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Rezümé Mezővári lakosságának összetétele minden 
téren változatos képet mutat. A lakosság korosztályon-
kénti összetételét tekintve vezető helyen áll a munka-
képes korú lakosság. Az összlakosság 61%-át teszi ki 
a munkaképes korú lakosság, fiatalkorúak csoportja 
23,6%, a nyugdíjas korúak aránya pedig 15,4%. Mivel 
a fiatalkorúak aránya meghaladja az idősekét, ezért fia-
tal társadalomról beszélhetünk. Mezővári lakosságának 
nemek szerinti eloszlásában enyhe nőtöbblet figyelhető 
meg. A 2001-es népszámlálási adatok alapján a telepü-
lésen 1495 férfi (47%) és 1692 nő (53%) él. Mezővári 
nemzetiségi összetétele eléggé színes, mivel négy nem-
zetiség képviselői élnek a faluban. Ezek közül legjelen-
tősebbek a magyar és a roma nemzetiségűek. Ha össze-
hasonlítjuk az ukrán nemzetiségűek arányát a települé-
sen 1989-ben, 1991-ben és 2001-ben, láthatjuk, hogy 
arányuk növekszik. Míg 1989-ben 4 főt tettek ki, addig 
1991-re számuk 11-főre nőtt, 2001-re pedig elérte a 44 
főt az összlakosságon belül. A lakosság vallási összeté-
telét tekintve a népesség túlnyomó része református. A 
református valláson kívül megtalálhatók a görög és a 
római katolikus vallás hívei. A különböző vallási csopor-
tok közül a Jehova Tanúi fordulnak elő a településen. 
Mezővári lakosságának végzettség szerinti összetéte-
lében túlsúlyban vannak a középiskolai végzettséggel 
rendelkezők. Számuk 1743 főt tesz ki. Ebbe a csoportba 
tartoznak a szakközépiskolát és a technikumot végzett 
személyek is. Felsőfokú végzettséggel 220 személy ren-
delkezik. Előfordulnak még elemi és általános végzettsé-
gű emberek is, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak. 
A lakosság foglalkozás szerinti megoszlását tekintve, 
mint Kárpátalja legtöbb falusi településén, a mezőgaz-
daságban dolgozók aránya a legmagasabb. 

Резюме Робота дає характеристику насе-
лення села Варі, Берегівського району За-
карпатської області. За кількістю населення 
село займає друге місце в районі. У стате-
вому складі населення білшість становлять 
жінки, які складають 53% усього населен-
ня, що пояснюєтся вищою смертністю се-
ред чоловічого населення. У національному 
складі населення села Варі спостерігається 
білшість угорців. До 1870 року в селі про-
живали тільки угорці. Тепер, крім угорсько-
го населення, проживають у селі українці, 
росіяни та цигани. Кількість українців у 
селі тепер становить 44 осіб. За релігійним 
складом населення села створюють віруючі 
реформатської, римо-католицької, греко-
католицької церкви та “свідки єхови”. Біль-
шість становлять вірюючі реформатської 
церкви. Поступово збілшується кількість 
“свідків єхови”. За освітнім рівнем у селі 
осіб, що мають середню освіту, становлять 
1743. Поступово зростає кількість людей з 
вищою освітою. На теперішній час їх кіль-
кість становить 220 осіб.  Основна частка 
працездатного населення села Варі працює 
в сільському господарстві. Менша частка 
трудовлаштована на заводах, цехах міста 
Берегово, а ще частка працює у сфері об-
слуговування. Надалі висока частка тих лю-
дей, які не мають можливості на працю. В 
останньому розділі роботи висвітлено мож-
ливість використання теми у загалноосвіт-
ній школі.

Barta károLy* 

Mezővári lakosságának összetétele

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt hallgatója, a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 
földrajz szakos tanára.

Mezővári községi tanáccsal rendelkező település a Beregszászi járásban, 15 km-re 
Beregszásztól, 6 kilométerre pedig a Munkács–Rahó országúttól. Vasútállomás 
5 km-re található Borzsován. Az egykori Borsova vármegye központja, a Borzsa- 
folyó Tiszába ömlő torkolatánál, az ukrán–magyar határ mentén terül el.

Mezőváriról először Anonymus tesz említést. A honfoglaló magyarok 889-
ben foglalták el a falu közelében fekvő Borsova várát, védőit rabságba vetették és 
az elfoglalt termékeny földjeiket birtokukba vették (Németh Adél 2000, 116. o.).

„Vári, Árpád-kori település, a helytörténeti irodalom Borsova várának tartja. 
Ezek szerint eredetileg Borsova vár volt a neve. Vári néven 1320 körül találkozha-
tunk Mezővári elnevezésével (Botlik József–Dupka György 1993, 109. o.).

