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.............................................................................. Becske Pál-Zsolt ............  

Alapítványozás a Viski Református Egyházközségben a 

reformkortól a dualizmus végéig (1840-1918) 

Visk, az egykori koronaváros, a történelmi Magyarország Máramaros 
vármegyéjének dél-nyugati részében (a mai Kárpátalja huszti 
járásában) fekszik. A kutatott időszakban, a népszámlálási adatok 
szerint a többségében reformátusok lakta Visk lakossága 3616 és 4839 
fő között volt. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1882, 1912) A 
protestantizmus hamar teret nyert a településen. Ezzel kapcsolatban P. 
Szathmáry Károly a következőket írta: ,,A reformatiót e város már 
1524-ben felvette. E szerint Visk volt az első protestáns hely 
Máramarosba.” (S. Benedek, 1996) A viskiek 1556-ig a lutheránus 
tanokat vallották, majd a gyülekezet Viski Pál lelkész vezetésével áttért 
a kálvinista irányzatra. (Peleskey, 1925) A reformáció térhódításával 
párhuzamosan az oktatási és társadalmi célú segélyezés kezdetleges 
formája is megjelent Visken. A városi tanács 1556-ban elrendelte egy 
felekezeti iskola felállítását és a hátrányos körülmények között élő 
diákok tanszerekkel, ruhaneművel történő ellátását. (Czébely, 1998) A 
XVI. századi törekvések ellenére a főként oktatási, társadalmi és 
egyházi célokat szolgáló jótékony adományozás csak a dualizmus 
évtizedeiben vált általánosan elterjedt jelenséggé az egyházközségben, 
ami jelentős mértékben befolyásolta a Viski Református Egyház és 
közösség XIX. és XX. századi történetét. Munkám célja, hogy 
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bemutassam az egyházközségben 1840 és 1918 között létrehozott 
oktatási, társadalmi és egyházi célú alapítványok1 magalakításának 
történeti hátterét, továbbá ismertessem az alapítványok célkitűzéseit 
és tevékenységét. A kutatás elsődleges forrásainak az alapítványok 
alapítólevelei tekinthetőek, amelyek komplex elemzése által 
széleskörű betekintést nyerhetünk az alapítványok létrehozásának ok-
okozati összefüggéseibe, az alapítók célkitűzéseibe és az alapítványi 
vagyon felhasználási területeibe. A kutatás szempontjából nagy 
jelentőséggel bírnak az egyházi jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi 
kivonatok, amelyek vizsgálata lehetőséget biztosít az egyes 
alapítványok tevékenységének bemutatására. 

OKTATÁSI ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ ALAPÍTVÁNYOK 

A Viski Református Egyházközségben kibontakozó alapítványozás 
történelmi gyökerei a reformkorig nyúlnak vissza. A korszak 
szellemiségét megfelelően tükrözi a Bereg vármegyei Rákosról 
származó református lelkipásztor, Géressy László 1834 és 1870 
között2 kifejtett haladó szellemiségű tevékenysége, amely Peleskey 
(1925) vélekedése szerint korszakalkotó volt Visken. A református 
lelkipásztor az oktatásügy pártolására tett erőfeszítései nyomán saját 
állandó jövedelméből 40 váltó forintot ajánlott fel egy, a szegény 
tanulók és helyi oktatási intézmények3 támogatását szolgáló 
alapítvány létrehozására, aminek eredményeképp 1840. január 1-jén 
megalapította az Iskolai Alapítványt, más néven az Intézeti alapot.4 
Géressy szándékait megfelelően szemlélteti az alapító okirat 
bevezetőjének eredeti helyesírással közölt részlete: ,,Ezen szent és 
üdvös gondolattól lelkesülve azért, hogy a mi Viski Helvéciai hitvallást 
követő szent egyházunkban is az iskolák annál nagyobb virágzásba 
jussanak, s azok kik e kebelbeli iskolákból nagyobbakba nem mehetnek, 
itt helybe a tudományokba bővebb ismeretet s tökéletesedést 
nyerhessenek, s belőllök emberséges s helyeztetésöket megismerő jeles 
polgárok képeztessenek.” 5 

Az alapítvány célkitűzései rövid idő alatt széleskörű támogatásra 
találtak. Ezt bizonyítja, hogy a helyi polgárok közadakozásának 
köszönhetően az alaptőke 1840 végére (1841 elejére) már 200 váltó 
forintra nőtt.6 Azonban ezt követően az Intézeti alap feltehetően 
hosszabb ideig jelentősebb anyagi támogatás nélkül működhetett. Erre 
engednek következtetni az alapítvány felügyeletére kijelölt református 
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egyháztanács 1842-ben hozott határozatai, amelyek célja minden 
kétséget kizáróan az alaptőke növelése volt, méghozzá a református 
egyháztagokra különböző jogcímeken kirótt pénzbírságokból 
származó jövedelmek által.7 Hasonló indíttatásból kerülhetett sor 
Géressy László viski nemességhez intézett kérelmének beterjesztésére 
is. A lelkipásztor 1845. január 1-jén kelt levelében felkérte a viski 
nemességet8 az Iskolai Intézet (az iskola vagy az alapítvány – B. Zs) 
támogatására. A levél tartalmából kiderül, hogy a nemesi testület 
ígéretet tett a kezdeményezés felkarolására, erre azonban nem került 
sor,9 csak az 1850-es évek második felében. A viski nemesség az 1856. 
január 1-jén tartott előzetes értekezletén és az 1858. április 11-én 
tartott nemesi közgyűlésen hozott döntések nyomán már érdemleges 
lépéseket tett az Intézeti alap támogatására, amelyek keretein belül a 
Viski Református Iskola rendelkezésére bocsátották a város észak-
keleti részén fekvő Veréczi Curiat.10 Ezen kívül 121 forint 10 krajcárt 
folyósítottak az Iskola Intézeti Pénztárába,11 azzal a kikötéssel, hogy a 
tőke után járó kamatokból biztosítsák a hátrányos anyagi 
körülmények között élő tanulók íróeszközökkel és könyvekkel történő 
ellátását, továbbá az Iskolai Alapítvány megnövekedett tőkéjét a ,,jobb 
tanulók, szebb írók és a gyümölcstenyésztésben magukat kitüntető ifjak” 
könyvekkel történő megjutalmazására fordítsák.12 Az egykori nemesi 
testület az 1860-as években is támogatta Géresssy reform 
szellemiségű kezdeményezését, és 1863-ban 119 forintot és 50 
krajcárt adományozott az alapítványnak.13 

Az Intézeti alap javára folyósított adományok mellett az alapítvány 
vagyonának növelésében fontos szerepet töltött be az alaptőke hitel 
formájában történő kamatoztatása. Az alapítvány felügyelőjeként a 
református egyháztanács és a helyi lelkipásztor közös feladatkörébe 
tartozott a hitelkérelmek elbírálása. Az egyházi testület az alapítvány 
alapítólevelében foglalt feltételeknek megfelelően az alaptőke egy 
részét vagy akár egészét olyan megbízható, tisztességes és ingatlan 
vagyonnal bíró polgárok rendelkezésére bocsáthatta, akik állandó 
jelleggel, határidőben fizették az általuk kölcsön vett tőke után járó 
éves kamatokat. Az alapítólevél rendelkezése értelmében az 
egyháztanács köteles volt behajtani a kihelyezett tőkét és a kamatokat 
a hátralékokkal rendelkező polgároktól. Ezzel szemben a rendszeresen 
törlesztő egyháztagok részére az alaptőke akár több évre is 
kölcsönözhető volt.14 
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Az alapítólevél az alapítvány vagyonának kizárólagos oktatási célú 
felhasználásáról is rendelkezett. A kamatok iskolai célú felhasználási 
területeinek meghatározása szintén az egyháztanács és a helyi 
lelkipásztor jogkörébe tartozott, mindazonáltal az alapító okirat egy 
tételes felsorolást is tartalmaz a hiteldíjak célszerű igénybevételének 
fő területeiről. Ezek a következőek voltak: a Magyar Tudományos 
Társaság (a későbbi MTA – B. Zs) által jóváhagyott, vagy a már 
használatban lévő célszerűnek tartott kézi oktatókönyvek, földgömb, 
térképek, népszerűbb és olcsóbb folyóiratok, újságok, iskolai könyvek, 
ÁBC-k, papírlapok, íróeszközök, szépírási példányok (caligráfiák), 
plajbászok (ceruza, palavessző – B. Zs) vásárlása, egy zárható könyves 
szekrény készíttetése, továbbá a hátrányos anyagi körülmények között 
élő diákok öltönyökkel, cipőkkel történő ellátása.15 

Az egyházi jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az egyháztanács az 1870-
es években az alaptőke kamatait iskolai szükségletekre, a hátrányos 
anyagi körülmények között élő diákok könyvekkel való ellátására,16 
továbbá az eredményes és szorgalmas tanulók taneszközökkel történő 
megjutalmazására fordította.17 Az egyházi testület egyik 1876-ban 
keletkezett határozata nyomán arra is volt példa, hogy a tanulók 
anyagi hátterükre való tekintet nélkül egyenlő arányban lettek ellátva 
az alapítvány vagyonából vásárolt tanszerekkel.18 Az egyháztanács az 
1880-as években is jelentős figyelmet fordított a tanulók 
támogatására. Ezt bizonyítják a testület 1884-ben és 1887-ben hozott 
határozatai is. Az előbbi határozat keretein belül a tanács elkötelezte 
magát, hogy az alaptőke hiteldíjaiból jutalomkönyveket vásárol a 
szorgalmas tanulók részére, amelyeket a vizsgák alkalmával osztanak 
szét az arra érdemes növendékek között.19 Az utóbbi határozat 
értelmében a református lelkésznek és a tanítóknak minden évben 
kimutatást kellett készíteniük a hátrányos anyagi körülmények között 
élő diákokról. Az egyháztanács a névsorban szereplő tanulókat 
tanszerekkel, míg az eredményes növendékeket évente 40 krajcárral 
kívánta támogatni az alap költségén.20 

Az Intézeti alap a tanulók segélyezése mellett fontos szerepet játszott a 
helyi református felekezeti iskolahálózat kiépítésében is, annak 
ellenére, hogy az alap 1840-ben készült alapítólevelében nem 
szerepelt az iskolaépítés, mint alapítványi célkitűzés.21 Az 
egyházközségben működő leányiskola22 túlzsúfoltsága következtében 
az alaptőke iskolaépítésre történő felhasználása már az 1880-as évek 
elején felmerült.23 Az egyháztanács 1882-ben úgy határozott, hogy az 
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alapból 800 forintot fordít az új iskolaépület felállítására, aminek 
jóváhagyásáért egy kérvényt terjesztett fel az egyházmegyei 
közgyűléshez.24 Bár a közgyűlés jóváhagyta a folyamodványt az 
iskolaépület felállítására mégsem került sor.25 Az új iskola építésére 
irányuló törekvések 1883-ban ismét lendületet vettek, miután az 
egyháztanács úgy határozott, hogy egy újabb kérvényt terjeszt be az 
egyházmegyéhez azzal a céllal, hogy a közgyűlés jóváhagyását kérje az 
alap egy részének (500-600 forintnak) felhasználása tárgyában.26 
Azonban az egyházmegye (Máramaros-Ugocsai – B. Zs) nem 
engedélyezte az egyháztanács által kérvényezett teljes összeg 
igénybevételét, csupán annak egy részét, 300 forintot hagyott jóvá.27 
Az egyházmegye kedvezőtlen döntése ellenére 1883-ban mégis 
felépült Visken a kisszeresi iskola, amelynek 797 forintos építési 
költségéből 300 forintot az Intézeti alapból fedezett az egyházközség. 
(Czébely, 1998) 

Az alapítvány a fentebb említett Kisszer utcai iskola mellett a piaci 
kincstári kocsmaépület iskolai célokra történő megvásárlásában is 
fontos szerepet játszott. Az egyházmegye 1888-ban felszólította az 
egyházat egy újabb iskola felállítására. (Czébely, 2002) A református 
egyháztanács Ladányi Pál lelkipásztor javaslatára 1890-ben 
elkötelezte magát a kocsmaépület megvásárlása mellett.28 A kincstári 
épületet 3995 forint 2 krajcárért sikerült megszereznie az egyháznak. 
(Czébely, 1998) A jegyzőkönyvek tartalmából kiderül, hogy az egyházi 
testület a vételár részleteinek törlesztése során az alapítvány vagyonát 
is felhasználta. Az egyházi gondnok, Batsi Sámuel 1891-ben az 
alapítvány költségén 400 forintot fizetett ki az épület vételárának 
törlesztése során.29 Emellett az alap kezelője 1891-ben további 500 
forintot különített el biztosítékként a részletek kifizetésére.30 

A református egyház az oktatásügy széleskörű támogatása mellett 
egyre nagyobb figyelmet fordított az egyházközség szűkölködő 
tagjainak pártfogására és anyagi terheinek mérséklésére. Peleskey 
(1925) is említést tesz a hátrányos anyagi körülmények között élő 
egyháztagok és tanulók segélyezését szolgáló Szegény Alapról, 
továbbá a Népiskolai Árva és Segély Alapról. 

A Szegény alap 1912-ben jött létre Mikó Imre református lelkipásztor 
kezdeményezése nyomán. (Peleskey, 1925) Azonban az egyházi 
jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az alapítvány létrehozása mégsem 
tekinthető teljes mértékben Mikó Imre egyéni kezdeményezésének, 



Scientia Denique, VII./1., 2017 — Történelemtudomány 
 

 
14 

 

mivel a hátrányos anyagi körülmények között élő egyháztagok 
segélyezését szolgáló alap létrehozását Biki Ferenc esperes rendelte el 
1912-ben.31 A Szegény alap a vagyon nélküli elaggott vagy 
nagycsaládos egyháztagok anyagi támogatása céljából jött létre 163 
korona 52 fillér alaptőkével. Az alapítólevélben foglalt feltételek 
értelmében az egyháztanács az alaptőke 1000 koronára történő 
növekedése esetén minden év karácsony napját megelőző hét 
folyamán köteles volt az alaptőke évi kamatainak a 75%-át a rászoruló 
egyháztagok anyagi támogatására fordítani, míg a fennmaradó 25%-ot 
az alaptőkéhez kellett csatolnia.32 

A lokális szintű társadalmi segélyezés terén fontos szerepe volt a 
szintén Mikó Imre kezdeményezése nyomán létrehozott Népiskolai 
Árva és Segély Alapnak is, amely a szegény és árva tanulók segélyezése 
céljából jött létre 1912-ben. (Peleskey, 1925) Az alapítvány 100 korona 
35 fillér alaptőkével kezdte meg működését.33 Az egyház az alaptőke 
kamatait az árva és hátrányos anyagi körülmények között élő tanulók 
támogatására, ezen belül ruhaneművel történő ellátására volt hivatott 
fordítani.34 

EGYHÁZI CÉLÚ ALAPÍTVÁNYOK 

Az egyházközség legelső alapítványainak egyike az Orgona Alap, más 
néven az Orgonaépítési Alap volt, amely a református egyháztagok 
egyéni és közadakozásának, továbbá a helyi műkedvelő egyesületek 
anyagi támogatásának köszönhetően jött létre a XIX. század második 
felében, a viski református templomban felállítandó orgona építési 
költségeinek fedezése céljából. Az alap létrehozásának pontos éve 
ismeretlen. Azonban az egyházi jegyzőkönyvek tartalmából arra 
következtethetünk, hogy az Orgona Alap 1870-ben jött létre. Ezt 
támasztja alá Hánka Márton egyházi tanácsnok 1871. január 9-én 
református egyháztanács elé terjesztett számadása, amelynek tartalma 
szerint az orgonavételi alappénztár (Orgona alap – B. Zs) tőkéje 1870 
végén megközelítőleg 435 forint 68 krajcár volt.35 Az általunk vázolt 
megállapítás helytállóságát bizonyítja egy 1871-es jegyzőkönyvi 
bejegyzés is, amelynek tartalmából kiderül, hogy az 1871. január 16-án 
megrendezett táncmulatság során 19 forint 56 krajcár gyűlt össze az 
Orgona Alap javára.36 A fentebb említett jegyzőkönyvi bejegyzésekben 
kerül sor az alapítvány első említésére és vagyoni állapotának 
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bemutatására, ami arról tanúskodik, hogy az alap 1870 előtt még nem 
létezett. 

Az orgonaépítést37 szolgáló alap létrehozására irányuló törekvések 
egészen az 1850-es évekig nyúlnak vissza. 1854-ben Igyártó Péter 
egyháztag nevelőanyja, Krisely Krisztina végrendelete értelmében 60 
ezüst forintot ajánlott fel az orgona készítésének alapjául.38 Az egyházi 
jegyzőkönyvek tartalmából kiderül, hogy az 1860-as években 
jelentősen megnőtt az orgona felállítására irányuló társadalmi igény, 
ennek megfelelően az adakozások mértéke is. Az 1861-ben kihirdetett 
végrendeletében néhai Gál Erzsébet 50 forintot adományozott az 
orgonaépítés költségeinek fedezésére.39 Az egyéni felajánlások mellett 
fokozatosan előtérbe kerültek az adománygyűjtések és az ezekkel 
egybekötött kulturális rendezvények, mint az 1868-ban Héder János 
indítványa nyomán kezdeményezett házankénti gyűjtés,40 vagy az 
1868. február 16-án megrendezett táncmulatság, amelynek során 44 
forint 34 krajcár folyt be az orgona javára.41 Az orgonaépítést a helyi 
egyesületek is támogatták, mint a helyi műkedvelő társulat, amely az 
1869-ben megrendezett színi előadás teljes jövedelmét felajánlotta az 
alap részére.42 

Az orgona elkészíttetése tárgyában már 1870-ben született egy, a 
református egyháztanácshoz beterjesztett indítvány,43 ennek ellenére 
az egyházi testület csupán az 1870-es évek második felében tett 
jelentősebb lépéseket az orgona elkészíttetésére. Ladányi Pál 
református lelkipásztor közbenjárása nyomán 1877-ben sikerült 
felvenni a kapcsolatot egy orgonaművessel. Azonban az egyháztanács 
kénytelen volt elhalasztani a munkálatok megkezdését, mivel az 
orgona elkészíttetése és a szükséges tartozékok összértéke elérte az 
1500 forintot, ami 500 forinttal meghaladta az alap vagyonát.44 A 
kezdeti nehézségek ellenére az orgona megépíttetése nem váratott 
sokáig magára. A református egyház felkérése nyomán 1880-ban 
Országh Sándor orgonaépítő mester elvállalta egy 12 változatú, 1800 
forint értékű orgona elkészítését,45 amelynek felavatására 1880. 
augusztus 25-én került sor. (Czébely, 2002) 

Ladányi Pál református lelkipásztor kezdeményezése és az 
egyházközség 44 tagjának felajánlása nyomán összegyűlt 76 véka (régi 
űrmérték, 1 véka = 3 liter – B. Zs) terményalappal előre meg nem 
határozott céllal jött létre 1876. december 31-én a Magtár Alap.46 Az 
1915. január 31-én keltezett alapítólevélből már az alapítvány 
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rendeltetése is kiderül, amely szerint az alaptőke csupán a tervezett új 
református templom építésére volt fordítható, míg a részvénybe 
fektetett tőke éves kamatai a templom belső és külső tatarozása, 
továbbá a templomkert igényes elrendezésének kialakítása során 
felmerülő költségek fedezésére volt felhasználható. Az alapítólevélben 
foglaltak értelmében az alapítvány vagyonának kezelési joga a 
református egyháztanácsot illette. A tanács az egyház magtárában 
összegyűlt terményt a már korábbikban említett Iskolai Alapítvány 
hitelezési eljárásához hasonlóan kiadta kamatra vagy értékesítette.47 
Emellett az alapítvány alapszabályzata azt is előírta, hogy az 
egyháztanács a magtárban lévő termény 200 köblön (köböl régi 
űrmérték, 1 köböl = 4 véka – B. Zs) felüli többletmennyiséget köteles 
volt értékesíteni.48 

Az alap anyagi támogatásának köszönhetően készült el a takarék 
magtár létrehozásában jelentős szerepet betöltő Ladányi Pál viski 
református lelkipásztor síremléke is.49 A Ladányi-síremlék 
elkészítésének tervezetét 1905-ben Ötvös Bálint terjesztette be az 
egyháztanács elé. A tervezet tartalmából kiderült, hogy az egyháztagok 
körében szervezett közadakozás eredményeképp összegyűlt 
adományok mértéke nem fedezte a tervezett síremlék felállításának 
költségeit. Ezért Ötvös a református egyház anyagi támogatását kérte 
az emlékkő felállításához.50 Az egyházi testület 1907-ben 100 koronát 
folyósított a Magtár Alapból a kezdeményezés támogatására.51  

Az egyháztanács elhatározása nyomán 1888-ban megalakult a Torony 
Alap, amely a vihar következtében megrongálódott templomtorony 
újjáépítési költségeinek fedezése céljából jött létre. (Peleskey, 1925) A 
református templom faszerkezetű tornyának átépítésére irányuló 
törekvések már az 1850-es évek második felében jelentkeztek. Géressy 
László református lelkipásztor 1857. január 31-én benyújtott egy 
beadványt az egyháztanácshoz a kőtorony megépítése tárgyában, amit 
a faszerkezetű torony megromlott statikai állapota tett 
szükségszerűvé. A testület azonban nem fogadta el a beadványt.52 
Géressy 1863. október 28-án egy újabb indítványt terjesztett be az 
egyházi testülethez az új torony építésének megkezdését illetően, 
amelyet a tanács már egyhangúlag jóváhagyott.53 A torony átépítését 
az egyháztagok is támogatták. Csákai János a toronyépítés javára 100 
forintot adományozott, aminek számbavételére 1863-ban, az 
adományozó elhalálozását követően került sor.54 1880-ban pedig 
Szabó Bálint egyháztag 40 forintot ajánlott fel a kőtorony építését 
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szolgáló alap felállítására.55 A korábbi adakozások ellenére az alap 
létrehozására csak évekkel később került sor, miután a tornyot 1888-
ban egy vihar rongálta meg és helyreállítása elkerülhetetlenné vált. 
Mivel az egyházközség nem rendelkezett elegendő vagyonnal a fa 
torony helyreállításához, sem pedig egy új kőtorony építéséhez,56 ezért 
határozatot fogadott el, egy egyszerű kivitelezésű, kis költségvetést 
igénylő renoválásról.57 Az egyházi testület 1888-ban Ötvös Mihályt 
bízta meg a torony javításával, aki 99 forint 80 krajcárért elvállalta a 
munkálatokat.58 A Torony Alap 1914. december 3-án keltezett 
alapítólevelének tartalmából kiderül, hogy az egyháztanács a Peleskey 
által közölt eredeti célkitűzéssel ellentétben az alap rendeltetését a 
tervezett új templom és az új torony építésének költségfedezésére 
módosította.59 

A XX. század elején keletkezett jegyzőkönyvekből az is kiderül, hogy a 
református egyház különböző formákban próbálta növelni az alap 
vagyonát. Az egyháztanács 1903-ban egy, a Torony Alap javára 
szervezett karácsonyi bál megrendezéséről fogadott el határozatot, 
emellett azt is kimondta, hogy az ó temetőben igénybe vett sírhelyek 
után járó 20 korona felét ezen túl az alap növelésére fogja fordítani.60 
Fontos megjegyezni, hogy az alap céljait a helyi egyesületek is 
támogatták. 1904-ben a Dalegylet 100 koronát ajánlott fel a Torony 
Alap javára.61  

Az egyházi célú alapítványok körébe tartozott a Földeladási Alap 
(Földvételi Alap – B. Zs) amelynek létrehozására az egyházi testület 
elhatározása nyomán 1895-ben került sor. Az alapítvány az egyház 
tulajdonát képező földbirtokok eladásából származó 1473 korona 61 
fillér alaptőkével kezdte meg működését. Az alap célja az egyházközség 
számára szükséges földbirtokok vagy beltelkek vásárlása során 
felmerülő költségek fedezése volt.62 

Az egyházközség híveinek közös elhatározása és adománygyűjtése 
eredményeképp 1897-ben jött létre a Harang Alap. Az alap célja az új 
harang vagy harangok öntetése során felmerülő költségek fedezése 
volt. Az egyházi testület, mint az alaptőke kizárólagos kezelője a 
harangöntetés elhatározásáig köteles volt kamatoztatni a tőkét.63 A 
tanács a többi egyházi kezelésű alapítványhoz hasonlóan a Harang 
Alap esetében is az alaptőke növelésére törekedett. Ennek megfelelően 
engedélyezte az alapítvány céljait anyagilag is támogató szervezetek 
számára a református felekezeti iskolák tantermeinek igénybevételét 
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kulturális rendezvények lebonyolítása céljából. Az alap 20 koronával 
való támogatása fejében, a helyi ipartestület 1906-ban engedélyt 
kapott az egyházi testülettől egy táncmulatság megrendezésére a nagy 
leányiskola egyik termében.64  

A református egyháztanács kezdeményezése nyomán65 1906-ban 
létrejött az Erdő Birtokossági Templom Alap, amelynek alaptőkéjét 
a helyi erdőbirtokosság által a református egyház számára 
adományozott 4000 korona képezte. (Peleskey, 1925) Az egyházi 
testület a tőkét csakis az új templom építése során felmerülő kiadások 
fedezésére fordíthatta. Az alapítványi vagyon kezelésének és 
felügyeletének joga az egyházi testület jogkörébe tartozott.66 

A református egyháztagok szűkebb értelemben vett pátriájuk iránti 
szeretetét példázza az Egyesült Államokba kivándorolt helyi polgárok 
karitatív tevékenysége, amelynek keretein belül 1909-ben 236 korona 
50 fillért adományoztak a Viski Református Egyház úrasztali 
szükségleteire.67 Ennek eredményeképp még ezen év folyamán 
létrejött az Úrasztali Alap.68 A kivándorolt polgárok 1910-ben az 
egyházi kiadások fedezésére további 422 koronát folyósítottak.69 Az 
adomány egy részének felhasználása által a református egyháztanács 
Csík Albert kezdeményezése nyomán 1910-ben létrehozta a tervezett 
új templom építésének költségfedezését szolgáló alapítványt,70 az Új 
Templom Alapot.71 Az egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint az 
alapítvány céljait támogató (Egyesült Államokban élő) viski polgárok 
1912-ben további 452 korona 50 fillért folyósítottak az alap javára.72 

Peleskey Sándor református lelkipásztor kezdeményezésének 
köszönhetően73 1916. szeptember 20-án létrejött az Egyházfenntartó 
Alap, amelynek rendeltetése az egyház intézményeinek jövőbeli 
fenntartása és fejlesztése volt, az egyháztagok anyagi terheinek 
mérséklése mellett. Az alaptőke kegyes adományokból, hagyatékokból, 
az egyházi törvények által e célra rendelt összegekből, az éves egyházi 
költségvetési számadás során fennmaradt többlet tőke 25%-ból, az 
egyháztagok évi 2 filléres hozzájárulásaiból, továbbá minden év 
október 31-ét követő második vasárnapi perselypénzből állt. Az 
alapítólevél az alaptőke kezelésének formájáról és felhasználásának 
területeiről is rendelkezett. Az alapítvány felügyelete az egyháztanács 
jogköre volt, míg a tőke kezelése az egyházi gondnok feladatkörébe 
tartozott. Az egyházi testület az alaptőkét elhelyezhette 
takarékpénztárban, állampapírokban, különböző értékpapírokban, 
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esetlegesen ingatlanokban, amelyek kamatainak egy részét évente az 
egyház közszükségleteinek fedezésére fordíthatta.74 

Az Egyházfenntartó alap célkitűzéseihez hasonló indíttatásból került 
sor a Reformáció Emlékalapítvány létrehozására is. Az alapítvány 
létesítésének gondolata szintén Peleskey Sándor nevéhez köthető, aki 
már 1917 júniusában felvetette az egyháztanács előtt, hogy a 
reformáció 400-ik évfordulója alkalmából a testület állítson fel egy 
emlékbizottságot az ünnepély programtervezetének kidolgozására.75 A 
Peleskey által vezetett emlékbizottság az egyháztanács 1917. október 
7-én tartott ülésén javaslatot tett egy alapítvány létrehozására, 
amelynek kezdőtőkéjét házankénti gyűjtés által kívánt megalapozni.76 
A fundáció 1917. október 28-án jött létre a református gyülekezet 
tagjainak közadakozása nyomán összegyűlt 5000 koronát meghaladó 
tőkével. Az alapítólevél értelmében az alap ideiglenesen a Viski 
Református Egyház intézményeinek, templomának, iskolájának, 
parókiájának, harangjának és orgonájának építése és elhelyezése 
során felmerülő költségek fedezése céljából jött létre.77 Az emlék 
alapítvány céljainak véglegesítésére az 1918. március 17-én elfogadott 
alapítólevélben került sor, amelynek értelmében az alaptőke kizárólag 
az új templom, új parókia és az új iskolák építési költségeinek 
fedezésére, továbbá az e célt szolgáló telek vásárlására volt 
felhasználható. Emellett az okiratból az is kiderül, hogy az alapítvány 
javára történő adakozások nyomán az alaptőke 380 kegyes 
adakozónak köszönhetően 1918-ban már elérte 8900 koronát.78 

CSALÁDI ALAPÍTVÁNYOK 

A fentebb felsorolt alapítványok mellett külön említést érdemelnek a 
XIX-XX. század fordulóján létrejött családi alapok, mint a Héder Alap, a 
Petrécs Rozália Alap, továbbá a Stók József és Neje, Méhes Zsuzsánna 
Alapítványa. 

A Héder alap a Viski Református Egyházközség alapítványainak 
jegyzéke szerint 1911-ben jött létre.79 Azonban az egyházi 
jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy az alapítvány létrehozására 
már 1871-ben sor került, miután Héder János alispán azzal a 
felkéréssel fordult az egyháztanácshoz, hogy a református temetőben 
5 sírhelyet különítsen el családja részére.80 Az alispán cserében 100 
forintot ajánlott fel az egyháznak azzal a kikötéssel, hogy az általa 
felajánlott összeg kamatait a temető kerítés javítására,81 a temető 
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karbantartására fordítsa az egyháztanács.82 Az egyházi testülettel 
kötött megállapodás értelmében a 100 forint Héder János halálát 
követően az egyház pénztárába volt befizetendő a család tagjai által.83 
A Héder család a századfordulót követően jelentősebb figyelmet 
fordított a családi sírkert gondozására. Erről tanúskodik Héder János 
főgondnok egyháztanácshoz 1908-ban intézett alapító levele, amely 
édesanyja, Szigeti Szöllősi Juliánna 1898. július 7-én keltezett 
végrendeletét84 tartalmazta. A végrendelkezés értelmében az elhunyt 
még éltében 100 forintot hagyományozott a református egyházra az új 
templom építési költségeinek fedezése céljából. Ezen felül a 
végrendelet további 100 forintról is említést tesz, amelynek éves 
kamatait az egyháztanács köteles volt átadni Igyártó Péterné, született 
Lator Zsuzsánna viski lakosnak vagy családtagjainak, a Héder család 
sírkertjének gondozásáért cserébe. A végrendelet azt is kimondta, 
hogy abban az esetben, ha a Héder család örökösei hajlandóak a 
sírkertet bérmentve gondozni, akkor a tőke kamatos kamatait 
értékpapírokba kell fektetni, ha azonban a család leszármazottjai 
elhaláloznának a tőke kamatait a sírkert gondozásával megbízott Lator 
Zsuzsánna örököseinek köteles kiutalni az egyházi testület.85 A 
végrendelkezés ide vonatkozó pontjainak végrehajtása azonban 
kétséges, tekintve, hogy a Viski Református Egyházközség 
alapítványainak jegyzékéből kiderül, hogy Héder János a Viski 
Református Egyházközség főgondnoka egy darab földet adományozott 
Popovics N.-k a családi sírkert gondozásáért, azzal a kikötéssel, hogy 
ha nem teljesítené kötelezettségeit a föld és a sírkert gondozásának 
felelőssége a református egyházra száll.86 

A kisebb jelentőségű alapok körébe tartozott a Petrécs Rozália Alap. 
Az alapítvány feltehetően 1913-ban jött létre,87 egy 100 korona értékű 
részvényből álló alaptőkével, földbirtok vásárlása céljából.88 

A Héder Alap és a Petrécs Rozália Alap mellett említésre méltó 
kezdeményezésnek tekinthető Stók József és Neje, Méhes Zsuzsánna 
Alapítványa, amely 1918-ban jött létre, miután Stók József és Méhes 
Zsuzsánna 1000 koronának megfelelő hadikötvényt adományozott a 
Viski Református Egyházközségnek. Az alapítvány rendeltetése a 
tervezett új templom építési költségeinek fedezése volt, mindazonáltal 
az alapítóleveléből az is kiderül, hogy a kötvények éves hiteldíja a 
református felekezeti iskolákban tanuló hátrányos anyagi 
körülmények között élő diákok tanszerekkel és ruhaneművel történő 
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ellátására volt fordítandó, mindaddig, míg az egyházi testület nem 
határozott az új templom építési munkálatainak megkezdéséről.89 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyházközségben működő 
alapítványok jelentős szerepet töltöttek be az I. világháború vészterhes 
éveiben is. Az 1914. november 17 és 1918. május 26 között a Viski 
Református Egyházközség részére küldött esperesi körlevelek keretein 
belül 8 alkalommal szólították fel az egyházi testületet hadikötvények 
vásárlására. Az egyházközség eleget téve a felhívásoknak a különböző 
egyházi kezelésű alapítványokból összesen 58900 koronának 
megfelelő 5,5 %-os és 6%-os éves kamatot biztosító hadikötvényt 
vásárolt.90 

1. sz. táblázat. A Viski Református Egyházközség hadikötvény 
vásárlásának kimutatása az egyházi kezelésű alapítványok 

hadikötvény jegyzése szerint 1914–1918 között (Saj. szerk. a 
Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1911–1921 alapján) 

Alapítvány 
megnevezése 

A hadikölcsönök megnevezése, az alapítványok hadikötvény 
jegyzésének értéke (korona): 

I.91 II.92 III.93 IV.94 V.95 VI.96 VII.97 VIII.98 

Iskolai  200 - 2000 2000 4500 7650 2000 6100 

Magtár - 1500 1200 2200 500 1400 600 700 

Erdő 
Birtokossági  

- - - - 300 1100 - 2200 

Új templom  - - 800 300 - 250 - 400 
Héder - 500 - - 200 - 300 - 

Torony - - 600 - - 100 - - 

Úrasztali - - 300 - - - - - 

Földvételi 200 - 1000 - 700 - 100 100 

Harang - - - 2000 700 1600 100 100 

Népiskolai árva  100 - - - - - 100 100 

Szegény - - 100 - 100 - 100 - 

Egyházfenntartó - - - - - 1000 100 1200 

Reformáció - - - - - - 5200 4200 

Úrmezői 
Harang99 

- - - - - - - 100 

Összesen 500 2000 6000 6500 7000 13100 8600 15200 
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ÖSSZEGZÉS 

A Viski Református Egyházközség alapítványainak tárgyában végzett 
kutatásunk eredményeképp kijelenthetjük, hogy a XIX-XX. század 
fordulóján jelentős előrelépésre került sor az ön- és társadalmi 
segélyezés megszervezése és intézményesítése terén. Az 1840 és 1918 
közötti időszakban 17 oktatási, társadalmi és egyházi célú alapítvány 
működött az egyházközségben, amelyek létrehozásában és anyagi 
támogatásában központi szerepet töltöttek be a reformkor haladó 
szellemiségében tevékenykedő református lelkipásztorok és 
egyháztagok. Az egyházi kezelésű alapítványok célkitűzéseiket és 
tevékenységüket tekintve széleskörű területet foglaltak magukba. A 
lokális szintű alapítványozás a hátrányos anyagi körülmények között 
élő tanulók és egyháztagok támogatásától, az orgonaépítés, az 
iskolaépítés, a harangöntés, továbbá a földbirtokok vásárlása esetén 
felmerülő költségek fedezésén át egészen a leendő új református 
templom építési költségeinek fedezéséig kiterjedt. Az új templom 
építésének kérdésköre meghatározó szerepet töltött be a Viski 
Református Egyház XIX. és XX. századi történetében, így talán nem is 
meglepő, hogy az alapítványok többségét az évszázadok során több 
alkalommal megrongálódott református kőtemplomot felváltó új 
templom felépítésének költségfedezése céljából hozták létre az 
alapítók. Fontos azonban megjegyezni, hogy az országos és helyi szintű 
politikai-gazdasági viszonyok romlása következtében nem került sor a 
templom felépítésére. Ennek ellenére az egyház kebelében működő 
alapítványok széleskörű és sok esetben eredményes tevékenységet 
fejtettek ki. Véleményünk szerint az egyházközségben kibontakozó 
alapítványozás minden kétséget kizáróan haladó szellemiségűnek 
tekinthető, ami túlmutat az egyház, mint intézmény klasszikus 
értelemben vett vallási szerepkörén és egyben rávilágít annak valódi 
jelentőségére és széleskörű tevékenységére. Kutatásunkat a 
közeljövőben a lehetőségekhez mérten szeretnénk kiterjeszteni a 
Máramaros-Ugocsai Egyházmegye egyházközségeiben létrehozott 
alapítványok történetének bemutatására. 
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1
 A Peleskey Sándor által közölt kimutatás szerint 1840 és 1923 között 15 

alapítvány működött a Viski Református Egyházközségben. Sajnos a részleges 
leírásból nem derül ki az általunk vizsgált időszakban létrehozott alapítványok 
pontos száma. Viszont a Viski Református Egyház irattárában fennmaradt egy 
1926-ban összeállított alapítványi jegyzék, amelyben az alapítványok és alapítók 
neve mellett minden esetben fel van tüntetve az alapítványok keletkezésének ideje 
is. Az összeírás alapján 1840 és 1925 között 16 alapítvány működött az 
egyházközségben, ebből 14 alap létrehozására az általunk vizsgált időszakban, 
1840 és 1918 között került sor. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kimutatás 
nem tekinthető teljes körűnek az alapítványok pontos számának meghatározását 
illetően, mivel az 1926-os állapotokat tükrözi, ennek megfelelően azok az 
alapítványok, amelyek az összeírást megelőzően megszűntek nem kerültek be az 
alapítványi jegyzékbe. A református egyház jegyzőkönyvei további 3 alapról 
tesznek említést, amelyek nem szerepelnek az 1926-os kimutatásban. Az 
alapítványi jegyzékben és az egyházi jegyzőkönyvekben közölt adatok összevetése 
alapján 1840 és 1918 között 17 alapítvány jött létre az egyházközségben. 

2 A Viski Református Egyház Irattára (a továbbiakban: VREI): Lelkészek életrajzi 
adatai a viski református egyházközség anyakönyveiben. 

3 Az alapítvány létrehozásakor még csak egy református felekezeti iskola 
működött az egyházközségben, az ún. Hátulsó utcai iskola. 

4 Az Iskolai Alapítvány az egyházi jegyzőkönyvekben főként Intézeti Alapként 
szerepel. 

5 VREI: A Viski Református Egyház Iskolai alapítványának alapítólevele, kelt 1840. 
január 1. 

6 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap – 1. évfolyam, 26. szám. 

7 VREI: A Koronai szabados Visk Városában létező Evangéliumi szent egyház 
jegyzőkönyve 1838-1853, kelt 1842. január 2, kelt 1842. május 22. Az 
egyháztanács 1842. január 2-án hozott határozata értelmében az egyházi gondnok 
meghatalmazást kapott arra, hogy a kötelezettségeiket nem teljesítő helyi 
lakosokra 1 pengő forintig terjedő bírságot szabjon ki. Az ebből származó összeget 
a hátrányos anyagi körülmények között élő tanulók támogatására létrehozott 
pénztár javára kellett fordítani. Míg az 1842. május 22-én tartott egyháztanács 
gyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a testület határozata szerint az iskolai 
mulasztó gyermekek szüleire kirótt 1 váltó forint pénzbírságot szintén az Iskolai 
alapítvány tőkéjéhez kellett csatolni. 

8A viski nemesek a kisnemesség rétegéhez tartoztak, birtokaikat részben ők 
maguk művelték, iparral és kereskedelemmel foglalkoztak, vagy különböző 
hivatalokat töltöttek be. A helyi nemesség korabeli társadalmi szerepvállalásának 
mértékét megfelelően szemlélteti a nemesek képviselőjének Hánka Márton 
polgármester úrnak Géressy Lászlóhoz és Hánka Péter gondnokhoz intézett 
levelének eredeti helyesírással közölt részlete: ,,A Visk városában lakó nemesek az 
1856. január. 1-én tartott előleges értekezlet és az 1858. április. 11-én tartott 
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közgyűlésekben, hogy létük mint Testületé a késő nemzedék előtt is feltűnjön és 
minden estre a nevelés szent ügye eránti nemes érzetből egyező köz akarattal 
elhatározták, hogy a nemesség virágzása éveiben megtakarított pénzük egy 
harmada, valamint a város észak-keleti részén- illetőleg a mezőben fekvő úgy 
nevezett Veréczi Curia-vagy is jelenben szántó föld a Viski Református Iskola 
javára adattassék által”. A levél tartalmából arra következtethetünk, hogy a 
nemesség csupán a 19. század második felében fejtett ki jelentősebb társadalmi 
célú tevékenységet a református egyházközségben. 

9 VREI: A Viski Tekintélyes Nemességhez intézett alázatos kérelme a benne 
nevezettnek, kelt 1845. január 1. 

10 VREI: Géressy László lelkipásztor és Hánka Péter gondnok Urakhoz, mint a Viski 
Helvét vallásúak Egyházi Elnökeihez. Hánka Márton, mint a Viski nemesek 
képviselője, kelt 1859. augusztus 28. A Veréczi Curia (telek, földbirtok) fele fele 
arányban a máramarosszigeti Nemes Veréczi család és a viski Nemes Czébel 
(Czébely) család tulajdonát képezte. A curia a 19. század első felében a viski 
nemesség birtokába került, amit a nemesi testület 1858-ban a Viski Református 
Egyháznak adományozott, mint iskolafenntartónak a kisebb fiú tanító bérezésének 
kiegészítése céljából. 

11 VREI: Géressy László lelkipásztor és Hánka Péter gondnok Urakhoz, mint a Viski 
Helvét vallásúak Egyházi Elnökeihez. Hánka Márton, mint a Viski nemesek 
képviselője, kelt 1859. augusztus 28, A Viski Tekintetes Nemesség által a nevelés 
oltárára tett alapítványának megköszönése, kelt 1859. október 2. 

12 VREI: Kivonat: A Viski Nemeseknek 1858. április. 11-én tartott közgyűlés 
jegyzőkönyvéből, kelt 1859. augusztus 27. 

13 VREI: A Viski Református Egyház (a továbbiakban: VRE) Jegyzőkönyve 1869-
1883, kelt 1869. január 6. 

14 VREI: A Viski Református Egyház Iskolai Alapítványának alapítólevele, kelt 
1840. január 1. 

15 Uo. 

16 VRE Jegyzőkönyve 1869-1883, kelt 1872. február 4. 

17 Uo. kelt 1876. november 4. 

18 Uo. kelt 1876. november 8. Csik Albert református lelkipásztor indítványa 
nyomán az 1876-os rendelkezéshez hasonló határozat született 1904-ben azzal a 
kiegészítéssel, hogy az alaptőke kamataiból vásárolt tanszereket a tanév végén a 
tanítók már kötelesek voltak beszedni a tanulóktól, hogy biztosítsák a növendékek 
tanszerekkel történő ellátását az elkövetkezendő tanévekben. 

19 VRE Jegyzőkönyve 1884-1896, kelt 1884. január 13. 

20 Uo. kelt 1887. március 8. Az egyháztanács határozatának alapját Hánka Márton 
1887-ben benyújtott kérvénye képezte, amelyben a kézimunka terén 
eredményesnek bizonyuló nagy leányiskola növendékeinek fejenként 40 
krajcárral történő megjutalmazását kérvényezte. Az egyháztanács határozata 
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szerint a nagy leányiskola azon növendékeit támogatta évről évre, akik hátrányos 
anyagi körülmények között éltek és eredményesnek bizonyultak a szakismeretek 
gyakorlati alkalmazása terén. 

21 A református egyháztanács 1915-ben módosította az Iskolai Alapítvány 
alapítólevelét. A testület döntése értelmében az alaptőke továbbra is az eredeti 
alapítólevélben kitűzött célokat volt hivatott szolgálni egészen addig, míg az 
egyháztanács nem határozott egy új iskola építéséről. 

22 A leányiskola a Hátulsó utcai vagy az 1851-1852 fordulóján épült Nagy utcai 
iskolával egyezik. Fontos azonban megjegyezni, hogy leányiskola nem külön 
intézményként működött. A megnevezés csupán arra utal, hogy az oktatás nem 
koedukált formában zajlott, hanem külön lány és fiú osztályokban (tantermekben), 
de egyazon iskolában. A 19. század folyamán a Hátulsó utcai iskolában és a Nagy 
utcai iskolában is működtek leányosztályok. 

23 VRE Jegyzőkönyve 1869-1883, kelt 1882. január 1. 

24 Uo. kelt 1882. március 17. 

25 Uo. kelt 1882. július 22. 

26 Uo. kelt 1883. március 10. 

27 Uo. kelt 1883. április 1. 

28 VRE Jegyzőkönyve 1884-1896, kelt 1890. november 16. 

29 Uo. kelt 1891. február 8. 

30 Uo. kelt 1891. február 14. Az 1891-ben keletkezett jegyzőkönyvi bejegyzések 
egyikében sem szerepel az Intézeti Alap, mint a törlesztést finanszírozó 
pénzforrás, viszont mindkét bejegyzés megemlíti Hánka Gyula nevét, aki ebben az 
időszakban az alapítvány kezelője volt. Ebből arra következtethetünk, hogy az 
iskolai célokra vásárolt kincstári kocsmaépület vételárának törlesztésében az 
Iskolai alapítvány is szerepet játszott. 

31 VRE Jegyzőkönyve 1911–1921, kelt 1912. június 18. 

32 A Viski Református Egyház Szegény alapjának alapítólevele, kelt 1914. 
december 3. 

33 VREI: A Viski Református Egyház Népiskolai árva és segély alapjának 
alapítólevele, kelt 1914. december 3. 

34 VRE Jegyzőkönyve 1911–1921, kelt 1912. október 26. A református 
egyházközség által létrehozott alappal párhuzamosan működött egy városi Iskolai 
Szegény és Árva Alap, amely felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül 
támogatta az arra rászoruló tanulókat. 1912-ben az egyházi testület is 
beterjesztett egy kérvényt a városi tanácshoz a református felekezeti iskolákban 
tanuló diákok segélyezése tárgyában. Az 1912. november 19-én tartott 
egyháztanács ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a városi testület 10 koronát utalt 
ki az egyházközség részére, amelyből az egyházi testület 4 tanulót látott el 
csizmával és csizmajavíttatással (csizmajavítóval). 
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35 VRE Jegyzőkönyve 1869–1883, kelt 1871. január 9. 

36 Uo. kelt 1871. március 20. 

37 A viski református egyháztanács már 1833-ban határozatot hozott az 
orgonaépítésről, azonban ennek kivitelezésére a szükséges tőke hiánya 
következtében nem került sor. 

38 VRE Jegyzőkönyve 1853–1868, kelt 1854. június 18. 

39 Uo. kelt 1864. január 17. 

40 Uo. kelt 1868. január 11. 

41 Uo. kelt 1868. április 7. 

42 VRE Jegyzőkönyve 1869–1883, kelt 1869. október 3. 

43 Uo. kelt 1870. január 10. 

44 Uo. kelt 1877. február 25. Az alap tőkehiánya minden kétséget kizáróan 
ösztönzőleg hatott a református egyháztagok támogató jellegű tevékenységére. 
Különösen eredményesnek bizonyult az 1880-as esztendő, amelynek során az 
egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint előbb az orgona építésére rendezett bál 
során 55 forint 1 krajcár gyűlt össze, majd a következő egyéni felajánlásokra 
került sor: Kun Gyula 70 forintot, Héder János királyi törvényszéki bíró 50 forintot, 
Fodó Pál 20 forintot, Bakacs Lőrincz 10 forintot, Ernyei Pál 160 forintot, Nagy 
János pedig egy 40 forint értékű kötvényt adományozott az alap javára. 

45A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az alap tőkéje 1880-ban sem fedezte teljes 
mértékben az orgona elkészíttetése során felmerülő költségeket. Az egyháztanács 
előlegként 200 forintot volt hajlandó kifizetni az orgonaművesnek, további 1000 
forintot az orgona felállítása alkalmával, míg a fennmaradó 600 forintot 1-2 év 
múlva évi 6%-os kamat mellett kívánt törleszteni.  

46 VRE Jegyzőkönyve 1869–1883, kelt 1876. december 31. VREI: A Viski 
Református Egyház Magtár alapjának alapítólevele, kelt 1915. január 31. 

47 VREI: A Viski Református Egyház Magtár alapjának alapítólevele, kelt 1915. 
január 31. 

48 VRE Jegyzőkönyve 1884-1896, kelt 1885. január 18. 

49 VRE Jegyzőkönyve 1904-1911, kelt 1907. június 23. 

50 Uo. kelt 1905. május 7. 

51 Uo. kelt 1907. június 23. 

52 VREI: Géressy László indítványozza a Kő toronynak megépíttetését s átaljában a 
derék régi templomunk kiékesítését, kelt 1857. január 31. 

