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Rezümé. Annak ellenére, 
hogy Ugocsa magyarország 
egyik legkisebb vármegyéje 
volt, levéltára mégis gazdag 
múltat mondhat magáénak. Az 
I. világháború végéig az év-
százados iratörökség a többi 
szomszédos vármegye gyűjte-
ményeihez hasonlóan azonos 
rendeletek és törvények alapján 
rendeződött. A megyei levél-
tárakban őrzött iratok sorsát, 
rendszerezésének módszereit, 
valamint a fizikai megőrzésé-
nek feltételeit jelentősen befo-
lyásolták a XX. századi rend-
szerváltások. Igaz ugyan, hogy 
mindegyik államalakulat fontos 
kérdésnek deklarálta a „régi 
iratok” megőrzését az utókor 
számára, de az igényekhez ké-
pest keveset tett annak megva-
lósításáért. szerencsére mindig 
akadtak önzetlen emberek, akik 
rendszerint csekély bérért fel-
vállalták az iratrendezés nehéz 
feladatát. ezúttal az ugocsai 
levéltári helyzet alakulását te-
kintjük át.

Abstract. despite the fact that 
Ugocsa was one of hungary’s 
smallest counties, its archive has 
a rich past. till the end of World 
War I, the classification of the 
century-old document heritage 
was done on the basis of orders 
and laws similar to the collections 
of the neighbouring counties. 
the fate of the documents kept 
in county archives, the methods 
of their systematization, as well 
as the conditions of their physical 
maintenance were significantly 
influenced by changes of regimes 
of the 20th century. Although eve-
ry regime declared the question of 
sustaining the ‘old documents’ 
for the posterity as important, 
they did little in comparison with 
the demands in order to realize 
this sustaining. Fortunately, there 
were always unselfish people who 
undertook the difficult task of 
document arrangement, usually 
for extremely low salary. the pre-
sent article provides insights into 
the formation and development of 
the Archive of Ugocsa county.

Резюме. попри те, що уго-
чанський комітат був однією з 
найменших адміністративних 
одиниць на території історич-
ної угорщини, угочанська 
архівна колекція є однією з 
найбагатших. До кінця пер-
шої світової війни багатолітні 
колекції документів система-
тизовувалися на основі єди-
ного законодавства та розпо-
ряджень. на долю збережених 
в архівах документів сильно 
впливали часті державні зміни 
на території комітату. кожне 
нове державне утворення наго-
лошувало на важливості збере-
ження «старовинних паперів», 
але дуже повільно втілювало 
рішення такого роду в життя. 
переглядаючи оригінальні 
джерела, було приємно пере-
конатися в тому, що завжди іс-
нували безкорисливі люди, які 
за мізерну зарплату поступово 
упорядковували архіви. на цей 
раз ми ознайомимо читачів зі 
станом архівної справи в уго-
чанському комітаті.

Ugocsa vármegye levéltárának története számos sajátosságot mutat, ha összeha-
sonlítjuk a szomszédos vármegyékkel. Az iratok rendezése és megőrzése alapve-
tően a vármegye közigazgatási történetével kapcsolódott egybe.

történelmünk során Ugocsa többször a szomszédos vármegyék kötelékébe 
tartozott, bizonyára kis területe miatt. ebből kifolyólag az Ugocsai levéltár hely-
zete hatványozottan kedvezőtlen volt, amire rányomta bélyegét a közigazgatási 
átszervezés, vagyis a szomszédos Bereggel való egyesítése. 1566, 1786–1790, 
valamint 1850–1860 között ezt a két vármegyét egyesítették, ami mindannyiszor 
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a dokumentumok Bereg megyébe való átszállítását jelentette, ahol rendszerint 
nem kerültek rendezés alá. Ugocsában a többi megyéhez hasonlóan a vármegyei 
közgyűlések színhelyein vagy a megyei jegyzőnél őrizték az iratokat.1

A vármegyei közigazgatás és az igazságszolgáltatás működését is gátolta, 
hogy nem voltak állandó székhelyek, emiatt nem tudtak állandó helyet kijelölni 
az iratok, akták és jegyzőkönyvek elhelyezésére. ezek a nehézségek, melyek az 
írásos hagyaték folyamatos gyarapodása révén léptek fel, általában az egész or-
szágban érezhetőek voltak. Így az 1733. évi országgyűlésen elrendelték a várme-
gyeházak megépítését az lXIII. számú törvény alapján. Az említett törvény végül 
a vármegyei levéltárakról is gondoskodott.2