A borsovai vár Lehoczky Tivadar szerint nagy kiterjedésű erősség lehetett. 
1241-ben a tatárok lerombolták, ezzel elvesztette a rangját, a megyeszékhely pedig 
Nagyberegre került.

A községet 1566-ban az átvonuló tatárok pusztították el, 1657-ben pedig a 
lengyel sereg égette fel. 1660-ban a törökök, 1716-ban a krimi tatárok pusztították. 
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Vári különösen kiemelkedő szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc szabadság-
harcában. 1703. május 21-én Esze Tamás itt bontotta ki a Nagyságos Fejedelem 
és a kuruc felkelés zászlaját (Kovács Elemér 2005, 25. o.).

1944. november 18-án, a háború utáni megtorlásul 340 férfit hurcoltak el 
a községből a szolyvai munkatáborba „málenykij robot”-ra. Közülük 169-en oda-
vesztek (Botlik József–Dupka György 1993, 111. o.).

Mezővári, a népesség számát tekintve, a Beregszászi járás legnagyobb köz-
sége. Lakosságának száma – a 2001-es népszámlálási adatok alapján – 3144 fő. 

Mezővári lakosságának összetétele minden téren változatos képet mutat. A 
lakosság korosztályonkénti összetételét tekintve vezető helyen áll a munkaképes 
korú lakosság, akik az összlakosság 61%-át teszik ki. Második helyen áll a fiatalko-
rúak csoportja 23,6%-kal, a nyugdíjas korúak részaránya pedig 15,4%-ot tesz ki.

A lakosság kor és nemek szerinti összetétele

Mezővári lakosságának korösszetételében három csoportot különböztethe-
tünk meg: fiatal-, munkaképes és nyugdíjas korúakat. A fiatalkorúakhoz tartoz-
nak a 0–15 év közötti lakosok, a munkaképes korú lakosságot a 16–59 életév közé 
eső lakosok alkotják. A munkaképes lakossághoz a nők 16–55 éves korig terjedő 
korosztálya tartozik, a férfiak közül, pedig a 16–60 év közöttiek. A nyugdíjas korú 
lakossághoz tartoznak a nők 55 év fölött és a férfiak 60 év fölött. 

A népesség számának korosztályonkénti megoszlását, a két legutóbbi nép-
számlálás adatai alapján készült diagrammák szemléltetik (1. és 2. ábra).

1. ábra. A lakosság megoszlása korosztályonként 1989-ben

966

1942

402

100
280
460
640
820

1000
1180
1360
1540
1720
1900
2080

Fiatal korú Munkaképes korú Nyúgdíjas korú

fő
Barta Károly: Mezővári lakosságának...



Acta Beregsasiensis 2009/1. 71

2. ábra. A lakosság megoszlása korosztályonként 2001-ben

Az 1989-es és a 2001-es népszámlálások alapján összeállított diagrammá-
kat összehasonlítva megfigyelhetjük, hogyan növekedett az egyes korosztályokhoz 
tartozók létszáma, leginkább a nyugdíjas korúaké. A fiatalkorúak és a munka-
képes korúak aránya pedig (2. ábra), a 2001-es népszámlálási adatok alapján, 
csökkent (Mezővári Községháza adattára 2005). A következő két táblázat alapján 
megfigyelhetjük az egyes korcsoportok megoszlását százalékarányban az összla-
kossághoz viszonyítva (I. és II. táblázat).

I. táblázat. A lakosság megoszlása korosztályonként 1989-ben
Korosztályok Fő %
Fiatalkorúak 966 29,2

Munkaképes korúak 1942 58,7
Nyugdíjas korúak 402 12,1

II. táblázat. A lakosság megoszlása korosztályonként 2001-ben
Korosztályok Fő %
Fiatalkorúak 744 23,6

Munkaképes korúak 1919 61
Nyugdíjas korúak 484 15,4

A lakosság korosztályonkénti megoszlása leginkább a település gazdasági 
fejlődése miatt igen fontos mutató. Egy település annál jobb helyzetben van, minél 
magasabb a munkaképes korú lakosság részaránya. Ez azért is fontos tényező, 
mivel a kereső emberek tartják el a nyugdíjasokat és a fiatalkorúakat különböző 
adók fizetésével. 
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Mezővári esetében a korosztályok viszonylag előnyös arányban oszlanak meg. 
2001-ben a munkaképes korúak a lakosság 61%-át tették ki, és ez némi növekedést 
jelent az 1989-es értékekhez képest. Ha megfigyeljük a fiatalkorúak részarányát, és 
összehasonlítjuk a két népszámlálás adatait, láthatjuk, hogy változások történtek. 
2001-ben csökkent a fiatalkorúak aránya 1989-hez képest, a nyugdíjasok részará-
nya viszont emelkedett a két népszámlálás között. A fiatal- és nyugdíjas korúak 
részarányának ilyen változása hátrányos a település jövőjét tekintve. 