53 VRE Jegyzőkönyve 1853-1868, kelt 1863. október 28. 

54 Uo. kelt 1863. télutó 21. 

55 VRE Jegyzőkönyve 1869-1883, kelt 1880. január 4. 
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56 VRE Jegyzőkönyve 1884-1896, kelt 1888. augusztus 19. 

57 Uo. kelt. 1888. augusztus 21. 

58 Uo. kelt 1888. szeptember 2. 

59 A Viski Református Egyház Torony alapjának alapítólevele, kelt. 1914. december 
3. 

60 VRE Jegyzőkönyve 1897-1904, kelt 1903. november 29. 

61 Uo. kelt. 1904. január 13. 

62 VREI: A Viski Református Egyház földeladási alapjának alapítólevele, kelt 1915. 
január 31. 

63 VREI: A Viski Református Egyház Harang alapjának alapítólevele, 1915. január 
31. 

64 VRE Jegyzőkönyve 1904–1911, kelt 1906. január 9. 

65 VREI: A Viski Református Egyház Erdő birtokossági templom alapjának 
alapítólevele, kelt 1915. január 31. 

66 Uo. 

67 VRE Jegyzőkönyve 1904–1911, kelt 1909. december 11. 

68 VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840-1925, kelt 
1926. december 31. 

69 VRE Jegyzőkönyve 1904–1911, kelt 1910. december 20. 

70 Uo. kelt 1910. december 20. 

71 VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840-1925, kelt 
1926. december 31. 

72 VRE Jegyzőkönyve 1911–1921, kelt 1912. január 3. 

73 VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840-1925, kelt 
1926. december 31. 

74 VREI: A Viski Református Anyaszentegyház Egyházfenntartó alapjának 
alapítólevele, kelt 1916. szeptember 20. 

75 VRE Jegyzőkönyve 1911–1921, kelt 1917. június 10. 

76 Uo. kelt 1917. október 7. 

77 VREI: A Viski Református Egyház Reformáció emlék alapítványának 
alapítólevele, kelt 1917. október 28. 

78 VREI: A Viski Református Egyház Reformáció emlék alapítványának 
alapítólevele, kelt 1917. október 31. 

79 VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840–1925, kelt 
1926. december 31. 

80 VRE Jegyzőkönyve 1869–1883, kelt 1871. június 4. 
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81 Uo. kelt 1871. november 26. 

82 Uo. kelt 1872. évfolyam 

83 Uo. kelt 1871. november 26. 

84 A levél tartalmából az is kiderül, hogy Szöllősi Juliánna (a végrendelkező) még 
életében megsemmisítette a végrendeletet, azonban a Héder család tagjai ennek 
ellenére mégis eleget kívántak tenni a végrendelkezés pontjainak. 

85 VRE Jegyzőkönyve 1904–1911, kelt 1908. január 24. 

86 VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840–1925, kelt 
1926. december 31. 

87 VRE Jegyzőkönyve 1911–1921, kelt. 1913. június 13. Az alapról az 1913-as évet 
megelőzően semmilyen említést nem tesznek az egyházi jegyzőkönyvek. 

88 Uo. kelt. 1917. június 10. 

89 Uo. kelt 1918. június 20. 

90 Uo. kelt 1914. november 17, kelt 1915. május 25, kelt 1915. szeptember 12, kelt 
1916. május 14, 1916. november 30, kelt 1917. június 10, kelt 1918. január 6, kelt 
1918. május 26. 

91 Uo. kelt 1914. november 17. 

92 Uo. kelt 1915. május 25. 

93 Uo. kelt 1915. szeptember 12. 

94 Uo. kelt 1916. május 14. 

95 Uo. kelt 1916. november 30. 

96 Uo. kelt 1917. június 10. 

97 Uo. kelt 1918. január 6. 

98 Uo. kelt 1918. május 26. 

99 Az Úrmezei Református Egyház a XX. század elején a Viski Református 
Egyházközség fiókegyháza volt, ennek megfelelően a viski református 
egyháztanács kezelte az Úrmezői Harang alapot. 

Felhasznált irodalom: 

Irattári források 

A Koronai szabados Visk Városában létező Evangéliumi szent egyház 
jegyzőkönyve 1838-1853 

A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1853–1868 

A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1869-1883 
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A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1884-1896 

A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1897-1904 

A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1904-1911 

A Viski Református Egyház Jegyzőkönyve 1911-1921 

A Viski Református Egyház Irattára (a továbbiakban: VREI): A Viski 
Református Egyház Iskolai alapítványának alapítólevele, kelt 1840. 
január 1. 

VREI: A Viski Tekintélyes Nemességhez intézett alázatos kérelme a 
benne nevezettnek, kelt 1845. január 1. 

VREI: Géressy László indítványozza a Kő toronynak megépíttetését s 
átaljában a derék régi templomunk kiékesítését. kelt 1857. január 31. 

VREI: Kivonat. A Viski Nemeseknek 1858. április. 11-én tartott 
közgyűlés jegyzőkönyvéből, kelt 1859. augusztus 27. 

VREI: Géressy László lelkipásztor és Hánka Péter gondnok Urakhoz, 
mint a Viski Helvét vallásúak Egyházi Elnökeihez. Hánka Márton, mint 
a Viski nemesek képviselője, kelt 1859. augusztus 28. 

VREI: A Viski Tekintetes Nemesség által a nevelés oltárára tett 
alapítványának megköszönése, kelt 1859. október 2. 

VREI: A Viski Református Szegény alapjának alapítólevele, kelt 1914. 
december 3. 

VREI: A Viski Református Egyház Népiskolai árva és segély alapjának 
alapítólevele, kelt 1914. december 3. 

VREI: A Viski Református Egyház Torony alapjának alapítólevele, kelt 
1914. december 3. 

VREI: A Viski Református Egyház Magtár alapjának alapítólevele, kelt 
1915. január. 31 

VREI: A Viski Református Egyház Erdő birtokossági templom 
alapjának alapítólevele, kelt 1915. január 31. 

VREI: A Viski Református Egyház Harang alapjának alapítólevele, kelt 
1915. január. 31 

VREI: A Viski Református Egyház Földeladási alapjának alapítólevele, 
kelt 1915. január. 31 
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VREI: A Viski Református Anyaszentegyház Egyházfenntartó alapjának 
alapítólevele, kelt 1916. szeptember 20. 

VREI: A Viski Református Egyház Reformáció emlékalapítványának 
alapítólevele, kelt 1917. október 28. 

VREI: A Viski Református Egyház Reformáció emlékalapítványának 
alapítólevele, kelt 1917. október 31. 

VREI: A Viski Református Egyház Alapítványainak Jegyzéke 1840-
1925, kelt 1926. december 31. 

VREI: Lelkészek életrajzi adatai a viski református egyházközség 
anyakönyveiben. 
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Endowment in the Protestant Parish of Vyshkovo from the 
Reform Era until the end of Dualism (1840-1918) 

According to our research we can determine a significant progress has 
been made in the Reformed Church of Vyshkovo, in the organization 
and institutionalization of self- and social assistance in the XIX-XX 
centuries. In the period between the 1840 and 1918 years 17 parish 
funds of the church have been worked with educational, social and 
ecclesiastical interests. Active Protestant pastors and church members 
have played a central role in the establishing and financial support of 
the funds, working in the spirit of the Reformation. Considering the 
purpose and lines of activity of the funds, under the leadership of the 
Diocese, they have included a wide range of areas. The local funding is 
distributed to support students and church members living in adverse 
financial conditions and monetary support for building of Pipe organs, 
building schools, church bells, furthermore, to support the covering of 
the expenditure in case of purchasing land lots and construction of a 
new Protestant church. The question about the constructing of a new 
church in Vyshkovo was the main subject in the history of the 
Reformed Church during the XIX and XX century. In particular, it is not 
surprising that most of the funds were established to finance the 
construction of new Reformed churches, replacing the stone ones, 
which were been damaged several times over the centuries. It is 
important to note that due to the deterioration of political and 
economic conditions at the national and local level the church was not 
constructed. However, funds operating under the leadership of the 
church in many cases showed fully effective operation. We think, 
detailed funding of the diocese is undoubtedly considered to be a 
progressive spirituality that goes beyond the church as an institution 
in the traditional sense of religion itself, but also underlines its true 
significance and its wide range of activities. In the nearest future, if 
possible, we would like to extend our research to present the history 
of the formation of funds of the parish in the Maramorosh 
Ugochanskuj Diocese. 
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Фондування в Реформатській Єпархії с. Вишково з ери 
реформів до кінця дуалізму (1840-1918 рр.) 

В результаті проведення дослідження, можна визначити, що на 
рубежі XIX-XX століть був досягнутий значний прогрес у 
вишківській реформатській церкві в області організації та 
інституціоналізації само- та соціальної допомоги. У період між 
1840 та 1918 роками працювало 17 фондів парафії з освітніми, 
соціальними та церковними інтересами. Центральну роль в 
створенні та фінансової підтримки відігравали активні 
протестантські пастори та члени церкви, які активно діяли в дусі 
реформації. Враховуючи мету та види діяльності фондів під 
керівництвом Єпархії, вони включали в себе широкий спектр 
галузей. Місцеве фондування поширювалося на підтримку 
студентів та членів церкви, що проживали в несприятливих 
фінансових умовах, також на грошову підтримку побудови 
клавішного органу, будування шкіл, виливок церковних дзвонів, 
крім того покривало фінансові витрати у разі купівлі земельних 
ділянок та будівництва нової протестантської церкви. Питання 
про побудову нової вишівської церкви займало ключове місце в 
історії реформатської церкви XIX-XX століття. Зокрема, не дивно, 
що більшість фондів були створені для фінансування будівництва 
нових реформатських церков, замінивши кам’яні, які вже кілька 
разів були пошкоджені протягом століть. Важливо відзначити, що 
в результаті погіршення політичних і економічних умов на 
національному та місцевому рівні, церква не була побудована. 
Проте, діючі фонди під керівництвом церкви в багатьох випадках 
проявили всебічно ефективну діяльність. На нашу думку, 
розгорнуте фондування єпархії безсумнівно вважається 
прогресивною духовністю, що виходить за рамки церкви, як 
інституту в традиційному сенсі релігії, як такої, а також 
підкреслює її істинне значення та широкий спектр діяльності. В 
найближчому майбутньому, по можливості, ми б хотіли 
розширити наше дослідження, щоб представити історію 
утворення фондів парафії Мараморош Угочанської Єпархії. 
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 ................................................................................. Doktor Edina ...................  

A népesség anyanyelvi és vallási (felekezeti) megoszlása 

Máramaros vármegyében a népszámlálások tükrében 

1880-1910 között 

Máramaros azon magyar vármegyék egyike, amelyeket a trianoni béke 
során elcsatoltak a Magyar Királyságtól. Napjainkban területét Ukrajna 
és Románia birtokolja. Korábbi munkáimban már végeztem kutatást 
Kárpátalja többi egykori vármegyéiről, Máramarossal lesz teljes a 
munkám. Az ezekről szóló publikációk az éven fognak megjelenni a 
Tudományos Közlemények c. konferenciakötetben és a Kálmáncsehi 
Sánta Márton Diákköri Konferencia kötetében. A történelemkutatás 
nemcsak a fontos események és személyek kutatására irányul, kiterjed 
a népekre, hagyományokra, szokásokra, így lesz egy teljes egész. Ez 
által kaphatunk teljes képet az adott korról. Statisztikai munka 
végzéséhez szükséges a lakosság számának és sokszínűségének 
ismerete, amely elsősorban a népszámlálások segítségével szerezhető 
meg. Munkám alapját is ezek a népszámlálások képezik. A kutatás 
tudományos újdonsága, hogy bár az adatok már egy évszáda 
megvannak és lejegyzésre kerültek, de ezekkel a vármegyékkel nem 
foglalkoztak külön, nem mélyedtek el az adott korszakban az 
anyanyelvi és vallási adatokat tekintve. Azért is tartottam fontosnak az 
adott korszakot, mivel az utolsó négy népszámlálás mutatja, hogy a 
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Trianonban megfogalmazott nemzetiségi elvet nem, illetve csak 
részben vették figyelembe. 

Máramaros a Magyar Királyság északkeleti vármegyéi közül a 
legnagyobb kiterjedésű területet tudhatta magáénak. A Magyar 
Királyság legtöbb hegységgel rendelkező vármegyéje volt, az „Orosz 
havasoknak” nevezett Keleti-Kárpátoktól, Avastól, Gutintól a Radnai-
havasokig terjedő hegyvonulatra terjedt ki. Kedvelt vadászterület volt 
és a kősó kitermelésben is jeleskedett. Az írott források először 1119-
ben említik. Öt koronavárosáról nevezetes, mégpedig: 
Máramarossziget, Hosszúmező, Huszt, Técső és Visk. 8 járásból állt: 
Ökörmezői, Huszti, Técsői, Taraczvizi, Máramarosszigeti, Tiszavölgyi, 
Visói, Izavölgyi, illetve egy rendezett tanácsú városa volt, 
Máramarossziget. Valamint a 19. század végén két vármegye 
újraalakult, 1896-ban a Sugatagi és 1899-ben a Dolhai járások. A 
következőkben ezekre a járásokra lebontva fogom vizsgálni a 
vármegye vallási és anyanyelvi viszonyait. 

A múlt évszázadokban is fontos szerepe volt a népszámlálásoknak, 
statisztikáknak, ugyanis ezek járultak hozzá az adózáshoz és a katonai 
erő felméréséhez. A Máramarosban élő nemzetek közül a magyarok, 
oláhok, ruthének (ruszinok) és németek emelkedtek ki. A vallások 
közül a görög katolikus mutatott nagy arányt. A téma aktualitása 
abban rejlik, hogy a népszámlálások fontos tényezői a 
történelemkutatásnak, információkat szolgáltatnak az adott kor 
körülményeiről, népességéről, ezáltal össze tudjuk azt hasonlítani a 
jelen korral, hogy milyen fejlődésen ment át társadalmunk, milyen 
arányban változtak az egyes nemzetiségek egymáshoz viszonyított 
számarányai, a lakosság felekezeti összetétele. A téma aktualizálása 
fontos, a történelem során átalakult anyanyelvi és vallási változások 
függvényében, különösen akkor, ha napjaink negatív népesedési 
tendenciáit is figyelembe vesszük. 

A világ országainak többségében periodikusan zajló népszámlálásokat 
a XIX. század vége óta nemzetközileg is kezdeményezik, akkor 
ajánlotta először a Nemzetközi Statisztikai Kongresszus, hogy a világ 
minden országa hajtson végre cenzust. (Erdei Virág, 2008) 

Magyarországon a hivatalos statisztikai szolgálat létrehozásának első 
kísérlete több mint 150 évre tekint vissza. 1867-ben a Földművelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium kialakította öt főből álló 
statisztikai osztályát, amely a Központi Statisztikai Hivatal nevet kapta, 
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élén a kor neves közgazdászával, Keleti Károllyal. Ezt az eseményt 
tekintik a hivatalos statisztikai szolgálat megszületésének. A Hivatal 
lehetőségeit és tekintélyét növelte az önállósulás, valamint az első 
statisztikai törvény elfogadása (1874. évi XXV. törvénycikk). Az 1874-
es törvény már szankcionálja, hogy rendszeresen meg kell tartani a 
népszámlálásokat és ez a Központi Statisztikai Hivatal lebonyolítása 
alatt fog végbemenni. Az 1880. évi népszámlálást már egyéni 
laprendszer alapján bonyolították le. Ugyanebben az időben kezdődött 
az áruforgalmi statisztika kialakítása. Keleti Károly bő két évtizedes 
igazgatósága alatt megvetette a hazai hivatalos statisztika alapjait, és 
kialakította a hivatal nemzetközi kapcsolatait. (Lakatos, 2003) 

A népszámlálás hatalmas emberi és pénzügyi erőforrásokat igénylő 
műveletsor. Ennek megfelelően időben el kell kezdeni megtervezését, 
szervezeti formáinak és irányítási rendszerének kialakítását. Bizonyos 
alapelvek érvényesülésén kívül azonban nincsenek egységes, egyedül 
üdvözítő modellek, a rendszer egészének és minden elemének az adott 
ország sajátos viszonyaihoz, hagyományaihoz és lehetőségeihez kell 
alkalmazkodnia. (Rózsa, 2000) 

Az 1880-as népszámlálás volt az első, amely pontos, megbízható 
adatokat tartalmaz az anyanyelvre vonatkozóan. Ennek okán 
vizsgáltam a lakosság népesedési viszonyait ettől a népszámlálástól. A 
népszámlálások lebonyolításával a Központi Statisztikai Hivatal 
foglalkozott. Az 1.sz. táblázat bemutatja az anyanyelvi megoszlást az 
1880-as népszámlálás alapján, járásokra lebontva. 

Szemmel láthatóan a legtöbb lelket számláló népcsoport a ruténeké 
(ruszinoké), akik a lakosság 46,7%-át adják, tehát majdnem a felét. 
Sorrend szerint őket követik az oláhok (románok) (25%), németek 
(13,9%), magyarok (10,5%). Bereg vármegyéhez hasonlóan itt is a 
rutén többség a kiemelkedő, csak azzal a különbséggel, hogy a másik 
jelentős nemzet a magyar, míg Máramarosban a harmadik, lakossága 
alapján. Ung vármegyében a rutének 33,2%-ot számláltak. Őket 
követték a magyarok, majd a románok. Ugocsában is a rutének vannak 
jelentős többségben 45,9%-kal. Az őket követő magyarok emelhetőek 
még ki 34,7%-kal. Az egyéb rubrikába beletartoznak a beszélni nem 
tudók is, amelyek száma nem elhanyagolható. A Felső-Vissói, Izavölgyi 
és Máramarosszigeti járásban domináltak a románok. A magyarok 
csupán a rendezett tanácsú városban mutattak többséget. A többi járás 
pedig rutén többséget mutatott. A 2. sz. táblázat a vallási adatokat 
szemlélteti. 
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1. sz. táblázat. Az 1880-as népszámlálás anyanyelvi eredményei 
(Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei) 

1880-as népszámlálás Máramaros  vármegyében anyanyelv szerint 

Járások Összesen Magyar Ruthén Német Tót Oláh Egyéb 

Felső-vissói 27 010 1 115 6 309 5 759 3 12 819 1 005 

Izavölgyi 23 564 133 38 2 221  -  20 297 875 

Máramarosszigeti 34 645 4 001 3 639 4 035 7 21 792 1 171 

Tiszavölgyi 30 358 4 424 19 586 4 082 44 1 051 1 216 

Taraczvizi 22 178 454 17 139 8 778 2 32 778 

Técsői 23 265 2 751 16 473 2 921 15 136 969 

Huszti 35 447 4 044 25 640 4 338 888 27 1 010 

Ökörmezői 20 122 173 16 781 2 552 4 7 605 

Máramarosszigeti 
r.t.v. 

10 852 6 724 616 2 087 34 898 493 

Vármegye 
összesen 

227 436 23 819 106 221 31 718 497 57 059 8 122 

Ahogyan az anyanyelv terén a rutének vezetnek jelentősen, úgy vallási 
téren a görög katolikusok. 74,2%-át teszik ki a lakosságnak, ami igen 
jelentős szám. Az izraeliták 14,7%, míg a római katolikusok 7,9%-ot 
mutatnak. A többi vallás képviselői pedig együttvéve csak 3,2%-ot 
adnak. Bereg vármegye vallási megoszlásában a görög katolikus hívők 
állnak az első helyen hatalmas fölénnyel, összesen a népesség 55,7 %-
át teszi ki. A második helyen álló reformátusok már jóval kevesebben 
vannak: a lakosság 21,2 %-a református. A harmadik helyen álló 
izraeliták pedig csupán 14,2 %-kal bővelkedhetnek. Ung vármegye 
szemmel láthatóan a legkiemelkedőbb, legnagyobb számú hívővel 
rendelkező felekezete a görög katolikus volt, amely a lakosságnak 
kicsivel több, mint a felét – pontosan 51,4%-át számlálta. Ezt követték 
21,7%-kal a római katolikusok, majd nem sok eltéréssel a helvét 
evangélikusok 13,6%-kal és az izraeliták 13%-kal. Ugocsában is görög 
katolikus többséggel találkozunk, amely az összlakosság 63,9%-át 
teszi ki. Az ezt követő helvét evangélikusok 15,7%-ot számláltak. A 
görög katolikus vallási többség a legtöbb északkelt magyarországi 
vármegyére jellemző, így Máramarosra is. Ez összefügg azzal, hogy a 
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rutének többsége a görög katolikus vallást gyakorolja és ők 
dominálnak a legtöbb vármegyében. 

2. sz. táblázat. Az 1880-as népszámlálás vallási eredményei 
(Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei) 

1880-as népszámlálás Máramaros vármegyében vallás szerint 

Járások 

Ö
ss

ze
se

n
 

R
ó

m
a

i 
k

a
t.

 

G
ö

rö
g

 k
a

t.
 

G
ö

rö
g

-k
e

le
ti

 

Á
g

o
st

a
i 

e
v

. 

H
e

lv
é

t 
e

v
. 

Iz
ra

e
li

ta
 

E
g

y
é

b
 

Felső-vissói 27 010 2 147 18 760  -  21 41 6 037 4 

Izavölgyi 23 564 119 20 091 1 1 20 3 332  -  

Máramaros
-Szigeti 

34 645 2 699 26 687 2 6 853 4 391 7 

Tiszavölgyi 30 358 4 722 21 921 6 63 88 3 545 8 

Taraczvizi 22 178 1 436 17 531 1 2 33 3 172 3 

Técsői 23 265 1 235 17 389  -  22 1 632 3 035 2 

Huszti 35 447 1 871 26 924 5 43 2 643 3 957 4 

Ökörmezői 20 122 172 17 317  - 2 11 2 614 6 

Máramaros
szigeti r.t.v. 

10 852 3 574 2 235 23 124 1 469 3 380 47 

Vármegye 
összesen 

227 436 17 975 168 805 38 284 6 790 33 463 81 

A következő népszámlálás idejére, 1890-re tovább modernizálták az 
alkalmazott módszereket és bővítették a kérdések körét: pontosabban 
mérték a foglalkozást és a foglalkoztatási viszonyt, amivel a magyar 
iparról szándékoztak részletesebb adatokat nyerni. Az 1890. évi 
népszámlálás programjának összeállításakor is fontos szempont volt a 
nemzetközi követelmények figyelembe vétele. A program 
kialakításában részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia 
szakemberei is. A népszámlálást elrendelő törvénynek megfelelően az 
adatfelvétel a lakhelyekre vonatkozó információkon túl kiterjedt a köz- 
és magánépületek összeírására is. 
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3. sz. táblázat. Az 1890-es népszámlálás anyanyelv szerin 
(A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején 

végrehajtott népszámlálás eredményei) 

1890-es népszámlálás Máramaros  vármegyében anyanyelv szerint 

Járások 
Ö

ss
ze

se
n

 

M
a

g
y

a
r 

R
u

th
é

n
 

N
é

m
e

t 

T
ó

t 

O
lá

h
 

E
g

y
é

b
 

Visói 31 827 1 482 7 112 8 934 2 14 262 35 

Izavölgyi 26 719 265 26 4 125 1 22 063 239 

Máramaros- 
szigeti 

40 740 4 978 3 998 6 038 61 25 470 195 

Tiszavölgyi 36 341 5 588 23 253 5 862 58 1 487 93 

Taraczvizi 25 149 717 18 990 5 356 5 64 17 

Técsői 27 605 5 196 18 134 3 922 12 119 222 

Huszti 41 147 5 094 30 354 5 284 323 32 60 

Ökörmezői 23 995 302 20 018 3 625 4 5 41 

Máramaros-
szigeti r.t.v. 

14 758 9 988 643 2 533 26 1 455 113 

Vármegye 
összesen 

268 281 33 610 122 528 45 679 492 64 957 1 015 

A lakosság 10 év alatt gyarapodott, tehát pozitív népesedési rátát 
mutatott. Az anyanyelv szerinti megoszlás sorrendje nem változott a 
korábbihoz képest. Tehát a rutének voltak többségben 45.7%-al. Őket 
követve oláhok (24,2%), németek (17%), magyarok (12,5%), a 
maradék pedig 0,6%. Máramarosszigeten maradt a magyar ajkú 
többség. Bereg vármegyében ezzel szemben a magyar lakosság 70,2%-
ot számlált, míg az őket követő rutének 16,7%-ot tettek ki. Ung 
vármegyében legtöbben a rutének voltak 35,4%-kal, őket követték a 
magyarok 29,2%-kal. Ugocsában is Bereghez hasonlóan a magyarok 
kiemelkedően sokan voltak a maguk 64,3%-ukkal, őket követték a 
tótok és a németek, legkevesebben pedig a rutének voltak. Pozitívum 
még, hogy a beszélni nem tudók száma csökkent. A beszélni nem tudók 
közé a némák tartoztak, a kisgyerekek anyanyelvét a szülők 
anyanyelve alapján jegyezték be. 
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4. sz. táblázat. Az 1890-es népszámlálás vallás 
szerint (A Magyar Korona országaiban az 1891. év 

elején végrehajtott népszámlálás eredményei) 

1890-es népszámlálás Máramaros vármegyében vallás szerint 
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Visói 31 827 2 743 21 447 82 33 33 7 486 3 

Izavölgyi 26 719 172 22 321   -  1 22 4 202 1 

Máramaros-
szigeti 

40 740 3 350 30 320 1 12 998 6 058 1 

Tiszavölgyi 36 341 5 148 25 540 17 70 176 5 388 2 

Taraczvizi 25 149 1 784 19 263 4 15 60 4 023  -  

Técsői 27 605 1 126 20 519 1 18 1 806 4 135  - 

Huszti 41 147 2 090 30 892  -  70 2 811 5 283 1 

Ökörmezői 23 995 224 20 200  -  1 22 4 202  -  

Máramaros-
szigeti r.t.v. 

14 758 4 242 3 538 19 165 1 832 4 960 2 

Vármegye 
összesen 

268 281 20 879 194 040 124 392 7 763 45 073 10 

A még mindig a lakosság legnagyobb részét kitevő görög katolikusok, 
bár megőrizték pozíciójukat százalékos arányuk kicsit visszaesett 
72,3%-ra. Az izraeliták 16,8%-ot, míg a római katolikusok 7,8%-ot 
tettek ki. A többi vallás együttvéve 3,1%-át adták az összlakosságnak. 
Beregben a hatalmas számú magyarsággal párhuzamosan a 
reformátusok is kiemelkedőek voltak 46%-al, a többi vallás viszonylag 
egyenlő arányban oszlott meg. Ungban 53,4%-kal a görög katolikusok 
álltak az élen és őket követték 21,3%-kal a római katolikusok. 
Ugocsában a legtöbb főt számláló görög katolikusok 50,8%-ot tettek ki. 
Az őket követő izraeliták száma jelentősen nőtt 16,9%-ra megelőzve a 
korábbi evangélikus reformátusokat, akik 7,6%-ot tettek ki. 

Az 1900-ban felvett népszámlálás legnagyobb újítása a két nem 
egyenjogúsítása volt: ezután nem különböztették meg a férfi és női 
számlálóíveket, hanem külön kérdésként szerepelt az összeírt személy 
neme. Ezen kívül az ipar, bányászat, kereskedelem, hitel és közlekedés 
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területén dolgozók adatait részletesen felvették, mint ahogyan a 
földtulajdonra és bérletre vonatkozóan is alaposabb kérdéseket tettek 
fel. Ez a népszámlálás már eltért a többitől abban, hogy voltak a 
népszámlálásra kijelölt végrehajtó emberek. Az adott vármegyére 
vonatkozóan ez az összeírás viszonylag hiányos adatokat közölt a 
lakosságról. A jelenlévő lakosság számát közli járásonként, illetve az 
anyanyelv és vallási megoszlást, de az egész vármegyére 
vonatkoztatva, nem pedig járásokra leosztva. Ennek okára még nem 
sikerült választ találnom, korábbi munkáim során is szembesültem 
ezzel a problémával. Feltételezéseim szerint megsemmisülhettek az 
adatsorok vagy eltűnhettek és csak egy részük maradt fenn. A kutatás 
során arra bukkantam, hogy több számláláló ív és adatsor 
megsemmisült tűzvész során, de konkrétan nem említi, melyik 
népszámlálás, így feltételezhető, hogy az 1890-es népszámlálás 
adatsorai. Az 5. sz. táblázat a járások szerinti lakosság számát mutatja 
be: 

5. sz. táblázat. Az 1900-as népszámlálás 
járásonkénti megoszlása a lakosságnak (A Magyar 

Korona Országainak 1900. évi népszámlálása) 

1900-as népszámlálás Máramaros 
vármegyében a jelenlévő lakosság szerint 

járásonként 

Járások Összesen 

Dolhai 16 851 

Huszti 40 763 

Izavölgyi 23 878 

Ökörmezői 27 638 

Sugatagi 25 836 

Máramarosszigeti 36 106 

Taraczvizi 29 267 

Técsői 21 030 

Tiszavölgyi 32 967 

Visói 37 533 

Máramarosszigeti r.t.v. 16 901 

Vármegye összesen 308 790 
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A táblázatból kiderül, hogy a korábbi népszámláláshoz képest a 
lakosság 40 500 fővel nőtt. A legnagyobb lakosságszámú járás Huszt, 
míg a legkisebb a Dolhai, amely alig előzi meg a vármegye egyetlen 
rendezett tanácsú városát, Máramarosszigetet. 

6. sz. táblázat. Az 1900-as népszámlálás 
anyanyelv szerinti megoszlása (A Magyar Korona 

Országainak 1900. évi népszámlálása) 

Az 1900-as népszámlálás Máramaros vármegyében 
a jelenlévő lakosság anyanyelve szerint 

Összesen Magyar Ruthén Német Tót Oláh Egyéb 

308 790 43 403 143 621 47 449 545 74 978 602 

A ruténség továbbra sem vesztette el vezető szerepét az 1880-as 
népszámláláshoz hasonlóan a lakosság 46,5%-át alkották. Az őket 
követő oláhok 24,3%-ot tettek ki, a németek 15,4%-ot, a magyarok 
pedig 14,1%, ami javulás a korábbi adatokhoz képest. Ung vármegye 
lakosságát tekintve kétszer kisebb 1900-ban, mint Máramaros. A rutén 
többség megegyezik a két vármegyében. Területüket tekintve Ung 
inkább északon, míg Máramaros inkább délen található, így 
elhelyezkedésüknél fogva Ungban a tótok (szlovákok), Máramarosban 
pedig az oláhok alkotják a második legnépesebb csoportját a 
lakosságnak. Bereg vármegyében felülkerekednek a rutének, mintegy 
2000 fővel megelőzik a korábban döntő többségben lévő magyarokat. 
Ugocsában maradt a magyar többség, 42,9%-át tette ki az 
összlakosságnak. A rutének 39,3%-al rendelkeztek. 

7. sz. táblázat. Az 1900-as népszámlálás 
vallás szerinti megoszlása (A Magyar Korona 

Országainak 1900. évi népszámlálása) 

Az 1900-as népszámlálás Máramaros vármegyében a jelenlévő 
lakosság vallása szerint 

Összesen  
Római 

kat. 
Görög 

kat. 
Görög-
keleti 

Ágostai 
ev. 

Ev. 
Református 

Izraelita Egyéb 

308 790 23 430 220 817 88 310 8 918 56 006 221 
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Az eddigi adatok alapján a stagnálás folytatódik, a görög katolikusok 
vannak vezető szerepben, de százalékos arányuk visszaesett 71,5%-ra. 
Az izraeliták száma viszont nőtt, a lakosság 18,1%-át adták, a római 
katolikusok stagnáltak a 7,6%-kal. A többi vallás egybevetve 
mindössze 3,1%-ot adott. Ung vármegyéhez hasonlítva csak a görög 
katolikus vallás hívei mutatnak kiemelkedő eredményt. A többi 
vármegyéhez képest itt gyakorolják a legtöbben az izraelita vallást. 
Bereg vármegyében a rutén többséggel párhuzamosan a görög 
katolikus hívek száma is nőtt, már 49,5%-ot számláltak, míg az őket 
követő református már csak 30%-ot tettek ki. Ugocsában vallási 
viszonylatban maradt a görög katolikusok vezető szerepe 62,9%-kal. 
Az evangélikus reformátusok ismét második helyen álltak 15,5%-kal. 
Az izraeliták száma lecsökkent 12,7%-ra. 

Az 1910-ben végzett, utolsó monarchiabeli népszámlálást a községek 
helynévrendezése előzte meg, ugyanis számos azonos vagy hasonló 
nevű, esetleg többnevű település is volt az országban. Jelentősen 
bővült a kérdések köre is. Ezután mérték a lakosság iskolázottságot 
(eddig csak az írni-olvasni tudást kérdezték meg), mérték a lakóhelyen 
tartózkodás idejét, felvették az egyes házasságokból született 
gyermekek számát és a választójoggal bíró korosztályt, vagyis a 24 
éven felüli férfi lakosság számára külön kérdéseket tettek fel. A 
népszámlálás újításai voltak az előre nyomtatott választási 
lehetőségek pl. az anyanyelv, vallás, iskolai végzettség rovatban, 
valamint a nemzetiségek nyelvén is elkészített számlálóívek. Sőt, ezt 
követően az anyanyelv után feljegyezték a többi beszélt nyelvet, ami 
eddig csak abban az esetben történt meg, ha az anyanyelv nem magyar 
volt és az eddigi gyakorlattól eltérően nemcsak két beszélt nyelvet 
lehetett megadni. Az 1910-es népszámlálásról hat vastag kötet számol 
be. Az adatfelvétel az 1900-as népszámláláshoz hasonlóan egyéni 
számlálólapokkal történt. A felelet rovatban előrenyomtatott 
válaszszavakat rendszeresítettek, de az anyanyelvet és az anyanyelven 
kívül beszélt más nyelveket szintén be kellett írni. Ez a tévedések és az 
esetleges manipulációk elkerülése végett történt. A korábbi 
népszámlálások, adatösszeírásokhoz hasonlóan az első hivatalos, az 
osztrák hatóságoktól független népszámlálástól, 1869. december 31-
től számítva a kérdezőbiztosok körében előfeltétel volt a magyar nyelv 
ismerete, de maga az utasítás kiemelte „az illető kerületben 
használatos egyéb nyelvek” ismeretének szükségességét is. Ezen felül 
maga a népszámlálást irányító központ kellő példányszámban nem 
csak magyar nyelvű, hanem más így pl. német nyelvű 
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nyomtatványokat is készített az összeírok számára, hogy azt töltsék ki 
a magyarul nem tudók körében. 

Megjegyzendő, hogy ámbár az anyanyelv a legtöbbször azonos azzal a 
nyelvvel, amelyet ki-ki gyermekkorában és rendszerint az anyjától 
tanult, mégis előfordulhat az az eset is, hogy a gyermek anyanyelve 
más, mint anyjáé, különösen, ha a gyermek kisdedóvodában, iskolában 
vagy egyéb társadalmi érintkezés által vagy annak következtében, 
hogy szülői különböző anyanyelvűek, az anyjáétól különböző nyelvet 
sajátított el. A még beszélni nem tudó csecsemőknél és a némáknál 
anyanyelv gyanánt a család nyelve, vagyis az a nyelv írandó be, 
amelyen az illető egyén hozzátartozói otthon rendszerint beszélni 
szoktak. Megjegyzendő továbbá, hogy anyanyelv gyanánt mindig csak 
egy nyelvet szabad kimutatni. Úgy anyanyelv, valamint más beszélt 
nyelv gyanánt is mindig csak élő nyelv írható be, ennél fogva a zsidó 
vagy héber nyelv nem mutatható ki. A hitfelekezetekre vonatkozóan 
már az 1870. évi népszámláláskor tettek fel kérdést. A vizsgált 
megyében az egyházak nagy szerepet vállaltak az oktatásban, 
népnevelésben, a sajtóviszonyok alakításában, vallási lapok 
indításában és fenntartásában. A görög katolikus egyház tevékenyen 
részt vett a ruszin nemzeti törekvésekben, aminek fő célja a nemzeti 
fennmaradás, a nemzeti írás és a nemzeti nyelv megőrzése volt. A 
zsidó felekezetű lakosság tevékenyen hozzájárult a térség 
kapitalizálódásához és polgárosodásához. 

Az utolsó vizsgált összeírásnál (9. sz. táblázat), az előzőekhez 
hasonlóan maradt a felállás. A lakosság száma nőtt, a rutének voltak 
többségben, majd őket követték az oláhok, németek és magyarok. 
Rutének 44,6%, oláhok 23,6%, németek 16,6%, magyarok 14,8%-ban 
töltötték ki a vármegyét. Ugocsa vármegye Máramaros 
szomszédságában található területét és lakosságát tekintve is sokkal 
kisebb. A vármegyék közül az egyetlen, ahol magyar többséggel 
találkozunk. Ugocsában a magyar lakosság 46,5%-ot számlált, míg a 
rutének 37,5%-ot. Bár szomszédos vármegyékről beszélünk 
lakosságuk összetételét tekintve különbözőek. Ugocsában is 
találhatóak német és oláh (román) ajkú lakosok, de számuk csekély 
Máramaroshoz képest. Bereg vármegyében a korábbihoz képest, már 
jóval nőtt a rutének száma 48,1%-át tették ki a lakosságnak, míg a 
magyarok 41,1%-ot. Ungban az utolsó monarchiabeli népszámlálás is 
ugyanazt mutatta, mint az előzőek, vagyis a rutén nép többségét 
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38,1%-kal és az őket követő magyarságot 33,2%-kal. A tótok a sorban 
a harmadik helyen állnak 22,3%-kal. 

8.sz. táblázat. Az 1910-es népszámlálás anyanyelv 
szerinti megoszlása (1910. évi népszámlálás) 

1910-es népszámlálás Máramaros vármegyében anyanyelv szerint 

Járások Összesen Magyar Rutén Német Tót Oláh 
Egyé

b 

Dolhai 19 589 610 16 168 2 285 394 84 48 

Huszti 46 650 8 480 32 630 5 480 4 28 28 

Izavölgyi 27 580 413 22 4 980  -  22 102 63 

Ökörmezői 31 704 673 26 054 4 947 2 6 22 

Sugatagi 28 218 2 054 27 3 175 2 22 875 85 

Máramaros-
szigeti 

43 067 8 309 9 540 7 928 14 17 242 34 

Taraczvizi 33 762 1 358 24 814 7 545 3 40 2 

Técsői 24 616 5 544 15 073 3 670 6 156 167 

Tiszavölgyi 36 943 6 166 25 481 5 009 26 113 148 

Visói 44 206 1 815 9 148 13 276 46 19 863 58 

Máramaros-
szigeti r.t.v. 

21 370 17 542 532 1 257 6 2 001 32 

Vármegye 
összesen 

357 705 52 964 159 489 59 552 503 84 510 687 

Az emberek iskolázottsága nőtt és egyre kevesebb lett a beszélni nem 
tudók száma is. A magyarok száma nem volt kiemelkedő, de 
elhanyagolható sem, főleg abból a szempontból, hogy a vármegye 
legnagyobb városa főként magyarok által volt lakott. 

A görög katolikusok vezető szerepe még mindig vitathatatlan 71,1%-
kal. Az izraeliták kisszámú növekedésével 18,4%-ot ért el. A római 
katolikusok 7,3%-ot számláltak. A többi vallás egybevetve 
változatlanul 3,2%-ot tett ki. Érdekes, hogy míg a görög katolikus 
vallást főleg a rutének gyakorolják, Ugocsában is ez a vallás dominál, 
miközben lakossága nagy része magyar. Ez magyarázható az 
áttérésekkel vagy vegyes házasságok esetén a felek ezt a vallást 
választották és a gyerekek is ebbe a hitbe születtek. Ugocsában viszont 
a második legtöbb hívőt számláló felekezet a reformátusoké. 
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Máramarossal ellentétben az izraeliták és a római katolikusok nem 
terjedtek el nagy számban. Bereg vármegyében a görög katolikus 
55,3%-ot, a reformátusok pedig 19,8%-ot tettek ki. Ung vármegye 
görög katolikus hívei 55%-ot számláltak. Az őket követő római 
katolikusok 21,3%-ot, reformátusok pedig 12,4%-ot. 

9. sz. táblázat. Az 1910-es népszámlálás vallási 
megoszlás szerint (1910. évi népszámlálás) 

1910-es népszámlálás Máramaros vármegyében vallás szerint 
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Dolhai  19 589 975 16 406 66 45 25 2 072  -  

Huszti 46 650 2 169 34 190 3 155 21 7 7 106 2 

Izavölgyi 27 580 249 21 283 46 5 1 019 4 976 2 

Ökörme-
zői 

31 704 332 26 337 67 9 4 4 955  - 

Sugatagi 28 218 1 460 23 439 51 6 1 3 261  -  

Márama-
rossziget

i 
43 067 3 747 29 159 1 250 26 5 9 153  -  

Taracz-
vizi 33 762 2 316 25 449 89 11 3 5 893 1 

Técsői 24 616 1 281 16 782 2 221 21 80 4 230 1 

Tisza-
völgyi 36 943 5 342 26 206 355 50 8 4 979 3 

Visói 44 206 3 705 29 114 72 63 157 11 088 7 

Márama-
rossziget

i r.t.v. 
21 370 4 901 5 850 2 274 207 128 7 981 29 

Várme-
gye 

összesen 
357 705 26 204 254 215 9 646 464 1 437 65 694 45 

A következő diagram bemutatja az anyanyelvi változásokat a 
vármegyében az évek folyamán. 
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1. sz. ábra. Az anyanyelvi változások összesítése 

A vallási változások összegzését mutatja be 2. sz. ábra. 

 

2. sz. ábra. A vallási változások összesítése 

Ezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vizsgált 
adatsorok alapján a görög katolikusok végig vezető szerepben voltak, 
tehát a vármegyére nem volt hatással a reformáció terjedése, a 
lakosság megőrizte eredeti vallását. Illetve az is levonható belőle, hogy 
nem volt nagyarányú az áttérések száma. Az izraeliták is nagy 
számban voltak jelen, ami elősegítette az urbanizációt, az iparosodást, 
ugyanis ők nem foglalkozhattak földműveléssel. A törvények tiltották 
számukra, hogy rendelkezzenek földtulajdonnal. Ezért a 
kereskedelemhez és a különböző iparágakhoz fordultak. 

A többi vármegyével összevetve anyanyelvi téren egyikkel sem mutat 
különösebb hasonlóságot. Unggal hasonlít annyiban, hogy mindkét 
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vármegyében végig a rutén lakosság tartotta vezető állását. A másik 
két vármegyében 1890-ig a magyarok voltak többségben. A többi 
vármegye közül pedig a legtöbb oláhhal rendelkezik. Vallási adatok 
alapján Bereg kivételével 1890-ig, a vezető vallás mindenhol a görög 
katolikus. 

Az újabb kori népszámlálások felbecsülhetetlen értékű információval 
szolgálnak az adott időszak társadalmi viszonyairól. Ezek alapján 
alakítják az országok a népességpolitikájukat, csökkenő lakossági 
mutatók esetén különböző népjóléti programokat, család-, 
gyerektámogatásokat vezetnek be. Jó példa lehet erre Ukrajna és 
Magyarország is. Túlnépesedés esetén pedig korlátozások segítségével 
tudják befolyásolni a lakosságszám alakulását. Erre legjobb példának 
Kínát hozhatjuk fel a gyors népességnövekedése okán. A vármegyében 
a múlt évszázadok során a lakosság növekedése volt megfigyelhető, 
addig napjainkban a csökkenés, ennek legfőbb oka az elvándorlás és a 
nehéz körülmények okozta gyermekvállalás hiánya. Ahhoz, hogy a 
lakosság nőjön, egy párnak legalább 3 gyereket kellene vállalnia, 2 
ebből a reprodukció érdekében, 1 pedig a növekedést segítené elő. A 
korábbi évszázadokban még nem volt olyan fejlett az orvostudomány, 
mint napjainkban, így a gyermek-elhalálozás gyakori volt. A szülők 
ezért több gyereket vállaltak a nagyszámú fiatalkori halál miatt. 
Magyarország legtöbb vidékén ebben az időszakban főleg 
földműveléssel foglalkoztak az emberek, nem volt ez másképp 
Máramarosban sem. A sok gyerek sok munkáskezet is jelentett, ami így 
a lakosság növekedésével járt. Ez azonban a tanulás rovására ment, a 
szülők nem foglalkoztak gyermekeik oktatásával, ezzel magyarázható 
a nagyszámú analfabetizmus. Máramarosban stagnálás ment végbe a 
vizsgált korszakban. A lakosság összetétele nem változott, csupán 
arányosan növekedett a lakosságszám, nagy változások nem 
figyelhetők meg. Nagyarányú változásra példa Ugocsa vármegye, az 
1890-es népszámlálásnál a rutén lakosság hirtelen nagyszámban 
lecsökkent a magyar lakosság pedig megnőtt. A magyarok számának 
növekedése miatt vélhetően a korábban ruténnek beírt személyek 10 
év alatt vagy önként vagy a magyar hatóságok ösztönzése miatt 
anyanyelvet válthattak. Ilyenre példa Máramarosban nem történt. A 
korábbi években végeztem kutatást a többi északkelet magyarországi 
vármegyéről, név szerint Bereg, Ung és Ugocsa vármegyékről. A 
jövőben esetlegesen hasonló kutatást tervezek néhány községre 
lebontva. Azzal a reménnyel zárom munkám, hogy a kutatás 
hasznosnak bizonyult az olvasó számára. 
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Köszönettel tartozom Bihari Csabának, az Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék előadójának, aki 3 
évig vezető tanáromként segítette munkám és bíztatott eredményeim 
elérésében. 
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*** 

Population of Maramarosh county by mother tongue and religion 
in the light of censuses between 1880-1910. 

The aim of this work is to present the population changes in 
Maramarosh county, its distribution of religious and native language, 
and its changes or stagnation through the years. The examined period 
spreads out from the census in 1880 till the one in 1910. Beside of 
demographic conditions this work discusses the main features and the 
evolution of censuses. As for present research it was important to be 
aware of general history of hungarian censuses, sufficiently to know 
the basic concepts, the period conditions and the tendencies, and also 
important factors were in the study improving statistical methods. 
According to the available datas I made charts, based on these 
percentage statements. The main source of data were provided by the 
publications of Central Statistics Office. Maramarosh was one region of 
the northeastern Kingdom of Hungary and the biggest one. Although it 
was a mostly populated area by ruthenians. As the final result of the 
research can be said that Maramarosh in that period had not 
undergone big changes. In the mother tongue through all the 
Ruthenian-speaking population dominated, after the Germans 
Hungarians were present in large numbers. In the religion sphere the 
greek-catholic believers showed big numbers. 
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*** 

Склад населення Мараморошського комітату за рідною мо-
вою та релігією за переписами наслення між 1880 та 1910 рр. 

Мета моєї роботи приставити особливості Мараморош регіону, а 
саме: демографічні умови, релігійні і мовні розподілення. Їхні 
зміни протягом часу. Розглянутий інтервал часу: від перепису 
населення у 1880 р. до 1910 року. Крім демографічних умов він 
обговорює основні характеристики і розвиток методів угорських 
переписів населення. Авжеж до дослідницької роботи важливо 
було знати основні передумови, історичні аспекти і факти даних 
переписів населення. Досліджування статистичних методів 
являється також надзвичайно пріоритетним. Дані які були у 
моєму розпорядженні я ввела у відповідні таблиці. Головним 
джерелом моєї роботи являлося Центральне статистичне 
управління Угорщини. Мараморош регіон розташувався на 
Північному Сході Угорщини. У населенні переважали русини. 
Підвівши підсумки із результатів дослідницької роботи, бачимо, 
що протягом розглянутого періоду, на територіях Мараморош не 
зазналися великі зміни. На цих територіях проживало багато 
німців і угорців, але все-таки, більшість населення була 
русинськомовна. Релігійне життя у цей час було розвинуте, 
найчисленнішою за показниками являлася греко-католицька 
церква. 

Doktor Edina, 
Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Ukrán-Magyar Oktatási- 
Tudományos Intézet, 
Magyar Történelem és Európai 
Integráció Tanszék 
IV. évf. 



 

 
52 

 

  

 ................................................................................. Dorgay Zsófia .................  

A palágykomoróci református presbitérium szerepe a 

gyülekezet közerkölcsének őrzésében a XIX. századi 

konzisztóriumi jegyzőkönyvek alapján 

Saját történelmünk ismerete a szülőföldhöz való kötődés 
kialakításának egyik formája is lehet, ezért fontos a beillesztése a mai 
történelmi tudatba. A történelmi egyházak, köztük a református 
egyház is, mindig a megmaradást szolgáló tartóoszlopok voltak egy-
egy közösségben, így Palágykomorócon és környékén is. 

A témaválasztást a reformáció közelgő 500 éves évfordulója indokolta, 
aktualitását is részben ez alapján határoztam meg. A reformáció 
társadalmi folyamatként teljesedett ki, mint egy lelki és szellemi 
megújulás, amely hosszabb idő alatt érett meg a már vallásos, de 
változást igénylő közegben. Munkám a településtörténet megértéséhez 
járul hozzá, hiánypótló jelleggel bír. A fiatalabb generáció számára 
lényeges népünk történelmi múltjának feltárása a lakóhelyek 
népességmegtartó erejének növelése érdekében. 