A mária terézia által 1752. április 28-án kibocsátott szolgálati utasítás 5. pont-
ja rendelkezett a megyei levéltárak rendbetartásáról. Itt mutatkozik meg legelőször 
a hatóságok felügyelete a régi iratanyag felett. A királynő a rendelet kiadása után 
gondoskodott annak végrehajtásáról. A végrehajtás lassan haladt, az eredmények 
pedig még később következtek be. ezen rendelet több terhet is helyezett a főispá-
nok vállára, ami addig szokatlan volt. A vármegyei hivatalok nem rendelkeztek 
ehhez megfelelő képesítéssel, sokszor a szándék sem volt meg a végrehajtáshoz. 
A nem megfelelően díjazott hivatalnokok leginkább hátráltatták a munkát. két év-
tizednek kellett eltelnie, míg a végrehajtást számon kérték. Az 1772. június 19-én 
kelt helytartótanácsi rendelet (4164 sz.) kéri végül számon az említett 5. pont vég-
rehajtását, azaz helyzetjelentés elkészítésére utasít a megyei levéltárak állapotá-
ról.3 A fent említett országos helytartótanácsi rendeletre Ugocsa vármegye 1774. 
október 15-én készítette el jelentését. ezzel egyidejűleg intézkedett, hogy a levél-
tár „rendbe hozassék.” A megye felhatalmazást kért, hogy a munkával megbízott 
egyént a házi pénztárból fizethessék. A helytartótanács válasza a többi megyéihez 
hasonló volt, nem engedélyezte a házi pénztárból való kifizetést, miközben alá-
húzta, hogy a levéltár karba tartása a főjegyző hivatalos kötelessége.4 Ugocsában 
a levéltári helyiség terén változás csupán 1798-ban történt, amikor megépült az új 
megyeháza5 és az iratokat, illetve a jegyzőkönyveket összegyűjtötték. A vármegye-
házán kifejezetten erre a célra alakítottak ki termeket. Az iratokat a jegyző vagy 
az alispán őrizte, ameddig nem volt állandó helyük sok irat elkallódott. számos 
vármegyei dokumentum azonban a perényi család levéltárában megmaradt. 6 
1 A levéltári anyagok áthelyezéseiről lásd: kál. F.298, op.1, od.zb.12, 1 lap. 1321–1323 között 
közös főispánjai voltak Bereg vármegyével, továbbá megjegyzendő, hogy 1347-ben, 1349-ben és 
1393-ban közös vármegyei közgyűlés volt szatmár vármegyével.  
2 nikolaus radványi, die Archive in der podkarpatska rus. Uzhorod, 1922. 45 o. Amikor tehát a 
vármegye összegyűjtötte a XVIII. század elején az írásos maradványokat, hogy egy állandó levél-
tárat hozzanak létre, azok már akkor nagyon hiányosak voltak. ebben az időben ezeket az iratokat 
1780-ban csepében, aztán 1785-ben Fancsikán őrizték.
3 Illéssy jános, A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben. századok, 1903. 731–732. o.
4 Illéssy jános, A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben. századok, 1903. 745 o.
5 1798-ban megépítették az első vármegyeházát, amelyet 1898-ban átépítettek. A jelenlegi épület 
keleti szárnyát foglalta el a régi épület.
6 A vármegyeháza a gr. teleki józsef koronaőr főispánsága alatt épült 1798-ban.
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A levéltárat az 1848/49. évi szabadságharc után átszállították Bereg megyébe. 
komáromy András szerint az iratokat minden gond és kímélet nélkül szekerekre 
rakták és Beregszászba szállították. Az átadáskor senki számba nem vette azokat, 
jegyzéket nem készített róla, könnyelműen bántak vele. A legrégebbi leveleket a 
megyeháza folyosóján rakták le, ahol éveken keresztül a penész és a nedvesség 
emésztette, de szemtanúk állítása szerint a kályhafűtésre kirendelt rabok télen tü-
zeltek is belőle.7 ez magyarázatot ad a megyei iratok hiányára, valamint a meg-
maradtak használhatatlanságára, ugyanis a nedvesség miatt egyszerűen szétmál-
lottak. hasonló kár érte a Wesselényi-összeesküvés időszakának iratait. továbbá 
a vármegyei gyűléseket különböző településeken tartották, leginkább tekeházán 
és tiszaújlakon.8 Ugocsa megye levéltárának legrégibb irata egy királyi meghívó 
a pozsonyi országgyűlésre 1577-ből. A megye összefüggő iratai csak 1700-tól 
kezdődnek, a jegyzőkönyvek közt a legrégebbi 1670-ből való és folyamatosan 
meg voltak a monarchia éveire vonatkozóan.9 A levéltár sorsát alaposan ismerő 
szirmay Antal, aki 1805-ben megírta Ugocsa megye történetét, a megye levéltárát 
vándorlevéltárnak nevezte.10 