Mezővári lakosságának nemek szerinti megoszlásában nőtöbblet figyelhető 
meg. A 2001-es népszámlálás idején a településen 1495 férfi (47%) és 1692 nő 
(53%) élt (Mezővári Községháza adattára 2005).

A nemek részarányának változását tovább vizsgálva megfigyelhető a szüle-
tések megoszlása nemek szerint (3. ábra). Az ábra alapján látható a nemek rész-
arányának változása 2001. után. Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogyan változik 
a nemek részaránya, meg kell vizsgálni az elhalálozások megoszlását is nemek 
szerint (4. ábra). 

3. ábra. A születések megoszlása nemek szerint

A 3. ábrát szemlélve látható, hogy az utóbbi négy évben az újszülöttek több-
sége lány volt. Ez a tendencia figyelhető meg nemcsak Mezővári esetében, hanem 
egész Kárpátalján ez jellemző. A halálozási mutatókat figyelembe véve (4. ábra) 
láthatjuk, hogy a férfi lakosság halálozási részaránya mutat nagyobb értékeket. 
E két ábrát összehasonlítva érthetővé válik, miért van nőtöbblet a település nemi 
összetételében (Beregszászi Járási Statisztikai Hivatal adattára).

A lakosság nemi összetételének korosztályonkénti vizsgálatát legegyszerűbb 
korfa segítségével tanulmányozni. Mezővári korfája a 2001. évi népszámlálási ada-
tok alapján lett megszerkesztve (5. ábra). A korfa két oldala, a férfi és a női oldal, 
aszimmetrikus, ami a születésszám ingadozását jelzi egyes években. 

A 0–4 éves korosztályban igen kevés a népesség száma mind a férfi, mind 
a női oldalon. Ez a szűkített alap arra utal, hogy az utóbbi években csökkent a 
születések száma. A férfi oldalon a születések számának változása következtében, 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Születések Férfi Nő

Barta Károly: Mezővári lakosságának...



Acta Beregsasiensis 2009/1. 73

a 9–19 éves korcsoportig a népesség számában csökkenés látható, majd a 20 éves 
korosztálytól kezdve növekedés figyelhető meg. Ezt követően korcsoportonként a 
lakosság száma fokozatosan csökken egészen a 35–39 éves korosztályig, majd az 
ezt követő korosztályban újból emelkedik (Mezővári Községháza adattára 2005).

4. ábra. A halálozás megoszlása nemek szerint

5. ábra. Mezővári korfája
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A 45–64 éves korosztályokban kisebb-nagyobb hullámzás figyelhető meg. 
Ezután csökkenés látható a korfa tetejéig a halálozások növekedése következtében 
(Beregszászi Járási Statisztikai Hivatal adattára).

A női oldalon szintén a 0–4 éves korosztályban látszik a lányok többsége, 
ami azzal magyarázható, hogy az újszülöttek többsége lány. Az 5–14 éves korosz-
tályban egyértelműen látszik a férfi lakosság többlete. A következő korosztályban 
már a lányok vannak többségben. A 25 éves kortól kezdve egészen a 34 éves korig 
férfitöbblet látható. Utána a 35–39 éves korosztályban magas női többletet tapasz-
talhatunk. Az idősebb korosztályok majdnem mindegyikében nőtöbblet figyelhető 
meg. Ez a magas nőtöbblet azzal magyarázható, hogy az idősebb korosztályokban 
a férfiak hamarabb haláloznak el. Ennek az oka lehet az egészségtelen életmód is, 
valamint a megterhelő fizikai munka.

Nemzetiségi és vallási összetétel

Mezővári nemzetiségi összetételében négy nemzetiség képviselői találhatók. 
Legjelentősebb számban a magyar nemzetiségűek lakják a települést. 

A III. táblázat adatai alapján megismerkedhetünk a falu nemzetiségi ösz-
szetételével. 

III. táblázat. A lakosság megoszlása nemzetiségi összetétel szerint

Év
A lakosság 

száma
Magyar Ukrán Orosz Egyéb

1989 3310 3038 4 — 268
1991 3271 2973 10 3 285
2001 3147 2534 44 7 562

A lakosság nemzetiségi összetételéből kitűnik, hogy a településen a magyar 
nemzetiségűek vannak túlsúlyban. Ha megtekintjük a 6. ábrát, láthatjuk, hogy 
a lakosságnak 80,5%-a magyar (az 1870-es években a település lakossága teljes 
mértékben magyar nemzetiségű volt). 

