard és szu-
ronytokot  a hozzá kívántató fekete  szijazattal  illő  szélességbe  a  szo-
kott mintához  alkalmaztassa  1 ember felszerelését  8  ezüst forintért 
és  12  krajcárért."  A  szabó  céhhel  a  következő  egyezségre  lépett  a  
bizottmány „... hogy ők egy legény kiállítására, a felruházására, szük-
séges ruhadarabokat u. m. attilát, köpönyeget, nadrágot, mellényt és 
kesztyűt hét  váltó forintért meg  várni  és ineghatározandó  időre  ké-
szen átadni kötelesek..." Ezenkívül  szerződés  született a kereskedők-
kel  a ruhaanyagokra  és  a cipészekkel  a  bakancsokra."5  

Az  újonnan  formálódó  nemzetőr  századoknak  nem  volt  elég  hi-
vatalosan  kinevezett  tisztje.  A június  27-ei  bizottmányi  ülés  ha-
tározata  értelmében  a  Hadügyminisztériumhoz  fordultak  ez  ügy-
ben: „... miszerint a megyénkbe  6000 számot haladó  nemzetőrsereg  
élin mielőbb törzstisztet nevezni  az általunk  ajánlott Gróf  Buttler  
Sándor nemzet őri kapitány Vöneky Jósef nyugdíjas őrnagy Pribék 
Imre és Bökényi  Mihály nyugdijas századosok; s mindnyájan  a sor 



katonaságnál  szolgált  egyének  közül  —". A  tisztek  mielőbbi  kine-
vezését  a nemzetőrsereg fegyelmezetlensége, hadi  gyakorlatokban  
való járatlansága  és  a kezdeti  buzgalom  érzékelhető  csillapodása  
sürgette.16  November  21-én  újabb  ajánlat  érkezik  a  megyéből  az  
Országos Nemzetőrségi  Tanács Elnökéhez: magasabb tiszti  rangra  
emeli  Stenczel Józsefet  az ungvári  álladalmi  sóhivatal  mázsames-
terét.17  Továbbá  a  megyei  bizottmány  tisztnek  ajánlja  a  hivatal-
nokok  némelyikét,  akik  tudásukról  és  közéleti  tevékenységükről  
ismertek.  Az ide csatolt jegyzék  9 honvéd  zászlóaljtól  —  8 embert, 
az  önkéntesek  közül  6-ot,  polgári  foglalkozásút  kettőt,  a 21.  és  a  
43.  hpnvéd  zászlóaljtól  1—1  embert,  a  18-tól  2  embert  ajánl.18  

Ismeretes,  hogy  az  említett  főtisztek  kinevezését  az  őrmesterek,  
al -  és  főhadnagyok,  kapitányok  beiktatása  előzte  meg.  Az  ungi  
iratok  szerint  ezen  tisztek  kinevezéséről  1848. július 3-ai  dátum-
mal  találhatunk  összeírást.  (Lásd  a mellékletet).  A megyei  bizott-
mány Lyachovics János  elnökkel  az élen  8 századot alakított  meg.  
Erről  részletesen  számol  be  a bizottmány jegyzőkönyve.  Innen  tá-
jékozódhatunk, hogy hány faluból  szerveződött  egy  század. A jegyző-
könyvi  kimutatás nemcsak  azért értékes, mert bemutatja  a nemzet-
őrcsapatok  belső  felépítését,  hanem  azért is, mert bizonyítja  az ungi  
ruszinok  lakta falvak  aktív  részvételét  a felszabadító  harcban.19  

Görgey  Arthurnak  a  Tiszán-inneni  mozgó  önkéntes  nem-
zetőrseregvezérének  1848. augusztus 29-én  datált körlevele hang-
súlyozza,  hogy  szeptember  végére  egy  olyan  összehangolt  és  jól  
felszerelt nemzetőr sereget fog kiállítani,  amelyik  sikeresen  bevet-
hető  lesz az ellenséggel  vívott harcban.  Kéri  a megye  hozzájárulá-
sát. Ezen alakulatokhoz — természetesen  központi  hozzájárulással  —  
tüzér,  utász  és  hidász  csapatok  is  kapcsolódnának,  melyeknek  a  
kiképzését  Szolnokon  kezdenék  szeptember  4-én.  Többek  között  
így  ír: „Sziveskedjék  a már  ajánlkozott  önkéntesek  közül  a  tüzér-
karhoz, vagy 10—15 némi műveltséggel biró ügyes egyént, az utász 
hidász karhoz pedig szinte  10—15 egyént, kik vagy kovács, lakatos, 
asztalos, bodnár...  s több féle mesterembereket...  azonnal  Szolnok-
ra küldeni,  ugy hogy  szeptember  4-én  már  ott lehessenek,  a  gya-
korlatokat azonnal elkezdendők."20  Ugyanebben  a kérdésben  Batt-
hyány  Lajos  is  rendelkezett,  ő  is  az  önkéntesek  szervezését  
sürgette.2  így  még  szeptemberben  gróf  Buttler  Sándor  ideiglenes  
vezérlete alatt Szolnokra indult mintegy 200 nemzetőrrel.  Egy részük 



10 hétre, a többiek pedig az egész táborozásra szerződtetett.22  Meg-
ismerkedhetünk  gr.  Buttlernek  ez  útról  tett jelentésével  is.23  A  to-
vábbiakban mozgó nemzetőrcsapatok  szervezéséről  csak  1849 márci-
usában tesznek említést az iratok. Ekkor 600 önkéntes felszereléséről 
és ellátásáról  döntött a megyei  bizottmány.24  

Az  ungi  nemzetőrök  állandó  fegyverhiánnyal  küzdöttek  mind-
annak ellenére, hogy  a vidék fegyverkészítői  és kovácsai  sokat tet-
tek  a védők  puskával  és  különböző  szúróeszközökkel  való  ellátá-
sáért.  Egy  1848. november 4-én  kelt  levél  arról  tanúskodik,  hogy  
Ungvár fegyverkészítői  segítettek  a nemzetőrök  fegyverkezésében.  
Baczur János lakatosmester,  Szabados József, Sóváry Pál és Sztas-
kó János kovácsmesterekkel  1000 darab szurony készítését vállal-
ták  el egyenként 40 darab ezüst forintért. A szerződés szerint csak 
a  szigorú  elvárásoknak  megfelelő  szuronyokért  fizettek.  5  A  fegy-
ver  és  lőszerhiány  ellenére  folyamodványokat  találhatunk,  ame-
lyek más térségek ellátását sürgették. Az ungiak arra hivatkoztak, 
hogy  az  őrsereg használatában  lévő  csekély  számú  vadászfegyve-
reket  „az  Uzsoki  szintén  fenyegetett  állomáson  védelemre  kellet-
vén  minden  perczben  készen  tartani."  

1848.  szeptember  26-án  a  miniszterelnök  megbízásából  a  bel-
ügyi  államtitkár  figyelmeztette  az  ungi  nemzetőrséget  a  Galícia  
felől  fenyegető  ellenséges  veszélyre.  E levélre  válaszolva  a  bizott-
mányi ülésen kijelentik: „Mi egyébiránt kijelentjük, hogy a táborba 
szállott  200  nemzetőreinket  ide  haza  nélkülözhetjük,  azért  mert  
jelenleg  megyénkben  a csend  és béke  nem  zavartatott  meg..."  Vé-
gezetül kijelentik: „Azon esetre ha a szomszéd  Gács országból  (Ga-
lícia — a szerző) nagyobb erővel  támadtatnánk  meg, itten  az egye-
temes  népfelkelésnél  rajtunk  más  nem  segithet,  —  mit  is  tenni  
annak  idejében  kötelességünknek  tartandjuk."27  

Annak ellenére, hogy az Ung megyei főispáni hivatal  iratanyaga  
csupán  vázlatos képet adhat  a korabeli  eseményekről,  az itt  talál-
ható  iratok  jól  érzékeltetik  a  nemzetőrség  meghatározó  szerepét  
az  1848—49-es  szabadságharcban.  
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MELLÉKLET: 

1848-ik  év junius 20-án Ungvárt tartatott bizottmányi 
ülés 763-ik sz. a. kelt határozata folytán az Ungvári 

járásban összeirt Nemzetőrsereg tiszteinek 
megválasztatására kiküldött választmánynak folyó évi 

junius 30-án eszközlésbe vett eljárásáróli jegyző könyve. 

I. Alsó és  Felső  Domonya,  Nyeviczke  és  О Kemencze  helységek-
ben  összeirt  nemzetőrök  az  illető  tisztek  megválasztására  Felső  



Domonya  helységébe  rendeltetvén  a  megjelentek  általános  szó-
többséggel  következőkép  választottak:  

Kapitánnyá:  Pribék  Miklóst  
Fő hadnagygyá:  Czompely  Miklóst  
Alhadnagyokká:  Lőrinczy  Josefet  

Haske  Lajost  
Or mesterekké:  Simonits  Jánost  

Stefko  Ivánt  
II.  Perecsen,  Vorocsó,  О Szemere,  Uj Szemere,  és Uj  Kemencze  

helységekben  összeirt  nemzetőrök  az  általok  választható  tisztek  
megválasztására  felszólitatván  s Perecsenbe  összejővén  a jelenle-
vők  általános  szótöbbséggel  következőn  választattak:  

Kapitánnyá:  Pálfy  Istvánt  
Fő hadnagygyá:  Kapdebó  Imrét  
Alhadnagyokká:  Volkay  Jánost  

Frakstein  Jánost  
Őrmesterekké:  Kocsis  Mihályt  

Gebe  Jánost.  
III.  Zaricsóv,  Szmerekova  és  Bukócz  helyeken  összeírt  nemzet-

őrök  tiszteik  választására  Dubrinits  helységében  összejővén  vá-
lasztattak  következőn:  

Kapitánnyá:  Mesko Josefet  
Főhadnagygyá:  Tokár Jósefet  
Alhadnagyokká:  Vasváry  Edét  

Promonyák  Pétert  
Őrmesterekké:  Gileczky  Lipót  

Gerzánits  Tódort  
IV. Dubrinits,  Kis Berezna, Mircse, és Zauszina helységekből  Dub  

rinicson  tiszteik  választására  összegyűlt  nemzetőrök  választattak:  
Kapitány:  Dolinay  Péter  
Főhadnagy:  Szatala  György  
Alhadnagyok:  Brenzovits  Sándor  

Bálás  Elek  
Őrmesterek:  Drágoner  Imre  

Gerzánits  Tivadar  
V. Csornoholova, Prosztoka Pásztély Kis- Pásztély,  Begengyád-

Pásztély Orosz mocsár Kosztyova-Pásztély  helységek  Dubrinicson  
megjelent nemzetőrei  követően  választottak.  



Kapitány:  Fábry  Miksa  
Főhadnagy:  Kováts  János  
Alhadnagyok:  Kulmán  Pál  

Selepecz  György  
Őrmesterek:  Kulmán  István  

Gerzánits  Vazul  
Ekép  a fentebb  érintett  öt  században  a kellő  tiszti  kar  megvá-

lasztatván, minek utána a Túrja vidéken alakult három  században  
a Tisztek  választása  az illető  Feő  Szolgabíró  és eskütt társa jelen-
létébe  még  a  20-ik  juliusi  kiküldetésünk  előtt  már  végbe  ment,  
mint,  hogy  az  ellen  semmi  kifogásunk  sincs  az  elválasztott  tiszti  
kar  is  ezen jegyzőkönyvbe  igtattatott.  

VI. Nagy  és Kis Túrja, Vulsinka és Lipócz helységekben  összeirt  
nemzetőrök,  tiszteik  választására Túrja Remetén  összejővén  ekép  
választattak: 

Kapitány:  Gölner  Lajos  
Főhadnagy:  Glanczer  Sigmond  
Alhadnagyok:  Havel  Jakab  

Klein  Károly  
VII.  Polena,  Porosko,  Túrja  Bisztra helyégekbeni  nemzetőrök  a  

járásbeli  Fő  Szolgabíró jelenlétében  következőn  választattak.  
Kapitány:  Deák  Lőrincz  
Főhadnagy:  Máté  Pál  
Alhadnagyok:  Kontratovits  János  

Lukáts  János  
VIII.  Turia  Remete,  Rahó,  Paszika  és  Mokra  helységekben  

összeírt  nemzetőrök  mint fölebb  választattak.  
Kapitány:  Heifel  Károly  
Főhadnagy:  Juchs  Jósef  
Alhadnagyok:  Ráczvekerczy  János  

Okolicsny  János  
Őrmesterek:  Czomely  János  

Herman  Hersko  
IX.  Habár  minden  lelkész,  maga  hiveinek  minden  külömbség  

nélküli törvényes lelkésze mindazonáltal  több századok  történhető  
öszve pontosulása  esetében  a lelkiekbeni  ellátás tekintetéből  ezen  
nyolcz századnak egy tábori Lelkészre is, szüksége nyilvános lévén, 
az  illető  őrseregi  Tiszti  kara köz  akarattal.  



Tábori  lelkésznek:  Bacsinszky  Izént választotta  el.  
X. Nem különben kivált az összpontosulások,  és a századok  ösz-

vepontosulások, és a századok öszve húzása alkalmával  a kiadandó 
fegyelem  kellő  megtartása  végett  tábori  ügyész  is  (auditor)  szük-
ségeltetvén  az  előbbi  módon  választatott.  

Tábori  ügyésznek  (Auditornak)  Fekésházy  József.  
Költ  Unghvárott  Julius  3  1848  
Pribék  Miklós  Ung.  Ker.  Fő  biró  
Deák  Lőrinc  azon  ker.  eskütje  
Lyachovics  János  kiküldött  választmányi  tag  
Szobek  Antal  választmányi  tag  

F-4,  Ung  megye főispánja  opisz-10, jegy.  hran.  2264,  1—2 lap.  

1848 esztendő Október 18-án Orosz András elnöklete 
alatt Fodor András, Both Miklós, Fekésházy Jósef, 
Szőke Sigmond és Cserszky Lajos teljes hatalmú 
Unghi Honvédi Bizottmányi tagok Unghvárott 

tartott üléseinek jegyző könyve. 

Felolvastatott  a Vármegyei  bizottmánynak  ily tartalmú  határo-
zata:  Az  Országos  honvédi  bizottmánynak  imént  felolvasott  leve-
léből, az ellenségnek hazánk  szabadsága ellen  irányzott gaz  törek-
vései nyilvánosak lévén, az érintett rendeleteknek pontos betöltése 
eszközlésére,  és Hazánkat ugy megyénket  is fenyegethető  vész  el-
hárítása  mellett,  személy  és  vagyonbeli  bátorságunknak  a  bizto-
sítása  végett  megyént  Ungvár  városában  állandván  működendő  
teljes hatalmú honvédi  bizottmány  alakitása  szükségesnek  találtat-
ván. Tagjaiul, a főispán vagy annak távol létében az Alispán  elnöklete  
alatt, Fodor András, ifj. Both Miklós  Fekésházi József és Szőke Zsig-
mond és valamely tagnak akadályozása  esetében helyettes tagok mű-
ködéseiről  a  Bizottmánynak  időszakonként jelentést  teendők  kikül-
detnek.  Kiadta  Ungh Vármegye  Fő Jegyzője Csicsery  Péter.  

Mely határozatnak következésében  a teljes hatalmú Unghi  Hon-
védi  Bizottmány  munkálkodásait  megkezdette.  

A teles hatalmú honvédi  Bizottmány  a jegyzői toll vitelére tagjai 
közzül  Szőke  Zsigmondot  állitván  fel.  ...  Szőke  Zsigmond  a  Jegy-
zőkönyv  vitelére  magát felajánlotta.  

Felolvastatott  az Országos honvédelmi  bizottmánynak  a  Megye 
közönségéhez intézett levele melyben tudtára adja a Megye  közön-



ségének, hogy  hivatalos  uton  értesülvén  a felől,  miképen  bizonyos  
Simunics  nevü  ember  ki  magát  generálnak  nevezi,  hivatkozván  
valami  rendeletre  mellyet  a  magyar  kormánytól  sohasem  kapott  
Sáros megyébe be tört — közhirré  tétetni  rendeli, hogy  ezen  rabló  
és  társai  valamint  minden javai  közpréda  gyanánt jeleltetnek  ki,  
s  meghagyatni  rendeli  Magyarország  minden  lakosainak,  hogy  
ezen  rabló  csapatot mindenki  agyonverni  és kizsákmányolni  köte-
lességének  esmerje, —  továbbá  a megyék  Fő ispánjainak  vagy  an-
nak  távol  létében  Alispánjainak  kötelességévé  teszi,  hogy  a  nép-
felkelést  megyéjekben  elrendelvén  azt  is  tudtukra  adják,  hogy  a  
felkelő  nép  vezérletével  a kormány  által  Pulszky  Sándor  ezredes  
bizatott  meg,  kinek  parancsától  fog  függeni,  hogy  a  felkelő  nép  
merre  és hova  menjen  és mit  cselekedjen.  

Továbbá  ugyan  azon  Országi  honvédi  bizottmánynak  egy  más  
levele melyben meg hagyatik  e megye közönségének hogy az Uzso-
ki  átjárást  torlaszolja  el.  

Mint szintén Piattoli  Hartman  ezredi őrnagynak levele, melyben 
tudtára  adja  e  megye  közönségének  hogy  folyó  hó  21.  22.  és  23.  
napján  e megyén  nevezetesen  annak  Szerednye  Unghvár  és  Szob-
ránc  városán  keresztül  Kassa  felé  átvonuland  e végre  magának  a  
szükséges  fogatokat és  élelmezést  kiszolgáltatni  kéri  ... Mely  ren-
deletek  és levél  tanácskozás  alá vétetvén  a teljes hatalmú  honvédi  
bizottmány áthatva kötelességének  érzetétől, mely szerint feladata 
egy  részről  ha  véres  fegyverrel  is  kezében  minden  bármilyen  el-
lenséget megyénk határairól  ugy kergetni  el, hogy megtanulja,  mi-
ként a magyart békés tűzhelyénél  megtámadni  nem tanácsos; más 
részről  érezvén  szükségét  annak  hogy  miként  minden  legkisebb  
igaz  ok  nélkül  kiontandó  vérnek  megkellene  kiméltetni,  hogy  e  
czélra leendő  intézkedéseit biztos  alapokra fektethesse,  elhatároz-
ta, a megtudandók megtudása végett mind Beregmind  pedig Sáros 
vármegyékre külön két követet küldeni.  A Bereg Vármegyébe  kül-
dendő  Kulin  József  és  Haraszthy  József  követeknek  a  következő  
az A alatt ide rekesztett utasítást a Sárosba küldendő  Hacke And-
rás  és  Markos  Györgynek  pedig  а  В  alatt  szolgálván  utasitásul.  
Egyszer  smind  meghagyatván,  hogy  minden  legkissebb  körül-
ményről  magoknak  kellő  tudomást  szerezvén,  vissza  tértükkor  a  
Bizottmánynak, körülményes jelentést tegyenek. —Azonban  addig  
is mig  a nevezett követek  onnan  megérkeznének  czélszerünek  ta-



lálta  a bizottmány,  hogy  készületlenül  bármi  ellenség  bennünket  
ne találjon, a különben  is az Országos honvédelmi bizottmány  által  
megrendelt  népfelkelést  rendezni,  s  minai,  doboruszki  és  kaposi  
járásbeli  nemzetőrséget  Szombatra,  mikor  a  Hartman  ellenséges  
szellemű ezred három századja városunkon  átvonulandó  lett volna 
a középpontra beparancsolni.  Nem  azon czélból, hogy a fegyverben 
gyakorlott  katonasággal  a gyakorlatlan  néppel  megütközzön,  ha-
nem hogy  a városban  a kellő  csendet fentartva,  az álladalom  több  
helyeken  létező  kincseit  ugy  mint  a  só  és  Uradalmi  pénztárakat  
nemkülönben  a Vármegye házát  is biztosittsa.  Ezen czélt pedig az 
által  vélte  elérhetni  a bizottmány  ha  a járásbeli  minden  szolgabi-
rák  felszóllittatván  hogy  más  napra  jelenjenek  meg,  azoknak  a  
szükséges rendeletek kiadván  s ilyképen határozatának  sikert esz-
közölni  igyekezend,  mint  а С alatt ide  rekesztett  s minden  szolga-
bírónak  meg küldött  parancsolattal  eszközlött.  A katonaság  átvo-
nulására  nézve  pedig  egyelőre  elhatározta,  hogy  azoknak  útját  
akadályoztatni  nem fogja, — hanem hogy a különben is a sok hirek 
miatt  ingerültségben  lévő  városban  minden  legkissebb  összveüt-
közési ürügy is eltávolittassék oda lesz munkálandó miként a Hart-
inan  katonaság  Unghvárott  22-én  ne  éjjelezzen  hanem  e  végre  a  
szonszéd  Németi  és Kartsva  helységeibe  által  tétessék.  

1848 Esztendő Október 19-én reggeli nyoltz órakor a 
fentemiitett tagok jelenlétében  Ungvárott tartatott 

teljes hatalmú honvédi Bizottmányi  Ülés Jegyzőkönyve 

Minden Járások Szolgabirái  a kapott rendeletek  következésében  
megjelenvén,  nékiek  a  szükséges  parancsolatok  tellyesités  végett  
kiadattak.  Még  pedig  általánosan  minden  szolgabiró  szoros  köte-
lességévé tétetett, hogy  a népfelkelések  szükségét  a népnek  előad-
ja,  s azt  előkészítse,  hogy  a  legelső  szükség  alkalmával  az  ebbeni  
felhívást tellyesittse. Az előtte  leginkább tudva  levő nagyobb befo-
lyású  egyének között  a következő.  D tartalmú  proklamációt  ossza  
ki, hogy  azok  is velők  e czél  hathatósan  működjenek.  A  magasabb  
polcon  levő  egyházi  főnökök  minő  Popovics  Bazil  püspök  О  mél-
tósága,  s mások  e  czélt  elősegitésére  szintén  felhivattak  a  követ-
kező  E felszóllitás  által.  A  minai  doboruszkai,  Unghvár  városi  és  
kaposi járások  nemzetőrei  kapitányainak  ugyan  a  szolgabirák  ál-



tal, hogy  az illetők  a kellő  engedelmességre felhivassanak  a követ-
kező  F alatti napi parancs adatott ki a nemzetőrök  közötti  kiosztás  
végett.  —  A felvidéki járás  szolgabirájának  különösen  a  torlaszok  
építése azok őrzése és a népfelkelés tárgyában  a G alatti  hivatalos  
levélben foglalt speciális utasítások küldettek ki. Az unghvári járás 
szolgabirája  az  általánosan  minden  szolgabirónak  meghagyottan  
kivül  oda  utasíttatott,  hogy  a  szükséges  nemzetőrségi  erőt,  a  fel-
vidéki  járás  szolgabirájának  felszólítására  kiszolgáltatánd...ja  
mint  az  H  alatt  ide  iktatott  levélből  látható.  Végre  a  város  Birá-
jának  kötelességévé  tétetett hogy  a város  nemzetőreit,  20-án  reg-
geli  nyoltz  órára  öszve parancsolja,  hol  azok  a toll  vivő  által  a nép 
felkelés  szükségéről  felvilágosittatván,  nemzetőrségeik  folyó  hó  
21-én  leendő  kiállítására  felszólittassanak.  

Szóba hozatott hogy  a  megyének  tisztelt  Fő  ispánja  ki  jelenleg  
a  megyéből  távol  van, futár  által  tudósittassék  megyénk  szomorú  
körülményeiről,  felkéressék, hogy  a megye  kormányát  a jelen  ne-
héz  időkben  vegye  át.  Elfogadtatott  s tellyesitése  az  Alispánynak  
kötelességévé  tétetett.  

Kulin  Jósef  és  Haraszthy  Jósef Munkátsra  küldött  követek  hi-
vatásuk  körében  eljárván  ...  A  beregi  honvéd  bizottmánytól  azon  
szóbeli  jelentést  hozták  hogy  ők  az  ellenséges  szellemű  Hartman  
ezredet Városukban  kiparancsolva  az jelenleg  Palánkán  tanyázik,  
s minthogy magát teljesen  elzárta, nem tudatik lessz e útját Ungh-
vár  felé folytatandó  vagy  sem.  Mit  az  ügy  későbbi  kifejlésével  bi-
zottmányunknak  sebes postán  megírni  ígérték,  azon  tervel  együtt,  
melyet e részben ők követni fognak. Mely jelentés a bizottmánynak 
tudomása  szolgált.  

Felolvastatott  Nánásy  Károly  a  bizottmányhoz  intézett  levele  
melyben jelenti  hogy  Grigercsik  János kiszolgált  katona  az  ujjon-
czok  minden  dij nélkül  leendő  tanítására,  s hazája  ujjabbi  szolgá-
latára,  magát  felajánlván,  ezen  kézségét  figyelembe  vétetni  kéri.  
—  Ezen  hazafiúi  tettéért,  a nevezett  egyén  a  megyei  bizottmány  
figyelmébe  ajánltatni  rendeltetett.  

Ugyan  akkor olvastatott Nánásy  Károly hadfogadó  Hadnagy  le-
vele,  melyben  előadván  azon  körülményt,  hogy  ujjonczai  annyira  
szaporodtak  miképen  már  sem az  otska  megye  házába  sem  az  ál-
ladalmi börtönökbe  nem férnek, — s a  miatt  mert igen  sokan  van-
nak, több helyeken kéntelenek  tüzet rakni  melyből  a várost is  sze-



rencsétlenség  érheti:  s  ő  hogy  azt  lehetőleg  megelőzze,  elment  
Frendhoffer Józseffel Popovics Basil  О nagyságához tőle a vár épü-
letet  ideiglenes  laktanyául  a katonák  számára  elkérendők  —  de  
üres válasszal  térvén vissza kéri  a Bizottmányt, hogy  az kisértené 
meg  a vár  átengedésének  kérését,  — vagy  a katonák  máshová  de  
olyan  helyre  leendő  elszállásoltatásukról  gondoskodnék,  hol  az  
ujonczokat  együtt lehet tartani,  s köztük  az  illő  fegyelmet is meg-
őrizni. —  ... A felszólitónak jelentése  és kérése  czélirányosnak  ta-
láltatván,  a bizotmany két tagjait U. m. Both  Miklóst  és  Cserszky  
Lajost  a  püspök  О  nagysága  felkérésére  kiküldötte  jelentésük  
vissza  érkezésükkor  el váratván. 