komáromy András,11 a megye kutatója már 1893-ban megjegyezte, hogy 
Ugocsa levéltára meghálálja a kutató fáradozásait. Az akkori állapotokat a követ-
kezőképpen írja le: „Az iratok két nagy középnagyságú, elég világos és szellős 
szobában vannak elhelyezve, de a mohácsi vész előtti időkből nem maradt fenn 
semmi emlék.” 12 A XVI. századból és a következő század első feléből is mind-
össze csak két jelentéktelen oklevelet sikerült felfedeznie.13 továbbá megjegyzi, 
hogy Bethlen gábor és rákóczi györgy korszakából kevés irat maradt. A megyei 
iratok mutató könyvei 1685-től kezdődnek, de használatuk nehézkes, mivel a le-
véltári anyag többszöri átszállítása során néhányszor felülírták. 

Az említett szállítások idején jellemzően sok irat elkallódott. A helyi hivatal-
nokok joggal sérelmezték az el- és visszaszállítás módját és egyes iratok hiányát, 

7 nikolaus radványi, die Archive… 47. o.
8 A vármegyei közgyűlést 1350-ben gelénesen, 1350-ben ábrahámfalván, 1672-ben tekeházán, a 
következő években 1790-ig sásváron, majd 1819-ig nagyszőlősön tartották. A politikai változások 
természetszerű következménye az volt, hogy az okiratok nagy része, melyek Bereg vármegyére 
vonatkoztak, vagy eltűntek, vagy pedig más levéltárakba kerültek. emiatt a levéltár létrehozásakor 
már az első gyűjtemény sem volt egy teljes egész, de aztán további iratok vesztek el.
9 lásd: pauler gyula, Adatok a megyei levéltárak ismeretéhez. századok, 1881. 409 o.
10 szirmai Antal életét és tevékenységét lásd: keresztény Balázs (2001). kárpátaljai művelődéstörté-
neti kislexikon. Bp.–Beregszász, 156. o. legfontosabb vonatkozó műve a notitia politica, historica, 
topographicka comitatus Ugochiensis. pest, 1805.
11 komáromy András életét és tevékenységét lásd: 1) keresztény Balázs (2001). kárpátaljai mű-
velődéstörténeti kislexikon. Bp.–Beregszász, 137. o. 2) csatáry györgy–komáromy András – az 
országos levéltárnok. Ungvár 2008. Az általa szerkesztett Ugocsa megye monográfiája torzóban 
maradt. 1896-ban jelent meg az Ugocsa vármegye keletkezése című műve.
12 Az egyik rudolf királynak Bécsben 1577. szeptember 2-án kelt meghívója a pozsonyi országgyű-
lésre, a második perényi Ferenc Abaúj vármegyei örökös főispán és felső magyarországi főkapi-
tánynak 1628. szeptember 18-án kelt levele lopott lovak ügyében.
13 komáromy András (1893). Ugocsa vármegye levéltárából. századok, 27. o.
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mivel az egész iratanyagot újra rendezni voltak kénytelenek. „szekérkasban hoz-
ták Beregszászból igen nagy hiánnyal és a meglevő iratok jórészét is elázva, cson-
kán. ekkor ment tönkre az irattár jelentős része.”14 A könyvek megmaradtak, de 
az akták és a levelek jó része elkallódott. jó hir volt azonban, hogy levéltárban 
kutatásokat végzők egybehangzóan jelentették ki, hogy a rákóczi-szabadságharc 
1703–1711-es iratai teljes mértékben megmaradtak.15

1863–1898 között két kijelölt teremben volt a levéltár, amikor az új me-
gyeházához hozzáépítették a nyugati szárnyat, ahol három termet alakítottak 
ki a levéltár számára. emiatt viszont újra kellett rendszerezni az állományt. A 
munkálatokat sajnos nem fejezték be, mert az akták levéltári jelzetei alapján 
lehetetlen volt megtalálni a keresett iratokat. ezért hozzáláttak rendet teremteni, 
ami sok fáradozás árán nagyvonalakban sikerült.16 A sokszor nehéz fizikai mun-
ka árán létrehozott iratrend nem mindig állt arányban a fizetéssel. A fő levéltáros 
és a levéltáros fizetését 1896-ban Ugocsa vármegyében emelni tervezték, így a 
fő levéltáros fizetése 750-ről 1200-ra, az irattárnokét pedig 660-ról tervezték 
feljebb emelni. A különböző támogatásokkal (pl. lakbér) 1450 és 850 forint fi-
zetést kaptak.17 