6. ábra. Mezővári nemzetiségi összetétele
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A községben több egyházi felekezet található. A 7. ábrán látható Mezővári 
vallási összetétele a községi tanács 2001. évi adatai alapján.

református 95%

római 1,1%

görög 0,5%

jehova 3,4%

református római görög jehova

7. ábra. Mezővári lakosságának vallási összetétele

Az ábrán jól látható, hogy a reformátusok aránya a legmagasabb – 95% 
(2989 fő). A többi vallási felekezet részaránya a következő: görög katolikus – 0,5% 
(17 fő), római katolikus – 1,1% (34 fő), Jehova Tanúi –3,4% (107 fő) (a Mezővári 
Református Egyház adattára 2005).

A falu református egyháza 1595-ben alakult. A vári református templom 
elődje egy XV. században épült, román stílusú, római katolikus esperesi templom 
volt, melyet a reformáció után 1595-ben, a református vallásra áttért hívek vettek 
birtokukba. Mai jellegzetes formáját egy 1795-ben történt átalakítása után nyerte, 
ekkor épült jellegzetes toronysisakja és a déli homlokzat előtti előtere. A település 
református egyháza jelenleg 2506 tagot számlál. 

A református valláson kívül megtalálható a római és a görög katolikus val-
lás is, alacsony számú hívővel. Más vallások közül a Jehova Tanúi fordulnak elő 
a településen. 

A községben található felekezetek közül a református egyháznak és a Jeho-
va Tanúinak van lehetőség a vallás gyakorlására saját épületben. 

 A népesség iskolai végzettség szerinti összetétele

Mezővári lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva ele-
mezzük a 8. ábrát. 

A 8. ábrát megfigyelve (nem tartalmazza a jelenleg valamilyen oktatásban 
résztvevők számát) láthatjuk, hogy egyenlőtlen a lakosság végzettség szerinti meg-
oszlása. A lakosság nagy része középiskolai végzettséggel rendelkezik. Ebbe a cso-
portba tartoznak azok a személyek, akik érettségivel, szakközépiskolai végzett-
séggel, illetve valamilyen technikumi végzettséggel rendelkeznek. A településen a 
középiskolai végzettséggel rendelkezők magas száma azzal magyarázható, hogy a 
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fiatalok többsége nem folytatja tovább tanulmányait felsőfokú oktatási tanintéz-
ményekben. Ezek a személyek a megélhetés érdekében munkát keresnek (többsé-
gük Magyarországon) (Mezővári Községháza adattára 2005).
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8. ábra. Mezővári lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása

A településen az általános iskolai végzettséggel rendelkező személyek in-
kább az idősebb korosztályhoz tartoznak, mert ma már kötelező a középiskolai 
végzettség megszerzése. Az elemi végzettséggel rendelkezők pedig kivétel nélkül 
az idős korosztályban találhatók, akiknek nem volt lehetőségük fiatal korukban 
magasabb végzettséget szerezni.

A faluban 1953-tól működik magyar tannyelvű középiskola. Már sokan a 4. 
és a 9. osztály elvégzése után a Kárpátalján működő gimnáziumok valamelyikét 
választják. Az érettségi megszerzése után a továbbtanulók többsége valamelyik 
magyarországi felsőfokú intézményben, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán vagy pedig az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatják tanulmányaikat.

 
A lakosság foglalkoztatottsági összetétele

Az összetétel megismeréséhez figyeljük meg a IV. táblázatot. 

IV. táblázat. A lakosság megoszlása foglalkoztatottsági szerkezet szerint 
Fő %

Ipar 145 4,6
Mezőgazdaság 574 18,3
Nem termelő szféra 128 4,1
Munkanélküli (regisztrált) 245 7,8

A IV. táblázatból levonhatjuk a következtetést, hogy a településen ala-
csony a foglalkoztatottak száma. Ha összeadjuk a foglalkoztatottak és a re-
gisztrált munkanélküliek számát, 1220 főt kapunk. Ez az összlakosságnak 
mindössze 38,8%-a.

Barta Károly: Mezővári lakosságának...
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Mezőváriban, a foglalkoztatottak között, mint Kárpátalja legtöbb falusi tele-
pülésén, a mezőgazdaságban dolgozók száma a legnagyobb. Ezeknek egy része a 
még működő helyi kolhozból átalakult Újvári kft-ben dolgozik (50 fő).

Az iparban és a nem termelő szférában a lakosság igen kis része van jelen. 
A táblázat alapján láthatjuk, hogy a munkanélküliek száma az összlakossághoz 
képest nem magas. De az is kitűnik, hogy ez a regisztrált munkanélküliek számát 
jelöli. A hivatalosan nem regisztrált munkanélküliek nagy része Magyarországon 
vagy Ukrajna belső területein, nagy városaiban vállal különböző (sokszor illegális) 
munkát (Mezővári Községháza adattára 2005).

A munkanélküliek száma a következő években növekedni fog, mivel a 
kolhoz felbomlása után létrejött kft anyagi gondokkal küzd, ami veszélyezteti 
további működését.
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