A nem sokára vissza érkezett követektől, valamint a Püspök О nagy-
ságától  Lyahovics János  és Zombory János követekkel  küldött  nyilat-
kozásból  is.  ... Megértvén  a bizottmány  azt, hogy  a várra a Clérusnak 
okvetlen  szüksége  van, a felhozottakat  mind  méltányosoknak  találta,  
s ezen kérelmének sürgetésétől önként elállott s az ujjoncok a csizmadia 
és varga  színekbe  leendő  elhelyezésekről  rendeléseket tett.  

Ugyan akkor olvastatott Nánásy Károly hadfogadó hadnagy levele, 
melyben  kéri  a bizottmányt,  miként  a  szolgabirákat  oda  utasitaná,  
hogy néhány  megszökött  ujjoncait  a falusi  birák  állítsák  be.  

A megszökött  ujjonczok  nevének  beadására,  mert  máskép  nem  
lehet  tudni  kik  szöktek  meg felszóllittattni  rendeltetett.  

Felolvastatott Nyáry Pál országos honvédelmi bizottmányi  elnök se-
bes postán  érkezett levele melyben  meghagya a megyének, hogy meg-
értvén Irányi Dániel kormánybiztos jelentéséből miként Simunics rabló 
hazánk határaitól  elvonult a népfelkelést megszüntetni  rendeli.  

Minekutánna  már  minden  e  részbeni  rendeletek  megtétettek  
azokat  meg  nem  történtekké  tenni  nem  lehetvén,  egyébbiránt  a  
levél  örvendetes  tudomásul  szolgál.  

1848 Esztendő October 20 án délelőtt a fent emiitett 
tagok jelenlétében  tartatott teljes hatalmú 

Bizottmányi ülés Jegyző könyve. 

Az Ungvár városi  nemzetőrök  a mai  nap reggelén  öszve  gyűlvén  
minekutána  nékiek  a  népfelkelés  czélja  és  szüksége  megmagya-
ráztatott, hazánk szabadsága oltalmazására készségüket  valamint  
a  délután  megérkezendő  Herczeg  Voronyecky  kedves  vendégünk,  



elfogadására akaratjukat nyilvánítván  utjukra bocsátattak.  Felol-
vastatott  Riczko  Lőrincz  felvidéki  járásbeli  esküdt  az  alispánhoz  
intézett  s éjjel érkezett hivatalos levele melyben jelenti, hogy  Her-
czeg Voronyecky több lengyel lelkes ifjakkal, kik  elő postai  lesznek  
a  számunkra  érkezendő  nagyobb segítségnek, Unghvárra még ma 
beérkezendik,  ennélfogva  a nevezett vendégek  szives fogadására a 
szükséges  rendeleteket  megtétetni  kéri  ... A  szükséges  rendeletek  
szives fogadtatásukra  megtétettek.  

Gróf  Török  Miklós  Kassa  városa  Munkátsra  utazó  küldöttétől,  
megértvén  a  bizottmány,  miképpeni  a  Hartman  ezredi  katonák  
minekutánna  utazási  rendeleteik  Simunits rendeleteivel  öszve  es-
nek,  de  azon  kivül  több  alapos  tudósitások  nyomán,  az  ő haza  sőt  
közbátorság  ellenes  lépéseikről  meggyőződve  lévén  ...  Szerednyei  
járási  szolgabíró  által  a nevezett Hartman  ezredbeli  őrnagyot felszó-
littatni  rendelte,  hogy  megyénket  az  erre  való  keresztül  utazástól  
megkímélni,  s útját Vereczkén  keresztül  hazája  felé tessék  venni.  

Herczeg  Voronyeczky  nyoltz  társaival  a  délutáni  négy  órakor  
Unghvárra  megérkezvén  a bizottmány  által  elfogadtatott  egyszer-
smind  szükségesnek  Ítélvén  a bizottmány hogy  erről  a  középponti  
kormány tudósíttassák  ... Ennek sebes postáni  eszközlése és mind-
azon  történetek  és  rendeletek  közlésével  mellyekről  még  a  kor-
mánynak  tudomása  nem  volt,  a bizottmány  elnökére bízatván,  az  
meg  is történt  az  I  alatt  ide  rekesztett  felirás  által.  

Felolvastatott  Riczkó  Lőrincz  esküdt folyamodása  melyben  szó-
val jelentést  tévé  miként  a felvidéki  torlaszok  őrzésére  fegyveres  
erő lenne szükséges,  s járásabeli  60 puskás emberei  számára  szük-
séges töltés mennyiséget  megrendeltetni  kéri.  ... Az említett  szük-
séges  czél  elérése  végett  azon  puskások  számára  két  font  por  és  
öt font  ón hivatalos  utoni  megrendeltetése  elhatároztatott.  

Felolvastatott Szikszay  Eduárd  szerednyei járásbeli  Szolgabiró hi-
vatalos  levele,  melyben jelenti  hogy  biztos  tudomás  után  arról  érte-
sítheti  a  Bizottmányt  hogy  a  Hartman  ezredbeli  három  század  ma  
reggeli  órákban  Vereczkén  keresztül  a  beregi  nemzetőrség  jelen-
létében  hazájába  elment.  A  még  ma  Munkátsra  érkezendő  három  
századra  nézve  közöltetett  vele  a bereg  megyei  honvédi  bizottmány  
nyilt rendelete, melyben  a nevezett katonaságnak  megengedte  béké-
sen hazájába elmenni; azon nem várt esetre pedig ha fegyveres erővel 
Munkátsra betörne, lefegyvereztetésükre  minden  szükséges rendele-



tek  meg vannak  téve  egyszersmind jelentvén  az  emiitett  Szolgabíró  
ur, miképen hivatalos igéretét biija a Munkátsi  Fő Szolgabíró urnák, 
hogy  őt  minden  történen dókról  sebes  postán  fogja  tudósitani,  mit ő 
a  Bizottmányai  tüstént  közleni  szintén  kötelességének  tartandja.  ...  
Jelentése  az irt Szolgabírónak  örvendetes  tudomásul  szolgált.  

1848 Esztendő October 21-én tartatott teljes hatalmú 
bizottmányi ülés Jegyzőkönyve 

A  mai  napon  érkezett  meg  Ungvárra  Pulszky  Sándor  ezredes,  
a  nállunk  is  elrendelt  népfelkelés  vezére,  ki  meg  értvén,  a  leendő  
katonai  átvonulás  miatt Unghvárra  berendelt  nagyobb  számú nem-
zetőrség  mai  nap  délutánján  leendő  megérkezését,  azon  kívánságát  
fejezte ki, hogy addig mig ő sebes postán  az Alispánt a dolgok mene-
téről  nem  tudósitja  az  öszvegyült  nemzetőrséget  szét ne  bocsássák.  

A bizottmány  ezen  felhívás tellyesitésére  szives készségét  igéri.  
Felolvastatott  Irányi  Dániel  kormánybiztos  Ungh  Vármegye  kö-

zönségéhez  intézett  levele,  melyben  a  következő  kérdésre  feleletet  
kér:  1. minő  intézkedéseket  tétettek,  a határszéli  vonal  biztos  meg-
őrzésére.  2.  mennyi  és  minő  fegyvereknek  vagyunk  birtokába,  s  
mennyi fegyveres erőt vagyunk képesek a szükség esetében kiállitani. 
3.  van  e megyénkben  kormánybiztos  és micsoda minőségben.  ... Me-
lyekre  való  felelet  az  Alispánnal  a következő  értelemben  hagyatott  
meg:  az  l-re  az uzsoki  passust eltorlaszoltuk  s a torlaszok  őrzésére  
szükséges  vidéki  puskásokból  álló  fegyveres  erőt  megrendeltük.  A  
2-ra ujdonnan készült kaszánk van ezer darab, melyeknek megvétele 
és felszerelése  a mai  bizottmányi  ülésben  elrendeltetett,  puskásaink  
mintegy 300-an  s a szükség esetére vasvillákkal fegyverzett fegyelem 
néküli mintegy 2000 népi nemzetőrségi  erőt kiállíthatunk. 3-ra teljes 
hatalmú kormánybiztos  megyénkben  Bemát  Sigmond  Főispánunk.  

Hackel András  és Markos  György  Eperjesről  megérkezett  köve-
teink, beadták  Berzeviczky  Emmanuel  Sáros Vármegye  Alispánja  
e megye másodalispánjához intézett hivatalos tudósitását melyben 
irva van miként a hazánkba betörni  szándékoló ellenség Sáros me-
gye  határairól  vissza  vonult.  ...  E megnyugtató  hirt  a  bizottmány  
további,  teendői  sinórmértékeül  vétetni  határozta.  

A minai  doboruszky  és kaposi járásbeli  nemzetőrségek illető  ka-
pitányuk alatt a Palágy Komoróczinak kivételével, részint puskák-



kai  többnyire  pedig  vasvillákkal  fegyverzetten  megérkezvén,  ér-
keztök  az  illető  kapitányok  által  a bizottmánynak  bejelentetett.  

Pulszky  Sándor  ezredes  rendelkezése  nyomán  szükségessé  vál-
ván  az  hogy  a bejött  nemzetőrök  az  éjszakát  Unghváron  töltsék,  
azoknak  a  városban  leendő  elszállásoltatások  elrendeltetett,  egy-
szersmind  meghagyatván  Sztenczel  József  az  Unghvári  Nemzet-
őrség  hellyetesitett  Fő  kapitányának,  hogy  az  Unghvári  nemzet-
őrség  fegyveres  erejével  ugy  rendelkezzék,  hogy  a  személy  és  
vagyon bátorság  a városba  egy pillanatig  is  ne  veszélyeztessen.  

Mélt. Bernát Sigmond Ur e megye  Fő ispánja  az utánna  küldött  
gyors futár által  vett levél következésében  vissza és meg érkezvén.  

E  nap  estvején  a  teljes  hatalmú  bizottmány  elnöki  tisztjének  
általvételére  tisztelettel  felszólittatott.  

1848 Esztendő October 22-én tartatott teljes hatalmú 
Bizottmányi ülés Jegyző könyve 

A  Vármegye  háza  udvarára  berendelt  nemzetőrségi  századok  
kapitányai  felszólittatván,  hogy  a  parancsuk  alatti  nemzetőrök  s  
azok  a fegyveresek  számát valamint  azoknak  neveit kik meg  nem 
jelentek Írásban a bizottmánynak adják. Azt az ide К alatt kapcsolt 
tudósításokban  tellyesitik.  

A Vármegye háza udvarán felállított nemzetőrök  előtt mélt Ber-
nát  Sigmond  megmagyarázván  miért  állitattak  fel  fegyveresen,  
mily  ellenség  fenyegette  hazánk  határait;  felolvastatott  Pulszky  
Sándor  ezredes  levele,  melyben  az  i...  katonaság  elvonulását  je-
lentvén  a népfelkelési  parancs életbe léptetésének  megszüntetését  
és  a nemzetőrség hazabocsáttatását  elrendeli.  

A  felállított  nemzetőrök  diszes  rendben  a  megye  házából  elvo-
nulva falujukba  visszabocsáttattak.  

Inditványoztatott,  miként megyében  létező  nemzetőrségi  száza-
dok nem névvel mint eddig, hanem  számmal lennének  nevezendők  
... A kellő  rend fentarthatása  tekintetéből  ezen  inditvány  elfogad-
tatott és a nemzetőri kapitányságok  által teljesittetni  rendeltetett.  

Felhozatott miként Őr-Darma helysége nemzetőri tisztjeit mind 
ez idáig meg nem választotta.  ... A lakárti  nemzetőrséggel  melynek  
tisztjei  lemondottak,  tisztjei  megválasztásra  utasittatni  rendelte-
tett. 



Hivatalosan  bejelentetett  a  Kapitányok  által,  miként  sok  nem-
zetőrök  a  szombati  berukkolásra  még  nem  jelentek,  s  általában  
ezen  kötelességeiket  a leghanyagabban  tellyesitik.  ...  Az  illető  já-
rásbeli Szolgabirák által, folyó hó 31-ére  az alispáni lakban  leendő  
megjelenésre beparancsoltatni  rendeltettek,  honnan  az illő  bünte-
tés  reájok  ki  fog  mondatni.  

Gulácsy Károly panaszként előterjesztette miként Tamáska  Károly  
őtet a Gálocsi nemzetőrség Ungvárra jövetele alkalmával  megsértette.  

E  panasz  megvizsgálására  Fekésházy  Josef  és  a járásbeli  szol-
gabiró  kiküldetnek, jelentést  a bizottmányi  ülésre  elváratván.  

Vád  emeltetett  Mokcsay  Gábor  ellen,  mintha  a mogyorósi  nem-
zetőröket  lázítaná.  

Orosz András  Másodalispán  a magához  veendő  szolgabiróval  a  
vád  megvizsgálására  kiküldetni  rendeltetett,  jelentése  a jövő  bi-
zottmányi  ülésre  el váratván. 

Lázadási  és erőszakoskodási  panaszok  emeltettek némely  Dobo-
ruszky  s  a Nyárad-Mocsár-i  nemzetőrök  ellen.  ...  A  panasz  meg-
vizsgálására  a járásbeli  szolgabiró  kiküldetik jelentése  a  legköze-
lebbi  bizottmányi  ülésre  el váratván. 

Felolvastatott  Irányi  Dániel, járási  kormánybiztos  levele,  mely-
ben  a  szomszéd  Lengyelországból  segítségünkre jövő  ifjak  elfoga-
dására  a  szükséges  rendeleteket  megtétetni,  s  őket  Kassára  uta-
síttatni  kéri  ...  

A  felvidéki,  unghvári  középponti  szobránczi  Szolgabiráknak,  a  
segítségünkre  jövő  lengyelek  iránti  intézkedés  az  L  alatt  ide  re-
kesztett  körlevél  által  kötelességünkké  tétetni  rendeltetett.  

Viszoki  lakos  Kerekes  György  mint  nép  bujtogató  ellen,  ki  a  
October 21-i  nemzetőri  bejövetel  alkalmával  Hadnagya élete  ellen  
fenyegetödzött. 

Szigorú  vizsgálat  tételére  a járásbeli  szolgabiró  kiküldetik.  Je-
lentése  a megyei  bizottmányi  ülésre  el váratván. 

Jegyzette  Szőke  Sigmond  az  Unghi  honvédi  bizottmány  Jegyzője  
1848  Esztendő  October  23.  

F.  4,  op.  10, jegy.  hran.  2271.  
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Perényi  Zsigmond  

Báró  Perényi  Zsigmond  szobra  Nagyszoiiösön  



Báró Perényi Zsigmond  utolsó  levelei  és  
emléke  Ugoesában 

A  politikai  perek  áldozatainak  hozzátartozóihoz  intézett  utolsó  
üzenete  többnyire  személyes jellegű.  Függetlenül  ettől  az  utókor  
joggal  igényli  megismerésüket,  mert  a vérpad  előtti,m  gondolatok  
vagy  írások  mélyrehatóan  tükrözik  az  áldozat  nézeteit,  személyi-
ségét.  Ilyen  alapon  tarthatjuk  fontosnak  br.  Perényi  Zsigmond,  
1849-ben  kivégzett  vértanú  végrendeletét  és  közvetlen  a  halála  
előtt  írt  leveleit.  Ezek  az  iratok  a  család  nagybecsű  levéltárával  
együtt  a  Kárpátaljai  Állami  Levéltárban  találhatók.  Ismeretes,  
hogy  a Perényi  család  óriási  anyagi-szellemi  hagyatékkal  rendel-
kezik,  aminek  teljes  értékű feldolgozása  még várat  magára.  Meg-
említeném,  hogy  1321-től  közel  negyven  főispán  került ki  e  nem-
zetségből.  Ezek  közül  a 34.  volt Zsigmond,  a nemzet  mártírja.1  

Br.  Perényi  Zsigmond  1783-ban  született  a Beregszász  melletti  
Beregardóban.  A  tehetős  szülők  rangjának  megfelelően  nevelték  
és taníttatták  a rendkívül fogékony fiút. Tanulmányait  Nagyszom-
batban  és Kassán  végezte, majd jogászi  végzettséggel  Pesten  s Po-
zsonyban  képezte  magát.  Családjának  birtokai  Bereg-  és  Ugocsa  
megyében  voltak.  Hazatérése  után  Beregszászban  és  Beregardó-
ban lakott. Ugocsa központját, Nagyszőlőst,  csak birtokainak  igaz-
gatása  céljából  látogatta.  Műveltségével  és szókimondásával  kivá-
lott a megyei  vezetők közül, így rövid időn belül  a megye főjegyzője. 
Kortársai  nagyrabecsülték  munkásságának  eredményeit.  1808-
ban és 1811-ben  országgyűlési képviselőnek jelölték, miközben  Be-
reg-megye  alispánjává  is kinevezték.  A  bécsi  kormány  rangjához  
méltó  hivatalt  ajánlott  fel  neki,  de  ő  inkább  maradt  beregi  birto-
kán.  Az  1825—27-es  országgyűlésen  együttműködött  a reformpo-
litikusokkal. Ellenzéki létére, elvhű magatartásának  köszönhetően  
József  nádor  1830-ban  helytartósági  tanácsossá  nevezi  ki.  1835-
ben Ugocsa megye főispánja és a hétszemélyes tábla közbírája  lett.  
Aktívan  részt  vett  az  1830-as  és  1840-es  évek  országgyűlésein.  
1848. július  14-étől  a főrendiház alelnöke, októbertől  kezdve  pedig  
elnöke  lett.  1849.  április  14-én,  amikor  a  Kossuth-kormány  ki-
mondta  a trónfosztást, ismét bizonyította hazaszeretetét,  aláírta a 
nyilatkozatot és követte a forradalmi kormányt Debrecenbe.  Ekkor  
nevezi ki Kossuth a Hétszemélyes Tábla elnökévé. Tevékenyen  mú-



ködött  a honvédelmi  bizottságban.  A világosi  fegyverletétel  (1849.  
augusztus  13) után  a  Bohus-kastélyban  (Bihar  megye)  tartóztat-
ták le. Megszökhetett volna, de nem tette, inkább az elveszett haza 
keserű  sorsát választotta.  A hadbíróság  előtt vállalta  tetteit,  miu-
tán  1849.  október  24-én  Pesten  a hírhedt  Újépület  mögötti  téren  
végrehajtották  a halálos ítéletet. Gracza György így jellemzi  a tör-
hetetlen Perényit: „Az ősz Perényi  szivarozva, hideg közönnyel ha-
ladt  a  vesztőhelyig,  s  egyetlen  arcizma  sem  mozdult  meg,  midőn  
a hóhér nyakába veté  a fojtó hurkot."  Még a halálban  is igazi  nagy  
Ur  volt  — jegyzi  meg  egy  szemtanú.2  A  Perényi  nemzetséggel  és  
a vértanú életrajzával  Feöldi  Doby Antal  tollából  ismerkedhetünk  
meg  részletesen.3  

Amikor  Perényi  az  1848—49-es  szabadságharc  szolgálatába  
állt,  tisztában  lehetett  sorsdöntő  határozatának  veszélyességével.  
1848. november 30-án  részletes végrendeletet  írt vagyonának  ha-
szonélvezetéről, jövőjéről. A végrendelet és a hozzá kapcsolódó  ira-
tok,  továbbá  a  vérpad  előtt  megfogalmazott  levelei  segítségével  
megérthetjük  a báró  akkori  lelkivilágát,  szeretteiről  való  gondos-
kodását, és általában bővíthetjük ismereteinket e hosszú  évtizede-
kig méltatlanul  elfeledett vértanúról.  Ezenkívül  a levelek jól  érzé-
keltetik  a  vértanú  írásstílusát  és  a  korabeli  nyelvi,  stilisztikai  
sajátosságokat. 

Azon  Senioratus  Capitalisról,  melyet  néhai  Istenben  boldogult  
Nagy  Bátyám  B.  Perényi  Imre  a  Perényi  Nemzetség  fi  ágára  s  
illetőleg  személyemre  hagyott,  az  e részbeni  vég rendeletében  né-
kem adott hatalomnál fogva ezennel  rendelem; mi szerént halálom 
után a kérdéses Jóha fiamra Zsigmondra szályék, és ha fi örökössei 
lennének,  ismét  ő rendelkezhessék  felőle  ugy  —  hogy  mindenkor  
utódjainak  leg  öregebbikénéi  maradjék  ha  pedig  örökösök  nélkül  
történne  ki  multa  —  vagy  örökösseinek  magva  szakadna  szályon  
ált  a  Perényi  Nemzetség  Istvánnak  testvérétől  ifjabb Perényi  Já-
nostól maradott fi ágon levő leg öregebbikére, és annak halála után 
folytonosan  a leg  öregebbikére.  

Rendelem pedig ezt oly móddal, hogy minek utánna Tur Terebes 
ki váltására  ezen Johéból, mely a fi Nemzetség tulajdona  tizenhét-
ezer  pengő  forintokat költöttem,  és igy  e rész jószág  a  Seniorátus  
Capitalist  képezi,  akár  mi  módon  kezeltetik jelenleg,  és  ezután  is  



fog kezeltetni,  annak jövedelme  mindenkor  Kedves  Nőm  Kovasits  
Leopoldina,  vagy jókorább  halála  esetére  fiam  gondnoka  kezeihez  
szolgáltassák, mint hogy pedig a rész jószág  az egész  harmintzhat-
ezer  négyszáz  pengő  ft-ból  álló  Senioratus  Capitalist  korántsem  
egészíteni  ki,  fizesse  ki,  Nőm  vagy  fiam  a  másik  már  Per  által  
megítélt  s jelenleg néhai  B. Perényi  Pál  Ö megyénél  B. Ztojka  Ka-
rolinnál  levő  másik  negyed  részét  is  Tur  ,  Terebesnek,  s  birja  s  
használja  a fentebbiek  szerint  mint  a Nemzetség  vagyonát,  és  ha  
a meg szüntetése Robot és dézma fejében  nyerendő  kármentesitési  
sommából  ezen kiváltási  somma ki nem telen, patoltassék  költsön-
nel  is,  és  mivel  mig  e  forint  sem  lenne  vissza  sorolva,  a  fi  Nem-
zetség Capitálisa  — ha majd Nőm  vagy fiam kezeire jövend  a fen-
tebbek  szerint  egész  fele  Tur Terebesnek,  adatsék  el  az  erdő  fele  
részéből  a  Megye  tudtával  is  annyi  rész  fa,  amelynek  árából  az  
egész Jóhe ki kiegyenlít  ettessék és ez tartassék mindenkor  intaue  
a Perényi fi Nemzetség felügyelete alatt mint a jószág — is tsupán 
a jövedelem  s kamatja menjen  Nőm  s fiam kezeihez,  még  az egész 
Jóha  általok  más móddal  biztositva  leend.  

Ezen  saját kezemmel  irt Rendeletemnek  megtartását  és  teljesí-
tését, mint egyenesen  és főképp Nemzetségemet illetve telyes igaz-
sággal  és reménnyel  követelem  szeretett Rokonaimtól,  és  betsüle-
tességektől  egész  bizalommal  meg  is  várom  és  legszivesebben  
kérem őket nyújtsanak  majdan  segéd kezeket Nőmnek  és fiamnak. 

Kelt  Pesten  November 30-án  1848,  
ezer  nyoltz  száz  nyegven  nyoltz.  

B.  Perényi  Zsigmond  
Közöltetett  April  6-án  18534  

1 ször  Özv  báró  Perényi  Gáborné  szül:  Lányi  Gizela  és  Lányi  
Octávia férjezett Motcsiczky  Lászlóné gyermekeik  kötelezik  mago-
kat, hogy  Lányi  Istvánnénak  minden  adóságait,  igy nem különben  
a  végrendeletben  foglalt  legátumait  magokra  válalják,  kifizetik  s  
a  mennyiben  azok  a  Klobusiczki  Ida,  özv:  Lányi  Istvánné  által  
megvett, jelenben  telekkönyvileg  bírt Kis szántói  és Szebeni  birto-
kokra betáblázva lennének, azon terheket ezen birtokról  saját költ-
ségükön ki fogják tábláztatni,  és ha  a hitelezők  ugykivánnák  Bajt  
és Váncsodra  fogják  bekebeleztetni.  



2 szor Boldogult Lányi  István  által  Bájton és Váncsadon  eladott  
belsőségeket  és épületeket nézve, özv: Lányi  Istvánné szül:  Klobu-
siczky  Idát minden  felet  vagy  viszkövetelésből  ezennel  örökre  fel-
mentetik. 

3  szor  Özv. báró  Perényiné  szül:  Lányi  Gizella  valamint  Lányi  
Octávia  Motesiczky  Lászlóné  gyermekei  kötelezik  magokat,  bogy  
Lányi  István  nőnek  szül:  Klobusiczky  Idának  évenként  1200  v.  
frtokat  fognak  négy  egyenlő  részletben  fizetni,  mind  addig  mig  
Lányi  István  nevet viselend,  sőt megengedik, bogy  ezen  évenkénti  
12 000 frtonyi özvegyi  illetményét telekkönyvileg  bekebeleztessék.  