Az utolsó szakszerű jelentés a megyei levéltár állapotáról 1914. május 14-én 
készült. A vármegyei levéltári helyzet felmérésére az Országos levéltár a már 
említett komáromy Andrást bízta meg, aki maradéktalanul eleget is tett a feladat-
nak. elmondása szerint Ugocsa vármegye levéltára két egymásba nyíló és egy 
külön álló földszinti szobában volt elhelyezve. Itt irattári anyagot és nagy halmaz 
újságot, mindenféle nyomtatványt és ócska papirost tároltak. A levéltárnok belül-
ről fűthető vaskályhás dolgozószobáját, melyben a közigazgatásra nézve fontos 
iratok voltak – egyszerű fa ajtó választotta el a szomszéd helyiségtől. A másik 
teremben az 1670. évben kezdődő közgyűlési jegyzőkönyvek és mutatók, a német 
világból fennmaradt nyomtatott törvényeket és kormányrendeleteket tároltak. egy 
nagyméretű üveges szekrényben a vértanú br. perényi zsigmond szobrára helye-
zett koszorúk feliratos szalagjait őrizték. A következő belső szobában borzalmas 
rendetlenség uralkodott. A korabeli állapotokra jellemző, hogy az iratmutatók kö-
zépkori dokumentumokra is utalnak, bár komáromy kijelenti, hogy a levéltárban 
a XVII. századnál régibb iratok nincsenek. külön kiemelte ő is a kuruc kori iratok 
gazdagságát, továbbá, hogy az iratok jobbára helytörténeti jelentőséggel bírnak. A 
jelentés aláhúzza, hogy számos művelődés- és gazdaságtörténeti adatra bukkanhat 

14 hogyan pusztult el az ugocsai híres levéltár? kárpáti híradó, 1943. május 4.
15 ez teljesen megfelel a valóságnak, hisz a mai adataink szerint mintegy 400 db. irat található ebből 
a korszakból.
16 nikolaus radványi, die Archive … 47. o.
17 „tisztviselő segéd kezelő és szolgaszemélyzet fizetés emelésre vonatkozó javaslat.” ebben az 
iratban említődik az un. irattárnok fizetése is. A főlevéltárnok fizetési osztálya a IX. volt, míg az 
irattárnoké XI. lakbértámogatás a főlevéltáros esetében 200 frt., az irattárnoknak pedig 100.  F. 245, 
(Ugocsa vármegye alispánjának iratai) op. 1, od. zb. 729, lap 12–13. 
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itt a kutató.18 A továbbiakban komáromy említi a vármegyei iratok átszállítását 
Beregszászba, majd a kiegyezés után annak visszaköltöztetését. A szemtanúk ál-
lítása szerint: „vasvillával hányták föl a szekerekre a sok haszontalan ringy rongy 
papirost”.19 A levéltár mostani helyére szintén szakszerűtlenül került. Az átrako-
dást illetéktelen emberek: rabok, napszámosok, hajdúk stb. végezték. A régi ira-
tokhoz való hozzáállást jól mutatja, hogy 32 év leforgása alatt nyolc levéltárnoka 
volt a vármegyének.20  Az anyakönyvi másodpéldányokat viszonylag rendben 
tartották. komáromy meggyőződése szerint a vármegyei levéltárak rendetlensé-
gének legfőbb oka a levéltárnok munka erejének más célra való fölhasználásában 
vagy a kötelező ellenőrzés elmulasztásában rejlik.21 

levéltári kiutazása alkalmával komáromy nemcsak helyzetjelentést készí-
tett, hanem javaslatokat is tett az észlelt problémák megoldására. szerinte: „a le-
véltár sem a tűztől, sem a betöréstől nincs kellően védve, az alispán22 felhívandó, 
hogy egy vasajtóról és az ablakokra szükséges vastáblákról gondoskodjék,...”23 
továbbá javasolja, hogy a levéltárnok dolgozószobájában lévő fontos iratokat 
egy vasajtóval zárt helyiségbe tegyék át. A selejtezést a törvényhatósági bizott-
sági közgyűlés határozata alapján a levéltárnoknak volt kötelessége elvégezni, 
természetesen külön díjazás mellett.24 A vármegye főispánja25 levéltárnok vejé-
től is elvárta a munkát. Így a levéltárnokot az iratok rendezésére utasították, és 
munkájának menetéről a felettes hatósághoz havonkénti jelentésre kötelezték.26

Az említett költözködések után a következő csapást maga a trianoni béke-
diktátum mérte a levéltárra. Az 1919. évi rövid ideig tartó román uralom alatt 
a katonák elégették és eldobálták Ugocsa történelmi múltját tartalmazó iratok 

