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P.  Mester  

A magyarok  cselekedeteiről  
(1217 előtt) 

(Részlet) 

(...) Akkor  a hét  fejedelmi  személy,  akit  hétmagyar-
nak  mondanak,  és  az  a  hét  kun  vezér,  kinek  a  nevét  
fentebb  soroltuk  el,  rokonságukkal  meg  a férfi-  és  nő-
cselédeikkel,  egyetemben  az oroszok tanácsára  és segít-
ségével  útra  keltek  Pannónia  földjére.  S  így  a  Havas-
erdőn  áthaladva,  a hungi  részekre  szálltak.  

Midőn  pedig  oda megérkeztek,  azt  a helyet,  amelyet  
először foglaltak  el, Munkácsnak  nevezték  el  azért,  mi-
vel  igen  nagy  munkával,  fáradsággal jutottak  el  arra  a  
földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott aztán, 
hogy  fáradalmaikat  kipihenjék,  negyven  napot  töltöt-
tek,  és a földet kimondhatatlanul  megkedvelték.  A föld 
lakosai,  a  szlovének  pedig  megérkezésükről  értesülve,  
szörnyen megijedtek, és önként meghódoltak Almos ve-
zérnek, mivel  hallották, hogy Almos vezér Attila király 
nemzetségéből  származik.  S jóllehet  Salán vezér  embe-
rei voltak, mégis nagy tisztelettel és félelemmel  szolgál-
tak  Almos  vezérnek,  megajánlva  neki  mindent,  ami  
csak  a megélhetéshez  szükséges, úgy, amint az urukkal 
szemben  illendő.  

Ilyen félelem és rettegés fogta  el a föld lakosait.  Ked-
vében  is jártak  a vezérnek meg  a főembereinek,  mint a 
szolgák  szoktak  a  maguk  urának.  Egyszersmind  ma-
gasztalták  nekik  a föld termékenységét,  és  elbeszélték,  
hogy  Attila  király  halála  után  Nagy  Kán,  Salán  vezér  
őse,  aki  Bolgáriából  jött,  a  görögök  császárának  taná-
csára  és  segítségével  miképpen  foglalta  el  azt  a  földet.  



Elmondták  azt  is,  hogy  őket  magukat,  a  szlovéneket,  
miképpen  telepítették  Bolgária földjéről  az  oroszok  ha-
tárára, továbbá hogy  most  a vezérük, Salán,  miképpen  
bánik  velük  és  övéikkel,  meg  minő  hatalma  van  neki  
körös-körül  a  szomszédaik  fölött.  

Hung vára 

13.  Akkor  Almos  vezér  és  főemberei  ezek  hallatára  
módfelett felvidultak, és Hung várához lovagoltak, hogy 
elfoglalják  azt.  Miközben  tábort  ütöttek  a  fal  körül,  a  
várnak  Labore  nevű  ispánja  —  az  ispánt  az  ottlakók  
nyelvén  dukának  mondták  —  futóra fogta  a  dolgot,  és  
Zemplén  vára  felé  sietett.  A  vezér  katonái  űzőbe  véve  
őt, egy folyó mellett elfogták, és mindjárt azon a helyen 
felakasztották.  Attól  a  naptól  kezdve  ezt  a folyót  az ő  
nevéről  Laborénak  hívták.  Aztán  Almos  vezér  és  övéi  
bevonulva Hung várába, a halhatatlan isteneknek nagy 
áldozatokat  mutattak  be,  és  négy  napig  tartó  lakomát  
csaptak.  A negyedik  napon pedig Almos vezér  tanácsot  
tartván  és  övéit  mind  megesketvén,  még  életében  ve-
zérré  és  parancsolóvá  tette  fiát,  Árpádot.  



Tompa  Mihály  

Beregszász 

A  lomha  Vérke  partján  jó  pásztoremberek  
Egyet-mást  emlegetvén,  pipázva  ültenek;  
A  csendes,  nyári  éjben  tisztán  sütött  a  hold,  
Szélsöprött  udvarában  egy  szál  felleg  se'  volt  
S fehérre  bémeszelvén  tetőit  és  falát,  
A  távolabb  Beregszász  feltűnt  az  éjen  át,  
Honnan  nyersen  kivágott  az  őrkakas  szava  —  
S  élesen  felsikoltott  a rendbontó  kasza,  
Sziszegő  fütyöléssel  futkosva  élein  
A  kaszafén,  a rétek  távol  vidékein.  
Amelyet  a  serény  pór  nehéz  igába  fog:  
Kérőzve  meghevert  a fejér  szarvú  tulok;  
Mig  csürkin,  a falánk  ló,  béklyót  csörgetve  járt,  
Porcogva  foghegyelvén  a  lóherés  határt.  

Nem  így  állt  e  vidéken  
Régente  a  világ!  
—  Egy  éltes  pásztorember  
Mélázva  felkiált,  —  
Amikor  még  egymást  
Érő  falvak  helyett,  
Nagy  földön  pusztaság  volt,  
S  a  vízparton  berek.  
Itt  hízott  gömbölyűre  
A jóvérű  csikó  
S  nem  egy  könnyen  szorult  be,  
Midőn  lehullt  a  hó.  
Hát  még  a zöld  mezőben  
Legelésző  gulyák...!  



Hajh  —  mondom  —  hajdanában  
Másképp  állt  a  világ!  

Kik  lakták  hideg  őszig  
A  messze  nyúlt  gyöpöt  
Volt  egy  vígkedvű  pásztor  
A  többiek  között;  
Szásznak  hitták  az  embert,  
Tréfálva  szüntelen,  
A  vén  csont  azt  se'  tudta,  
A  bú  mi fán  terem.  
Megérzé  már  két  dülő  
Földről  a  bor  szagát;  
De  a gáton  legény  volt,  
S  nem  húzta  el  magát.  
Ha  összement,  bogárzott,  
S  ezerfelé  szaladt  
Deréknyárban  a  jószág:  
Megállta  a  sarat.  
S  ha  olykor  összekaptak  
A  pásztoremberek,  
És  kard  ki  kard!  zajongva  
Egymásra  törtenek:  
Szász  közbe jőve,  szent  volt  
A  béke  általa;  
A  máskor  a  táncingerlő,  
Ha  kellett,  ő  vala.  

Egykor  delelt  a jószág  a  bokrok  enyhiben,  
S  elszenderült  subáján  Szász  pásztor  édesen;  
De  morgó  lárma  kelt,  mely  e  berket  áthatá,  
S  a  szunnyadót,  riadva,  talpra  ugratá.  

Hát,  mint  a  barna  felleg,  mely  mennydörögve  jő,  
A  szomszéd  csorda  kormos  bikája  tört  elő;  



Be  más  kegyetlen  állat,  Szász  nyájából  viszont  
Az ellenség  szavára  választ  ad  és  kiront.  

Bömbölve  nézte  egymást  a két  viaskodó,  
Tajték szakadva  száján,  mint  a fáról  a  hó;  
Vastag kötélnek  hinnéd  a feldagadt  eret,  
Mely szügy in és  nyakában  huzzadva  lüktetett.  

Szemén,  mely  vérbe forgott,  szilaj  düh  lángja  gyúlt,  
M ig  bojtos  farka  csiklós  tekercsiből  kinyúlt;  
S első  lábával  a port  hányván  az  ég  felé,  
Még  távol,  már  előre  nyakát  meg-megszegé.  

Most  a  két  bus  bikának  tülökje,  homloka,  
Dühöngve  összeütvén,  keményen  csattog:  
Be  társát  a  berekbe  tolá  egyik  korán,  
Mig  barna  vér patakja  csordula  meg  nyakán.  

S a  vér  látása jobban  felgyújtja  a  dühét,  
A bokrok  közt  megújult  a  véres  ütközet;  
Az  összevágott  homlok  szolgálva  tengelyül,  
A két  veszett  csatázó  forgott  körül,  körül.  

Kioltott  nyelve  kéken,  hosszan  függött  alá,  
Hátán  a  szőrt,  miképp  a  sertét  felborzold;  
Hasadt  körmét  gyep  és föld  veré  sűrűn  tele,  
A port  magasra  hányni  nem  tudta  már  vele.  

Elfúlva  mindenik  már,  nem  bőg,  csak  nyöszörög.,  
Tövén  vér  serkedez  fel,  úgy  csattog  a  tülök;  
Míglen  a Szászé  el  nem  veré  az  idegent,  
Hogy  szégyenében  búsan  bömbölve  visszament.  

S  mely  kotródott  a hosszú  viaskodás  alatt:  
Az  ütközet  helyén  nagy  kerek  gödör  maradt.  