4  szer  Özv:  Lányi  Istvánné  szül:  Klobusiczy  Ida  beleegyezik,  
hogy  minden  neven  nevezendő  Lányi  családot  illető  ingatlan  bir-
tokok azok kivételével, melyeket megvett, jelenben már telekköny-
vileg is bir. férfi testvéreire,  illetőleg  azok gyermekeire  átiratassa-
nak. 

5  ször A  Kis-szántói  és  Szebeni  pusztákra  vonatkozó  iratokat  
megtartván  mint  saját  birtokához  tartozókat  a  váncsadi  Bajti  és  
szentkozmai, birtokokra vonatkozó  minden  irományokat,  térképe-
ket  általadand  a Grófnőnek  vagy  megbizottjának.  

6. szor Minden  ezen kérdésből  eredő  kincstári  dijakat,  örökösö-
dési  százalékokat  Perényiné  és  a Motesiczkyek  viselendik  —  ter-
mészetesen  értetvén  hogy  a  Szántó  és  Szebeni  puszta  után  eső  
vételi  százalék  özv:  Lányi  Istvánné  terhére  marad.  

7.  szer  Ezen  szerződés  az  1865  év január  l-jén  lépvén  életbe,  
az  ezen  ideig  fizetett  haszonbéri  összegek  Lányi  Istvánnét  illetik  
Január  1-etől  azonban  csak  az  özvegyi  dijban  kötelezett  1200  v.  
fthoz  lészen joga.5  

Azon  Senioratus  Capitalist,  melyet  néhai  Istenben  boldogult  
Nagy Bátyám  B. Perényi  Imre  Bátsi  Pustóh  reám hagyott,  az vég-
rendeletében  nékem  tulajdonított  hatalmánál  fogva,  hogyan  hol-
tam  után  fiamra  ifjabb  B.  Perényi  Zsigmondra  oly  móddal,  hogy  
annak kamatját pedig Nejem született Kovátsits Leopoldia, míglen 
Fiamnak természetes gyám Anya maradand  ... és használhassa  —  
ugy  szintén  azon  Ugocha  Megyében  fekvő  Terebesi  rész  jószág-
használata  is, melyet  ez utóbbi  években  a kérdéses Johéből  tizen-
kétezer  pengő  forintokban  per  utján  Nemzetségem  javára  ki  vál-
tottam,  akár  miként  kezeltessék  jelenleg  e  rész  jószág  —  



Feleségemé és illetőleg fiamé legyen, ide értvén  egyszersmint  azon 
kár  mentesítésben  Sommát  is,  mely  a  felszabaditott  Urdolga  és  
Dézma fejében  e jószágra  idővel  háromoland  

Kelt  Pesten  October  első  napján  1848  

(aláírás)  B.  Perényi  Zsigmond  

(címeres  pecsét)  
Minek  is valóságát  az  iratban  
látható  két  szó igazítással  együtt  
aláírásunkkal  bizonyítjuk.6  

„Pest  október  23-án  1849. Volt  inspektor  ur!  Csak  ugy  czimez-
hetlek,  mert  mig  levelem  hozzád  érkezik  rég  megszűntem  élni  —  
miként?  az újság megtanít.  Nem gondoltuk  volna ugyebár  néhány  
évek  előtte  ez eseményt?  a sors igy hozta: és quad  sors túlit feren-
dum,  és  legalább  tűrni  fogom  férfiasan  pedig  még  csak  4  óra,  az  
élet  szánakozásod  rajtam,  s jó  érzésedet  irántam  szíveskedj  bizo-
nyítani  családom  iránti  őszinteséged  által,  ezek  mivel  vagyonom  
confistáltatik adósságom azonban igen sok koldus botra jutandnak. 
Te  láttad kedves  nőmet  és  fiamat  nem  esik  meg  szived  sorsokon?  
engem, vagyis felettem ne busulj rég elköltöztem jobb világra  még  
pedig  erélves  öntudattal  midőn  ezeket  olvasod  de  családom  sorsa  
aggaszt.  Te  egy  tényezője  leszel jobb  sorsuknak  a  Dédai  Fabrika  
kiárendálása körülményeiben  legyen  szived irántok,  ezt tolled ha-
lálom  óráiban  is várhatom,  vedd búcsúzó  soraimat  szivei  érzéssel  
s légy boldog családoddal  együtt,  és ha néha a fényes nap  szemébe  
nézel  emlékezz  meg rólam  barátodról.  

Perényi  Zsigmond"7  

Kevéssel  halála  előtt Stoyka  Imrénének,  az ő nővérének  írta  az  
alábbi  levelet:  

Pest,  23.  október.  1849.  
Kedves  Júliám!  

Végórámban  irom  e  sorokat  hozzád;  jeléül  vedd  azon  őszinte  
testvéri  szeretetnek,  melylyel  irántad  mindenkor  viseltettem;  az  



újságból  majd  megtudod,  még  előbb,  míglen  e  levelem  megérke-
zend, mi történt velem; sokat és sok izben elmélkedtem véled, szép 
és  nagy  eseményekről,  hevült  keblem  és ép  elmével  irom  mostan  
is  e  soraimat.  Vigasztalásodra  szolgáljon  az,  kedves  testvérem,  
hogy  milyen  életemben  valék,  olyan  vagyok  és  maradok  halálom  
óráján  is,  pedig  csak  néhány  óra már  odáig.  

Férjedet  szívesen  köszöntöm  és  kérem,  mint  tédeg  is:  családo-
mat  s kedves  fiamat,  a kis Zsigát  ne hagyjátok koldusbotra jutni, 
mert  az ítélet  minden  vagyonomat  elvette. Te még nőmet  nem  is-
mered,  fiamat  sem láttad, —  ha látni  fogod  őket,  nem  lehet,  hogy 
szived  irántok  hajlandó  ne  legyen.  

Szégyent  halálom  modora  nem  hoz  rátok  és  ne  felejtsetek,  sőt  
szeretetek kövesse  testvéredet  a siron  tul  is, mint  erényes férfiút, 
a  ki  ott fenn  vigasztaló  szemeket fog  rátok  vetni.  Gyulát  s a  töb-
bieket  csókolom,  már  nem  soká  élő  testvéred:  

'  о  

Br.  Perényi  Sigmund  

Emléke  Ugocsában:  

A  KTAL-ban  felkutatott  adatok  alapján  kimutatható,  hogy  a  
szabadságharc  bukása,  de  leginkább  az  1867-es  kiegyezés  után  
csaknem  minden  évben  a hozzátartozók,  rokonok  és hazafiak  sora  
emlékezett meg a vértanú Perényiről.  A múlt  század  végén  az ok-
tóber 24-ei  ünnepségek  pedig már hagyománnyá  váltak  a megyé-
ben.  Emlékét  szívesen  idézték  a kortársak.  Több  ízben  is  megkí-
sérelték  szobrának felállítását,  ami  sokáig nem vezetett  sikerhez.  
Az  egyik  alkalomkor  a  begyült  összeget  a  vármegyei  közkórház  
alapítására  használták  fel. Valamivel  később  szintén  a  szobrának  
alapjába irányuló  gyűjtési  mozgalom  hiúsult  meg az  1896-os  mil-
lenniumi  ünnepségek  alkalmával.  Figyelemre  méltó  esemény  tör-
tént 1899-ben. Anagyszőlősi  Casino elhatározta és egyben magára 
vállalta az október 24-ei  ünnepélyek rendezését. Ugocsa vármegye 
tanítóegylete  a  vértanú  életét  és  c sa lád jának  történetét  tárgyaló  
tanulmányt adott ki. Az 1899-es évben — a vértanú halálának  50.  
évfordulóján  — nagyszabású  ünnepélyt rendeztek.  Az  itteni  prog-
ramban szerepelt: vármegyei díszünnepség, ünnepélyes gyászmise, 
díszfelvonulás  a  casinotól  a  megyeházig,  iskolai  énekkarok  fellé-
pése,  stb.  Közben  tovább  folyt  a gyűjtés  a báró  szobrának  költsé-



geire.  Műkedvelő  együttesek,  jótékonysági  kultúrrendezmények,  
hivatalos  megyei  szervek  egyaránt támogatták  a  szoboralapot.9  

Emlékezetes  eseménynek  lehettek  tanúi  a kortársak  1902 októ-
berében,  amikor  a  vértanú  halálának  53.  évfordulója  alkalmából  
szülőfalujában,  Beregardóban  —  a mai  napig fennálló kúria  falán  
—  márványtáblával  örökítették  meg  emlékét.  Ebben  az  évben  ké-
szült  megfesteni  Perényi  arcképét  Ugocsa  megye,  amit  a  megye-
háza  dísztermében  szándékoztak  elhelyezni.10  

Országos jelentőségű  Perényi-ünnepet  rendeztek  1906.  október  
24-én.  Ekkor  avatták  a vértanú  mellszobrát  Nagyszőlősön  a vár-
megyeháza  mellett.  Már  egy hónappal  a nagy  esemény  előtt  meg-
hívókat  küldtek  szét  az  országban.  A  szoboravatás  napját  színvo-
nalasan  rendezték  meg. Reggel  kilenc  órakor  gyászistentiszteletet  
tartottak,  valamivel  később  megkezdődött  a vármegye  rendkívüli  
közgyűlése,  melyen  Buttykay Viktor emlékbeszédet  tartott  a már-
tír életéről.11  A  szobor  talapzatánál  az  ünnepi  beszédet  Szentpály  
István nyugalmazott  alispán  tartotta, miközben  az emlékműről  le-
hullott  a  lepel.  A  szobrot  a  megye  nevében  Becsky  Emil  alispán  
vette  át.  Dicséretben  részesítették  a  szobor  alkotóját,  Székely  Er-
nőt,  aki  már  az  érsekújvári  Kossuth-  és  Czuczor-szobrokkal  is  
nagy  elismerést  szerzett.  A  jelenlévő  vendégek  közül  a  figyelem  
középpontjában  a vértanú családtagjai  álltak: fia br.  Perényi  Zsig-
mond,  Ugocsa  megye  egykori  főispánja  s  ennek  fia,  szintén  Zsig-
mond,  máramarosi  főispán.  

Az öt méter magas impozáns emlékmű talapzatának felirata ha-
sonló  az  1989 októberében  a Perényi  Kastély  falán  leleplezett  em-
léktábla  szövegével:  

BÁRÓ  PERÉNYI  ZSIGMOND  
volt  a felsőház  elnöke  

1848—1849 
Aki  vértanú halált  szenvedett  1849.  október  24-én  
a budapesti  Újépületben.  

„Te kimagasló  alak,  ki  korodban  oly  páratlanul  
egyedül  állasz,  leborulok  emléked  előtt,  

mesterem. 
Kossuth  Lajos"  



Az  ünnepség  záróaktusaként  a  Himnusz  és  a  Szózat  hangzott  
el,  miután  koszorúkkal  borították  el  az  emlékmüvet.12  A  szobor  
azonban  alig negyven  évig állhatott talapzatán. A két  világháború  
viszontagságait  is  méltóságteljesen  viselte,  miután  a  sztálinista  
terrornak  esett áldozatul. Hosszú évtizedeken  keresztül  hányódott  
hozzá méltatlan helyeken. Végül a nagyszőlősi  városi múzeum rak-
tárában bukkantak  rá.  1991-ben  az egykori  megyeháza  előtt újból 
felavatták  a  szabadságharc  vértanújának  szobrát.  Minden  éven  
megkoszorúzzák,  felidézve  az egykori  ünnepek  hangulatát.  

JEGYZETEK: 
1  „Harmincöt  főispán  egy  családból"  Bereg  —  (Társadalmi  és  

megyei  érdekű  hetilap)  1888.  december  9.  
2  Gracza  György  Az  1848—49-iki  Magyar  Szabadságharc  Tör-

ténete V.  kötet  Bp.  1898,  873.  old.  
3  Feöldi  Doby  Antal  Báró  Perényi  Zsigmond  a  magyar  nemzet  

dicső  vértanújának  élete.  Nagy-Szőllősön,  1899.  
4  A  báró  Perényi  család  levéltára,  F.  60,  op.  4, jegy.  hran.  921,  

lap.  3.  
5  F.  60,  op.  4, jegy.  hran.  921,  lap  2.  
6  F.  60,  op.  4, jegy.  hran.  921,  lap  1.  
7  Ezen  levél  1886-ban jutott  a Magyar  Nemzeti  Múzeum  tulaj-

donába.  Mikó  Imre  gazdasági  inspektorának  címezte  Beregszász-
ba,  de csak  1886-ban  lett kézbesítve.  Ekkor  Mikó Terézia  ajándé-
kozta  a  múzeumnak.  A  levelet  közli  a  „Munkács"  (Társadalmi  
hetilap)  —  1886. január  7-ei  száma.  

8  Kevéssel  halála  előtt  Stoyka  Imrénének,  az  ő  nővérének  írta  
ezt  a levelet.  Közli  Doby  Antal  említett  művében.  21  oldal.  

9  „Október  24"  Ugocsa  —  (Társadalmi,  vegyes  tartalmú,  helyi  
érdekű hetilap) Nagy-Szöllős.  1899.  október  15.  

10  „Perényi  Zsigmond  báró  emléke"  Bereg —  1902.  október  19.  
11  Az  ünnepség  programját  lásd:  F.  772,  op.  1, jegy.  hran.  975,  

lap  42.  
12  „Báró  Perényi  Zsigmond  szobra"  —  Vasárnapi  Újság  1906.  

november  25.  



Díszpolgáraink  voltak  
(Ungvár,  Munkács,  Beregszász)  

A  díszpolgárrá  választás  mindig  is  szimbolikus jelentőségű  ak-
tus  volt.  Az  adott  település  (város,  mezőváros,  község)  a  díszpol-
gárrá való választással  tiszeletét  és háláját fejezte ki  azon  szemé-
lyek  irányában,  akik  valamilyen  formában  elősegítették  a  város  
kulturális-gazdasági  fejlődését, vagy személyiségük nagy hatással  
volt az adott város lakosaira.  Révai  Nagy Lexikona  a következőket 
említi  a  díszpolgárságról:  „A közélet  kitűnő  férfiait  egyes  városok  
tiszteletük kifejezéséül ún. Díszpolgárokká szokták  megválasztani.  
A  megválasztott  ezzel  a városban,  habár  ott  tényeg  nem  lakik,  is  
polgáijogot nyer. A megválasztásnak  egyébként  semmiféle jogi  ki-
hatása  vagy következménye  nincsen."1  

Az  általam  eddig  felkutatott  díszpolgárok  névsora  még  koránt-
sem teljes,  ezért  további  munkához  van  szükség  az összkép  kiala-
kításához. Levéltárunk irat- és sajtóanyagának kutatása  során  —  
az  írásom  második  részében  említett  díszpolgárokon  kívül  —  a  
következőkre  vonatkozóan  találtam  bejegyzéseket.  

Elsősorban Munkács legnépszerűbb díszpolgárát, Munkácsy Mi-
hályt  említem,  mert  ő  az  elsők  között  nyerte  el  ezt  a  címet  vidé-
künkön.  Az  ezzel  kapcsolatos  képviselőtestületi  döntés  1880.  no-
vember  4—én született meg, ahol  többek között ezt olvashatjuk:  „...  
városunk  szülöttjét,  Munkácsy  Mihályt  a  magyar  nemzet  előtt,  a  
magyar művészet érdekében  szerzett érdemei  elismeréseül  a város 
díszpolgárává megválasztják."2  Továbbá  munkácsi  díszpolgárként  
említi  Lehoczky Tivadar  a Váriban  1847. december 8-án  született  
orvos-tudós  Kepes  Gyulát,  Weyprecht  Károly  hajóskapitányt,  és  
Payer Gyula hajóstisztet,  akik  az  1872.  évben  szervezett  osztrák-
magyar  északi  sarki  expedícióban  tüntették  ki  magukat.3  

Beregszász  díszpolgárai  között  találhatjuk Trefort Ágoston  Ma-
gyarország vallás- és közoktatásügyi  miniszterének  nevét.  Bereg-
szászi  tartózkodása  idején. (1883. június  17.) a város  közoktatásü-
gyének  támogatása  révén  került be  a város  történetébe.4  

Ungvár díszpolgárai közé vették fel Firczák Gyula  (1891—1912)  
görög katolikus püspököt, akit halála után: „a haza, vármegye,  vá-
ros,  társadalom  és  vallás  terén  tett  buzgó  sikeres  és  odaadó  mű-
ködéséért"  választották  meg  1912-ben.5  



Az  Osztrák-Magyar  Monarchia  idején  (1867—1918)  inkább  a  
városok képviselőtestületeire  voltjellemző  a  díszpolgár—választás.  
Az  első  világháború  után  azonban  mezővárosok  és  falvak  is  vá-
lasztottak  díszpolgárokat  az említett  elvek  alapján.  így  1937-ben  
Tiszaújlak  lakossága  Kárpátalja  akkori  kormányzóját,  Hrabár  
Konstantint  tüntette  ki  díszpolgársággal.6  Turjaremete  1939  de-
cemberében  Kozma Miklóst a Magyar Rádió elnökigazgatóját — a 
leendő  kárpátaljai  kormányzói  biztost  —  emelte  erre  a  címre.7  

Ezen év december 31-én Ilinczky Sándor nagyprépost főtanácsadót 
nyilvánították  Nagy-Lucska  díszpolgárává.8  Az  1940-es  évben  
Szerednye  község hat  díszpolgárt  választott.  Név  szerint  Kabóczi  
Dezső esperest, Doros János, Zima Tivadar igazgatókat,  Papirnyik  
János  és Kuhta András  községi  bírókat,  Muránszky  János  kerék-
gyártómestert.  Ezen  személyek  a  cseh  rendszer  idején  (1919—  
1938) a magyarság  melletti  kiállás  miatt kerültek  börtönbe,  bün-
tetőtáborba.  Mezőkaszony  1942. jauár  13—i képviselői  határozat  
értelmében  a községgel  szembeni jóindulatáért,  a barabási  határ-
rész  visszacsatolásáért,  vásárengedély  megadásáért  az  ONCSA-
házépítkezésért díszpolgárává fogadta Péchy Szabolcs főispánt, aki 
a mezőkaszonyi járás főszolgabírájaként kezdte pályafutását.  Fe-
késházy Zoltán  alispán  szerénységének köszönhetően  nem fogadta 
el  a Mezőkaszony  által  felkínált  díszpolgárságot.11  

A díszpogárválasztást  célszerű lenne mint szép  hagyományaink 
egyikét  újból  feleleveníteni.  Elsősorban  vidékünk  városaiban  —  
Ungváron,  Munkácson,  Beregszászban  —  lenne  ajánlatos  ezt  be-
vezetni.  Beregszász  példaként  szolgálhat  e tekintetben,  mivel  ott  
már  tettek  lépéseket  a  díszpolgári  cím  visszaállítása  érdekében.  
Meggyőződésem,  hogy  ma  is  vannak  környezetünkben  olyan  sze-
mélyek,  akik  méltóak  lennének  erre  a kitüntetésre.  

Ungvár 
Kossuth  Lajos  

Kossuth  Lajost mint a  1848—49-es  szabadságharc  vezérét,  mi-
után  Kiskunfélegyháza  díszpolgárává  választotta  (1887),  példát  
vettek  erről  a  többi  városok  is.  Ungvár  városa  a  1889.  augusztus  
24-én  Fincicky  Mihály  polgármester  elnöklete  alatt  rendkívüli  



képviselőgyülésre  ült  össze.  Az  elnök  ismertette  a  gyűlés  célját,  
kijelentette, hogy több képviselő  aláírással, kérvénnyel fordult hoz-
zá Kossuth Lajos Ungvár díszpolgárává való választása  érdekében.  
A több mint  100 éves jegyzőkönyvi  kivonat  szerint, amely  az Ung-
vári  városi  levéltár  iratanyaga  közt  található,  a  kérvény  szövege  
így hangzott:  „Kossuth  Lajos nagy hazánkfia  ez  évi  augusztus  25-
én  üli  névnapját.  —  E név  napot  az  egész  ország,  s  mi  is  megün-
nepelni  készülünk.  A  magyar  nemzet  dicsősége  közzé  tartozik,  
hogy  Kossuth  Lajost  a nagy  lemveratát,  a bátor  szabadsághőst,  a  
ki  a  magyar  név  dicsőségét  sanyarú  számkivetettségében  két  vi-
lágrészben hirdette, és megállapította a máénak vallhatja. — Ungvár 
város egy  elodázhatatlan  kötelességet teljesit, ha szomszéd  megyénk  
hires  szülöttjét  diszpolgárrá  választja..."  Miután  a polgármester  fel-
olvasta  ezen folyamodványt,  a teremben  „szűnni  nem  akaró  éljenzés  
fogadta."  Makay  Dániel  képviselő  hazafias  lelkesedéssel  méltatta  
Kossuth  hervadhatatlan  érdemeit.  „A  képviselőtestület  által  lelkes,  
riadó  s  megujjuló  éljenzések  között  Kossuth  Lajos  nagy  hazánkfia  
Ungvár város díszpolgárává egyhangúlag megválasztatván, illetve ki-
kiáltatván." Válaszlevelet díszpolgárrá választás alkalmából  Kossuth  
csak  Kiskunfélegyházának  küldött,  de kihangsúlyozta,  hogy  üzenete  
a  többi  városoknak  is  szól. Most  ebből  a terjedelmes,  nyomtatásban  
is megjelent levélből  idézek  egy részt: „Ha  szerény nevem  emléke túl  
találná élni halálomat, habár csak ugy is, mint a virágot tul  éli illata, 
midőn  szirmai földre hullanak,  azt  az  egy  elismerést  —  ugy  hiszem  
— nem fogná emlékemtől megtagadni még ellenségem sem, hogy nem 
magamnak  éltem,  hanem  a hazámat  igyekeztem  legjobb  belátásom  
és tehetségem szerint szolgálni, becsületes szándékkal,  önzetlenül.  
Az előttem fekvő díszpolgári  oklevél  szövege is, bár túlzó  beszámí-
tással, mert érdemmé  minősiti,  ami  csak kötelesség  volt,  arra  lát-
szik mutatni, hogy  a szives jóindulatu  megemlékezést  is,  amellyel  
önök  engem  megtiszteltek,  életem  ez igyekezetének  köszönhetem.  
Ámde  az  emberfiának  igyekezete  csak  amolyan  váltó  levél,  mely  
értékképviselővé  csak  akkor  válik,  ha  azt,  mint  elfogadó,  a  siker  
irja  alá. Az  én becsületes  igyekezetem  váltólevelétől  a  sors  ezt  az  
értékesítő  aláirást megtagadta, hát bizony nekem  az  életczélvesz-
tés  érzetének  keserűsége  jutott  ki  egy  hosszú  élet  küzdelmeinek  
azon bérében, melyet a végzet az aggko-i nak feltartott,  s amelynek 
neve  emlékezés."1  



Kossuth Ferenc 

„Válassza  meg  Ungvár  város  Kossuth  Ferencz  országgyüllési  
képviselőt  díszpolgárnak  s  őt  erről  diszoklevéllel  értesítse."  Ez  a  
lényege  annak  a 31 képviselő  kérelmének,  amellyel  1905.  március  
10-én  fordultak  az  ungvári  városi  tanácshoz.  A  továbbiakban  a  
javaslat beszámol  Kossuth  Ferenc díszpolgárrá  választásának  mo-
tívumairól. „Városunk sohasem késett az élő nagyok iránti  tisztelet  
és hála adóját leróni  Díszpolgárai  sorában ott látjuk a mult és jelen 
számos kiválló  alakját  Diszpolgárok  választására  vonatkozó jogát 
Ungvár város nagyon  szépen  gyakorolta.  A jelen  kor nagy  magyar  
férfiai  közt  elsőként  szerepel  Kossuth  Ferencz.  Az  a  Kossuth  Fe-
rencz,  ki  ha  nem  is volna  a nagy  Kossuth  Lajos  fia,  rövid  10 éves 
közéleti  szereplésével  méltón megérdemelte  volna azt a helyet, ho-
va őt a magyar nép szeretete és saját egyéni tulajdonai  felemelték."  

1905. március 15-én megszületett Ungvár rendezett tanácsú vá-
ros  képviselőinek  határozata,  amelynek  értelmében  Kossuth  Fe-
rencet a város díszpolgárai közé emelték. Az alábbiakban  a részére 
kiállított  oklevél  szövegét  is  közlöm:  „Ungvár  rendezett  tanácsú  
város közönsége,  ezen  diszoklevéllel  hozza tudomására  mindazok-
nak akiket  illet és illetni  fog, hogy  1905 év március hó  15-én  meg-
tartott  ünnepi  közgyűlésén  76(1406)  szám  alatt,  lelkesedéssel  ho-
zot  egyhangú  határozatával,  Nagyságos  Kossuth  Ferencz  urat,  az  
országgyűlési  függetlenségi  és 48-as  párt  elnökét,  a jövő,  szabad  
és  független  Magyarországnak  lánglelkü  apostolát,  a  nagy  tudo-
mányu  és  bölcs  államférfiut,  —  Ungvár  rendezett  tanácsú  város  
díszpolgárává  választotta.  —  Hazafias kötelességérzettől  sugalt  e  
tényünk,  bizonyságaként,  ezt nevünk  aláírásával  is  megerősitjük.  
—  Ungvár  város  tanácsa  1906  év  február  hó.  —"  A  díszoklevél  
szakértelemmel  készült  egyedi  munka  volt.  Barta  Ernő  és  Rein-
hard  Károly  oklevélkészítő  festőművészek  kihangsúlyozták:  „Kos-
suth  Ferenc  köztudomás  szerint  nemcsak  elsőrendű  államférfiúi,  
—  hanem  maga  is  kitűnő  művészember,  aki  föltétlenül  értékelni  
tudja  a  mi  munkánkat."  Említést  érdemel  a  díszoklevél  egész  ki-
vitele.  A  keretje  tölgylevél  alakú  volt,  középütt  pedig  a  szent  ko-
rona arany glóriafénytől  övezve.  A diploma  alsó részén  egy jelenet 
látható  az  1848-as  szabadságharcról,  háttérben  a  szimbolikus  
Hungáriával,  amint babérkoszorúval  kezében, jobbjában  a magyar 



címerre támaszkodva buzdítja a népet a harcra. Az oklevél  anyaga  
pergament,  100 korona  költségen  készült  el.  Az  eseményekről  ér-
tesült Kossuth  Ferenc levélben köszönte meg a város iránta  érzett  
tiszteletének  kinyilvánítását:  „Önök,  Polgármester  Ur,  a  legna-
gyobb  és  legszebb  diszt  és kitüntetést  nyújtották  nekem,  amelyet  
polgárok  adhatnak  polgártársuknak!  De  ezen  esetben  különösen  
becses ezen kitüntetés, azért, mert személyemben  nemcsak  a párt-
vezért, hanem elsősorban  és főként édes hazánk  és nemzetünk  bol-
dogulásán  és jobb jövendőjén fáradhatatlanul  munkálkodó,  önzet-
lenül  küzdő  polgártársukat  és  testvérüket  jutamazták  meg  
elismerésükkel!" 