18 tóth róbert és komáromy András feljegyzései a vármegyei levéltárak helyzetéről (1914–1916). 
levéltári szemle 1981. 1 sz. 142. o.
19 Ugyanott: 143. o.
20 A közszolgálatban megöregedett emberek, akik között komáromy megnevezte nagyapját is, akit 
87 esztendős korában, egyenesen a levéltárból vittek ki a temetőbe. A tudós érdeklődéssel meg nem 
áldott ifjakat helyeztek a levéltárba, akik úgymond „tisztességesebb állás”-ra vártak, egyszerűen 
szégyellték is a sok porral, piszokkal járó foglalkozásukat. „még annyi fáradtságot sem vettek ma-
guknak, hogy a kibontott iratcsomókat a vármegye hajdújával össze kötöztessék és vissza helyez-
tessék. szerte széjjel hevertek, porladoztak és penészedtek az iratok s ezt a rendszert – ha nem is 
éppen tiszteletre méltó, de határozottan kényelmes traditio gyanánt – mind e mai napig kultiválják” 
– idézet a szóban forgó jelentésből.
21 csatáry györgy, komáromy András …94. o.
22 Az alispán 1910–1918 között szentpály miklós volt, a levéltárnok pedig tar zoltán.
23 tóth róbert–komáromy András…143. o.
24 tar zoltán levéltáros megfelelő képzettségű, jó munkabíró feladatokra alkalmas volt. Ideje is lett 
volna a feladatok elvégzésére, de komáromy szerint az a baj, hogy köztudottan nem igen szeret 
dolgozni, és mint a főispán veje, bizonyos előjogokat biztosított magának.
25 A főispán 1910–1917 között Becsky emil volt. Az ugocsai közigazgatási vezetők jegyzékét és 
tevékenységét lásd: cieger András, Ugocsa megye politikai vezető rétege a dualizmus korában. 
Bp.–Beregszász, 2000. 1–51 old.
26 tóth róbert és komáromy András feljegyzése az Ugocsa vármegyei levéltár vizsgálatának ered-
ményeiről. 1914. május 14. Budapest mOl, y-szekció 841/1931. sz. ügyirathoz csatolva. levéltári 
szemle 1981. 1 sz. 142. o.
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jelentős részét. ekkor tűnt el az ugocsai híres éremgyűjtemény és a rákóczi ide-
jéből maradt két fölkelő zászló.27 A román bevonulás utáni helyzetről radványi 
miklós28, az újonnan alakult csehszlovák köztársaság levéltári megbízottja ké-
szített jelentést, ahol említi, hogy kaotikus állapotok uralkodnak, képtelenség 
bármit is megtalálni. megemlítendő, hogy a románok a monarchia széthullása 
után 1919-ben, április elején nagyszőlősre vonultak, és 1920. április végéig ott 
maradtak. A terület román megszállásakor, mely 13 hónapig tartott, 1919. április 
24-én a katonaság behatolt a levéltárba és egy évig ott állomásozott. Az említett 
régi ereklyéken kívül megyei pecsétnyomókat tulajdonítottak el. tar zoltán levél-
táros menekülése során véletlenül maga után hagyott egy ezüst cigarettatartót, és 
ebből a katonák arra következtettek, hogy az iratkötegek mögött értékes tárgyak 
vannak elrejtve. ezért „átkutatták” a levéltárat, amely a katonák kapzsisága miatt 
egy feltúrt irathalmazzá vált.29 

A levéltári állomány leírása lehetetlennek bizonyult, mert a korábbi muta-
tók, átadási listák és az áttekinthetőséget elősegítő jegyzékek hiányoztak. A kusza 
viszonyokat az is fokozta, hogy az eddigi három termet foglaló levéltárat egy 
szobával szűkítették, vagyis az ott lévő iratokat a másik kettőbe hordták át. ekkor 
a nagyobb teremben voltak az iratok 1680-tól 1914-ig, név szerint a vármegyei 
közigazgatás, a gyámhatóság, a vármegyei bíróság, a járási hatóságok, a várme-
gyei pénztár és könyvelés iratai. A kisebb teremben tárolták a vármegyei köz-
gyűlések jegyzőkönyveit 1698–1917 közötti időből.30 radványi azt is értésünkre 
adja, hogy ezek az állapotok más megyékre is jellemzőek. Az egyes csoportok 
és gyűjtemények nagymértékű hiányai, veszteségei tekintetében megemlíti, hogy 
ezen állományok egy része Bereg vármegye levéltárában és a királyi törvényszék 
levéltárában találhatók Beregszászban, sok okirat a legrégebbi gyűjteményekből 
viszont a szirmay család levéltárában van tiszaszirmán.31 