Szász  a  bikára  sujtá  
A görbe  sombotot,  
Mely  megcsördülue  szarván,  
Lassan  elballagott.  
Szász  fejcsóválva  állt  meg  
Most  a gödör  felett,  
S  mi  volt,  mit  oldalában  
Egyszerre  észre  vett?  
Széles,  rozsdás  vasabroncs.  —  
Szásznak  se' kelle  több,  
Nagy  kése  hasgatásán  
Tágula  szét  a  gyöp.  
És  addig  ásta,  véste  
A föld  rögét,  porát:  
Abroncsos  oldalával  
Mignem  kitűnt  —  egy  kád.  
Abroncsa  rozsdaett  volt,  
Dongája  korhatag,  
Behorpadt  volna  egy  jó  
Ökölcsapás  alatt;  
S  mint  bizgatá  Szász,  
—  Remélve,  nyugtalan  —  
Lábáról  majd  leverte  
A  ráomolt  arany;  
Mely  a  kádból  csak  úgy  dőlt  —  
Kinyomva  oldalát,  
Mig  szeme  szája  Szásznak,  
Bámultában  elállt.  
Magához  térve  később  
Ijedt  örömibül,  
Amint  csak  torka  szolgált,  
Kiáltozott  körül:  
Elő  hé!  merre  vagytok!?  
Jertek  csak!  mi  dolog...!  
S  a számos  pásztorember  



Együtt  álmélkodott...  
De  majd  dologhoz  láttak  
Ugyancsak  lelkesen,  
Sütött  bár  a  tüzes  nap  
Sugár a  mérgesen;  
S  a  kád  a föld  öléből  
A  mint  kivétetek:  
Megtöltve  színarannyal,  
Hat  volt  körülte  még!  

A  nagy  kincsből  a  helyre,  
Melyen  találtatott:  
Rakának  a folyónál  ^  
Elsőbb  is  templomot:  
A  kiirtván  tövestől  
Körülte  a  berek:  
Ott  települtek  le  
A  pásztoremberek.  

És  a  vének  beszéde  
Maradt  firól  fira,  
Miként  épült  a  város  
A  Borzsa  partira;  
Mely,  minthogy  Szász  a  kincset  
Berekben  lelte  fel:  
Emlék  gyanánt,  Beregszász  
Nevet  kapott  s  visel.  

Az  egyház,  melyről  a  múlt  idők  regéje  szól  
Nem  rég  emelkedett  ki gyász  omladékiból;  

Ez,  melyre  a  magyarnak  a  lengyelek  keze,  
Kölcsön  fejében  egykor jó  leckét  jegyeze.  



Alvinczy  Péter  

Halotti  pompa...  

(Részlet;  Micz bán  mondája)  

(...)  El igen  előre volt egy gróf Mitzban, kinek  házas-
társa  magtalan  volt.  Ehez  megyen  alamisna kérni  egy  
szegény asszonyi-állat, ki egy méhel három magzatokat  
szült vala, kit  az grófné igen megpirongatván,  tisztáta-
lan  asszonynak  monda,  mivelhogy  lehetetlen  volna,  
bogy  egy  férjétől  egyszersmind  három  magzatokat  fo-
gadhasson  valaki,  melyért  a  Gróf  igen  megdorgálá  az  
asszonyt.  De  ihon  az  Istennek  csudálatos  ítéleti:  ottan  
hamar fogada  az  asszony  [= hét gyermeket  =]  méhébe,  
s midőn  a szülésnek  napjai  eltöltenek volna,  megijjede,  
jutván  eszébe,  mit  mondott  vala  az  három  gyermekű  
asszonyi  állatnak,  és  egyikét  kiválasztván,  hátát  egy  
rocskába avagy dézsába rakatván, fejére parancsola  egy 
öreg asszonynak, hogy elvi vén, elveszesse.  Ez időtájban 
jött  lova  hátán  a  gróf  mezőrül,  és  előtalálván  a  vén  
asszonyt,  kérdi,  mit  viszen?  és  midőn  egyenesen  nem  
felelne,  lova  hátáról  leszálván,  meglátja,  és  az  dolgot,  
miben legyen, megértvén, élete veszése alatt meghagyja 
a  vén asszonynak,  hogy  a  gyermekeket  elveszetteknek  
mondja  lenni,  és  így  mindeniknek  külön  dajkát  fogad-
ván, felneveltető.  Midőn felserdültek volna,  az  minémű 
ruházatban jártatják vala a háznál felnevelkedett gyer-
meket, az többinek is a Gróf szintén olyan ruhát szabat, 
és  midőn  ebédlenének,  azokat  is  udvarhoz  felviteti,  s  
egyenlők  s hasonlók  lévén  az  otthon  felnevelthez,  na-
gyon  gyönyörködik  az  grófasszony  bennök.  Kérdi  az  
gróf,  ha  ki  oly  szép  gyermekecskét  megöletne,  mit  ér-
demlene?  Felel  —  egy  átaljában  halálnak  fia  volna.  



Mond  az  Gróf:  te  vagy  az,  asszonyi-állat,  a  ki  ezeket  
elveszteni parancsoltad volt. Melyről megemlékezvén  az  
asszony,  lábaihoz  borul  urának,  és  úgy  kér  kegyelmet  
fejének.  Ezektől  felnevelkedések  után  hét  nemzetség  
származott,  t.  i.  Csapi,  Bocskai,  Szörtei,  Sós,  Raskai,  
Eszeni,  Kövesdi.  „Ha valaki  ez históriában  kételkednék,  
ebből  elhiheti,  hogy  ez história,  egy  előkötőre  mind  fel-
vagyon  himmel  varva,  mely  csak  nem  régen  költ  ki  
Ecsed  várából  (...)".  



Dr.  Komáromy  Andreis  

A Dózsalázadás  történetéhez  

A keresztes pór hadak  1514.  évi  lázadása  tudvalevő-
leg  a felső  Tisza  vidékét  is  vérbe,  lángba  borította  s  a  
kisbirtokos nemesek közül  sokan  a parasztokkal  együtt  
rabolták és égették a földesurak jószágait,  kiváltképpen 
pedig Máramaros,  Bereg  és Ugocsa vármegyékben, a hol 
azután Werbőczy István, Perényi Gábor és Pogány Zsig-
mond  csapatai  verték  le a lázadást.  A máramarosi  oláh  
nemesség jobbára  mind  felvette  a  keresztet  s  mialatt  
Perényi  Gábor  a  főispán  Huszt  várát  védelmezte,  az  
alatt  az  ugocsai  pórok  s  velük  tartó  almási,  gyakfalvi,  
bökényi  és  csatóházi  nemesek  Nyaláb  várát  ostromol-
ták.  Hozzájuk  csatlakoztak  Batár  helység földesurai,  a  
szathmármegyei  előkelő,  nagybirtokos  Wethésyek,  to-
vábbá Gyakfalvy  István  pap, és bizonyos ösmeretlen  sze-
mély,  aki  álruhában,  Körmös  hadnagy  név  alatt,  a  pa-
rasztoknak legfőbb tanácsadójuk  és vezérük volt  s a kit 
némelyek  az  ugocsavármegyei  régi,  törzsökös  Sásváry  
család  tagjának  tartottak.  (...)  

Az  1515. év folyamán Sásváry János,  a vele egy nem-
zetségből  származó sásvári  Weres Gergely  osztályos  aty-
jafiát  azzal  vádolta, hogy  ő  volt  az  a Körmös  hadnagy,  
a ki a pórokat Nyaláb vár ostromára vezette. De az Ugo-
csa vármegye törvényszéke  előtt kihallgatott tanuk  val-
lomásából  csak az derült ki, hogy a vádlott,  minekutána  
a parasztok  elfogták  és életének  megkegyelmeztek,  egy  
ideig  kényszerűségből  a  keresztes  hadban  forgolódott  
ugyan,  de  se nem rabolt,  se nem  gyújtogatott,  ámbátor  
a pórok később azzal  dicsekedtek, hogy az ő tanácsaival 
éltek  s a legelső  kedvező  alkalmat fölhasználva  Perényi  



Gáborhoz Huszt várába menekült. Ennek alapján a tör-
vényszék felmentette, s az ítéletet, melyben Sásváry  Já-
nos  a  becsületsértés  váltságában  marasztaltatott,  
Ulászló  király  is  helybenhagyta,  sőt  a  hamis  vádlóra  
szabott  büntetést  még fel  is  emelte.  



Igen szép siralmas  ének  

Magasságban  ülő  király,  mit  haragszol?  
Tőled  elhagyattánk,  láttatik,  aluszol.  
Szegény  néped  unszol,  
És  egy  tüzes  fegyver  miatt  hazánk  oszol.  

Uram,  ha földre  nézsz,  vajon  most  mit  látnál,  
Hogyha  figyelmeznél,  vajon  most  mit  látnál?  
Bizonnyal  megszánnál,  
Mert  te juhaidban  nincsen  egyéb  kárnál.  