Kutatásom témája Palágykomoróc település református 
gyülekezetének története a jegyzőkönyvi bejegyzések alapján. 
Forrásként szolgált munkámhoz a Palágykomoróci Református 
Gyülekezet Irattárának anyaga. Ezen belül is egy 19. századi, Liszkay 
Sámuel, akkori lelkész által bevezetett, kézzel írott, több mint 200 éves 
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konzisztóriumi jegyzőkönyv, amelynek címe: „Az eklézsia javairól”. A 
forrásanyagból kirajzolódó viszonyrendszerek és kapcsolódások 
feltárásával a múlt emberi mentalitását, gondolkodásmódját, az 
átlagembereket, a mindennapi élet kultúráját kívántam vizsgálni. 

A falusi élet és társadalmi viselkedés egyik legfontosabb mozgatója 
volt az egyház, illetve az egyházfegyelem. Különösen a protestáns 
községekben bírt nagy jelentőséggel az egyházak a közösség erkölcsi 
életében betöltött szerepe. A református egyházi vezetőség a nép fölött 
„uralkodott”, hatalmát pedig úgy tartotta fenn, hogy szigorúan fellépett 
az esetleges rendbontókkal szemben. Az elöljárók kötelesek voltak 
gyűlés alkalmával a közösségben előforduló botrányos ügyeket 
jelenteni. A bejelentést követően a presbitérium a lelkész vezetésével 
bíráskodott, eklézsiakövetéssel, penitenciatartással vagy 
pénzbírsággal sújtva a bűnöst. A ránk maradt konzisztóriumi 
jegyzőkönyvekből nyomon követhetők ezek a közösségi életet 
szabályozó eljárások. 

Cikkem számára a legfontosabbnak tartott okirat a református 
gyülekezet házi jegyzőkönyve volt, amely csaknem egy évszázad 
bejegyzéseit tartalmazza. A 95 év történései több témában is 
lehetőséget adnak a feldolgozásra. A jegyzőkönyv beszámol az 
egyházközség javairól: az iskoláról, a határban található földekről 
(szántók, legelők, rétek), a parókiáról. Pontos adatokat tartalmaz 
bizonyos adásvételekről, birtokok tulajdonosairól. Kutatásom 
szempontjából lényeges, hogy bemutatja, milyen volt a múltban élt 
emberek tényleges élettapasztalata és életvilága. 

A konzisztóriumi jegyzőkönyv neve a lat. consistorium szóból ered, 
amelynek jelentése: összejöveteli hely, gyülekezőhely. Tehát a 
gyülekezeti vagy egyháztanácsi (presbitériumi) jegyzőkönyveket, egy 
adott egyház vezetőtanácsának üléseit, azok menetét, a gyűlés 
határozatait jegyzi. Jelenthet egyházi bíróságról szóló jegyzőkönyvet is. 

Fedelén ez áll: 

A 

PALÁGYI és KOMORÓCZI 

HELVÉTZIAI VALLÁST 

Tartó 

EKKLÉSIÁNAK 

Házi jegyző könyve 
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Készült 

MDCCC esztendőben 

Nagy hangsúlyt fektettek Palágykomorócon a gyülekezet békességére, 
rendjére, a gyermekek keresztyén hitben való nevelésére. Az 
egyházközség elöljáróságát a prédikátor, a kurátor, a presbitérium, az 
oskolamester (a helyi tanító) és a patrónusok jelentették. Különös 
figyelmet fordítottak az egyházközség tagjainak példás magaviseletére, 
és a megbotránkoztató viselkedés szankcionálására: „A jó rendet és a 
kegyességet… oltalmazzák, a’ kezeknél lévő Egyházi fenyíték által a 
botránkoztató bűnösöket meg itélik.” (PREGYI, 1800) 

Jegyzőkönyvünk 7. oldalán az egyházközség gondosságáról és 
igazgatásáról szóló szakaszban a prédikátor így vallott a közerkölcs 
fenntartásának szükségességéről: „Az Eklésia igazgatásának módja … 
arra tzéloz, hogy a Gyülekezetből, a’ botránkozások ki irtassanak, a’ jó 
rend, a’ kegyesség, a’ békesség, és igazság pedig virágozzon: Melly tzélra 
nézve: ha az Eklésia Tagjai közzül valaki, vagy káromkodásban, vagy 
más akármelly botránkoztató vétekben esne, vagy valamelly Attyafiával 
öszve háborodna, azt az Eklésia Elöljárói, a’ Presbyterium, vagy 
Consistorium eleiben hivatják, és ott meg- békéltetik, vagy érdeméhez 
képest az Eklésiai Törvények szerént meg- fenyítik: vagy ha vélle nem 
birnak, a’ Tisztelendő Egyházi Társaság Consistoriumának bé’-
jelentik.”(PREGYI, 1800, 7.) 

Sok függött a lelkész és az elöljárók személyétől is. Különösen 
karakteres személyiségnek bizonyult a könyvet beiktató Liszkay 
Sámuel prédikátor. Az 1800-as években hét alkalommal tett bejegyzést 
különböző vétségekről. Egy-egy buzgóbb kurátor elősegíthette a 
prédikátor munkáját, ha felelősen teljesítette kötelességét: jelentette a 
törvényszegéseket. Az említett bejegyzés felsorolja a presbiteriális 
személyek kötelezettségeit a templom és iskola körüli munkákban, 
továbbá a mulasztásokért vagy vétségekért járó büntetéseket is leírja. 
„A’ Presbiteriális Személyek közzül a’ ki Gyüllésben nem jő, az első el-
múlatásért meg-intessen, a’ másik múlatásért 12 krajtzárt fizessen, a’ 
harmadikért le-tétessen.” (PREGYI, 1800. nov. 22.) Ebben a szakaszban 
a szerző hivatkozott a még 1767. nov. 22-én tartott gyűlésre, amelyen 
a saját maguk számára meghozott törvényeket érvényesnek tartották 
és jóváhagyták 1800. nov. 22-én is. 
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Voltak időszakok, amikor szigorúbb felügyelet alá estek a hívek (pl. 
1800—1804), illetve olyanok, amikor egyáltalán nem eszközöltek 
semmiféle bejegyzést (pl. 1804—1812). Más lelkészek csak a 
legszükségesebb, az egyházmegye által kötelezett beírásokra 
hagyatkoztak, vagyis nem igazán törődtek a hívek magaviseletével. Egy 
negyedévszázadon át csupán az egyház körül elvégezendő javítások, 
tatarozások lettek följegyezve (1812—1836). 

Amíg a XIX. század elején az egész egyházközség döntött és ítélkezett a 
vétkesek fölött, a század vége felé már nem a köznép, hanem a 
presbitérium, és újra nagy buzgósággal foglalkoztak a társadalmi 
erkölcs megőrzésével. Amennyiben a bűnös nem reagált az eklézsia 
intő szavára, világi hatóságok elé terjesztették fel az ügyét. A század 
második felében a lelkész mellett bekapcsolódott az erkölcsi élet 
figyelemmel kísérésébe a tanító is. Ő a tanácskozások írnoka lett. 

Az egyén kirívó viselkedése mutatja, milyen magatartást nem fogadott 
el a közösség. A szabad akarat bizonyos formák között juthatott csak 
érvényre, az egyes embernek be kellett illeszkednie az egyház által 
irányított közeg általános szerkezetébe. Az átlagember életének tényei 
feltárják előttünk azokat a vonásokat, amelyek ebben az adott 
korszakban a falusi társadalmi rétegre jellemzőek. Egyetlen személy 
cselekedete sokat elárul az akkori közösségi lét valódi mivoltáról. 

Az általam szemléltetni kívánt alábbi ügyek a családi élet, a közösségi 
együttműködés problémái (iszákosság, káromkodás, perlekedés) körül 
forogtak. A presbitérium volt a döntőbíró; beidézték a megrovásban 
részesítendő gyülekezeti tagokat, „bűntárgyalást” tartottak az ügyben, 
mérlegelték az előállított felek vallomását, majd kiszabták a megfelelő 
jóvátételt. Leggyakrabban a nyilvános bocsánatkérés gyakorlatával 
találkozhattunk. A bűnösök az esetek többségében hajlottak az intésre, 
mert nem vonták kétségbe a presbitérium gyülekezet felett álló 
tekintélyét. Azonban voltak olyanok is, akik fellázadtak a faluközösség 
által elvárt viselkedés ellen. 

A jegyzőkönyv bejegyzései közül kiválasztottam azokat az eseteket, 
amelyek híven tükrözik a presbitérium fent említett hatalmát. A 
mindennapi élet apró eseményein, az egyéni tettek bemutatásán 
keresztül feltárul előttünk az átlagos ember személyisége, 
gondolkodásmódja. Ez éppen azért fontos, hogy rendszerében lássuk 
magunk előtt azt a világot, amelynek részeként a vizsgált személy vagy 
közösség megjelenik. 
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1800 

Bőjt más Havának 2dik napján: 

„2szor Bé’jelentetett: hogy Erdő András, Kis Mihállyal öszve háborodván, 
’s azt megkáromolván, a’ Curator házában, az Eklésiát meg-követte, és a 
maga haragossával megbékéllett.” 

„3szor Varga Mihály egy bizonyos Vasárnapon, olly részegen menvén 
a’Templomban, hogy magán kívül lévén, a’ predikatzió alatt valamit 
hallató szóval beszélt: Ezen botránkoztatásért meg-feddetett, s’ az 
Eklésiát meg-követte”. (PREGYI, 1800. márc. 2.) 

1800 

Böjt más Havának 6dik napján: 

„6szor Időssbb Varga Györgyné panaszt tett a’ Menye ellen Ifiabb Varga 
Györgyné ns Bertók Mária ellen, hogy vélle hásártoskodik, s’ rút 
betstelenségekkel illeti. Elől szóllíttatván azért mind a’ kettő: az öreg 
Varga Györgyné Menye vétségének meg-engedésére való késségét 
nyilván ki jelentette; de az Ifiú, az Annyokát meg-követni – tellyességgel 
nem akarta: Melly meg-keményedéséért a’ Tractuale Consistoriumnak 
bé jelentetni rendeltetett.” (PREGYI, 1800. márc. 6.) 

Mint látjuk, a családon belüli viszályok nem maradtak a négy fal között. 
Érdekes megfigyelni ezek működését, hogyan került az ügy a 
presbitérium elé. Az idősebb családtag, adott esetben az anyós, élt 
azzal a jogával, hogy feljelentse a menyét, az egyháztanács tekintélyét 
felhasználva. Elrettentő példa lehetett a faluközösség számára, hiszen 
mások is kerülhettek volna ilyen helyzetbe. A jegyzőkönyvi bejegyzés 
szerint a fenti esetben nem sikerült kibékíteni a viszálykodó feleket. 

A nyilvános megszégyenítés eszközét alkalmazták a következő 
botrányos ügyben, amikor kiderült, hogy Miklódi András és Varga 
Erzsébet házasságából idő előtt született gyermek. A presbitérium 
előállíttatta a házaspárt az ügy kivizsgálása céljából, és vallomásuk 
fényében azt az elégtételt szabták ki rájuk, hogy az egész egyházközség 
jelenlétében kérjenek bocsánatot az egyházi előírásoknak ellentmondó 
tettükért. 

„7szer Miklódi András feleségül vévén magának Varga Erzsébet, Kis 
István Özvegyét, a’ Felesége öt hólnapok múlva gyermeket szült. Mellyből 
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gyanúságban vétetvén törvényes öszve- kelések előtt való tilalmas 
társalkodások, az eránt elől szólittattak, és mind a ketten egyenesen meg 
– vallották, hogy öszve házasodások előttig egymást törvénytelenül 
élték, és ezen vétkek eránt, mind az Istentől bocsánatot kértek, mind az 
egész Eklésiát mind a’ ketten meg- követték.” (PREGYI, 1800) 

A XIX. század második feléből való esetben a szalókai tanító panaszt 
tett az egyháztanácsnál, és egyben segítségüket is kérte a Palágyba, 
édesanyjához hazaköltözött feleségével való békéltetésben. A 
jegyzőkönyv igen pontosan rámutat a presbitérium irányító szerepére 
az erkölcs dolgaiban. Példát statuáltak a botrányos ügyek elbírálásával 
a község lakosai körében, döntéseik nevelő célzatúak voltak, 
amelyeknek igazságosságát senki nem kérdőjelezte meg a gyülekezet 
tagjai közül. 

Az alábbi történés nem egy átlagos családi viszály: komoly oka 
lehetett, hogy a feleséget a legszigorúbb intés eszközével sem tudták 
rávenni férjéhez való visszatérésre. A házassági esküre – az egyházi- és 
közrend egyik fő törvényére –, való hivatkozással figyelmeztették a 
feleket. A kor társadalmi felfogásával, a református egyház szigorú 
rendjével nem volt összeegyeztethető, hogy a törvényesen kötött 
házasságot felbontsák. Egy hónap alatt három alkalommal ült össze a 
presbitérium e házasság rendezése céljából, Kós Terézia azonban 
kategorikusan elzárkózott a tanács fenyítésétől, békéltető szándékától. 
Rendkívül fontos volt, hogy a gyülekezet fenntartsa az 
egyházközségben az erkölcsi rendet, felügyelje a hívek példás 
magatartását a magánéletet érintő kérdésekben is. A többszöri 
felszólítás és rendreutasítás eszközét akár úgy is alkalmazták, hogy a 
törvényszegőt otthonában keresték fel a konzisztoriális személyek. 

1869 

jún hó 18án tartott presbiteri gyűlés jegyzőkönyve 

„Jelen voltak: Nagy István Gondnok, Péntek István, Szanyi (öreg) János, 
Varga István, Szanyi József, Balogh István, Nagy István presbiterek. 

Egyházi presbitériumunk megkerestetett Bakó László szalókai tanító úr 
által a végből, hogy őt elhagyott, s jelenleg egyházunkban levő neje t. 
Koss Terézia asszonyt egyh. tanácsi gyülésünkbe idézvén, őt a szükséges 
intelem által mint erkölcsi eszközzel a hozzá visszamenetelre és a 
további békés együttélésre hívnók fel, és figyelmeztetnők. 
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Miután a lelkész viszálkodó házasfeleket - megjelenvén azok a parochián 
a Consist. előtt - a házassági esküben tett kötelességekre, a viszálkodás 
erkölcsi és anyagi káros következményeire intette volna – felhívta 
először a férjet: Kész–e ő nejének lehető bántalmazásaiért jövőre 
megbocsájtani? megujitja-e irántai köteles házastársi kötelezettségeit? s 
ezek nyomán és után mint házastársát magához lakába vinni s fogadni 
kész és hajlandó-e? e kérdésekre fent czimzett férj igennel felelt. Miután 
pedig ugyan e kérdések a nő és feleség elébe is feltétettek, általa tagadó 
felelet adatott, s kinyilatkoztatá, hogy elhagyott férjével többé soha nem 
lakik.” (PREGYI, 1869. jún. 18.) 

1869 

Jún 27én a paplakon tartott presbytériális 
gyűlés Jegyzőkönyve 

„Jelen voltak: Nagy István Gondnok, Varga István, Péntek István, ör. 
Szanyi János, Varga István, Varga György, Balog István, Nagy István. 

5 sz.a Elnök Szabó Endre Lelkész előterjeszti, hogy t. Bakó László 
szalókai tanító úr Palágyban tartózkodó őt elhagyott nejét Kós Teréziát 
Konzisztóriális gyülésbe hivatni kérvén, s figyelmeztetni, hogy őt lakába 
kísérje, e tekintetben már fentebbi sz.a. tartott gyülés eredménye után 
jelenben az esőzés miatt, a gondnok és két konzisztoriális tag fent 
nevezett asszonyságot gyülésbe hívás végett felkereste, s azon 
nyilatkozatot adá, hogy fentebbi gyűlés jegyzőkönyvi száma alatt tett 
nyilatkozata mellett marad, s többé férjével, Bakó Lászlóval nem lakik.” 
(PREGYI, 1800. jún. 27.) 

1869 

Júli 11én a 4ik és 5ik j.k.sz.a foglaltak szerint 

„Fent írt Kós Terézia a paplakra, hol férje Bakó László tanító úr is 
megjelent – meghivatván – a meghivó egyházfitól nevezett meghivott 
Kos Terézia anyja azon üzenetet küldé: hogy e tárgyban leányának 
többé egy lépést sem enged tenni.”(PREGYI, 1869. júl. 11.) 

A presbitérium szempontjából kedvezőtlen volt az eléjük vitt ügyek 
sikertelensége, mert a köznevelésben betöltött szerepüket 
beárnyékolta. A falu életében jelentős volt a presbiterek döntéshozása, 
hiszen református többségű településről beszélünk. Egyrészt 
megbíztak a testületben, mivel a családi ügyek rendezésére kérték 
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őket, másrészt tartottak tőlük, mert a fegyelmi vétségek kapcsán az 
egész közösség rosszallását, megbotránkozását váltották ki. Ilyen 
módon valóban meg lehetett valósítani az egyház által megkövetelt 
viselkedési normák betartását. 

1876 

„Febr. 13-án… minthogy azonban az Egyház elöljáróival illetlenül bánt 
/Varga István/ neje és onnet két forintig büntettek meg.” (PREGYI, 
1876. feb.13.) 

1888 

„Május - pénzbirság a gyülésből távolmaradóknak.” (PREGYI, 1888 
májusa) 

1888 

Máj. 6án presbiteri gyülés tartatott s id. Varga József, Kis István és 
Nagy György kivételével jelen volt az egész presbiterium 

„1. Lelkész elnök előadja Tóth János fegyelmi ügyét ki a parochia 
kerítésének egyik deszkáját jogtalanul eltulajdonítván, kéri a 
presbiteriumot, hogy Tóth Jánost elkövetett vétségéhez képest büntesse. 

A presbiterium tekintetbe véve Tóth Jánosnak büntetlen előéletét nem 
különben nyomasztó anyagi viszonyait őt elkövetett vétségéért 4 frt 
pénzbirsággal sújtja, amelyet nyolcz nap leforgása alatt köteles 
befizetni, mit ha nem tenne, biróság útján fog rajta a nevezett összeg 
behajtatni. Felolvastatván, hitelesíttetik. Jegyzette Balogh Dániel 
egyh.jegyző” (PREGYI, 1888. máj. 6.) 

Az említett esetből is kitűnik a presbitérium szigorúsága, ugyanis nem 
voltak tekintettel az elkövető anyagi helyzetére a büntetés 
kiszabásakor. Az igazságosság elvét akarták azzal szolgálni, hogy 
körülményeire és vagyonára való tekintet nélkül intézkedtek. Az 
elkövető „a rendet megháborította”, tehát az egyház elöljárói tartoztak 
mint rendbontót megbüntetni, és valahányszor ilyen eset történne, az 
egyént büntetés alá vonni. 
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1894 Augusztus 19én tartott presbiteri gyűlés jkönyve, 
mint fegyelmi bíróság jKönyve: 

„1. Nagy István ifjabb komoróczi lakos panaszolja, hogy Nagy György 
ugyancsak komoróczi lakos által nap nap után üldöztetik minden 
kigondolható alapon, a mult hét alkalmával a Nagy István kertjében 
eszközölt cséplés alkalmával pedig közbotránkoztatást okozó módon, 
azért mert az általoki kicsépelt szalma egy kevéssé a Nagy György 
kertjébe is átrakatott – veszekedést kezdett, mi közben a 
legbecstelenitőbb kifejezéssel illette, mely kifejezést, mióta vádló a 
katonaságból hazaérkezett már igen sokszor ismételte. Nagy György 
panaszlott panaszos vádjával szemben beismerésben van arra nézve, 
hogy panaszos által sérelmesnek tartott becstelenitő kifejezést 
használta, de viszont állítja, hogy a csufolódó szavakat nagy István 
részéről ő is szenvedve a mennyiben ez őt vadnak nevezgette és más 
alkalommal is sérelmes kifejezéseket használt panaszló panaszlott ellen. 

Zs. Varga Istvánné panaszolja, hogy f. hó 18án Nagy György komoróczi 
lakos vejéhez menvén, minden ok nélkül gyalázatos bitang ruszka névvel 
illette. 

Takács György tanú vallja, hogy összeszólakozásukban V. Varga 
Istvánné és Nagy György egymással szemben becsületsértő kifejezést 
nem használtak ugyan, de illetlen kifejezésük közbotránkozású, sem 
gyalázatos, sem bitang kifejezést nem hallott. Tanuvallomására 
feleskettetett.” (PREGYI, 1894. aug. 19.) 

A lelkész elnökletével ülésező kilenctagú tanács a református egyházi 
törvénykönyv figyelembe vételével ítélkezett az ügyben. 5 forint 
pénzbírságot szabott ki Nagy Györgyre: „Legsulyosabb bünetés alá 
Nagy György azért vonatott, mert rendszerint ő volt a viszály kezdő, e 
mellett egyik panaszost az erkölcsiséget mélyen sértő szavakkal illette.” 
(PREGYI, 1894. aug. 19.) 

Ugyanakkor, indoklásukban elmarasztalták megbüntetendőnek 
tartották a konfliktus másik két szereplőjét is: „Nagy István csak 
kevéssel volt kisebb bünös mint amaz”; „Zs. Varga Istvánné mert ő is 
közbotrányt okozott feddésre itéltetett.” (PREGYI, 1894. aug. 19.) 

Az egyháztagok viselkedését irányító normák az akkori erkölcsi 
meggyőződések és a hitbeli elvek szerint alakultak. A feljegyzés említi, 
hogy a presbiterek az egyházi törvénykönyv vonatkozó cikkelyei 
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alapján mondták ki a vétkességet, illetve állapították meg a pénzbírság 
mértékét. Indoklásukban a közerkölcsiséget sértő és közbotrányt 
okozó magaviseletre hivatkoztak. Ebből következtethetünk a közösség 
működésének erkölcsi alapjaira, életritmusára, gondolkodásmódjára. 
A helyi közösség konfliktusai, az egyes családokban lehetséges 
magatartásformák szorosan összekapcsolódtak társadalmi 
környezetük folyamataival. A fent említett esetek alapján látjuk az 
elvárást, hogy az egyház tagjai mind családi mind közösségi 
vonatkozásban jó példával járjanak elöl, és egymás irányában, 
valamint az eklézsia irányában is kellő tisztelettel viseltessenek. 

Az itt bemutatott, átlagosból kirívó eseteken keresztül megpróbáltam 
rekonstruálni a korabeli palágykomoróci falusi társadalom erkölcsi 
rendjét. Láthattuk, hogy az egykor élt emberek aktív, saját célokkal 
rendelkező szereplői a feljegyzett történeteknek, akik különböző 
okoknál fogva kihágásokat, azaz rendes viselkedéstől eltérőt követtek 
el. Az egyes személyek életének apró szeletével megismerkedve 
ráláttunk a helyi konzisztórium közösség feletti tekintélyére, hogyan 
tudták vezetni ezáltal a gyülekezetet a református egyház tanításának 
szellemében, békességben, a közjó elősegítése céljából. 

Felhasznált irodalom: 

Források 

Palágykomoróci Református Egyház Gyülekezeti Irattára, 1800. 
március 2-i bejegyzés 

PREGYI 1800. március 6-i bejegyzés 

PREGYI 1869. június 18-i bejegyzés 

PREGYI 1869. június 27-i bejegyzése 

PREGYI 1869. július 11-i bejegyzése 

PREGYI 1876. február 13-i bejegyzése 

PREGYI 1888. májusi bejegyzése 

PREGYI 1888. május 6-i bejegyzése 

PREGYI, 1894. augusztus 19- i bejegyzés 
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Haraszy, Károly (1931). Az ungi református egyházmegye. – 
Nagykapos: Heiman Vilmos Kiadó, 1931. – 334. old. 

*** 

Роль реформатського пресвітеріату с. Паладь Комаровці в 
зберіганні моралі общини на основі конcисторських записів 
ХІХ ст. 

Hаприкінці своєї статті зроблені висновки, що паладько-
марівецька реформатська громада жила протягом багатьох 
десятиліть відповідно до встановленого порядку, з повагою до 
традицій, під керивництвом пресвитерия і священика. Звіти 
показують, з яким ентузіазмом вони співпрацювали з метою 
сприяння загальному благу спільноти. Ми можемо бачити, що 
особливо важливо для них зберігання традиції, передача 
привілеїв дворянства навіть в кінці 19-го століття. Протягом 
тривалого часу зарезервувала церква право на голосування у 
справах єпархії, вони не здалися і на запит декана. Це свідчить 
про престиж і визнання паладькомарівецької пресвітерії. Їх 
інтелектуальний прогрес доводить до завзяття в будівельні 
роботи школи, реставрацію церкви, потім бажання повністью 
відновити будівлю, підтримати церкву у фінансовому відношенні, 
значення зразкової моральності в повсякденному житті. Вони 
були обізнані про історичне значення i цінніcть церкви епохи 
Арпада. 

*** 

The Role of Protestant Presbytery of Palágykomoróc in Protecting 
of the Morality Based on Consistory Records of 19th century 

As a conclusion of my article I can say that through the centuries the 
congregation of Palágykomóróci lived according to the policies, paid 
dues, respected traditions under the control of presbytery and pastor. 
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From their records it can be seen that they enthusiastically worked 
together for the commonweal. It was very important for them to keep 
the traditions and inheriting privileges at the end of the 19th century 
as well. In the diocese affairs it allowed the congregation to vote and 
they did not resign. It proved the authority and recognition of the 
presbytery of Palágykomoróc. Their spirituality is confirmed by the 
enthusiasm in the works of building a school, the renovations of the 
church, the aspiration of its restoration, to support the church and 
importance of morals. It made them proud back then and today as 
well. 

Dorgay Zsófia, 
Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Ukrán-Magyar Oktatási- 
Tudományos Intézet, 
III. évf. 
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 ................................................................................. Nagy Nikoletta ..............  

A Kárpátaljai Tudományos Társaság, mint a kárpátaljai 

ruszin–magyar tudományos élet központja 1941–1944 

között 

Az 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt Kárpátalja egyesületi 
életének tárgyilagos bemutatása mindmáig hiányos részét képezi a 
vidékről szóló szakirodalmunknak. Noha több olyan munka is született 
már, amely távolabbról kapcsolódik a témához, mégis rengeteg 
megválaszoltan kérdés vár válaszra. Jelenlegi munkám célja bemutatni a 
korszak legjelentősebb társadalmi szerveződése, a Kárpátaljai 
Tudományos Társaság megalakulásának körülményeit, és mindössze 
négyévi fennállásának magyar és ruszin közös érdekekért tett 
erőfeszítéseit és eredményeit. A téma véleményem szerint ma is 
aktuális, hiszen napjainkban is olyan kulturális és nemzeti szellemiséget 
képviselő egyesületi élet folyik Kárpátalján, amely a magyarság érdekeit 
és fennmaradását hivatott szolgálni. 

Az egyesületek valójában a társadalom tagoltságát tükrözik, ezért 
ezekben elsősorban annak kell kifejezésre jutni, hogy mit tart fontosnak 
az egyes állampolgár: mivel kíván foglalkozni, mire hajlandó áldozni és 
egyáltalán mivel tud azonosulni. Gazdag (1989) megfogalmazása szerint 
az egyesület ezért elsősorban eszköz célok, feladatok megvalósítására; 
keret a közösségi élet szabályainak, a demokráciának az elsajátítására. 
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Ennek egyik kitűnő példája az 1941. január 26-án megalakult 
Kárpátaljai Tudományos Társaság (KTT), amely a ruszin–magyar 
kultúra és tudományosság ápolására Kozma Miklós (1884–1941)100 
kormányzói biztos támogatásával, „a kárpátaljai és rutén népi kulturális 
érdekek és értékek tudományos szolgálatára és védelmére” jött létre. 

A társaság munkájának pontos bemutatásában nagy segítségemre 
szolgált Lelekács Miklós és dr. Harajda János munkája101, akik 1944-ig 
összeállították a kárpátaljai magyar könyvek bibliográfiáját. Ebből 
kiderül, hogy a korábbi évtizedekben milyen szépirodalmi, 
társadalomtudományi témájú könyvek, folyóiratok, tanulmányok és 
cikkek jelentek meg. 

Rendkívül értékes információkkal szolgált Káprály Mihály102 munkája, 
aki elkészítette a Kárpátalja Tudományos Társaság önálló kiadványok, 
periodikák és a Зоря (Zorja)-Hajnal folyóirat teljes repertóriumát és az 
önálló kiadványok bibliográfiáját – összesen 1521 tételben. 

Fontos kiemelnem Csatáry György103 történész kötetét, amely 
betekintést enged a KTT működésébe, valamint egy válogatás keretein 
belül közli a társaság tudományos orgánuma a Зоря (Zorja)-Hajnal című 
folyóiratban megjelent tudományos dolgozatok egy részét. A munka 
hitelességének és korhűségének magját azonban mindenekelőtt a 
Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegében található 
iratanyagok és folyóiratok szolgáltatták. 

Kárpátaljáról, mint önálló földrajzi és politikai fogalomról 1918. 
december 21. óta beszélhetünk, ekkor fogadta el ugyanis a Károlyi-
kormány az 1918: X. néptörvényt, amelynek alapján a történelmi Ung, 
Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék nagyobb részei egységes 
igazgatás alá kerültek Ruszka Krajna Autonóm Terület néven. (Dupka, 
Botlik 1991) Kárpátalja104 politikai története, kulturális önszerveződése 
lényegében az I. világháborút követően, 1918, illetve 1919 végén 
kezdődött, amikor a nagy történelmi-társadalmi fordulatok 
következtében vidékünk megyéinek határai és az országhatár többször 
megváltozott. 

Kárpátalja nagytáj – Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye – 
központi része, a jelenlegi Kárpátalja területe a történelmi 
Magyarország része maradt 1918–1920-ig. Az első világháború 
elvesztése, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlasztása 
következtében Kárpátalja nagyobb része, nemzetközi jogilag a 
„Szerződés Csehszlovákia függetlenségének elismeréséről és a 
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kisebbségek védelméről” szóló, 1919. szeptember 10-én Saint-Germain-
en-Laye-ban aláírt egyezménnyel vált az újonnan alakult állam szerves 
részévé. A saint-germaini békeszerződésben kijelölt Csehszlovákia 
keretébe a korábbi Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye által 
alkotott Kárpátalja nagytáj (17 945 km²) több mint kétharmada (70,7 
%-a), összesen 12 694 km² terület került. (Halmosy, 1983) 

Kárpátalja legnagyobb lélekszámú etnikai közösségét a tárgyalt 
időszakban a ruszinok (rutének)105 alkották. A kárpátaljai ruszinok 
élénk kulturális életet éltek a csehszlovák uralom alatt, ami annak volt 
köszönhető, hogy a liberális csehszlovák politika teret engedett a 
társadalmi önszerveződéseknek. A Csehszlovák Köztársaság széleskörű 
kulturális lehetőségeket biztosított polgárai számára, támogatta a 
közművelődést, könyvtárakat létesített, a korábbi magyar kulturális 
intézményrendszert azonban teljes egészében felszámolta. (Fedinec-
Vehes, 2010) A csehszlovák alkotmány szavatolta ugyan a gyülekezési és 
sajtószabadságot, lehetővé tette politikai pártok, társadalmi szervezetek 
működését, ám a hatóságok „A köztársaság védelméről” című hírhedt 
törvényre hivatkozva szigorúan ellenőrizték az újságokat, a 
szakszervezetek, kulturális egyesületek tevékenységét, bármikor 
felfüggeszthették azok munkáját. (Apró-Paál, 2014) A csehek azonban 
szabad teret engedtek a nyelv és identitás dominanciájáért folytatott 
harcnak is, amely a ruszinok három nyelvi irányzata: az orosz (ruszofil)-, 
ukrán (ukranofil)-, és ruszin barát (ruszinofil) között alakult ki. Ez a 
kárpátaljai politikai erők szétaprózódásához vezetett, ami szinte 
lehetetlenné tette a hatékony érdekérvényesítést a ruszinok számára, 
hiszen gyakorlatilag kizárta a lehetőséget azok egységes fellépésére egy 
adott cél érdekében. 

A bécsi döntés következtében 1938–1944 között Kárpátalja visszakerült 
Magyarországhoz. Az elkövetkező évek ismét lehetőséget biztosítottak a 
kárpátaljai magyarság számára ahhoz, hogy újra fellendítsék a kulturális 
és közművelődési életüket. A csehszlovák időszakban az orosz nyelvet 
favorizáló ruszofil és az ukrán nyelv használatáért síkra szálló ukranofil 
irányzat harca uralta a kárpátaljai értelmiségi életet, azonban most egy 
harmadik erő, a helyi ruszinofil irányzat került előtérbe, amely Kozma 
Miklós kormányzói biztos személyén keresztül a hivatalos magyar 
politika támogatását is élvezte. (Kisebbségkutatás-12. évf. 2003. 1sz.) 

A csehszlovák politikával ellentétben, a magyar kormányzat felhagyott a 
ruszinság különböző irányzatainak támogatásával, ami a fent említett 
szétaprózódáshoz vezetett, ehelyett egyértelműen a ruszin orientáció 
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támogatása és megerősítése mellett döntött. Sőt, a magyar hatóságok a 
magyar mellett második államnyelvként kezelték a ruszin 
(magyarorosz) nyelvet. Az orosz irányzatot tűrte, az ukránt pedig 
tiltotta a magyar nyelvpolitika. Az állam tehát a helyiek helyett döntött a 
nyelvi kérdésben. 

A nyelvpolitikai irány kijelölése mögött Magyarország stratégiai, 
politikai érdekei húzódtak meg: a magyar politikai törekvések számára 
előnyös volt egy önálló kis szláv nép, amelynek az orosz és ukrán 
nemzettudattól eltérő identitása megerősítéséhez szükség volt egy 
önálló ruszin irodalmi nyelv kialakítására. Ennek érdekében erkölcsileg, 
politikailag és anyagilag is jelentősen támogatta a helyi értelmiségiek ez 
irányú törekvéseit, elsősorban a Kárpátaljai Tudományos Társaság 
megalapításával. (Fedinec, Veres, 2010) Megalakulásával a helyi ruszin 
nép nyelvi és kulturális önállósága mellett lándzsát törő ruszinofil 
irányzat került előtérbe. A ruszofilok ezt az irányzatot azért 
kárhoztatták, mert azt szerintük csak egy lépés választotta el az általuk 
annyira gyűlölt ukránpártiságtól, míg az ukranofilek a magyarosítás 
eszközét látták benne. Ennek ellenére és a háborús idők dacára Harajda 
János (1905-1944) irányításával hatalmas nemzetépítő munka folyt a 
ruszinok körében. (Káprály, 2002) 

1939. június 28-án Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó Kárpátalja 
élére kormányzói biztosnak báró Perényi Zsigmondot106 nevezi ki. 
Kormányzói biztosi hivatala alatt sokat tett a közigazgatási struktúra 
kiépítéséért és a legégetőbb társadalmi és nemzetiségi problémák 
kezelésében végzett munkája elengedhetetlen volt ahhoz, hogy 
Kárpátalja ne csak területileg tartozzon az országhoz, hanem lassanként 
ismét annak szerves részéve is váljon. Azonban a folyamatos politikai 
harcok felőrölték az idős kormányzói biztost, így 1940. szeptember 2-án 
beadta a felmondását Teleki Pálnak. (Brenzovics, 2010) 

Utódja, az 1940. szeptember 12-én Kárpátalja új kormányzói biztosának 
kinevezett Kozma Miklós meggyőződése az volt, hogy a Kárpátalja szláv 
lakossága egy különálló népet alkot, és a magyar politikának az a 
lényege, hogy e nép önállóságát kifejlessze, magasabb szintre emelje. 
Hivatali ideje alatt erőteljes tevékenységet folytat, amelynek célja az 
orosz irányzat visszaszorítása Kárpátalja politikai és kulturális életében, 
és a ruszin irányzat előtérbe helyezése. (Kozma, 2009) 

A viharos politikai események után hamarosan igény mutatkozott egy 
helyi tudósokból álló társaság létrehozására. Így még ez év végén 
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felvetődött egy tudományos társaság létrehozásának gondolata. A 
Kárpáti Vasárnap (1940. december 22., II. évf. 51. sz. 2.) egyik cikke 
szerint Kozma Miklós kormányzói biztos megkezdte a tárgyalásokat 
azon illetékes személyekkel, akik a létesülendő tudományos intézet 
tagjaiként elsősorban számításba jöhetnek. A cikkből az is kitűnik, a 
tárgyalások annyi előre haladottak, „hogy a tudományos szervezet az 
eredeti tervek szerint előreláthatólag január közepén véglegesen meg is 
alakulhat”. 

A szervezet a vidék tudósainak a részvételével végül 1941. január 26-án 
alakult Ungvár székhellyel. A társaság létrehozásához az anyagi 
fedezetet több forrásból szerezték be. Egyrészt a ruszin irányultságú és 
államellenesnek nyilvánított Proszvita107 szervezet 155 490 pengő 90 
fillérre becsült ungvári ingatlan vagyonát, valamint a szintén ruszin 
Skolnaja Pomoscs108 iskolasegítő alapítvány ungvári, valamint a 
munkácsi telekkönyvi betétekben lévő javait a belügyminisztérium a 
Kárpátaljai Tudományos Társaságnak adományozta. (Fedinec, 2002) 
Továbbá a társaság működéséhez többen is anyagi támogatást 
nyújtottak. Közvetlen pénzügyi segítségben részesültek a 
miniszterelnöktől 5000, a vallás- és közoktatásügyi minisztertől 2000, a 
kormányzói biztostól 1000, a Magyar Rádiótól 2000, a Hangya 
Kereskedelmi Szövetkezettől 5000, és a Latorca Rt-től 1000 pengő 
értékben. (Csatáry, 1995) Mindezek mellett a tudományos társaság 
céljainak megvalósítására három kárpátaljai országgyűlési képviselő: 
Demkó Mihály, Bródi András valamint Spák Iván 100-100 pengőt 
adományozott. (Kárpáti Vasárnap, 1941. február 2.) 

Az alakuló ülésen felszólaló Kozma Miklós nyitóbeszédében 
megfogalmazta a Társaság céljait és feladatait. Többek között kifejtette: 
„A kárpátaljai és ruszin kulturális érdekek és értékek tudományos 
szolgálatára és védelmére alakul a Kárpátaljai Tudományos Társaság. 
Jelentőségét a nyelv, az itteni kultúra és tudomány szempontjából elbírálni 
nem az én feladatom, de azt hiszem, mindenki érzi, hogy ez a lépés milyen 
nagy jelentőségű. S tudnia kell mindenkinek azt is, hogy ez a lépés a 
magyar kormányzat jóvoltából és kezdeményezésére történt, de nem 
kormányzati és még kevésbé politikai célokra, hanem tisztán és kizárólag 
úgy, amint az első mondatban hangsúlyoztam: kárpátaljai és rutén 
kulturális érdekek szolgálatára…”. 

Önöket,… de mindenkit, aki Kárpátalján magát az intelligenciához sorolja 
és az intellektus nevében beszélni akar, súlyos felelősség terheli, hogy 
hogyan és miként fog ez a társaság prosperálni. Mert, ha nem 
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prosperálna, az még mindig nem a rutén nép kultúrájának és 
kultúrértékeinek bukását jelentené, hanem azt, hogy az az intelligencia, 
amely magát a nép vezetésére hivatottnak tartja, ezzel a kvalifikációval 
nem bír”. (Kárpáti Vasárnap, III. évf. 5. sz., 1.) 

Az ülésen megjelentek Sztojka Sándor munkácsi görögkatolikus püspök, 
Ilniczky Sándor nagyprépost-főtanácsadó, Gyurits Gyula, az Ungi 
Közigazgatási Kirendeltség vezetője, Simonkai Gyula, a Latorca Rt. 
vezérigazgatója, Kontratovics Irén (szerzetesi neve: Iréneusz) őrdarmai 
görögkatolikus lelkész, szentszéki tanácsos, aki a korelnöki tisztet 
töltötte be. A szervezet 27 taggal jött létre, amelynek maximális 
létszáma nem haladhatta meg a 35 főt és a továbbiakban csak meghívás 
útján lehetett bekerülni, amiről már a szervezet tagjai döntöttek 
közösen. (Csatáry, 1995) 

A társaság első elnökének a kárpátaljai történetírás nesztorát, Hodinka 
Antalt (1864-1946)109 nyugalmazott egyetemi tanárt választották, 
ügyvezető igazgatója pedig Harajda János lett. Hodinka programadó 
beszédében kijelentette: „meg kell teremteni a ruszin nép olyan sajátos 
irodalmi nyelvét, amely sem a nagyorosz, sem az ukrán nyelvre, hanem az 
itteni nép között évszázadok során kifejlődött ruszin népi nyelvre 
támaszkodva alakulhat ki”. (Udvari szerk. 1992:114) 

Az ülésen meghatározták, hogy a KTT három szakosztállyal fog 
rendelkezni, amelyek tagjai közé a következő személyeket választották: 

1. Tudományos szakosztály: Brana János orvos, egyetemi tanár, 
Fenczik Jenő gimnáziumi igazgató, Hodinka Antal egyetemi tanár, Illés 
József egyetemi tanár, Iváncsó Elek gimnáziumi tanár, Kontratovics Irén 
(szerzetesi neve: Iréneusz) főesperes, Szova Péter nyugalmazott városi 
tanácsnok, Zatlukál Elemér, és Zatlukál Jenő régészek. 

2. Művészeti és néprajzi szakosztály: Erdélyi Béla tanár, Gerevich 
Tibor egyetemi tanár, Hladonik Iván székesegyházi karnagy, Koczka 
András festő, Manajló Tivadar tanár, Ortutay Gyula egyetemi tanár, 
Zádor Dezső tanár. 

3. Ruszin nyelvi és irodalmi szakosztály: Boksay Emil gimnáziumi 
tanár, Bonkáló Sándor110 egyetemi tanár, Harcsár Miklós egyetemi 
lektor, Ilniczky Sándor főtanácsadó, Kniezsa István egyetemi tanár, 
Márkus Sándor polgári iskolai tanár, Melich János egyetemi tanár, 
Murányi János tanár, Popovics László gimnáziumi igazgató, Sztripszky 
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Hiador ny. miniszteri tanácsos, Sztripszky Konstantin gimnáziumi tanár. 
(Kárpáti Vasárnap, III. évfolyam, 5. szám, 1-2.) 

A Társaságnak három féle tagja lehetett: tiszteletbeli, rendes és levelező. 
Tiszteletbeli tagokat a közgyűlés csak azok közül a tudományt pártoló 
férfiak közül választotta, akik a társaság szellemi és anyagi 
felvilágosításához hozzájárulhattak, vagy pedig olyan tudósok és írók 
közül, akik a tudomány, irodalom és művészet terén, vagy a Társaság 
céljai megvalósítása körül különös érdemeket szereztek. A rendes és 
levelező tagokat a megalakulás alkalmával a kárpátaljai terület 
kormányzói biztosa hívta meg, később pedig a közgyűlés maga 
választotta. Ezeket a tagokat kiváló munkásságuk és tudásuk által kitűnt 
olyan tudósok, írók és művészek sorából kellett kiválasztani, akik vagy 
kárpátaljai származásúak voltak, vagy kárpátaljai vonatkozású 
tudományos, irodalmi vagy művészeti kérdésekkel foglalkoztak. Az ő 
kötelességük volt, eddigi tevékenységüknek megfelelően a társaság 
keretében való további munkálkodás és a rájuk bízott feladatok ellátása. 
(KTÁL, Fond 1001, opisz 1., od. zb. 8., 2-3.) 

Nem sokkal később, 1941. február 28-án megalakult Budapesten a KTT 
nyelvtudományi és irodalmi szakosztálya. Az alakuló ülésre azért itt 
került sor, mivel a tagok közül többen a fővárosban éltek. A legközelebbi 
ülés azonban a Társaság székhelyén, Ungváron volt megtartva. Az ülésen 
részt vett Hodinka Antal, a Tudományos Társaság elnöke, Kontratovics 
Iréneusz a Társaság alelnöke, Ilniczky Sándor, Melich János, Bonkáló 
Sándor, Kniezsa István, Sztripszky Hiador, Boksay Emil, Márkus Sándor, 
Popovics László és Harcsár Miklós szakosztályi tagok, valamint Harajda 
János ügyvezető igazgató. A szakosztály vezetőjévé Ilniczky Sándort, 
jegyzőjévé pedig Boksay Emilt választották. A szakosztály itt 
elhatározta, hogy a nyelvi kérdésben a népi nyelv alapjaira támaszkodik. 
(Kárpáti Magyar Hírlap, 1941. március 7., 56. szám.) 

A Kárpátaljai Tudományos Társaság kiadványai magyar és ruszin 
nyelvűek voltak, „mert a cél nem csak az, hogy a rutén nyelv 
kultiváltassék, hanem az is, hogy a művelt magyar közönség értesülve 
lehessen Kárpátalja művelődési törekvéseiről, és figyelemmel és szeretettel 
tudja kísérni a rutén nép kulturális munkáját”. (Káprály, 2002) 

A Társaság 1941. május 15-én elfogadott Alapszabályának 3.§-a 
pontokba szedi a társaság célok által megformált feladatait: 

o „Az említett célok elérésére tudományos vizsgálatok végzését, 
eredeti munkák megírását, régi és új magyar remekművek és egyéb 
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jeles munkák fordítását, kiadását és terjesztését elősegíti és 
támogatja. 

o Felkutatja Kárpátalja történeti, nyelvi, irodalmi, művészeti és 
néprajzi emlékeit és ezeket ismerteti. 

o A Kárpátaljára vonatkozó tudományos szépművészeti és művészeti 
munkásságot díjakkal és jutalmakkal fejleszti és irányítja. 

o Véleményt ad a m. kir. (magyar királyi – a szerző) kormány vagy más 
hatóságok és testületek részéről hozzáküldött tudományos, irodalmi 
és művészeti kérdésekben.” 

Az alapszabályban megfogalmazták a Társaság célját, amely nem más, 
mint: Kárpátalja földrajzi, néprajz, történeti, nyelvi, irodalmi, művészeti, 
és egyéb népi kérdéseinek tudományos tanulmányozása, a 
tudománynak és irodalomnak ruszin és magyar nyelven való művelése 
és terjesztése. A társaság vagyonát a közgyűlés által erre a célra 
választott legalább háromtagú gazdasági bizottság kezelte. Ez a 
bizottság kezelte a társaság pénzügyeit is. (KTÁL. Fond 1001., opisz. 1., 
od. zb. 8., lap 1.) 