Befejezésül  életrajzának  fontosabb  állomásait  elevenítem  fel.  
Kossuth  Ferenc (1841—1914)  Kossuth  Lajos fia mérnöki  diplomá-
val lépett politikai pályára. Emigrációban nőtt fel. Az 1860-as évek 
elejétől  számos  nagyszabású  építkezésben  vett  részt.  1895-től  or-
szággyűlési képviselő  és az 1848-as Függetlenségi  Párt elnöke lett. 
Politikai  tevékenysége  csak  részben  váltotta be  a hozzá  fűződő  re-
ményeket, de ennek ellenére a maga idejében legnépszerűbb eszme 
a  dualistaellenesség  képviselője  volt.  Később  a koalíciós  kormány  
kereskedelemügyi  minisztere  lett.  1909-ben,  amikor  a  koalíciós  
kormány politikája  szakadást idézett elő  a Függetlenségi  Pártban,  
Kossuth  Ferenc  kisebbségben  maradt  ellenfelével,  Just  Gyulával  
szemben.  1910-től  fokozatosan  visszavonult  a politikai  élettől.13  

Csuha  István  

Ungvár város képviselői, köztük  Dobrovszky József, Sztojka Mi-
hály és mások egy kérvényben fogalmazták meg Csuha István azon 
érdemeit,  amelyek  méltóvá  tették  őt Ungvár  díszpolgárai  soraiba  
felvenni.  De  beszéljenek  erről  a  korabeli  iratok:  „Mindenki  előtt  
közismert  nemzetünk  alkotmányküzdelmében  vármegyénk  ellen-
állása  s az  a  szerep,  amelyet  a  vármegyei  ellenállásban  az  alkot-
mányvédő  bizottság  és  annak  elnöke,  Csuha  István  önzetlen  oda-
adással,  fáradhatlan  tevékenységgel  és  lankadatlan  hazafiúi  
buzgalommal betöltött. Közismert, hogy Csuha István  önzetlen lel-
kesedése  és kiváló  hazafiúi  erényei  eredménj'ezték  főképen,  hogy  
ebben  a  vármegyében  a  polgárság  független  szelleme  kibontotta  



szárnyait és jó ideig a honfiúi  erények  oly tündöklő képét  mutatta,  
hogy  e vármegye  például  szolgált az ország többi  vármegyéjének."  
Csuha jelentős  szerepet  az  országgyűlési  vitában  vállalt,  amikor  
is az ország alkotmányos jogait védelmezte  az  osztrák  befolyással  
szemben.  „A  mi  vármegyénkben  Csuha  István  személyét  félretet-
ték.  A vagy félre  állt ő maga,  szerényen,  a becsületesen  teljesitett  
nehéz munka után  ugyan büszke  öntudattal,  de jutalmazatlanul." 

Az 1906. augusztus 24-én tett javaslat a városi  képviselőtestület  
1906. október 3-án tartott rendkívüli közgyűlésén  vált hivatalossá, 
amikor is a következő határozatot fogadták el: „A képviselő  testület  
elismerve Csuha Istvánnak  nemzetünk  alkotmányvédő  küzdelmé-
ben  teljesített önzetlen  odaadással, fáradhatlan  tevékenységgel  és  
lankadatlan buzgalommal teljesített köztevékenységét; ugyanezért 
Öt,  mint  az  alkotmányvédő  bizottság  Elnökét,  a  nemzeti  ellenál-
lásban  s  a  vármegye  alkotmányos  küzdelmében  kifejtett  buzgal-
máért UNGVÁR VÁROS  DÍSZPOLGÁRÁVÁ  MEGVÁLASZTJA".  

Életrajzáról  megemlítem,  hogy  1874-ben  született  Szobráncon  
(ma  Szlovákia).  1910-ben  függetlenségpárti  programmal  szerezte  
meg országgyűlési  mandátumát  az Ung megyei  szobránci  kerület-
ben,  a  későbbiekben  a  megyei  törvényhatósági  bizottság  tagjává  
választották. Politikai tevékenységét a határozottság és a meg nem 
alkuvás jellemezte.14  

Dr. London  Benjámin  

1913-ban  az  ungvári  születésű  dr.  London  Benjamin  (1840—  
1914) nagyértékű adományokat bocsátott Ungvár közérdekű ügye-
inek  finanszírozására.  A  sikeres  orvos  tanulmányait  Bécsben  vé-
gezte,  eseménydús  élete  során  Jeruzsálemben  is  dolgozott,  ahol  
klinikát  vezetett.  A  halála  előtti  évben  a  németországi  Majna-
Frankfurtban élt. Itt született meg azon nemes szándék, minek  ered-
ményeként  az  izraeliták  számára  létesítendő  menházra  20  ezer ko-
ronát,  az  árvagyermekek  alapjába  szintén  20  ezret,  az  izraelita  
templom  építésére hatezret,  a főreáliskolának kétezret és a gimnázi-
um jubileumi  alapjába hatezer koronát  utaltatott  át  Ungvárnak.  

A város képviselőtestülete  ezen jótékonyságért  1913. április 30-
án  tartott  ülésen  Dr.  Ország  Jakab  indítványára  egyhangúlag  a  



város díszpolgárává választotta. A díszes kivitelű díszoklevelet Ba-
uer  Soma  készítette  el  budapesti  műhelyében.  A  hozzá  kapcsolt  
kísérőlevél  a  következő  volt:  „Ungvár  város  képviselőtestülete  az  
1. sz. alatt  idezárt határozatával  Nagyságodat  a határozatban  ki-
fejtett jótékony ságu áldozataiért, melyet szülő  városának  szegény-
sorsu lakosaiért volt kegyes megtenni, városunk díszpolgárává  vá-
lasztotta  meg."  Ezek  után  Fincicky  Mihály  polgármester  a  város  
nevében jókívánságait  nyilvánította  ki  a híres  doktor  előtt. Az  ok-
levélbe az alábbi  szöveget írták: „Ungvár rendezett tanácsú közön-
sége ezennel  tudtul  adja mindazoknak,  akiket illet, hogy  az  1913.  
április  hó  30-án  tartott  városi  rendes  képviseleti-közgyűlésünk-
ben  NAGYSÁGOS  Dr.  LONDON  BENJÁMIN  ungvári  születésü,  
jelenleg Majna-Frankfurtban  lakó orvos urat  városunk  lakossága  
iránt  tanúsított  emberbaráti  szeretetből  és  nemes  lélekből  eredő  
tekintélyes pénzadományaiért  városunk  díszpolgárává  megválasz-
tottuk.  Ungvárt  1913. junius  hó  3.  Fincicky  Mihály  polgármester,  
Fekésházy  Miklós  városi  főjegyző."10  

Szurmay  Sándor  

Ungvár  város képviselőtestülete  1916.  május 5-én  a  következő  
tartalmú indítvány (kelt 1916. április 24-én) alapján  díszpolgárává  
fogadta  Szurmay  Sándor  altábornagyot,  az  Uzsoki-hágó  és  Ung  
vármegye  hős  védőjét:  „Indítványunkat  tulajdonképpen  indokol-
nunk  nem kell, hiszen  mindenki  előtt ismeretesek  azok  az  elévül-
hetetlen  és  hatalmas  érdemek,  amelyeket  Szurmay  tábornok  és  
hős  katonái,  az  Uzsoki-hágó  megvédése  körül,  a  legnehezebb  és  
legválságosabb körülmények közepette, óriási túlerő ellen harcolva 
megszereztek." Továbbá  megemlítik  az Uzsoki-hágóban  folyó har-
cok  stratégiai  jelentőségét  és  leszögezik,  hogy  Ungvár  városa  ön-
magát  tiszteli  meg, ha  Szurmayt  díszpolgári  oklevéllel  tünteti  ki.  
Az  erről  szóló határozat  lényege  a következő  volt: „A  képviselőtes-
tület  elhatározza,  hogy  az  Ung  megyét  és  Ungvár  városát  védő  a  
megye  kapujával  hét  hónapon  keresztül  a  legádázabb  harcokban  
túlerővel  viaskodó  hős  katonák  emlékét  azzal  örökíti  meg,  hogy  
Szurmay  Sándor  altábornagyot  ...  aki  az  Uzsoki-hágó  harmadik  
visszafoglalásának fegyvertényét oly hadvezéri  zsenialitással  vitte  



keresztül, akinek hadvezéri  előrelátása Ung vármegyét a negyedik 
orosz  betörés  borzalmaitól  megmentette  ...  a  város  díszpolgárává  
választja meg." Szurmay életéről  és pályafutásáról  a következőket 
kell tudnunk:  1860. december  19-én  született Krassó-Szörény vár-
megyében.  1882—1884-ben  a  budapesti  Ludovika  Akadémián,  
1887—1889-ben  pedig a bécsi  hadiiskolában  tanul. Rövid  időn be-
lül  kapitányi  rangot kap,  majd  a 20.  honvédgyalogezred  parancs-
nokává  nevezik  ki.  1907-ben  a honvédelmi  minisztérium  osztály-
főnöke  és  államtitkár.  1914  novemberének  végén  a  28.  
honvédgyalogosztály  parancsnoki  tisztével  bízták  meg,  amivel  át-
vette  az Ung-völgyi  csapatok  vezetését.  Szurmay  pályafutásának  
emlékezetes  lapjai  íródtak Ung megyében. Jelentős az uzsoki  had-
műveletekben  játszott  szerepe.  Az  első  világháború  itteni  frontja  
akkoriban  úgy  alakult,  hogy  a  cári  csapatok  egészen  Homonnáig  
(ma Szlovákia  területe)  törtek  előre.  Szurmay  ekkor  sikeres beke-
rítő  hadmozdulatot  hajtott végre,  amelynek  eredményeként  az  el-
lenség kiürítette  Homonnát és a korabeli  határon  túlra  menekült.  
December  elején  az  erők  újabb  átcsoportosítását  szervezte,  visz-
szavonulást  színlelve  sikeres támadásokat  folytatott.  Megemlítés-
re  méltóak  még  Szurmay  1915 januári  és  márciusi  hadjáratai  és  
ezenkívül néhány népszerű hadjárata. Az erre vonatkozó  részletek  
bemutatása  azonban  messzemenően  kinövik  ezen  írás  térbeli  le-
hetőségeit. 

Rendkívüli  teljesítményének bizonyítékát kitüntetései  tükrözik.  
Ezek közül  csak néhányat  sorolok fel: Ferenc József császári  tiszti  
keresztje, a Mária Terézia rend lovagkeresztje, bárói címét az uzso-
ki hágó  védelméért  kapta.  

Nagy jelentőségű  hadtörténeti  munkái  láttak  napvilágot,  mint  
például:  A  honvédség  fejlődésének  története,  1868—1898,  Az  eu-
rópai  hadseregek.16  

Munkács 
Trefort Ágoston 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi  miniszter az  1883-as  
év  közepén  felkereste  Magyarország  északkeleti  megyéinek  szék-
városait.  Szigetről  Nagyszőlősön  keresztül  érkezett  Beregszászba,  



majd Munkácsra.  Ebből kifolyólag és  figyelembe  véve  a miniszter-
elnök jótéteményét  Munkács  város közoktatásának  fejlesztése  te-
rén, Cserszky Antal képviselő javaslatára  a város díszpolári  címre  
teijesztette  elő.  Az  1883.  június  12-én  tartott  képviselőtestületi  
gyűlés Trefort Ágostont: „...  ki  a magyar  nemzeti  közoktatás  terén  
törhetlen  fáradozása  és  példás  munkásságával  halhatatlan  érde-
meket  szerzett;  —  a nemzet  örök háláját  méltán  kiérdemelte  ma-
gyar királyi  vallás  és közoktatásügyi  Miniszter  urat, ki  városunk  
nevelésügyét  a  legrokonszenvesebb  figyelemben  részeltetni  meg  
nem szűnik,  és e város köznevelésügyi  intézményeit  mintaszerük-
ké fejleszteni kívánja — Munkács városa díszpolgárául  megválasz-
tottuk, ..." A díszoklevélhez kapcsolt kísérőlevélben  hangsúlyozták:  
„...  azon  hő  kívánalom  kiséretében  becses  köreihez juttatni,  hogy  
a haza, nemzet, és különösen nemzetiségi különbség nélkül  e város 
összes polgársága javára drága életét a legnagyobb boldogság közt 
az  egek  Ura  sokáig  tartsa  meg."  

Az  1883.  július  24-én  kelt  miniszteri  köszönőlevélben  többek  
között  így  ír:  „Eletem  küzdelmeinek  egyetlen  jutalma  azt  látni,  
hogy  törekvéseimet  e  haza jobbjai  méltányolják  s  a  mag,  legyen  
bár  csekély,  mit  elvetettem  kikél  és  gyümölcsöz.  Munkács  város  
oklevele is erről  győz meg,  s ezért fogadja tekintetes  Polgármester  
ur, és adja át a város polgárainak  is mélyen  érzett  köszönetemet."  

Négy nappal  díszpolgárrá  való választása  után  Trefort  Ágoston  
megérkezett Munkácsra. Itt megtekintette  a város jótékonysági  és  
közintézményeit,  majd  folytatta  tovább  országjáró  útját.1  

Literáty  Ödön,  Komjáthy  Béla  

Az  1886.  szeptember  9-én  tartott  munkácsi  képviselőtestületi  
gyűlésen  Literáty  Ödön  és  Komjáthy  Béla  Magyarország  ország-
gyűlési képviselői Munkács díszpolgáraivá lettek megválasztva.  „...  
s  mint  ilyenek  egy  idejüleg  az  e  városnál  lévő  különös  polgári  ja-
vadalmak  teljes  élvezetével  díjtalanul  fel  is  ruháztatnak."  Levél-
tárunkban  csupán  Literáty  Ödön köszönőlevele  maradt ránk  (kelt  
1886.  szeptember  25-én),  amelyben  többek  között  ezeket  írja:  
„Apám  egész  életében  a legbensőbb  szeretettel  csüggött  Munkács  
városának  előhaladásán,  és  az  érzést,  mely  bennem  is  kiolthatat-



lan  lánggal  ég  én  tőlle  örököltem,  s  igy  akarom  átadni  fiamnak,  
mert mig egy  utódom  lesz,  annak  szentebb kötelességének  lennie  
nem  szabad,  mint  Munkács  városa  közügyeit  lelkén  viselni  s  tö-
retlen buzgalommal  küzdeni  mindazért,  ami  Munkács  városának  
anyagi  és szellemi  felvirágozására  vezet."  

Bár  mindketten  sokat  tettek  Munkács  anyagi  és  szellemi  fejlő-
déséért, jelenleg  szinte  teljesen  ismeretlenek.  Ezért röviden  vázo-
lom mindkettőjük  pályafutását.  

Literáty  Ödön  1847.  február  7-én  Kisbégányban,  az  ottani  re-
formátus lelkész családjában  született. A gimnáziumot  Sárospata-
kon, a jogi kart Eperjesen végezte. 1867-ben  Bereg megye esküdtté 
választotta,  egy évvel később pedig a pénzügyminisztériumban  se-
gédfogalmazó lett. 1871-ben ügyvédi oklevelet nyert és a budapesti 
pénzügyigazgatóságnál  a pénzügyeket  vezette,  1874-ben  kilépett  
az  államszolgálatból  s  Budapesten  ügyvédi  irodát nyitott.  1881—  
84-ig a Mezőkaszonyi  kerület képviselője, 1884 óta pedig a munkácsi 
kerületet  képviseli.  Mint  ügyvéd  sikeres  volt  s  így  a  képviselőház  
igazságügyi  bizottságának  több  ízben  volt  előadója.  Kiváló  szónok  
volt, ünnepélyeket  szervezett.  Munkácsi  népszerűségének  köszönhe-
tően két ízben  egyhangúlag választották  meg képviselőnek.  Irodalmi  
téren  is  működött,  de  erre  csak  kevés  időt  szentelhetett.  1887.  de-
cember  12-én  egy pisztolypárbaj  áldozataként hunyt  el.  

Komjáthy  Béla  országgyűlési  képviselő  a  Szabolcs  megyei  Ka-
rászon  született  1847. június 24-én.  Gimnáziumi  tanulmányit  Sá-
rospatakon,  Debrecenben  és  Lőcsén  végezte,  aztán  Kassán,  majd  
a  budapesti  egyetemen jogot hallgatott.  1868-ban  oklevelet  nyert  
és  Budapesten  ügyvédi  irodát  nyitott.  Képviselővé  1875-ben  vá-
lasztották  meg  először  függetlenségi  programmal  s azóta  alig  egy  
év  kivételével  állandó  tagja  a képviselőháznak,  hol  különösen  az  
igazságügyi  és  hadügyi  tárgyalásokban  vett  rész  tevékenyen.  Al-
elnöke volt az országgyűlési  függetlenségi  pártnak. Mint képviselő 
leginkább  pénzügyi  és közgazdasági  kérdésekkel  foglalkozott.18  

Kossuth Lajos 

A munkácsi polgármesteri  hivatal  iratanyaga közt található  egy  
ügydarab, amely Kossuth  Lajos Munkács város díszpolgárává  való  



választását tárgyalja. A munkácsi  képviselőtestület  8154 sz. hatá-
rozata kimondta:  „...  A  minden  magyar  előtt tettét  és hazafiúi  ér-
zeténél  fogva vont  példaként  lebegő  férfiúi  Kossuth  Lajos  volt  or-
szágos  kormányzó  iránt  —  e  város  részéről  is  táplált  hódoló  
tisztelet,  kegyelet  és  lángoló  szeretet jeléül  e város  szerény  köte-
lékébe  díszpolgárrá  ezennel  felvétetik,  s erről  az iránta táplált  ér-
zelmek kifejezését díszokmánnyal  értesíttetni rendeltetik.  Fogana-
tosításával  a  polgármester  és  a  főjegyző  bizatnak  meg.  Munkács  
1886. november  25-én  tartott  képviseleti  közgyűlésből."  

A  díszoklevélhez  csatolt kísérő  levelet  Merényi  János  Munkács  
polgármestere fogalmazta meg. Itt szólt a város  közművelődéséről,  
az egykori kormányzó díszpolgárságát indokló tényekről. Vidékünk 
történetéből  ismeretes,  hogy  a  Kossuth  Lajos  vezette  szabad-
ságharc idején Munkács és környékének  lakossága  kitörülhetetlen  
oldalakat  írt  1848  történetébe.  Itt  elég,  ha  csak  a  Munkácsi  vár  
szerepére,  a podheringi  csatára,  vagy  a Kazinczy-hadtest  munká-
csi főhadiszállására  utalok.  

1887  márciusában  a  díszoklevelet  elküldték  Kossuth  Lajos  tu-
rini  (Észak-Olaszország)  címére.  A  szabadságharc  száműzötte  
megelégedéssel  fogadta  a  város  előtte  való  tisztelgésének  ezt  a  
módját. Terjedelmes köszönőlevelét  Kiskunfélegyházának  címezte  
ugyan,  de benne hangsúlyozta,  hogy  ebből  értenie  kell  a többi  vá-
rosoknak  is.  A  levélben  elemzi  Magyarország  helyzetét  az  Oszt-
rák-Magyar  Monarchiában,  megemlítve  hazája  megcsorbított  jo-
gait.  íme  egy gondolat  a nyomtatásban  is megjelent levélből:  „Ha  
szerény  nevem  emléke  tul  találná  élni  halálomat,  habár  csak  úgy  
is,  mint  a virágot  túléli  illatja,  midőn  szirmai  földre hullanak,  azt  
az  egy elismerést  — ugy hiszem  —  nem fogná  emlékemtől  megta-
gadni  még  ellenségem  sem,  hogy  nem  magamnak  éltem,  hanem  
hazámat igyekeztem legjobb belátásom  és tehetségem  szerint  szol-
gálni  becsületes  szándékkal,  önzetlenül..."  (Turinban,  1887.  már-
cius  20.  Hálás  Érzéssel  maradok  Kossuth  Lajos  s.  k.)"1!)  

György  Endre  

Az  1891.  augusztus  6-án  ülésező  munkácsi  képviselőtestület  a  
kerület országgyűlési  képviselőjét, György  Endrét  a város  díszpol-



gárai  közé  emelte:  „...  a város fejlődése  és  előhaladása  érdekében  
kifejtett  ügybuzgalmáért  Munkács  város  díszpolgárává  választa-
tott." (így  értesített  erről  a Bereg  című lap  1891.  augusztus  16-ai  
száma).  Mivelhogy  a  munkácsi  levéltár  nem  tartalmaz  György  
Endre  díszpolgárrá  való választásáról  külön  ügydarabot,  egyelőre  
csupán  a  fenti  tényeket  közölhetem.  Tovább  folytatva  a kutatást,  
remélem,  hogy  a jövőben  egy  bővebb  e  témának  szentelt  tanul-
mányban  ismertethetem  György  Endre  díszpolgárrá  választásá-
nak  körülményeit  is.  

Az  alábbiakban  Pallas  Nagy  Lexikonénak  8.  kötete  (451—452  
old.) és a Vasárnapi Újság 1905. június  25—i számának adatai alap-
ján  bemutatom  pályafutását,  tevékenységét.  György  Endre  vidé-
künkön,  Huszton  született  1848.  március  18-án.  Tanulmányait  
Máramarosszigeten  (ma  Románia),  Debrecenben  és  Budapesten  
végezte.  Jogászként  szerkesztette  az  „Új  nemzedék"  című  folyó-
iratot.  1870-ben  a  közmunka  és  a  közlekedésügyi  minisztérium  
tisztviselőjeként tanulmányutakon  vett részt. Az olasz és az  angol  
közlekedésről  terjedelmes tanulmányokat  adott ki. Ebbeni  szakér-
telmét több helyi  érdekű vasútvonal  létrehozásánál  kamatoztatta.  
1878-ban  az  Ugocsa  megyei  Halmiban  (ma  Románia),  1871-ben  
pedig Munkácson választják meg országgyűlési képviselőnek.  Ezen 
tisztségét  1901-ig  töltötte  be.  Szerkesztette  a  Nemzetgazdasági  
Szemlét  és  a  Vasúti  és  Közlekedési  Közlönyt.  1876  óta  tagja  az  
Akadémiának,  számos értekezése jelent meg.  Nagy  tevékenységet  
fejtett ki  a hitelszövetkezetek  és egyes helyi  vasutak  létesítésében.  
Az  1885-iki  nemzetközi  gazdakongresszuson  ő fejtette ki  egy köz-
ponti  hitelszövetkezet  létrehozásának  eszméjét.  Nevéhez  fűződik  
a  debreceni-hajdúnánási,  morvavásárhelyi-szászrégeni,  Debre-
cen-nagylétai  vasutak  szervezése.  

Felfelé  ívelő  pályája  1905-ben  teljesült  be,  amikor  ugyanis  az  
ekkor  alakult új kormány  földművelésügyi  minisztere  lett.20  

Darányi  Ignác  

1897. november 3-ai  dátummal  negyvenhat köztiszteletben  álló  
munkácsi  polgár  —  köztük  a kiváló  történész,  Lehoczky  Tivadar  
—  aláírásával  indítvány  érkezett  a városi  tanácshoz.  Darányi  Ig-



nác,  Magyarország  földművelésügyi  miniszterének  díszpolgárrá  
választása  érdekében.  Ez  a  levél  a következőket  tartalmazta:  „...  
ezennel indítványozzuk, hogy a Bereg megyei  Ruthén (ruszin) kér-
dés  megoldása,  a havasi  gazdálkodási  rendszer  meghonosítása,  a  
gazdasági  szakoktatás szervezése és az állattenyésztés okszerű fej-
lesztése körül  —  vármegyénk  és városunk  érdekében  kifejtett,  ál-
dozatot  nem  ismerő  nagy  szabású  áldásos  működéséért  —  hálás  
köszönetünk  parányi  megnyilatkozása  és  a méltó  érdem  elismeré-
séül:  Nagyméltóságú  Dr.  Darányi  Ignác  m.  kir.  fódművelési  mi-
niszter  urat  válasszuk  meg  városunk  diszpolgárává  és  az  oklevél  
átadására  a képviselőtestület  három  tagját bizzuk  meg."  