Pásztori  botodat  nyájadhoz  emelted,  
Mellyel  seregedet  szomorún  ütötted,  
Javait  elvetted,  
Vidám  orcáinkat  megkeserítetted.  

Hírrel  ellenséget  reánk  együtt  hoztál,  
Kik  által  minden javunktól  megfosztál,  
Szemünk  sírásban  áll,  
Népeid  javain  te  haragod  kaszál.  

Beregszász  és  Bereg,  Vári  és  Németi  
Édes  hazájának  csak  helyét  nézheti,  
Mikor  felejtheti,  
Bizony  az  koporsó  fedele  rekeszti.  

Ki  szép gyermekének  szíve  szerint  örült,  
Kiknek  orcájukról  sűrű  könnyet  törült,  
Most  fegyverre  került,  
Meg  sem  törülheti,  noha  vérben  merült.  



Szép  tornyunkban  két  harang  mikor  megcsendült,  
Akkor  töredelmes  szívünk,  lelkünk  buzdult,  
Teimádnod  indult,  
A  te  szent  igédtől  szívünk,  lelkünk  vidult.  

Deáki  seregek  tettek  szép  éneklést,  
Az  közönséges  nép  velük  együtt  zengést,  
Innepi  szentelést,  
Most  nyulak  módjára  tesznek  csak  fülelést.  

Ó,  te  édes  hazám,  Beregszász  városa,  
Hol  szegény  fejemnek  lesz  vala  lakása,  
Vagy  csendes  szálása?  
De  mind  a földig  lőn  szépséged  romlása.  



Lehoczky  Tivadar  

A muzsaji rejtélyes  üreg  

Ha  az  utas Beregszászból  kelet  felé  indul,  útja  láng-
hullámu bort  termő  hegység  tövén,  gyönyörű  ligeteken  
keresztül  viszi  őt a Borsova  vize  mellé.  E folyó  innenső  
terén fekszik Nagy-Muzsaj  nevű bájos fekvésű  helység,  
mely jó  borain  kívül  arról  nevezetes,  hogy  a  rómaihoz  
hasonló  timsót  készíti.  Nem  messze  e  faluhoz,  szilvás  
kertek  közt  egy góthalakú  templom  mohos  romjai  tűn-
nek  fel,  melyek  egyedüli  emlékei  annak,  hogy  a  XVII.  
század  közepéig  e helyt  még  népes  falu  létezett,  mely-
nek  alapkövein  most  a  szántó  koptatja  ekéjét.  Igen,  e  
helyen  feküdt  egykor Kis-Muzsaj,  melyet  Lubomirszky  
(a  lengyeleknek  elzálogosított  Szepesség  kormányzója)  
préda-  és bosszúszomjas  csapatai  1656. év nyarán  dúl-
tak fel, azért, mert e jószág birtokosa II. Rákóczy  György  
Lengyelországra  vágyván,  Gusztáv  Károly,  svéd  ki-
rállyal  szövetkezett  s  Krakó  felé  vezeté  25  ezernyi  (az  
úton  tönkre jutott)  seregét.  

Az itteni nép ajkain él szóhagyomány útján e szomorú 
katastropha;  az  apa  elmondja  fiának  történetét  a  mu-
zsaji romoknak, mik egyedüli megmaradt emlékei e kor-
nak. Annál  érdekesebb volt tehát,  midőn  1829.  év  tava-
szán  a véletlen  még  egy más jelét  is e barbár  dulásnak  
hozá  napfényre.  Az  eset  következő:  A  mondott  évben  
egy  muzsaji  vadász  rókát  üldözvén,  az  előle  a  muzsaji  
bozótos  hegy  lejtőjén  egy  lyukba  menekült  s  midőn  a  
fáradhatatlan  vadász  azt  onnan  is  kiűzni  akará,  nem  
kis  meglepetésére  egy  a bemenetelnél  befalazott,  szik-
lába vájt terjedelmes üregre  akadt, hová több  előhívott  
ember társaságában leszállván, 206 évig rejtélyben nyu-
gott  szomorú jelenetnek  lőn  véletlen  felfedezője.  Mind-



járt  az üreg szájánál feküdt egy magas,  erós férfi csont-
váza, jobbjában  hatalmas kardot tartván;  ruházatának  
kevés nyoma látszaték már, csupán vastag, vörös baga-
riából készült, magas  szárú csizmája maradt  épségben.  
Az  üreg  tágas  belsejében  több  helyen  számos  emberi  
csontváz  tűnt fel,  részint fekvő,  dúlt  és ülő  helyzetben;  
feltűnt a többi közt egy kövön  ülő nő  teteme,  melyet  egy  
mellette  térdeplő férfi (valószínűleg  szerető férje) mind-
két kezével  átkulcsolva  tarta, míg  a nő karjai  közt  egy  
gyermek  feküdt.  Az  üreg  kőpárkányán,  mely  fek-  és  
ülőhelyül  szolgálhatott,  több levetett  öltöny hevert,  né-
hány  sorba  állított nehéz bagaria-csizma  és nagy kő  és  
cserépkorsók.  Az üreg sziklafalai, főleg a bemenetelnél, 
füsttől barnultaknak  látszottak,  míg itt-ott  a földön fé-
lig  elégett  kénkődarabok  hevertek.  E  körülmény  azon  
következtetésre  nyújtott  alkalmat,  mintha  a  vész  elől  
ez üregbe  menekült  lakosokat,  kik  valószínűleg  beván-
dorolt  szászok  s Kis-Muzsaj  akkori  lakosai  lehettek,  a  
nyomukra  akadt üldözők füst  és kéngőzzel  megfullasz-
tották  volna;  mindenesetre  szomorú  áldozataivá  lettek  
ők a nemtelen bosszúállásnak,  mely a védteleneket  ide-
gen  bűn  miatt  elérte...  



Gyöngyösi  István  

Tatárok diadalma  az erdélyi 
hadakon  Lengyelországban  

(Részletek) 

Kimenvén  hazánkbúi  sok  szép  seregekkel,  
Hogy  Lengyelországban  érkeztünk  ezekkel,  
Megszaporodtunk  ott  idegen  népekkel,  
Velünk  megegyező  kozákkal,  svédekkel.  

Akik  velünk  együtt  biztatják  magokat,  
Hogy  ád  a  szerencse  szép  diadalmakat,  
Vet  is első  kedve  olly  martalékokat,  
Akikbül  várhatunk  sok  kedves  dolgokat.  

(...) 

De  a Márs  kockáját  mikor  tovább  vetjük,  
Hirtelen  vakot  hoz,  kín  szívünk  csüggesztjük,  
Kezdett  örömünket  szaporán  felejtjük,  
A  bízott  reményt  is  rút  kétségben  ejtjük.  

Mert  a  kozák  otthágy,  a svéd  is  elmegyen,  
Csak  magunk  maradunk:  Rákóczi  mit  tegyen?  
Búsúl  s  tanácskozik,  útat  merre  vegyen,  
Csak  kalaúzza  is nincs,  aki jó  legyen.  

(...) 

Kemény  esedezni  kezd  fejedelmének:  
Menjen  el  előtte  a kám  erejének,  



(Maga  volt  ez jelen  s parancsolt  népének),  
Ne  várja  meg  árját  hada  özönének;  

Ne  bocsássa  magát,  akartva,  veszélyben,  
Tekéntse  hazáját,  melly  van  özvegységben,  
Hogy jó  ura felől  ne  essék  kétségben,  
Csak  könnyű  szerrel  is  siessen  Erdélyben.  

De  a fejedelem  nem  akar  elmenni,  
Végig  eggyütt  kíván  hadaival  lenni,  
Mint  kisebbséges  hírt  elmentével  venni,  
Készebb  böcsösb  hírrel  életét  letenni.  

De  Kemény  mindaddig  töri  sok  szavával,  
Nem  von  végre  visszát jó  tanácslásával;  
Hanem  seregének  igen  kis  számával  
Elmegyen;  ott  marad  Kemény,  több  hadával.  

Azonban  mint felyhő  kőessős  záporral,  
Kit  a forgó  Eurus  öszvekevert  porral,  
Érkezik  a  tatár  olly  iszonyú  sorral,  
Kit  követ  sok  rabság  s halál  gyászos  torral.  



Evlia  Cselebi török világutazó 
magyarországi  utazásai  

1660—1664 

(Részletek) 

(...) Botárvár  várához érkeztünk.  Ez is Erdélyhez  tar-
tozik,  de  az  erdélyi főérseknek  vagyis  a  római  pápánál  
három fokkal alább levő papnak birtoka. Minden  temp-
lom kékes ónnal  van fedve; virágzó város. Mivel  a  szer-
dárnak  meg  nem  hódoltak,  vagyonuk  minden  tekintet  
nélkül felprédáltatott, a város pedig felgyújtatott, csakis 
a hegyeiben  levő  szőlők  és méhházak  maradtak  meg,  a  
katonaság  azonban  a  mézet  és  a  viaszt  is  felprédálta.  
Innen  elindulván,  tizenhárom  órán  át  mentünk  Botár  
mezején,  a mely  egy virágos  rétnek határa.  (...)  