A Kárpátaljai Tudományos Társaság három periodikus kiadványt 
jelentetett meg: 

o A Зоря (’Zorja’) – Hajnal tudományos folyóirat a társaság 
kétnyelvű, negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, 
tanulmányokat közölt a korszak legnevesebb alkotóinak tollából. 
Főszerkesztője Harajda János. A szerkesztőség a ruszin és magyar 
nyelvű Előszóban e szavakkal indítja útjára a lapot: „Minden tudományos 
és irodalmi társaság életében nagy jelentősége van annak a folyóiratnak, 
amely a társaság kulturális életének programját hirdeti: kibocsátjuk mi is 
»Zorja – Hajnalunkat«, hogy benne egyrészt a Kárpátaljára vonatkozó 
tudományos kérdéseket megvitathassuk, s másrészt, hogy alátámasszuk 
azt a becsületes törekvést, amelynek célja természetes anyanyelvünket 
művelni, ápolni.” (Kárpály, 2002:156.) A lap színvonalas tanulmányokat 
tartalmaz a ruszin nyelv múltjáról, a modern ruszin irodalmi nyelvről, a 
ruszin néphitről, népszokásokról, népdalokról, temetkezési szokásokról, 
népviseletről, helynevekről, a ruszin történetírás új útjairól, Ungvár ősi 
múltjáról, a ruszin nemzeti öntudatról, a Kárpátok növényvilágáról stb. 
Továbbá olvashatunk elbeszéléseket, népballadákat is. Bibliográfia 
néven minden kötetben találunk könyvszemlét, művelődési híreket, 
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nekrológokat is. A folyóirat, amelynek 10 számában összesen 91 
közlemény jelent meg, minden anyagát háromnyelvű rezümé tette 
hozzáférhetővé a szélesebb szakmai közönség számára (ha a tanulmány 
ruszinul jelent meg, akkor magyar, német és francia nyelvű tartalmi 
összefoglalás kísérte). Három évfolyama jelent meg négy darabban 
(1941/1–2, 1942/1–2 és 3–4, 1943/1–4). 

o Лiтературна Недiля (’Literaturna Negyilja’ — Irodalmi 
Vasárnap) című irodalmi lap havi két alkalommal jelent meg a Kárpáti 
Vasárnap mellékleteként, 1941. május 25-től kezdve először négy, majd 
hat, aztán nyolc, illetve 12 vagy több oldalon. Két teljes évben (1942 és 
1943) 24–24, 1941-ben 16, 1944-ben pedig 20 számot sikerült kiadni. A 
kiadásért Ilniczky Sándor főszerkesztő felelt, illetve Német A., a lap 
kiadója, aki egyben a felelős szerkesztő is volt, majd a 6. számtól a KTT 
ügyvezető igazgatója, Harajda János vette át a szerkesztését. Az újság 
1942 áprilisától, a 8. számtól kezdve – megváltozott, kibővített 
formában – már önálló kiadványként jelent meg. Rendeltetése, 
elsődleges feladata az volt, hogy a Kárpátalján élő ruszin nyelvű, de nem 
feltétlenül ruszinofil írókat és költőket felkarolja, támogassa, fórumot 
teremtsen számukra műveik kiadásához. A lap sikeresen megvalósította 
célját, hiszen idővel nem egy olyan – mérsékelten orosz-, illetve ukrán-
barát – író és költő is csatlakozott, akik korábban a munkácsi görög 
katolikus püspökség által felkarolt újságoknak (Nova Negyilja, 
Karpatszka Negyilja) munkatársai, hívei voltak. A legismertebbek, így 
Hodinka Antal, Sztripszky Hiador, Kondratovics Iréneusz és más ruszin 
szerzők mellett a Társaság kiadványaiban aktívan publikáltak a ruszin 
értelmiség középső generációjának tagjai: Lelekács Miklós, Potusnyák 
Fedor, Murányi Iván, Márkus Alekszander, Mihovk Petro, Sztaninec Jurij, 
Fenics Vaszil’, Voron Andrej stb, valamint az orosz emigráció 
reprezentánsai: Nedzelszkij Jevgenyij, Miloszlavszkij Péter (1896–1954) 
stb, és kezdő szerzők is. (Káprály, 2010) 

o Руська Молодежь (’Rus’ka Molodezs’ — Rutén Ifjúság) a 
diákságnak szólt, amelynek szervezői azt a feladatot tűzték ki a kiadvány 
elé, hogy alakítsa és nevelje a felnövekvő nemzedéket, egy olyan 
nemzedékké, amely őszintén ragaszkodik szülőföldjéhez, népéhez, és 
ruszin anyanyelvéhez. Irodalmi és népszerű tudományos anyagokat 
tartalmazott, máig jelentősek a helyi néprajzzal és folklórral foglalkozó 
írásai. A szerkesztőség tagjai igyekeztek állandó, élő kapcsolatot tartani 
az ifjú olvasókkal. Arra kérték, buzdították őket, hogy szülőföldjük 
szellemi kincseit (a ruszin népmeséket, balladákat, szólásmondásokat, 



Nagy Nikoletta: A Kárpátaljai Tudományos Társaság, mint… 

 
73 

 

közmondásokat, kiolvasókat stb.) gyűjtsék maguk is, és küldjék be a 
szerkesztőségbe. A könyvtárostól kölcsönzött lappéldányokat pedig – 
elolvasásuk, átlapozgatásuk után – ne vigyék vissza azonnal a 
könyvtárba, hanem adják át barátaiknak, osztálytársaiknak, 
családtagjaiknak, hogy ők is megismerkedhessenek a Ruszka molodezs 
írásaival. A kapcsolattartásra a folyóiratban külön rovatot tartottak fenn 
(A szerkesztő válaszol nektek). Történelmi, országismereti és földrajzi 
írások is megjelentek benne. A folyóirat olyan mértékben sikeres volt, 
hogy egyes példányait sok iskolában hivatalosan is elfogadott 
olvasókönyvként használták. Havi rendszerességgel jelent meg, 
tanévenként 10 száma volt. Még az 1944/45. tanévben is megjelent egy 
száma, azonban 1944 októberében a Vörös Hadsereg Ungvárra történő 
bevonulásával a társaság folyóiratainak kiadása megszűnt). 

A KTT minden évben kiadta a maga kalendáriumát, Великий Сельско-
господарский Календарь (’Velikij Szel’szko-hoszpodarszkij Kalendar’) – 
Nagy Mezőgazdasági Kalendárium, amely elsősorban gazdasági 
kérdésekkel foglalkozó kézikönyvnek és évi krónikának számított. 
1942-ben például 10 000 példányban kelt el. Hasonló időszakot fogott át 
a Літературно-Наукова прилога Карпатской Неділь (’Literaturno-
Naukova priloga Karpatszkoj Negyili’) – Kárpáti Vasárnap Irodalmi-
Tudományos melléklete című évkönyv, amelyet először 1941-ben, majd 
1942-ben adtak ki. (Botlik, 2005). A kalendáriumok iránt az 1940-es 
évek elején igen nagy volt az érdeklődés, különösen a vidéki lakosság 
körében, hiszen ebben az időben Kárpátalján ez volt az egyetlen vidéki 
olvasmány. A ruszin nyelvű kalendáriumok iránti komoly érdeklődés 
már a XIX. század második felében elkezdődött. A zömében vidéken élő 
lakosság ugyanis sok hasznos információt meríthetett ezekből az 
„évkönyvekből”. Nagy népszerűségnek örvendett nemcsak Kárpátalján, 
hanem a bácskai ruszinok111 között is, akik most rövid időre egy államba 
kerültek a kárpátaljaiakkal. A kalendáriumokhoz külön bácskai ruszin 
nyelvű melléklet is készült (Kárpátalján többnyire e nélkül terjesztették 
a példányokat). 

A periodikus kiadványok és a kalendáriumok mellett a KTT 
könyvkiadással is foglalkozott: 

Літературна-Науково Бібліотека (’Literaturno-Naukova Biblioteka’) – 
Tudományos és Irodalmi Könyvtár elnevezésű sorozatban 42 önálló 
tudományos munka látott napvilágot, Народна Бібліотека (’Narodna 
Biblioteka’) – Népkönyvtárban 32, a Діточа Бібліотека (’Gyitocsa 
Biblioteka’) – Gyermekkönyvtárban 12, a Школные Подручники 
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(’Skolnije Podrucsniki’) – Iskolai Könyvtárban 3, Внесерийные издания 
(’Vneszerijnije izdanija’) – Sorozaton kívül kiadványokként további 3 
kötet jelent meg. (Káprály, 2002) 

Marina Gyula112 (1977:143-144) emlékiratában így számolt be a 
társaság tevékenységéről: „Kozma mesteri irányítása folytán a nagyorosz 
irányzatú ruszin politikusok egyre jobban leszorultak a porondról és helyt 
kellett adniok az egyre jobban feltörekvő népi irányzatúaknak (a 
narodovci). Ezáltal a nagyorosz irányzatúak jelentősége csökkent, 
befolyásuk gyengült, számuk pedig erősen apadt. Az így előállott 
változások azonban nem terror vagy megfélemlítés alkalmazásából 
eredtek, hanem a szélsőségek sarkainak és kinövéseinek tapintatos 
leköszörülése folytán jöttek létre”. (Brenzovics, 2010:120.) 

Már a csehszlovák időszakban is bebizonyosodott, hogy a különböző 
társadalmi irányzatok között kialakuló nyelvi viták a társadalom 
stabilitása ellen hatnak. A magyar kormányzat is tisztában volt ezzel és 
okulva a csehszlovák példából minél hamarabb igyekezett megoldást 
találni a problémára. Ehhez kitűnő eszköznek mutatkozott a Kárpátaljai 
Tudományos Társaság kiadásában megjelent, Harajda János által 
összeállított Грамматика руського языка (’Grammatika Ruszkoho 
jazyka’) – Ruszin Nyelvtan című könyv, amely az 1941/42-es tanévtől 
hivatalos tankönyvvé is vált. Kozma Miklós kormányzói biztos 
személyes odafigyelésével tüntette ki Harajda nyelvtanának 
elkészülését. Sőt, az ő javaslatára került be az ábécébe egy 34. betű: „ъ” 
[йор/jor]. Kozma külön rendeletben tette kötelezővé a Harajda-féle 
nyelvtant, majd a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1941. évi 27.300. 
számú rendelete tette azt hivatalossá. (Fedinec, Vehes, 2010) 

Kozma Miklós kormányzói biztos törekvései és tervei iránymutatóak 
voltak a magyar nemzetiségpolitika számára, amelyek ugyan rövid 
időre, de lehetővé tették a ruszin identitás megerősítését. Azonban 
egészségi állapota 1941-től kezdődően rohamosan romlott. November 
2-án szívrohamot kapott, ezért Budapestre szállították, ahol 1941. 
december 7-én elhunyt. (Brenzovics, 2010) 

A Kozma Miklós halála után, 1942. január 5-én hivatalba lépett az új 
kormányzói biztos, Tomcsányi Vilmos Pál. Tomcsányi kormányzói 
biztossága nehéz háborús időszakra esett. Különösebb ügybuzgalomról 
nem tett tanúbizonyságot, a legtöbbet a Kárpátaljai Tudományos 
Társaság ügyeivel foglalkozott, annak majdnem minden ülésén részt 
vett. 
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A társaság második évi közgyűlésén, 1942. június 2-án Harajda János 
ügyvezető igazgató adott számot az addig végzett munkáról, és elemezte 
a társaság négy sorozatban addig megjelent kiadványait. A közgyűlésen 
Hodinka Antal egészségügyi állapotára hivatkozva lemondott a társaság 
elnöki tisztéről. Helyére Ilniczky Sándor (1889–1947) görög katolikus 
nagyprépost, Kárpátalja főtanácsadóját választották meg elnöknek. 
(Botlik, 2005) Ekkor dísztagjává fogadta Tomcsányi Vilmos Pált, az új 
kormányzói biztost és Sztojka Sándor (1890–1943) munkácsi püspököt, 
aki a társaság egyik fő támasza volt. 

A KTT 1943. évi – május 21-én tartott – közgyűlésén Ilniczky, 
nyitóbeszédében hangsúlyozta a ruszin népi nyelv irodalmi szintre való 
emelésének a fontosságát. Kijelentette: „Kárpátalja népe teljes lelki 
egységben áll nagy püspöke mögött s benne látja azt a szellemi útmutatót, 
aki összeköti a ruszinságot a magyar állammal”113. Majd Dr. Harajda 
János szólt a ruszinok kulturális igényeinek kielégítéséről. Többek 
között elmondta, hogy a ruszin politikai és irodalmi lapokon kívül 10 
ruszin nyelvű könyvet adtak ki 1943 addig eltelt hónapjaiban. 
Beszámolt a tervezés alatt álló ruszin színházról és felvetette egy ruszin 
néprajzi múzeum megnyitásának szükségességét. Megemlítette, hogy a 
Literaturna Negyilja kiadásának teljes költségét a kormányzósági hivatal 
állta. (Apró, Paál, 2014) 

A háborús viszonyok ellenére – mindössze három és fél év alatt – 1941 
tavaszától 1944. október végéig, a Vörös Hadsereg Ungvárra való 
bevonulásáig – a Kárpátaljai Tudományos Társaság példanélküli 
művelődési munkát fejtett ki. Kiadásában és annak nyomdájában 1941 
és 1944 között, négy sorozatban, illetve azon kívül összesen 92 
tudományos, tudományos-népszerűsítő és szépirodalmi kötet jelent 
meg. 

Kárpátalja szovjet katonai megszállásától, 1944 október végétől a 
társaság működése lehetetlenné vált. Tagjai közül egyesek 
elmenekültek, másokat száműztek. Akik egyikre sem kényszerültek és 
maradtak, azok egy életre megbélyegzetté váltak. Az egyesület vagyonát 
– székházát, nyomdáját, könyvtárát – 1945. március 2-án elkobozta és 
államosította az ungvári Néptanács, azaz a kárpátaljai kormány. Az 
okiratot a ráda (Народна рада, ’Narodna rada’, –Néptanács) elnöke, 
Iván Turjanica (1901–1955) írta alá, aminek következtében a 
Kárpátaljai Tudományos Társaság megszűnt, és ezzel együtt csorbultak 
a ruszin-magyar tudományos élet és a ruszin-magyar együttélés 
lehetőségei is. Mindez természetesen nem volt véletlen, hiszen a 



Scientia Denique, VII./1., 2017 — Történelemtudomány 
 

 
76 

 

társaságnak döntő szerepe volt abban, hogy a ruszin nép nemzetté 
válása a befejeződéshez közeledett. (Botlik, 2005) 

A tanügy a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa közoktatási megbízotti 
hivatalának hatáskörébe került. Az első rendelkezések ennek a 
hivatalnak rendelték alá a sajtótermékeket és a könyvkiadást ellenőrző 
cenzori bizottságot, zárolták az „idegen” nyelven íródott tankönyveket, 
utasítást adtak a pedagógusoknak a munka azonnali megkezdésére, a 
helyi hatalmi szerveknek az iskolaépületek rendbehozatalára. A KTT 
kiadványai is tiltólistára kerültek. (Fedinec, Vehes, 2010) 

A szovjet megszállás után a KTT működésének már nincs nyoma. 
Vezetőit meghurcolták a kommunisták. Ilniczky Sándor elnök 1947-ben 
kényszermunkatáborban, Harajda János ügyvezető igazgató 1944. 
december 13-án börtönben halt mártírhalált. (Csatáry, 1995) 

A kutatással célom volt bemutatni, hogy Kárpátalja Magyarországhoz 
való visszacsatolása után is intenzíven folyt a magyarság 
fennmaradásáért vívott harc, továbbá a magyar-ruszin közösség 
kulturális és tudományos életének összekovácsolása. Mindezt a magyar 
kormányzat olyan kultúregyesületek támogatásával vitte véghez, mint a 
Kárpátaljai Tudományos Társaság. 

Munkám során a Kárpátaljai Tudományos Társaság tevékenységén 
keresztül mutattam be a kárpátaljai szellemi életben és népi 
művelődésben folytatott kulturális munkát, amely azalatt a pár év alatt 
zajlott a régióban, amikor az újra Magyarország szerves részét képezte. 
Kárpátalján az 1920-tól 1939-ig tartó csehszlovák politika felszámolta a 
magyarok kulturális intézményeit, így a terület visszacsatolása után 
rengeteg egyesület alakult újjá vagy jött létre. Utóbbinak kitűnő példája 
a Kárpátaljai Tudományos Társaság, amely nemcsak a magyarok, hanem 
a vidék legnagyobb etnikai közössége, a ruszinok felkarolására is 
kísérletet tett. Ezzel, mindamellett, hogy visszaszorították a vidéken 
állandó dominanciáért harcot folytató ukrán és orosz identitás 
fejlődését, sikeresen megteremtették a kedvező körülményeket a 
magyar-ruszin kapcsolatok erősödéséhez is. A társaság mindössze 
három és fél éves fennállása alatt — a szovjet csapatok bevonulásáig — 
óriási tudományos és irodalmi munkát fejtett ki a helyi tudósok és 
művészek bevonásával. Több folyóiratot, kalendáriumot és évkönyvet 
jelentetett meg rendszeresen, amelyekben színvonalas tanulmányokat 
közöltek, amelyek a tudomány kedvelői és az egyszerű vidéki lakosság 
számára is egyaránt tartalmaztak hasznos információkat. Nagy részük 
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átdolgozva vagy éppen eredeti formájában ma is fellelhető és ékes 
bizonyítékai annak, hogy a kulturális egyesületek munkájára mindig, 
minden korszakban szükség van. 

                                                           
100

 Kozma Miklós (1884–1941) Nagyváradon született, gyermekként 10 évig az 
Ung megyei Turjaremetén élt, így ruszin környezetben nevelkedett. A Magyar 
Távirati Iroda elnöke, 1935 és 1937 között a Gömbös-, majd a Darányi-kormány 
belügyminisztere. 1940-től haláláig, 1941. december 8-ig, Kárpátalja kormányzói 
biztosa 

101 Kárpátalja általános bibliográfiája. I. rész. Összeállították: Lelekács Miklós, 
Harajda János. A Kárpátaljai Tudományos Társaság Kiadása, Ungvár, 1943. 
Második, bővített kiadás: 1944. 

102 Káprály Mihály: A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941–1944). Kiadványok: 
1941–1944. – Nyíregyháza-Ungvár: PoliPrint, 2002. 

103 Csatáry György: Zorja–Hajnal: A Kárpátaljai Tudományos Társaság folyóirata: 
1941-1944. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Nagyszőlős. 1995. 

104 A régió megnevezésére a történelem során több fogalom is volt használatban: 
Podkarpatszka Rusz, Ruszka Krajna, Ruszinszkó, Kárpátalja, Kárpátontúli terület, 
Kárpát-Ukrajna stb. 

105 A ruszin népnek több megnevezése létezik: rutén, kárpátukrán, kárpátorosz, 
magyarorosz. Szláv eredetű a rusz/ruszin és latin eredetű rutén/ruthen. Ez volt a 
Skandináviából származó egyik germán néptörzs neve (rusz). A IX-XIII. században 
ez volt a Kijevi Rusz Nagyfejedelemség szláv lakóinak megnevezése is. 
Magyarországon a kárpátorosz és magyarorosz kifejezést használták rájuk. 
(Kacsinkó Adrián Gábor: A ruszin nép nevéről és nemzeti hovatartozásáról) 

106 Perényi Zsigmond (1870–1946) katonaőr, a felsőház tagja, később alelnöke. 
1903-től Máramaros vármegye főispánja, 1913–1917 között a Tisza-kormány 
belügyi államtitkára. A magyar Nemzeti Szövetség országos elnöke. 1940. 
szeptember elejéig, lemondásáig, Kárpátalja kormányzói biztosa 

107 Augustin Volosin alapította 1920. május 9-én Ungváron. Az egyesületnek döntő 
szerepe volt az ukrán nyelvi-irodalmi és művelődési törekvések politikai 
irányzattá válásában, azonban a visszacsatolás után az akkori belügyminiszter, 
Keresztes-Fischer Ferenc (1881-1948) 1940. február 3-án kelt határozatával 
feloszlatta 

108 Az ungvári 1919-ben alapított Skoljana Pomoscs (Iskola Segély Egyesület). 1941. 
május 15-én a belügyminisztérium feloszlatja 

109 Hodinka Antal (1864–1946) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja 

110 Bonkáló Sándor (1880–1959) filológus, irodalomtörténész, műfordító. 1918-
ban, a Budapesti Tudományegyetemen felállított ruszin tanszék egykori vezetője 
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111 Bácska az Alföldön, a Duna-Tisza közének déli részén terül el. A XVIII. század 
elején a török kiűzése után óriási területek kerültek vissza lakatlan vagy igen gyér 
lakossággal Magyarországhoz. Így megkezdődött a lakosság nagy arányú 
vándorlása, elsősorban északról dél felé, a sűrűbb lakosságú megyékből a 
ritkábban lakott területekre. E belső migrációs folyamatban történt meg a 
ruszinoknak a Bácskában való letelepedése. 1941-ben Magyarország visszafoglalta 
a trianoni békeszerződés által a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz – később 
Jugoszlávia – csatolt területeinek egy részét, így Bácska és az itt élő ruszinok újra 
magyar fennhatóság alá kerültek 

112Marina Gyula (1944-től Madarász) – 1901-1983. Görög katolikus kanonok, 1939 
tavaszán kormánybiztosként készítette elő a katonai közigazgatás leváltását 
polgárira. 1939-1944 között a kormánybiztosi hivatal tanügyi osztályának 
vezetője 

113 A tudományos társaság egyik fő támasza a munkácsi görög katolikus 
egyházmegye 

Felhasznált irodalom: 

Források 

KTÁL. – Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegének 
irataiból: 

KTÁL. Fond 1001., opisz. 1., od. zb. 4., lap 1. 

KTÁL. Fond 1001., opisz. 1., od. zb. 8., lap 2-3. 

KTÁL. Fond 1001., opisz. 1., od. zb. 8., lap 35. 

Kárpáti Magyar Hírlap (1941. március 7., Ungvár). Megalakult a 
Kárpátaljai Tudományos Társaság nyelvtudományi és irodalmi 
szakosztálya, 56. szám 

Kárpáti Vasárnap (1940. december 22., Ungvár). A kormányzói biztos 
tárgyalásai a „Kárpátaljai Tudományos Társaság” létrehozásáról, II. 
évfolyam, 51. szám, 2. 

Kárpáti Vasárnap (1941. február 2., Ungvár). A Kárpátaljai Tudományos 
Társaság alakuló ülésén Kozma Miklós kormányzói biztos 
nagyjelentőségű beszédet mondott, III. évfolyam, 5. szám, 1-2.  

Kárpáti Vasárnap (1941. február 2., Ungvár). Kárpátaljai képviselők „300 
pengője” a Tudományos Társaság céljaira, III. évfolyam, 5. szám, 3. 
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*** 

The Transcarpathian Scientific Society as the Centre of Ruthenian-
Hungarian Academic Life between 1941—1994 

As a result of the Wienna decision in 1938 Transcaprathia was returned 
to Hungary. In the coming years, especially in the period between 1941–
1944 was experienced an unprecendented upturn in the peoples 
spiritual life and cultural activities. An association, the Transcarpathian 
Scientific Society, promoted those changes. It was founded in 1941 by 
Miklós Kozma, governor of Uzghorod. The social organization was 
created for the scientific serve and protect of the Transcarpathian 
Ruthenian folk culture and values with the effective financial and 
organizational support of the Hungarian state. Its main task was the 
further development of the Ruthenian literature and culture and to 
deepen the Hungarian-Ruthenian connections. This was implemented in 
various journals, calendars and publications. Its activity ended in 1944 
by the soviet occupation of Hungary. 

*** 

Зкарпатське наукове товариство як центр русинсько-
угорського академічного життя між 1941—1944 рр. 

За результатом Віденського арбітражу Закарпаття повернулося до 
складу Угорщини. Наступні роки, особливо в період між 1941–1944 
рр. принесли ніколи небачений прогрес у закарпатське духовне 
життя та сферу народної творчості. У цьому значну участь брало 
Закарпатське наукове товариство, яке було засновано 1941 р. в м. 
Ужгород Козма Міклошем. Ця суспільна організація була створена 
для наукових цілей та оборону закарпатських, русиньських 
народних інтересів й цінностей за потужною матеріальною та 
організаційною підтримкою Угорської держави. Головною метою 
воно поставило подальше розвивання русинської літератури та 
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русинського мистецтва, та подальше розвивання угорсько-
русинських стосунків, що реалізувалося через його журнали, 
календарів та видання. Діальність товариства припинилась у 1944 
р. за радянською окупацією Угорщини. 

Nagy Nikoletta, 
Debreceni Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, 
Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 
Történelem-PhD, 
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 ................................................................................. Tóth Attila ............................  

A Beregszászi járás vallási szerkezetének változása 1878-

1915 között a görögkatolikus egyházmegyei sematizmusok 

alapján 

BEVEZETÉS 

Vidékünk, Kárpátalja egy soknemzetiségű terület. Ezt a tényt 
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a térség vallási szerkezete is 
színes. Megyénk területén jelenleg négy nagyobb és számos kisebb 
vallási felekezet tagjai élnek viszonylagos harmóniában. 

Az évszázadok múlásával a települések népességszáma folyamatosan 
növekedett, de a különböző vallási felekezetek tagjainak száma az 
egyes időszakokban eltérő képet mutatott. Tanulmányunkban a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye sematizmusai alapján a 
jelenlegi a Beregszászi járás kötelékébe tartozó települések vallási 
szerkezetének változásait vizsgáltuk. Az a tény, hogy a kárpátaljai 
lakosság települési szintű vallási megoszlásának eddigi kutatása 
számos kívánni valót hagy maga után, fontos motiváló tényezője volt a 
kutatás megkezdésének. Emellett, az egyházi sematizmusokat sem 
használták még hasonló jellegű feltáró munkához. A kutatási 
előzmények kapcsán fontos megemlíteni dr. Kocsis Károly akadémikus 
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nevét, aki átfogó kutatásokat végez a Kárpát-medence etnikai és vallási 
átalakulásával kapcsolatban, továbbá dr. Molnár József és dr. Molnár D. 
István nevét is, akik Kárpátaljai népességföldrajzának kutatásával 
foglalkoznak. 

Kutatásunk célja a mai Beregszászi járási települések vallási 
szerkezetének feltárása az első (1878-as) olyan sematizmustól, ahol a 
teljes vallási megoszlás rögzítésre került, egészen az I. világháború 
kezdetéig. 

A kutatás adatbázisát a Görögkatolikus Örökségismereti Csoport által 
összegyűjtött egyházmegyei sematizmusok adták. Az adott 
dokumentumokban található népességszámi adatokat Microsoft Excel 
táblázatszerkesztő szoftver segítségével rendszereztük települési 
szinten. A már meglévő adatbázist sikerült interpretálnunk az ArcGIS 
10.1 térképszerkesztő programban, ami által lehetőséget teremtettünk 
a tematikus térképek létrehozására. 

A BEREGSZÁSZI JÁRÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

A Beregszászi járás Kárpátalja egyetlen magyar többségű járása, 
Ukrajna nyugati részén, Kárpátalja délnyugati szegélyén helyezkedik 
el. Északon határos a Munkácsi, északkeleten az Ilosvai, keleten a 
Nagyszőlősi járásokkal. Déli határát az ukrán-magyar országhatár 
jelöli ki. Területe 654 km2, lakossága 75,4 ezer fő, Beregszász várossal 
együtt. (uz.ukrstat.gov.ua) 

A Beregszászi járás viszonylag fiatal közigazgatási alakulat: 1946-ben 
jött létre az egykori Bereg vármegye Tiszaháti és Mezőkaszonyi 
járásainak területén. Közigazgatási központja Beregszász (2001. május 
17-től megyei jogú város). A járás területén 1 nagyközség és 43 község 
található, amelyeket 30 önkormányzat fog össze. (Barta, 2010) A 
vidéket rétek, legelők, szántóföldek, gyümölcsösök és kies tölgyesek 
borították, amik egykoron az Árpád-házi királyok kedvelt 
vadászterületei voltak. Mivel kevés volt a megművelhető szántóföld, 
elődeink a XX. század elején lecsapolták a Szernye-mocsár területét. 

A Beregvidékre jellemzőek a népes települések, az egykori 
mezővárosok (Nagybereg, Mezőkaszony, Vári) és az egykori 
váruradalmakat kiszolgáló jobbágyfalvak utódai. Néhány település a 
XX. század első felében, a csehszlovák letelepítési politika 
következtében jött létre. A falvak többsége megőrizte egykori 
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kataszteri felosztását. (Lehoczky, 1996) 

1. ábra. Kárpátalja közigazgatási térképe 
Forrás: Saját szerkesztés 

A Beregszászi járás lakossága soknemzetiségű. Többségben a magyar 
lakosság van, amely az ukrán nemzetiségű polgárokkal együtt a járás 
lakosságának oroszlánrészét adja. A Beregvidék komoly művelődési, 
oktatási potenciállal is rendelkezik. Beregszász városában olyan 
kulturális és magyarságmegőrző intézmények működnek, mint a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Ungvári Állami 
Informatikai, Közgazdasági és Jogtudományi Főiskola kihelyezett 
tagozata, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, de itt van 
a Kárpátaljai Református Egyház központja is. A közép-, általános- és 
elemi iskolák mellett két gimnázium (egy polgári és egy református), 
valamint egy mezőgazdasági líceum is működik a járás területén. 
(Barta, 2010) 

SEMATIZMUSOK ÉS ÖSSZEÍRÁSOK 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye parókiáinak története 
szempontjából a legjelentősebb forrásnak a sematizmusok és az 
egyházi összeírások tekinthetők. A Magyar Királyság északkeleti 
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részén élő görögkatolikusság körében a Munkácsi Egyházmegye 1771-
es felállítása előtt és után is készültek egyházi összeírások, azonban 
nem mindegyik jelent meg nyomtatásban. A Munkácsi Egyházmegye 
1949-es eltörléséig 36 nyomatásban megjelent egyházmegyei 
adatfeldolgozást ismerünk. Ezek között az 1938-ban kiadott 
sematizmus eddig ismeretlen okokból csak az egyházmegye általános 
információit és az egykori Beregszászi Esperesi Kerület parókiáinak 
adatait rögzíti. A Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkájának 
eredményeként ezek digitalizált formában is hozzáférhetők. Ezeken 
kívül a közelmúltban a Bendász-hagyatékból is előkerült egy 
sematizmus, amely a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
felszámolása előtti utolsó, 1947-ben készült egyházmegyei összeírás. 
(Marosi, 2014) Ezek alapján két évszázad folyamatai követhetők 
nyomon demográfiai, vallási, etnikai adatok alapján, de az iratok 
jelentős információkat közölnek a falvak történetéről, földrajzi 
elhelyezkedésükről, papjaikról, kántortanítóikról, egyházi iskoláikról 
és templomaikról is. Az első, nyomtatásban megjelent egyházi 
összeírás 1747-ben készült el Olsavszky Manuel Mihály püspök 
szorgalmazására. Az utolsó gyűjtemény Murányi Miklósnak, a 
Munkácsi Egyházmegye akkori irodaigazgatójának, a likvidálás előtti 
utolsó vikáriusnak munkája, amelyet 1945-ben készített el és 1947-
ben egészített ki. 

A sematizmusok jellemzője, hogy egy adott egyházmegyét illetően az 
egyházi adminisztráció felépítésére, az egyházmegyei intézményekre 
és vezetőikre, a szerzetesrendekre és a papnövendékekre vonatkozó 
legalapvetőbb adatokat is rögzítik. Főesperesi és esperesi 
kerületenként veszik számba a parókiákat és fíliákat, az azokban lévő 
templomokat, azok titulusait, a 19. század elején pedig a templomok 
kegyurait is. 

Az összeírások kezdetben csak minimális információt szolgáltattak, de 
az idő előre haladtával a hívek lélekszámának közlésén túl a 
templomok titulusaira, a parókiák elnevezésére, az éppen aktuális 
kegyúrra, a parókia más, világi szempontból jelentős függőségére vagy 
éppen függetlenségére, a felekezeti iskola jelenlétére, annak tanulói 
létszámára, a községben lévő egyéb felekezetek lélekszámára is 
történnek bennük utalások, a 19– 20. sz. fordulóján pedig a közösség 
és az egyházközség történetére vonatkozó minimális adatokkal is 
szolgálnak. (Marosi, 2014) 
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A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

A sematizmusok történetében az 1878-as különleges helyet foglal el, 
mivel ebben a dokumentumban első ízben lehet megtalálni a 
települések teljes vallási összetételének leírását. Ez egy új korszakot 
indít el a sematizmuskészítésben, az utána következő dokumentumok 
már mind tartalmazzák a települések teljes vallási megoszlását. 

A Beregszászi járás településeinek 1878-as vallási összetétele a 2. 
ábrán van feltüntetve. A jelenlegi Beregszászi járás területén található 
települések népességszáma 1878-ban 27750 fő volt. Amint az ábrán is 
látható, túlnyomó részük a református felekezethez tartozott. A másik 
három egyház (görögkatolikus, római katolikus, izraelita) részesedése 
közel egyforma volt. 

2. ábra. A Beregszászi járás népességének vallási megoszlása 
1878-ban. Forrás: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

1878. évi sematizmusa; saját szerkesztés 

30 településen a reformátusok voltak többségben, többek között a 
közigazgatási központban, Beregszászon is. Beregújfalu településen a 
lakosság 94,4% tartozott református gyülekezethez, de Nagybereg, 
Kisharangláb, Csonkapapi, Rafajnaújfalu és Bátyú községekben ez a 
mutató 90% fölött volt. A görögkatolikusok hat településen voltak 
többségben, a legnagyobb arányban Alsóremetén voltak, ahol a 
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lakosság 97,8%-a volt görögkatolikus. A római katolikusok relatíve egy 
községben sem voltak többségben, de mivel Beregszászon jelentős volt 
a létszámuk ezért az össznépességből vett arányuk számottevő, 
továbbá néhány kisebb településen is alkottak méretes 
egyházközösségeket (Sárosoroszi, Macsola, Nagymuzsaly). Érdekes, 
hogy az izraelita vallás gyakorlói egy településen sem voltak abszolút 
vagy relatív többségben, de az összlakosság viszonylatában a két 
katolikus felekezethez hasonló mutatókat mondhattak magukénak, 
legnagyobb arányban Mezőkaszonyban és Nagymuzsalyban éltek (lásd 
a 3. ábrát). Fontos megemlítenünk Beregszász átlagosnál is színesebb 
vallási szerkezetét, ahol, bár erős református dominancia mellett, de a 
másik három vizsgált felekezet is jelentős részarányban képviseltette 
magát. 

3. ábra. A Beregszászi járás településeinek vallási összetétele az 
1878-as sematizmus alapján. Forrás: A Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye 1878. évi sematizmusa; saját szerkesztés 

Az 1878. évi sematizmussal legjobban összevethető dokumentum az 
Osztrák-Magyar Monarchia 1880-as népszámlálásának adattára. A mai 
Beregszászi járás területe 1880-ban Bereg vármegyén belül három 
nagyobb területi egységbe tartozott: a Tiszaháti- és a Mezőkaszonyi 
járásba, továbbá Beregszász rendezett tanácsú városba. Az adott 
egységek teljes népességszáma 36842 fő volt, de a népességszámmal 
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kapcsolatos számadatokat jelen elemzés során nem alkalmazhatjuk, 
mivel az akkori közigazgatási egységekhez több település tartozott, 
mint a mai Beregszászi járáshoz. Ezért az összehasonlítás során a 
vallási megoszlás arányszámaira kell hagyatkoznunk. A fent említett 
területi egységek vallási megoszlását a 4. ábrán mutatjuk be. 

 

4. ábra. Bereg vármegye Tiszaháti- és Mezőkaszonyi járásai, 
illetve Beregszász rendezett tanácsú város népességének vallási 
szerkezete 1880-ban. Forrás: Kepecs J., 2000; saját szerkesztés 

Az 1878-as sematizmushoz képest a népszámlálás során kialakult 
általános kép nem mutatott jelentős különbséget: a református vallás 
megmaradt dominánsnak az egész térségben (64,84%). A második 
helyre feljöttek a görögkatolikus vallás gyakorlói (12,48%), akik a 
sematizmus szerint még a negyedik helyen álltak. Az eltérés azzal 
magyarázható, hogy a Tiszaháti járás északi részén több olyan (már 
ruszin) település is található, ahol a görögkatolikusok abszolút 
többséggel rendelkeztek. A harmadik helyre az izraeliták (12,41%) 
kerültek, mivel kisebb-nagyobb létszámban minden településen éltek, 
ellentétben a római katolikusokkal (10,8%), akik a népszámlálási 
adatok szerint a legalacsonyabb lélekszámmal rendelkeztek a vizsgált 
területen a négy nagy felekezet hívei közül. 

A Beregszászi járás településeinek 1915-ös vallási összetételét az 5. 
ábrán mutatjuk be. A járás területén található települések 
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népességszáma 1915-ben 47643 fő volt, ami a 37 évvel korábban 
íródott sematizmus adataihoz képest 58%-os növekedést mutat. Ez a 
növekedési tendencia a járás összes településén érzékelhető volt a 
vizsgált időszak folyamatos népességnövekedésének köszönhetően. A 
vallási összetétel terén a legfontosabb változás a görögkatolikus hívek 
arányának növekedése volt. Amint az 5. ábrán is látható, a református 
egyház továbbra is megtartotta abszolút többségét a vizsgált területen, 
de részesedése jelentősen csökkent a többi felekezet javára. Az 
adatsorok azt mutatják, hogy ebből a legnagyobbat a görögkatolikus 
egyház profitálta, de nem szabad elfelednünk a római katolikusok és az 
izraelita vallásúak növekedését sem. 

 

5. ábra. A Beregszászi járás népességének vallási megoszlása 
1915-ben. Forrás: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

1915. évi sematizmusa; saját szerkesztés 

Ha az egyházak települési elosztását vizsgáljuk, akkor megfigyelhetjük, 
hogy 32 községben a reformátusok voltak többen (az előző 
dokumentumban csak 30 településen), miközben összesített 
részarányuk csökkent a térségben. A legnagyobb arányban Halábor 
(94,4%), Kisharangláb (91,6%) és Badaló (91,3%) községekben voltak. 
A görögkatolikus hívek 6 településen voltak többségben (Alsóremete, 
Felsőremete, Tiszacsoma, Makkosjánosi, Kovászó és Csíkósgorond). Itt 
fontos megemlíteni, hogy ha a görögkatolikus vallás gyakorlói 
többségben vannak egy településen, akkor ez minden esetben abszolút 



Scientia Denique, VII./1., 2017 — Történelemtudomány 
 

 
90 

 

többséget jelent (65% fölött). A római katolikusok egy településen sem 
voltak abszolút vagy relatív többségben, a legnagyobb részarányban 
Sárosorosziban, Macsolán, Mezőgecsében és Benében voltak jelen. Az 
izraelita vallás gyakorlói hasonló helyzetben voltak, mint a római 
katolikusok, legnagyobb részarányban Mezőkaszonyban és Benében 
éltek. Itt megemlítendő, hogy az utóbbi két felekezet tagjai egyetlen 
településen sem alkottak többséget, de 1878 és 1915 között így is 
növelték az összlakosságból való részesedésüket. Az 1878-as 
állapothoz képest jelentősen megváltozott Beregszász vallási 
szerkezete is: a reformátusok elvesztették abszolút többségüket, de 
csökkent a római katolikusok részaránya is. Ezzel ellentétben 
növekedett az izraeliták és a görögkatolikusok részesedése, utóbbiaké 
1878-hoz képest megduplázódott. 

 

6. ábra. A Beregszászi járás településeinek vallási összetétele az 
1915-ös sematizmus alapján. Forrás: A Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye 1915. évi sematizmusa; saját szerkesztés 

Az 1915-ös sematizmus adatait legcélszerűbb az 1910-es 
népszámlálás eredményeivel összevetni. Továbbá, lehetőség van az 
1880-as és 1910-es népszámlálások adatainak összehasonlítására is. 
Bereg vármegye Tiszaháti- és Mezőkaszonyi járásainak, továbbá 
Beregszász rendezett tanácsú város népességének 1910-es vallási 
szerkezetét a 7. ábra szemlélteti. 
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4. ábra. Bereg vármegye vizsgált közigazgatási egységeinek vallási 
szerkezete 1910-ben. Forrás: Kepecs J., 2000; saját szerkesztés 

1910-ben a szóban forgó közigazgatási egységek népességszáma 
56252 fő volt, ami az 1880-as népszámlálási adatokhoz képest 65%-os 
növekedést mutat. Mivel a két vizsgált sematizmus között 7 évvel 
nagyobb a különbség, mint a két népszámlálási adatsor között, 
feltételezhető, hogy a jelenlegi Beregszászi járás kötelékébe nem 
tartozó, de korábban a Tiszaháti járásban található ruszin falvak 
lakossága nagyobb természetes szaporodási mutatókkal rendelkezett. 
A vallási összetétel terén a reformátusok megőrizték abszolút 
többségüket (60%). A további három vizsgált felekezet pozíciói 
megegyeznek a sematizmusban foglaltakkal, ám a népszámlálási 
adatok terén itt nincsenek hasonlóan kirívó különbségek a felekezetek 
arányszámai között. 

A két sematizmus között eltelt 37 év alatt végbement folyamatok 
sajátos történelmi háttérrel rendelkeznek. A XIX. század végén és a XX. 
század elején a görög- és római katolikusok nemcsak a mai Kárpátalja 
területén rendelkeztek jelentős természetes szaporulattal, hanem a 
teljes Osztrák-Magyar Monarchia keleti részén is. Az Ungvári Unió 
megkötése óta (1646) megyénk területén fokozatosan csökkent az 
ortodoxok aránya, akik a katolizálás folyamatában felvették a 
görögkatolikus hitet, ám ez a tendencia inkább csak a hegyvidéki 
ruszin/rutén lakosságra értendő. A jobb boldogulás érdekében sok 
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ruszin család költözött a síkvidéki területekre. Ezek gyakran teljesen 
magyarlakta településekre költöztek be és ott asszimilálódtak, de 
voltak esetek, ahol egész ruszin és egyben görögkatolikus 
nyelvszigetek alakultak ki. (Kocsis, 2016) Vizsgált térségünkben 
Felsőremete, Alsóremete és Kovászó tartozik ebbe a kategóriába. 

A XIX. század közepén az Orosz Birodalom nyugati peremterületein 
erős zsidóellenes politika kezdett érvényesülni. Mivel a Magyar 
Királyságban az izraelitákkal szemben liberális törvények voltak 
hatályban, így rengetek zsidó vallású ember költözött át Galícia 
területéről a mai Kárpátaljára. Ők többnyire a nagyvárosokban 
telepedtek meg (esetünkben Beregszászon), és többnyire 
kereskedelemmel, valamint konjunkturális iparral foglalkoztak. 
(Kocsis, 2016) Fontos megemlíteni, hogy ezek a személyek rövid idő 
alatt nagy vagyonra tettek szert, ami az adott települések régebbi 
lakosságának ellenérzését váltotta ki. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásunk során a jelenlegi Beregszászi járás vallási összetételét 
vizsgáltuk 1878-1915 között a görögkatolikus egyházmegyei 
sematizmusok alapján. Ennek során igyekeztünk vázolni a Beregszászi 
járás földrajzi fekvésének sajátosságait, továbbá a görögkatolikus 
sematizmusokról és összeírásokról szóló fontosabb információkat. A 
vizsgált időszak legnagyobb taglétszámmal rendelkező felekezete a 
református volt, amelynek abszolút többsége a kutatás során 
feldolgozott dokumentumok tanúsága szerint megkérdőjelezhetetlen 
volt a korszakon belül. A második helyen a görögkatolikus vallás 
gyakorlói álltak, létszámuk folyamatosan növekedett, főleg a járás 
keleti és központi részein. A római katolikus és az izraelita vallás 
gyakorlói valamivel csekélyebb részaránnyal képviseltették magukat 
az össznépességből, hiszen ez idő tájt egyetlen településen sem 
alkottak abszolút vagy relatív többséget. 

Bár jelen állapotában a tanulmány inkább adatközlő jellegű, 
mindenképpen szeretnénk továbblépni a kutatással a történelmi 
indokok, magyarázatok feltárása, megfogalmazása felé. További célunk 
a detektált változások települési és regionális szintű értékelése is. 

A kutatás tér- és időbeli kiterjesztésének, bővítésének lehetőségei a 
következők: 
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- a kutatás kiterjesztése a tömbmagyarságot magába foglaló többi 
településre, később akár az egész Kárpátaljára is; 

- a kutatás nagyobb időtávlatokra történő kiszélesítése egyéb 
szakirodalmi források felhasználásával (pl. Fényes Elek: Magyarország 
geográfiai szótára). 
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*** 

Зміна релігійного складу населення Берегівського району у 
період між 1878-1915 роками 

У даному проекті на основі греко-католицьких єпархійних 
шематизмів досліджувалася релігійна структура поселень 
сучасного Берегівського району у період від 1878 до 1915 року. 
Стаття також мала на меті висвітлити загальні географічні, 
історичні, демографічні і т. п. відомості про Берегівський район та 
представити греко-католицькі нариси та шематизми. 
Найчисельнішою конфесією досліджуваного періоду у 
Берегівському районі була реформатська церква, абсолютна 
перевага якого, на основі досліджуваних нами документів, не 
підлягала сумніву. Друге місце займали греко-католики, 
чисельність яких поступово збільшувалася. У деяких поселеннях 
східної та центральної частини району вони складали абсолютну 
більшість. Римо-католики та євреї мали дещо слабші позиції, 
тому що вони у жодному поселенні досліджуваної території не 
переважали за чисельністю. 

*** 

Changes in the Religious Structure of Berehivs’kyy District 
Between 1878-1915 

In this paper we have analyzed the religious composition of the 
present Berehivs’kyy district between 1878-1915, based on the 
schematisms of the Mukacheve Greek Catholic Diocese. Beside that we 
tried to outline the specific features of geography, history, 
demography etc. of the Berehivs’kyy district, as well as to give 
important information about the Greek Catholic schematisms. The 
most numerous confession in the reviewed period was the Reformed 
church, the unquestionable absolute majority of which was proven by 
the investigated documents. The Greek Catholic believers were in 
second place and their numbers have steadily increased, especially in 
the eastern and central parts of the district. The Roman Catholic and 
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Jewish congregations were in slightly worse position, as they have not 
formed a majority in any settlement of the researched territory. 

Tóth Attila, 
Munkácsi Állami Egyetem, 
Turizmus és Vendéglátó-ipari Kar, 
Turizmusismeret szak, 
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 ................................................................................. Vass Szabina ....................  

Hatalmi kísérletek a kárpátaljai „szovjet típusú ember” 

megteremtésére a szocialista rendszer kiépülésének első 

éveiben 

A szovjetrendszer kiépülése Kárpátalján egy évekig elhúzódó, 
hatalmas változásokat eredményező folyamat volt, amely mintegy fél 
évszázadig határozta meg az időközben az USZSZK részévé váló terület 
politikai, gazdasági, kulturális és etnikai irányultságát. Változásokat 
hozott, amelyeket kora legtöbb esetben csak titokban, az utókor 
viszont meglehetősen nyíltan értékel és ítél meg. A korszak 
eseménytörténetével számos kutató foglalkozott és foglalkozik ma is. 
Írásom forrásbázisát mégis elsősorban a Kárpátaljai Megyei Levéltár 
fondjegyzékében megtalálható vagy az általuk a korábbiakban 
gyűjtemény formájában kibocsájtott dokumentumokra építem és csak 
ezeket követően, az elemzés során támaszkodom a téma kapcsán az 
asztalra már sokat letett történészek munkáira. A kutatói írások közül 
sok ismeretet merítettem B. Miscsanin (2012), L. I. Kapitan (2011) és 
Roman Oficinszkij (2010) kutatásaiból, amelyek alaposabb belátást 
engedtek a vidékre vonatkozó szovjet tervekbe, és fontos ok-okozati 
összefüggésekre világítottak rá. A jelenkor ukrán gondolkodójának az 
USZSZK-ban létrehozott szocialista diktatúráról alkotott véleményét L. 
Bilaniuk (2005) és L. Maszenko (2004) műveiből kölcsönzött idézetek 
által igyekeztem közelebb hozni az olvasóhoz, míg a kárpátaljai 
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magyar, illetve a Magyarországon általánosan elfogadott meglátást 
Dupka György (2014), Gereben Ágnes (1999) és Horváth Lajos (2012) 
gondolataival azonosítottam. 

Az írás aktualitása abban rejlik, hogy habár a jelen társadalmának 
jelentős hányada a XX. századi Kelet-Európában is meghatározóan 
jelen levő szovjet eszmei áramlat hatása alatt élt, sok esetben saját 
bőrén tapasztalhatta meg, de mindenképp a saját szemével látva 
kísérhette végig a több mint egy fél évszázados szocialista fejlődési 
utat és elhibázott népességpolitikát, mégis napjainkban is újra és újra 
feltűnő jelenségként bukkan fel a nemzeti kisebbségek jogait csorbító, 
az államon belül egységes nemzetet kialakítani kívánó politika. 

A tanulmány gondolatmenete a szovjethatalomnak a vidéken való 
megjelenésétől kezdődően kiépített hatalmi szervek, eszmék, tervek és 
célok köré épül, amelyek végeredménye az ún. „szovjet ember” 
megteremtése lett volna. De végső soron mi is az a „szovjet ember” 
vagy más szóhasználatban szovjet nép? M. I. Iszajev 
nyelvészprofesszor 1982-ben a következőképp magyarázza eme, a 
szocialista korban általánosan elterjedt kifejezést: „a kommunizmus 
építésének folyamatában minden szovjet nemzet és nemzetiség egy új 
történelmi kategóriában egyesült, létrehozva a szovjet népet, melynek 
legfőbb érintkezési eszköze az orosz nyelv”. (Исаев, 1982, 162 o.) 

Ezt a lényegében korabeli értelmezést alapul véve írásunk kezdetén 
érdemesnek tartom összegezni a legfontosabb kritériumokat, 
amelyeknek meg kellett felelnie a létrehozni kívánt közösség tagjának. 
A lista nem teljes, hiszen a kérdésnek könyvtárnyi szakirodalma van, 
amelyet egy tanulmány keretein belül összegezni lehetetlen. Ebből 
fakadóan most elsősorban a szovjet nyelvészprofesszor 
meghatározására támaszkodva az általam legfontosabbnak ítélt és a 
választott téma szempontjából elengedhetetlennek tartott feltételek 
felsorakoztatására vállalkozom. Iszajev meghatározásából elsősorban 
az tűnik ki, hogy megálmodói legfőképpen az egységre törekedtek, egy 
soknemzetiségű államban egy egységes nemzetet kívántak teremteni, 
amely lojális és a kommunizmus építésén munkálkodik. Ehhez viszont 
logikus módon egy, az eme eszmék iránt a végsőkig elkötelezett 
embercsoportot volt szükséges létrehozni, amely képes felülemelkedni 
az osztálytársadalom általa korábban megtapasztalt előnyein és 
hátrányain, szakítani kapitalista múltjával, nemzetiségi 
sajátosságaival, nagyobb részt anyanyelvével is, és a szovjet nemzet 
részeként az orosz ideológiákat és nyelvet magáévá tenni. Ilyen 
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feladatot tűzött tehát maga elé a Kárpátalját birtokba vevő 
szovjetirányítás. 