A november  4—én ülésező  városi  tanács  a beadványban  említett  
érdemek alapján  Dr. Darányi Ignác „Munkács város  díszpolgárává  
közlelkesedéssel  s egyhangúlag megválasztatik,  és ezen  város  pol-
gárait megillető jogoknak  részesévé  tétetik." A minisztert  távirat-
ban  értesítették  a hírről  és  Cseh  Lajos  akkori  polgármester  intéz-
kedett  a  város  címerével  ellátott  díszes  oklevél  elkészítéséről.  A  
díszlevél  némi  késéssel  1898  közepén  készült  el.  Átadásával  két  
országgyűlési  képviselőt,  Nedeczey Jánost  és Komjáthy  Bélát  bíz-
ták  meg,  akik  készséggel  teljesítették  küldetésüket,  egyidejűleg  
tárgyaltak  a miniszterrel  a vasúti  internátussal  és  a  dohánygyár-
ral  kapcsolatos  kérdésekről.  

Darányi  köszönőlevelében  (kelt  1898. június  29.)  többek  között  
így ír: „Legkedvesebb kötelességemnek  tartom, hogy  a  megtisztel-
tetésért,  mellyel  a hazánk  történetében  mindenkor  nevezetes  sze-
repetjátszott és napjainkban  is a felvidék fontos tényezőjét képező 
város  polgárai  soraiban  ily  diszes  helyet  biztosítottak  részemre,  
ugy  tekintetes  Polgármester  urnák, mint a város  tisztelt  közönsé-
gének  őszinte  köszönetet  mondjak."  

Munkács  és  Darányi  kapcsolatát  bizonyítja  az  a  tény  is,  hogy  
nemsokkal  a  díszpolgári  oklevelének  átvétele  után,  1898.  július  
11-én  Munkácsra  érkezett.  A  város  képviselői  az  uradalmi  kas-
télyban  (a  Rákóczi  kastélyban)  fogadták  a magasrangú  vendéget,  
ahol  órákig  tárgyaltak  Munkács  fejlesztésének  problémáiról.21  



Tabódy József  

Munkács  város képviselői,  miután  elhatározták  a város  szülöt-
tének, Tabódy  Józsefnek  díszpolgárrá  való  választását,  1901.  feb-
ruár 9-én  a következő  szövegű beadványt intézték  a képviselőtes-
tülethez:  „Alólirott  képviselőtestületi  tagok  azon  meggyőződésből  
kiindulva hogy a közügyek  és a közjó  terén kifejtett önzetlen  mun-
kálkodásnak  — a nagy közönség,  a polgártársak  osztatlan  elisme-
résénél szebb jutalma nincsen, indítványozzuk, hogy Tabódy József 
császári  és  királyi  kamarás,  osztálytanácsos  ur  Öméltóságát,  az  
Országos Fehér Kereszt (országos  lelencház  egyesület —  a szerző) 
egylet másodelnökét,  —  abból  az alkalomból,  hogy  az itteni  Fehér  
Kereszt  egylet  elnöksége  e város képviselő  testületét  a város  és  a  
vidék hálás köszönetének  tolmácsolására  megkereste,  —  azon  ki-
váltó  érdemei  elismeréseül,  melyeket  О  Méltósága  egyrészt  az  
egész országban  a Fehér  Kereszt  egylet fiókjainak  sikeres  szerve-
zésével, —  másrészt  pedig különösen  megyénkben  már  a  múltban  
Munkács város történetének megírásával, a jelenben pedig a Fehér 
Kereszt  egylet  fiókjának  megalapitásával  e  város  körül  szerzett,  —  
s  azon  valóban  megható  ragaszkodás  viszonzásául,  melyekkel  e  
város, hajdani  gyermekkori  lakhelye  iránt mindenkor  viseltetett,  —  
városunk díszpolgárává megválasztjuk! Munkács,  1901. február 9." 

Hasonló tartalmú levelet kapott a városi vezetés a Fehér Kereszt 
Országos  lelencház  egyesület  munkácsi  fiókintézetétől,  amelyben  
Tabódy József alapító szerepét hangsúlyozzák  az egész vidék Fehér  
Kereszt  mozgalmában.  

Az  1901.  február  14-én  ülésező  képviselőtestület  közmegelége-
déssel  a kérvénybe  foglaltak  alapján  Tabódyt  a város  díszpolgárai  
közé  fogadta.  Az  erről  távirtaban  informált  Tabódy  megtalálta  
módját, hogy rövid időn belül  szülővárosában köszönje meg a város 
előtte  való  tisztelgésének  e  nagyszerű  módját.  A kiváló  díszítéssel  
dekorált díszoklevél  a budapesti  „Posner Károly  Lajos és fia" papír 
és írószerkereskedőnél  120 korona  költséggel  készült  el.  

Tabódy  1901.  április  21-én  érkezett  Munkácsra,  ahol  a  város-
háza nagytermében  ünnepélyes keretek között  Cseh  Lajos  Polgár-
mester  nyújtotta  át  a díszoklevelet.  A kitüntetett rövid,  de  tartal-
mas  beszédében  köszönte  meg  a jelenlevőknek  az  ajándékot.  Az  
alábbiakban  a levéltárunkban  írásban  megmaradt  köszönőbeszéd-



bői  idézek  néhány gondolatot:  „Alig  van  város  e hazában  melyben  
talán  a népregén  alapuló  neve  által  is  folyton  emlékeztetve  arra,  
hogy mily munkás küzdelembe került e honnak elfoglalása daczára 
vegyes  ajkú  és vallású lakosságának,  oly  szép  egyetértés  és  haza-
fias  szellem uralkodnék  mint Munkácson,  hol  mindenki  hive  saját  
vallásának  de becsülője  a másénak  is!"22  

Wlassits  Gyula  

1903  decemberében  Munkács  város  képviselői  egy  folyamod-
ványt adtak be a képviselőtestületnek,  amelyben  kérték  Dr. Wlas-
sits Gyulának,  Magyarország  vallás-  és közoktatásügyi  miniszte-
rének  felvételét  a  város  díszpolgárai  közé.  A  város  evvel  a  
gesztussal  nyilvánította  ki  háláját Wlassits  irányában  azokért  az  
elévülhetetlen  érdemekért,  amelyeket  a Munkácsi  Állami  Gimná-
zium  és  a hozzá  kapcsolódó  internátus  anyagi  támogatásával  ér-
demelt ki. Aktívan bekapcsolódott nemcsak Munkács,  de vidékünk 
más  városainak  közművelődésügyi  fejlesztésébe  is.  1903  elejétől  
Wlassits  Gyulának köszönhetően  a munkácsi  gimnázium  interná-
tusa  állami  kezelésbe  ment  át  és  tekintélyes  állami  segélyhez  ju-
tott.  Evvel  a város  régi  óhaja  teljesült.  

1903. február  12-én  a városi  képviselőtestületi  közgyűlés  hatá-
rozatban  fogadta  el  a következőket:  „Ezen  indítvány  a  képviselő-
testület  egyhangú  hozzájárulásával  találkozván,  ennek  folytán  
nagyméltóságú  Dr. Wlassits  Gyula Vallás-  és közoktatásügyi  mi-
niszter  ur  a  munkácsi  főgimnáziummal  kapcsolatos  állami  inter-
nátus létesítése alkalmából  a képviselőtestület hálás köszönetének 
parányi  megnyilatkozása  és a méltó  érdem  elismeréséül  Munkács  
rendezett tanácsú város diszpolgárává közlelkesedéssel  és egyhan-
gúlag  megválasztatik  és  ezen  város  polgárait  megillető  jogoknak  
részesévé  tétetik."  Erről  táviratban  értesítették  a miniszter  urat,  
amire  a következőt válaszolta: „Őszinte örömmel  vettem  sokra be-
csült  távirati  tudósítását,  hogy  Munkács  város  polgárává  válasz-
tattam. A legszívesebb érzelmekkel  eltelve uj polgártársaim  iránt,  
sietek nagyságodnak köszönetet mondani  a  figyelmes  tudósításért.  
Kitűnő  tisztelettel.  Wlassits  s. k." 



A díszoklevél kiállításával  Cseh Lajos polgármestert bízták meg. 
A díszítésekben  gazdag  oklevél  120 koronáért készült  el  Budapes-
ten. 

Wlassits  Gyula  sokoldalú  tevékenységéről  még  elmondhatjuk,  
hogy  mint  miniszter  nagyban  elősegítette  az  egész  Magyarország  
oktatásügyének  fejlődését.  О volt  az,  aki  kieszközölte  a király  en-
gedélyét  arra,  hogy  a  nők  —  igaz  miniszteri  külön  engedéllyel  —  
tanfolyamokat  hallgathassanak  a bölcsészeti  —  tanári,  orvosi  és  
gyógyszerészi  szakokon  és eredményes  vizsga  után  éppolyan  okle-
velet  szerezhessenek  mint  a  férfiak.  Egyéniségének  méltó  helyet  
kell  elfoglalnia  Munkács  művelődéstörténetében.23  

Lukács  László  

A  munkácsi  polgármesteri  hivatal  iratanyaga  között  található,  
1911.  november  21-én  kelt  dokumentum  szerint  Lukács  László,  
Magyarország pénzügyminisztere  volt az: „...aki legjobban  ismételt  
kifejezésre juttatta  azt  a lekötelező  figyelmet,  melyet  városunk  az  
ő  részéről  már  a múltban  is  tapasztalt  és  gyors  intézkedéssel  le-
hetővé  tette,  hogy  Munkácsy  Mihály  szülőháza  igen  méltányos  
árért jusson  a  város  tulajdonába.  E  tettével  városunk  anyagi  ér-
dekeit istápolta, nagy szülöttünkkel  szemben érzett kegyeletünket 
megértően  támogatta  és több kulturális  törekvésünk  megvalósítá-
sát  tetemesen  elősegítette."  Továbbá  a munkácsi  dohánygyár  lét-
rehozásában  vállalt személyes érdemeiért fejezte ki háláját  a dísz-
polgári  kinevezésével  a város.  Az  idézett javaslatot  számos  városi  
képviselő  aláírta és az  1911. november 30-án  tartott képviselőgyű-
lésen  egyhangúlag  el  is fogadták.  A határozatról  nyomban  értesí-
tették  az  újdonsült  díszpolgárt,  aki  köszönetét  fejezte  ki  a  város  
tiszteletének  kinyilvánításáért.  Az  említett  dokumentumok  közt  
megtalálható  a díszoklevél  szövege, amely szintén  közérdeklődésre  
tarthat  számot,  mivel  csak  elvétve  találhatók  meg  ilyenek  az  e  
témával  foglalkozó  aktákban:  



.DÍSZOKLEVÉL 

Mi  ludányi  Bay  Gábor  polgármester  és  Lehotay  Zsigmond  fő-
jegyző  Munkács  rendezett  tanácsú  város  képviselőtestülete  nevé-
ben adjuk tudtára mindazoknak,  akiket illet, hogy  az  1911-ik  esz-
tendő  Szent  András  hava  30-ik  napján  tartott  diszközgyülésünk  
törvényadta  jogával  élve  egyhangú  lelkesedéssel  díszpolgárának  
választotta 

Nagyméltőságos  dr.  LUKACS  LÁSZLÓ  valóságos  belső  titkos  
tanácsos  pénzügyminiszter  urat,  megemlékezvén  az  ő  nagy  érde-
meiről, melyeket dohánygyárunk létesítésével és Munkácsy Mihály 
szülőházának  a  város  birtokába  való juttatásával  szeretett  váro-
sunk  fejesztése  körül  szerzett,  s  ezen  ünnepélyes  határozat  folyo-
mányaképpen  Önagyméltóságát  mindama  jogok  részesévé  tette,  
amelyek  e város  polgárait hagyományos  módon  megilletik.  

Minek tanuságtételéül  és örök időkre szóló bizonyságul jelen  ok-
levelet  kiadván,  azt  aláírásunkkal  és  a  város  pecsétjével  is  meg-
erősítettük. 

Kelt  Munkácson  az  Ur  1912.  esztendejében  Böjtmás  (Mártius)  
havának  napján."  

(aláírások)24 

Nedeczey  János  

Dr. Katz Sándor javaslatára a munkácsi városi  képviselőtestület  
felülvizsgálta Nedeczey János (1852—1934) díszpolgárrá  választá-
sáról szóló indítványt. Nedeczey közismert polgára volt a városnak, 
magáénak mondhatta  a vaskorona lovagja címet, kormányzója  volt  
a  Munkács-Szentmiklósi  uradalomnak  és  a  város  polgármesteri  
székét is sokáig foglalta. A díszpolgárságával  foglalkozó  ügydarab-
ban  —  amely  a  munkácsi  polgármesteri  hivatal  dokumentumai  
közt található — így értékelik  a díszpolgár-jelöltet:  „Munkácson  a  
közintézmények  létesítésében,  gyarapítása  és  fejlesztésében  her-
vadhatatlan  érdemei  vannak,  —  a  ki  a közügyek  előmozdításától  
még nagy anyagi  áldozatoktól  sem riad vissza, —  a kinek jótékony-
sága határtalan  és tevékeny  életében  folyton  szülővárosa  és  lakó-
inak java és boldogulásával foglalkozik, — a kit nemes  emberbaráti  



rokonszenves  érzelmeinél  fogva  mindenki  osztatlanul  egyaránt  
igazán tisztel, szeret és becsül.  Ennek alapján  1912. február  15-én  
a  képviselőtestület  egyhangűlag  megszavazta  az  erre  vonatkozó  
határozatot,  ezenkívül  a következőkről  döntött:  „a  Beregmunkácsi  
Takarékpénztár  mellett  (...)  az  Erzsébet  utcza  összeköttetésével  
nyitott új  utcát  Nedeczey János  utcának  nevezi  el."  

Nedeczey  szerénységéről  tanúskodik  az  a tény, hogy  lemondott  
a  díszpolgári  címről.  így  a  város  az  emlékének  megőrzését  a  kö-
vetkezőképp képzelte el: „mint áldásos tevékenységű polgárok min-
taképét,  a  hálásabb  utókor  számára  is  megőrzi  azzal,  hogy  élet-
nagyságú  arcképét  közgyűlési  terme  számára  egy  hirneves  
festőművész  által  megfesteti."  О azonban  ezt  a gesztust  is  vissza-
utasította  és a kép megfestésére kiutalt pénzhez még hozzájárulva 
arra  kérte  a város  vezetőit, hogy  ezt  az  összeget  Munkács  fejlesz-
tésére  használják  fel.  

Nedeczey  János  1852.  december  23-án  született  Munkácson.  
Fiatal  ügyvédként  ügyésze  lett  az  apja  által  alapított  Beregmun-
kácsi  Takarékpénztárnak,  majd  Munkács  városának.  Négy  alka-
lommal  volt országgyűlési  képviselő,  1898-ban  a Schöborn  Buche-
im  grófi  uradalom  vezetését  vállalta  el.  Lehetetlen  felsorolni  
mindazon  jótékonysági  alapítványokat,  melyekhez  hozzájárult.  
Többek  között  az  egykori  munkácsi  gyermekmenhely  megnyitása  
is nevéhez fűződik, volt helyettes  miniszteri  biztos, a Vöröskereszt 
megbízottja  stb.  Meglepően  szerény  életvitele  kortársainak  is fel-
tűnt. Eletének 82. esztendejében hunytéi  1934.január4-én.  Ekkor  
fogalmazódott meg az a szándék, hogy a városháza falába egy már-
ványtáblát  helyeznek  el  és  itt felsorolják  mindazokat  az  intézmé-
nyeket,  alapítványokat  és  tisztségeket,  amelyeket  élete  folyamán  
létesített,  illetve viselt.  Kívánatos lenne, ha Munkács  e kiváló  pol-
gára  születésének  190.  évfordulójára  megvalósítaná  ezt  a rég  ki-
fejezésrejutott  gondolatot.  Befejezésül  egy  Munkácson  megjelenő  
lap (Az  Oslakó  1934. január  14.) cikkéből  idézek,  amely  Nedeczey  
elhunytáról  értesített:  „Az  ő  élete,  az  ő  egész  közéleti  működése  
valósággal  élő  megtestesítője  annak  az  elgondolásnak,  hogyan  le-
het az egyénnek, az embernek felolvadni, eltűnni  a köznek, az em-
beriségnek  a körülötte  élő  és  dolgozó  embertestvéreinek  a  szolgá-
latában."25 



Tisza István, Jankovich  Béla,  
Schönborn Bucheim  Frigyes  Károly  

Munkács  képviselői  1914.  február  12-én  kérvénnyel  fordultak  
a városi képviselőtestülethez  gr. Tisza  István kormányelnök,  Jan-
kovich  Béla  kultuszminiszter  és  gr.  Schönborn  Bucheim  Frigyes  
Károly díszpolgárrá választása  ügyében.  így  a február  17-én  meg-
tartott rendkívüli  ünnepi közgyűlésen  nagy lelkesedéssel  fogadták  
el  ezen javaslatot: „azon  nemes cselekedeteiért,  hogy Munkács vá-
rosának  azon  régi  óhaját, hogy  itt a magyarság véghatárán,  a ma-
gyarságnak  mintegy  templomaként  internátussal  egybekötött  ta-
nítóképző  intézet  létesítését  lehetővé  tették,  illetve  ezt  Munkács  
városának megadták, a város képviselőtestülete miután  másképen  
háláját leróni nem tudja, nagy érdemeikért hálája és ragaszkodása 
jeléül  a város  díszpolgáraivá  egyhangú  lelkesedéssel  megválassza  
és minden jogok  részesévé teszi, melyek  ezen  város polgárait  meg-
illetik." 

A határozatról táviratban  értesítették  az érintetteket, mire Jan-
kovich  Béla  táviratban, Tisza  István  pedig levélben  köszönte  meg  
a kiváló  ajándékot.  

Mivel  gr.  Schönborn  Bucheim  Frigyes  Károly  személye  legin-
kább kötődik  Munkács  múltjához,  megemlítek  néhányat  a köz ja-
vára tett jótéteményei közül.  О volt az, aki mint a munkácsi  római  
katolikus  templom  és  plébánia  kegyura,  már  1896-ban  javasolta  
a régi róm. kat. templom újjáépítését. A későbbi építkezést tetemes 
összeggel támogatta.  1906. október  12-én  Munkácson húszezer ko-
ronányi alapítványt tett a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál, hogy annak kamataiból  évenként öt beregmegyei 
ifjúnak  a  munkácsi  állami  főgimnázium  internátusában  díjtalan  
ellátást  biztosítson.26  

Linsingen  Sándor  

Gr.  Schönborn  Bucheim  Frigyes  Károly  és  társai  indítványára  
1916. június 28-án  egy levelet intéztek  a munkácsi  városi  tanács-
hoz,  amelyben  kérik  Linsingen  Sándor  német  tábornok  felvételét  
Munkács  díszpolgárai  közé.  Linsingen  az  első  világháború  idején  



a magyar királyi hadsereggel  szövetséges német  déli hadsereg ve-
zetője  Munkács  környékén  teljesített  szolgálatot.  A  41  aláírással  
alátámasztott beadvány  a tábornok  tetterejét, katonai  téren  elért  
sikereit  és  Munkács  városa  védelmében  játszott  fontos  szerepét  
emeli ki. „... nemzetünket mindenkoron jellemző hálás  elismerésé-
nek  kifejezését,  mint  a  város  közhangulatának  legszebb  megnyi-
latkozását  nem  képzelhetjük  méltóbban  megörökíteni,  mint  ugy,  
hogy Munkács  városa  közönsége  a legmegtisztelőbb  és igy  legma-
gasabb  polgári  elismerés  igazolásául  Linsingen  Sándor  tábornok  
urnák  munkácsi  díszpolgárrá  való  megválasztását  kimondja  s  ez  
által  őt, mint egykor e város védelmére  is sietett  szövetséges hőst, 
Munkács  városa  polgárává fogadja."  

Ezen  dokumentum  alapján  1916. július  2-án  a  városi  képvise-
lőtestület  a következő  határozatot hozta: „Munkács város képvise-
lőtestülete az indítványt magáévá teszi és nemes Linsingen  Sándor  
német  vezérlő  tábornok  ur  О  nagyméltóságát  egyrészt  annak  ha-
tása  alatt,  hogy  már  előzőleg  féléven  át  élvezte  és  csodálta  a  szö-
vetséges német déli hadsereg vezetőségének  élén zseniális  vezény-
letének  és  hatalmas  tetterejének  messze  kiható  eredményeit,  —  
más részt, — hogy a legutóbb is hősies kitartása  és az  ellenségnek  
hazánk határától  való vissza tartása  által  részünkre újabb sikere-
ket biztosított,  —  városunk  polgárainak  hálás  elismerése  és  tisz-
teletteljes ragaszkodása jeléül, valamint a zwinini  diadal  emlékére  
egyhangú  lelkesedéssel  e  város  díszpolgárává  megválasztja  s  ez  
által  Öt,  mint  egykor  a  város  védelmére  sietett  szövetséges  hőst  
városunk  polgárává  fogadja  és  Öt  az  azzal  járó  jogok  részesévé  
avatja."  A  határozatról  táviratban  értesítették  a választottat,  aki  
hasonló  módon  köszönte  meg a város  iránta  érzett  tiszteletét.27  

Beregszász 
Kossuth Lajos 

Az  Osztrák-Magyar  Monarchiában  a Bach-korszak  után  lehe-
tővé vált, hogy  nyíltan  megemlékezzenek  az  1848—49-es  szabad-
ságharc hőseiről. A XIX. század végén tovább erősödött a Kossuth-
kultusz.  Ez  abban  is  megnyilvánult,  hogy  számos  város,  köztük  
Munkács,  Miskolc,  Kiskunfélegyháza,  Ungvár  díszpolgárává  vá-
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lasztotta  az  észak-olaszországi  Turinban  élő  Kossuth  Lajost.  
1886-ban  Beregszász városa is hasonlóképpen tisztelgett a magyar 
történelem  kiemelkedő  alakja  előtt.  

Erről a következőket olvashatjuk a beregszászi  képviselőtestület  
1886.  december 3-i jegyzőkönyvében:  „Beregszász  város  hazafias  
érzületű  polgárai  mélyen  át lévén  hatva  azon  tisztelet  és hála  ér-
zetétől, amellyel hazánk legnagyobb fiának, nemzeti  történelmünk  
kimagasló  alakjának,  Kossuth  Lajosnak  örök és elévülhetetlen  ér-
demei  iránt  magyar  hazánk  minden  hű  fia  méltán  adózik,  ezen  
közérzület  kifejezéseül  indítványoztatott,  hogy  Kossuth  Lajos  vá-
rosunk  díszpolgárává  választassék."  A közgyűlés  nagy  lelkesedés-
sel  elfogadta  az  indítványt.  

Ezzel  a határozattal  Beregszász  is  beírta  magát  Magyarország  
történelmi hagyománytisztelő  városai közé, amelyek büszkén  őrzik  
a  szabadságharc  emlékét  és  számontartják  hőseit.  

A  díszoklevelet  kézhez  kapva  bizonyára  meghatotta  Kossuthot  a  
város  iránta  érzett  tiszteletének  kinyilvánítása.  Nem  minden  hozzá  
érkező  díszoklevél  után  írt köszönőlevelet.  Ekkortájt  —  1886  végén  
és 1887 elején — csak Kiskunfélegyházát tüntette ki hálájának írásos 
megnyilvánulásával.  Üzenete azonban  Beregszász városához is szólt. 

Ismeretes, hogy Kossuth  Lajos eszméjét — a dualista  monarchia  
keretein  belül  —  fia,  Kossuth  Ferenc  vitte tovább,  aki  az  országos  
függetlenségi  párt vezére  lett.28  

Jókai  Mór 

A múlt  század végén  Bereg vármegye  is aktívan  bekapcsolódott  
abba  az  egész  Magyarországszerte  kibontakozó  jubiláris  mozga-
lomba,  amely  Jókai  Mór  írói  nagyságát  volt  hivatott  ünnepelni.  
1894 januárjában  került  sor  az  írófejedelem  tevékenységének  50.  
évfordulójára,  ennek  az  eseménynek  a jegyében  készült  kiadásra  
az  író  összes  alkotása,  amelynek  szerkesztését  Jókai  vállalta  ma-
gára.  Jókai  munkássága  felbecsülhetetlen  szellemi  gazdagságot  
foglal  magába, jól  tudták  ezt honfitársaink  is közel  száz  esztendő-
vel  ezelőtt.  A  száz kötetes  mű  előfizetési  díját  200  forintban  álla-
pították  meg,  melyből  ezer példányt adtak ki. A Bereg megyei  Ca-
sino gyűjtőíveket bocsátott  ki  az előfizetésre  szükséges  pénzösszeg  



megszerzése  érdekében.  A jubileumot  szervező  bizottság  a  műért  
befolyt  összeg  felét,  100  forintot,  a  szerzőnek  ajánlotta  fel,  ezt  a  
határozatot  megyénk  is  támogatta.  

1893.  november  20-án  Beregszász  képviselőtestülete  még  szo-
rosabbá tette Jókai Mór kapcsolatát a várossal, mivel  e napon  dísz-
polgárává  választotta.  Erről  a  tiszteletadásról  a  városi  tanács  
945—6013-as  indítványa  számol  be.  A  dokumentum  első  felében  
a tanács méltatja Jókai ragyogó tehetségét és „... nemzeti  nyelvünk  
mivelésének  kimagasló  és utolérhetetlen  buzgó  apostolát..."  Szóvá  
tették  az  író  műveinek  népszerűségét  Beregszászban.  Az  erre  vo-
natkozó, Zsíros Sándor  városi  főjegyző  által  megfogalmazott hatá-
rozat  a  következő  formában  látott  napvilágot:  „Ezen  nagy  férfiú  
ötvenéves  írói  működésének  országos  megünnepléséhez  hazafias  
örömmel hozzájárul  s ez alkalomból  a képviselőtestületi  közgyűlés  
— osztatlan lelkesedéssel  — a halhatatlan  érdemeket szerzett, ha-
zai irodalmunk egén örök fényben ragyogó Jókai  Mórt, hazánk  leg-
nagyobb íróját,  Beregszász  rendezett  tanácsű város  díszpolgárává  
megválasztja  s ezen  megválasztásáról  díszoklevélnek  átnyújtásá-
val  értesíttetni  határozza."  E határozatot  dr.  Buzáth  Kamii  pol-
gármester  és két  városi  képviselő  aláírásával  hitelesítették.  