Innen  egy óra alatt Nyalábvár  várához mentünk.  (...)  
E  vár  Erdélyhez  tartozik.  Néhányszor  öt-hat  hónapig  
is  ostromolták  e várat  a felső-magyarországiak,  Kassa  
bánja  és  a fruska  magyarok,  de  nem  győzhettek.  Vára  
a  Tisza  partján  van,  kőépületü,  nagyon  erős,  meredek  
vár.  Egyik  oldalról  sincs körüle magaslat. A várban  né-
met  katonaság  volt,  mely  meg  nem  hódolván  harcolni  
kezdett.  Annyi  nagy ágyúval lövöldöztek, hogy  a golyók 
a  mezőn  egymásba  ütköztek.  Végre  a  győzelmes  sereg  
az  1071.  évi  id-ul-azha  hetedik  napján  a  vártól  egy  
ágyúlövés távolságban, a Tisza partján tágas mezőn fog-
lalt  helyet.  Kiadatott  a  rendelet,  hogy  tizenöt  nap  és  
éjjel itt maradunk  s kirendeltettek  az őrök. A  Tiszának  
átellenben  fekvő  nyugati  partja  a német  császár  orszá-
ga.  A túlsó  partra  senki  sem ment  át,  mert  a  hírnökök  
kikiáltották,  hogy  „a  portyázásra  és  rablásra  menők  
megbűnhődnek".  Itt  a Tiszán  magyar  szerkezetű  mal-
mok  vannak.  (...)  



Huszt  vára.  Építője  Ján  Ezder  nevű  király  volt.  Az  
erdélyi királyok  alá tartozik, de mivel  Felső-Magyaror-
szág földjén van, egy ideig Felső-Magyarország  fejedel-
mének  Kurusz  Palatínusnak  birtokában  volt.  Azután  
Erdély  uralkodója,  Bethlen  Gábor  király  Szulejmán  
khán engedélyével ezt a várat Kurusz  Madsartól  elvette  
s  az oszmán  erővel  oly  erős várrá tette, hogy  a ki  éjnek  
idején  meglátja,  az  ajka  is  remeg.  Jelenleg  németek  
vannak  benne,  őrei,  fegyveresei  mind  németek,  de  Zo-
lomi-oglunak birtoka. Vára a Haszán-hegy tövében fek-
szik, falai erős tömések  s Iszkender erődítményéhez ha-
sonló  erős  vár;  bástyájának  magassága  az  égboltig  ér.  
Külvárosának  házai  a  vár  nyugati  oldalára  néznek  s  
egyik  a  másik  fólött  van.  Palotáinak  teteje  színes  cse-
réppel  van  fedve,  a  templomok  tetejét  ón  fedi  s  a  ke-
resztek  tiszta  arannyal  vannak  bevonva  úgy,  hogy  az  
ember  szemei  elbámulnak rajtuk. A szőllőknek,  kertek-
nek  vége  nincs.  Vize  és levegője  kellemes.  

Miután a várat így távolból megszemléltük, egy ágyú-
lövésnyi  távolban  valamennyien  megállottunk.  (...)  Hú-
széin  pasa  a budai  előkelő  emberek közül  való  Húszéin  
odabasit,  Musztafa odabasit  és engem szegényt jelölt ki 
s velünk tíz embert lóra ültetvén, a leveleket és írásokat 
átadta  s elküldött. Azok  előttünk mentek  s mikor  meg-
érkeztünk,  a külváros kapuit felnyitották  és mi  kétfelé  
nézegelődve  a nagy vár tövébe mentünk. A várárok  szé-
lén  lovainkról  leszálltunk  s öten  lovainknál  maradtak.  
Mikor  a hídra léptünk,  a várbeli  katonaság  százankint  
jött  elő  s  ötünk fegyvereit  is  elszedték,  szemeinket  be-
kötötték  s kezeinket megfogván,  teljes  száz  lépcsőn  ve-
zettek  fel.  Mikor  szemeinket  felnyitották  egy  diván-
kháneben  találtuk  magunkat  s  székekre  ülve  a  Tisza  
síkságát,  a Tisza folyót, a hegyeket és a széltében  látszó  
városokat  és falvakat  szemléltük.  Mi  e  szemléletbe  el-
merülve  voltunk,  mikor  egyszerre  előjött  a  kapitány  s  



mondá:  „Isten  hozott  benneteket!"  —  Mi  ekkor  az  ira-
tokat  és leveleket kezébe  adtuk.  Elolvasván  és  megért-
vén  azok  tartalmát,  Zolomi-oglut  azonnal  elénk  hozat-
ta,  mondán:  „Ez  az  a  kit  ti  királynak  akartok?",  s  mi  
Zolomi-oglura  néztünk  és  láttuk,  hogy  lábán  hetven  
oka  súlyú  vaslánccal  jön  elénk  s  kezei  fonott  kötéllel  
voltak megkötve. Szegény királyfi a várnak  tulajdonosa  
s  egyszersmind foglya  volt.  



Jókai  Mór  

A huszti  beteglátogatók  

Tallóssy  uram  labanc  részen  volt,  s  Huszt  várának  
vala  kapitánya.  

Huszt  várát  akkor  erős  fészeknek  tárták,  s  a  kuruc  
vezér  igen  szerette  volna,  ha  Rédey  Ferenc  uram  azt  
valahogy  szépszerével  bevette  volna.  

Ostrommal  azonban  ez  igen  sokáig  ment  volna,  mi-
velhogy  ostromágyúi  Rédeynek  nem is igen valának,  el-
lenben  Tallóssy  olyasfélével  nagyon  is jól  el vala  látva.  

Azután  meg hadserege  sem igen mérkőzhetett  volna  
a  labanc  kapitányéval,  mivelhogy  ő  csupa  lovassággal  
rendelkezett,  emez pedig elegendő  muskétást tudott ki-
állítani  a falakra. 

Pénzzel  megint  nem  remélheté  megvesztegetni  a la-
banc vezért, mert az nagyon is gazdag ember volt, őneki 
pedig  annál  szűkebben  csorgott  az  olajos  korsója.  

Márpedig  a várat akármi módon,  de el kelle tőle ven-
ni. 

Egyszerre  híre  futamodik  a  környékben,  hogy  Tal-
lóssy  uram  nagybeteg,  valami  szörnyű ragadós  nyava-
lya ütött  ki  rajta;  senki  sem mer  az ágyához  közelíteni.  

— No, ha senki sem mer, hát majd merek én — mond-
ta Rédey,  s befogatva  négylovas  kocsijába,  egyedül  egy  
hajdú  kíséretében  áthajtott  Huszt  várába.  

Természetesen  beeresztették.  Ki  tartott  volna  tőle,  
mikor  egyedül jő? Kérdezősködék  a beteg felől, fölvezet-
ték  hozzá, bement,  ott találta  az  ágyon  fekve,  odament  
hozzá,  leült  az  ágya  mellé,  mondá  neki,  hogy  hallotta  
nagybeteg  voltát,  s  nem  állhatta  meg,  hogy  félretéve  
minden  pártvillongást,  atyafiságos érzelemből  el ne jöj-
jön  hozzá  beteglátogatóba.  



A beteg ember azt rebegte rá, hogy az Isten áldja meg 
érte,  bizony  nagy jót  cselekedett  vele.  

Rédey  uram kikérdezé,  hogyan  van,  mi  baja  van?  A  
beteg  elpanaszlá  sorba.  

—  Ki  gyógyítja?  
— Bizony senki  sincs itt közelben. Izentem a szatmá-

ri  felcsernek,  de  az  azt  izente  vissza, hogy  éppen  most  
kezdődik  a bölényvadászat,  várjak  egy  kicsit  a  nyava-
lyámmal. 

—  No,  majd  elhozatom  én  kegyelmednek  a  magam  
doktorát  Kállóból.  Engedje  meg, hogy egypár  sort  írjak  
a  fiamnak  érte.  

—  Az  Úristen  is megáldja  érte  kegyelmedet.  
Rédey  uram  tehát  ír  a  fiának,  hogy jöjjön  szaporán  

utána  Husztra,  hozza  magával  a doktort  is.  De két  ko-
csival jöjjenek. 

Másnap  ott  volt Rédey  fia  és  az  orvos.  
Az  orvos  mélytudományú  férfi  volt,  megvizsgálta  a  

beteget,  kitanulta  kórállapotját,  rendelt  neki  orvos-
ságot,  hanem  hogy  még  akkor  nem  volt  ám  minden  
városban  gyógyszertár,  el  kellett  a  szerekért  futtatni  
Debrecenbe;  onnan  hozta  azokat  el  Rédey  uramnak  
egy  ismerőse,  aki  ismét  kocsissal,  hajdúval  érkezett  
meg. 