Bár 1944 májusában Csehszlovákia és a Szovjetunió között határozat 
született a világháborút megelőzően csehszlovák tulajdonban lévő 
földek visszajuttatásáról, Kárpátalja esetében nem ez az elv 
érvényesült. Miután 1944. november 26-án Kárpátontúli Ukrajna népi 
bizottságainak első kongresszusa a Csehszlovákiától való elszakadás, 
és a Szovjet-Ukrajnával való egyesülés mellett tette le a voksát (ДАЗО, 
Ф. P-14, оп. 1, спр. 10. л. 4-8), habár még nem hivatalossá, de annál 
egyértelműbbé vált a vidéken nemsokára kiépítésre kerülő 
„államszerkezeti” modell. Azt a látszatot keltették, miszerint a 
határozat a helyi lakosság, illetve az általuk törvényesen 
meghatalmazott képviselők akaratát tükrözi, miközben a kongresszus 
meghívottjai között jelentős arányban képviseltették magukat a 
szovjethatalmi politika megbízott emberei is. A döntést hozó 
képviselők sorában a lakosság által választott küldöttek mellett helyet 
kapott számos partizán, a 18. hadsereg parancsnokságának képviselői, 
NKVD-s megbízottak. (Fedinec, 2008) Mindez jelentős mértékben 
befolyásolta a kongresszus végeredményét, és Kárpátalja átalakulóban 
lévő arculatát. A meghozott döntésben foglaltak mihamarabbi 
megvalósítása érdekében a Kárpátontúli Ukrajna kormányának 
szerepét betöltő bizottság már november végén hozzákezdett a 
területrész igazgatásával megbízott speciális alegységeinek 
létrehozásához, a hegyekkel szegélyezett, soknemzetiségű és 
sokkultúrájú népesség ideológiai átformálásához. A közélet minden 
területe gazdagodott egy-egy irányító, felülvizsgáló szervvel. A 
Rendkívüli Bíróság 1944. decemberi megalakításával kezdetét vette 
egy olyan folyamat, amely a kárpátaljai ember életét és tevékenységét, 
a bevezetett rendszerhez való hozzáállását igyekezett minden 
aspektusból megvilágítani a központi vezetés előtt, megbízható, 
kommunista szellemiségű polgárokat faragni az itt élőkből. A 
Néptanács dekrétumok sokaságát bocsájtotta ki, amelyek által gazdag 
intézményrendszer formálódása vette kezdetét. Az ilyen módon 
létrejött intézmények egyike volt a II. világháború utáni irodalmi élet 
és sajtó meghatározó tényezője, a Cenzúra Bizottság. (ДАЗО, Ф. P-14, 
оп. 1, спр. 60. л.1-3) 

A bevezetni kívánt cenzúráról már viszonylag korán, 1944. december 
5-én határozat született. A rendelet az állandó és periodikus 
kiadványokra kivetendő előzetes cenzúra milyenségét határozta meg. 
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A dokumentum két paragrafusban foglalta össze a tennivalókat. Az 
elsőben rögzítette, hogy minden kiadványnak, legyen az folyamatosan 
vagy csak egyszeri alkalommal megjelenő mű, előzetes átvizsgáláson 
kell keresztülmennie. Ez alól csupán a dokumentum második részében 
megjelölt oktatási kiadványok és segédanyagok képeztek kivételt, 
amelyeknek átvizsgálására kormányzati cenzúra bevezetését látták 
indokoltnak. 

A határozat értelmében minden Kárpátontúli Ukrajna területén 
működő nyomdának kötelessége volt állami ellenőrzésre 
beszolgáltatni az általa kibocsájtani kívánt írás első három elkészült 
lenyomatát. A vizsgálat befejezése előtti sokszorosítás és terjesztés 
tiltott tevékenységnek minősült csakúgy, mint az átvizsgálásra be nem 
szolgáltatott kiadványokkal való hasonló cselekvés. A megszabott 
követelményeknek meg nem felelő tevékenység pénzbírsággal és akár 
6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel volt sújtható. A megfogalmazott 
szabályok végrehajtása felett a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának 
oktatási és nemzetbiztonsági ügyekért felelős kirendeltsége volt 
hivatott őrködni. (Вісник НРЗУ, 1944) 

A kommunista rendszerre általánosan jellemző volt a hivatali 
struktúra jó kiépítettsége, és ez Kárpátalja esetében is 
megmutatkozott. A rendszer számos, mára már megnevezhetővé vált 
hibája mellett mindenképp ki kell emelni, és el kell ismerni, hogy 
irányítói nagy gondot fordítottak a szervezeti hálózat alapos 
kidolgozására, a rendszerhű szerveknek (kommunista párt, Néptanács 
és kirendeltségei, népi bizottságok, népi milícia, Rendkívüli Bizottság, 
agitátorok stb.) a legalsóbbtól a legfelsőbb szintig terjedő aprólékos 
kiépítésére. Figyelmük persze elsősorban a politikai szintérre terjedt 
ki, viszont az országrész problémamentes irányítása és a kommunista 
rendszerbe való betagolása megkövetelte a politikai vonalnak a 
gazdaság, a kultúra, az oktatás, a sajtó, nemzeti kisebbségek ügyével 
való szoros összefüggésbe állítását, aminek hatására az e területeken 
való rendtartás és átalakítás is kiemelt figyelmet, minden szintre 
kiterjedő hivatali apparátust kapott. Ez megmutatkozott a 
Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának oktatási és nemzetbiztonsági 
ügyekért felelős kirendeltségének gondos összeállításában is. 

Az 1944 végén a cenzúrával kapcsolatosan elrendelt intézkedések 
maradéktalan végrehajtásának érdekében 1945. április 20-án újabb 
döntés született, amely a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának 
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cenzurális ügyekkel foglalkozó bizottságának megalakítását rendelte 
el. 

Az 56-os számú rendelet megerősítette a már korábban kiadott 
utasítást, miszerint minden Kárpátontúli Ukrajna területén 
kibocsájtott állandó és időszaki kiadványnak a nyomtatást megelőzően 
az arra hivatott szerv általi átvizsgáláson volt szükséges 
keresztülmennie. E szerv funkcióját pedig ettől kezdve az önálló 
szerkezeti egységként létrejött Cenzurális Bizottság töltötte be. A 
szervezet Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának volt alárendelve, mind 
vezetőjének, mind állami alkalmazottként foglalkoztatott tagjainak 
tevékenysége annak eredményes munkáját volt hivatott elősegíteni. A 
8 pontból összeállított rendelet a korábbival egyező módon határozta 
meg a vétséget elkövetők körét, ám az ezzel járó büntetés mértékét 
tovább növelte. A Bizottság engedélye nélkül kibocsájtott nyomtatvány 
ettől kezdve 10 000-100 000 pengő büntetést, más esetben 6 hónaptól 
3 évig terjedő szabadságvesztést vonhatott maga után. (ДАЗО, Ф. P-14, 
оп. 1, спр. 60. л. 2-3) 

A kiadott rendeletnek eleget téve 1945. augusztus 3-ától kezdetét 
vette a szervezett cenzúra megvalósítása a vidéken. A KP(b)U Központi 
Bizottságának megbízásából megérkezett M. Omeljanenko, akinek a 
párt segítségével rövid időn belül sikerült megszerveznie a pár 
hónapja elrendelt Bizottság ungvári főosztályát és annak vidéki 
kirendeltségeit. A területi központ mellett minden járásban 
létrehoztak effajta helyi szerveket, amelyek alacsonyabb szinten voltak 
hivatottak a rend fenntartására, a hatáskörükbe tartozó 
dokumentumok átvizsgálására. Munkájukat a központtal való 
konzultáció és az általuk meghatározott irányelvek elsajátítását 
követően kezdhették meg, és tevékenységük ideje alatt is 
folyamatosan kapcsolatban maradtak az ungvári székhelyű 
főosztállyal. 

1946-ban a Kárpátaljai megyei pártbizottság döntése alapján létrejött 
egy 8 tagú bizottság, hogy „megtisztítsa az irodalmat a fasiszta, 
nacionalista és más káros irodalmaktól” (ДАЗO Ф. Р-165, оп. 14, спр. 
24. л.18-19), és hogy az olvasni vágyó ember kezébe ne kerülhessen a 
szovjet szellemiséggel ellentétes értékeket képviselő tanítás. A 
könyvtárak és gyűjtemények polcain csak a megfelelő szakemberek 
által alaposan átvizsgált dokumentumok, a szocialista eszméket 
hirdető pártanyagok maradhattak. Az emberek mentalitásának 
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átformálására törekedtek, egy új, a vidéken addig ismeretlen ideológia 
híveivé kívánták nevelni őket. 

De mégis minek tudható be ez a már kezdetektől fogva ily pontosan 
kidolgozott, ilyen korán meghatározásra kerülő, és ily szigorral 
büntető rendelkezés? Véleményem szerint a kezdetekkor legfőképpen 
a rend fenntartását volt hivatott szolgálni, ugyanakkor hosszabbtávú 
célként, valamint az idő előrehaladtával a kárpátaljai lakosságnak az 
„áhított” államrendszerbe való jövőbeli beépülése került a 
középpontba. 1944 végén még korántsem voltak tisztázottak az 
európai állapotok, és az elkövetkezendő területi rendezések irányelvei. 
Egyfelől 1944. december 5-én, az első dekrétum kiadásának napján a 
Szovjetunió és Csehszlovákia között még nem került aláírásra 
Kárpátalja átcsatolásának dokumentuma, és az előbbi a – ránk maradt 
dokumentumok tükrében – külvilág felé még a semlegesség és a 
témában való érdektelenség képében igyekezett láttatni magát. 
Ugyanakkor még Magyarország sem írta alá a győztesekkel a 
bűnösségét elismerő fegyverszüneti egyezményt, ezáltal még csak 
sejthető, de nem döntésként véglegesített volt a nagyhatalmi 
igazságszolgáltatás által meghúzni kívánt határvonal. Ezek a 
nemzetközi események minden bizonnyal káoszt kelthettek a 
megjelenő sajtó világában, a bevonuló szovjetek ellenséges tanokkal 
találhatták szembe magukat. A rendelet meghozatalakor rövidtávú 
céljuk nyilván a béke fenntartása volt, ugyanakkor nagyon 
valószínűnek tűnik, hogy ekkorra már ezen túlmutató terveik is voltak 
a vidékkel kapcsolatban. A kérdés alapos megvilágításához 
hozzátartozik, hogy már a korszakban sem férhetett hozzá kétség, 
hogy amennyiben a Szovjetunió igényt tart Kárpátaljára, a baráti 
kapcsolat fenntartása érdekében a végsőkig elmenni képes 
Csehszlovákia engedni kényszerül. Közismert, hogy a keleti 
nagyhatalommal való jó viszony ápolását kiemelten fontos feladatnak 
ítélte az emigráns kormány, hiszen az őt körülvevő országok 
legtöbbjében (Németország, Magyarország, Lengyelország) ellenfelet 
vélt felfedezni. E kapcsolat kiépítése érdekében pedig a 
területveszteséget sem vélték túl nagy áldozatnak. 

Habár a Szovjetunió a II. világháború éveiben Csehszlovákia felé még 
nem mutatott igényt erre vonatkozóan, zárt politikai körökben mégis 
történtek felmérések a terület stratégiai jelentőségét, 
hasznosíthatóságát illetően. Kárpátalja elsősorban katonai–stratégiai 
és biztonságpolitikai megfontolásból mutatkozott értékesnek 
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számukra. Katonai szempontból logikusnak látszott a Kárpátok 
túloldalán hídfőállást kiépíteni és az Ukrajnával, Csehszlovákiával, 
Romániával és Magyarországgal való közös határvonala is számos 
előnyt rejtett magában. Nincsenek pontos információink arra 
vonatkozóan, hogy mikor is döntött Sztálin a vidék az USZSZK-hoz való 
csatolása mellett, arról tudunk mindössze, hogy az 1945. január 23-i 
Benesnek címzett levelében jelentette be először a területre vonatkozó 
igényét. (Vida–Zseliczky, 2004) Az erre való készséget viszont már 
korábban is nem kis mértékben sugalmazta a szovjet hadsereg a 
területen való jelenléte, és a kommunista rendszer helyi kiépítésében 
való készséges felsőbb iránymutatás. Ha pedig már hozzáláttak a helyi 
viszonyok szovjet mintára való átalakításához, mindenképpen 
érdemes volt a társadalom átszervezésére is figyelmet fordítani, hiszen 
sok más mellett ebben is az egyik alappillérét látták az egységes 
kommunista állam kiépítésének. A lakosság szovjet eszmékkel való 
azonosításának elsőként végrehajtható, és a szovjet tapasztalatok 
alapján legjobbnak bizonyuló módszere pedig a hozzájuk eljutó 
kiadványok előzetes cenzúra alá vonása bizonyult. 

Közismert, hogy a kommunista vezetés minden általa irányított 
tagállamban és országrészben nagy hangsúlyt fektetett a 
sajtótermékek átvizsgálására, a nemkívánatos elemek 
megsemmisítésére, és logikus módon ezt a Magyarországtól épp csak, 
hogy „visszacsatolt” területen még inkább fontosnak érezte. A fasiszta, 
nacionalista és kapitalista eszmék terjedése itt a nemzeti kisebbségek, 
és a kisebbségi nyelvek létezése és használata folytán még nagyobb 
veszélyként tűnt fel számára, alkalmazóira még gyanúsabb elemként 
tekintett. Számos nyelv létezett itt, amely elválasztotta tőle, és 
egymástól is az embereket és közösségeket, ami zárt etnikai 
csoportokat eredményezett a vidéken belül. Ez pedig közel sem illett 
bele a vidékre irányuló célkitűzéseibe. 

A Szovjetunió a hezitáló, megbízhatatlan, a bevezetni kívánt rendszer 
ellen dolgozó elemeket látott minden, nem oroszul beszélő személyben 
és csoportban. Nem értette a nyelvüket, és ezáltal még inkább 
indokoltnak tekintette a tevékenységüket ellenőrző szervek 
figyelmességének és szervezeti kidolgozottságának ilyenfajta 
fejlesztését, amelyben szovjet típusú emberré való átnevelésük első 
állomását vélte felfedezni. Egy új, megbízható és rendszerhű 
társadalom létrehozására törekedett, amelyben a korábbiakban oly 
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nagy hangsúlyt kapó nemzetiségi kérdés eltörpül a kommunista 
szellemben megteremtődő egységes szovjet nemzet léte által. 

A kirendelt hivatal a kezdeti években több százezer idegen nyelven írt, 
ezáltal ismeretlen tárgyúként elkönyvelt kiadvánnyal találkozott, 
amelyeket a megfelelő szakemberek megérkezéséig zárolni voltak 
kötelesek, és csak tartalmuk alapos átvizsgálását követően kerülhettek 
ismét vissza a szabadon olvasható könyvek listájára. (Gereben, 1999) 
L. I. Kapitan (2011) e korszak egy rövid periódusáról közöl adatokat. 
Kutatásai szerint 1947. június 11-17 között a KP(b)U Rendkívüli 
Bizottsága könyvtárak átvizsgálása során 120 ezer 81 kiadványt 
ellenőrzött, amelyek közül 9881 templomi és egyházi könyvtárak 
tulajdonát képezte. Általánosan elismert megállapítás volt, hogy az 
ellenőrző szervek az egyházi tulajdonban levő könyvtárak 
iratállományát ítélték a szovjet tanok szempontjából a 
legveszélyesebbnek, és ezen belül is a görögkatolikus püspökség 
dokumentumai álltak az első helyen. A társadalmi fejlődés 
elősegítésének szempontjából alkalmatlannak vélt kiadványokat 
különböző bélyegekkel látták el. Némelyekben az „ukrán nemzeti 
nacionalizmus” megnyilvánulásait látták, másokat „Proszvitáknak”, 
évkönyveknek, a Duchnovics Kulturális és Közművelődésügyi 
Egyesület írásainak ítéltek vagy a magyar-orosz kiadványokhoz 
soroltak. (ДАЗO Ф. Р-165, оп. 14, спр. 24. л.20) A megnevezett 
kategóriák a csehszlovák időszakban alakult vagy újraformálódott, 
nemzetiségi eszméket terjesztő szervezetek és csoportok voltak, 
amelyek a kultúra területén igyekeztek nézeteiket közvetíteni. 
Tevékenységük legnagyobb mértékben az újságok, könyvek kiadása, 
olvasó-, színjátszó körök, ének- és zenekarok, gazdakörök szervezése 
köré összpontosult. A közöttük levő különbséget az általuk 
középpontba állított nemzet, az általuk óhajtott nemzetegység 
szolgáltatta. Míg a Proszvita az ukrán, addig a Duchnovics Társaság az 
orosz, a magyar-orosz irányzat pedig a rutén nyelv ápolására, 
terjesztésére és a nemzeti egység erősítésére ajánlotta fel 
szolgálatait.(Botlik, 2008) 

A vidéken jelentősnek számító egyházak papírjait sorban helyezték 
állami tulajdonba, legkésőbb a görögkatolikus püspökség példásan 
rendezett iratanyaga került szovjet fennhatóság alá, 1949-ben, a 
felekezet betiltását követően. A felhalmozott irathalmaz kíméletlen 
selejtezésen ment át, ezt követően a dokumentumok egy része a 
Területi Levéltárba, más részük a Honismereti Múzeum 



Scientia Denique, VII./1., 2017 — Történelemtudomány 
 

 
104 

 

gyűjteményébe került. (Miszjuk–Kutassy, 2009) Itt, legnagyobbrészt a 
külvilágtól elzárva, a vallási sokszínűségből adódó társadalmi 
különbségek, és magának a szabad vallásgyakorlás korszakának 
eszmeiségének feledtetése érdekében zárt ajtók mögött vészelték át a 
szocialista éveket. 

A szovjetek bevonulását követően magától értetődő okból változás 
ment végbe az alkalmazott nyelvpolitikát illetően is. A 
Magyarországhoz való tartozás éveiben, habár a megígért autonómia 
nem valósult meg, a hasonlóképpen garantált kétnyelvűségről viszont 
törvény született (először a 6200/1939. sz. miniszterelnöki rendelet, 
majd az ebben kimondottak megerősítéseként az 5800/1939.134 és a 
18136/1939. számú miniszterelnöki rendeletek). A határozatoknak 
megfelelően „a kárpátaljai területen az állam hivatalos nyelve a 
magyar és a magyar-orosz” (Fedinec, 2004:530 o.) lett, aminek 
következtében a meghozott törvények, a korszak feliratai, 
jegyzőkönyvei, a lakosság egészét érintő információk magyar és ruszin 
nyelven is kiadásra kerültek, és az ügyintézés, a helyi- és állami 
szervekkel való írásban folytatott kommunikáció terén is hasonló 
elvek érvényesültek. Ezzel szemben gyökeres változást hozott az 
1945-ös év. Kárpátalja politikai státusza bizonytalanná vált ugyan, az 
általánosan előírt nyelvhasználat viszont előrevetítette a jövő 
elkövetkező irányultságát. De jure a Szovjetunióban nem létezett 
meghatározott államnyelv, a hatalmi politika mégis az orosz nyelv 
általános elterjedését szorgalmazta, a nemzetiségek és 
tagköztársaságok közötti kommunikáció, a szovjet ember 
érvényesülésének hivatalos formájává tette azt. Nyelvi privilégiumokat 
teremtett ennek ismerői számára, ugyanakkor lehetővé tette a 
tagköztársaságok névadó nemzetiségeinek nyelvei számára való 
bizonyos mértékű térhódítást is. 

Kárpátalja nyelvrendszere is ezen szempontok alapján került 
megszervezésre, és ennek megfelelően került előtérbe az ukrán-orosz 
kétnyelvűség. Habár a korszakban a vidék orosz anyanyelvű 
lakosainak száma alig volt több mint 12 ezer fő (Dupka, 2014), a nyelv 
ismerete kiváltságokat eredményezett, a politikai megbízhatóság 
bizonyítása mellett pozitívan befolyásolta az előrejutást minden 
területen. A korábbi hivatalos nyelvek helyét kisebb mértékben az 
ukrán és nagyobb arányban az orosz vette át, az átlagember életének 
sok szférájában ez, és csakis ez érvényesült. A két nyelvhasználat 
viszont nem különült el egymástól, ugyanazon hivatali, politikai és 
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közéleti területen felváltva és egymás mellett is alkalmazták őket. 
Mindkettő a hivatalos kommunikáció eszközévé vált, bár az ukrán 
nyilván a pártpolitikának és államigazgatásnak csak a tartományi, ill. 
tagköztársasági szintjére korlátozódott. A kisebbségi nyelvek 
megmaradtak ugyan, de csak szűk, helyi szinten, az egymás közötti 
kommunikáció, a kisebbségi oktatás, egy-egy, a hatóságok által 
előzőleg alaposan átvizsgált sajtó- és médiatermék formájában 
terjedhettek. Megmaradásukban a Szovjetunió is érdekelt volt, hiszen 
ez szemléltette a külvilág felé az állam demokratikus voltát, ám 
ápolásuk és gondozásuk már ellentétben állt az egységes orosz nyelvet 
beszélő, általa kialakítani kívánt szovjet típusú ember képével. 
(Csernicskó, 2013) A kisebbségek felé tett engedmények tehát a 
valóságos kisebbségpolitikájának csak felületes megnyilvánulásai 
voltak. A hivatalos ügyintézés, a törvények és rendelek 
kibocsájtásának nyelve a „felszabadító” nagyhatalom céljainak 
megfelelően orosz nyelvűvé változott, az embereknek kisebb 
közösségeik hatáskörén felülemelkedő ügyeik rendezéséhez, jogaik és 
kötelességeik ismeretéhez ismerniük kellett legalább az egyik, a 
tagköztársaságban hivatalosan alkalmazott nyelvet, Kárpátalján 
jellemző módon az oroszt. Az orosz nyelv a Szovjetunió területén 
általánosan alkalmazottá vált, és eme privilégiumát egészen az 
államalakulat összeomlásáig megőrizte. Létezésének egészét behálózta 
e politika, az SZKP XXVII. kongresszusa által elfogadott pártprogram a 
következőképpen határolta be az orosz nyelv az állam életében 
betöltött szerepét és jelentőségét: „A jövőben is biztosítani fogjuk a 
Szovjetunió minden állampolgára számára anyanyelvük szabad 
fejlesztését és egyenjogú használatát. Ugyanakkor, tekintve, hogy az 
orosz nyelvet a szovjet emberek önkéntesen elfogadták a nemzetek 
közötti érintkezés eszközeként, ennek a nyelvnek az elsajátítása a 
nemzeti nyelv mellett mindenki számára hozzáférhetőbbé teszi a 
tudomány és a technika, a hazai és a világkultúra eredményeit.” (SZKP 
Program, 1986, 89-90 o.) 

A kisebbségekhez való hozzáállás országszerte jellemzően negatív volt. 
Ahogyan azt a nyelvpolitikából is láthatjuk, központosításra 
törekedtek: az állam egységének — annak soknemzetiségű volta 
ellenére — megszilárdítására, a különbségek eltörlésére, a széthúzás 
és bomlasztó tényezők megsemmisítésére. Ez az oroszosításnak 
nevezett politika az átlagember életének számos színterén 
megmutatkozott. Példáját láthatta a gazdaság, állam- és pártirányítás 
területén vezető szerepre szánt káderek nemzetiségében és nyelvében, 
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a vidékre betelepülni kívánók önazonosításában. A központi hatalom 
fontosnak tartotta, hogy a megbízható munkaerő segítségével az 
irányítást a saját kezében tarthassa, a Szovjetunió társadalmi 
rendszerébe nem illő kárpátaljai népességet átformálja, ezért a 
társadalmi-, egészségügyi-, kulturális-, politikai- és gazdasági színtéren 
is igyekeztek beépíteni híveiket a helyi ember életébe, és nemcsak a 
várost uralni, de a falvak életének is részesei lenni. A felső irányítás 
által kinevezett szakemberek ezért a helyi igényekhez igazodva 
Kárpátalja minden pontján megjelentek. A falvakba orosz nemzetiségű 
agronómusok, állatorvosok, gépészek érkeztek, a városok életét 
megbízhatónak ítélt kommunista mérnökök, egészségügyi dolgozók, 
pedagógusok vonták irányításuk alá. A kárpátaljai értelmiséget 1945 
és 1947 között 2383 kelet-ukrajnai pedagógussal bővítették, 1947. 
július 1-jéig 1139 orvos és 3998 egyéb egészségügyi dolgozó számára 
biztosítottak munkát a vidék betöltetlen pozíciói. (Oficinszkij, 2009) Ők 
már többségében egy más eszmeiséget, a kárpátaljai lakosság számára 
egy új ideológiát képviseltek. A hatalom által szemléltetni kívánt 
szovjet ember példái voltak. 

A vidék geopolitikai jelentőségét felismerve a szovjet vezetés 
beköltöztetni érdemes személyek egy további kategóriáját határozta 
meg a leszerelt katonákban, akik által szemmel tarthatta a szocialista 
blokk országainak tevékenységét, és naprakész információkkal 
rendelkezhetett a Kelet-Európában fennálló helyzetről. (Oficinszkij, 
2009) Kárpátalja és az itt kiépített katonai rendszer biztosította, hogy 
a Szovjetunió képes legyen beavatkozni a befolyási övezetébe került 
országok belügyeibe, és egy esetleges engedetlenségi mozgalom esetén 
biztos alapot szolgáltatott egy, a közvetlen határain kívül eső területen 
való akadálytalan akaratérvényesítésre is. 

A szovjethatalom által támogatott migrációs folyamatoknak 
köszönhetően a II. világháborút követően Kárpátalja lakossága jelentős 
mértékben megváltozott, a korábbiakban megszilárdult nemzetiségi 
arányok fellazultak. Százalékarányához mérten a vidék orosz 
nemzetiségű lakosainak száma megsokszorozódott, ami tudatosan a 
Kárpátalján maradt nemzeti kisebbségek a nagy szovjet nemzetbe való 
asszimilációjának elősegítését szolgálta. 

Az asszimiláció másik, a vidéket érintő, az orosz betelepüléssel 
szorosan összefüggő megnyilvánulása a kárpátaljai lakosság 
kitelepítése, a zárt társadalmi viszonyok fellazítására való törekvés 
volt. A manapság egyre szélesebb körben ismertté váló, a vidék 
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lakosságának malenykij robotra való elhurcolását előíró határozat 
mellett még számos rendelet látott napvilágot, amelyek Kárpátalja 
népességének a Szovjetunióban való szétszórását irányozták elő. A 
kötelezővé tett migrációs folyamat nem egyedi jelenségnek számított 
Kárpátalján, a Szovjetunió minden területét érintette, az egy tömbben 
élő nagyobb etnikai közösségek bomlasztásának szándékával került 
alkalmazásra. A kiadott parancsok között egyaránt megtalálható a 
költözést önkéntes alapokra helyező és kényszerítő rendelkezés. A 
kijevi vezetés által meghatározott kvótát illetően jellemző tendencia, 
hogy az átköltözésre szánt személyek száma egy eset kivételével 
folyamatosan növekszik, míg a sikeres végrehajtás százalékaránya 
évről-évre lejjebb csúszik, valamint tényként értékelendő, hogy az 
elvárások kidolgozásakor nem vették figyelembe a helyi lakosság 
szülőföldjének elhagyására való hajlandóságának fokozatos 
csökkenését. Az 1949 augusztusában megszülető döntés értelmében 
(Семенюк, 1985) 3600 kolhozista az Ukrán SZSZK déli megyéibe való 
áttelepedését tették kötelezővé, az otthont váltók listáját viszont a 
szabad akaratnak rendelték alá. Hogy vonzóbbá tegyék a költözést, 
számos kedvezményt helyeztek kilátásba az önként vállalkozók 
számára. Nincsenek információink arról, miszerint ígéretüket vagy 
annak legalább egy részét ne váltották volna be, arról viszont tudunk, 
hogy a jelentkezők egy része új otthonuk megtekintése után 
szülőföldjükre való visszatéréssel, régi javaiknak visszaszerzésével 
próbálkozott, erre viszont a hatósági döntés értelmében már nem volt 
mód. Két évvel később az USZSZK minisztertanácsa és az Ukrajnai 
Kommunista Párt Központi Bizottsága további 500 kárpátaljai lakos 
eltávolításáról döntött, 1951-ben pedig még 856 személy távozását 
tették kötelezővé. A következő években ennél is magasabbra 
emelkedett a Köztársaság telepítési vágya, és 1952-ben már mintegy 
3000 embertől kívántak megszabadulni, 1955-ben pedig 7600 
személynek az otthonától való megfosztását látták indokoltnak. 
(Oficinszkij, 2010) 

Ahogy az Kárpátalja 1944 utáni népességi adataiból kitűnik, a 
szovjethatalom a területen való megjelenésétől kezdődően a lakosság 
nemzetiségi összetétele hatalmas változásokon ment keresztül. A 
kényszer-kitelepítések után az irányító hatalom önkéntes, de mégis 
meghatározott arányt követelő alapokra helyezve igyekezett 
megszilárdítani hatalmát, és átalakítani a társadalmi együttélés 
évszázadok alatt kiforrott rendszerét, egységes szovjet értékrendet 
magáénak tudó társadalmat kovácsolni a vidéken. Az egységes és 
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egyenlőnek ígért nemzet eszméje háttérbe szorította a nemzeti 
kisebbségeket, és az ukrán és orosz identitás erősítése által igyekezett 
egy, a Szovjetunióhoz lojális megyét létrehozni, a szocialista tanok 
iránt elkötelezett lakosságot kiépíteni. A „szovjet embert”, az egységes 
szovjet népet. 

Jellemző módon ennek tudható be a korábban már sokat hangoztatott 
„ruszinkérdés” eltűnése, a magának már oly régen autonómiát kívánó 
nemzetiség az 1946-os összeírástól kezdődően az ukrán népbe való 
betagolása is. (Dupka, 2014) Az állami és nemzeti egység előirányzását 
célul kitűzve az apró nemzetiségeket nem szívesen látták a vidéken. A 
szovjetek semmit sem bíztak a véletlenre, és az 1959-es Kárpátalja 
területén általuk elsőként lebonyolított népszámlálás már 
tevékenységük eredményéről alkotott képet. A népesség ekkori 
önbesorolása arról tanúskodik, hogy a kárpátaljai orosz lakosság 
száma a szovjet politikának hála első összeírásuk óta több mint a 
duplájára emelkedett (1946 – 12 ezer, 1959 – 30 ezer fő, 1989 – 49 
ezer), a korábban nemzeti kisebbségként élő szláv lakosság pedig alig 
több mint 10 év alatt az ukrán etnikum részévé vált. (Molnár J., Molnár 
D. I., 2005) Az orosz, szlovák, cseh lakosságnak, habár nem a többségi 
nemzetet alkották, szláv gyökerük mégis némi privilégiumot 
eredményezett. A kárpátaljai románok, cigányok, zsidók és magyarok 
viszont továbbra is különálló etnikai szigetet képeztek a hatalmas 
szláv néptenger közepette, ami negatív megkülönböztetést és izolációt 
vont maga után. (Oficinszkij, 2005) 

De az ukrán nép bizonyos privilégiumai ellenére a hazai történetírás 
negatív módon értékeli a végbement változásokat. A jelenkori ukrán 
historicizmus többféleképpen határozza meg a nyelvpolitika területén 
1944 után az USZSZK nyugati részén, köztük Kárpátalján történő 
eseményeket. A szabad Ukrajna kutatóinak egy jelentős része 
(Bilaniuk, Pavlenko, Macjuk) erőszakos oroszosításként könyveli el a 
világháborút követő éveket. Laada Bilaniuk az 1923-ban bevezetett 
„gyökeresítés” politikájához hasonlítja az eseményeket, csak ez 
esetben a vidéken az orosz nemzetiségű személyek élvezték a 
meghatározott privilégiumokat. Az USZSZK területén bevezetett 
oroszosítást a keleti szláv rokonsággal magyarázza: „A szovjet időkben 
a nyelvi eredetről uralkodó teória szerint az ukrán és az orosz nyelv 
egykori egysége ad legitimációt és megerősítést azon szovjet 
projektnek, amely a kulturális és nyelvi egységesítést, a teljes 
homogenizációt szorgalmazza”. (Bilaniuk, 2005, 25 o.) 
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A történészek egy másik hányada (pl. Maszenko és Macjuk) ennél 
szigorúbban ítéli meg a történteket, és a Szovjetunió által folytatott 
nemzetiségi és nyelvpolitikát a lingvicizmus és a nyelvi genocídium 
kategóriájába sorolják. Maszenko Ukrajna Szovjetunión belüli 
történetét a gyarmatosítás időszakának nevezi. „Ehelyett, ahol az 
oroszosítás jelentős sikereket ért el, a gyarmatosítók siettek, hogy 
végleg megszilárdítsák magukat, őszintén akartak beszélni a nemzeti 
nyelv kérdéséről, amelynek véleményük szerint nincs esélye a 
jövőben, ugyanis képviselői mindössze egy nemzetiséget alkotnak a 
Szovjetunióban”. (Maсенко, 2004, 28 o.) 

Az általam megnevezett és idézett kutatók írásai negatív, és elítélő 
képet formálnak a korszakban létező orosz centrikus értékrend 
nyelvpolitikai megnyilvánulásairól, felismerik és hangsúlyozzák ennek 
a nemzetiségi fejlődésre gyakorolt káros hatását. 

A vezető réteg nemzetiségi összetételének tartósságában viszont nem 
lehetett kételkedni. Azt, hogy itt az elkövetkezőkben nem fog 
végbemenni változás jól szemléltette a Kárpátalja himnuszáról 1945. 
január 12.-én hozott néptanácsi rendelet, amelynek értelmében a 
vidék hivatalos jelképévé a Szovjetunió újonnan meghatározott 
„Elpusztíthatatlan uniója szabad köztársaságoknak” kezdetű himnusza 
vált. (ДАЗO Ф. Р-14, оп. 1, спр. 54. л. 8) Az előírt jelkép mind 
szövegében, mind dallamában tökéletesen megegyezett a birodalmival, 
azon semmiféle a vidék arculatára való igazítás nem történt. Kárpátalja 
a Szovjetunió része lett, az etnikai kérdéshez hasonlóan a himnusz 
tekintetében is „egyenlőség” és egység eszméje érvényesült. 

A szovjethatalom számtalan és sok területre kiterjedő politikájának 
ellenére az egységes, szovjet típusú társadalom kialakításának terve 
nem valósult meg, jobban mondva csak részben és időszakosan 
létezett. A tagköztársaságok lakosságából kovácsolt szovjet nép egy 
mesterségesen létrehozott nemzet volt, amely addig élt, míg a köré 
font rendszer elég erősnek bizonyult erőszakos fenntartásához. A 
Szovjetunió politikai összeomlása viszont logikus módon magával 
hozta az általa teremtett nép hanyatlását is. Az eddig egységes nemzet 
fiaiban feléledt a fél évszázadig vagy annál is tovább erőszakosan 
elfojtott, legalábbis korlátozott nemzeti öntudat, és levetették 
magukról a XX. századi ideológusok által az egység 
megnyilvánulásaként létrehozott nemzetiségi besorolást. A hosszú 
évtizedekig létező cenzúra, a nyelvi korlátozások, a gulág, a migrációs 
folyamatok, az oroszosítás és a nemzeti kisebbségek háttérbe 
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szorítására irányuló politikai irányvonal az egységes szovjet 
társadalom megteremtése céljából került bevezetésre, de maradandó 
eredményt csak részben hozott. A szovjet módszerek csak 
ideiglenesen voltak képesek nemzeti egységet formálni a 15 
köztársaságból, és az ennél jelentősen nagyobb számú nemzetiségből 
egyesített Szovjetunióban. Az alkalmazott kisebbségi politika és 
migrációs folyamatok valószínűleg nem zárultak eredménytelenül, 
hozzájárultak a kiszakított nemzeti kisebbségek bomlasztásához. 
Ugyanakkor a helyben maradt, nemzetiségi tömbben élő közösségek 
asszimilálása ennél nehezebb feladat volt. Ahogyan a történelmi példa 
mutatja, azokat csak ideiglenesen sikerült háttérbe szorítani, az 
utódállamoknak létrejöttük idején ugyanúgy számolniuk kellett 
ezekkel a közösségékkel, mint a Szovjetuniónak fél évszázaddal 
korábban.  

Az SZSZKSZ 1991-es megszűnésével egy új korszak kezdődött 
nemcsak Eurázsia, de az egész világ életében. Az eddig Moszkva által 
erőltetett közös fejlődési modell helyébe a tagköztársaságok szabad 
elhatározásából választott irányvonal került. Maguk kezdték formálni 
jövendő sorsukat. A szovjetrendszer viszont nem múlt el nyomtalanul, 
sőt sok esetben meglehetősen mély gyökereiről tanúskodik az 
aktuálpolitikai állásfoglalás. A történelmi múltra alapozva a 
posztszovjet államok sok mindent átvettek a leáldozott rendszer 
alapjaiból, és sok esetben ezek még egy negyed évszázad elmúltával is 
vissza-visszaköszönnek. Ennek oka talán abban keresendő, hogy a 
tagköztársaságokban a nomenklatúra egy része megmaradt, és a 
felbomlást követően vezető pozícióba kerülő tisztviselők is jórészt a 
szovjet tanok, ideológia és értékrend alapjain nevelkedtek. 
Amennyiben ezt helytállónak ítéljük, leszögezhetjük, hogy a teljes 
változáshoz még hosszú évtizedekre és ennek megfelelő politikai 
elhatározásra lesz szükség. Ma viszont még együtt kell élnünk az előző 
rendszerből ránk maradt gyakorlat egy részével, és a legtöbb, amit 
tehetünk, hogy tanulunk annak tévedéseiből, elhibázott döntéseit nem 
tesszük magunkévá. A Szovjetunió létezésének több mint egy fél 
évszázada alatt politikája által rámutatott arra, hogy nemzeti 
kisebbségek mindig voltak, és lesznek is. Az elnyomó kisebbségpolitika 
módszerei mindössze ideig-óráig képesek gátak közé szorítani 
öntudatukat, csak felszínes asszimilációt eredményezhetnek. Ma már 
csak az elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére volna szükségünk, 
hiszen ahogy a közmondás is tartja, az okos ember más hibájából 
tanul. 
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*** 

Спроби влади для створення закарпатської людини 
«радянського типу» в перші роки побудови соціалістичної 
системи 

Побудова радянської системи на Закарпатті була тривалим 
процесом, в результаті якого відбулися величезні зміни. Це 
тривало протягом багатьох років, що майже півстоліття 
визначало політичні, економічні, культурні та етнічні напрями 
області, яка тим часом стала частиною УССР. Це принесло зміни, 
яких епоха того часу лише таємно оцінювала і засуджувала, проте 
яких сьогоднішнє покоління вже відверто оцінює і засуджує. Дана 
думка цієї статті базується на розгляді радянської влади, яка 
будувалася навколо органів влади, ідей, планів і цілей, кінцевим 
результатом яких було б створення так званої «радянської 
людини». Представляє методи, за допомогою яких вони 
намагалися створити єдине суспільство, і дає цілісну картину про 
те, як радянське керівництво задумало ментального 
переформування населення Закарпаття. 

Ключові слова: радянська людина, Народна Pада Закарпатської 
України, цензура, мовна політика, міграція, заселивший, 
русифікація, геноцид, указ, національні меншини. 

*** 

Governmental attempts to create the Transcarpathian “Soviet-
man” during first years of establishment of the socialistic system 

The build-up of the Soviet system in Transcarpathia was a process 
lasting for years, resulting huge changes which for almost half a 
century determined the political, economic, cultural and ethnic 
orientation of the county. As Transcarpathia became a part of the 
Ukranian SSR, it brought changes which were evaluated and judged at 
that time secretly, but with the transition this opinions went public. 
This article deals with the appearance of Soviet power in the 
countryside and the establishment of authorities, ideas, plans and 
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objectives that would lead to the creation of the so-called ”Soviet man”. 
It presents the methods used to try to establish a unified society, forms 
and ideas of how the Soviet leadership imagined the reshaping of the 
minds of the population in Transcarpathia. 

Keywords: Soviet people, censure, language policy, migration, genocide, 
order, ethnic minority, Ukrainian People’s Debate of Transcarpathia 
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........................................................................... Vaszecsko Karina ..........  

A babavárással kapcsolatos hiedelmek és kifejezések 

Csapon 

BEVEZETÉS 

Egy család életének első nagy fordulópontja egy új emberi lény 
születése. Ez a közösségen belül is meghatározó esemény. A gyermek 
minden nemzet számára új remény hagyományának fenntartására. 
Ebből a szempontból fontos, hogy az új jövevény szülőhazája szokásait, 
történelmét, kultúráját megtanulja, elsajátítsa, majd továbbadja a 
következő generációnak. 

Kutatásom 2015–2016 között, adatközlők segítségével végeztem. 
(Listájukat lásd a tanulmány végén.) Célom volt, hogy összegyűjtsem a 
babavárással kapcsolatos hagyományokat, és összevessem a 
településen meglévő és lassan feledésbe merülő hiedelmekkel, majd 
rendszerezzem a hozzájuk kapcsolódó kifejezéseket. Több idősebb 
édesanyát választottam ki az adatgyűjtésre, hiszen úgy véltem, így 
hitelesebb képet kapok a múlt hagyományáról. A legidősebb 
adatközlőm 94 éves, így ő nem csupán a saját fiatalságának 
hiedelemvilágára emlékezett (1930–50), hanem az idősebb 
asszonyoktól átvett szokásokra is. 
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Bár a hagyománygyűjtéssel kapcsolatban több kérdőív elérhető, a 
közvetlen beszélgetést tartottam a legcélravezetőbbnek. A személyes 
kommunikáció során sokkal több plusz információt szerezhetünk, és a 
személyes élményeket első kézből élhettem át az édesanyákkal. 

Gyűjtésem helye szülővárosom, Csap. A településemre vonatkozó 
kutatások eddig csak helytörténeti volt, amivel Botlik József és Dupka 
György foglalkozott. A babavárással kapcsolatos hagyományával, és a 
témakörhöz illő szakszavak eredetével kapcsolatosan még nem 
született tanulmány. 

Kutatásom során nagy segítségemre volt Tátrai Zsuzsanna. Leányélet 
(Tátrai, 1994) című munkája, melyben a 19. századi parasztlányok 
életébe ad betekintést. Továbbá, sok információt nyújtott Fehér Viktor 
tanulmánya, aki szülőfaluja, Egyházaskér hiedelemvilágát tárgyalja. Az 
emberi élet első szakaszához kapcsolódó szokásokat vizsgálja, 
betekintést ad a század eleji egyházaskéri paraszti életfelfogásba, a 
születés szokásvilágába. A baba nemének meghatározásával 
kapcsolatos hiedelmeket is az olvasó elé tárja. Érdekes, hogy 
szülővárosommal egyező hiedelmet is találtam a felsoroltak között, 
miszerint, ha a terhes nő arca foltossá válik fia lesz, ha tiszta marad, 
akkor lánya születik. (Fehér, 2013) 

Csonka–Takács Eszter véleménye szerint a világ teljesen megváltozott, 
mintha összehasonlíthatatlan lenne a korábbi időkkel, amikor még a 
modern technológia nem ért el minden családot. Azonban a szüléssel 
kapcsolatos közösségi gondolkodásmód, a hagyományos szokás- és 
hiedelemrendszer mégsem módosult. Ahogy az ipari forradalom előtt 
is természetes volt a szülés folyamata, úgy ma is. (Csonka–Takács, 
2006) 

A BABAVÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HIEDELMEK ÉS SZAKSZAVAK 

A személyes interjúk során minden adatközlőm szívesen mesélt áldott 
állapotuk részleteiről. Az első három interjúzottam az idősebb 
korosztály képviselője volt, ezért csupán arra kértem őket, meséljenek 
áldott állapotuk élményeiről, és az emlékezetükben megmaradt 
hiedelmekről. A meglévő információkat, amelyeket az interjúzott 
édesanyák meséltek, papírra vetettem. 

Mielőtt a nők fellázadtak volna a kötelező házasságok ellen, a vidéki 
családokat a korai házasságkötés jellemezte. A szülők próbálták minél 
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hamarabb férjhez adni leánygyermeküket. Nagyobb családoknál pedig 
már-már rivalizálás alakult ki a testvérek között. Már-már dicsőségnek 
számított, ha valakit korán elvittek hazulról. Szégyen volt viszont, ha 
egy lányt 18 éves koráig nem vettek el feleségül. A mai korosztály 
képviselői (az 1992–1997 között születettek) elképzelhetetlennek 
tartják, hogy 18 évesen valaki kötelezte volna a házasságra. 

Közvetlenül a lakodalom után a házasok családja és a közeli ismerősök 
elkezdtek – akik az esküvőn részt vettek – készülődni a babavárásra. 
Ám az első és legfontosabb szabály volt mindenkinél, hogy a nő csak 
esküvő után eshet teherbe. A násznép az ifjú pár egybekelése után 
magvakat – búza- vagy rozsszemeket – szórt a házasokra, így kívánva 
bőséget és gyermekáldást. Az esküvő utáni vacsorán a nők annyi kanál 
levest mertek, ahány gyermeket szerettek volna. 

Az új otthonba érkezve egy gyermeket ültettek az ágyra vagy tojásra 
léptették, hogy sikeres legyen a teherbeesés. Viszont, ha nem szeretett 
volna terhes lenni, a menyasszony az esküvői ceremónián a mellkasán 
egy bezárt lakatot rejtett el, amelynek a kulcsát azelőtt már a kútba 
dobta. Egy másik hiedelem szerint, a megtermékenyítés elkerülése 
érdekében az esküvőn az ura melletti széken az öt ujjára ült. 

A várandósságot az egész közösség magáénak érezte. Ezt a 
következtetést abból vonhatjuk le, hogy a 20. század elejéről sokkal 
több babavárással kapcsolatos hiedelemről meséltek adatközlőim, 
mint a mai korosztály képviselői. A pár egybekelése után mindenki azt 
várta, hogy az ifjú ara mikor esik teherbe, így a mindennapi 
eseményeket is a gyermekáldás első jeleinek tekintették. Ha felborult 
egy vízzel teli pohár, mindenki tudta, hogy hamarosan „keresztelő 
lesz!”. 

A gyermekáldás lélektani, társadalmi szempontból jelentős 
állapotváltozás az asszony életében, viszont a terhesség az 1900-as 
évek elején is még tabutémának számított. A szülők szerint szégyen 
volt ilyenről beszélni, a leányok pedig nem mertek erről kérdezni. Ha 
mégis erre került a sor, gyakran azt mondták, hogy a „Gólya néni” 
hozza a gyermeket. (Petercsák, 1985) Ebből adódhat, hogy gyakran 
csak akkor vették észre a fiatalasszony állapotát, amikor már 
gömbölyödött a hasa. 

Az új családtag megérkezésének jelentős figyelmet szentelnek, ezért a 
terhességet számos hiedelem kísérte. 
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Nem kívánt, házasságon kívüli terhességnél a nőt hibáztatták, 
erkölcstelennek titulálták. A szülővárosomban a mai napig élő 
hiedelem szerint a nő nem titkolhatta el állapotát, mert gyermeke 
néma lesz. 

A bába a falu szülésznője volt. A terhesség ideje alatt nem volt 
kulcsfontosságú szerepe, viszont gyógyászati tanácsokat adott a 
rosszullétekre, beszélgetett a leendő édesanyákkal, akár az otthonukba 
is ellátogatott, egészségi- és lelkiállapotuk megfigyelésére. 

A leendő családtagnak általában mindenki örült, viszont a 
gyermekáldás előtt álló nő élete alig változott meg. Elgondolásuk 
szerint többet kellett mozognia ahhoz, hogy könnyebben menjen majd 
a szülés. 

Adatközlőim nagy része odafigyelt a súlyára, mert úgy tudta, hogy a 
terhesség alatt felszedett kilók hatással lesznek a gyermek 
egészségére, és ő is túlsúlyosan fog születni. Azonban kevesebben az 
ellenkezőjét állították. Nagymamáik azt tanácsolták, minél szélesebbek 
csípőben a leendő anyák, annál könnyebben hozzák világra 
gyermeküket. 

Az állapotos anya általában azt ette, amit a család többi tagja, de a népi 
szabályok szerint oda kellett figyelnie néhány dologra. Nem 
fogyaszthatott tököt, mert kopasz lesz a gyermeke. Ha összenőtt 
gyümölcs került a kezébe, azt hitték, ikreket vár. Néhányan hagymát 
ajánlottak az egészséges magzat érdekében, máshol pedig éppenséggel 
tiltották, mert a „kicsi állandóan felfújt lesz”, azaz túl sokat fog 
mérgelődni és makacskodni. Adatközlőim beszámoltak arról is, ha sok 
hagymát eszik az anya, pattanásos gyereke születik. Egyesek tiltották 
az eper evését, mert a gyermek szőrösen fog világra jönni. A diót 
ajánlották azért, hogy erős utódot hozzon világra. Az a hiedelem is 
járta, hogy az ételt jól meg kellett főzni vagy apróra feldarabolni, hogy 
a gyermek ne váljon haszontalanná. 

Ha a kismama megkívánt valamilyen ételt, azt meg kellett kapnia. Még 
azt is elnézték ilyenkor neki, ha ellopja, mert abban a hitben éltek, ha 
nem kapja meg, születendő gyermekén arra az ételre emlékeztető 
anyajegy rajzolódik ki. 

Többször előfordul a terhesség alatti rosszullét, amire az idősebbeknek 
külön „csodaszereik” voltak. Aszalt szilvát, zöld gyümölcsöt vagy 
krétaporos vizet ajánlottak az émelygés vagy hányinger ellen. Naponta 
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több pohár tejet ihatott a hiedelem szerint az, akinek gyomorégése volt. 
Ehhez két hiedelem is fűződik. Az egyik szerint, ha ég a kismama 
gyomra, akkor hajas babája lesz, a másik szerint kislányt hord szíve 
alatt. 