A díszpolgárrá  való  avatás  után  az  oklevél  a Posner  (Budapest)  
féle műintézetben készült el, külön tartóval, amit kék bársony plüssel 
s aranydíszítéssel  láttak  el. A továbbiakban  a „Bereg"-megyei  lapból  
értesülhetünk, hogy  az oklevél  átadásával  megbízott küldöttség a ju-
biláris  napon,  azaz  1894. január  6-án  nem  tehetett  eleget  a  megbí-
zásnak,  ezért csak némi  késéssel juttatta  el  a díszoklevelet jogos  tu-
lajdonosának.  Két  hónappal  később  a  város  polgármestere  és  
főjegyzője nyújtotta  át  a  díszoklevelet  az  író  budapesti  otthonában.  
Az író örömmel  és szívélyesen fogadta a küldötteket és egyszerű sza-
vakkal köszönte meg a kitüntetést.  „Örül — úgymond — hogy  Bereg  
legmagyarabb városa, annak a megyének  a székhelye is  megemléke-
zett róla jubileuma  alkalmából,  mely  ott a határszélen  a közművelő-
dés védbástyájául tekinthető." Ezután bemutatta a beregszásziaknak 
könyvtárát és a látogatás végeztével emlékül aláírásával  ellátott fény-
képet  ajándékozott  a  követeknek.  

Bizonyára  az  író  iránti  tisztelet  és  megbecsülés  vezérelte  hat  
évvel később (1900 decembere)  a városi  tanácsot,  amikor úgy  dön-
tött,  hogy  Jókai  Mórról  utcát nevez  el  a  városban.29  



Wlassits  Gyula  

Bereg megye a XIX. század végén kezdett konkrét lépéseket ten-
ni  egy középiskola  létrehozása  érdekében. A bereg vidéki  lakosság  
régen  dédelgetett  álmát  testesítették  meg  ezek  az  intézkedések.  
1895 közepén  Gulácsy  Dezső  Bereg vármegye  alispánja  és dr.  Bu-
záth  Kamii  Beregszász  polgármestere  memorandumot  nyújtott  át  
dr. Wlassits  Gyula m. k. közoktatásügyi  miniszternek  a  Beregszá-
szi  Középiskola  létrehozásának  érdekében.  Nem  sokkal  később  —  
június  25—én  —  Beregszász  város  képviselőtestülete  elhatározta,  
hogy  küldöttséget  meneszt  Wlassits  Gyulához  a középiskola,  va-
gyis a gimnázium alapításának ügyében. Július 2-án a Budapestre 
érkezett beregszászi  küldötteket fogadta  a miniszter.  A  megbeszé-
lés folyamán  a tanügyek  vezetője biztosította  a küldötteket,  hogy  
neki  is  határozott  szándéka  azon  terv  megvalósítása,  miszerint  
minden  vármegyei  székhelynek  legyen  egy  teljes  középiskolája,  
egyben beleegyezését adta, hogy a város alreál iskolája fokozatosan 
teljes  középiskolává  fejlődjön  ki.  A  szóbelileg  megkötött  egyezség  
augusztusban  öltött hivatalos formát,  mivel  az  ekkor kiadott  ren-
delet nyilvánította az alreáliskolát gimnáziummá. Ismeretes, hogy 
a  gimnázium  az  1864-ben  megnyílt  református  felekezeti  algim-
náziumból  jött  létre.  1874-ben  állami  polgári  iskola  lett,  majd  
1890-ben  alreál  iskola.  

A  Vallás-  és  Közoktatási  Minisztérium  —  dr.  Wlassits  Gyula  
jóvoltából  —  1895.  augusztus  23-án  a  43.  395.  szám  alatt  kelt  
rendeletével  elrendelte, hogy  az  1895/96-os  tanévvel  a gimnázium 
1. osztálya  megnyíljon.  Ennek  a nagyjelentőségű  eseménynek  kö-
szönhetően  épült fel  1899—1900-ban  a Vérke parton  az új patinás 
épület, amelyben  az újonnan  szervezett gimnázium kapott  helyet.  

Beregszász  lokálpatriótái  különösképp  nagyra értékelték  ezt az 
eseményt  és  elhatározták,  hogy  elismerésüknek  és  hálájuknak  a  
legnagyobb mértékben  adnak kifejezést. Az  1895. augusztus  19-én  
tartott  képviselői  közgyűlésen  Buzáth  Kami i  polgármester  javas-
latára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel  elhatározta, hogy Wlas-
sits Gyula Vallás- és Közoktatásügyi  Minisztert  Beregszász  város  
díszpolgárává  választja  meg.  

November  20-án  népes  küldöttség  érkezett  Budapestre  a  dísz-
oklevél ünnepélyes átadása céljából, melynek tagjai voltak: dr. Bu-



záth  Kamii  polgármester,  Kallós  Tivadar  ev.  ref.  lelkész,  Warga  
Sándor  tiszti  főügyész,  Matavovszky  Béla  tanfelügyelő  és  Benda  
Kálmán  ügyvéd.  Polgármesterünk,  mint  a  küldöttség  szószólója  
méltatta  a közoktatás  vezetőjének  tevékenységét.  A miniszter  vá-
laszában  örömét fejezte ki, hogy  Beregszász  város közönsége  isko-
lai célokra ennyi  áldozatot hozott, és hangsúlyozta, hogy  a magyar 
közművelődés  terjesztése  körül  a haza  északi  határain  fekvő  vá-
rosoknak magasztos feladatai vannak. A továbbiakban  a miniszter 
magánlakásában  ebédet  adott  a küldöttség  tiszteletére,  ahol  kije-
lentette,  hogy  tervei  között  szerepel  egy  Bereg  megyei  utazás.  

Az átnyújtott  díszpolgári  oklevél  különlegesen  szép munka volt.  
Elől fehér díszkötés gazdag aranyozással,  közepén  a város címerét 
jelképező  arany oroszlán.  Bal  sarkában  a város színeit (piros, kék) 
viselő  zsinóron  a város pecsétje  volt aranyozott dobozban. A hátlap 
szintén  aranyozott  díszítéssel  volt ellátva. Az  oklevél  külső  leírása  
után  tekintsük  át  a  szövegét  is,  mivel  eredeti  oklevél  híján  ez  az  
egyetlen  módja, hogy  megismerkedjünk  egy múlt  századbeli  díszpol-
gári  oklevélben  foglalt  gondolatokkal.  Az  oklevél  gótikus  betűkkel  
íródott,  színezete  egyediségét hangsúlyozza.  Másolata  a következő: 

„Kivonat 

Beregszász r. t. (rendezett tanácsú) város  1895. augusztus  19-én  
tartott képviselőtestületi  közgyűlésének  jegyzőkönyvéből.  

36.  sz.  A  város  közönségének  általános  óhajából  kifolyólag  in-
dítványoztatott, hogy  Nagyméltóságú  dr. Wlassits  Gyula m. kir. val-
lás-  és közoktatásügyi  Miniszter  úr  Beregszász  város  díszpolgárává  
választassék  meg. Beregszász  r. t. város képviselőtestülete  a magyar 
nemzeti  közoktatásügy  oszlopos  tagja  —  dr.  Wlassits  Gyula  vallás-
és  közoktatásügyi  Miniszter  úr  О  Nagyméltóságának  hazai  oktatá-
sunk emelésére irányuló törekvései  és érdemei  iránt odaadó bizalom-
mal viseltetvén, az általa városunkban  létesített gimnázium  engedé-
lyezése alkalmával örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy városunk 
történetében  elévülhetetlen  érdemei  iránt  is  mély  hálaérzetének  ki-
fejezést  adjon,  s ez  alkalommal  egyhangú  lelkesedéssel  О  Excellen-
tiáját  Beregszász  város díszpolgárává  megválasztja.  

Kiadta:  Zsíros  Sándor  
v.  főjegyző"30  



Kossuth  Ferenc  

1900. november  11-ére Beregszász városának  képviselete  és in-
telligenciája  a városháza tanácstermében  Kossuth  Lajos  életnagy-
ságú arcképének  leleplezését hirdette  meg.  Erre  az ünnepélyre  az  
1848—1849-es  szabadságharc  vezérének  fia  az  országos  Függet-
lenségi Párt elnöke, Kossuth  Ferenc (1841—1914) is hivatalos volt. 
Beregszászba  érkezése  után  Warga  Sándor  vármegyei  tiszti  főü-
gyésznél  volt  elszállásolva,  majd Nagy-Beregre  látogatott  el,  ahol  
szót válthatott  függetlenségpárti  híveivel  és tájékozódhatott  a be-
regi  felvidék  problémáiról.  

Négy  órakor  a beregszászi  városháza  gyűléstermében  már  telt  
ház várta. Megjelenésekor — a két országgyűlési képviselővel,  Bar-
ta  Ödönnel  és  Kubik  Bélával  —  kezdetét  vette  a  díszközgyűlés.  
Warga  Sándor beszéde  után  Kossuth  Ferenc kért  szót. Többek  kö-
zött  ezeket  mondta: „Azt hiszem,  eljön  még  az  az  idő,  midőn  ezen  
elvek  (Kossuth  Lajos  elvei  —  a  szerző)  meg  fogják  hozni  gyü-
mölcsüket,  amely  gyümölcs  nem  lehet  más,  mint  áldás  szeretet  
hazánkra."  Miután  az  ünnepi  beszéde  elhangzott,  Barta  Ödön,  a  
felvidéki járás  országgyűlési  képviselője  soron kívüli  indítványára  
a közgyűlés  Kossuth  Ferencet  egyhangúlag  a város  díszpolgárává  
választotta.  Az  ünnepelt  megköszönte  és  elfogadta  e  megtisztelő  
bizalmat.  A  Himnusszal  kezdődő  díszközgyűlés  Vörösmarty  Szó-
zatával  ért  véget.  A  városházán  egybetömörült  nép  még  sokáig  
ünnepelte  a függetlenségi  eszmék  nagy harcosát.  Az  esti  órákban  
a  megyei  Kaszinó  díszvacsorát  adott  a  város  vendégének.  Itt  
messzemenően  méltatták Beregszász városának nevében  „azt a ra-
gaszkodást,  mely  Bereg  vármegye  népét  Kossuth  Lajos  fiához,  de  
férfiúi kiváló jelleménél  fogva  Kossuth  Ferenchez,  a küzdő  politi-
kushoz  is fűzi."31 

Tisza  István  

1914. június  16-án  ünnepi  közgyűlésre  gyűlt  össze  Beregszász  
képviselőtestülete.  A  napirenden  csak  egy  kérdés  volt:  a  város  
díszpolgárává  választani  gr.  Tisza  Istvánt,  az  ország  miniszterel-
nökét. 



Az  előzményekhez  tartozik,  hogy  Schwarcer  Ödön  királyi  köz-
jegyző  indítványozta  a  város  tisztelgésének  e  formáját.  Az  indít-
ványt  már  a gyűlés  előtt  59 képviselő  írta  alá.  Az  ünnepi  gyűlést  
Gáthy  Zsigmond  polgármester  nyitotta  meg.  Rövid  beszédében  
méltatta Tisza  István  közéleti  tevékenységét.  Ezek  után  Hunyady  
Gyula  főjegyző  felolvasta  a  díszpolgárságra  vonatkozó  javaslatot,  
melyben többek között ez állt: „... a parlament  munkaképességének  
helyreállítása  körül  kifejtett  ténykedésével  nemzetünknek  már-
már  veszélyeztetett  alkotmányos  életét  mentette  meg  s  ezáltal  
nemzetünknek  legféltettebb javait  con serválta,  és  a  már  teljesen  
felbomlás útjára tévedt életet a normális  mederbe  visszavezette..."  

A  beadványból  a  továbbiakban  megtudhatjuk,  hogy  Magyaror-
szág miniszterelnökét  államférfiúi, politikai  munkásságának  elis-
meréséül  óhajtják  Beregszász  díszpolgárává  tenni.  A  tanács  Tisza  
István  érdemei  közt  említette  meg  a  városok  fejlesztéséről  szóló  
1912-ben  kiadott  törvény  megalkotása  körüli  érdemeit.  Ennek  a  
törvénynek  köszönheti  Beregszász  is, hogy  a város  és  a  rendőrség  
fejlesztésére  államsegélyeket  kapott.  

Schwarcer  Ödön  szónoklata  után  a képviselők  egyhangúlag  az  
indítvány  elfogadása  mellett  tették  le  voksukat.  A  polgármester  
táviratban  értesítette  a miniszterelnököt  az  eseményekről.  

Gr. Tisza  István  a Beregszászból  kapott táviratra  így  válaszolt:  
„Igen  tisztelt  Uram!  Fogadja  kérem  szíves  értesítéséért  és  az  en-
gem  ért  megtiszteltetéséért  tolmácsolja  Beregszász  város  mélyen  
tisztelt  közönsége  előtt  hálás  köszönetemet.  Igaz  tisztelettel  va-
gyok  őszinte  híve.  Tisza.  Budapest  1914. június  17."32  
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Kézművesipar-történeti  anyagok  az ungvári,  
munkácsi  és beregszászi  városi  levéltárakban  

A  Kárpátaljai  Területi  Állami  Levéltár  magába  foglalja  többek  
között az  egykori  megyei  és városi  levéltárak  iratanyagát  is.  Ezek  
az irategységek  nagy  részletességgel  mutatják  be  az adott  telepü-
lés  politikai  és gazdasági  fejlődését.  Számos  ügydarab  tárgyalja  a  
kézműipar fejlődését.  Érdekes  dokumentumokkal  rendelkezünk  a  
céhrendszerbomlásáról  és a különböző  ipartársulatok  alakulásáról  
a XIX. század második felében. Az alábbiakban ügydarabok  szerint  
ismertetek  néhány kézművesiparral  kapcsolatos iratot,  a már  em-
lített városok irattárából. Megjegyzendő, hogy Beregszász  városára  
vontakozólag jóval  több,  e témával  foglalkozó  iratot találhatunk  a  
századforduló  korából,  mint  a többi  város  levéltáraiban.  

A  Vérke-parti  város  ügydarabjai  kisebb  gyártelepek  szervezé-
séről  és  üzembeállításáról  is beszámolnak.  Említhetem  a  Marko-
vics  József  által  alapított  agyagáru-  kályhagyártelep  építésének  
és üzemeltetésének,  valamint  történetének  főbb állomásait,  talál-
hatunk  itt kérvényeket,  határozatokat, jegyzőkönyveket,  műszaki  
leírást,  tervrajzokat,  amiből  következtethetünk  az  adott  gyárban  
uralkodó munkaviszonyokra  és a munkaeszközök  tökéletességére.1  

Az  1907-ben  beindult  agyagárugyár  1909  közepén  úgynevezett  
„betéti társasággá" alakult, miután  új nevet vett fel: „Bereg megyei 
caolinművek  és  kályhagyár  részvénytársaság."2  A  szóban  forgó  
gyár  részletes  tervrajzát  és  bővítésének  terveit  szintén  innen  is-
merjük.3  Tanulmányozhatjuk  a kályhagyárban  felépítendő  égető-
kemence műszaki leírását és tervrajzát.  A kézműipar jellegű mun-
kafolyamatokkal  működő  gyár  az  1910-es  évek  elején  emelkedett  
a kívánt színvonalra.  Ekkor a cégpapírok  felzetén helyet kapott  — 
bizonyára  reklámcélból  —  az  előállított  termékek  névsora.  Itt  a  
következőket  olvashatjuk  kínálatképpen:  „kiváló  minőségű  cha-
mott  anyagból  készült  cserépkályhák  minden  színben,  modern  ki-
vitelben, padló, falburkoló mozaik saját új rendszerű lerakási  mód-
szerrel  zománc  nélkül  vagy  színes  zománcokkal...",  és  minden  
egyéb tűzálló  anyagból  készült  cikkek.5  

Szintén  egy  üzem  beindításával  kapcsolatos  az  az  ügydarab,  
amely  1903—1906 közötti  időből  tárgyalja  a beregszászi  határban  
felállítandó kender-  és  lenfeldolgozó  műhely  működését.  Ez  a  lé-



tesítmény  50  kat.  hold  területen  körülbelül  egymillió  koronát  
igénylő  építkezéssel,  2 millió  korona  forgótőkével  és  500  munkás  
állandó  foglalkoztatásával  kezdte  el  működését.6  Minden  egyes  
gyárszerű  létesítmény  felállításánál  nagy  figyelmet  fordítottak  a  
környezetvédelemre,  egészségvédelemre,  amiről  ma  is  példát  ve-
hetnénk.7  Értékes statisztikai  adatokat rejtenek  a különböző  lajst-
romok.  Néhány  öszeírás  nemcsak  a  városban,  de  a  megye  (jelen  
esetben  Bereg megye) területén  működő  kézműiparosok  és  tanon-
caik  nevét  is  ismerteti.  1864. június  24-ével  datálódik  az  „össze-
írása  szab.  Beregszász  városábani  ipar  űzőknek  (1863.  évre)",  
amely  a  városi  kisiparosok  főbb  adatait  tartalmazza.  Itt  fel  van  
tüntetve az iparban, üzletben  vagy mestereknél  munkálkodók  szá-
ma  (ezen  belül  a  segédek,  a  tanulók,  férfiak,  nők,  14  éven  aluli  
gyerekek),  évi adójuk (egyenes és iparkamarai  adó) és az ipar vagy 
mesterség  megszűntének  ideje  és  oka.8  Egyik  26  lapos  összeírás  
1891-ből  tartalmazza  a beregszászi  kerékgyártók,  fazekasok  csiz-
madiák, bádogosok  stb. adatait.9 Akimutatásoknál  maradva  a vá-
ros levéltára  pontos jegyzeteket  tár elénk  1888-ból  azon  iparosok-
ról, kik  10 frt.-nál  több kereseti  adót  fizetnek,10  továbbá  a megyei 
törvényhatóság  területén  fennálló  iparhatóságokról,  amely  1887-
ből  302  iparost  említ  Beregszász  város  területén.11  Egy  hasonló  
összeírás  1888-ból  már  308 iparosmestert tart számon^  (1890-es  
adatok  szerint a mesterek  száma nem változik13),  de már az  1891-
es jegyekben  311-en  szerepelnek14,  1898-ban  330  iparost jegyez-
tek  be.15  

Beregszászban  iparostanonc-iskola  múködött,  így  ránk  marad-
tak  a tanulók  és  a mesterek főbb adatai.16  Az  itteni  bejegyzések  a  
tanulók  és  segédek  viszonyáról  és  mesterségeikről  szolgáltatnak  
információt.  A beregszászi  iparossegédek  összeírása  1891-ből  175  
nevet  regisztrál,  itt  szerepel  24 férfi-  és  női  szabó,  3  fazekas,  11  
csizmadia,  13 kovács, 3 bodnár, 4 kalapos, 8 kerékgyártó  6 bádogos 
stb.17 Ugyanilyen lajstromokkal rendelkezünk  1888-ból  és  1889-
ből19.  Beregszászt jellemezve  még  megemlíteném  néhány  ügyda-
rab  címét,  amelyek  tükrözik  a különböző  iparok  létét  a  városban.  
Szalmakalap  készítő  tanfolyam  szervezése  és  működése  1902—  
1904-ben20.  1882-ben  a Máramarosszigeten  megrendezett  kiállí-
táson  sikert arattak  a beregszászi  házi  és kézműiparosok  által ké-
szített  termékek21  —  tanúsítják  dokumentumaink.  Olvashatunk  



arról, miképpen  biztosították  az  iparosok  előjogait a megyei  ható-
ságok  a  századforduló  után.  Tudomást  szerezhetünk  a  különböző  
ipartársulatok  jogkörének  kialakulásáról.22  Adatok  bizonyítják,  
hogy  milyen  anyagi  támogatásban  részesülnek  az  iparszakisko-
lák.23  Említésre  méltóak  az  iparosok  kérvényei  az  iparengedélyt  
illetően,  amiből  tudomást  szerezhetünk  a mesterek  működési  he-
lyéről,  egyes  esetekben  anyagi  helyzetükről.24  

A  munkácsi  polgármesteri  hivatal  iratai  is  változatos  anyagot  
nyújtanak  az  e  témakörben  kutatók  számára.  Említésre  méltóak  
a város területén  működő  ipartársulatok  tevékenységéről  tudósító  
iratok.25  Megtalálhatók  többek  között  a városi  tanács  és  a külön-
böző  ipartársulatok  közti  levelezés  dokumentumai,  amelyek  az  
adott  szakma  képviselőit  jellemzik,  anyagi  és  egyéb  természetű  
nehézségeiket.  Egy  1877. június  18-án  datált levélben  a munkácsi 
csizmadiák ezt írják: „Társulatunk  ez idő  szerint a legnyomasztóbb 
helyzetben  van, magán  iparunk  a gyári  termékek  el terjedése foly-
tán  teljes  elnyomatásban  van, társulatunk  tagjai  teljesen  elszegé-
nyedve  mint  egy  45-en  űzik  még  az  ipart  nagy  nehézségekkel  
küzdve,  a  többiek  a legnyomasztóbb  helyzetök  miatt  nem  folytat-
hatván  az  üzést, habár  tényleg  nem  léptek  ki  ipartársulatunkból.  
Mindazonáltal  azon reményben  élünk, miszerint a jövőben, ha ipa-
runk  lendületet nyerénd,  alapszabályainkba  felvett  e részbeni  kö-
telezettségünknek  is  eleget  tehetünk."26  Többé-kevésbé  hasonló  
nehézségekkel  küzdöttek  a különböző  szakmák  mesterei.  Az  idé-
zett írás több aláírással  van  ellátva.  Olvashatunk  helyzetjelentést  
a munkácsi  kalapos, gubás (10-en  voltak) mesterek,  tímárok  (szá-
muk  10—15-re  tehető)  igényeiről,  munkakörülményeiről.27  Az  
1870-es  évekből  származó iratokból  érződik  a cébrendszer  bomlá-
sának következménye.  Az  iparosok  egyesületekbe,  szakmájuknak  
megfelelő ipartársulatokba kezdtek tömörülni.28 Az  ipartársulatok  
alapszabályainak  kidolgozásakor és jóváhagyása alkalmával  figye-
lembe vették  az adott szakmának  a céhrendszer  idejéből  százmazó  
privilégiumait.29  Néhány  levél  arról  árulkodik,  milyen  féltve  őriz-
ték  a munkácsiak  az  egykor  szerzett  kiváltságokat.  Érdekes  ada-
tokkal  szolgál  a munkácsi  városi  iparhatóság kimutatása  1877-ből  
a fennállott céhekről  az ipartársulattá  alakulása vagy  végfelosztá-
sáról  és  vagyonuk  hovatartozásáról.  Ezek  az  iratok  bizonyítják,  
hogy a tímárok és a csizmadiák helyzete volt a legkedvezőbb anyagi 



szempontból.  A kovács,  a lakatos,  asztalos,  szűcs,  szabó  mesterek  
vegyes  társulatot  alakítottak.  A kalapos  és  a gubás  mestereknek  
a  kimutatás  szerint  „nincsen  semmijük".30  Azonos  formájú  kimu-
tatásokat  találhatunk  1879-ból,  ezt összehasonlítva  az  előző  évek  
összeírásaival,  szembetűnik  a  társulatok  valamivel  kedvezőbb  
anyagi  helyzete.  Terjedelmes  lajstrom  veszi  számba  a  munkácsi  
iparhatóság  székhelyén  lakó  iparosokat  és  az  általuk  fizetett  adó  
nagyságát.  Hasonló  adatok  állnak  rendelkezésünkre  az  1896-
os  és  1897-es  évekre33  vonatkozóan.  Külön  ügydarab  az  1878—  
1884 közötti  évekről  tartalmaz iratokat  a házi  iparra való  oktatás-
ról,  ahol  nyomon  követhetjük  Jagocsi  Péterffy  József  miniszteri  
biztos  levelezését  a város képviselőtestületével  Munkács  házi  ipa-
rának fejlesz téséről34, ezenkívül  egy helyben  felállítandó gyermek-
játékkészítő  tanműhely beindításáról.35  Találhatunk  jegyzőkönyvi  
kivonatokat  a Felső-Tisza-vidéki  házi  ipart  terjesztő  egyesületek  
1882.  évi  tevékenységéről.36  A  városi  hatóságok  a  kosárfonás  el-
terjedését  és  fejlesztését  találták  fontosnak,  mivel  a  Latorca  völ-
gyében termesztett fűzfavesszőből gyümölcstárolásra  alkalmas ko-
sarakat  készítettek.37  Az  1908—1912-es  évekből  valóak  a  
munkácsi  művirág és koszorú készítő  műhely  szervezését  és  meg-
nyitását bemutató  iratok.38  

Az  iparűzők  munkácsi  szervezetének  szabályzatában  gyakran  
változást  eszközöltek  a szakma érdekeltjei.  Ezzel  tökéletesedett  a  
kézművesek  közötti  viszony  és  rendeződtek  a  termékek  értéke-
sítésével  kapcsolatos  problémák.39  A  munkácsi  kézművesek  és  
kisiparosok  kapcsolatban  álltak  a  közeli  városok  mestereivel,  le-
velezéseiket  olvasva  meggyőződhetünk  arról,  hogy  szakmai  félté-
kenység  és ehhez hasonló  nem  árnyékolta  viszonyukat.40  

Az ungvári  levéltár  anyagaiban  szintén  találhatunk  összeíráso-
kat  a  város  területén  tevékenykedő  kisiparosokról.  Figyelemre  
méltó  kimutatás  áll  rendelkezésünkre  az  1883—1884-es  évek-
ből,41  amiben  az  iparos  szakma  csaknem  minden  mestere  fel  van  
tüntetve.  Az  1886-ból  származó  jegyzet  pontos  adatokat  reit  az  
ungvári fazekasság mestereiről,  segédeikről  és a tanoncokról.  Az  
itt  szereplő  24 fazekas  mester  közül  csak  14-nek  volt  segédje,  és  
17-en  tanulták  a  szakmát.  Átlapozva  az  említett ügydarabot,  fel-
lelhetjük az Ungváron  működő  csizmadiasegédek  és tanulók  lajst-
romát,43  a magyar  tímár  ifjűság jegyzőkönyv  szerinti  névsorát44,  



a kovács  mesterek  és  segédek  neveit.  Külön  fel  van jegyezve  az  
önálló iparosok névsora és az utca, amelyben  a műhely  található.46  

A  szűcsök jegyzéke  5  társulati  és  1 önálló  mestert  tüntet  fel;47  7  
szíjgyártót, 5 rézöntőt, 9 bádogost, 6 kötélgyártót tartottak  számon  
a  városban  1886-ban.  Efféle  kimutatásaink  vannak  188949  és  
189 l -es5 0  adatokkal.  