Tallóssy uram betegsége  azért  csak ment  a maga  út-
ján.  Tudjuk  azt,  hogy  a  beteg  ember  nyughatatlan,  s  
ilyenkor  akármi  szert  tanácsolnak  neki,  azokat  mind  
meg  akarja  magán  próbálni.  Rédey uram pedig  kifogy-
hatatlan  volt  a jó  tanácsadásban.  Mintha  valami  ku-
ruzsló  asszonynál  lett  volna két  esztendeig  inaskodás-
ban,  úgy  tudott  ajánlani  mindenféle  tetemtoldót,  
ínnyújtót, angyalrúgta, ördögharapta gyökereket,  kenő-
csöket,  liktáriumokat,  hólyaghúzókat,  az  pedig,  vala-
hány,  annyifelé  lakó  sógoránál,  komájánál,  keresztfiá-
nál volt expresse kapható, azokat az illetők mind maguk 



siettek  elhozni,  és  személyesen  gratulálni  hozzájuk  a  
beteg  úrnak.  

A  beteg  úr  pedig  kezdte  már  magában  számolgatni,  
hogy Rédey uram egy, a fia kettő, az orvos három, öccse,  
bátyja,  sógora,  komája,  keresztfia  nyolc;  annak  mind-
egyiknek  kocsisa,  hajdúja,  az  huszonnégy;  idestova  a  
beteglátogatók  többen  lesznek,  mint  maga  a  várőrség.  

Szeretett  volna  már  nem  feküdni  az  ágyban.  Úgy  
tetszett  neki,  hogy  nincs  is  már  egyéb baja,  mint  hogy  
elrontotta  a gyomrát.  De szíves ápolói  meg nem  enged-
ték, hogy fölkeljen. Megrontaná magát,  a visszaesés  ve-
szedelmes;  csak hozasson  még több italt a  diákkonyhá-
ból. 

Egyszer már aztán  csak kifúrta Tailóssy uramnak  az  
oldalát. 

—  Hallják, kegyelmetek,  én  úgy  veszem  észre,  hogy  
kegyelmetek  már  nagyon  sokan lesznek  itt  a  várban.  

Rédey  elmosolyodott.  
—  Én pedig  azt hiszem,  hogy  már  sokan is  vagyunk.  

Nem  megyünk  mi  innen  el  többet,  uram.  
Tailóssy  még tréfának  akarta  venni  a  dolgot.  
—  Csak  nem  remélik  mégis,  kegyelmetek,  annyiad  

magukkal  legyőzhetni  az  én  várőrségemet.  
—  De  igenis, hogy  reméljük,  mert valahányszor  egy-

féle orvosságért elküldtünk  egyet a kegyelmed  csatlósai  
közül,  azt  mindig  ott  fogták  az  illető  helyén,  s  ma-
gunkfél ét küldtek  vissza helyette. Az igazi labancok kö-
zül  csak  úgy  csilleng-billeng  egynehány  a  mieink  kö-
zött. 

Tailóssy  uram látta, hogy szépen rá van szedve.  Ijed-
tében úgy meggyógyult egyszerre, hogy felugrott az ágy-
ból,  s felrántotta  csizmáit  segítség nélkül, pedig  azelőtt  
azt képzelte,  hogy  csont  van  a hasában. 

Valójában  Huszt várát beteglátogatás  örve alatt  szé-
pen  elfoglalták  tőle.  



— Most hát legalább annyit tegyenek meg kegyelme-
tek, hogy  küldjenek  be  innen  Szatmárba.  

Azt meg is  tették  vele,  mégpedig  tulajdon  négylovas  
hintaján. 

Ott  aztán  azzal  csúfolta  minden  ember,  hogy  kikú-
rálták  Huszt  várából.  



Tas nádi  H.  István  

A szegénylegények  éneke  

(Részlet) 

Nincs  becsületi  a  katonának,  
Mint  volt  régentén  a  kurucoknak.  
Vájjon  vagyon-é  hírével  a  méltóságnak,  
Hogy  sok  vitézek,  
Próbált  legények  
Rossz  becsben  vannak?  

Szegénylegénynek  olcsó  a  vére;  
Három  réz-forint  szegénynek  bére.  
Azt  sem  költhcti  el,  szegény,  végtére,  
Melyért  méreg,  
Kínzó  féreg  
Forr  a  szívére.  

Igen  kedveltük  a  kurucságot,  
Oly  igen  kaptuk,  mintegy  újságot.  
Nyerünk,  gondoltuk,  oly  szabadságot:  
Oltalmazzuk 
S  szabadítjuk  
Szegény  hazánkot.  

Mely  dolog  bizony  meg  is  lett  volna,  
Magyarországot  megnyertük  volna,  
Ha  sok fondorkodó  urak  nem  lettek  volna;  
Ily  romlásban,  
Kárvallásban 
Nem  estünk  volna!  

Szegénylegényből  tisztek  tétettek,  
Az  ellenséggel  kik  szemben  mentek.  



Mivel  a pártos  urak  meg  nem  verettek,  
Mint  sárkányok,  
Oroszlánok, 
Mégis  küzdöttek.  

Egy  szegénylegény  volt  Esze  Tamás,  
Magát-megvonó  jó  Bóné  András.  
Uruk  mellett  voltanak  ők  mintegy  lelki  más.  
Jánki  Péter,  
Zöld  Demeter  
Voltak  mint  darázs.  

Legelsőbben  is Munkácsra  jutánk,  
Az  udvarházhoz,  urunkhoz  szállánk.  
Montikukuli  hadától  bészoríttatánk,  
De  Karafát,  
Német  generált  
Halálra  adánk.  

(...) 

Híres  Huszt  vára  Máramarosban  
Miképpen  esék  birodalmunkban?  
Mi,  szegénylegények,  voltunk  csak  alattomban.  
Magam  láttam:  
Tokos  uram,  
Futott  pallosban.  

(...) 

Ha  valaholott  voltanak  csodák,  
Mind  kívül-belül  estek  szép  próbák:  
Szegénylegények  magokat  frissen  forgatok.  
Csak  szegények,  
S  nem  úrfiak  
Véreket  onták.  



Névtelen 

Gróf Rákóczi  Ferencrül  

Nagy  áruitatás  esett  országunkban,  
És  citáltatják  urakat  Udvarban,  
Hogy  megtudnák:  kitül  esett  az  jobban?  

Hallván  ezt  Bercsényi  Miklós  azonban,  
Hogy  hívatják  az  urukat  Udvarban:  
Búcsút  vészen  az  hazátúl,  zokogván.  

Fogva  viszik  ki Kassárúl  Szirmait,  
És  Munkácsból  az  ifjú gróf  Rákóczit,  
Hogy  ne  kövessék  atyjoknak  nyomdokit.  

Az  Szirmait  viszik  Német-Újhelyben,  
És gróf  Rákóczit  fogva  tartják  Bécsben,  
Szabadságát  óhajtja  csak  szívében.  

De  az  Istennek  volt  reá  nagy  gondja:  
Mint  Józsefet  az  tömlöcben  nem  hagyta,  
Csudálatosképpen  szabadította.  

Haupmant  Leman  volt  az  ő  estrázsája,  
Idejében  rajta  szánakodója,  
Maga  vérével  megszabadítója.  

(...) 

De  az  Isten  irigyit  megcsúfolta,  
Az  sok  szegény  kérésit  meghallgatta,  
Hazájában  ismétlen  visszahozta.  
1703 



Rákóczi  Ferenc  

Emlékiratok 

(Részletek) 

(...) Erősen gyötrődtem, látván hazám  nyomorúságát,  
mivel  német társaságokban  sűrún  megfordultam,  s így 
a bécsi minisztérium hazámra vonatkozó terveit jobban 
ismertem,  mint az egybegyúlt főurak. Napról napra fá-
jóbbá  tetted  számomra  ezeket  a  nyomorúságokat,  
Uram,  és nagyobb  elszánásokra  indítottad  szívemet  és  
lelkemet. Végül arra késztettél, hogy a nővéremmel való 
viszálykodás  alkalmával  a korábbinál jobban  elmélyít-
sem ismeretségemet  gróf  Bercsényi  Miklóssal,  az  ungi  
főispánnal.  Később  váraink  közelsége  miatt  gyakran  
meg  is  látogattam  őket,  s így  vadászás közben,  a  meg-
növekedett bizalomtól  szorossá vált  és elmélyült  barát-
ságunk,  mely  gyakran  késztetett  arra, hogy  én  elsorol-
jam  az  én gyötrelmeimet,  ő az övéit, hiszen  mindketten  
orvoslást kerestünk rájuk. Nem  minden  csodálkozás  és  
vigasz nélkül vette észre, hogy a német ruha alatt magyar 
és valóban hazafiúi  szív dobog bennem, akiről  a nemzet 
széltében-hosszában  másként vélekedik,  és azért  senki  
nem merészelt beszélni  velem az ország és a haza  olyan  
ügyeiről, melyek miatt néhány előkelő és tekintélyes ne-
mes  egymás  között  sóhajtozott.  Ezek  később,  megtud-
ván  a gróftól rejtetteb gondolataimat,  igen  örvendeztek  
nekem. Ugyanis csupán  az én személyem volt  alkalmas  
a Házam és őseim iránti  tisztelet okán arra, hogy  egye-
sítse az egy akaraton lévők terveit, és barátságot hozzon 
létre  a külföldi  keresztény  fejedelmek  között.  (...)  