A születendő gyermek nemével sokat foglalkoztak. Mindig valamilyen 
apró jelet kerestek, hogy megállapítsák, fiú- vagy lánygyermeket vár-e 
az anya. Mivel a családok többsége sokgyermekes volt, legtöbben 
elsőszülöttként fiút szerettek volna. Ennek számos magyarázata van. Az 
apák büszkélkedhettek, ha fiút nemzettek, hiszen ő „vitte tovább a 
család nevét”. A 20. század elején leginkább a földművelés jelentette az 
egyik legbiztosabb létfenntartási lehetőséget. Azt vallották, hogy a fiú 
az erő és a szorgosság megtestesítője, aki teljes odaadással kiveszi a 
részét a munkából. A leánygyermek „csak a pénzt hordja el a háztól”. 

Sokféleképpen próbálták meghatározni a leendő családtag nemét. 
Környezete figyelemmel kísérte az áldott állapotban lévő arát, hogy 
milyen ételt kíván meg. Ha gömbölyű alakú gyümölcsöt vagy zöldséget, 
például szőlőt vagy almát, leánygyermeke fog születni; ha hosszúkást, 
mint az uborka vagy a kukorica, fiú lesz a gyermek. A hiedelmek 
szerint, ha a leendő kismama édeset szeretne, kislánya lesz, ha sósat, 
fia. 

Településemen több interjúzottam is elmondta, hogy úgy vélték, ha a 
terhes nő hasa csúcsos – lánya születik, ha kerek, akkor fia. A csapi 
Orbán Natáliánál fordult elő csupán, hogy mindhárom gyermekénél 
igaznak bizonyult a jóslat. A többi adatközlőmnél csupán az egyik 
gyereknél, és csak két idősebb édesanya volt, akik nem említették ezt a 
hiedelmet. Az utód nemére utalt még a várandós nő arca is: ha 
megszépült, fiúgyermeket vár, ha csúnyább lett, pattanásos és foltos, 
lányt. 

Adatközlőim kisebb része az idősebb generációból azt vallották, ha 
gyakori a reggelenkénti rosszullét a terhesség alatt, az édesanya 
leánygyermeket vár, ha ritkább vagy egyáltalán nincs, akkor fiút. Ha a 
köténye főzés-sütés közben hosszúkásan ég ki, akkor fia születik, ha 
kerek lyuk lesz rajta, akkor leánya. 

Elterjedt volt a jegygyűrűs megállapítás is. Adatközlőim egyik része 
szerint cérnaszálon egy jegygyűrűt forgattak a várandós asszony hasa 
fölött, mások a tenyerük fölött végezték ezt a műveletet. Ha a gyűrű 
ovális vagy körkörös mozgást végez, a születendő gyermek leány lesz; 
ha egyenes vonalban mozog, akkor fiú. 
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Az áldott állapot harmadik-negyedik hónapjában készítették el a 
kelengyét, hiszen mindennek kész kellett lennie, mire megszületett a 
kisbaba. A kelengye főleg vászonból készült dolgokat tartalmazott: 
takarót, pokrócot, pelenkát, lepedőt, kendőt, amit saját kézzel 
hímeztek ki. Ide tartozik a cumi, a gyermekágy és a játékok is. Az 
adatközlők másik része pedig épp ellenkezőleg tartotta, mindent csak 
szülés után készíthetnek el. Azzal a hiedelemmel magyarázták, ha 
üresen áll a babaágy, mielőtt a baba megszületne, üresen is marad. 

Az édesanyát és magzatát is féltették a rontásoktól, hiszen úgy 
tartották, hogy az újszülött gyermek van a leginkább kitéve a rossz 
energiáknak, és így a szülőanya is veszélyben van. 

Először is, térjünk ki a tiltásokra, amelyeket az anyának be kellett 
tartania, az esetleges tragédia elkerülése érdekében: 

ne húzassa ki a fogát, mert meghal a gyermeke; 

nem bújhat át kötél alatt, mert akkor halva születik csecsemője, 
nyakára tekeredik a köldökzsinór; 

nem csodálkozhat rá semmire sem, mert koraszülött lesz a gyereke; 

ne akasszon ki szárításra ruhát, mert szüléskor a gyermek nyakára 
tekeredik a köldökzsinór. 

Adatközlőim szerint oda kell figyelni az apróbb mozzanatokra is, 
amelyek a gyermek testi adottságait határozzák meg. A 
legfontosabbak: 

ha az anya ruhát fehérít, sápadt lesz a gyermek; 

ha csorba pohárból vagy bögréből iszik, görbe szájú utódja születik; 

ha a leendő édesanya vödörből iszik, nagyszájú gyermeke lesz; 

ha pedig vödörből iszik, és a víz végigcsurog az ajkán, akkor nyálas 
szájú; 

ha lóbálja a lábát, semmirekellő lesz a gyereke; 

nem gyűlölhet senkit, mert a gyerek az utált személy tulajdonságait 
fogja megkapni; 

nem varrhat pénteken, mert gyermeke hazudós lesz; 

nem vehet részt temetésen és halottra sem nézhet, mert gyermeke 
sárga lesz; 

vigyázzon, nehogy sebet ejtsen magán, mert meglátszik a gyermekén; 
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nem szabad megijednie, mert gyermeke dadogni fog, vagy születési folt 
lesz rajta; 

ne simogasson macskát, mert szőrös lesz gyermeke; 

ne aprítson fát a küszöbön, mert púpos gyermeket hoz a világra; 

nem szabad virágot sem szagolnia, mert gyerekének büdös szája lesz. 

A nők az 1900-as évek után is a terhesség egész időtartamában ellátták 
a közeli rokonságot, akikkel egy házban éltek. Amíg ők otthon 
sürögtek-forogtak, addig férjük kemény munkával kereste a kenyeret. 
Hiába dolgozott az édesapa éjjel-nappal, rá is vonatkozott néhány 
hiedelem, amit be kellett tartania a szerencsétlenség elkerülése 
érdekében. Tilos volt például vemhes állatot levágnia, mert akkor 
megöli leendő gyermekét. Nem sérthetett meg egy másik terhes nőt, 
mert akkor felesége nehezen hozza világra kisbabáját. 

Idősebb adatközlőim közül a legtöbben azt mondták, hogy férjük 
teremtette meg a „mindennapi kenyeret”, mégis kivették részüket a 
terhesség folyamatából, azzal, hogy betartották a bizonyos 
hiedelmeket, és óvakodtak a tiltott dolgoktól. 

Napjainkban ez megváltozott, hiszen bár a férfiak már besegítenek a 
házimunkában, ami régen elképzelhetetlen volt, ám a babavárás 
folyamatához kötődő tiltásokat a férfira tekintve napjainkban nem 
találtam. 

Korosztályom néhány képviselője számára még mindig tiltott 
beszédtéma otthon a fogantatás, így baráti körük vagy a média 
segítségével szereztek ismereteket. Az internet segítségével a fiatalok 
sokkal tájékozottabbakká váltak e téren, mint száz évvel ezelőtt voltak. 
Egyre több felvilágosító könyv, videó vagy film hozzáférhető, amit 
kifejezetten fiatalok számára írtak, készítettek. 

Adatközlőim egyik része már másképp kezeli a szexuális 
felvilágosítást. Tajirova Vanda mesélte, már kisebb korában 
rákérdezett otthon: „Hogy születtem meg?”. Édesanyja azt válaszolta, 
hogy a „Gólya néni hozott”. Mások azt mondták gyerekeiknek, hogy a 
káposztában találták őket, de a méhecskékkel való példálózás is igen 
népszerű még napjainkban is. 

A terhességet, megfelelő odafigyeléssel, hamar meg lehet állapítani. A 
módszer segítségével még számolni sem kell a ciklus napjait, megteszi 
helyettünk akármelyik, akár online, akár letölthető menstruációs 
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naptár. Nemcsak kiszámolja, de jelzi is a veszélyesebb napokat, 
figyelemmel lehet kísérni a ciklus esetleges késését is. 

Ha az előbb említett késés bekövetkezik, a nők terhességi tesztet 
vesznek, amely percek alatt megállapítja a nők állapotát. A biztosabb 
információ érdekében a nőgyógyászukhoz fordulnak, aki 
ultrahangvizsgálat segítségével derít fényt az igazságra. 

Aki teheti, új szobát építtet vagy csak átalakít a kicsi számára. Ma már 
elterjedtek a különböző, gyermekek számára kitalált mintás tapéták, 
szőnyegek, függönyök. Ezek néhány háztartásban már-már kötelező 
elemnek számítanak a baba érkezése előtt, és mindenféleképp 
harmonizálniuk kell egymással. 

Hagyomány az is, hogy a kész gyermekszobát „felavatják”. A házaspár 
vendégül látja a közeli rokonságot és a barátokat, akik szükséges 
babaholmikat visznek ajándékba: ruhákat, játékokat, esetleg olyan 
tárgyakat, amelyeket eddig a szülőknek nem sikerült beszerezniük. 

A közös programok ellenére, kutatásom alátámasztotta, hogy a 
terhesség már nem olyan közösségszervező állapot, mint az elmúlt 
időkben. Talán a kismama környezetében lévők sok jelentéktelen 
dolgot vettek szemügyre, és lehet, hogy némely dolgokban tévedtek, 
viszont jobban odafigyeltek az várandós nő állapotára. 

1.sz. táblázat. A babavárással 
kapcsolatos kifejezések 

Szó Eredete Példamondat 

állapot(áll) ’közérzet, 
erőnlét’ 

származékszó 
(TESz.1: 138) 

Megmagyarázhatatlan volt 
az állapota. 

állapotos(áll) 
’gyermeket váró’ 

származékszó 
(TESz.1: 138) 

Az állapotos nőre különösen 
oda kell figyelni. 

cumi ’a csecsemőknek 
szopogatásra adott, zárt 

végű kis gumitömlő’ 

hangutánzó szó 
(TESz.1: 461) 

A cumi a legtöbb 
kisgyermek 
elválaszthatatlan társa. 

ciklus’két menstruáció 
közötti időszak’ 

latin (TESz.1: 434) 
A menstruációs ciklus 
elmaradása jelzi az áldott 
állapotot. 

émelygés (émelyeg) 
’hányinger, rosszullét’ 

származékszó (a TESz. 
csak az émelyeg szót 
tartalmazza [1: 761]) 

Az idősebb asszonyok aszalt 
szilvát ajánlottak terhesség 
alatti émelygés esetén. 

fiú ’közvetlen férfiutód’ 
finnugor örökség 
(TESz. 1: 925) 

Elsőszülöttként a legtöbben 
fiút szerettek volna. 

gólya ’fehér és fekete 
tollú, hosszú, piroslábú 

bizonytalan (TESz. 
1:1069) 

A gólya a várandósság egyik 
jelképe. 
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éscsőrű költöző madár’ 

gyermek ’kiskorú 
személy’ 

ismeretlen (TESz. 1: 
1128) 

A gyermek étkezésének 
mindenki örült. 

has ’a törzsnek a mellkas 
alatti része’ 

ismeretlen (TESz. 2: 
66) 

Gyakran csak akkor jöttek 
rá a másállapotra, amikor 
már kerekedett a nő hasa. 

kelengye’menyasszony-
nak hozományul kapott 
ruha-, asztal- és 
ágyneműje’ 

vitatott (TESz. 2: 430) 
A kelengye a gyermek 
számára takarót, pokrócot, 
pelenkát tartalmaz. 

kendő(kend) ’szőtt, 
kötött vagy horgolt 
kelmedarab vmi 
befedésére’ 

származékszó 
(TESz.2:422) 

A kendő a kisgyermek 
megtisztítására használt 
vászondarab. 

kíván ’óhajt, szeretne 
vmit’ 

ismeretlen 
(TESz.2:501) 

Amit az anya megkíván, 
meg kell kapnia. 

leánygyermek (leány + 
gyermek) ’nőnemű 
gyermek’ 

szóösszetétel 
(TESz.2:734) 

Leánygyermeket szégyen 
volt várni. 

légzés(légzik) 
’lélegzetvétel’ 

származékszó (TESz. 
2: 740) 

A légzésgyakorlatok erősítik 
és megnyugtatják a terhes 
nő szervezetét. 

mama’megszólításként 
vagy 
megnevezéskéntanya, 
anyuka’ 

gyermeknyelvi (TESz. 
2: 832) 

A mamának sok tiltást 
kellett betartania. 

nem’nemi jelleg’ 
bizonytalan (TESz. 2: 
1009) 

Sokféleképpen próbálták 
kideríteni, milyen nemű lesz 
az utód. 

néma ’beszélni nem tudó’ szláv (TESz. 2: 1010) 
A terhességet tilos volt 
eltitkolni, mert néma 
gyerek születik. 

pocak’kövér has’ 
bizonytalan (TESz. 3: 
230) 

Úgy tartották, ha a terhes nő 
pocakja kerek, fiút fog 
szülni. 

pokróc’durva gyapjúból, 
szőrből készült vastag 
szövet’ 

szláv (TESz. 3: 240) 
A pokróc a kelengye egyik 
része volt. 

rosszullét(rosszul + lét) 
’gyengélkedés, betegség’ 

szóösszetétel (TESz. 3: 
449) 

Az áldott állapot folyamán 
nem szenteltek különös 
figyelmet a rosszulléteknek. 

sokgyermekes (sok + 
gyermekes) 

összetett szó (TESz. 3: 
569) 

A régebbi időkben a legtöbb 
család sokgyermekes volt. 

takaró (takar) ’pokróc’ 
származékszó (TESz. 
3: 823) 

A takarót gyakran saját 
kézzel hímezték ki. 

terhesség(teher) 
’másállapot’ 

származékszó (TESz. 
3: 876) 

A terhesség az egyik 
legfontosabb esemény egy 
család életében. 

teszt’vizsgálat’ 
nemzetközi szó (TESz. 
3: 909) 

Századunkban már 
terhességi teszt segítségével 
kideríthető a másállapot. 
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titkol (titok) ’elrejt’ 
származékszó (TESz. 
3: 927) 

Az áldott állapotot tilos 
eltitkolni. 

várandós (vár) 
’méhében magzatot 
viselő’ 

származékszó (TESz. 
3: 1090) 

A várandós fiatalasszony 
nem részesült különösebb 
bánásmódban. 

veszélyes (veszély) 
’kockázatos, ártalmas’ 

származékszó (TESz. 
3: 1126) 

Veszélyes a nőnek nehezet 
emelnie. 

A BABAVÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA 

A babavárással kapcsolatos hagyományok kutatása során észrevettem, 
hogy az általam vizsgált szavak eredetük szerint eltérőek, így 
célszerűnek tartottam kategorizálni őket. 

Tudjuk, hogy a magyar nép letelepedése előtt és után is, több néppel is 
kapcsolatba lépett, és ezektől nemcsak gazdálkodási szokásokat, 
eszközöket vett át, hanem ezen kapcsolat folytán sok szó is 
meghonosodott szókincsünkben. A szakszavak eredet szerinti 
csoportosításánál A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát 
(Benkő, 1967) használtam fel. Mindhárom kötetből megkerestem a 
szavakat, ABC–sorrendbe tettem őket, és kiírtam az eredetüket. 
Továbbá, a szavak jelentését is megtekintettem a szótárból, és 
összevetettem Eőry Vilma Értelmező szótárában meglévő jelentések 
megadásánál is. (Eőry, 2007) A következő kategóriákat különböztetem 
meg: 

Származékszavak: állapot, állapotos, émelygés, kendő, légzés, takaró, 
terhesség, titkol, várandós, veszélyes (35,7%)  

Ismeretlen eredetű szavak: gyermek, has, kíván (10,7%) 

Bizonytalan eredetű szavak: gólya, nem,pocak (7%) 

Szóösszetételek: leánygyermek, rosszullét (7%) 

Szláv eredetű szavak: néma, pokróc (7%) 

Hangutánzó, gyermeknyelvi szavak: cumi, mama (7%) 

Nemzetközi szó: teszt (3,5%) 

Összetett szó: sokgyermekes (3,5%) 

Latin eredetű szó: ciklus (3,5%) 

Finnugor örökségi szó: fiú (3,5%) 
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Vitatott eredetű szó: kelengye (3,5%) 

A magyar szókincsen észrevehető, hogy népünk huzamosabb ideig 
más népekkel élt együtt. Az eredet szerinti felosztásban a legtöbb szó 
származékszó, ami az anyag 35,7%-át alkotja. Nagy számban jelen 
vannak összetett szavak (15,5%), szláv eredetű kifejezések (9%), 
Előfordulnak hangutánzó (3,9%), latin eredetű szavak (3,5%) is. 
Munkámban előfordult kis számban nemzetközi, német, iráni és latin 
eredetű szó is. 

ÖSSZEGZÉS 

A hiedelmeknek óriási szerepük volt a korábbi társadalomban, 
azonban mára a legtöbb hiedelem feledésbe merült. Úgy érzem, 
sikerült megismernem szülővárosom babavárással kapcsolatos 
hagyományait, múltját és jelenét. Elmondható, hogy a születéssel 
kapcsolatos hagyományok Csapon jelentős változáson mentek 
keresztül. 

Ma talán sokkal több információ birtokában vagyunk, hiszen a 
technológia segítségével a legapróbb részleteket is megtudhatjuk. 
Azonban a fiatalabb korosztállyal való beszélgetés során (1992–1997) 
azt tapasztaltam, hogy például az ultrahangvizsgálatra vagy egyedül, 
vagy egy személy kíséretében megy el a várandós édesanya. Az 
idősebbek közül mindenki azt vallotta, hogy a 20. század elején 
meglévő hiedelmek összetartották a közösséget, hiszen több ember, a 
szomszédok, ismerősök együtt próbálták kitalálni a kisbaba nemét, 
leendő külső- és belső tulajdonságait. 

2. sz. táblázat. Az adatközlők 

 Név 
Születési 

dátum 
Végzettség Foglalkozás 

1. Tóth Georgina 1969.10.28. technikum nyugdíjas 

2. Filep Andrea 1971.12.11. technikum irodai dolgozó 

3. Tóth Erzsébet 1943.12.06. középiskola nyugdíjas 

4. Básta Mária 1961.09.30. technikum vasúti dolgozó 

5. 
Molnár Beáta 

1979. 04. 
15. 

főiskola magánvállalkozó 

6. Orbán Natália 1968. 03. 06 technikum vasúti dolgozó 

7. 
Orbán Vivien 1997.05.21. 

szakközépis-
kola 

tanuló 

8. Orbán Vanda 1994.06.18. főiskola tanuló 

9. Dolinai 1992.10.07 egyetem oktató 
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Zsuzsanna 

10. Dolinai 
Marianna 

1971.01.20. 
szakközépis-
kola 

magánvállalkozó 

11. Filep Gabriella 1940.04.16. technikum nyugdíjas 

12. Ráti Etelka 1923.06.12. középiskola nyugdíjas 

13. Somogyi-
Révész Andrea 

1985.07.05 főiskola háziasszony 

14. Soltész Anna 1945.09.16. középiskola nyugdíjas 

15. Bogáthy Éva 1943.08.29. technikum nyugdíjas 

16. Sponták Ágnes 1942.10.06. technikum nyugdíjas 

17. Balogh Valéria 1968.01.26. egyetem háztartásbeli 

18. 
Béres Gizella 1969.04.21. 

szakközépis-
kola 

óvónő 

19. Káposztás 
Ágnes 

1943.07.25. egyetem nyugdíjas 

20. Illár Erzsébet 1945.11.24. középiskola nyugdíjas 
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*** 

Звичаї, прикметні терміни пов'язані з вагітністю в смт. Чоп 

Найбільшим щастям для кожної родини як в минулі часи, так і 
сьогодні було і залишається народження дитини. В нашому житті 
традиції мають важливе значення, бо вони відображають наше 
минуле. Я хотіла дізнатися, чи у моєму місті молоді знають наших 
традицій, чи вже забули і лише старше покоління пам’ятає їх.Для 
отримання достовірної інформації, спочатку я зустрілася з 
жінками різних вікових категорій, і вивідала всі звичаї і 
вірування, які використовують. Особи, яких я опитувала, з 
задоволенням спілкувалися зі мною. З радістю згадували той час, 
коли вони були в очікуванні дитині. Звичаї та обряди пов'язані з 
вагітністю були направлені на збереження самопочуття вагітної 
жінки, забезпеченню фізичної, розумової та моральної 
повноцінності новонародженої дитини. Я працювала над оглядом 
використаної літератури, який до цієї теми обширна та 
багатогранна. Використана література від письменників, які 
досліджували таку саму тему як і я, на даній території, допомогла 
мені сформувати висновки та зробити порівняння якими були 
звичаї у різні часи і як вони змінювалися з часом. У класифікації 
походження термінів найбільшу частину складають похідні слова 
(35,7%), та слова невідомого походження (10,7%). У роботі навіть 
багато слів слов’янського походження (7%), а також знайшла 
слова фінно-угорської- та латинської (3,5%) походження. 
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*** 

Traditions, beliefs and phrases about pregnancy in Chop 

The biggest happiness to a family – in our past and nowadays too – 
brings the coming of a new family member. In our lives traditions are 
very important, because they show us our past. I wanted to realize if 
the young generation knows the traditions about pregnancy in my 
town, or only our grandmothers and grandfathers remember them. 
For getting reliable information I decided to ask women from different 
ages. The older women (about 60-80 age) were really happy 
remembering the period when they were pregnant. They told me that 
almost every pregnant women respected the beliefs and believed in 
them those days. The pregnancy traditions and beliefs were kind of 
rules, which they had to observe because of the health of the newborn 
child. Also I was working on a review of literature that to my topic was 
extensive and useful. The writers who worked on the same question as 
I did, helped me to form opinions and make comparisons, in which 
traditions believed the families in different times and how they 
changed over time. In terms of classification origin made the largest 
part of the derived words (35.7%) and word of unknown origin 
(10.7%). In my work there are even many words of Slavic origin (7%), 
and found the words of Finno-Ugric- and Latin (3.5%) origin. 

Vaszecsko Karina, 
Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Ukrán-Magyar Oktatási- 
Tudományos Intézet, 
Magyar Filológiai Tanszék, 
3. évf. 
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„A fizikai kutatások eredménye ahhoz 
a felismeréshez vezet, hogy a világmindenség  

építőkövei nem összefüggéstelenül helyezkednek el, 
hanem egységes terv szerint függnek össze...” 

(Max Planck) 

.................................................................................. Bence Norbert ...............  

A rugalmas proton-proton szórás differenciális 

hatáskeresztmetszete nem exponenciális viselkedésének 

modelljei LHC energiáknál 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az utóbbi években a részecskefizika újból a világ figyelmének 
középpontjába került a genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezetben, azaz a CERN-ben működő Nagy Hadronütköztetőn 
(Large Hadron Collider, LHC) végzett kísérleteknek köszönhetően. 
Aktuálissá vált az elemi részecskék közötti kölcsönhatások vizsgálata 
LHC energiákon, amit újabbnál újabb kísérleti és elméleti eredmények 
igazolnak, többek között a rugalmas proton-proton (pp) ütközések 
teljes és differenciális hatáskeresztmetszeteinek a vizsgálata [1,2]. 
Ebben az energiatartományban nemcsak az unitéritáshoz kapcsolódó 
jelenségek figyelhetők meg, hanem a (több) Pomeronos cseréket is 
alátámasztó folyamatok, amelyeket a nagy energiájú Hadron szórás 
teljes és differenciális keresztmetszetek különleges viselkedésénél 
figyeltek meg (lásd alább [4]). Ez azért fontos, mert az LHC energiákon 
a proton-proton rugalmas szórása kizárólag pomeron cserével írható 
le, míg a többi reggeon-csere járuléka elhanyagolható, így a Pomeront 
„tisztán láthatjuk”. Itt érdemes megemlíteni, hogy a legújabb kutatások 
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szerint a szórás differenciális hatáskeresztmetszetének az alakja nem 
exponenciális viselkedést mutat [3], ez azért fontos, mert az ilyen 
viselkedés már korábban is megfigyelhető volt (lásd alább [12]). 

Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a proton-proton szórás 
differenciális hatáskeresztmetszetének nem exponenciális 
viselkedésének modelljeit az LHC energiákon annak érdekében, hogy 
készítsünk egy olyan modellt, amely egységesen írja le a részecskék 
rugalmas szórását az egész ismert energiatartományban ~ 10 𝐺𝑒𝑉-től 
10 𝑇𝑒𝑉-ig. A jelenségnek a pontosabb leírása érdekében az 
amplitúdóban a kétpionos pomeron járulékon kívül figyelembe vettük 
a nem exponenciális viselkedésű energia független járulékot. 

A POMERON KÜLÖNBÖZŐ MODELLJEINEK ELEMZÉSE ÉS A MEGFELELŐ MODELL 

KIVÁLASZTÁSA 

Az elemi részecskék a természet kutatásának egyik rendkívül összetett 
tárgya. Ez mind a részecskék nagy számának, mind pedig különböző 
típusú kölcsönhatásuknak köszönhető, aminek következménye egy 
fontos kutatási terület megjelenése: a nagy energiájú fizika, amely a 
gyorsítóknál egy széles energiasávot, néhány GeV-tól (Giga 
elektronvolt vagy 109 eV) valamivel több, mint tíz TeV-ig (Tera 
elektronvolt vagy 1012 eV) foglal magába. Az elmúlt félévszázadban 
végzett kísérletek gazdag információval szolgáltak a részecskék 
kölcsönhatásáról, amit elméleti tanulmányok támasztottak alá és 
megteremtették a további alapkutatás irányzatait [2]. 

A nagyszámú és sokféle jelenleg ismert részecske és rezonancia közül 
minket a hadronok – az erősen kölcsönható részecskék és rezonanciák 
– érdekelnek. A nagy energiájú ütközések kísérleti vizsgálatánál a 
felhalmozott nagy mennyiségű kísérleti adat értelmezése magára 
vonja a kutatók figyelmét és megköveteli azok elméleti leírását. 
Másrészt, az új nagy kapacitású gyorsítóknak köszönhetően lehetőség 
nyílik a kvantum térelmélet alaptételeinek ellenőrzésére. Például: az 
LHC 2015-ben elérte a 8 𝑇𝑒𝑉 rekordnagyságú energiát, aminek 
köszönhetően elkezdődött a fizikai eredmények folyamatos 
publikálása [3]. 

Az egyik legérdekesebb kutatási terület a hadronok kölcsönhatásának 
előreszórás környékének tartománya, vagyis kis átadott impulzusnál, 
mivel ez a tartomány adja a hadron-szórás fő járulékát. Továbbá, 
ebben a tartományban hatékonyan működik a legtöbb dinamikus 
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modell, ami a szórási amplitúdó analitikus tulajdonságain alapszik, 
például a különböző alkalmazású diszperziós relációk, a komplex 
impulzusmomentumok elmélete, színdinamika, stb. [4]. 

Az erősen kölcsönható részecskék főbb szórási kísérleteinek 
eredményei nagy energiáknál az 1. számú ábrán láthatóak. 

1. számú ábra: A proton-proton és antiproton-proton szórás teljes 
hatáskeresztmetszete (a) [5,6]. A proton-proton rugalmas szórás 

differenciális hatáskeresztmetszete (b) 

Az 1. a. sz. ábrán látható, hogy a teljes hatáskeresztmetszet nagyobb 
energiákon erőteljesen növekszik a Pomeron-cserének köszönhetően. 
Az 1. b. sz. ábra grafikonján a differenciális hatáskeresztmetszet 
jellegzetes diffrakciós szórást mutat maximumokkal és minimumokkal, 
ahogyan az optikában is megfigyelhetjük, ahol a differenciális szórás az 
átadott impulzus (szórási szög) függvényében van. 

Az eddigi mérési adatok lehetőséget nyújtanak a szórás fontosabb 
jellemzőinek részletes leírására, ilyen a teljes hatáskeresztmetszet 
növekedése. Ez egy újabb tisztázatlan kérdést vet fel a differenciális 
szórás dőléséről és görbületéről, azonban a jelenleg ismert kísérleti 
eredmények értelmezésével jellemezhetjük őket. A kísérletek 
tervezésénél és azok részletes elemzésénél összetett elméleti 
modelleket kell használni [5,6], ezeknek a modelleknek az alapja a 
szórási amplitúdó, mint egységes krossz-szimmetrikus analitikus 
függvény. 

Érdemes említést tennünk, arról hogy a szórási amplitúdó elméleti 
vizsgálati módszerei közvetlenül vagy közvetve az alábbi főbb kísérlet 
típushoz kapcsolódnak [7]: 
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1. a részecskeszórás teljes keresztmetszetének mérése (1. sz. ábra), 
mint a laboratóriumi energia függvénye 𝐸 >  5 GeV; 

2. a szórási amplitúdó fázisának meghatározása; 

3. az előreszórási tartomány (egyszerű modellben kúp) alakjának 
meghatározása a differenciális hatáskeresztmetszetből; 

4. a differenciális hatáskeresztmetszet finom struktúrájának 
vizsgálata az első kúp tartományában. 

A fent felsorolt legtöbb kísérletben a mért mennyiség függ az 
energiától (s) és az átadott impulzustól (t). P.D.B. Collins összefoglalja 
az 1977-ben megjelent könyvében [4], hogy a nagyenergiájú ütközések 
vizsgálathoz milyen alapvető elméleti módszereket kell 
megkülönböztetünk, ezek a következőek: 

1. a standard relativisztikus kinematika technikája; 

2. a kvantum térelmélet szigorú következményein alapuló 
módszerek, az úgynevezett axiomatika. Ezekkel a módszerekkel 
lehetséges, például levezetni a Froissart tételt, amely korlátozza a 
teljes keresztmetszet viselkedését (1. sz. ábra), amely szerint teljes 
hatáskeresztmetszet növekedése nem haladhatja meg a ~ 𝑙𝑛2𝑠 –t; 

3. olyan axiomatikán kívüli módszerek alkalmazása, amelyek alapját a 
nem bizonyított tételek képezik. Kétségtelen, hogy ezek a 
módszerek régóta széleskörűen elfogadottak és megtartják 
értéküket még abban az esetben is, ha megalapozásukhoz bizonyos 
módosítás is indokolt. Ezek közé tartoznak a diszperziós relációk 
Mandelstam formában, valamint a Regge elmélet, amely komplex 
impulzusmomentumokat alkalmaz. 

Az elméleti modellek tanulmányozása korlátozott számú kísérletekhez 
van kötve, azonban ezek a modellek tovább fejleszthetők, annak 
érdekében, hogy egyre nagyobb pontossággal és részletességgel írják 
le a kísérleti adatokat. Ide tartozik a Regge modell jelen tanulmánya is, 
amely a szórási amplitúdó analitikai tulajdonságain alapszik [4]. 
Először is, megvizsgáljuk az utóbbi időben felfedezett proton-proton 
szórás jellegzetes viselkedését. A 2015-ben megjelent publikációban 
[3] a CERN TOTEM (Total cross section, Elastic scattering and 
diffraction dissociation Measurement – a kifejezés rövidítése, ennek 
jelentése „teljes hatáskeresztmetszet, rugalmas szórás és diffrakció 
mérés”) kísérleti csoport közölte, hogy 8 𝑇𝑒𝑉 energiánál mért proton-
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proton rugalmas szórás differenciális hatáskeresztmetszete, kis 
átadott impulzusnál, kifejezetten nem exponenciális viselkedést mutat 
(2. sz. ábra). 

2. számú ábra: A differenciális hatáskeresztmetszet 
R (t) számítása az átadott impulzus függvényében [3]. 

Itt az R (t) normál „kísérleti” pontokat a következők szerint határozták 
meg [3]: 

 𝑅(𝑡) = ((𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑒𝑥𝑝 − (𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑙𝑖𝑛)/(𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑙𝑖𝑛.  (1.1) 

és (
𝑑𝜎

𝑑𝑡
)𝑙𝑖𝑛 = 𝑎𝑒

𝑏𝑡.  (1.2) 

ahol (𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑒𝑥𝑝 – a differenciális hatáskeresztmetszet kísérleti adatai. 

A fentiek figyelembevételével az (1.1)-ből kapjuk meg R(t) értékét: 

 𝑅′(𝑡) = ((𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑡ℎ − (𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑙𝑖𝑛)/(𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑙𝑖𝑛. (1.3) 

ahol (𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑡ℎ − a vizsgált modell differenciális hatáskeresztmetszete 
(lásd alább [12]). 
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Az így kiválasztott R(t) mennyiség sokkal jobban szemlélteti az eltérést 
az exponencialitástól, mint azt közvetlenül a differenciális 
hatáskeresztmetszet mutatná, ahogy láttuk az 1. b sz. ábra grafikonján. 

A (𝑑𝜎/𝑑𝑡)𝑡ℎ értéknek egy folytonos vonal felel meg (2. sz. ábra), mint a 
legjobb megközelítés [3]. Vizsgálatunk egyik célja összehasonlítani a 
proton-proton rugalmas szórás differenciális keresztmetszetének nem 
exponenciális viselkedését más, korábban kisebb energiákon mért 
mennyiség viselkedésével (lásd alább [11]). Erre alkalmasabbnak 
tűnik a 𝐵(𝑠, 𝑡) lokális „dőlés” összehasonlítása, amely sokkal 
szemléletesebb, mint maga a differenciális szórás: 

  𝐵(𝑠, 𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
ln ( 

𝑑𝜎(𝑠,𝑡)

𝑑𝑡
).  (1.4) 

Ugyanis a 3. sz. ábrán a képzeletbeli egyenes vonal közvetlenül az 
exponenciális viselkedésre mutatna, ugyanakkor ugyanilyen 
egyértelmű eltérés az 1. b. sz. ábra grafikonján nehezen észrevehető. 

A SZÁMÍTÁSOKHOZ MEGFELELŐ ADATHALMAZ KIVÁLASZTÁSA 

Ahhoz, hogy igazoljuk modellünk helyességét, ki kellett választanunk az 
ehhez legalkalmasabb adathalmazt. Ennek az adathalmaznak 
tartalmaznia kell olyan rögzített energiájú kísérleti ponthalmazt, ami elég 
nagy ahhoz, hogy a lokális dőlések meghatározhatóak legyenek, és ami 
szemlélteti a keresett differenciális hatáskeresztmetszet nem 
exponenciális viselkedését. A következő energiákról választottuk ki az 
adatokat: 19.4 GeV [8]; 23.5 GeV [9]; 30.7 GeV [9]; 44.7 GeV [9]; 53 GeV [9]; 
62 GeV [9]; 546 GeV [10]; 8 TeV [3]. Összesen 668 kísérleti pontot 
választottunk ki. 

Ezek az adatok egyfelől lefedik az egész magas energiájú tartományt, 
ahol alkalmazható a Regge elmélet [4], másfelől pedig elég kísérleti 
pontot tartalmaznak (100-nál többet) minden energiánál, hogy az itt 
vizsgált differenciális hatáskeresztmetszet finom struktúrája 
megfigyelhető legyen az alkalmazott módszerekkel [4]. 

LOKÁLIS DŐLÉS 

A lokális dőlés az (1.4) képlet szerint határozható meg. Itt a lokális 
dőlések számított mennyiségeit az „átfedő szakaszok (overlapping 
bins)” módszerrel határoztuk meg [11]: 
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  (
𝑑𝜎

𝑑𝑡
)𝑖 = 𝛼𝑖 exp(𝑏𝑖𝑡)  (1.5) 

Különböző t-binre, mindegyik i-k bin tartalmaz néhány differenciális 
keresztmetszet kísérleti pontot (általában 8–10). A bineket egymáshoz 
képest eltoljuk egy vagy több pontra és megkapjuk a nagyszámú 
lokális dőlést Bi -t, amely közel azonos a kísérleti pontok számával. 
Ekkor a B(t) viselkedése egy görbe, ahogyan az látható a 3.sz. ábrán. 

3. számú ábra: a B(t) viselkedése különböző energiáknál 
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A lokális dőlések szemmel láthatóan nem konstans dőlésre utalnak. 
Tehát, a kísérlet egyértelműen a nem exponenciális viselkedésre mutat. 
Mivel az ilyen viselkedés az LHC kísérletben is tapasztalható, ahol 
egyedül a Pomeron-csere játszik szerepet, nyilvánvaló, hogy a Pomeron 
modellt kell módosítani. 

AZ EFFEKTÍV POMERON AMPLITÚDÓ KIVÁLASZTÁSA 

A legkisebb négyzet módszer használatának eredménye adja a legjobb 
görbét, amelyet az egyszerű effektív Pomeronból az (1.6), (1.7)-es 
képletekből nyerjük, amelyeket a kísérletek leírásához alkalmazunk [11], 
és ahol figyelembe vesszük a krossz-szimmetriát (módosított 𝑠-változó) 
[4]: 

 𝐴(𝑠, 𝑡) = 𝑔𝑒𝑏𝑡�̃�𝛼(𝑡),  (1.6) 

ahol �̃� = −𝑖
𝑠

𝑠0
 , innen 

𝑑𝜎

𝑑𝑡
|
𝑡ℎ
=

𝜋

𝑠2
|𝐴(𝑠, 𝑡)|2, 

A Pomeron trajektória 𝛼(𝑡) megadható: 

 𝛼(𝑡) = 1 + 𝛿 + 𝛼′𝑡 − 𝛾(√4𝑚𝜋2 − 𝑡 − 2𝑚𝜋) (1.7) 

ahol 𝐴(𝑠, 𝑡) − szórási amplitúdó, 𝑏 − dőlési paraméter, 𝛿 − 
szuperkritikus Pomeron hozzáadandó, 𝛼′𝑡 − a trajektória dőlése, 𝛾 − 
nem linearitási együttható, 𝑚𝜋 − a pion tömege, és az effektív 
Pomeron trajektória nemlineáris (1.7) és kétpionos cserét feltételez (4. 
sz. ábra) [12]; 

 

4. számú ábra: Rugalmas szórás Feynman diagramja 
t – csatorna cserével, ahol az elágazási pont 𝑡 = 4𝑚𝜋

2 . 
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AZ EFFEKTÍV POMERON AMPLITÚDÓ ALKALMAZÁSA A DIFFERENCIÁLIS 

HATÁSKERESZTMETSZET LEÍRÁSÁRA 

A kiválasztott 668 kísérleti pont egyidejű leírásához alkalmazzuk az (1.6) 
és (1.7)-es képleteket, ahol a szabad paraméterek a következőek: 𝑔𝑗 , 𝑏, 

𝛼′ és 𝛾. Itt a 𝑔𝑗 , i = 1.8 – minden külön energiának megfelelő normálási 

együttható. A számításhoz a legkisebb négyzet módszert alkalmaztuk, 
annak a CERN Library [13] változatát. A jelenlegi számítások, azok jobban 
megegyeznek a kísérleti adatokkal, mint a korábban kapott leírás [11]. 
Látható, hogy a kiválasztott modell kvalitatívan leírja a szórási 
amplitúdónak az 1972 óta megfigyelhető nem exponenciális 
viselkedését. Azonban, a precízebb leíráshoz szükségessé válik az 
amplitúdó egyszerű exponenciális viselkedésének módosítása, hiszen 
továbbra is exponenta marad, csak a hatványkitevő változik: 

      
  mtmbttee tbt 24, 2

0  . (1.8) 

Ezzel új szabad paramétert β0-át vezettünk be, összesen tizenkettőt. A 
lokális dőléseket szintén ezekkel az adatokkal határoztuk meg (lásd: 3. sz. 
ábra). 

Ennek a módosításnak köszönhetően elérhető közel azonos kvalitású 
leírás minden energiánál 19.4 𝐺𝑒𝑉 -től 8 𝑇𝑒𝑉 -ig (lásd: 5. sz. ábra). Ennek 
a számításnak az eredménye a 4. sz. ábrán látható folytonos görbe, 
melynek kiszámításához alkalmaztuk az (1.4)-es meghatározást. A 
kísérlet jellemző adatait az 1.sz. táblázat mutatja. 

1. számú táblázat: A szabad paraméterek 
kapott értékei 

Paraméter 
Energia, 

GeV 
Értéke Hiba Paraméter Értéke Hiba 

g1 19.4 5.008 0.006 b 1.244 0.053 
g2 23 4.861 0.012 α’ 0.4011 0.0059 
g3 32 4.851 0.005 γ 0.04852 0.0050 
g4 44.7 4.666 0.004 β0 -1.881 0.049 
g5 52.8 4.686 0.005 δ 0.08 fix 
g6 62 4.647 0.005 A számítás kvalitása: 

dof/2 3.4 
g7 546 5.011 0.005 
g8 8000 5.013 0.006 
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A 𝑔𝑖  – mindegyike külön energiánál választott kísérleti adat normálási 
együtthatója. Az 5-7. oszlop paraméterei az (1.6)-(1.8) képletekből lettek 
meghatározva. 

5. számú ábra: Az R(t) függése különböző energiákon 19.4 GeV–től 
8 TeV–ig, (1.6)-(1.8)-as képletek és az 1.sz. táblázat szerint 
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KÖVETKEZTETÉS 

Készítettünk egy olyan modellt, amely egységesen írja le a részecskék 
rugalmas szórását ~10 𝐺𝑒𝑉-től 10 𝑇𝑒𝑉-ig lévő energiatartományban. 

Az „átfedő szakaszok (overlapping bins)” módszer alkalmazásával és az 
egyszerű effektív Pomeronból kiválasztott effektív Pomeron 
amplitúdóval bebizonyítottuk, hogy a proton-proton rugalmas szórás 
differenciális keresztmetszete nem egyszerű exponenciális minden 
energiánál, ami összhangban van a TOTEM kísérlet legfrissebb 
eredményeivel. 

Megállapítottuk, hogy kvantitatívan leírható a nemlineáris trajektóriát 
tartalmazó szimpla Pomeronnal és szintén nemlineáris rezidiuummal. 
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*** 

A rugalmas proton-proton szórás differenciális hatáskereszt-
metszete nem exponenciális viselkedésének modelljei LHC 
energiáknál. 

Ebben az elméleti munkában megvizsgáltuk a proton-proton szórás 
differenciális hatáskeresztmetszetének nem exponenciális 
viselkedésének modelljeit LHC (Large Hadron Collider) energiáknál. 
Készítettünk egy olyan modellt, amely egységesen írja le a részecskék 
rugalmas szórását ~10 𝐺𝑒𝑉-től 10 𝑇𝑒𝑉-ig lévő energiatartományban. 
A jelenség leírásához az amplitúdóban a kétpionos pomeron járulékon 
kívül figyelembe vettük a nem exponenciális viselkedésű energia 
független járulékot. 
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*** 

Models for describing the non-exponential elastic proton-proton 
differential cross-section at LHC energies. 

In this theoretical work we investigate the models which describe the 
non-exponential behaviour of the differential cross section of elastic 
pp scattering at LHC energies. We made a model to describe the elastic 
scattering in the 10 GeV - 10 TeV energy range. Describing this 
phenomenon we use in the amplitude the two pion loop sinularity and 
the energy independent term with non-exponential behaviour. 
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 ................................................................................. Béres Nikoletta ............  

Az alagút ionizáció relativisztikus kváziklasszikus elmélete 

a központi – szimmetrikus külső mezőben 

BEVEZETÉS 

A részecskefizika és magfizika területein a kvantum rendszerek 
kialakulásának és bomlásának instabil ún. kvázistacionárius 
állapotaira vonatkozó eszmék széles körű problémát jelentenek. A 
kvázistacionárius állapotok relativisztikus elmélete eléggé kidolgozott 
olyan esetekben, amikor a potenciál összetevői a fermionok 
kölcsönhatásától a külső mezőben függnek a vektoros típustól, tehát 

Lorentz-vektor komponens van jelen A  [1]. 

Az 1. sz. ábrán látható az alagút ionizáció, amely nagy intenzitású és kis 
frekvenciájú lézerterek esetén figyelhető meg. A Coulomb potenciál 
alakját deformálja a nagy intenzitású elektromágneses tér, és így 
létrehoz egy potenciálgátat. Amennyiben a lézer frekvenciája 
megfelelően kicsi, akkor az alagúthatás révén az elektronnak elegendő 
ideje van eltávolodni az atommagtól. Az alagúteffektus 
bekövetkeztének valószínűsége gyorsan csökken a gát szélességének a 
növekedésével, és gyorsan növekszik, ha a részecske energiájának 
értéke közeledik a potenciális energia értékéhez. Ezen érvek alapján 
belátható, hogy alagút ionizáció valószínűsége nagyon érzékeny az 
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elektromos térerősség nagyságára, és csak egy adott intenzitásküszöb 
felett jelentkezik. [2] 

1. sz. ábra. Alagút ionizáció 

Nagyobb figyelmet fordítva az általános eset vizsgálatára az ½ spinű 
részecske egyidejűleg kölcsönhat a skalár és vektor mezőktől. Sok 
érdekes kérdésre találhatjuk meg a választ a relativisztikus elmélet 
kvázistacionárius állapotaival kapcsolatban, például a szférikus 
szimmetria problémájára, amely lehetővé teszi a Dirac egyenlet pontos 
vagy aszimptotikusan pontos megoldásának megtalálását. 

Ebben a munkában kváziklasszikus megközelítéssel oldjuk meg ezt a 
problémát, amely lehetővé teszi, hogy a rezonanciára ( rE ) és a 

szélességre (Г) egyszerű analitikus kifejezést kapjunk. 

A munka célja a kváziklasszikus aszimptoták fejlesztése, a Dirac 
egyenletre a külső szférikus-szimmetrikus skaláris és vektoriális 
mezőn és a spektrális fizikai feladatokra való alkalmazása. Ilyen 
aszimptotákat a magfúzió területén vagy akár különböző kémiai 
reakcióknál is használnak. 
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A DIRAC EGYENLET WENTZEL-KRAMERS-BRILLUIN FÉLE MEGOLDÁSI 

MÓDSZERE A SKALÁR – VEKTOR POTENCIÁLOKTÓ 

A szögváltozók szétválasztása után az (1.1) egyenlet leírja az ½ spinű 
relativisztikus részecskék mozgását a központi skalár 𝑆(𝑟) és vektor 
𝑉(𝑟) külső mezőben, amely a Dirac egyenletrendszer megoldásához 
vezet a radiális 𝐹 és 𝐺 függvényekre a következőképpen: 

 {
ħ
𝑑𝐹

𝑑𝑟
+
�̃�

𝑟
𝐹 − [(𝐸 − 𝑉(𝑟)) + (𝑚 + 𝑆))]𝐺 = 0,

ħ
𝑑𝐺

𝑑𝑟
+
�̃�

𝑟
𝐹 − [(𝐸 − 𝑉(𝑟)) − (𝑚 + 𝑆(𝑟))]𝐹 = 0

 (1.1) 

itt ħ – Planck állandó, 𝑐 = 1, �̃� = ħ𝑘, 𝑘 = ±(𝑗 +
1

2
) – a Dirac részecskék 

mozgásának integrálja a központi mezőben, 𝑗ħ – teljes 
impulzusmomentum, 𝐹(𝑟) = 𝑟𝑓(𝑟), 𝐺(𝑟) = 𝑟𝑔(𝑟), 𝑓(𝑟) és 𝑔(𝑟) – 
radiális függvények a Dirac bispinor alsó és felső komponenseire [3], 
𝑆(𝑟) – Lorentz–skalár potenciál, és a 𝑉(𝑟) nullkomponensű 4 – 
vektorral rendelkezik 𝐴µ = (𝐴0, 𝐴), ahol 𝐴 = 0,   𝑉(𝑟) = −𝑒𝐴0(𝑟), 𝑒 >

0. 

Az effektív potenciál 𝑈(𝑟, 𝐸) a radiális mozgásra a következő képlettel 
adható meg: 

𝑈(𝑟, 𝐸) =
𝐸

𝑚
𝑉 + 𝑆 +

𝑆2 − 𝑉2

2𝑚
+

𝑘2

2𝑚𝑟2
 

ahol m – a részecske tömege, 𝑘 = {
−(𝑙 + 1),    𝑗 = 𝑙 +

1

2
(𝑙 = 0,2,… . )

𝑙,    𝑗 = 𝑙 −
1

2
       (𝑙 = 1,2,… . . )

. 

Az F és G hullámfüggvényeknek három különböző megjelenése 
lehetséges eltérő területeken: a) potenciál gödör – a 
hullámfüggvénynek oszcilláló jellemzője van; b) potenciál akadály – ez 
már haladó exponens; c) gyorsuló hullám, amely leírja a szabad 
részecskéket. 

A potenciál akadály exponenciális kicsinysége mellett egy kvázi 
klasszikus képletet kapunk, amely a kvantálás új szabálya lesz (1.2), ez 
meghatározza tényleges energiaszinteket. [4] 

 ∫ (𝑝 +
𝑘𝜔

𝑝𝑟
) 𝑑𝑟 = (𝑛𝑟 +

1

2
)𝜋

𝑟1
𝑟0

,       𝑛𝑟 = 1, 2, 3, . .. (1.2) 
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ahol 𝑛𝑟 – radiális kvantumszám, 𝜔 = 1/2(
𝑉′−𝑆′

𝑚+𝑆+𝐸−𝑉
−
1

𝑟
) 

𝑝(𝑟) = 𝑖𝑞 = [(𝐸 − 𝑉(𝑟))2 − (𝑚 + 𝑆(𝑟))
2
− (𝑘/𝑟)2]

1/2
 

- kváziklasszikus impulzus a radiális részecskék mozgására. 