A  céhrendszer  idején  különálló  szakmák  mesterei  egy  ipartár-
sulatba  egyesültek.  Ungváron  1881-ben  egy  ipartársulatba  men-
tek  át  a  kalapos,  az  asztalos,  a  kötélgyártó  és  még  néhány  ipar  
művelői. Az említett vegyes ipartársulat egységes alapszabályt ter-
jesztett be  a minisztériumba jóváhagyásra,  amit  a következő  ada-
lékokkal  bővítettek  ki  a  felsőbb  szervek:  „Ha  a  társulat  az  alap-
szabályokban  meghatározott  czélt  és  eljárást  illetőleg  hatáskörét  
meg  nem  tartja,  a  magyar  kormány  által  s  amennyiben  további  
működésének  folytatása  által  az  állam  vagy  a társulati  tagok  va-
gyoni  érdekeit  veszélyeztetnék,  haladéktalanul  felfüggesztik..."51  

Eleinte az újdonsült ipartársulatok  irányítását  a városi  tanács vé-
gezte,  mivel  felsőbb  rendelet  alapján  csak  akkor  kaphatták  meg  
önkormányzati  jogukat,  ha  arra  az  ipar  és kereskedelemügyi  mi-
nisztérium  is  alkalmasnak  tartotta  a  szakma  műveőit.52  

1884—1885-tel  datálódik  az az iratcsomó, amelyik  az iparos ta-
nulók vasárnapi  iskolájának megnyitásával  és működésével foglal-
kozik.53  1884 januárjában  az előkészítő  tanfolyam három  csoportja  
nyílt meg 86 tanulóval.54 Az oktatást kezdeményező  városi  tanács-
ülés  felhívása  többek  között  hangsúlyozta,  hogy  a  kereskedő  és  
iparostanoncok  vasárnapi  vagy  ismétlő  iskolákban  az  olvasásra,  
írásra,  számolásra  és  rajzolásra  oktattassanak.55  A  tanfolyamra  
jelentkezők  száma meghaladta  a 300-at,  de a körülények  csak  86  
tanuló  képzésére  adtak  lehetőséget.  Ebben  az  évben  (1884)  még  
„Iparos olvasó kör" is alakult Ungváron, melynek alapszabályai  24  
§-ban  voltak  összefoglalva.  Az  első  így hangzott: „Az Ungvári  Ipa-
ros  olvasó  kör  czélja,  hogy  az  iparos  osztály  könyvek,  szak-  és  
egyébb  lapok  olvasása  által,  magát  a jelenkor  követelményeinek  
elméletileg  is kiképezhesse".56  Láthatjuk,  hogy  a szervezett  ipar-
oktatás beindítása  itt  is  nehézségekkel  járt.  Forrásainkhoz  hozzá  
tartoznak  azok  a  dokumentumok,  amelyek  ha  nem  is  konkrétan,  
de említik  az  adott település kézműiparával  és kisiparával  foglal-
kozó  kérdéseket.  Itt megtaláljuk  az  ungvári  gőzmalom  építésével  



kapcsolatos iratokat 1878-ból,57  a városi vízimalomra és a vízhasz-
nálatra  vonatkozó  1903—1906-os  évekből  származó  anyagokat.58  

Továbbá  az Ungváron  beinduló  agyagipari  szakiskola  és  kerámia  
műhely  felállításáról  szóló  levelezéseket  (1882—1899)59.  

A három  városi  levéltár legjellemzőbb dokumentumai  közé  tar-
toznak  a  többször  említett  kimutatások,  az  iparoktatással  foglal-
kozó  anyagok.  Ezek  a témakörök  külön  értekezést  érdemelnének.  
Egyedül a statisztikai jellegű adatok behatóbb  tanulmányozásával  
konkrét  helyzetképet  alakíthatnánk  ki  a kézmű-  és  kisipar  egé-
széről.  Itt  említeném  még az iratokon  megörökített  pecséteket.  Az  
ipartársulatok  megalakulásával  sajátos,  csak  a  városra  jellemző  
pecsétnyomót kaptak a szakma képviselői. Az egyik pecsét szövege: 
„A munkácsi  timár ipartársulat pecsétje". Jellegzetes: „Az ungvári  
fazekas  ipartársulat  pecsétje".  1880-ből,  amelyen  egy  élő  fát  ke-
zükkel  érintő két emberalak látható. Mindhárom hivatal  iratanya-
gában  megtalálhatók  a különböző  ipartársulatoknak  nyújtott álla-
mi  segélyek  felhasználásáról  szóló  adatok.  

A  Kárpátaljai  Állami  Levéltár kézművesipar-történeti  anyagai  
nagyrészt  nem  publikáltak,  ezért  több  figyelmet  érdemelnének  a  
helyi  és  külfődi  kutatók  részéről,  mivel  nemrég  az  utóbbiak  szá-
mára  is megnyílt  a lehetőség  a levéltári  kutatásra.  

MELLÉKLET: 

Műszaki  leírás  
a Markovics József által építendő cserépkályha gyárépülethez 

A  cserépkályhagyár  egy  emeletes  gyárépületben  nyer  elhelye-
zést,  amelynek  utcai  része  az  állomási  épülettel  szemközt  nyilt  
Damjanich  utczára  néz;  hossza  az  utca  mentén  27  méter,  széles-
sége  13 méter.  Ezen  épület  a Stcinné  tulajdonát  tevő  szomszédos  
épület  tűzfalától  3 méter,  és az ugyancsak  szomszédos  Nagy  Ernő  
tulajdonát  tevő  Damjanich  utcai  jelenleg  puszta  telektől  9  méter  
távolságra  építeni  terveztetik.  

A cserépgyártás  a következőképen  történik.  A  cserépgyártáshoz  
szükséges  agyag  a  gyár  épület  pinczéjében  kellő  mennyiségű  víz  
és  homok  hozzáadásával  megéri el te tik.  Az  igy  előkészített  anyag  



a gyárépület  emeleti  részén  elhelyezkedő  műhelybe  kerül,  hol  azt  
kellő  gépformák  segítségével  úgynevezett  csempékké  mintázzák.  
Ezen csempék kiszárítás után a gyárépület földszinti részében ket-
tős falakkal  épitett  és boltozott  tűzálló  (ichamotta)  téglával  bélelt  
kétnyílású Kemenczében  kellő  hőmérsékletnél  kiégettetnek.  Ake-
mencze füstjének elvezetésére két bújható kémény szolgál,  melyek 
szikrafogóval  láttatnak  el.  

A gépek  hajtását  egy  az  épület földszintjén,  különálló  helyiség-
ben  elhelyezkedő  szivó  gázmotor  —  eszközli.  

Az épület terméskő  alapzattal, beton falakkal  ellátott  pinczével,  
felmenő  téglafalazattal  és részben  eternick  részben  bádogfedéssel  
épül. 

A  földszint  és  emelet  közti  mennyezet  vasgerenda  közti  vasbe-
tonmennyezettel  készül.  

Beregszász,  1907. jul.  hó  /4  
Mébes  Samu  v.  mérnök.  

F.  721,  op.  1, jegy.  hran.  1018,  1.  10.  
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II.  Rákóczi  Ferenc  emlékoszlopa  

Közadakozásból  épült  
(A tiszaújlaki  Rákóczi-emlékmű  története)  

A  tiszabecsi  ütközetet  a  II.  Rákóczi  Ferenc  vezette  szabad-
ságharc  első  győztes  csatájaként  tartja  számon  a  történetírás.  A  
szabadságért  folytatott  harc  e  fontos  mozzanatát  történeti  forrá-
saink  több  szempontból  megvilágítják.  

Vidékünk  lakossága  századunk  elején,  amikor  a  tiszabecsi  üt-
közet  200.  évfordulóját  méltatta,  tisztelettel  adózott  a  győzelmes  
csata  emlékének.  Erről  tanúskodnak  a  következő  adatok.  1903  
nyarán  a tiszabecsi  csata  megörökítésére  közadakozási  mozgalom  
indult,  mely  céljául  egy  emlékoszlop  felállítását  tűzte  ki.  Az  ötlet  
a  szomszédos  Szatmár  vármegyében  született,  ehhez  a  megyéhez  
tartozott  annak  idején  Tiszabecs  is.  

„Szatmár vármegye törvényhatósága  egyesülten  Ugocsa  várme-
gye  és  Szatmárnémeti  sz. kir.  (szabad  királyi)  város  törvényható-
ságával  az  1703. július  14-én  a  kurucok  által  kivívott  győzelem  
emlékét  egy  emlékoszlop  felállítása  által  akarván  megörökíteni."  
Közölte  a  hírt  a  Bereg  című  hetilap  (1903,  28.  sz.)  Nagy  László  



szatmár  megyei  alispán  vezetésével  bizottság  alakult  a  terv  kivi-
telezésére.  Mivel  a  csata  színhelyének  éppen  úgy  tekinthetjük  a  
jelenleg  Magyarországhoz  tartozó  Tiszabecset,  mint  Tiszaújlakot,  
felvetődött  a  kérdés,  hogy  e  két  falu  melyikében  állítsák  fel  az  
emlékművet.  Végül  július  1-én  hosszas  vitázás  után  abban  álla-
podtak  meg,  hogy  az  oszlopot  a  tiszaújlaki  bal  parti  hídfőben,  az  
ott felállított kereszt háta mögött építik fel. Az emlékmű költsége-
ihez jelentős  adománnyal  járult  hozzá  Ugocsa  vármegye  és  Szat-
márnémeti  városa.  

Az  érintett  megyék  az  ünnepély  országos jelentőségűvé  tétele  
érdekében meghívták  az országgyűlés mindkét házát,  a kormányt, 
az Akadémiát,  a Kisfaludi-,  a Petőfi-, valamint  a Történelmi  Tár-
sulatot,  valamennyi  város  és vármegye  törvényhatóságát  stb.  

1903.  szeptember  20-án  délelőtt  10  órakor  gyülekeztek  a  kör-
nyező  vármegyék  képviselői  az ünnepi  felavatásra.  A  Magyar  Tu-
dományos Akadémiát dr. Ballagi Géza történetíró, az MTA levelező 
tagja, Bereg megyét Jobszty  Gyula  alispán  és Gáthy Zsigmond be-
regszász  polgármestere  képviselte.  

A  megnyitó  beszédet  Csáky  László  Ugocsa  vármegye  főispánja  
tartotta.  Illyés  Bálint  országgyűlési  képviselő,  költő  olvasta  fel  ez  
alkalomra  írt „Rákóczi  visszatér"  című versét,  miután  Magos  Gá-
bor  máramarosszigeti  ügyvédjelölt  tárogatón  adott  elő  kuruc  da-
lokat.  Az  emlékművet  Szatmár  megye  lakossága  nevében  Doma-
hidy  István  adta  át  Ugocsa  megye  megbízottjának,  Becsky  Emil  
alispánnak.  Az  emlékmű  egy  18  méter  magas  oszlop  volt,  felette  
kiterjesztett szárnyú turulmadár,  mely csőrében kuruc kardot  tar-
tott. Az oszlop három tábláján  feliratok voltak olvashatók. Az  ava-
tó-ünnepély  délben  a  beregszászi  Korona  szállodában  rendezett  
díszebéddel  és este hangversennyel fejeződött be. Az est fénypontja 
volt  Beregszász  szülöttének,  Fedák  Sári  színésznőnek  a fellépése. 

Megjegyzem, a tiszabecsiek  sérelmezték, hogy az emékművet nem 
náluk  állították  fel.  Ok  egy  Tiszabecsen  elhelyezett  emlékmű  létre-
hozásán dolgoztak, melynek leleplezését ugyancsak  1903. szeptember 
20-ára  tűzték  ki  egy  országos  avatóünnepély  keretében.  

Annak ellenére, hogy a két szomszédos település közt az említett 
vetélkedés kissé megosztotta  az ünneplő  tömeget,  ezt az  eseményt  
úgy  értékeljük,  mint  vidékünk  népeinek  együttes  összefogását  a  
közös  múlt  ápolásáért.  



Napjainkban örvendetes változásoknak lehetünk szemtanúi. Át-
alakuló  társadalmunk  egyre  több figyelmet  szentel  történelmünk  
tárgyi emlékeinek megőrzésére és felújítására. E téren ragyogó pél-
daként  tartjuk  számon  a tiszaújlaki  turulmadaras  emlékmű  újjá-
építését. 

A podheringi  csata  (1849.  április 22.)  és  emléke 

Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc  idején  vidékünkön  
nem  volt  seregeket  megmozgató  ütközet.  Ez  a  tény  azonban  nem  
záija ki  a podheringi  csata és ezenkívül  Magyarország  északkeleti  



részén  végbemenő  csatározások  fontos  szerepét  a  felszabadító  
harcban. A podheringi  csatára mindig is nagy büszkeséggel  gondolt  
vissza  e  vidék  lakossága,  mivel  a  szabadságharc  győztes  csatája-
ként vonult be a történelembe. A szabadságharccal foglalkozó szak-
irodalom jobb esetben is csak megemlíti  az itt történteket. Az  ese-
mények  menetéről  a  helytörténeti  kiadványokból  és  levéltári  
okiratokból  szerezhetünk tudomást. Tabódy József és Lehoczky Ti-
vadar  még  a  múlt  században  leírták  az ütközetet,  ennek  ellenére  
még  sokak  előtt  ismeretlen  a  történet.  Levéltári  munkám  során  
összegyűjtöttem  a csata jubileumi  évfordulóira megjelent írásokat,  
egyes életrajzok, hadijelentések  és visszaemlékezések  ide vonatko-
zó adatait, amit  szintén felhasználtam  az események  felidézésére.  

Az  1849.  évi  tavaszi  hadjárat  magyar  sikerei  arra  kény-
szerítették  az osztrák  vezetést, hogy  az Ausztriához  tartozó  tarto-
mányokból  — így Galíciából  is — minden haderőt a  szabadságharc  
ellen  mozgósítsanak.  A  Lembergben  állomásozó  Barco  osztrák  tá-
bornok a bécsi parancsnak engedelmeskedve  előkészítette a 4. szá-
mú  Deutschmeister  gyalogezred  két  zászlóalját,  a  9.sz.  Hartman  
gyalogezred  1.  zászlóalját,  a  2.  sz.  császári  Chevauxlegers  ezred  
két századát és más alegységeket  a magyarországi  támadásra.  így  
összesen mindegy 3600 állig felfegyverzett gyalogost,  450  lovaska-
tonát,  hat  darab  3  és  6  fontos  ágyút  sorakoztatott  fel  a  vereckei  
hágónál  az  osztrák  tábornok.  Egyes  források  szerint  a  reguláris  
katonasághoz  számos  galíciai  paraszt  is  csatlakozott.  Az  ellenség  
terve  az  volt, Munkácsot  és Ungvárt  elfoglalva  a magyar  csapato-
kat  Kassa  felé  szorítja  vissza,  ahol  Vogl  altábornagy  hadtestével  
egyesülnek.  Az említett haderő  1849. április  19-én  bevonult  Alsó-
vereckére.  Nagy  túlerejének  köszönhetően  meghátrálásra  kény-
szerítette  a  csekély  számú  határőrsöt,  amely  még  ilyen  körülmé-
nyek  között  is  ellenállt.  Megrongálták  a hidakat,  eltorlaszolták  a  
szorosokat.  Túzpárbajra  a  Felsőhrabonicai  Rozgyila  hegyen  épült  
torlaszoknál került sor. Itt Martini  őrnagy vezetésével  folyt az utó-
védharc.  Bangya  József  őrnagy,  ak inek  sz intén  a batárvédés  volt  
a feladata,  nem  tett erélyes  intézkedéseket  a  szervezett  visszavo-
nulás  érdekében,  nem  tanúsított  ellenállást  az  ellenségnek  Szoly-
vára  és  Polenára  történő  bevonulásakor  sem.  Az  ellenség  ezután  
könnyűszerrel  megkaparintotta  a Latorca-völgy térségét, kímélet-
lenül  megsarcolva  ezalatt  a települések  lakosságát.  



Ungban  és Beregben  idejében  tájékozódtak  az  ellenség  szándé-
káról, a körülményekhez képest jól megerősítették  a munkácsi  vá-
rat.  A vármegyék  a közelgő  veszély miatt hazahívták  tüzéreiket  a  
pesti  kiképzőtáborokból.  Egyetlen  módja  kínálkozott  az  ellenség  
feltartóztatásának:  ha kihasználva  a terepet  Podheringnél  veszik  
fel  a  harcot.  A  védelem  szervezője,  Martini  Frigyes  őrnagy  felis-
merte  a  megáradt  folyó  és  a  Szarkahegy  stratégiai  jelentőségét.  
Felszedette  a megáradt  Latorcán  át vezető  hidat,  ezzel  lehetetlen-
né tette  az átkelést.  Mandics  Pál  százados,  akit Máramarosból  ve-
z  -nyeltek ide,  nagy  segítséget  nyújtott  a  védelem  megszervezésé-
ben. Mezősy Pál, Munkács várának kapitánya a Podhering mellett  
emelkedő Szarkahegyre önkéntes tüzéreket rendelt ki néhány köz-
legény  kíséretében.  Andrejkovics  Endre  és  Lángfy  László  tűzmes-
ter  a többiekkel  együtt  előnyös hídfőállást  foglalt  el.  Agyúik  nem  
voltak  valami  nagyhatású  csataszörnyek  mint  az  osztrákoké,  ha-
nem  csak a régi  Munkács várában  maradt Rákóczi  kori  vaságyúk.  
A  tüzérsegédek  szerepét  a  nemzetőrök  töltötték  be.  Andrejkovics  
két  hatfontos  ágyút  húzatott  fel  ökrökkel  a  Szarkahegy  tetejére.  
Itt a letarolt  csúcson  egy  18 méter hosszú  és  10 méter  széles  teret  
1,5 méter magasan  foldtöltéssel  vették körül  az ágyúk  álcázása  és  
védelme érdekében. A  meredek hegy lábánál  Simig Rezső  tűzmes-
ter szintén foldtöltéssel körülvéve állította fel két 3-fontos ágyúját. 
A  térséget  felügyelő  nemzetőrök  egy  része  a  folyóparton  foglalt  
állást, ők a híd melletti kertekből puskáztak az ellenségre. Továbbá 
a  folyóparton  foglalt  állást  a  21.  honvédzászlóalj  két  százada  és  
Bangya  35. honvédzászlóaljának  egy  százada.  

Április 22-én  elkezdődött a harc. A közeledő osztrákok két ágyút 
(tarackot) toltak előre tüzelőállásba, de a hegy tetejéről  tüzelő hon-
védágyúk még bevetésük  előtt harcképtelenné  tették.  A jól  irányí-
tott  kartácstűz  még  visszavontatásukat  is  megakadályozta.  Nem  
járt  sikerrel  a  hídtól  keletre  felállított  négy  6-fontos  ellenséges  
ágyú  tüzelése  sem, ami  csak  a környék  hegyoldalain  bámészkodó-
kat félemlítette meg. Az osztrák  tüzérség kudarca  után  megindult  
a gyalogság és a lovasság támadása is. Az utászegységek  előrenyo-
multak  egy átjáró híd kiépítésére.  Egy  század  a megáradt  Latorca  
átúszásával  próbálkozott,  de  ezeket  a vállalkozásokat  a  szüntele-
nül  tüzelő  gyalogság és a Rákóczi-ágyúk jól  irányított  golyói  meg-
hiúsították.  Gr.  Wahrlich  Bubna,  a  Deutschmeisterek  ezredese  a  



támadás közben  sebet kapott. Valamivel később Vereckén halt bele 
sérüléseibe.  Egy  ágyúgolyó  magát  a  támadás  irányítóját,  Barco  
császári  tábornokot  is kiütötte  a nyeregből,  ami  nagy  zavart  oko-
zott az ellenség soraiban. A golyó a tábornok nyerge alatt ért célba 
és  a  lova  hátgerincét  szakította  ketté.  A  császáriak  közeledtével  
Andrejkovics  a meredek hegyfal  szélére hozatta  ágyúit  és a fákhoz 
kötötte  őket.  Innen is tüzet zúdított az ellenségre.  A  továbbiakban  
az osztrákok meggyőződvén  a szívós ellenállásról, fokozatosan  hát-
rálni  kezdtek.  A  védők  gyors csapatmozgása,  a szemlélődök  jelen-
léte és nem utolsó sorban az ellenség által elfoglalt timsógyár mér-
nökeinek  hamis  információja  miatt  kilátástalannak  tartották  a  
csata folytatását.  A  timsógyárban  ugyanis  az  osztrákok  azt  az  ér-
tesülést  kapták,  hogy  Máramaros  felől  nagy  létszámú  segédhad  
van  útban  a munkácsi  védők  segítségére  és a Galíciába  vissza  ve-
zető utat is elzárják. A csata késő délutánig tartott, miután a védők 
a hátráló ellenség üldözésére siettek.  Ennek következtében  21 me-
nekülő  fegyverest  sikerült  elfogniuk.  Veréczei  Károly  rendkívüli  
futárhadnagy jelentése  szerint  az  ellenség  vesztesége  40 halott  és  
számos  sebesült  volt.  A  honvédek  30  szekeret  és  ugyanannyi  lő-
fegyvertzsákmányoltak. A védők részéről nyolcan estek el és 17-en 
sebesültek meg. A csata után  a hős kis csapat, élükön  a főszerepet 
vállaló  tüzérekkel,  nagy  diadallal  vonult  be  a  munkácsi  várba.  
Andrejkovicsot  a város  utcáira  kivonuló  nép  „Munkácsi  hős"-nek  
nevezte  el. így ért véget a szabadságharc  egyetlen  győztes  csatája,  
amelyet  vidékünkön  vívtak.  

*  *  *  

A  1849.  április 22-én  vívott  csata  emlékének  megörökítése  Lé-
vay  József  szabadságharcos  honvédtüzér  kezdeményezésére  tör-
tént.  Ö  egy  emlékkő  felállítását  indítványozta  már  1888  áprilisá-
ban.  Ezt  a  nemes  gondolatot  n e m c s a k  Munkács,  hanem  a  
vármegye  lakossága  is  támogatta.  „Az  eszme  igen  szép  —  megér-
demli, hogy szélesebb körben érdeklődjék iránta egész vármegyénk 
közönsége,  s  egyesült  erővel járuljon  hozzá  annak  megtestesítésé-
hez". 

Jóval később,  1899 áprilisában  a megye lakossága arról  értesült,  
hogy  ezt  a tervet  a Munkácsi  Kaszinó  is támogatja,  s  a terv  meg-



valósítására  a  mozgalmat,  vagyis  a  közadakozás  megszervezését  
már megindította.  Ekkor, tehát az ütközet  50. évfordulójára,  sike-
res ünnepélyt  szerveztek,  ahol  felelevenítették  a podheringi  csata  
menetét, jelentőségét.  Ezt a megemlékezést is a Munkácsi  Kaszinó  
rendezte  április  22-én.  A  helyi  főgimnázium  és  az  elemi  iskolák  
növendékei  díszzászlókkal  vonultak  ki  az  ütközet  színhelyére,  a  
Szarkahegyre.  Jelen  voltak  az  1848—49-es  harcokban  részt  vett  
veteránok  is.  Köztük  volt  egy  rónafalvi  Lengyel  István  nevű  81  
éves  aggastyán,  aki  részére  rögtönzött  pénzgyűjtést  szerveztek.  A  
Himnusz  elhangzása  után  dr. Szántó  Soma,  a munkácsi  főgimná-
zium tanára tartott emlékbeszédet.  Ezután  elhangzott Túlesik  Fe-
renc  „Hősök  emléke"  című  verse,  amely  a  győzelmes  ütközet  50.  
évfordulójára készült.  A költeményt  és  szerzőjének  adatait  a mel-
lékletben  közlöm.  

A jubileumi  ünnepélyről  beszámoltak  a  Bereg  megyei  lapokon  
kívül  az ungi, az ugocsai  és más megyék  lapjai  is.  Ennek  hatására  
meggyorsultak  az események az emlékmű építésével  kapcsolatban.  
A  podheringi  emlékmű  tervezetének  és  költségvetésének  elkészí-
tését  Berkovits  Gusztáv  munkácsi  városi  mérnökre  bízták,  aki  
1900. december 30-ára már el is készült a munkával.  Ezen a napon 
a Munkácson  szervezett emlékmű-bizottság  gyűlésén  foglalkozott  
a tervvel,  s intézkedést fpgadott  el annak megvalósítására.  A gyűj-
tések  eredményeképpen  a mű megépítésének  költségei  nagy  rész-
ben  fedezve  lettek.  A hiányzó  rész begyűjtése  a bizottság  feladata  
volt.  A  tervek  szerint  az emlékművet  1901.  április  22-én,  a  csata  
52.  évfordulóján  akarták  leleplezni,  de  előre  nem  látott  technikai  
akadályok  miatt  az  avatást  május  19-re  halasztották.  A  gondos  
munkával  elkészült  csonka gúla  alakú emlékmű mintegy  280  má-
zsát  nyomott.  Alapzatát  öt méternyire  a földbe  építették.  