radványi miklós levéltári felelős munkája a csehszlovák köztársaságban az 
iratszállításokra és átrendezésekre korlátozódott, ő szervezte a vármegyei iratok 
Ungvárra szállítását. erőfeszítései ellenére a csehszlovák korszak idején érdemben 
a megyei levéltárak iratait képtelenség volt használni. sajnos helyhiány miatt kü-
lönböző ungvári hivatalokban hevertek rendezetlenül. A csehszlovák állam a terület 
egész iratállományát központosította, aminek az oka egyértelműen az volt, hogy 
teljes mértékben egy tartományi levéltáros vezetővel ellenőrizzék az irathasználatot. 
27 lásd: hogyan pusztult el az ugocsai híres levéltár? kárpáti híradó, 1943. május 4. A cikk szerint: 
„a csehek már praktikusabbak voltak, papírgyárakba küldték a levéltárak jórészét. Így tűntek el a 
népösszeírások, amelyek az ugocsai múlt néprajzi adatait tartalmazták.”
28 életét és tevékenységét lásd az I. függelékben.
29 lásd: nikolaus radványi, die Archive … 47–48. o.
30 Az indexek, segédanyagok, a vizeket védő és a használati jogokról szóló törvénykönyv iratokkal, 
anyakönyvi kivonatokkal, törvénygyűjteményekkel és a könyvgyűjtemény megmaradt köteteivel 
őrizték.
31 Az áldatlan állapotok ellenére a megyei levéltárat kifosztották, amit 1922. február 25-én jelen-
tettek a helytartónak, emiatt a magyar hatóság diplomáciai úton tárgyalást kezdeményezett a cseh 
állammal.  
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Az Ungváron koncentrált nagyszámú iratanyag elhelyezése céljából tervbe vették 
egy központi levéltár felépítését, ami nem valósult meg. A megyei, főképpen állami 
hivatalok levéltárainak Ungvárra szállítása csak 1928-ban fejeződött be. A rende-
zés terén részeredményeket értek el, amit radványi egy német nyelvű kötetben32 
jelentetett meg, ahol jellemezte a levéltár gyűjteményeit és jelezte a fennálló zava-
ros állapotokat. A közigazgatási reform (1928) befejeztével létrehozták kárpátalja 
tartományi levéltárát, de a dokumentális örökség továbbra is megfelelő épület nél-
kül maradt.33 Ilyen állapotban érte az ugocsai iratanyagot a második világháború. 
A csehszlovák hatóságok Ungvárról husztra próbálták átszállítani a központosított 
levéltárat. A politikai-közigazgatási körülmények folytán foganatosított átszállítá-
sok teljesen összekuszálták még a radványi által létrehozott iratrendet is. megfelelő 
felügyelet nélkül több irat elkallódott vagy megsemmisült. 1939 után kárpátalja 
visszatér a magyar királyság fennhatósága alá, ami azt jelentette, hogy az iratokat 
visszaszállították a megyei levéltárakba az eredeti rendnek megfelelően. A háborús 
körülmények ezt a munkát sem tették lehetővé teljes egészében elvégezni. 

1942-ben a sokat szenvedett levéltár levéltárosául Bekény Istvánt34 nevez-
ték ki, de rövidesen frontszolgálatra osztották be, és csak hat hónapi szolgálat 
után térhetett haza. Így nem érhetett el számottevő eredményt az iratrendezésben, 
mivel a háborús körülmények ezt nem engedték meg. ő tájékoztatta a közvéle-
ményt a levéltári állapotokról, beszámolt arról, hogy a nagy veszteségek ellenére 
gyarapodott is a levéltár, ugyanis hokky károly35 ugocsai képviselő a levéltárnak 
adományozta a cseh uralom alatt összegyűjtött valamennyi magyar nyelvű sajtó-
termékét, hogy a közel húsz év történéseit megőrizzék az utódok számára.36

A szovjet csapatok kárpátaljai bevonulása után a csehszlovák mintának meg-
felelően központosítják a magyar királyság területén addig őrzött levéltárakat. 
1945-ben létrehozták a kárpátaljai állami levéltárat, amely a mai napig magába 
foglalja többek között az Ugocsa vármegyei levéltárat is.