AZ ALAGÚT IONIZÁCIÓ KVÁZIKLASSZIKUS ELMÉLETÉNEK RELATIVISZTIKUS 

ÁLTALÁNOSÍTÁSA 

Az effektív potenciál függése a Lorentz – féle felépítésű külső mezőtől 

A skalár–vektor potenciálnak megvizsgáljuk egy konkrét példáját 
ahhoz, hogy megfigyeljük, hogyan függ a Lorentz–féle felépítésű külső 
mezőtől: 

 𝑉(𝑟) = −
𝜉

𝑟
+ 𝜆𝑣(𝑟),         𝑆(𝑟) = (1 − 𝜆)𝑣(𝑟),        𝑣(𝑟) = 𝜎𝑟 + 𝑉0, (2.1) 

Itt összességében, ha 1/2 ≤ 𝜆 < 1 és 𝜎 ≠ 0, akkor léteznek a fermi–
részecskéknek kvázistacionárius állapotai; itt 𝜉- coulomb együttható, 𝜆 
– a vektoriális és skaláris nagy hatótávú potenciálok 𝑉(𝑟) keverési 
együtthatója. A nagy hatótávolságú potenciál 𝑉(𝑟) hozzájárul a 
Lorentz–vektor 𝑉𝑙.𝑟.(𝑟) = 𝜆 és Lorentz–skalár összetételhez, amely (ha 
1/2< 𝜆 ≤ 1) elsősorban az 𝑟, 0 < 𝑟 < ∞, értéktartományban dominál. 

Az effektív potenciál 𝑈(𝑟, 𝐸𝑟) és a kimeneti potenciálok (2.1) közötti 
összefüggés az, hogy közvetlenül tartalmazza a Dirac egyenlet 𝑈(𝑟, 𝐸𝑟), 
ami nem csak az 𝑟 −től függ, hanem a (2.1) modell paramétereitől is, 
sőt még az 𝐸 energiaszintektől és a 𝑗 teljes impulzustól. Számunkra 
alapvetően fontos, hogy az effektív potenciálnak 𝑈(𝑟, 𝑅𝑟) a 𝜆 < 1/2, 
𝜆 > 1/2 és 𝜆 = 1/2 mellett különböző megjelenése lesz. A munkánk 
célja az effektív potenciál 𝑈(𝑟, 𝐸𝑟) viselkedésének a tanulmányozása 
nagy és kis távolságra 𝑟. A (2.1) kifejezésből felhasználva 𝑉(𝑟) és 𝑆(𝑟) 
összefüggéseket az (1.4) egyenletben, miközben az r csak a 
legegyedibb esetekben tart a nullához (𝑟 → 0), az 𝑟 fő részeinél pedig a 
végtelenhez (𝑟 → ∞), az összefüggés a következő alakban írható fel 
[5]: 
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𝑈(𝑟, 𝐸)~

{
 
 

 
 
(1 − 2𝜆)𝜎2

2𝑚
𝑟2 +⋯ ,       𝑟 → ∞,     𝜆 ≠

1

2
,                           (2.2𝑎)

𝐸 +𝑚

2𝑚
𝜎𝑟 + ⋯ ,           𝑟 → ∞,         𝜆 =

1

2
,                          (2.2𝑏)

𝛾2

2𝑚𝑟2
,             𝑟 → 0,             𝛾2 = 𝑘2 − 𝜉2.                       (2.2𝑐)

 

Az (1.10)–(1.13) kváziklasszikus képletekből könnyen egy 
aszimptotikus kifejezést kapunk az 𝐹(𝑟) és 𝐺(𝑟) radiális függvényekre 
𝑟 → ∞ mellett. Ebből kiderül, hogy a hullámfüggvények 
exponenciálisan csökkennek, ha 0 ≤ 𝜆 ≤ 1/2, és oszcillálódnak, ha 
1/2 < 𝜆 ≤ 1. Illusztráljuk a radiális függvényeknek ezeket az 
aszimptotáit, amelyek a Dirac bispinor felső komponenseinek felelnek 
meg (𝑟 → ∞): 

 𝐹~{
exp(−

√1−2𝜆|𝜎|

2
𝑟2)            ℎ𝑎 0 ≤ 𝜆 < 1/2, 

exp(𝑖
√2𝜆−1|𝜎|

2
𝑟2)               ℎ𝑎 1/2 < 𝜆 ≤ 1.

         (2.3) 

Ebből következik, hogy a (2.1) potenciál modell relativisztikus 
megoldásait stacionáriusnak írják le, és a kvázistacionárius 
rendszereket is, amelyek a (2.3) határfeltételt elégíti ki 𝑟 → ∞ mellett. 

A kvázistacionárius állapotok helyzete 

Az 𝐸𝑟 = 𝐸𝑛𝑟𝑘 kvázistacionárius állapotok helyzete meghatározza a 

kvantálási szabályt, amely a kvantálás integráljának kiszámítása után 
transzcendens egyenlet formáját ölti (2.4): 

{
|𝜎|(𝑐−𝑑)2

�̅�
[�̅�1𝐹(�̅�) + �̅�2𝐸(�̅�) + �̅�3П(�̅�, �̅�) + �̅�4П(

𝑑

𝑐
�̅�, �̅�)] +

𝑘

2(2𝜆−1)|𝜎|
[(𝑐 − 𝑑)(�̅�5П(�̅�+, �̅�) + (�̅�6П(�̅�−, �̅�)) + �̅�7𝐹(�̅�)]} =

√(𝑎−𝑐)(𝑏−𝑑)

2√2𝜆−1
(𝑛𝑟 +

1

2
)𝜋,   (2.4) 

ahol �̅�, �̅�±, �̅�, �̅�, �̅�𝑗  (𝑗 = 1,2,… ,7) értékeit a 𝑝2 = 0 − 𝑎, 𝑏, 𝑐 é𝑠 𝑑 

képletből kapjuk meg. 

𝐹(�̅�), 𝐸(�̅�), П(�̅�, �̅�) –első-, másod- és harmadfokú elliptikus integrálok. 
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A fő transzcendes egyenlet alapján (2.4) összehasonlítjuk a számított 
energiaszintek eredményeit, az 𝐸𝑟 = 𝐸𝑛𝑟𝑘 energiák pontos értékeivel, 

megkapjuk a Dirac egyenlet numerikus megoldását (1.1), amely nagy 
pontosságú kváziklasszikus értékeket mutat, kivétel az 𝑛𝑟~1 alap 
állapotra. 

Általános esetben a (2.4) egyenletnek nincs pontos megoldása, kivétel 
két határesetben, amikor meg tudjuk adni analitikus formában.  

A részecskék alagút átkelésének a valószínűségét a kötött állapotoktól 
a folytonos spektrumú állapotokhoz kváziklasszikus megközelítésben 
a (2.5), (2.6) és (2.7) egyenletek írják le. 

 Г = 𝑇−1 exp[−2Ω],       𝑇 = 2∫
𝐸𝑟−𝑉

𝑝
𝑑𝑟

𝑏

𝑐
,       Ω = ∫ (𝑞 −

𝑘𝜔

𝑞𝑟
)

𝑎

𝑏
𝑑𝑟. (2.5) 

𝑇 =
4

|𝜎|√(𝑎−𝑐)(𝑏−𝑑)(2𝜆−1)
[𝑑�̃�𝑟 + 𝜉 − 𝜆𝜎 (𝑑

2 −
(𝑐−𝑑)2

2(1−�̅�)
) 𝐹(�̅�) +

𝜆𝜎�̅�(𝑐−𝑑)2

2𝑅2
𝐸(�̅�) +

                               (𝑐 − 𝑑) (�̃� − 𝜆𝜎 (2𝑑 +
(𝑐−𝑑)�̅�

�̅�
))П(�̅�, �̅�)],  (2.6) 

Ω =
2√2𝜆−1

√(𝑎−𝑐)(𝑏−𝑑)
[−

|𝜎|(𝑏−𝑐)2

𝑅
[𝑁1𝐹(�̅�) + 𝑁2𝐸(�̅�) + 𝑁3П(𝑣, 𝑥) + �̅�4П(

𝑐

𝑏
𝑣, 𝑥)] +

                          
𝑘

 2(2𝜆−1)|𝜎|
[(𝑏 − 𝑐)(𝑁5П(𝑣+, 𝑥) + (𝑁6П(𝑣−, 𝑥)) + 𝑁7𝐹(𝑥)]. (2.7) 

Az akadály típusú integrálok ezekben a képletekben a teljes elliptikus 
integrálokhoz tartoznak. Feloszthatjuk őket két standart határesetre 
[6]: 

a) Az első esetben a 𝜎𝛾/�̃�𝑟
2 ≪ 1 kvázistacionárius szintek 

szélességét a (2.5) képlet segítségével kaptuk meg, a Ω(�̃�𝑟 , 𝜆) 
függvényt és a 𝑇 periódust a (2.8) és (2.9) képletekkel határozzuk meg. 

 𝑇 ≈
2

𝜎(2𝜆−1)
[−𝜆√�̃�𝑟2 − �̃�2 + (1 − 𝜆)𝜂𝜂2], (2.8) 

 Ω(�̃�𝑟 , 𝜆) =
𝜋

2√2𝜆−1
(

𝜂2
2

𝜎(2𝜆−1)
+ 2𝜉𝜆 +

2�̃�𝑟𝜉√2𝜆−1

√�̃�𝑟
2−�̃�2

), (2.9) 

ahol 

𝜂1 = (1 − 𝜆)�̃� + 𝜆�̃�𝑟 ,             𝜂2 = 𝜆�̃� + (1 − 𝜆)�̃�𝑟  

�̃� = (2𝜆 − 1)−1/2 ln[(𝜂1 +√(2𝜆 − 1)(�̃�𝑟
2 − �̃�2)) 𝜂2

−1], 
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2 

𝜆 = 0.8 

𝜆 = 1 

𝜆 = 0.7 

𝜆 = 0.6 

𝜆 = 0.9 

�̃�𝑟 
0 

20 

40 

60 

Ω(�̃�𝑟 ,𝜆) 

A 2. sz. ábrán látható a Ω(𝐸𝑟 , 𝜆) függvény csökken a növekvő 𝜆 értékek 
mellett, ezért a Lorentz–skalár 𝑆𝑙.𝑟(𝑟) viszonylagos súlya (1 − 𝜆) 
csökken a nagy hatótávolságú részecskék 𝑣(𝑟) kölcsönhatásában, az 
ionizáció valószínűsége pedig hirtelen megnövekszik a 
kvázistacionárius szinteken. 

2. sz. ábra. A Ω(𝐸𝑟 , 𝜆) függvény, amely meghatározza 
az exponenciális tényezőt, amely az 𝐸𝑟 energia szinttől függ, 
az ionizáció valószínűségétől (2.5), 0.44 𝐺𝑒𝑉 < 𝐸𝑟 < 2𝐺𝑒𝑉. 

b) Egy viszonylag gyengébb esetben a Coulomb féle radiális skalár–
vektor mezőktől, a kvázistacionárius szintek szélességére a (2.10) 
aszimptotikus képletet kapjuk, ahol 𝐴𝐶𝑜𝑢𝑙 – a Dirac radiális 
hullámfüggvény aszimptotikus (𝑟 → ∞) együtthatója a Coulomb 
mezőben, a Ф(�̃�0, 𝜆) és 𝜌 függvények adják a (2.12) képletet. 

Г = µ0|𝐴𝐶𝑜𝑢𝑙|
2 (

2µ0
2

|𝜎|𝜂20
)

2𝜉�̃�0
µ0

 

exp {−
Ф(�̃�0,𝜆)

|𝜎|
−
2𝜆µ0𝜌

2𝜆−1
−
2 𝑠𝑔𝑛 𝜎

√2𝜆−1
[
(1−𝜆)𝜂20𝜌

2𝜆−1
+ 𝜆𝜉] arccos(−

𝜂10

𝜂20
𝑠𝑔𝑛 𝜎)}  (2.10) 
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 |𝐴𝐶𝑜𝑢𝑙| = [
(𝜉�̃�−𝑘µ0)µ0

2𝜉�̃�2Г(2𝛾+𝑛′𝑟+1)𝑛
′
𝑟!
]1/2(2µ0)

𝜉�̃�0
µ0 ,  (2.11) 

Ф(�̃�0, 𝜆) = (2𝜆 − 1)
−1 {

𝜂20
2

√2𝜆−1
arccos (−

𝜂10

𝜂20
𝑠𝑔𝑛 𝜎) + 𝜂10µ0𝑠𝑔𝑛 𝜎}, 

                𝜌 =
1

2𝜉�̃�2
[(
𝜉2�̃�2

µ0
2 + 𝑘2)𝜂10 + (

2𝜉2�̃��̃�0

µ0
2 − 𝑘)𝜂20].  (2.12) 

A 3. sz. ábrán látható, hogy ha 𝜎 < 0, a Ф(�̃�0, 𝜆) függvény értéke 
növekszik csökkenő �̃�0 energiaszintek mellett és csökken a növekvő 𝜆 
értékek mellett (1/2 < 𝜆 ≤ 1). A |𝜎|~10−6 − 10−4𝐺𝑒𝑉2  (𝜎 < 0) 
növekvő 𝜆 paraméterekkel (1/2 < 𝜆 ≤ 1) az ionizáció 
valószínűségének növekedéséhez  Г és csökkenő �̃�0 szintekhez vezet 
[7].  

2. sz. ábra. A Ф(�̃�0, 𝜆) függvény, amely meghatározza az 
exponenciális tényezőt, amely az 𝐸𝑟 (GeV) energia szinttől függ, 

az ionizáció valószínűségétől (2.10); a) 𝜎 < 0, b) 𝜎 > 0 

A Ф(�̃�0, 𝜆) függvény monoton csökken növekvő 𝜆 értékek mellett (3b 
ábra), ezért a Lorentz–skalár 𝑆𝑙.𝑟(𝑟) viszonylagos súlya (1 − 𝜆) 
csökken a nagy hatótávolságú részecskék 𝑣(𝑟) kölcsönhatásában, az 
ionizáció valószínűsége pedig hirtelen megnövekszik a 
kvázistacionárius szinteken. 
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KÖVETKEZTETÉS 

 Felállítottunk egy modellt a Dirac egyenlet kváziklasszikus 
aszimptotáira a szférikus–szimmetrikus Lorentz–skalár és 
Lorentz–vektor potenciálokra. Levezettünk egy általános 
kvantálási szabályt relativisztikus esetben, amikor a részecske ½ 
spinű a skalár és vektor külső mezőben egyidejűleg. 

 Általános kifejezést kaptunk a kvázistacionárius szintek 
szélességére, az akadály típusú skalár és vektor potenciálok 
keverékében. 

 Felépítettünk egy relativisztikus kváziklasszikus elméletet a 
Coulomb rendszer ionizációjára (𝑉𝐶𝑜𝑢𝑙 = −𝜉/𝑟) a nagy 
hatótávolságú skalár (𝑆𝑙.𝑟. = (1 − 𝜆)(𝜎𝑟 + 𝑉0)) és vektor 
(𝑉𝑙.𝑟. = 𝜆(𝜎𝑟 + 𝑉0)) mezőben. Két határesetben 𝜎/𝜉�̃�2 ≪ 1 és 
𝜎𝛾/�̃�𝑟

2 ≪ 1 analitikus kifejezést kaptunk az akadály típusú 
rezonanciára és a szélességre, amelyek nagymértékben függnek a 
kötött energiaszintektől és a keveredési állandótól. 
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*** 

The relativistic quasi-classical theory of tunnel ionization in the 
central symmetrical outer field 

The Bohr–Sommerfeld quantization and the Gamow formula for the 
width of quasistationary level are generalized with taking into account 
the relativistic effects, spin and Lorentz structure of the interaction 
potentials. The relativistic quasi-classical theory of ionization of the 

Coulomb system (𝑉𝐶𝑜𝑢𝑙 = −
𝜉

𝑟
) by radial–constant long–range scalar 

(𝑆𝑙.𝑟. = (1 − 𝜆)(𝜎𝑟 + 𝑉0)) and vector (𝑉𝑙.𝑟. = 𝜆(𝜎𝑟 + 𝑉0)) fields is 
constructed. In limiting cases the approximated analytical expressions 
for the position 𝐸𝑟 and width Г of sub–barrier resonances are 
obtained. A strong dependence of the width Г of sub–barrier 
resonances bot hon the bound level energy and the mixing constant 𝜆 
is detected. 

*** 

Релятивістська квазі- класична теорія тунельної іонізації в 
центрально-симетричному зовнішньому полі 

Проведено узагальнення правила квантування Бора–
Зоммерфельда і формули Гамова для ширини квазістаціогарного 
рівня з урахаванням релятивізму, спіну та лоренц–структури 
потенціалів взаємодії. Побудовано релятивістську квазікласичну 

теорію іонізації кулонівської системи (𝑉𝐶𝑜𝑢𝑙 = −
𝜉

𝑟
) радіально – 
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постійними далекодійними скалярним (𝑆𝑙.𝑟. = (1 − 𝜆)(𝜎𝑟 + 𝑉0)) і 
векторним (𝑉𝑙.𝑟. = 𝜆(𝜎𝑟 + 𝑉0)) полями. У граничних випадках 
одержано наближані аналітичні вирази для положення 𝐸𝑟 і 
ширини Г підбар’єрних ренонансів, які демонструють сильну 
залежність Г від енергії зв’язаного рівня і коефіцфєнта 
змішування 𝜆. 

Béres Nikoletta, 
Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Ukrán-Magyar Oktatási- 
Tudományos Intézet, 
Fizika Szak, VI. évfolyam 
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„A matematika a kulcs és az ajtó 
a tudományokhoz.” 

(Galileo Galilei) 

 

.................................................................................. Hires Lajos..........................  

Véges p-csoportok vadsága lokális gyűrűk felett 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A matematikában és az absztrakt algebrában, a csoportelmélet a 
csoport nevű algebrai struktúrával foglalkozik. A csoportelmélet 
nélkülözhetetlen számtani eszköze a vegytan és fizika sok ágának, 
különösen a kvantumfizikának. Többek között a csoportelmélet a 
kémiában elsősorban a szimmetriacsoportok vagy pontcsoportok 
elméletében jelentkezik. 

A csoportok lokális gyűrűk feletti mátrix-reprezentációinak 
legfontosabb esetei a következők: 

1) 𝐺 ‒ 𝑝-csoport, 𝐾 ‒ null karakterisztikájú gyűrű, 𝐾/Rad 𝐾 ‒ null 
karakterisztikájú gyűrű (nem modulárid eset); 

2)  𝐺 ‒ 𝑝-csoport, 𝐾 ‒ 𝑝𝑠( 𝑠 > 0) karakterisztikájú gyűrű 
(moduláris esett); 

3)  𝐺 ‒ 𝑝-csoport, 𝐾 ‒ null karakterisztikájú gyűrű, 𝐾/Rad 𝐾 ‒ 
𝑝𝑠( 𝑠 > 0)  karakterisztikájú gyűrű (moduláris eset). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Absztrakt_algebra
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Megjegyezzük, hogy minél kisebb a csoport rendje vagy az 𝑠 szám, 
annál nehezebb bebizonyítani a csoport vadságát. 

Az 1) és 2) esetek már tisztázottak az [1]-[6] cikkekben. 

Célul tűztük ki olyan tétel megfogalmazását és bizonyítását, amely a 2-
csoport valamely lokális kommutatív gyűrű feletti vadságára adott 
volna választ. E feladat sikeres megoldása a csoportelmélet, különösen 
annak reprezentáció-elméletének egyik nagyon fontos kérdésére adott 
választ és ezzel lezárta a csoportok reprezentáció elméletének egyik 
alapvető fejezetét, a 2-csoport vizsgált lokális gyűrűk feletti 
vadságának problémáját. 

VÉGES P-CSOPORTOK LOKÁLIS GYŰRŰK FELETTI VADSÁGA 

Tétel 1. Adott aH   − ciklikus 8 rendű csoport, K  −null 

karakterisztikájú Noether lokális integritás tartomány 2 
karakterisztikájú maradékosztályok testel és W  − a K gyűrű maximális 

ideálja. A aH   csoport vad a K  felett, akkor és csak akkor,ha 

.2KW   

Bizonyítás. Az elégséges feltétel a [3]-ból következik. Bizonyítjuk a 
szükséges feltételt. Legyen KW 2  és .2, KtWt   

Vizsgáljuk a következő ),( BA
 
mátrix K -reprezentációját a aH   

csoportnak: 

 ),,(
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ahol E  − 𝑛 – edrendű egységmátrix, 
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( A  és B  − tetszőleges 𝑛 – edrendű mátrixok a 𝐾 gyűrű felett). 

Könnyen belátható a felépített reprezentációt felhasználva, hogy a 
vizsgált csoport vad lesz a K gyűrű felett. 

Tétel bebizonyítva. 

Tétel 2. Adott aG   −4 rendű ciklikus  2-csoport, K  − 

nullkarakterisztikájú Noether lokális integritás tartomány 2 
karakterisztikájú maradékosztályok testel és KK 2/  nem főideálok 

gyűrűje. A G  csoport vad a K  gyűrű felett. 

Bizonyítás. Legyen adott ,2/ KKK   akkor létezik olyan KI  nem 

főideál, hogy ,,vuI   ahol ,Kvu   ,Kuv   ,2Kuu   .2Kvv   

Tehát KvKu 2  és ,2KuKv   vagyis tetszőleges b  és c  a K  

gyűrűből  

)(2 Kkkcvbu   

teljesül: 

),(mod0 Vcb   

ahol .RadKV   

A ),( BA  leképezés K -reprezentációja lesz a G  csoportnak. 
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ahol E  − 𝑛-edrendű egységmátrix, A  és B  − tetszőleges nn -

mátrixok a K  gyűrű felett. Felírjuk a ),( BAa  mátrixot másképpen: 
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Tegyük fel, hogy ),( BA  és ),( BA  K -ekvivalensek, vagyis létezik 

olyan ),8( KnGLC , hogy: 

 ).,(),( BAaCCBAa    (2) 

Nyilvánvaló, hogy C  invertálható mátrix és 
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ahol 1C  − n4  rendű mátrix, 4C  és 6C  − nn(2 −természetes szám). 

A )6,1( iiC  felírjuk a következő alakban: 
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ahol nnijC  -mátrixok a K  felett. 

Felírjuk a (2) a következő alakban: 
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Innen kapjuk: 

 ,0110 TCCT    (3) 

 ,2114120 CTCCTCT    (4) 

 ,32231635130 CTCTCCTCTCT    (5) 

 .524625 CTCCTC    (6) 
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A (6) felírjuk: 
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és az (5)-ből kapjuk: 
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ahol  ,011 DS    .102 DS   

Az utolsó egyenlőségből kapjuk: 

 ,22111412)
~

( CSCSCCSCiE    (8) 

 .22111422)
~

( CSIVCSCCSCiE    (9) 
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A (8) felírjuk: 
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CuCC

CuCvCC

CvCC

CvCvCC

 (10) 

Ha összeadjuk, a rendszer első kettő egyenletét kapjuk: 

,152)121155( CCCCv   

ahonnan: 

 ).)(mod1211(55 VCCC   (11) 

Hasonlóan, ha az utolsó kettő egyenletet adjuk össze: 

,162)1314(56 CCCuvC   

kapjuk: 
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innen: 
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 (13) 

Az első kettő egyenletből kapjuk: 
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Az utolsó kettő egyenletből: 
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Az utolsó egyenlőségből kapjuk: 

 ,322413163513)
~

( CTCSCSCCSCSCiE   (16) 

 .322413164523)
~

( CTCSIVCSCCSCSCiE   (17) 

A (16) felírjuk: 


















































 

8887

7877

006867

5857

00

0

2827

1817

0

0

CC

CCBA

CC

CCvE

CC

CC

E

E
 



























 













00

0

1314

1413

001112

1211 E

CC

CCBA

CC

CC
 



Hires Lajos: Véges p-csoportok vadsága lokális gyűrűk felett 

 
163 

 

,
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CC

vE

uE
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CC
 

innen kapjuk: 

 ,1715131187775727 CuCCACBCACvCC   (18) 

 ,18161188785828 CvCBCBCACvCC   (19) 

 ,2725141217 CuCCACC   (20) 

 .28261218 CvCBCC   (21) 

A (7), (12), (18) és (20)-ből kapjuk: 

 ),(mod)1211(77 VACCAC   (22) 

és а (7), (19) és (21)-ből kapjuk: 

 ).(mod)1211(88 VBCCBC   (23) 

A (17) egyenlőségből pedig: 

,37353331776747 CuCCACCuCC   

.4745343237 CuCCACC   

Összeadjuk az utolsó kettő egyenlőséget, kapjuk: 

 ).)(mod3433(77 VCCC   (24) 

Tehát a (7), (11) és(15) kapjuk: 

).)(mod1112(333455667788 VCCCCCCCC   

Innen és a (22), (23)-ból kapjuk: 

 
).(mod7777

),(mod7777

VBCBC

VACAC




 (25) 

Könnyen belátható, hogy 77C  − invertálható a K  gyűrű felett. 

Tétel bebizonyítva. 
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KÖVETKEZTETÉS 

Kutatásom objektuma (tárgya) a véges 2 csoportok. Azok vadságát 
vizsgáltam valamely lokális gyűrű felett. Mint ismert, a 2-est 
tartalmazó feladatok a legérdekesebbek és kevésbé kutatott 
feladatoknak számítanak a csoportok reprezentációelméletében. 
Minden, a csoportok reprezentáció elméletében megoldott ismert 
feladat, először a kettőnél nagyobb esetekben került megoldásra. 
Kutatók sokasága csak ezután tért át a másodrendű csoportok 
vizsgálatához és a megfogalmazott feladat megoldásához. Így történt 
a 2-csoport esetében is lokális gyűrű felett. A munkában sikerült 
bebizonyítani a 2-csoport vadságát valamely lokális gyűrű felett. 
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адическими коэффициентами // Сб. «Бесконечные группы и 
примыкающие алгебраические структуры», Киев, Институт 
матем. НАН Украины. ‒ 1993. ‒ C. 5-14. 

*** 

Дикість скінченних груп «п» над локальними факторіаль-
ними кілцями 

В роботі було досліджено дикість циклічної 2-групи над 
нетеровою локальною областю цілісності. Доведено умову 
дикості скінченної 2-групи над деяким локальним факторіальним 
кільцем характеристики нуль з полем лишків характеристики 2. 

*** 

Wildness of P-Groups Over Local Factorial Rings 

There have been investigated the wildness of cyclic 2-group over 
nother local factorial ring. One founds conditions of wildness of a finite 
2-groups over some local factorial ring of characteristic zero with 
residue field of characteristic 2. 

Hires Lajos, 
Ungvári Nemzeti Egyetem, 
Ukrán-Magyar Oktatási- 
Tudományos Intézet, 
Matematika és Fizika Tanszék, 
Matematika: Kibernetika, 
V. évf. 
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 Jenkovszky László és 

 ................................................................................. Szanyi István ...................  

A „törés” jelenség a rugalmas proton-proton szórásban 

BEVEZETÉS 

A „törés” jelenség első alkalommal 1972-ben volt észlelve [1] a CERN 
(European Organization for Nuclear Research – Európai Nukleáris 
Kutatási Szervezet) egyik részecskegyorsítójának, az ISR (Intersecting 
Storage Rings – Keresztező Tárológyűrűk) mérési adatainak 
elemzésekor. Közel negyven év elteltével a jelenséget újra észlelték a 
CERN LHC (Large Hadron Collider – Nagy Hadronütköztető) 
gyorsítójának 8 [2] és 13 𝑇𝑒𝑉 [3,4] energián mért adataiban. 

A „törés” jelenség nem más, mint a rugalmas 𝑝𝑝 szórás differenciális 
hatáskeresztmetszetének eltérése a tisztán exponenciális viselkedéstől 
−𝑡 = 0.1 𝐺𝑒𝑉2 közelében. Rövid időn belül az ISR mérések [5] után, a 
jelenséget úgy magyarázták [6], mint a t-csatorna unitaritásának a 
megnyilvánulása létrehozva egy két-pion hurkot (1. ábra).  
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1. ábra: A rugalmas szórás Feynman diagramja egy t-csatorna cserével, 
amely tartalmaz egy elágazási pontot t=4m_π^2 –nél. 

Az LHC-ben 8 TeV tömegközépponti energián a TOTEM (TOTal cross 
section, Elastic scattering and diffraction dissociation Measurement – 
Teljes hatáskeresztmetszet, rugalmas szórás és diffrakció mérés) 
Együttműködés által mért új adatok [2] is megerősítik a jelenség 
magyarázatát. A „törés” az ISR és LHC energiák esetében is 
−𝑡 = 0.1 ± 0.01 GeV2értéknél helyezkedik el a kúpon (a differenciális 
hatáskeresztmetszetet görbéjén). 

A mérést végző kutatók az adatok leírására egy lineáris exponenciális 
kifejezést alkalmaznak, majd azt sorban fejtik ki [1-4]: 

        |𝐴𝑁|= 𝑎𝑒𝑏𝑡 → |𝐴𝑁| = 𝑎𝑒𝑏1𝑡+𝑏2𝑡
2+𝑏3𝑡

3+⋯,  (1) 

ahol az a és b_i paraméterek értékeit a mért adatokra illesztik. Egy 
ilyen megközelítés statisztikailag jól leírja a mért adatokat, azonban 
hátterében nincs fizikai jelentés és nem alkalmas arra, hogy 
extrapoláljunk az ISR adatokról az LHC adatokra. Az extrapoláció 
céljából szükséges tisztázni a jelenség egységességét és fizikai hátterét. 
Ebben az irányban már több elméleti munka is született [7,8]. Mi erre 
a célra egy egyszerű Regge-pólus modellt alkalmazunk, benne két 
Regge cserével: egy Pomeronnal és egy másodlagos effektív 
Reggeonnal. 

A kiindulópontunk a „törés” jelenség leírására a két-pion hurok 
hozzájárulás (két-pion csere) bevezetése a t-csatornába a Regge-
trajektóriákon keresztül. A Regge-trajektóriák nem lineáris komplex 
függvények. Braut és Zwanziger megmutatták [9], hogy a trajektóriák a 
küszöb közelében az 

Im𝛼(𝑡) ~ (𝑡 − 𝑡0)
𝑅𝑒𝛼(𝑡0)+

1

2     (2) 



Scientia Denique, VII./1., 2017 — Fizika 
 

 
168 

 

kifejezésnek megfelelően viselkednek, ahol t_0 a küszöb, amely a 

Pomeron és az f trajektóriákra 𝑡0 = 4𝑚𝜋
2 ,, ahol m_π a pion tömeg. 

Mivel Reα(t_0 ) nagyon kicsi, így helytálló a négyzetgyökös kifejezés 

𝛼(𝑡) ~√𝑡0 − 𝑡,     (3) 

amelyet fel fogunk használni. A küszöb a pozitív 𝑡 = 4𝑚𝜋
2  értéknél 

jelenik meg, míg a törés a negatív t értéknél „szimmetrikusan” a 

4𝑚𝜋
2értékhez, azonban ez a tükröződés az analitikus függvények 

tulajdonsága. 

A rugalmas proton-proton szórás differenciális hatáskeresztmetszete a 
0.01 < |𝑡| < 0.35 GeV2átadott impulzus-négyzet tartományban egy 
lineáris exponenciális kifejezéssel íródik le, csak −𝑡 = 0.1 GeV2 érték 
közelében tér el ettől. Ebben a munkában ezt az eltérést egy egyszerű 
Regge-pólus modell segítségével tanulmányozzuk, feltételezve a 
jelenség univerzalitását a nagyenergiás hadron szórásban.  

A következőkben röviden ismertetjük a modellt és teszteljük annak 
életképességét azzal, hogy a pp-szórás teljes hatáskeresztmetszetére 
illesztjük. Továbbá először illesztjük modellünket az ISR 
energiatartományokra [5], majd a TOTEM Együttműködés által mért 

LHC √𝑠 = 8 TeV adatokra [2]. Elvégzünk egy becslést az LHC 

√𝑠 = 13 TeV méréseire és végül végrehajtjuk a leképzést az ISR-ből az 
LHC-re. 

1. EGYSZERŰ REGGE-PÓLUS MODELL 

A céljainkra egy egyszerű Regge-pólus modellt [10] használunk fel egy 
szuperkritikus Pomeronnal A_P és egy effektív Reggeonnal A_f, mely 
nagyon hasonló az f Reggeonhoz, de nem ugyanaz, mivel utóbbi 
trajektória paraméterei kötöttebbek. Ez alatt azt értjük, hogy egy 
"igazi" f Reggeon trajektória paramétereinek egyezniük kell a Chew-
Frautchi tartománnyal is, ami viszont nem kötelező az effektív 
Reggeon számára. Az f Reggeonon kívül más Reggonok is 
szerepelhetnek a szórás leírásában, de ezeket a kisebb járulékokat úgy 
vesszük figyelembe, hogy elengedjük a Reggeon paramétereit, így az 
"effektívvé" válik. Tehát egy valódi f Reggeon paraméterei kötöttek, 
míg az effektívé kevésbé. A szórási amplitúdót a következőképpen 
kaphatjuk meg: 
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  𝐴(𝑠, 𝑡) = 𝐴𝑃(𝑠, 𝑡) + 𝐴𝑓(𝑠, 𝑡) (4) 

ahol  𝐴𝑃(𝑠, 𝑡) = −𝑎𝑃𝑒
𝑏𝑃𝛼𝑃(𝑡)𝑒−

𝑖𝜋𝛼𝑃(𝑡)

2 (𝑠/𝑠0𝑃)
𝛼𝑃(𝑡), (5.1) 

𝐴𝑓(𝑠, 𝑡) = −𝑎𝑓𝑒
𝑏𝑓𝛼𝑓(𝑡)𝑒−

𝑖𝜋𝛼𝑓(𝑡)

2 (𝑠/𝑠0𝑓)
𝛼𝑓(𝑡) (5.2) 

és                       𝛼𝑃(𝑡) = 𝛼0𝑃 + 𝛼𝑃
′ 𝑡 − 𝛼1𝑃(√4𝑚𝜋2 − 𝑡 − 2𝑚𝜋), (6.1) 

𝛼𝑓(𝑡) = 𝛼0𝑓 + 𝛼𝑓
′ 𝑡 − 𝛼1𝑓(√4𝑚𝜋

2 − 𝑡 − 2𝑚𝜋) (6.2) 

trajektóriák. A következő képleteket használjuk a teljes 
hatáskeresztmetszetre 

𝜎𝑇 =
4𝜋

𝑠
𝐼𝑚𝐴(𝑠, 𝑡 = 0) (7) 

és a differenciális hatáskeresztmetszetre 

    
𝑑𝜎

𝑑𝑡
=

𝜋

𝑠2
|𝐴(𝑠, 𝑡)|2.   (8) 

Az 𝑠 és 𝑡 Mandelstam változók, megfelelően a tömegközépponti 
energia-négyzet és az átadott impulzus-négyzet, 𝑚𝜋 - a pion (pi-
mezon) tömege. A modell 12 szabad paramétert tartalmaz: 

𝑎𝑃(√mbGeV
2), 𝑏𝑃 (dimenzió nélküli), 𝛼0𝑃 (dimenzió nélküli), 

𝛼𝑃
′ 𝑡 (GeV−2), 𝛼1𝑃 (GeV

−1), 𝑠0𝑃 (GeV
2), 𝑎𝑓 (√mbGeV2), 

𝑏𝑓  (dimenzió nélküli), 𝛼0𝑓 (dimenzió nélküli), 𝛼𝑓
′ 𝑡 (GeV−2), 

𝛼1𝑓 (GeV
−1), 𝑠0𝑓(GeV

2). Ezek értékei nagyrészt ismertek. Illesztéseink 

során két módszert követünk: 1. próbáljuk minimalizálni a 
paraméterek számát, felhasználva a paraméterek ismert értékeit [10]; 
2. a paraméterek értékeit szabadon hagyjuk. 
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2. A PP SZÓRÁS TELJES HATÁSKERESZTMETSZETÉNEK ILLESZTÉSE 

Számításainkat a 𝑝𝑝 szórás teljes hatáskeresztmetszetének 
illesztésével kezdjük az előző részben ismerettett egyszerű modellünk 

felhasználásával. Az illesztéshez az adatokat [5] a 2.3 ≤ √𝑠 ≤
30000 𝐺𝑒𝑉 tartományban vesszük. Az illesztés eredményét rögzített 
𝛼0𝑃 és 𝛼0𝑓 paraméterek mellett a 2.1 ábrán láthatjuk, míg szabad 

értékeik mellett a 2.2 ábrán. Mindkét esetben az 1. táblázat 
tartalmazza az illesztett paraméterek értékeit. Az 𝑠0𝑃 és 𝑠0𝑓 

paramétereket próbáltuk szabadon hagyni az illesztések során, de 
hatékonyabbnak bizonyul 1 𝐺𝑒𝑉2 értéken rögzíteni őket, ellenben az 
illesztés nem volt megfelelő. 

1. táblázat: Az illesztett paraméterek értékei 

a teljes pp szórás hatáskeresztmetszetére. 

2.1 ábra: A pp szórás teljes hatáskeresztmetszetének 
illesztése rögzített 𝛼0𝑃 és 𝛼0𝑓 paraméterekkel     

Rögzített 𝛼0𝑃 és 𝛼0𝑓 paraméterekkel Szabad 𝛼0𝑃 és 𝛼0𝑓 paraméterekkel 

𝛼0𝑃 
1.0808 

(rögzített) 
𝛼0𝑓 

0.5 

(rögzített) 
𝛼0𝑃 1.0841 𝛼0𝑓 0.55022 

𝑎𝑃 1.4441 𝑎𝑓 1.5645 𝑎𝑃 1.2102 𝑎𝑓 2.2075 

𝑏𝑃 1.0869 𝑏𝑓 4.4201 𝑏𝑃 1.1991 𝑏𝑓 3.1944 

𝑠0𝑃 1 (rögzített) 𝑠0𝑓 1 (rögzített) 𝑠0𝑃 1 (rögzített) 𝑠0𝑓 1 (rögzített) 
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2.2 ábra: A pp szórás teljes hatáskeresztmetszetének 
illesztése szabad 𝛼0𝑃 és 𝛼0𝑓 paraméterekkel. 

3. AZ ISR ADATOK ILLESZTÉSE 

A rugalmas pp szórás differenciális hatáskeresztmetszetének 

illesztésekor öt energiaszintet választottunk ki: √𝑠 = 23.5, 30.7, 44.7, 
52.8 és 62.5 GeV2 az átadott impulzus-négyzet 0.01 < |𝑡| < 0.35 𝐺𝑒𝑉2 
tartományában [5]. Az említett energiaszinteken a differenciális 
hatáskeresztmetszet −𝑡 = 0.1 ± 0.01 𝐺𝑒𝑉2 értéknél eltér a tisztán 
exponenciális alaktól. Az illesztést az 2. pontban bemutatott modellel 
végezzük. Az illesztés eredményeit a 3.1 (4 szabad paraméterrel) és 3.2 
ábrák (10 szabad paraméterrel) mutatják, míg az illesztett 
paraméterek értékei a 2. táblázatban láthatóak az illesztés minőségét 
jellemző 𝜒2/𝐷𝑂𝐹 mennyiséggel (𝜒2 – khí-négyzet statisztika, 𝐷𝑂𝐹 – a 
szabadsági fokok száma). 
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2. táblázat: Az illesztett paraméterek értékei 
az ISR adatokra 4 és 10 szabad paraméterrel 

3.1 ábra: Az illesztés eredménye az ISR 
adatokra 4 szabad paraméterrel  

4 szabad paraméterrel 10 szabad paraméterrel 

𝛼0𝑃 
1.08 

(rögzített) 
𝛼0𝑓 

0.5 

(rögzített) 
𝛼0𝑃 1.1183 𝛼0𝑓 0.81788 

𝛼𝑃
′  

0.3 

(rögzített) 
𝛼𝑓
′  1 (rögzített) 𝛼𝑃

′  0.78884 𝛼𝑓
′  0.81479 

𝛼1𝑃 
0.03 

(rögzített) 
𝛼1𝑓 

0.1 

(rögzített) 
𝛼1𝑃 -0.18933 𝛼1𝑓 0.29002 

𝑎𝑃 0.000223 𝑎𝑓 0.14083 𝑎𝑃 0.81934 𝑎𝑓 0.15812 

𝑏𝑃 9.1486 𝑏𝑓 11.3814 𝑏𝑃 1.0431 𝑏𝑓 4.9996 

𝑠0𝑃 1 (rögzített) 𝑠0𝑓 1 (rögzített) 𝑠0𝑃 1 (rögzített) 𝑠0𝑓 1 (rögzített) 

𝐷𝑂𝐹 359 
𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 0.5746 𝐷𝑂𝐹 353 

𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 0.5251 
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3.2 ábra: Az illesztés eredménye az ISR 
adatokra 10 szabad paraméterrel 

A következőkben két olyan mennyiség kiszámítását végezzük el, amely 
lehetőséget ad arra, hogy „lássuk” a „törést”. Az egyik ilyen mennyiség 
a lokális dőlés: 

                𝐵(𝑠, 𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑛
𝑑𝜎

𝑑𝑡
. (9) 

A másik ilyen mennyiség a differenciális keresztmetszet normalizált 
formája, az úgynevezett R arány: 

𝑅(𝑠, 𝑡) =
𝑑𝜎

𝑑𝑡
−𝑟𝑒𝑓

𝑟𝑒𝑓
, (10) 

ahol 𝑟𝑒𝑓 = 𝐴𝑒𝐵𝑡 - a referenciafüggvény, melynek 𝐴 és 𝐵 paramétereit a 
mért adatokra való illesztésből kapjuk meg. Az utóbbi években a 
TOTEM az R arányt használja a „törés” szemléletésére [2-4]. 

Az ISR adatokra [5] kiszámított dőléseket a 4.1 – 4.5 ábrák mutatják, 
míg az R arányok és a refernciafüggvény 𝐴 és 𝐵 paraméterei a 5.1 – 5.5 
ábrákon láthatóak. 
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4.1 ábra: Lokális dőlések az ISR √𝑠 = 23.5 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

4.2 ábra: Lokális dőlések az ISR √𝑠 = 30.7 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel     

4.3 ábra: Lokális dőlések az ISR √𝑠 = 44.7 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel    
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4.4 ábra: Lokális dőlések az ISR √𝑠 = 52.8 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

4.5 ábra: Lokális dőlések az ISR √𝑠 = 62.5 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

5.1 ábra: R arányok az ISR √𝑠 = 23.5 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel    
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5.2 ábra: R arányok az ISR √𝑠 = 30.7 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

5.3 ábra: R arányok az ISR √𝑠 = 44.7 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

5.4 ábra: R arányok az ISR √𝑠 = 52.8 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 
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5.5 ábra: R arányok az ISR √𝑠 = 62.5 𝐺𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel  

A lokális dőlések ábráin (4.1. - 4.5 ábrák) a „törést” a sima görbék 
ábrázolják, míg az R arányok ábráin (5.1 - 5.5 ábrák) a jelenséget a jól 
kivehető „horpadt” görbék ábrázolják. Ha ez a jelenség nem lenne ott, a 
horpadás kevésbé lenne kivehető. 

4. AZ LHC ADATOK ILLESZTÉSE 

A 3. ponthoz hasonlóan, elvégezük az illesztést a TOTEM 

Együttműködés által mért LHC √𝑠 = 8 TeV adatokra [2] felhasználva 
az 2. pontban bemutatott modellünket. Az illesztés eredményit a 6.1 és 
6.2 ábra mutatja, a lokális dőlések a 7. ábrán láthatóak, míg a 8. ábra 
muatja az R arányokat. A 3. táblázat taralmazza az illesztett 
paraméterek értékeit, és az illesztés minőségét jellemző mennyiséget. 

A 9. ábrán láthatunk egy becslést a √𝑠 = 13 𝑇𝑒𝑉 differenciális 
hatáskeresztmetszetére és R arányára. 

3. táblázat: Az illesztett paraméterek értékei az 

LHC √𝑠 = 8 𝑇𝑒𝑉 adatokra 4 és 10 szabad paraméterrel 

4 szabad paraméterrel 10 szabad paraméterrel 

𝛼0𝑃 
1.08 

(rögzített) 
𝛼0𝑓 

0.5 
(rögzített) 

𝛼0𝑃 1.0889 𝛼0𝑓 0.61457 

𝛼𝑃
′  

0.3 
(rögzített) 

𝛼𝑓
′  

1 
(rögzített) 

𝛼𝑃
′  0.46384 𝛼𝑓

′  0.95366 

𝛼1𝑃 
0.03 

(rögzített) 
𝛼1𝑓 

0.1 
(rögzített) 

𝛼1𝑃 0.03292 𝛼1𝑓 -0.09393 

𝑎𝑃 
0.0000453

48 
𝑎𝑓 117137 𝑎𝑃 1.1814 𝑎𝑓 11.272 

𝑏𝑃 10.7496 𝑏𝑓 -20356.8 𝑏𝑃 1.1654 𝑏𝑓 5.5432 

𝑠0𝑃 
1 

(rögzített) 
𝑠0𝑓 

1 
(rögzített) 

𝑠0𝑃 
1 

(rögzített) 
𝑠0𝑓 

1 
(rögzített) 

𝐷𝑂𝐹 26 
𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 0.09777 𝐷𝑂𝐹 20 

𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 0.09845 
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6.1 ábra: Az illesztés eredménye az LHC √𝑠 = 8 𝑇𝑒𝑉 
adatokra 4 szabad paraméterrel 

6.2 ábra: Az illesztés eredménye az LHC √𝑠 = 8 𝑇𝑒𝑉 
adatokra 10 szabad paraméterrel   
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7. ábra: Lokális dőlések az LHC √𝑠 = 8 𝑇𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel 

8. ábra: R arányok az LHC √𝑠 = 8 𝑇𝑒𝑉 
esetén 4 és 10 szabad paraméterrel  

9. ábra: Becslés az LHC √𝑠 = 13 𝑇𝑒𝑉 adatokra    
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5. LEKÉPZÉS AZ ISR-RŐL AZ LHC-RE 

A 2. pontban bemutatott modell felhasználásával elvégezzük a leképzést az 

ISR adatokról az LHC adatokra. Két esetet vizsgálunk meg: előbb csak az 

ISR adatokat [5] használjuk fel, majd pedig az LHC 8 𝑇𝑒𝑉 [2] adatokat is. 

Az első esetben a leképzés eredményeit a 10.1 és 10.2 ábrák mutatják, a 

paraméterek pedig az 1. táblázatban szerepelnek. A második esetben az 

eredményt a 11.1 és 11.2 ábrák mutaják, míg a 4. táblázat tartalmazza az 

illesztett paraméterek értékeit. 

10.1 ábra: Leképzés az ISR-ről az LHC-re csak 
az ISR adatokat felhasználva 4 szabadparaméterrel  

10.2 ábra: Leképzés az ISR-ről az LHC-re csak 
az ISR adatokat felhasználva 10 szabad paraméterrel    



Jenkovszky -- Szanyi: A „törés” jelenség a rugalmas proton-proton szórásban… 

 
181 

 

4. táblázat: Az illesztett paraméterek értéke az ISR-ről 
az LHC-re történő leképzés esetén 4 és10 szabad 

paraméterrel felhasználva az ISR és LHC adatokat is. 

11.1 ábra: Leképzés az ISR-ről az LHC-re csak 4 szabad 
paraméterrel felhasználva az ISR és az LHC adatokat is    

4 szabad paraméterrel 7 szabad paraméterrel 

𝛼0𝑃 1.08 
(rögzített) 

𝛼0𝑓 
0.5 

(rögzített) 
𝛼0𝑃 1.0971 𝛼0𝑓 

0.5 
(rögzített) 

𝛼𝑃
′  0.3 

(rögzített) 
𝛼𝑓
′  1 

(rögzített) 
𝛼𝑃
′  0.487269 𝛼𝑓

′  1 
(rögzített) 

𝛼1𝑃 0.03 
(rögzített) 

𝛼1𝑓 
0.1 

(rögzített) 
𝛼1𝑃 -0.02424 𝛼1𝑓 

0.1 
(rögzített) 

𝑎𝑃 0.00005947 𝑎𝑓 -28.6249 𝑎𝑃 0.05389 𝑎𝑓 0.0735 

𝑏𝑃 10.4853 𝑏𝑓 0.88288 𝑏𝑃 3.8426 𝑏𝑓 13.6625 

𝑠0𝑃 1 (rögzített) 𝑠0𝑓 
1 

(rögzített) 
𝑠0𝑃 

1 
(rögzített

) 
𝑠0𝑓 

1 
(rögzített) 

𝐷𝑂𝐹 389 
𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 8.8174 𝐷𝑂𝐹 386 

𝜒2

𝐷𝑂𝐹
 1.0033 
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11.2 ábra: Leképzés az ISR-ről az LHC-re csak 7 szabad 
paraméterrel felhasználva az ISR és az LHC adatokat is 

Az utolsó extrapoláció végrehajtásában előnyösebbnek bizonyult az 𝑓 
trajektória paramétereket ismert értékeiken rögzíteni, ezáltal a szabad 
paraméterek száma itt 7 lett. Rögzítés nélkül több paraméter is eltért 
fizikai értékétől. 