(...) Eközben a magyar népet tűrhetetlen követelések-
kel  és adóemelésekkel  nyomorgatták.  (...)  a büntetéstől 



és fenyítéstől  való félelmükben  és elvesztve  minden  re-
ményüket  a  kegyelemre,  kénytelenek  voltak  bujdosni  
az erdőkben  és hegyekben.  Munkácsi  hercegségem job-
bágyai  is  ezek  között  voltak.  Ok  voltak  az  elsők,  akik  
ez  év kora  tavaszán  követeket  küldtek  Lengyelország-
ba, egy Bige László nevú embert egy orosz pappal, meg-
tudakolni,  vajon  élek-e  még.  A  határon  bolyongtak,  s  
amikor  végül  bizonytalan  hírekből  meghallották,  hogy  
Brezánban  él  néhány  magyar,  arrafelé  vették  útjukat,  
és ott hosszú keresés után megtaláltak engem. Előadták 
nekem  a  nép  végső  nyomorát,  a  kétségbeesést,  amely  
arra  kényszeríti  őket,  hogy  fegyvert fogjanak, ha  álla-
potukat  megszánom  és bármiféle  segítséget  ígérek  ne-
kik.  (...)  Ha  bármilyen  kis  segítséget  nyújtanának  ne-
kik,  könnyű  volna  fegyverfogásra  bírni  a  lakosságot;  
hogy  a nemesség kétségkívül  csatlakozna  a  vármegyék  
állította  csapatokhoz.  (...)  

Ezek voltak  a nép kevéssé megfontolt  előteijesztései.  
Oktalanság  lett  volna  rájuk  támaszkodni,  de nem  lett  
volna helyes egészen elvetni őket. Ezért, miután  tanács-
koztunk  Bercsényi  gróffal, elhatároztuk, hogy  részünk-
ről  is elküldünk  egy embert,  aki  megtudakolja,  mennyi  
az  igazság  abban,  amit  nekünk  előadtak,  s  különösen,  
hogy bizonyságot  szerezzen  a tiszántúli  nép hajlamáról  
és titkos  megmozdulásairól.  E célra  a gróf lovászát  vá-
lasztottuk, egy természettől fogva elég tehetséges és hű-
séges  fiatalembert;  neki  kellett biztosítania  a népet  ar-
ról,  hogy  még  élek,  a  közelben,  s  hajlandó  vagyok  
segíteni őket, ha készséget, engedelmességet,  tevékeny-
séget  és  hűséget  remélhetek.  Ez  az  ember  két  hónap  
alatt bejárta birtokaim legnagyobb részét és a tiszántúli 
vidéket.  A  nép  Pap Mihályt  adta  melléje  kísérőül.  Alig  
tudta  elmondani  a szeretetnek  és örömnek  azokat  a je-
leit,  amelyekkel  mindenütt  fogadták;  s hogy  ennek  kö-
vetkeztében  csak parancsokat és zászlókat kell  küldeni,  



és ez a fej nélküli  sokaság hadsereggé  alakul,  mert  egy  
része, amelyik  nem tudta már elszenvedni nyomorát  és  
kivárni  e nyomor  enyhítését,  visszavonult  a  hegyekbe,  
ahol  parancsaimra  vár.  

Minthogy  az  ügyek  ilyen  háborgó  állapotban  voltak,  
s  a  nép  hajlama  a  tanúsított  örömből  ítélve  ilyen  ked-
vező  volt,  úgy  döntöttünk,  hogy  ki  kell  használnunk  a  
lelkek hevülését, és néhány zászlót és hadi jelvényt kell 
nekik  megbízottainkkal  elküldeni  nyílt  levelek  kísére-
tében, aláírásommal és Bercsényi gróf aláírásával  ellát-
va,  s  ezekben  segélyt  kell  ígérnünk  nekik.  Szigorúan  
meghagytuk,  hogy  újabb  parancsainkig  ki  ne  bontsák  
ezeket  a zászlókat,  ne  fosztogassák  a  nemességet,  ha-
nem  igyekezzenek  hadicsellel  elfoglalni  néhány  helyet,  
amelyet  a németek  rosszul  őriznek.  (...)  

A  palatinához  érkezett  levelekből  megtudtam,  hogy  
több magyar  nemes jött  Lembergbe;  féltem,  hogy  érke-
zésük  célja  kitudódik,  s  ezért  helyesebbnek  tartottam  
Drozdowicéra hívni  őket. Előadták, hogy  megbízottaink  
érkezése  után  és  a zászlókat  meglátva  az  egész nép  —  
támogatásom  reményétől  föllelkesítve  —,  nem  tudta  
megállni,  hogy  fegyvert  ne  ragadjon,  és  közös  lélekkel  
össze  ne  fogjon  felszabadítani  hazáját  és  családját  az  
idegen járom alól. Elükön Majos István állt, aki nemrég 
jött  Pap Mihállyal  együtt.  Ez  egy bátor,  de  szegény  ne-
mesember volt.  Előadta, hogy  a népből  több ezren fegy-
vert fogtak, s a határon  érkezésemre  várnak;  s ezért  az  
ő  nevükben  is kértek  engem,  ne hagyjak  cserben  ilyen  
sokaságot,  mely  csak  az  én  segítségemben  bízva  és  re-
ménykedve  szánta  el  magát  a  legvégsőkre,  és  nem  hi-
ányzik  se  szívük,  se  bátorságuk  ahhoz,  hogy  pontosan  
végrehajtsák  parancsaimat,  de  vezérre  van  szükségük,  
aki  felhasználja  lelkességüket  és  gyűlöletüket,  hogy  
számuk  naponta  növekszik,  és  nem  maradhatnak  már  
soká tétlenül. Azért küldték  el őt társaival  együtt, hogy 



engem  hozzájuk  kíséijen  vagy  új  parancsokat  vigyen  
nekik. 

(...) Tudtam, hogy a nép lelkesedése nem tarthat sokáig, 
s ha egyszer az első láng kialszik, a második már sohasem 
olyan  erős.  Meggondoltam  azt  is, hogyha  szétverik  ezt  a  
népet,  amelyet  a  segítségembe  vetett  bizalma  tüzelt  föl,  
úgy akármennyire  is könnyelműen  és parancsom ellenére 
cselekedett, mégis az lett volna a közvélemény, hogy cser-
benhagytam  és én okoztam vereségét.  Ez a nép nem saját 
magát vádolta volna meggondolatlanságáért,  hanem, mi-
után bennem bízott, azt hitte volna, hogy elhagytam szük-
ségében.  (...) A hívságos  dicsőség,  a buzgóság a haza  sza-
badsága  iránt,  a  nagylelkűség  s  az  a  kívánság,  hogy  
semmivel  se  vádolhassam  magamat,  végül  tanácsot  su-
gallt.  Bíztam  ügyem  igazságában  és  Isten  segítségében.  
Gyöngéd könnyek között búcsúztam  el barátaimtól,  s egy 
nagyon  esős  nap  estéjén  elindultam.  Csupán  a  palatínus  
őrségének  néhány  katonája  kísért.  

Már megtettem az út felét, amikor Drohobyczon,  egy-
napi járásra  a magyar határtól futárok érkeztek  és elő-
adták, hogy ezt a vezérek és őrök nélküli, borba és álom-
ba  merült  fegyveres  népséget  Károlyi  Máramaros  
megyében,  Dolhánál  szétverte,  zászlóikat  is  elvesztet-
ték,  s  a  szanaszét  menekülők  a  szomszédos  hegyekbe  
vonultak  vissza,  és  ott parancsaimat  várják.  