32 Az általunk is használt könyv címe: die Archive in der podkarpatska rus. Ungvár, 1922.
33 lásd: miszjuk mihajlo–kutassy Ilona (2014). A kárpátaljai területi állami levéltár Beregszászi 
Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918–1919-ig és 1938–1944/1945 
között. Bp. 10. o.
34 életrajzát lásd a Függelékben.
35 hokky károly (1883–1971) Budapesten és kolozsváron, bölcsészeti karon végett, majd tanári 
oklevelet szerzett. tanári pályáját Budapesten kezdte, majd kassára helyezték. Az első világhá-
borúban megsebesült, majd  szolgálaton kívüli viszonyba helyezték, és különböző megszállt terü-
leteken teljesített szolgálatot. A háború befejezte után visszatért kassára, de miután a csehszlovák 
légió megszállta a várost, 1919-ben a többi magyar tanárral együtt elbocsátották munkahelyéről. 
1921-ben nagyszőlősön a kárpátaljai keresztényszocialista pártnak lett főtitkára, majd 1928-ban 
megválasztották tartománygyűlési képviselőnek, egy év múlva pedig a prágai nemzetgyűlés képvi-
selője lett. 1935 és 1939 között szenátor volt a csehszlovák parlamentben, de az első bécsi döntés 
után megfosztották mandátumától. ekkor visszatért kárpátaljára, majd miután a magyar hadsereg 
megszállta a területet, az újonnan létrehozott magyar nemzeti tanács elnöke, valamint az egyesült 
magyar párt színeiben meghívott képviselő lett a magyar országgyűlésen. 1944-ben a szovjet csapa-
tok elől emigrált, az UsA-ban telepedett le, ott is halt meg.
36 hogyan pusztult el az ugocsai híres levéltár? kárpáti híradó, 1943. május 4.
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Ugocsa vármegye levéltárosai
1834 zOhOn dánIel levéltárnoksegéd. A megye engedélyével a levéltári ira-
tok rendezésére egy segéd levéltárost alkalmaztak (szept. 19-től) zohon dániel 
személyében. megjegyezték, hogy a választott apja is levéltáros volt. munkáját 
nagy lelkesedéssel végezte.37 

1835 csepey zOltán pál
1847 gUlátsy sándOr
1863 erzséBetVárOsI tÖrÖk Imre
1863–1866 BÖrkey Imre
1873–1880 nOzák sándOr
1884 FŰlÖp mártOn
1887–1891 szIrmAI kAlós pál (1826–1891). született 1826. január 

8-án szirmában. gimnáziumi tanulmányait szatmáron és sárospatakon, majd jogi 
végzettséget máramarosszigeten szerzett. 1940-es évek országgyűlésein Ugocsa 
megyei követek mellett vett részt. Ügyvédi vizsgáját 1846-ban tette le. Az 1848–
49. évi forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett részt. 1861–1887 kö-
zött főszolgabírói állást töltött be. ekkor br. perényi zsigmond főispán javaslatára 
levéltári tisztségbe helyezték. Itt nyugdíjas kora ellenére iratmentő tevékenységet 
végzett. elhunyt 1891. szeptember 17-én.38 

1891–1901 BUttykAy sándOr
1902 nincs levéltáros
1903–1909 dApsAy AlAdár
1909 nincs levéltáros
1911–1941 tAr zOltán (életévei 1877–1941)
született Ugocsa megyében, nagyszőlősön 1877. október 7-én. református. 

A császári és királyi 32. vadászzászlóaljnál Besztercebányán 1905. október 1-től 
1906. október 31-ig szolgált mint önkéntes. A világháborúban 1914. augusztus 
5-től 1917. június 30-ig mint népfelkelő hadnagy szolgált, a fronton megsebesült. 
A gimnáziumot 1895. június 28-án végezte el debrecenben, ugyancsak itt tette le 
az államtudományi államvizsgát 1904. március 5-én. levéltárnoki kezelői vizs-
gát Budapesten teszi le 1910-ben. 1909. november 23-án mint Ugocsa vármegye 
főlevéltárnoka teszi le hivatali esküjét. A vármegye levéltárosaként mind az oláh, 
mind a cseh megszállás alatt a hivatalában maradt, miközben folytatta a levél-
tár kezelését és őrzését. trianon után hivatali munkába állították. 1921. október 
14-én mint a főszolgabírói hivatal fogalmazóját a nagyszőlősi megyei hivatalhoz 
osztották be.