„Verőfényes  tavaszi  napsugárban,  nemes  érzésektől  áthatott  
szívvel  és lélekkel  zarándokolt  ki  Munkács város  és vidékének  kö-
zönsége  a  podheringi  Szarkahegyre."  Az  ünnepélyen  megjelent  a  
podheringi  csata egyik  résztvevője,  az öreg korára  is daliás  testal-
katú Simig Rezső kalocsai  tiszt, volt honvédhadnagy.  Hagara Vik-
tor,  Bereg megye  főispánja,  mint  a szoborbizottság  díszelnöke,  az  
obeliszk  talapzatáról  szólt  a  közönséghez.  Többek  között  ezeket  
mondta:  „Hála  azoknak,  kik  a  dicső  emlék  hirdető  oszlopához  ál-
dozatkészségükkel  hozzájárultak!  Hála Simig Rezsőnek,  a hős  tü-



zérnek,  kinek  mint  daliás  ifjúnak  az  emlékoszlop  felállításában  
oroszlánrésze  volt."  Az  emlékművet  öntöttvas  táblával  látták  el,  
amelyre  a  következő  szöveg  került:  „Az  1849.  évi  április  hó  22.  
napján  a  Magyarország  állami  függetlenségéért  e  helyen  vívott  
győzelmes ütközet emlékére emelte a hazafias kegyelet  1901-ben."  
Ezt  az  emléktáblát  1919-ben  a  cseh  katonaság  vidékünkre  való  
bevonulása után illetéktelen kezek leverték és a Latorcába  dobták.  
Az  1938-ban  a Magyarországhoz  visszacsatolt  Podhering  lakosai  
sikertelenül keresték  az elveszett ereklyét a folyó medrében.  Végül 
a frigyesfalvi vasgyár vezetője — mivel  a régi  táblát is ott öntötték 
—  díjmentesen  újraöntette.  Ily  módon  a tábla  ismét  ott  díszeleg-
hetett  az  emlékmű  oldalán,  igaz  nem  sokáig.  Az  1944-es  rend-
szerváltást  követően  ismét  nemkívánatossá  vált  a  tábla  és  ismét  
eltávolították.  Visszaállítására  ezúttal  sokáig  kellett  várnunk.  
1991-ben  szolgáltattak  igazságot  ennek  a  sok  vihart  megért  em-
lékműnek,  ettől  fogva a környék hagyománytisztelő  lakosságának  
köszönhetően  újra  az  eredeti  szöveggel  ellátott  fémtábla  díszíti  a  
kőgúla  oldalát.  

MELLÉKLET: 

HÖSÖK  EMLÉKE  

— Az  1849.  évi  április 22-én  vívott  podheringi  győzelmes  
ütközet  50.  évfordulójára.  —  

írta:  Túlesik  Ferenc*  

Boruljatok  le  szentelt  áhítattal  
S  csókoljátok  meg  ezt  a földet  itt,  
Hol  a  tavasznak  szép  szülötti  mellett  
Honszerelem  tündérvirága  nyit!  
Hír  és  dicsőség bűbájos  virága,  
Megkoszorúzván  ezt  a bérezfokot, 
Hol  a beregi  vitéz  nemzetőrség  
Szabadságunkért  vérrel  áldozott.  



Szép  áldozat  volt!  Méltó  ama  korhoz,  
Melyről  Klió  is csodákat  regél.  
Nagy  áldozat  volt!  Olyan  lelkesítő  
Merengeni  dicső  emiékinél.  
Az  áldozathoz  ágyúk  bömbölése  
Volt  a harangszó...  és  tömjén  helyett  
Gomolygó  lőporfüst borítá  el  e  
Szabadság-oltárrá  emelt helyet.  

Ott  lenn  a völgyben  ádáz  érzelemmel  
Nyomult  elő  az ellenség  hada,  
Hogy  e  szentté  vált földed  megsarcolja,  
Ezernyi  sebből  vérzett,  szép  haza!  
Hogy  ezt  az Árpád-látta  földet  
Szentségtelen  lábbal  tiporja  meg,  
Kifosztva  népét,  mely  tán  gyáva  szívvel,  
Meghajlik  és  csak  éltéért  remeg!?  

Mint bősz  vihar,  tódult  elő  az  ellen  
És vad  rohammal  tört  a híd  felé,  
Midőn  egyszerre  mennydörgő  robajjal  
Ágyúgolyók  röpültenek  elé!  
A  Szarka-begynek  minden  szirtje,  odva  
Egyszerre  népes bástyafokká  vált,  
Golyózáporban  osztva  az  ellenre  
Biztos  kezekből  a  szörnyű  halált.  

S  a híd  lerontva...  míg  alatta  hömpölyög  
Zúgó  morajjal  a  sodró víz-ár  —  
S  a bonvéd  és  a gúnyolt  nemzetőrség  
A harcz  elé  ím hősi  keblet  tár!  
A  lelkesülés  lángja  fennlobogva  
Csapong  süvöltő  golyók  közepett  
S  harsány  éljenzaj  követi  röptében  
A jól  találó  magyar  löveget.  

Hős  Martini  s dicső  Andrejkovics!1  

Tiétek  itt  a legszebb  ág babér!  



Elismerésünk,  hálánk  koszorúja  
Főkép  tiétek  a  dicső  napér.  
De  mindannyin  dicsők  s hősök  valának,  
Kik  vérüket  és  életüket  adák,  
Hogy  Istenadta  erejükkel  védjék  
S  oltalmazzák  e drága,  szép  hazát!  

S  a büszke  ellen  hada bomlik,  oszlik.  
Immár  a legbátrabbja  is remeg  —  
S  számos  halottal  menekül  a  sebzett  
És  visszavert  ellenséges  sereg...  
Futva  menekszik  által  a határon, 
Hol  egy  vezér  is  elvérzik  sebén2  

De hajh!  vitéz  honvédink  s  nemzetőrink  
Közül  is  áldozat lett  több,  szegény!3  

Hulló  vérüknek  megváltó  harmatja  
Nyomán  örökké  zöld  virány  fakadt:  
A  hon szerelem  égi  szép  virány a, 
Növelve  folyton friss  virágokat!  
Fűzzünk  ezekből  drága  emlékükre  
Hervadhatatlan,  ékes  koszorút,  
Melynek  minden  virágára  s levelére 
Egy honfi-áldás  s forró ima jut...  

Kössünk  koszorút  hírből,  dicsőségből  
Mind-mindazoknak,  kik itt  küzdtenek!  
Állítsunk  oltárt,  mely  őrizze  híven  
Példányképül  dicső  emléküket!  
Állítsunk  oltárt,  hol  hálánk  leróva,  
Buzgón  imádjuk  drága,  szent  neved,  
Magyar  hazánk  megtartó  égi  őre:  
Óh  mindenható  hazaszeretet!  

Állítsunk  oltárt,  a hol  megtanuljuk  
Hazát  szeretni  forrón,  igazán!  
A  szent  eszmékért  buzgón  lelkesülni  
S  túlszállani  a föld  silány  porán!  



Hol  megismerjük  felsőbb  küldetésünk,  
A mely  bennünket  ég felé  emel:  
Hol  a magasság bűvös  fénykörében  
Megtisztul  a gyarló  szív  és kebel!  

Föl,  fol tehát  a buzgó  áldozatra,  
Föl  honfiak,  érző, nemes  szívek!  
Állítsunk  oltárt:  díszes  obeliszket  
A  porló hősök  szent  emlékeinek!  
S  mire  az  új  tavasz  virága  nyílik:  
Álljon  az emlék,  áldón  nézve  ránk...  
Álljon  sokáig!  S  éljen  és  viruljon  
Örökké  a  mi  drága  szép  hazánk!  

1 Martini honvédőrnagy,  aki a védelmet nagy bátorsággal  vezet-
te.  Andrejkovics  Endre  tűzmester,  volt  ungvári  papnövendék,  a  
Szarka  hegyen  fölállított  ágyúkat  oly  kitűnően  irányozta,  hogy  
ezek  az ellenség ágyúit csakhamar  elhallgattatták,  embereik  közt  
nagy  pusztítást  okoztak,  leterítették  Háberman  ezredest,  halálra  
sebezték  gróf  Bubna  őrnagyot  és  Barco  tábornok  alól  kilőtték  a  
lovat. 

2  Gróf Bubna őrnagy az ellenség lovasságának parancsnoka volt. 
3  Egyik forrás szerint 8-an,  a  másik  szerint  csak 5-en  estek  el  

a  magyarok  közül;  míg  az  ellenség  vesztesége  az  említett  két  fő-
tiszten  kívül  27 halott  és  39  sebesült  volt.  

* Túlesik  Ferencről:  1862. július  12-én  született  Sátoraljaújhe-
lyen.  A  gimnázium  4  osztályát  szülővárosában  végezte  el,  majd  
1884-ben  Máramarosszigeten  szerzett  tanítóképzői  diplomát.  
Munkácson  kapott tanítói  állást és itt telepedett  le. A  helyi  lapok-
ban  megjelenő  költeményei  rövidesen  népszerűvé  tették.  Cikkeit  
leginkább  a  szépirodalomnak  és  a  pedagógiának  szentelte.  1892-
ben  Fenyves  Lajossal  megalapította  a „Munkács  és Vidéke"  című  
társadalmi,  szépirodalmi  és ismeretterjesztő  hetilapot.  



A dolhai  csata  (1703. június  7.) és emléke 

A II. Rákóczi  Ferenc  vezette  szabadságharc  (1703—1711)  törté-
netéből  ismeretes, hogy  a kuruc mozgalom  e szakasza  vidékünkön  
bontakozott  ki.  Az  első  csaták  és  csatározások  is  szűkebb  pátri-
ánkhoz  fűződnek.  Az  alábbiakban  eltekintek  a  felszabadító  harc  
kezdetének  tárgyalásától,  csupán  a  dolhai  kuruc  emlékmű  törté-
netének  ismertetése kapcsán  idézem fel  az  1703. június 7-én  Dol-
hán lezajlott  eseményeket  és annak hatását  a szabadságharc  kez-
detére. 

A  tarpai,  vári  és beregszászi  zászlóbontások  után  a katonai  ér-
tékűnek még nem mondható kuruc  csapatok  1703. május  végén  a  
legendás hírű  Esze Tamás vezetésével  Dolha  irányába indultak,  a  
Kárpátok szegélyezte magyar-lengyel  határ felé, Rákóczit fogadni. 
Dolhán  a már  néhány  ezerre  duzzadt kuruc  csapat  megpihent  és  
úgy döntöttek, hogy itt várják be a vezérlő fejedelemhez menesztett  
követeket.  A  táborban  bizonytalanság  uralkodott,  ekkor  még  azt  
sem tudták lesz-e vezérük, melléjük áll-e a Nagyságos  Fejedelem?  
Ezen  idő  alatt  Károlyi  Sándor  Szatmár  vármegye  főispánjával  az  
élen,  állig  felfegyverzett  nemesi  bandérium  június  7-én  délután  
megtámadta  a  gyanútlanul  táborozó  felkelőket.  Károlyi  csapata  
Ugocsa  és  Szatmár  vármegyeiekből  —  valamint  a  szatmári  hely-
őrség egy százada — állt és 520 főt számlált. A kaszával  és villával 
felfegyverzett kurucok  nem tudtak  eredményesen  ellenállni,  a  tú-
lerő  „teljesen  szétverte  Esze  kurucait  s  a 3000  főnyi  csapat  rom-
jaiból  csak  200  paraszt  gyalogos  és  50  lovas  ment  Rákóczi  elé  a  
vereczkei  szorosra."  A  szabadságharc  bevezető  ütközetében  meg-
mutatkozott  a nemesség  által jól felfegyverzett katonaság  fölénye.  
A  menekülő  kurucokat  nem  üldözték,  de  közel  200  embert  leka-
szaboltak.  Összesen  17 foglyot ejtettek, kiket  a szatmári  várba kí-
sértek,  ahol  átadták  őket Löwenburg Frigyes császári  várparancs-
noknak, aki „hetet karóra, ötöt pallosra ítéltetett", már fel is rakták 
a  szekérre, hogy  a vesztőhelyre  vigyék  őket, mikor  a szatmári  pol-
gárok  könyörgésére  m egkegyem ezett életüknek.  A csatában  a Rá-
kóczi  kor híres kutatója, Esze Tamás szerint százan estek  el.  Holt-
testüket az ütközet színhelyének  közelében  hantolták  el.  Ellenben  
Tarpay  Pál  Rákóczi  egyik  neves kurucának  és küldöttjének  vallo-
másában  200-ra  becsüli  az elhunytak  számát.  Az  életben  marad-
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tak Lengyelország felé menekültek. „Négy napig kenyér nélkül kel-
lett lenniük, és szívesen  a házaikba tértek  volna,  de nem  mertek."  
Ebben  a  csatában  Károlyi  kuruc  zászlókat  zsákmányolt,  amit  ké-
sőbb jutalom reményében, mint diadaljeleket mutatott be  Bécsben.  
A szabadságharc horderejét felfogni még nem képes császári  udvar  
azonban  nem méltányolta  tettét „az egy pár paraszt megölése  mi-
att".  Károlyi  sértődötten  és  megalázva  tért  haza,  ezután  Rákóczi  
oldalára  állva  bosszulta  meg  a  személyét  ért  sérelmeket.  Tarpay  
Pál  vallomásából  megtudhadjuk,  hogy  a  csatavesztés  után  a  pa-
rasztok  egy része kétségbe  esett és csak  Esze Tamás  és Kis Albert 
nyomatékos  fellépése  után  határoztak  úgy, hogy  szervezetten  be-
várják  a késlekedő  Rákóczit. A csata befejeztével  Károlyi jelentést 
küldött  a császárnak,  mely  értékes forrás  a szabadságharc  kezde-
tét  illetően.  Ennek  tizennyolcadik  pontját  így  fogalmazta  meg:  
„Ugyanaz  nap  (1703. június  6-án)  estvéjén  saját katonáimat  kül-
döttem ki a lázadók nyomozására, kik is azon éjjel bizonyos embert, 
hajnalban  pedig  a  lázadók  közül  egyet  hoztak  be  foglyul;  ezektől  
megértettem,  hogy  a felkelők  Űrnapján  Dolhánál  fognak  állomá-
sozni, hogy innét másnap a hegyeken  tul Lengyelország felé indul-
janak.  Ezeket  ekkép megértvén, junius hó 7-én  Űrnapján  reggeli  
három órákkor útnak  eredtem,  s délután  egy óráig folytattam  me-
netemet; félórai pihenés után  a haderő  ismét útra kelt és  délutáni  
4—5 óra között  szerencsésen  elértük  Dolhát. Azon  időközben,  mig  
némely katonasággal  az ellenség haderejét és állását  kikémleltem 
s  hadaimat  elhelyeztem,  a gyalogság  is  megpihent.  Mikép  és  mi-
módon  intéztem a támadást? a Fölséges Udvar méltóztatik  átlátni  
az idemellékelt  rajzból.1  Végtére  az  Isten  győzelmet  engedvén,  —  
Rákóczi  nevével  díszített  három  zászlót,  egy  dárdát  s  egy  közön-
séges  lobogót,  dobokat  és  trombitákat  nyertünk  el;  Nagy  Márton  
lovassági  százados, Szabó László lovassági hadnagy, Tatay  István,  
Boros  György  s  más  előkelőbb  tisztek  több  közemberrel  elestek,  
sőt az alább elmondandók  szerint valószinü, hogy  Esze Tamás  Ez-
redes is a holtak között maradt  (ami  végül  is alaptalan  állításnak  
bizonyult)  65 lovat nyertünk  el, foglyul  ejtettünk  17 magyart  és 3 
németet,  közöttük  Belényi  Jánost  és  Péter  Deák  máskép  Jeney  
nevü  hadnagyot,  a többieket  pedig  legnagyobbrészt  megsebesitve  
szétüztük."  A  szétszórt  kurucok  várakozása  sikerrel  végződött,  
mert Rákóczi  Ferenc beváltotta  a hozzája fűzött reményeket, júni-



us 16-án  átlépte a magyar határt és a felkelők élére állt. A  vesztes  
csata is  arra  serkentette  a kurucokat,  kiváltképp  Rákóczi  megér-
kezése  után, hogy visszaadják  a dolhai  kölcsönt.  

*  *  *  

A vesztes dolhai csata emlékét generációkon keresztül  megőrizte  
a  nép  emlékezete.  A  környék  lakossága  rendszeresen  lerótta  ke-
gyeletét  a  sírhant  felett.  1901-ben  Demjanovics  Endre  címzetes  
к  tnonokkal  és  dolhai  esperessel  az  élen  lelkes  mozgalom  indult,  
hogy  a „Rákóczi  sírhalomnak" nevezett kuructemetőt  emlékművel  
jelöljék meg. Még ebben  az évben  szoborbizottságot  alakítottak,  és  
az  emlékszobrot  a  csata  200.  évfordulójára  (1903. június  7.)  ter-
vezték  felavatni.  Nem  egész  két  év  alatt  a nemes  elképzelés  meg  
is valósult.  1903. június 8-án  a dolhai  templomtéren  kb. 5000  em-
berjelent meg, ahol Balogh prépost ünnepelve pünkösd  másodnap-
ját  és  a koronázás évfordulóját,  szentmisét  tartott.  Ezután  az  em-
lékműhöz  vonultak,  ahol  a  jelenlévő  papok  megszentelték  az  
emlékhelyet. „Maga az emlékjel fehér márvány oszlop, tetején  ara-
nyozott turulmadárral,  a turulmadár alján  egy kis kereszttel".  Ba-
logh vikárius szívhez szólóan ismeretette a Rákóczi  szabadságharc  
eseményeit  és  a ruszin  nép  szerepét,  önfeláldozó harcát.  Rámuta-
tott a magyar-ruszin  közös múltra. Többek között ezeket  mondta:  
„... tanuljanak Rákóczitól szeretni hitüket és hazájukat (...) melyért 
élni halni készen legyenek, mint tették apáink Rákóczi  és  Kossuth 
alatt."  Tovább  így  folytatta:  „...  ha  majd  fiaik  és  leányaik  e  térre  
jönnek játszani  és  meglátják  ez  oszlopot,  rajta  a turulmadarat  és  
a hit keresztjét s ha otthon megkérdik, hogy miért állították  a szép 
emlékoszlopot  ide,  meséljék  el  nekik  a  magyar  szabadságharcok  
legendáit,  amelynek  hősei  között  az őseik  is ott voltak." Az  emlék-
mű koszorúzása után az iskolaudvaron megterített díszes asztalnál 
folytatódott  az  ünnepély.  Az  elkövetkező  évfordulók  alkalmával  
mindig  megkoszorúzták  az  emlékhelyet.  

A  továbbiakban  az  itt  elhantolt  kurucok  földi  maradványaival  
kapcsolatos  hírekről  számolnak  be  korabeli  újságok:  „1909  év  ok-
tóber havában,  midőn  a régi  görög katholikus templomot  lebontva  
ugyanazon  a helyen  az újonnan  épülő  félben  lévő  templom  alapját  
ásták,  megtalálták  a  Rákóczi  Ferencz  szabadságharcának  legelső  



ütközetében  elesett rutén  kurucok  csontjait is, melyeket  ugyan  az  
év  november  8-án  a dolhai  görög  kat.  hitközség  esperes  lelkésze,  
Barankai  Demjanovics  Endre  a község és a környék  lakosságának  
óriási részvételével ünnepies gyászistentisztelet kíséretében  helye-
zett  örök  nyugalomra  az  újonnan  épülő  templom  falai  közt  levő  
közös  sírjukba."  

Az  emlékmú  sorsát  illetően  levéltárunk  iratanyaga  közt  talál-
ható egy ügydarab, amely  az 1923-ban  történt „felújítást"  tárgyal-
ja.  Ekkor  vidékünk  a  Csehszlovák  Köztársaság  kötelékébe  tarto-
zott  s  így  nem  néztek  jó  szemmel  a\magyar  történelemmel  
kapcsolatos  emlékművekre.  1923 márciusának  elején  történt  meg  
az  a barbár  eset,  amikor  is  ledöntötték  a  dolhai  kuruc  emlékmű  
oszlopát a rajta lévő turulmadárral  együtt. A korabeli  iratok között 
megtalálható  a megcsonkított emlékmú fényképe is. Az akkori  szó-
beszéd  szerint  ittas  állapotban  lévő  személyek  voltak  a  tettesek.  
Ez  nagy  felháborodást  váltott  ki  a  magyar  lakosság  körében.  Az  
Ungváron  nyomtatott  Ruszinszkói  Magyar  Hírlap  1923.  március  
16-ai  számában  tiltakoztak  is  ellene  a magyar  kortársak.  Az  ügy  
kapcsán az illetékes szervek tekintélyes költségek  igénybevételével  
(2526 korona)  az emlékmű felújítását határozták  el, ami  azt jelen-
tette,  hogy  a rajta  lévő  márványba  vésett  magyar  szöveget  ruszin  
nyelvűre változtatták. Az iratanyag egy levele javasolja, hogy  csak  
javításokat  kell  eszközölni  az  eredeti  szövegen.  (A  „magyar  nem-
zetemért"  helyett  az  „orosz  nemzetemért"-et  ajánlja,  egy  másik  
szerint a magyar felirat ruszin  megfelelőjét is rá kell  vésni  az  em-
lékmű  oldalára.  Végül  a  magyar  felirat  teljes  eltörlése  és  annak  
ruszinra  való  átírása  valósult  meg.  Az  eredeti  szöveg  az  emlékmű  
egyik  oldalán  a következő  volt:  „Istennel  a  hazáért  és  a  szabad-
ságért! — Ali .  Rákóczi  Ferenc szabadságharcának  első  csatájában  
1703. június  7-én  elesett kuruc  vitézek  emlékére".  Ezt  a  követke-
zőképp  fordították  ruszinra:  „С  Богом  за  Отчизну  и  свободу!  На  
памятку  первой битвы 7-юшя  1703 года упавших  героев  куруцов  
И. Франца Раковщя."А  másik  oldal  eredeti  szövege  így  hangzott:  
„Kiontani  vérem apámért,  anyámért,  megöletem magam  szép gyű-
rűs  mátkámért.  Meg  halok  én  még  ma  Magyar  nemzetemért."  E  
szöveg  ma is látható megfelelője:  „Пролю  Кров  за Отца,  за  Матер,  
погибну я еще днес за мою заручену невесту — помру я еще днес за 
свою дорогу Отчизну." A  munkálatokkal  még  1923-ban  elkészül-



tek,  visszakerült  az  1,5  méter  magas  márványoszlop,  de  a  turul-
madár nélkül, amely a mai napig hiányzik  az emlékműről.  Itt sze-
retném  felhívni  az  olvasók  figyelmét  arra,  hogy  aki  tud  informá-
cióval  szolgálni  az  elveszett  turul  ügyében,  értesítsen.  A  cseh  éra  
idején  e magyar  szimbólum  visszahelyezése  szóba  sem  került,  de  
volt javaslat,  amely  helyette  Masaryknak,  Csehszlovákia  első  el-
nökének mellszobrát  óhajtotta  az  oszlop  tetejére  helyezni.  Ezek  a  
tervek  nem  valósultak  meg,  de jól  érzékeltetik  az  akkori  politikai  
beállítottságot.  Megjegyezném  még,  hogy  az  említett  ügydarab  
részletesen  lenja  a Javítás" menetét, ismerteti  az emlékmű  mére-
teit, technikai  adatait,  rajzait  stb.  

A napjainkban  végbemenő  politikai megújulás jegyében,  amikor  
emberek  ezreit  mentik  fel  a  diktatórikus  rendszer  koholt  vádjai  
alól,  gondolnunk  kell  az  egykor  megcsonkított  történelmi  emlék-
műveink  rehabilitálására  is.  Ennyivel  tartozunk  múltunknak.  
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1963.  október  11-én  születtem  a  Bereg-vidéki  Záp-
szonyban.  Az  elemi  iskolát  szülőfalumban,  a  középiskolát  
pedig  Bátyúban  végeztem.  A  múlt  birodalmát,  a  tör-
ténelmet  diákéveim  idején  szerettem  meg.  Nagy  érdek-
lődéssel  és  mély  átéléssel  lapozgattam  a  családi  hagyaték  
néhány  dokumentumát.  Talán  ez  az  élmény  és  a  múlt  
iránti  tisztelet  befolyásolt  a  pályaválasztáskor  is.  

1984-ben  a  beregszászi  levéltár  munkatársaként  fel-
vételiztem  az  Ungvári Állami  Egyetem  történelmi  karára.  
Szakdolgozataimat  nagyrészt  a  levéltári  iratanyag  alapján  
készítettem.  1990-ben  kaptam  diplomát.  Ettől  az  évtől  
kezdve  publikálok  történelmi  tárgyú  adatokat  a  helyi  
sajtóban  és  kiadványokban.  Evvel  hozzá  szeretnék  já-
rulni  a  Kárpátaljai  Állami  Levéltár  felbecsülhetetlen  
értékű  adattárának  a  tudományos  vérkeringésbe  való  
bevonásához.  Ezúttal  levéltári  vizsgálódásaim  egy  részét  
ajánlom  az  érdeklődők  figyelmébe.  

Csatáry  György  