DISZKUSSZIÓ ÉS KONKLÚZIÓK 

A modell sikeres illesztése a proton-proton szórás teljes 
hatáskeresztmetszetére (1.1 és 1.2 ábrák) jól mutatja a Regge-pólusok 
hatékonyságát, amelyek lehetővé teszik az energiafüggés 
reprodukációját. A 𝑡 függőség parametrizációja sokkal komplikáltabb, 
mivel a diffrakciós kúp szabálytalanságokat tartalmaz, mint például a 
vizsgálat alatt álló „törés”. Ennek ellenére a munkában bemutatott 
illesztések többnyire egységesek és csak kis részletekben térnek el. 
Láthatóan a szabad paraméterek száma nem nagyon befolyásolja az 
illesztések minőségét. Annak érdekében, hogy a ISR-nél észlelt „törést” 
összehasonlítsuk az LHC-nél észlelttel, elvégeztük az ISR adatok 
újraillesztését és kiszámítottuk a normalizált alakot (5.1 - 5.5 ábrák) 
egy referenciafüggvény felhasználásával, ahogyan az LHC adatok 

esetében végzik [2, 3, 4]. Becslésünk az LHC √𝑠 = 13 𝑇𝑒𝑉 adatokra (9. 
ábra) érdekes lehet a a további kísérleteknél. 
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Megmutattuk, hogy a 𝑝𝑝 diffrakciós kúp eltér a lineáris exponenciális 

alaktól az ISR adatok esetében 23.5 ≤ √𝑠 ≤ 62.5 𝐺𝑒𝑉 tartományban, 

és az LHC adatok esetében is √𝑠 = 8 és 13 𝑇𝑒𝑉 energiákon, 
amelyeknek hasonló a természetük: ugyanannál az értéknél jelennek 
meg 𝑡 ≈ −0.1 GeV2-nél; közelítőleg egyforma konkáv alakjuk van 
összehasonlítható mérettel ∆𝐵(𝑡) ≈ 2 ÷ 4; illeszthetőek egyszerű 𝑡-től 
függő függvényekkel. Leképezni a 𝑡-től való függést az 
energiatartomány közötti nagy különbség miatt az ISR-ről az LHC-re 
nem triviális feladat. Mi ezt egy egyszerű Regge-pólus modellel 
végeztük el, amely két trajektóriát tartalmaz: egy elsődleges Pomeron 
és egy mádodlagos effektív 𝑓 Reggeon trajektóriát. A küszöb 
szingularitásnak (a négyzetgyökös tagnak) minkét trajektóriában meg 
kell lennie, bár a Pomeronnak köszönhetően az 𝑓 tajektóriának csak 
másodlagos hatása van. 

A munkában bemutatott eredmény nyitva hagy és felhoz néhény 
kérdést, mint például azt, hogy a „törés” miért csak a proton-proton 
szórás esetében észlelhető és miért nem a proton-antiproton szórás 
esetében, például a Tevatron részecskegyorsítóban? Ha a Pomeron 
univerzális, a jelenségnek a proton-antiproton szórásban is meg 
kellene mutatkoznia. Ez esetleg a Tevatron adatok szegényes 
statisztikájának tulajdonítható, ezzel megakadályozva az ilyen apró 
effektusok észlelését. 

Következtetésképp, a jelenség még pontosabb vizsgálatára több precíz 
mérési adatra van szükségünk és további illesztésekre 
továbbfejlesztett modellekkel a szórási amplitúdóra nézve, amelyek 
több részletet tartalmaznak Regge trajektóriákat illetően, beleértve az 
Odderont, a Pomeron hasonmását is. 
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*** 

A „törés” jelenség a rugalmas proton-proton szórásban 

A munkában bemutatásra kerül, hogy a rugalmas pp szórás 
differenciális hatáskeresztmetszete eltér az exponenciális 
viselkedéstől −𝑡 = 0.1 𝐺𝑒𝑉2 közelében úgy az ISR mint az LHC 
energiáknál, mely az unitaritás által előírt két-pion hurok 
következménye a 𝑡-csatornában. Egy egyszerű Regge-pólus modell 
segítségével extrapoláljuk a törést az ISR adatokról az LHC adatokra. 
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*** 

The "break" phenomenon in the elastic proton-proton scattering 
We show that the deviation from exponential behavior of the 
diffraction cone observed near −𝑡 = 0.1 GeV2 both at the ISR and the 
LHC (so-called break) follows from a two-pion loop in the 𝑡-channel 
imposed by unitarity. By using a simple Regge-pole model we 
extrapolate the "break" from the ISR energy region to that of the LHC. 
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 Kovács Zsanett és 

 ................................................................................. Tóth Péter ............................  

Az eloszlás és az eloszlás karakterisztikáinak becslése a 

kárpátaljai magyar iskolák végzőseinek száma és a magyar 

intézetekbe felvételizők száma között az összefüggés 

vizsgálatára 

BEVEZETÉS 

A matematikai statisztika egyik legfontosabb feladata a statisztikai 
hipotézisek ellenőrzése statisztikai adatok alapján, a kísérletek 
eredményeinek a hipotézishez való megfelelőségének leellenőrzése. E 
feladatok között nem veszti el aktualitását az illeszkedésvizsgálat sem. 
Például, mint ismert, számos ágyúlövés, amelyeket különböző 
körülmények között hajtanak végre, normál eloszlástörvénynek 
felelnek meg. Azonban az eloszlás nem mindig ismert bizonyos 
kísérletek elvégzésekor. Például, mérési hibák, hibás termékek száma 
a gyártásban, hívások száma egy telefonállomáson, fizikai, kémiai 
kísérletek eredményei, társadalmi kutatások eredményei, mindegyik 
alárendeltetik valamely eloszlásnak. Előre nem tudjuk sem az 
eloszlástörvényüket sem a paramétereiket ezeknek az értékeknek. 
Ezért fontos szerepet játszanak azok a szempontok, amelyek lehetővé 
teszik ellenőrizni a hipotéziseket az eloszlás típusáról. Annak ellenére, 
hogy az adott kérdéssel közel 100 éve foglalkoznak, a téma ma is 
aktuális, hiszen az új statisztikai adatok az orvosi tudományban, a 
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szociológiában, a közgazdaságtanban, a fizikában, a pénzügyi 
matematikában új feladatokhoz vezetnek. 

A várható érték, a diszperzió és a szórás fontos karakterisztikák a 
valószínűségszámításban. Mivel a várható érték egy középérték 
(átlagérték), ezért ezzel a karakterisztikával sokszor találkozunk a 
mindennapi életben: a diákok átlagmagassága, átlagfizetés, átlag 
csapadékmennyiség, stb. A diszperzióval és a szórással már nem 
találkozunk olyan gyakran, de ezek a karakterisztikák sem kevésbé 
fontosak. Ezt a karakterisztikát még Pascal és Ferma 1654-ben 
használták, de pontosan nem határozták meg. Úgy tartják, hogy a 
várható érték fogalmát 1657-ben Christiaan Huygens fogalmazta meg. 
A véletlen érték karakterisztikáinak tulajdonságai kivizsgálásával 
foglalkoztak Bernulli 1713-ban, Laplace a XVII. század második 
felében. A karakterisztikák mai formáját Csebisev fogalmazta meg 
1936 és 1938 között.[1] 

Az adott kutatásban mi azt a célt tűztük ki, hogy kivizsgáljuk a 
kárpátaljai magyar iskolák végzőseinek száma és a magyar intézetekbe 
felvételizők száma között az összefüggést. Elsősorban ez a kutatás a 
kárpátaljai magyar felsőoktatási intézetek számára lesz érdekes. De 
vajon mi is a témaválasztás aktualitása? Mint a kutatásban felvetett 
adatokból látszik, az utóbbi években a felvételizők száma növekszik, de 
sajnos a felsőoktatási intézetekre nézve, a diákok száma nem 
növekszik. Ezért az itt megkezdett kutatások a jövőben arra adnak 
lehetőséget, hogy felsőoktatási intézetekbe felvételizők számát és a 
diákok számát meg tudjuk határozni. A kutatásban Excel-táblázat 
segítségével kiszámítottuk az adatok várható értékét és szórását. Ezen 
kívül kiszámítottuk ezen adatok között a korrelációt és a korrelációs 
együtthatót. Az első minta számára feltételeztük azt, hogy ez a minta 
rendelkezik normális eloszlással. E feltételezés kivizsgálásához 
felhasználtuk a 𝜒 2-próbát és a Mathematica program segítségével 
megvizsgáltuk. Ezt a próbát Carl Pearson fogalmazta meg a XIX. század 
végén és a [3] munkájában jelentette meg. 

Az adott kutatás a következő részekből áll: bevezetés, amelyben 
megfogalmaztuk a kutatás aktualitását és a kutatás célját; ezután az 
alapfogalmak fejezetében összegyűjtöttük a kutatás értelmezéséhez 
szükséges definíciókat, tételeket és magyarázatokat; a kutatás 
alaprésze tartalmazza magát a hipotézisvizsgálatot és a 
karakterisztikák kiszámítását. A cikk befejezésében lévő összegzés 
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fejezetben feltüntettük a kutatásban elért eredményeket és a további 
kutatások céljait. 

ALAPFOGALMAK 

Definíció. [2] (Statisztikai mező) A 

(Ω, A, 𝑃ϑ), ϑ ∈ Θ 

statisztikai mező, ha Θ paraméterhalmaz és (Ω, A, 𝑃ϑ) valószínűségi 
mező minden ϑ ∈ Θ esetén. 

Példa. [4] Egy érmedobás modellje: 

Ω = {F, I}; A = { ∅, {F}, {I}, {F, I}}  ; 

𝑃p({F}) = p;  𝑃p({I}) = 1 − p;  p ∈ [0, 1] = Θ. 

Definíció. [2] (Minta) A 

ξ =(
ξ1
⋮
ξn

): Ω → X ⊆ℝ𝑛  

valószínűségi vektorváltozót mintának nevezzük, ahol n ∈ N a 
mintanagyság és 𝜉𝑖  az i. mintaelem. 

Definíció. [2] (Minta realizációja). Egy minta realizációja az 

𝑥 =(

𝑥1
⋮
𝑥𝑛
)∈ℝ𝑛 

konkrét megfigyelt számsorozat. 

Példa. [4] 

Megfigyeltük egy benzinkútnál tankolók számát öt napon keresztül. A 
megfigyelések: 78, 89, 167, 90, 85 – azaz a minta realizációja 
(78, 89, 167, 90, 85) 𝑇és a mintanagyság 5. 

Definíció. [2] (Mintatér). Az X halmaz mintatér, a minta lehetséges 
értékeinek halmaza. Elemei a mintaértékek. 

A minta – aszerint, hogy a mintaelemek milyen típusúak – lehet 
független, független azonos eloszlású, diszkrét és abszolút folytonos. 
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Eloszláscsaládok. 

𝐹ϑ(s) := 𝑃ϑ(ξ
1

<𝑠1, ξ
2

<𝑠2, . . . ,ξ
𝑛

<𝑠𝑛) ⇒ 

𝐹ϑ(s) = ∏ 𝑃ϑ(ξi < 𝑠1)
𝑛
𝑖=1 , ha a mintaelemek függetlenek.  

𝐹ϑ(s) = ∏ 𝐹ϑ(si) 
𝑛
𝑖=1  ha a mintaelemek független azonos eloszlásúak. 

Jelölések. Jelöljük ϑ ∈ Θ paraméter esetén a várható értéket 𝐸ϑ-val, a 
szórást 𝐷ϑ-val, abszolút folytonos eloszlású minta sűrűségfüggvényét 
𝑓ϑ-val és diszkrét mintánál 𝑝ϑ(s):= 𝑃ϑ (ξ = s). 

Definíció. [2] (Statisztika). A T: X → ℝ𝑘függvényt statisztikának 
nevezzük. 

Definíció. [2] (Statisztika). A T(ξ)-t (is) statisztikának nevezzük, ha T: 
X → ℝ𝑘 függvény. 

HIPOTÉZISVIZSGÁLAT 

Definíció. [2] (Nullhipotézis, ellenhipotézis). A 𝐻0-t nullhipotézisnek 
(jelezni akarjuk, ha nem igaz), a 𝐻1-t pedig ellenhipotézisnek 
nevezzük. Paraméterekkel 

𝐻0: ϑ ∈𝛩0 és   𝐻1: ϑ ∈𝛩1,     ahol     𝛩0∪𝛩1 = Θ    és     𝛩0 ∩ 𝛩1 = ∅. 

Példák. [4] (1) Igaz-e, hogy 0,5 valószínűséggel születik fiúgyermek? 
Ekkor a 𝐻0 nullhipotézis az, hogy 0,5 valószínűséggel születik 
fiúgyermek, a 𝐻1 ellenhipotézis pedig az, hogy nem 0,5 
valószínűséggel. Azaz 𝐻0: p = 0, 5 és 𝐻1: p ≠ 0, 5. 

(2) Mi lehet egy autóvezető által okozott károk számának eloszlása? Itt 
𝐻0: az, hogy a kárszám Poisson eloszlású, a 𝐻1 pedig az, hogy nem 
Poisson eloszlású. 

Definíció. [2](Lehetséges hibák). Elsőfajú hiba: 𝐻0 igaz, de elutasítjuk. 

Másodfajú hiba: 𝐻0 hamis, de elfogadjuk. 
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1. sz. táblázat. A hipotézis vizsgálat 
lehetséges eredményei 

  Aktuális helyzet 

  
Nullhipotézis 

igaz 
Nullhipotézis 

hamis 

Döntés 

Elfogadjuk a 
nullhipotézist 

Helyes döntés Másodfajú hiba 

Elutasítjuk a 
nullhippotézist 

Elsőfajú hiba Helyes döntés 

Definíció. [2] (Statisztikai próba, véletlenített próba) 

A T: X → ℝ korlátos függvényt statisztikai próbának nevezzük. 
A T: X → [0, 1] függvényt véletlenített próbának nevezzük, ahol T(x) a 
𝐻0 bekövetkezésének valószínűsége  

Definíció. [2] (Elfogadási illetve elutasítási tartomány). A mintateret 
két diszjunkt tartományra osztjuk, az 𝑋𝑒 elfogadási és az 𝑋𝑘 elutasítási 
vagy kritikus tartományra. 

X = 𝑋𝑒∪𝑋𝑘     és     𝑋𝑒∩𝑋𝑘 = ∅ 

A 𝑃ϑ(ξ∈𝑋𝑘)  ϑ ∈𝛩0 az elsőfajú hiba valószínűsége. 
A 𝑃ϑ(ξ∈𝑋𝑒)  ϑ ∈𝛩1 a másodfajú hiba valószínűsége.  
Gyakran statisztika (próbafüggvény) segítségével határozzuk meg: 

T(x) =  {
 1 ,       𝑥 ∈  𝑋𝑘
0,        𝑥 ∉  𝑋𝑘

 

Definíció. [2](Próba szignifikaszintje). Az α ∈ (0, 1) a statisztikai próba 
terjedelme, ha ∀ϑ ∈𝛩0-ra 

𝑃ϑ(ξ ∈𝑋𝑘)  ≤ α 

Az α ∈ (0, 1) a statisztikai próba szignifikaszintje (pontos terjedelme), 
ha 

sup𝑃ϑ(ξ∈𝑋𝑘) = α 

ϑ∈Θ0 
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Definíció. [2] (Erőfüggvény). A  

β(ϑ) =𝑃ϑ (ξ ∈𝑋𝑘) = 1 −𝑃ϑ(ξ∈𝑋𝑒)        ϑ ∈𝛩1 

függvényt a próba erőfüggvényének nevezzük. 

𝝌𝟐-próba. 

Ha 𝑋𝑖∼ (0, 1)   (i = 1, 2, . . . , r), akkor 

𝑋1
2 + 𝑋2

2 + · · · + 𝑋𝑟
2∼𝜒 𝑟

2 

r szabadságfokú 𝜒 2eloszlás. 

Legyen a 𝐻0 hipotézis az, hogy az 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑟 teljes 
eseményrendszerre teljesül P(𝐴1)= 𝑝1,P(𝐴2) =  𝑝2, . . . , P(𝐴𝑟) =  𝑝𝑟. 
Ekkor ha a 𝐻0 igaz, akkor 

𝜒 𝑟−1
2 ∼∑

( 𝜈𝑖– n𝑝𝑖)
2

 n𝑝𝑖

𝑟
𝑖=1  

azaz ha a tesztstatisztika éréke nagyobb, mint az r − 1 szabadságfokú 
𝜒 2 eloszlás 1 − α kvantilise, elutasítjuk a 𝐻0 hipotézist. 

Tegyük fel, hogy r = 2, 𝐻0: P(A) = p és ν az A gyakorisága n kísérletből. 
Ekkor 

𝜒 2=
(𝜈 − 𝑛𝑝)2

𝑛𝑝
 + 
 ((𝑛 − 𝜈) − 𝑛(1 − 𝑝))2

𝑛(1−𝑝)
 = 
(𝜈 − 𝑛𝑝)2

𝑛𝑝
 + 
(𝜈 − 𝑛𝑝)2

𝑛(1−𝑝)
 = 
(𝜈 − 𝑛𝑝)2

𝑛𝑝(1−𝑝)
 

Legyen 

𝜉𝑖={
1, ha az i. kísérletnél A bekövetkezik
0,   különben                                             

      (i = 1, 2, . . . , n) 

Ekkor 

ν = ∑ 𝜉𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     E(𝜉𝑖) = p,       𝐷2(𝜉𝑖) = p(1 − p) 

amiből 

𝜒 2 = (
∑𝜉𝑖−𝑛E(𝜉1)

√𝑛𝐷(𝜉1)
)
2 𝑛→+∞
→    𝜒 1

2 

BECSLÉSES 𝝌 𝟐 -PRÓBA 

Legyen a 𝐻0 hipotézis az, hogy az 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑟 teljes 
eseményrendszerre teljesül P(𝐴𝑖) = 𝑝𝑖(𝜗1, 𝜗2, . . . , 𝜗𝑠) minden i = 1, 2, . . 
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. , r-re, ahol 𝜗1, 𝜗2, . . . , 𝜗𝑠ismeretlen paraméterek. Ekkor ha a 𝐻0 igaz, 
akkor 

𝜒 𝑟−𝑠−1
2 ∼∑

( 𝜈𝑖– n�̂�𝑖)
2

 n�̂�𝑖

𝑟
𝑖=1 , ahol �̂� a 𝑝𝑖(𝜗1, 𝜗2, . . . , 𝜗𝑠) becslése 

azaz, ha tesztstatisztika éréke nagyobb, mint az r − s − 1 szabadságfokú 
χ-négyzet eloszlás 1 − α kvantilise, elutasítjuk a 𝐻0 hipotézist. 

Megjegyzés. Folytonos eloszlások esetén az illeszkedésvizsgálatnál a 
teljes eseményrendszer a számegyenes felosztása révén jön létre, úgy 
hogy ügyelünk arra, hogy minden intervallum közel azonos 
valószínűségű legyen. Ha paraméterbecslés szükséges, akkor az ML 
becslés alkalmazható. [5] 

LINEÁRIS REGRESSZIÓ, LINEÁRIS MODELL ÉS SZÓRÁSANALÍZIS 

A következő fogalmak megtalálhatóak a [1] és a [6] könyvekben. 

Gyakori eset, hogy nem ismerjük a számunkra érdekes mennyiség (Y) 
pontos értékét (pl. holnapi részvényárfolyam, vízállás, időjárás). Van 
viszont információnk a hozzá kapcsolódó mennyiségekről (X – mai 
értékek). A feladat olyan 𝑓0 megtalálása, amelyre 𝑓0(X) a lehető legjobb 
közelítése Y -nak. Matematikailag 𝑓0 megoldása a következő 
szélsőérték–problémának (legkisebb négyzetes becslés). 

min
𝑓
𝐸(𝑌 − 𝑓(𝑋))2 

Valószínűségszámításbeli ismeretek alapján 

𝐸(𝑌 − 𝑎)2minimumhelye E(Y ) ⇒ 

𝐸(𝑌 − 𝑓(𝑋))2minimumhelye𝑓0(x) = 𝐸(𝑌 | 𝑋 = 𝑥) 

Lineáris 𝑓 függvény esetén 

𝐸(𝑌 − 𝑎𝑋 − 𝑏)2 minimumhelye {
𝑎 =

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝐷2(𝑋)
=
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋,𝑌)𝐷(𝑌)

𝐷(𝑋)

𝑏 = 𝐸(𝑌) − 𝑎𝐸(𝑋)
 

EGYSZERŰ LINEÁRIS MODELL 

A következő fogalmak megtalálhatóak a [5] könyvben. 

𝑌𝑖= a𝑋𝑖  + b + 휀𝑖  
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ahol 𝑋𝑖 a magyarázó változó értéke, 휀𝑖  független, azonos eloszlású hiba. 
E(휀𝑖)=0 és általában feltesszük, hogy normális eloszlásúak. 

Az a és b együtthatók becslése. 

(𝑋1, 𝑌1),(𝑋2,𝑌2), . . . ,(𝑋𝑛, 𝑌𝑛) 

𝑌𝑖 = a𝑋𝑖 + b + 휀𝑖       (i = 1, 2, . . . , n) 

Legyen 

g(a, b) = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑎𝑋𝑖 − 𝑏)
2𝑛

𝑖=1  

amiből 

𝜕𝑔

𝜕𝑏
 = −∑ 2(𝑛

𝑖=1 𝑌𝑖 − 𝑎𝑋𝑖–𝑏) = 0 és 

𝜕𝑔

𝜕𝑎
 = −∑ 2𝑋𝑖(

𝑛
𝑖=1 𝑌𝑖 − 𝑎𝑋𝑖– 𝑏) = 0 

Felhasználva, hogy 

𝑋 = 
∑𝑋𝑖

𝑛
,      𝑌=  

∑𝑌𝑖

𝑛
,      𝑋2 =  

∑𝑋𝑖
2

𝑛
,    𝑋𝑌 = 

∑𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
 

kapjuk 

b + a𝑋 = 𝑋 és b𝑋  + a𝑋2 = 𝑋𝑌  

Tehát az együtthatók becslése 

�̂� =
𝑋𝑌 −𝑋 ·𝑌

𝑋2−(𝑋 )2
= 

∑(𝑋𝑖−𝑋 )(𝑌𝑖−𝑌)

∑(𝑋𝑖−𝑋 )
2  

𝑏 ̂= 𝑌 − �̂�𝑋  

Feltételezni fogjuk, hogy adva van 2 minta. Kiszámítjuk az első minta 
mintaközépét és szórását. Felépítünk egy hisztogramot. Feltételezzük, 
hogy a mintának normális eloszlása van, 𝜒 2próba segítségével ezt 
leellenőrizzük. Kiszámítjuk a korrelációs együtthatót mindkét 
mintánál és ez alapján kiderítjük, hogy van e lineáris összefüggés a két 
minta között. 

KUTATÁSUNK ALAPRÉSZE 

Tételezzük fel, hogy a megfigyelt sokaság a kárpátaljai iskolák 
végzősei. Azt is feltételezzük, hogy ebből a sokaságból csináltunk 2 
mintát. Az első a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolát végzett diákok 
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száma, a második pedig a kárpátaljai magyar felsőoktatási 
intézményekbe felvett diákok száma. Mi ki akarjuk deríteni, hogy 
milyen eloszlása lesz a sokaságnak, például az első minta alapján. Ezen 
kívül kiszámítjuk a mintaközépet és a szórást. 

Számítógép segítségével könnyen kiszámítható, hogy 

𝑋 = 1057,428571 

𝜎 =150,3073043 

Könnyen látható (1. sz. ábra), hogy az első minta esetében, ha azt 
feltételezzük, hogy a minta normál eloszlott, teljesül a 3𝜎 törvénye, 
vagyis a mintában szereplő értékek több mint 90%-a helyezkedik el 3𝜎 
távolságban a várható értéktől. Most kiderítjük, hogy milyen is az 
eloszlása az első mintának. Ehhez felhasználjuk a 𝜒 2- próbát. Legyen 
megadva α=0,05 szignifikaszintje. Akkor a próbában felhasznált 
statisztika 𝜒𝑚

2 =0,15, amelyet Mathematica program segítségével 
számítottunk ki. Most a kritikus értékek táblázatából (melléklet) a 𝜒 2- 
próba számára megtaláljuk a megfelelő értéket, amely megfelel a 6 
szabadságfoknak,  𝜒𝑘𝑟

2 = 1,64. Most összehasonlítva azt a két értéket, 
megkapjuk, hogy 𝜒𝑚

2 < 𝜒𝑘𝑟
2 . Ez azt jelenti, hogy a próbát követően a 𝐻0 

hipotézist elfogadjuk és a mintának normális eloszlása lesz. Kiderítjük, 
hogy létezik-e lineáris összefüggés a kárpátaljai magyar tannyelvű 
iskolát végzett diákok és a kárpátaljai magyar felsőoktatási 
intézményekbe felvett diákok között. Ehhez Excel-táblázatok 
segítségével kiszámítjuk a korrelációt ezen adatok között. 

1. sz. ábra. A kárpátaljai magyar iskolákban végzett 
diákok száma 2010-2016 között 
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2. sz. táblázat. A Kárpátaljai statisztikai 
központ adatai alapján 

Mivel a korrelációs együttható közelít a nullához, ez azt jelenti, hogy a 
kárpátaljai magyar tannyelvű iskolát végzett diákok és a kárpátaljai 
magyar felsőoktatási intézményekbe felvett diákok között nincs 
lineáris összefüggés. 

ÖSSZEGZÉS 

Az adott kutatás célja az volt, hogy kiderítsük, hogy milyen eloszlásnak 
rendeltetik alá a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolát végzett diákok 
száma, ehhez mi felhasználtuk a 𝜒 2- próbát és ellenőriztük, hogy ezek 
az adatok normális eloszlásúak-e. Mivel a próba felhasználása után azt 
kaptuk meg, hogy a megfigyelt esemény kisebb a kritikus értéknél, ez 
azt jelenti, hogy a hipotézist, ami arról szól, hogy a kárpátaljai magyar 
tannyelvű iskolát végzett diákok számának normális eloszlása van, 
elfogadjuk. A második feladat, amelyet célul tűztünk ki ebben a 
kutatásban abban rejlett, hogy kiderítsük, hogy lineáris 
összefüggésben áll-e a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolát végzett 
diákok száma és a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményekbe 
felvett diákok száma. Mint ahogy a kutatás alaprészében már meg volt 
mutatva, ezen adatok között nincs lineáris összefüggés. Ez azt jelenti, 
hogy a regresszió egyenesét adott esetben nem lehet felépíteni. Emiatt 
az adott kutatásunk ezzel véget ér. A továbbiakban megpróbálunk 
felhasználni más próbákat az eloszlás meghatározásához és 
kivizsgáljuk, hogy létezik-e más összefüggés (nem lineáris) a 

Év  
Kárpátaljai magyar 

iskolát végzett diákok 
száma (X) 

Felvételizők 
száma (Y) 

XY 𝑋2 

2010 1297 493 639421 1682209 

2011 1139 300 341700 1297321 

2012 1095 429 469755 1199025 

2013 1106 342 378252 1223236 

2014 948 338 320424 898704 

2015 984 803 790152 968256 

2016 833 680 566440 693889 

Átlag 1057,428571 483,5714 500877,7143 1137520 

𝜎 150,3073043 cov -0,36473095   
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kárpátaljai magyar tannyelvű iskolát végzett diákok száma és a 
kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményekbe felvett diákok száma 
között. Intuitívan feltételezzük, hogy ennek az összefüggésnek lennie 
kell, de számszerű bizonyítása további kutatásokat követel. 

Felhasznált irodalom: 

1. Kolmogorov, A. N. A valószínűségszámítás alapfogalmai, 1974. 

2. Bolla Marianna–Krámli András: Statisztikai következtetések 
elmélete, Typotex, 2005 

3. Carl Pearson, On the criterion that a given system of deviations from 
the probable in the case of correlated system of variables is such that 
it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling, 
1900 

4. Móri - Szeidl - Zempléni: Matematikai statisztika példatár, Eötvös 
Kiadó, 1997 

5. Obádovics J. Gyula, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, 
2016. 

6. Solt György, Valószínűségszámítás, 1993. 

*** 

Оцінки закону розподілу та вибіркових характеристик 

Дана робота присвячена вивченню перевірки гіпотез про вигляд 
закону розподілу. Крім цього, досліджено зв’язки між 
випускниками угорськомовних шкіл Закарпаття та вступниками 
до угорськомовних вищих навчальних закладів. В роботі 
наведено основні поняття з математичної статистики, які 
необхідні для розуміння цілі дослідження. В роботі обчислено 
вибіркове середнє, дисперсію, серeднє квадратичне відхилення та 
коефіцієнт кореляції. Всі числові характеристики пояснені та 
інтепретовані. В ході дослідження всі обчислення проводились за 
допомогою електронних таблиць Excel, крім перевірки гіпотези. 
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Перевірка гіпотези була здійснена за допомогою програмного 
пакету Mathematica. 

*** 

The estimation of the distribution and the distribution law 
characteristics 

This research is devoted to the examination of hypothesis of the 
distributive law. Also, the correlation between the graduates of 
Hungarian schools and appliers to Hungarian higher educational 
institutions was examined. In this research the fundamental concepts 
ofmathematical statisticsare described for the better understanding of 
the purpose of this work. The sample mean, the dispersion, the 
standard deviation and the correlation coefficient were calculated. All 
the numerical characteristics are explained and interpreted. Through 
the work every calculation except the verification of the hypothesis 
were calculated in Excel tables. The verification of the hypothesis was 
done with the Mathematica program package. 
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Melléklet 

A Khi-négyzet eloszlás kvantilis értékei 
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 Boros László és 

.................................................................................. Kovács Eleonóra .......  

Ukránok Lengyelország kötelékében (1918-1939) 

Szükséges-e Lengyelország és Ukrajna múltjának 1918-1939 közötti 
szakaszáról politikatörténeti összefoglalót alkotni és olvasni? Abban az 
esetben, ha Lagzi Gábor munkáját böngésszük, a válasz igenlő lehet. 

A bevezetésben olvashatjuk, hogy „az Osztrák-Magyar Monarchiához 
tartozó Galíciában mind lengyelek, mind az ukránok saját Piemontjukat 
látták.” (7. o.) Ahol sikerülhet megteremteniük önálló államukat. A 
főcím (Ellenzékiség és együttműködés) utal a lengyel-ukrán kapcsolatok 
1918-39 közötti történetének rétegeire. Az alcím (Ukránok a két 
világháború közötti Lengyelországban) árnyalja a problémát. 

Galícia az első világháború végéig az Osztrák-Magyar Monarchia részét 
képezte. Az első világháború kitörése változást hozott. Ennek 
előzményeit és a módosulás mikéntjét és lehetőségeit ismerteti a 
szerző az első fejezetben. Megtudhatjuk, hogy a 19. század végén a 
lengyel politikai gondolkodásban milyen elképzelések születtek az 
eljövendő lengyel állam létezését tekintve (föderalista és korporatív). 

A történelem szakirányú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók 
számára historiográfiából hasznos lehet Az ukrán nemzeti mozgalom 
története c. témakör tartalmának ismerete. Minél több szenvtelen és 
objektív tudósításra van szükségünk a témával kapcsolatban magyar 
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nyelven is. Természetesen, fordítást is készíthetünk, de elsősorban a 
történészi objektivitáson van a hangsúly, ami egyértelműen jelen van a 
tárgyalt munka esetében. Olvashatunk arról, hogy 1871-ben a 
lembergi János Kázmér Egyetemen a német helyett a lengyel lett a 
hivatalos nyelv, de elmerülhetünk az 1876-os emsi ukáz 
következményeinek részletezésében, vagy elgondolkodhatunk azon, 
hogy 1894-ben a lembergi tudományegyetemen ukrán nyelvű 
egyetemes történelmi tanszék működhetett, vezetőjének Mihajlo 
Hrusevszkij történészt nevezték ki. Tájékozódhatunk a témával 
kapcsolatban, és töprenghetünk. Akár annak aktualitásáról is. 

Miközben az első fejezetet olvassuk, felmerülhet bennünk, hogy egy 
lassan hömpölygő folyam (a történelem, mint folyamat) egy bizonyos 
szakaszáról készült leírást olvasunk. Az említett folyamat szakaszait a 
következő bekezdésben érzékeltetjük. 

A nyugat-ukrán földek a XVIII. század végén – Lengyelország három 
felosztása miatt– a Habsburg Birodalom kötelékébe kerültek. A XIX. 
században ezek a területek lettek az ukrán nemzeti ébredés 
központjai. Az első világháború utolsó éveiben, és az azt követő 
időszakban rövid ideig létezett egy független – de sok szempontból 
gyenge − ukrán állam. Az újonnan létrejött Lengyelország igényt 
tartott ezekre a területekre, de Szovjet-Oroszország is érdekelt volt a 
terület elfoglalásában. Végül az 1921-es rigai béke Lengyelországnak 
jutatta a területet, amelyen több mint ötmillió ukrán élt1. 1923. 
március 15-én a Nagykövetek Tanácsa elfogadta a dokumentumot, 
amely alapján a Lengyel Köztársaság a vitatott területen bevezethette 
a saját jogrendszerét. 

Lagzi Gábor ismerteti az ukránok helyzetét Lengyelország kötelékében 
a két világháború közötti időszakban. Eközben nemcsak a kisebbséggel 
kapcsolatos kormányzati intézkedésre és azok következményeire 
koncentrál. Elsősorban a politikatörténetre összpontosító műről 
beszélünk, amely az eseménytörténet bemutatása során, ha szükséges, 
a kép árnyalása érdekében társadalmi és gazdasági összefüggésekre is 
kitér. Eközben a szerző a semlegesebb Kelet-Galícia megnevezést 
használja a „Kelet-Kis-Lengyelország” vagy a „Nyugat-Ukrajna” 

                                                           
1 Lengyelország összlakosságának megközelítőleg egy hatoda. A szerző 
kiemeli, hogy az 1921-es népszámlálási adatokkal és a hivatalos korabeli 
statisztikákkal óvatosan kell bánni. 
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megnevezés helyett. A földrajzi helyek megnevezésére a legtöbb 
esetben a korabeli helységneveket alkalmazza. 

A munkában alapvetően időrendi sorrendben követhetjük az 
eseményeket, a lengyel belpolitika fontosabb állomásai alkotják a 
fejezeteket, ez alól csak egy esetben tér el a Szerző2. Az első fejezetben 
historiográfiai áttekintést kapunk. A szerző a terjedelmi keret miatt 
ebben a tekintetben nem törekszik teljességre. A legtöbb forrás a 
lengyel szakirodalomból és levéltári forrásokból származik. Sok 
felhasznált korabeli ukrán forrás a mai Lengyelország Nemzeti 
Könyvtárában, valamint a varsói Egyetemi Könyvtárban található. 
Magyar nyelven sajnos ezen időszak és terület történelmével kevés 
művet olvashatunk. Lagzi Gábor ebben a fejezetben ismerteti a lengyel 
és ukrán törekvéseket egy önálló állam létrehozása érdekében, 
továbbá konkretizálja, mit is értettek a lengyelek a „Keleti Végek” 
fogalma alatt. 

A második fejezetben a Keleti Végek bemutatására kerül sor lengyel 
nézőpontból. Ennek során a szerző a lengyel-ukrán viszony történelmi 
bemutatásán kívül főként az első világháború és 1923 közötti 
időszakra koncentrál. Lagzi Gábor ismerti a Nyugat-Ukrán 
Népköztársaság felszámolásának körülményeit, valamint a Piłsudski-
Petlura szövetség működését a rigai béke megkötéséig. Az 
eseménytörténet tárgyalását a szerző azzal zárja, hogy a Keleti Végeket 
a Népszövetség Lengyelország részeként ismeri el. 

A következő fejezet olvasása során megismerhetjük a két világháború 
közötti Lengyelországban élő ukrán kisebbség helyzetének egyes 
részleteit. Bemutatásra kerül a lakosságon belüli arányuk, földrajzi 
elhelyezkedésük és társadalmi-gazdasági rétegződésük. Szintén ebben 
a részben fedezhetjük fel az ekkor érvényben lévő alkotmány- és 
kisebbségvédelmi dokumentumok fontosabb részeit. Kitűnik, hogy a 
haladó – a polgárok jogegyenlőségét és számos jogát garantáló – 
törvénykezés ellenére, ezek alkalmazása a legtöbb esetben nem 
valósult meg a lengyel nemzetiségi politikában (vallás- és 
sajtószabadság korlátozása, stb.). 

Az ötödik fejezetben a parlamentáris időszak (1926 májusáig) ukrán-
politikáját tekinti át a szerző. Ez egy igen változékony korszaknak 
tekinthető. Az egymást váltó kormányok időnként ukránbarátnak 

                                                           
2 Henryk Józewski vajdasága (1928-1938) 
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tekinthető, máskor nacionalista, ukránellenes politikát folytattak. 
Legfőképpen azért fontos ez az időszak, mert számos törvény (például 
az úgynevezett Kresy-beli törvények) és ekkor meghozott döntés 
(nyelvhasználat a hivatalos ügyintézésben, oktatás; katonai és civil 
telepítések a keleti vajdaságokban) a későbbiekben is döntően 
befolyásolta a kisebbségben élők mindennapjait. 

A hatodik fejezet a Piłsudski puccsát követő időszakot mutatja be 1926 
és 1930 között. Ekkor az ukránok rádöbbenhettek, hogy nem történt 
pozitív változás a kezdeti remények ellenére sem a lengyel 
kisebbségpolitikában. Ezt az időszakot tekintve földrajzi tekintetben 
két típusba osztható a kisebbségpolitika. Volhíniában a vajdává 
kinevezett Henryk Józewski tett kísérletet a lengyel-ukrán közeledés 
megvalósítására. Viszont Kelet-Galíciában komoly összetűzésekre és 
atrocitásokra került sor a lengyel hatóságok és az ellenük fellépő 
ukrán nacionalisták (OUN) terrorakciói miatt. Szó esik az 1928-as 
választásról és az ukrán pártok tevékenységéről. Számos ukrán párt 
jött létre az 1920-as években. Minden társadalmi réteg megtalálhatta a 
számára szimpatikus szerveződést. Állandóak voltak az egyesülések és 
szakadások közöttük. Sajnos, ez gyengítette az ukrán 
érdekérvényesítést, hisz képviselőik sokszor egymással is hadban 
álltak, és nem tudták súlyának megfelelően képviselni az ukránságot a 
lengyel törvényhozásban. Az 1930-as évekre a legnagyobb és 
legjelentősebb támogatói bázissal rendelkező politikai szervezetük, az 
Ukrán Nemzeti-demokratikus Párt (UNDO) lett. Fő céljának egy 
független és önálló ukrán állam megteremtését tekintette, de többször 
is együttműködtek a lengyel állammal. Természetesen sok másik párt 
is létezett, amelyek közül párat Lagzi ismertet. 

A következő fejezetben az 1935-ig tartó időszak ukrán és lengyel 
közeledéséről kapunk részletesebb képet. Ennek csúcsa a hamar 
elbukó 1935-ben megkötött „normalizáció”, amely a lengyel kormány 
és a legnagyobb ukrán párt (UNDO) kötött meg. Információt 
kaphatunk a korszakot szintén meghatározó nacionalista 
merényletekről és az azokra adott lengyel reakcióról. 

A hetedik fejezetben a már korábban említett Henryk Józewski 
Volhínia élére kinevezett vajda terveit és eredményit tekinthetjük át. 
Röviden összefoglalva a helyi ukránság számára túl kevés, míg a 
lengyel kormány és telepesek szempontjából túl sok engedményt tett a 
kisebbségek felé. 
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Az utolsó fejezetben a Piłsudski halálát (1935) követő periódust 
mutatja be a Szerző. Ezt a második világháború kitörése zárta le. Erre 
az időszakra nyílt asszimilációs politikai jellemző a lengyel hatóságok 
részéről. Ez több esetben is visszás eredményeket hozott (például az 
ukrán templomok lerombolása). A fő probléma, amivel a lengyelek és 
az ukránok is szembesülnek, hogy két nagyhatalom közé vannak 
beszorulva. Az ukrán kérdés a nemzetközi színtéren másodrangú 
szerepet játszik és sok esetben csak kihasználják őket. Egy rövidebb 
fejezet erejéig a Kárpát-Ukrán állam létrejöttét, működését, annak 
hatásait és bukását is tárgyalja a szerző. Sok információt kapunk 
például a Szicsgárdisták későbbi sorsáról. 

A kötettel kapcsolatban kiemelnénk, hogy kirajzolódik általa a 
magyarság számára is jól ismert jelenség: a többségi nemzet, miután 
kiharcolta a nemzeti önrendelkezést egy saját állam keretein belül – 
különböző ideológiáktól vezérelve a politikai eszközök segítségével 
megerősíti ezt az államot. És teszi mindezt a kisebbségben lévő 
polgárainak a kárára. 

A könyvet egy jól megírt összegzés zárja. Ezt követően ismertetésre 
kerül a terjedelmes irodalomjegyzék és a rövidítések jegyzéke is. Az 
olvasó eligazodását számos térkép segíti. A könyv utolsó oldalain az 
angol nyelvű összefoglalás és a névjegyzék található. 

Összességében Lagzi Gábor egy kiváló összefoglalást készített. 
Sikeresen bemutatja Lengyelország és Ukrajna közös történetének 
Magyarországon kevésé ismert időszakát. Kiemelkedően sok magas 
színvonalú lengyel forrás került feldolgozásra, amelyekből fontos 
részleteket tudhatunk meg a Kárpát-Ukrán állam lengyelországi 
megítéléséről és a Szics-gárdisták sorsáról. A szerző megállapítása 
szerint a korabeli Lengyelország gyengeségének egyik legfontosabb 
tényezője az ukrán kérdés megoldatlanságából adódott. 

A Lengyelország kötelékében élő ukránok fő törekvése egy önálló 
állam létrehozása volt. A fő probléma, amelyre a könyv címe is 
rávilágít, hogy ezt a célt három fő irányvonal (lengyelekkel és 
szovjetekkel való együttműködés, önálló állam létrehozása) mentén 
akarták a pártok elérni, módszereiket és célkitűzéseiket azonban 
nehezen lehetett volna összeegyeztetni. Ebből kifolyólag az ukrán 
társadalom is erősen megosztott volt a lengyel államon belüli 
helyzetének kérdésében. Ez végül hozzájárult Lengyelország 
vereségéhez és újbóli felosztásához. A Szovjetunió egyesítette az ukrán 
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földeket egy államban, de a lakosság helyzete sokkal rosszabb lett, 
valamint fő céljuk, a függetlenség hosszú időre elérhetetlené vált 
számukra. 

Választ kaptunk a szöveg elején feltett kérdésre: indokolt. 

Lagzi Gábor: Ellenzékiség és együttműködés között. Ukránok a két 
világháború közötti Lengyelországban (1918-1939). L’Harmattan Kiadó 
− ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék. Budapest, 2015. 254. p. 
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.................................................................................. Gergely Aletta ...............  

Ahmad Gholi: Az utazó „én” megjelenése az utazási 

irodalomban Vámbéry Közép-Ázsia reprezentációján 

keresztül 

Gholi Vámbéry Ármin keleti utazásának útleírásán3 keresztül elemzi 
Közép-Ázsia XIX. századi ábrázolását. A szerző olyan neves kutatók 
gondolatait foglalja össze, mint Carl Tompson, Herbert S. Lewis vagy 
Jonathan P.A. Sell. Továbbá érdekes az utazási irodalom vizsgálatának 
szempontjából, hogy Ahmad Gholi iráni származású, a Gonbad Kavous 
University oktatója, így nem európai perspektívából vizsgálja az 
útleírásokat. 

A Szerző átfogó képet nyújt a tanulmánya bevezetésében az utazás 
történelméről az olvasónak, végigvezet minket az utazási írás 
történetén a kezdetektől egészen a XX. századig. Gholi sorba veszi az 
egyes korszakokra jellemző utazások formáit, céljait, helyeit és 
motivációit. Míg a humanizmus emberét a kíváncsiság hajtotta, addig a 
középkori ember zarándokhelyeket látogatott meg, a reneszánsz 
korszak felfedezői pedig már távoli földrészeket kerestek fel. A XVIII. 
századi romantika utazói az antik civilizációhoz visszakanyarodva 

                                                           
3
 Vambery, A. (1864). Travels in Central Asia. London: John Murray. és 

Vambery, A. (1884). Arminius Vambery: His Life and Adventure: Written 
Byhimself. London: T. Fisher UN WIN. 
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Európában utaznak, a XX. században pedig már technika segítségével 
és repülőgéppel indultak el a távoli tájakra a felfedezők. 

A nyugati útleírás hosszú utat járt be a kezdetektől a mai 
tekintélyvesztett, internetes formájáig. Gholi felidézi az utazási írások 
múltját; a középkortól kezdve a XVIII. századi nagy utazási 
elbeszélések korán át a XXI. századi leírásokig. Kitér azokra a 
tényezőkre, mint például a gyarmatosítás vagy éppen az európai 
erkölcsi légkör, amelyek okot szolgáltattak az idegen országok 
meglátogatásához. A cikkből megtudjuk, mely tudományok hatottak az 
utazási írásokra, és milyen új szempontok váltak lényegessé a 
leírásokban. 

Az elbeszélés következő részei a leglényegesebb információkat 
tartalmazzák. Megtudjuk, hogy a XIX. századi eurocentrizmus, 
imperializmus és európai felsőbbrendűség érzése miként 
befolyásolták Vámbéry látásmódját és milyen hagyománya van 
Európában a Közép - Ázsiáról való gondolkodásnak. Továbbá 
megismerjük, hogy mit írtak és hogyan vélekednek a XX. század 
imperialista antropológusai a közép- ázsiaiakról, illetve milyenek 
voltak a XIX. századi útleírások irodalmi visszhangjai. Gholi az utazási 
leírásokban szereplő írói portrékat is elemezi. 

A Szerző bepillantást kínál Vámbéry életébe és közép-ázsiai 
kalandozásaiba, ráadásul az Olvasó számos ma élő kutató véleményét 
megtalálja a leírásban, akik értékelik Vámbéry irodalmi munkáját. A 
tanulmány végén összefoglalót olvashatunk Közép-Ázsia irodalmi 
reprezentációjáról egy-egy téma köré gyűjtve, mint például a közép-
ázsiai barbárság, zsarnokság, elmaradottság, vagy az utazók 
önábrázolása műveikben. 

Újdonság a tanulmányban, hogy Gholi kitér az utazás pszichológiai 
hátterére is, ehhez Freud elméletét hívja segítségül. Hasznos, hogy 
Gholi fölhívta az olvasó figyelmét, a keleti utazási elbeszélések európai 
hagyományára. Rámutatott a keleti ember ábrázolásának a középkor 
óta fennálló folytonosságára, valamint az utazók írásában megjelenő 
kulturális fölényre. A XIX. századi nyugatot az imperialista, Európa 
központú írások hatották át. Ebbe a keretbe illeszkedik Vámbéry 
Ármin magyar utazó munkássága, akinek az elbeszélései belesimulnak 
a nyugati utazási írások trendjébe. Vámbéry a keleti civilizálatlan, 
zsarnoki, és elmaradott képet erősíti a khivai kán és a bokharai emír 
szeszélyességéről és luxusimádatáról szóló beszámolójával. Gholi 
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Vámbéry utazásainak leírását eszközként kezelte, amelyen keresztül 
érzékeltetette az torzításokat a közép-ázsiai emberek irányában. A 
Szerző ezáltal hívta föl a figyelmet arra, hogy az európai, keletről szóló 
utazási írásokat odafigyeléssel, kritikával érdemes kezelni. Pozitívum, 
hogy Gholi a legfrissebb műveket használja fel az írásában. Valamint 
izgalmas, hogy egy iráni származású kutató vizsgálja meg keleti 
perspektívából a XIX. századi európai utazók által festett Közép-Ázsia 
képet. 

Az előzetes várakozásomtól eltérően a szerző nem Vámbéry Közép-
Ázsia reprezentációjának elemzésére fektette a hangsúlyt, hanem egy 
általános összefoglalót adott az Olvasónak az utazási írások múltjáról, 
művelőiről, témáiról és a típusairól; néha egészen a fáraók koráig 
visszanyúlva az időben, ami nem kapcsolódik szorosan a cikk címéhez. 
Gholi Vámbéry biográfiája csak felszínesen érintette a fölfedező életét 
és munkásságát, ami véleményem szerint elhanyagolható a leírás 
témájának szempontjából. Viszont a cikk utolsó része, már valóban 
Vámbéry írásának Közép-Ázsia reprezentációját elemzi, amely igazán 
érdekfeszítő. A Szerző összefoglalja az olyan toposzok, mint például a 
keleti barbárság, zsarnokság, „befagyott idő” megjelenési formáit az 
európai utazási irodalmai művekben, és konkrétan bemutatja, hogy 
ezek a motívumok miként tűnnek fel Vámbéry elbeszélésében. 
Összességében a leírás lebilincselő lehet egy utazási írások iránt 
érdeklődő laikus Olvasó számára, a téma művelőinek pedig egy átfogó 
összefoglalót kínál Gholi. 

Ahmad Gholi (2016). Representation of Central Asia and Traveling Self 
in Vambery's Travels in Central Asia (Közép-Ázsia ábrázolása és az 
utazó self Vámbéry közép-ázsiai útjai során. In. International Journal of 
English LanguageTranslation Studies. pp 85-101. Elektronikus 
forrás. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/2995 
83597(letöltve: 2016. október.03.) 
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