1933. április 1-ig teljesítette kötelességét nagyszőlősön. 1933. április 1-től 
a cseh kormányzat Ungvárra helyeztette át, és mint tartományi levéltárnok Ung, 

37 F.674, (Ugocsa vármegye főispáni iratai) op.12, od.zb.520, lap 7.
38 szirmai kallós pál. Bereg, 1891. szeptember 27. 39. sz.
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Bereg és Ugocsa vármegyék levéltárait kezelte. Ilyen minőségben teljesített szol-
gálatot az 1939. évi felszabadulás után is. ekkor Ung megye főispánja Ung megye 
fő levéltárosává nevezte ki, a hivatali esküt 1939. április 27-én tette le. magyarul, 
németül, oroszul, latinul és angolul tudott. kiemelkedő szerepet játszott tar zoltán 
a vármegyei iratok visszarendezésében 1939–1941 között. különböző magyar egy-
letek és körök örökös dísztagjukká vagy díszelnökké választották meg. 1941. január 
11-én hunyt el Ungváron.39 Az 1939. évi állapotok szerint már 29 évet töltött levél-
tárnoki-főlevéltárnoki állásban.40 Barátja, dr. szénássy Barna tanár szerint az életére 
kiállított jeles osztályzatban: „Benne egy derék magyar megalkuvást nem ismerő 
magyarsága, benne egy nagy tudású ember fáradhatatlan termékeny munkássága, 
benne egy vonzó személy kedves egyénisége, benne Ungvár társadalmának szere-
tete és benne a mi kisebb, meghittebb családunk, a gyöngyösi társaság tagjainak 
fájdalmas visszaemlékezése.”41 munkái: élete alkonyán Ungvár és Ung vármegye 
(Ungvár és Ung vármegye községei) szociográfiának a kiadásán dolgozott, amely-
ben főmunkatársként vett részt mint Ung vármegye főlevéltárnoka.42 hosszú levél-
tári munkásságának méltó befejezéseként említhetjük a gyöngyösi Irodalmi tár-
saságban kifejtett tevékenységét. szépirodalommal is foglalkozott, novellákat írt.

1942–1944 Bekény IstVán (életévei:1916–1997)
született szinyérváralján, tanulmányait francia–román szakon végezte ko-

lozsváron. Az 1940-es évek elején nagyváradon tanított a szent lászló gimnázi-
umban. 1942-ben elnyerte Ugocsa vármegye főlevéltárosi állását. később front-
szolgálatra hívták be az orosz frontra. hazatérése után a Belügyminisztériumban 
dolgozott. 1949-ben tért vissza a levéltárba, előbb a pest megyei levéltárban, 
majd az Országos levéltárban helyezkedett el. 1952–1953-ban a Fővárosi le-
véltár helyettes vezetője volt. 1953-ban a levéltárosok Országos központjában 
a tudományos osztály vezetője. 1954-től visszatért az Országos levéltárba, ahol 
nyugdíjba vonulásáig, 1980. december 31-ig volt osztályvezető. munkássága so-
rán gazdag külföldi tapasztalatot szerzett, szervező levéltáros volt a levéltár pol-
gári kori osztályán. román nyelvű szépirodalmat fordított magyarra.43

39 1939. május 1-től 336 pengő fizetést és felesége, született Becsky klára után 12 pengő pótlékot 
kap, továbbá 782 pengő lakáspénzt folyósítottak számára. Felesége, szül. Becsky klára nagyszőlő-
sön született 1878-ban, gyermekei mária magdolna, szül.1904, johanna rozo, szül. 1910.
40 kál, F.45, op.3, od.zb. 48, 1–49 lap.; F.45, op.5, od.zb.36, lap 1–36. (1939)
41 gyászjelentés: Ung vármegye közönsége és tisztikara mélységes megdöbbentéssel tudatja, hogy 
a törvényhatóság legszeretetreméltóbb tisztviselője, a vármegye pótolhatatlan ősi levéltárának az  
elnyomás éveiben hű megőrzője, a legjobb tisztviselőtárs, gÖdényházI tAr zOltán, Ung 
Vármegye FőleVéltárOsA, tÖrVényhAtóságI BIzOttságánAk és kIsgyŰ-
lésének tAgjA, tArt. FőhAdnAgy stB életének 64. évében, 1941. évi január hó 11-én 
nemes magyar lelkét visszaadta teremtőjének. temetése január 14-én, kedden d.u. 3 órakor lesz 
Ungváron, a kálvárián lévő temetőben a református egyház szertartása szerint. Igaz magyar volt, az 
ősi vármegyének hű rajongója, emlékét őrökre megőrizzük!  Forrás: gyöngyösi Irodalmi társaság 
évkönyve V. kötet 1918–1942. 88–90. o.
42 A könyv csíkvári Antal szerkesztésében jelent meg 1940-ben Ungváron. 237. o.
43 szinai miklós–szűcs lászló: Bekény István (1916–1997) nekrológ. levéltári szemle, 1997. 4. 
szám, 66–67. o.
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FÜGGELÉK II.

1866. november 17. Nagyszőlős. Börkey Imre levéltárnok levele Ugocsa megye 
alispánjához a levéltár bővítéséről  

Forrás: F.674, op.5, od.zb.569, lap 1.