(...)  Még  visszavonulhattam  volna,  és volt is  rá  nagy  
okom. De bátorított és erősített az a szándék, hogy meg-
érdemeljen  a nép bizalmát  és szeretetét  (...)  Elhatároz-
tam  tehát,  hogy  folytatom  utamat,  s  a  szétszórt  népet  
újra összegyűjtve, a lengyel határon rejtőzve várom meg 
a  segélycsapatok  érkezését,  és  nem  hagyom kialudni  a  
nép  szívében  lángra kapott tüzet.  Azt mondták  nekem,  
könnyű  összegyűjteni  a szétverteket,  sőt munkácsi  her-
cegségemben  ötezer  gyalogos  és  ötszáz  lovas  várja jöt-
tömet  az  ország  határán.  



Másnap folytattam  utamat,  (...) estére pedig  azon  vet-
tük észre magunkat, hogy eltévedtünk a szorosokban. Mint-
hogy másnap reggel nem érkezhettünk el a kijelölt helyre, 
megszálltunk  egy  Klimiec  nevú  faluban,  a  Magyaror-
szágot  és  Lengyelországot  elválasztó  Beszkid-hegyek  
lábánál.  Ez, hajói  emlékszem,  1703. június  16-án  volt.  

Nagyobb  biztonság  céljából  elrendeltem,  vezessék  
hozzám a hegy túlsó oldalán tartózkodó csapatokat. Dél-
tájban  érkeztek,  botokkal  és  kaszákkal  felfegyverezve.  
Ötszáz  ember  helyett  alig  volt  kétszáz  gyalogos,  rossz  
parasztpuskákkal  fölszerelve,  és  ötven  lovas.  Vezérük  
Esze Tamás volt,  egy paraszt,  tarpai jobbágyom,  és  Kis  
Albert.  (...)  

Miután  az így összegyűlt kis parasztsereg  első  örömki-
törését  mérsékeltem,  megszüntettem  a  lövöldözéseket  s  
szóltam hozzájuk. Egyesek rám ismertek  szavaimról, má-
sok kételkedtek, hogy én vagyok-e, míg végül  eloszlattam 
kételyeiket  egy hosszú beszéddel,  amelyben élénken kife-
jeztem buzgalmamat a haza iránt és őszinte  szeretetemet  
irántuk.  Ekkor buzgó  örömmel hűséget esküdtek  nekem.  

(...)  érkezésem  híre  elterjedt  a  munkácsi  hercegség-
ben, és alig lehet  elképzelni  azt a buzgalmat  és  örömöt,  
amely  a népet  mindenfelől  hozzám vonzotta.  (...)  

Csapataim létszáma néhány nap alatt háromezer em-
berre  emelkedett.  Erejüket  túlbecsülő  paraszti  lelkese-
désük  is  napról  napra  növekedett.  Kihasználva  tehát  
jobbágyaim  jóakaratát,  könnyűszerrel  rábeszéltem  
őket, hogy engedjék át igáslovaikat, és így növeljük meg 
a  lovasok  számát.  így  tehát  parasztpuskákkal  felfegy-
verzett lovasságom hamarosan  megnőtt háromszáz  em-
berre, s a hírnév, amely mindig megnagyítja a dolgokat, 
ezt  a  számot  ezerre  emelte.  (...)  

Miután  hadaink  száma  és bátorsága  így  megnöveke-
dett — mint már említettem —, átléptem Magyarország  
határát,  mint  Caeser  a  Rubicont.  



(...)  Július  vége  felé  biztos  forrásokból  megtudtam,  
hogy  Bereg  és  Ugocsa  megyék  nemessége,  száz  német  
gyalogossal  Szatmár  helyőrségéből  és  ugyanannyi  lo-
vassal  a  Montecuccoli-ezredből,  Tiszabecs  falunál  fog-
lalt  állást  Csáky  István,  a két  nevezett  vármegye  főis-
pánjának  parancsnoksága  alatt.  Az  volt  a  szándékuk,  
hogy megakadályozzák  a folyón való átkelésemet.  E csa-
patok  egyik  része  Beregszászban,  az  én  városomban  
szállt  meg,  a  folyón  innen.  Elhatároztam,  hogy  nagy  
gyorsasággal  és titkon nyomulok előre a szomszédos he-
gyek  és  erdők  rejtekútjain  át,  és  megtámadom  őket.  
Előbb  zűrzavart  akartam  okozni  e  seregben,  hogy  ha-
talmamba  kerítsem  az  átkelésre  készenlétben  tartott  
hajókat.  Hajnalban  megindultunk,  és  a  rá  következő,  
nagyon  esős  éjszakán  csak  néhány  órát  pihentünk,  az-
tán  a  lovassággal  megérkeztem  Beregszász  közelébe.  
Ott  megtudtam,  hogy  csak  huszonöt  német  és  ugyan-
ennyi  magyar  lovas  kelt  át  a  folyón,  a  többiek  a  túlsó  
parton maradtak azzal a szándékkal, hogy szemmel tar-
tanak,  mert  a hit  rendkívüli  módon  megnagyította  se-
regemet.  Hogy  ezek  meg  ne  menekülhessenek,  elhatá-
roztam, hogy hatalmamba kerítem azt a gázlót, amelyet 
tizenöt elsáncolt német gyalogos  őrzött. Gyalogságom  a  
sárral  borított  utak  kényelmetlensége  miatt  még  nem  
csatlakozhatott hozzám, de magyar lovasaim elfoglalták 
ezt  a sáncot.  Ezalatt  a németekből  és magyarokból  álló  
portya  visszafelé  közeledett,  mit  sem  sejtve  arról,  ami  
történt. Csapatokat állítottam lesbe a bekerítésükre. De 
a  németek  felfedezték  ezeket  és  amikor  látták,  hogy  
nem  menekülhetnek,  a  folyó  egyik  kanyarulata  mögé  
vonultak vissza. (...) Azok a magyar lovasok, akikről  em-
lítettem  már,  hogy  Zavadkánál  csatlakoztak  hozzám,  
nagy  bátorsággal  megtámadták  őket.  De  féltem,  hogy  
elvesztem  a legvitézebbeket közülük,  s ezért  elhatároz-
tam, hogy  a gyalogság megérkeztéig  abbahagyom  a tá-



madást.  De addigra ez a lovasság zárt sorokban  támad-
va szétszórta  az ellenséget:  egyik  része  a Tiszának  sza-
ladt  és belefulladt a mocsárba,  a többiek futással  akar-
tak  menekülni.  Ezeket  elfogták vagy  megölték.  

Ez  volt  az  első,  habár  jelentéktelen  összecsapás.  A  
magyar  lovasok  bátorságát  még  a  németek  is  megcso-
dálták.  A csata  közben  egy német  trombitás,  akit  a  Ti-
sza síkján fogtunk el, megszökött,  s ezzel nagy  zavarba  
hozott  engem,  mert  féltem,  hogy  elárulja,  milyen  
kisszámú segélycsapatot hozott  Bercsényi  gróf,  és hogy 
csak  a hír nagyította őket.  Ez aztán alkalmat adott  vol-
na  az  ellenségnek  arra,  hogy  összeszedje  a  helyőr-
ségeket  és a Munkácson  tartózkodó  Montecuccoli-ezre-
det,  és  beszorítson  engem  a  patakok  torkolatába,  ahol  
éppen  tartózkodtam.  Ezért,  amint  esteledett,  visszavo-
nultam a szomszédos Vári nevű városba. Az volt a szán-
dékom,  hogy  a várost kettészelő  Borsova folyót  teszem  
fedezékemmé.  Kimerült  lovasaim  és a sáros  utaktól  el-
fáradt  gyalogságom  már  kezdett  lenyugodni,  mikor  a  
szomszédos kis városból,  Beregszászból  érkező  menekü-
lők  hírül  hozták,  hogy  a  Montecuccoli-ezred  már  oda-
érkezett.  Erre  a hírre  összegyűjtöttem  csapataimat,  le-
rontottam  a  hidat,  őröket  állítottam.  (...)  Bercsényi  
grófnak  az  volt  a  véleménye,  hogy  igyekezzünk  újra  a  
hegyek közé. (...) Másoknak  az volt a véleményük,  hogy  
bármilyen  módon  is,  de  keljünk  át  a Tiszán.  (...)  Előre  
láttam,  hogy  ha  megkíséreljük  az  átkelést  a  Tiszán,  
nagy veszély fenyegeti személyemet, de ha  végrehajtjuk  
ezt a vállalkozást, a közjavának nagy előnye  származik  
belőle. 

(...)  Előreküldtem  Esze  Tamást  a  folyó  két  partján  
fekvő falvakból gyűjtött ezredével,  mi pedig követtük  őt  
Namény  felé. Az utakat  annyira  elborította  a  sár, a  víz  
és  a mocsár,  hogy  a gyalogságnak  majdnem  egész  nap  
térdig vízben kellett gázolni.  De hol  az a nehézség, ame-



lyet  a bátorság  és  a jóakarat  ne  tenne könnyűvé?  Ez a  
fegyvertelen,  félig  meztelen  nép  követte  zászlóit,  el-
hagyta házát és gyerekeit, mindenfelől hozzám sereglett  
és beállt katonáim közé. Úgyhogy amikor a malmok  se-
gítségével  és az elrejtett csónakokat összegyűjtve,  más-
fél napi munkával  átkeltünk  a Tiszán — olyan sok gya-
logos  és  lovas  csatlakozott  hozzánk,  hogy  néhány  nap  
múlva  egy nyolcezer  emberből  álló  sereg látszatát  kel-
tettük. 



