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ПОЯВА  УГОРЦІВ  НА  ТЕРИТОРІЇ  УКРАЇНИ 

На південному заході наша країна межує з Угорщиною, тож природним є й 
представництво цього близького сусіда в політичній палітрі України. Угорців (самоназва - 
мадяри) у нас налічується 156,6 тис. чол. Абсолютна їх більшість – 151,5 тис. чол., за 
даними останнього (2001 р.) перепису, проживає на Закарпатті. Розмовляють вони мовою 
угорської підгрупи уральської мовної сім’ї; за конфесійною належністю є католиками й 
протестантами (кальвіністами й лютеранами). 

Як же угорці опинилися на території України? У VI-VII ст. вони жили у 
приазовських степах і називалися оногурськими племенами. Після розпаду їхньої імперії в 
першій половині VII ст. угорці потрапили під вплив Хазарського каганату, а в 30-х рр. IX 
ст. домоглися незалежності. У 895-896 рр. угорці перейшли Карпати й зупинилися в 
басейні Середнього Подунав’я. Поступово потрапляли у Верхнє Потисся - околицю 
Київської Русі, де проживали східні слов’яни. 

Прихід угорських племен ускладнив процеси політичного й соціального розвитку 
цього краю. Економіка тимчасово занепала, захисні фортеці зруйновано. Після тривалих 
(майже 100 років) грабіжницьких набігів на сусідні країни угорські кочовики в 955 р. 
зазнали поразки в битві під Аусбургом і почали переходити до осілого способу життя, 
закладаючи основи своєї державності між Дунаєм і Тисою. З кінця XI та в XII ст. угорські 
правителі зміцнюють владу й над Карпатською Руссю. Угорські феодали спочатку 
займали південні регіони, Притисянську низовину, далі – передгір’я. Потім наблизилися 
до головного Карпатського хребта й кордону з Галицько-Волинським князівством. Східну 
частину Закарпаття угорські правителі підкорили лише на початку XIII ст. Про це 
свідчить, зокрема, організація системи комітатів (округів, королівських замків) у 
Верхньому Потиссі. Були створені спочатку Ужанський, Березький, Угочанський, а в XVI 
ст. - Марамороський комітати. 

Угорські королі Іштван II (1116-1131 рр.), Бела II (1131-1141 рр.), Бела III (1172-
1196 рр.), Андраш II (1205-1235 рр.) та їх наступники, відправляючи в Карпатську Русь 
своїх родичів, служилих людей, передавали їм маєтки, укріплення та землі. Угорська 
знать переселялася разом з частиною підлеглих. Тому протягом XII-XIII ст. там виявилися 
перші угорські сільські оселі, збільшилася кількість населення, до якого входили русини, 
волохи, словаки та інші етнічні спільноти. Зростала питома вага угорців і в містах. Якщо 
під час переходу угорських племен через Карпати у Верхньому Потиссі проживало 
близько 100 тис. чол., то в першій половині XIII ст. - до 200 тис. Карпатська Русь 
належала до найбільш заселених регіонів Центральної Європи. В березні 1241 р. через 
Карпати пронеслися, знищуючи усе на своєму шляху, монголо-татарські загони. Значна 
частина угорських феодалів швидко перейшла на бік завойовників. Після їх відходу до 
ординських степів багато міст і сіл Закарпаття знелюдніли, занепали економіка й культура 
краю. З літа наступного року почали прибувати нові магнати, союзники угорського короля 
Бели IV, який передав їм землі зрадників, надав різні привілеї, закликав будувати кам’яні 
фортеці для охорони маєтків і кордонів країни. В другій половині XIII - у XIV ст. в 
Закарпатті почалася імміграція з Галичини, де феодальне гноблення відчувалося більше, 
ніж у Північній Угорщині, а також з Німеччини. 
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Як зазначив О.Мицюк, король Бела IV, прагнучи якомога швидше залікувати 
завдані внаслідок татаро-монгольського нашестя рани, закликав людність усього світу 
займати спустошені землі. У відповідь посилився потік селян і міщан із внутрішньої 
Угорщини, а також південнослов’янських територій. Саме тоді на Закарпатті виникають 
перші чисто угорські села і нові змішані поселення (русинів, угорців, волохів, словаків, 
німців та ін.). На початку XV ст., за даними М.Лучкая, там у чотирьох комітатах 
налічувалося понад 300 населених пунктів. З них чисто угорських було не менш як 60. 
Тоді на Закарпатті могло проживати близько 120-130 тис. чол., серед яких угорці 
становили не менш як 30-35%, оскільки гірські райони ще не були заселені. 

Значна кількість угорців, що переселилися в цей регіон, осідали в містах і 
містечках. Судячи з податкових справ, у ряді міст (Ужгород, Мукачеве, Берегове, 
Севлюш) вони становили 65-70% від загальної кількості мешканців. У східних районах 
краю створювалися спільні угорсько-русинсько-волоські поселення. Нерідко угорці 
селилися поряд з німцями. У XV ст. своєрідним центром угорського життя в Карпатській 
Русі стало місто Берегове (Берегсаз), сліди життя людей на його території виявлено, 
починаючи з епохи пізнього палеоліту (15-12 тис. рр. до н.е.). У місті виникли ремісничі 
цехи (шевців, чоботарів, бондарів, лимарів тощо), регулярно проводилися ярмарки, на які 
прибували купці з центральних районів Угорщини, Австрії, Словаччини, Галичини, 
Молдавії. З 1882 р. Берегове мало статус королівського міста, право вільної торгівлі у 
суботу. Поступово зростає роль Севлюша, Королева, Вілка та інших місць компактного 
поселення угорців. В основному вони займалися землеробством і ремісництвом. 

Нова хвиля переселення угорців у Карпатську Русь відбулася після 1525 р., коли 
їхня армія зазнала поразки від турків у битві під Могачем. Восени наступного року турки 
заволоділи Будою і Пештом. Під їх пануванням опинилася вся південна і центральна 
частини Угорщини. Понад 150 років турки володіли нею, водночас грабуючи населення 
сусідніх земель. У цих складних умовах дедалі більша кількість угорців переселялася під 
Карпати. 

Структура населених пунктів, де проживали тоді угорці, збереглася протягом 
наступних двох століть. У XIX ст. на Закарпатті, за даними Чапловича, проживало 
близько 700 тис. чол., у тому числі 512 тис. русинів, майже 200 тис. угорців та 
представників інших національностей. Причому угорці мешкали в основному у південних 
районах, а русини - у передгір’ї та гірських. У середині ХІХ ст. угорці становили близько 
20% населення краю. 

У переписах 1869, 1880, 1890, 1900 і 1910 рр. статистичні дані явно 
сфальсифіковано на користь угорців. В офіційній статистиці слов’янські народи зникали з 
країни як роса на сонці, а кількість угорців швидко зростала. Як вважає О.Русин, у 1910 р. 
на Закарпатті їх проживало 262 тис., що становило майже 31% усього населення. 
Очевидно, до них віднесли частину словаків, німців, євреїв, циган та представників інших 
народностей, що розмовляли угорською мовою й під час перепису назвали її рідною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