Gvadányi  József  

Badalói  táborozás 

(Részlet) 

Mihent  megszűnt  Marsnak  véres  csatázása,  
S  nem  hallatott  ágyuk  mormoló  zúgása,  
Apró  fegyvereknek  szörnyű  ropogása,  
Mezőkön  sem  látszott  zászlók  lobogása  —  

(...) 

Ezerhétszász  hatvanharmadik  esztendő  
Folya,  hogy  érkezett  ezen  kívánt  idő,  
Hogy  már  nem  vágatott  kardoktul  emberfő,  
És  minden  országnak  termése  leve  bő.  

Mindjárt  regementünk  akkor  meg  is  indáit,  
Melly  hét  esztendeig  ellenséget  ölt  s  dúlt;  
Bár  sok jó  vitézünk  imitt  s  amott  elhullt,  
Kezünktül  több  burgus  mégis  véribe  fult.  

Csehországbul  esett  ezen  indulásunk;  
Felette  víg  vala  mi  masérozásunk,  
Mert  tudtuk:  hazánkba  lesz  kvártélyozásunk,  
Ahol  véreinkhez  fog  esni  jutásunk.  

Beérvén,  osztattunk  mi  négy  vármegyékre,  
Szatmár,  Bereg,  Ugocsa,  Marmaros  megyékre.  
Én  Beregbe  estem,  ollyan  szép  vidékre,  
Ahol  tekénthettem  mindenféle  ékre.  

Mert  itten  tél  légyen,  ősz,  tavasz,  akár  nyár,  
Fekete  gubába  férfi,  lány,  asszony  jár;  



Zápor  vagy fergeteg  verje  ezeket  bár,  
Megrázván  magokat,  gunyájokba  nincs  kár.  

A gyümölcsnek  van  itt  igen  nagy  divatja:  
Szálakon  a  Tiszán  alföldre  hordhatja  
Ki-ki,  s  ott  cserébe  búzáért  adhatja,  
Amellyet  szekéren  házához  hozhatja.  

(...) 

Melly  faluba  estem,  a  neve  Badaló.  —  
Az  ablakom  előtt  vagyon  egy  széles  tó,  
Igen  ritkán  fagy  bé,  bár  esik  is a  hó,  —  
De  ez  csak  récéknek  és  békáknak  való.  

Kvártélyházam  körül  vannak  több  mocsárok,  
Kákákkal  s  csátéval  benőtt  itt  sok  árok;  
Akármelly  oldalon  sétálok  és  járok,  
Attul  tartok,  hogy  ne  érjenek  nagy  károk.  

Mert  a  levegőég  tele  van  legyekkel,  
Apró  muslicákkal,  dongó  bögölyökkel,  
Szúnyogok  rajával,  a föld  is  férgekkel,  
Kígyókkal,  békákkal,  gözüegerekkel.  

(...) 

Egy  vasárnap  nagy  bált adtam  kvártélyomba.  —  
Két  rongyos  cigányok  laktak  szomszédomba:  
Elhívattam  őket,  a  bírót  is  nyomba,  —  
Nem  volt  ez  mord  ember,  nem  is  volt  goromba.  

Eljővén  mindjárást,  így  szóltam  hozzája:  
„Ma  innep  van,  nincsen  senkinek  munkája;  
Hallja  ked,  Putyunak  már  szól  száraz  fája,  
De  még jobban  mondja  a  nótát  a  szája."  

U ) 



„Látja  ked,  hogy  nagyon  eluntam  magamat,  
Csak gondolkozásba  töltöm  sok  napomat;  
Itt  az  árvizek  közt,  látván  szorultomat,  
Halál  helyett  érzem  nem-szokott  bajomat.  

Gyűjtse  kvártélyomba  ked  a  leányokat,  
Úgy a  legényeket,  s  azoknak  anyjokat,  
Mert  nem  eresztenék  másképpen  azokat;  
Jól  megtáncoltatom  én  ma  mindnyáj okát." 

(...) 

Elmene  a  bíró;  én  a  szakácsomat  
Béhívám,  kiadtam  parancsolatomat.  
Szóltam:  „Én  ma fogom  tartani  bálomat,  
Szupét  is kell  adnom,  halld  meg  szándékomat:  

Levesnek  két  tyúkot  főzzél  meg  laskával,  
Jó  fazék  káposztát  pedig  szalonnával:  
Tálalj jó  nagy  tálba pacalt  is  hurkával,  
A  hurkákat  pedig  töltsd  köleskásával.  

Egy  tál gulyáshúst  is fogsz  te  készíteni,  
Két  vén gunarlúdat  meg  kell  mejjeszteni,  
Megsütöd,  szilvával  kelletik  tölteni,  
Fél  kost  is;  de  ezt  mind  fel  kell  metélleni.  

Jól  megsáfrányozod  mind  az  ételeket,  
Borst,  gyömbért  ne  kéméld,  add  meg  az  ízeket;  
így,  tudom, jól  tartom  majd  a  vendégeket,  
Főzésedért  nyersz  dicséreteket."  

(...) 

Szólt:  „De  fog  kelleni  kávé,  csokoládé,  
Mandola-téj,  ehez  bőven  lemonádé,  



A  dámáknak!"  Kér dé: fagyos-italt  ád-é?  
Feleltem:  „Ezekre  nincs  szükségünk,  ládd-é!"  

(...) 

Bíró  Veres  Miklós  érkezett  azomba,  
Tizenkét  pár  táncos  követte  őt  nyomba:  
Mihelyest  béérték  ők  az  udvaromba  —  
Jöjjenek  bél —  mondám;  de  a  pitvaromba.  

Megálltak:  a jányok  a piros  csizmákat  
Ott  vonták  fel,  és  lehányták  a  gubákat,  
Megigazították  fejeken  pártákat,  
Szélnek  eresztették  függő  pántlikákat.  

A  legények  voltak  öltözve  csinossan,  
Két  üstökbe  hajók  béfonva  módossan;  
Nagy  volt  sarkantyújok,  csörgött  is hangossan,  —  
Tudom,  majd  megrakják  a  táncot  pajkossan!  —  

(...) 

Folyt  már  a  nemes  tánc,  a  bíró  elől  ment,  
Felfújta  pofáját,  a fejét  tartá  fent;  
Nevettem,  lábával  mivel  gyakran  döbbent;  
Putyu  meg  csikorgott,  mint  kerék,  melly  nem  kent.  —  

Azért  is e  táncot  frissre  fordítottam:  
„Húzzad  magyarossan,  Putyu!"  —  kiáltottam.  
Ezzel  mindnyájokat  úgy  megindítottam,  
Hogy  —  házam  letörlik!  már  attól  tartottam.  

(...) 



Halaknak soksága 

A  halászok  felénk jönni  igyekeztek,  
Hamar  is a  hajón  ők  hozzánk  érkeztek.  
Szóltak:  „Sok  halunk  lesz!"  Nagyon  örvendeztek;  
Szavokra  a  tisztek  gatyára  vetkeztek.  

(...) 

Szólt  bíró:  yyA kötélt  most  ki-ki  jól  taHsa,  
Mert  a gyalomba  van két  nagy  bálvány  harcsa!  
Vigyázzon,  valakit  a  vízbe  ne  rántsa,  
Vagyis  fogaival  a  lábát  ne  szántsa!"  

(...) 

A  Tisza  szélére  húzták  a  gyalmokat;  
A  halak  csináltak  ezekbe  halmokat.  
Azon  két  nagy  harcsák  hányták  itt  magokat,  
Falakokkal a  vizén  csaptak  nagy  habokat.  

Halaknak  sokságát  nem győztük  csudálni,  
Lehetetlen  is  volt  azokat  számlálni.  
Halászok  apraját  kezdték  hagyigálni,  —  
A parton  minékünk  oldalt  kellett  állni.  

Mint  egy-egy  kisgyermek,  osztán  olly  potykákat  
Hánytak  ki,  utánnok  ikrás  nagy  márnákat,  
Egy-réf  hosszasságú  szép  fogas  csukákat,  
Széles  dévéreket,  sok  apró  harcsákat.  

A  tisztek  fogdosták  csak  a  kecsegéket,  
Süllőket,  menyhalat  és  sörögécskéket;  
Számba  sem  vették  itt  a  keszegecskéket,  
A fejérhalakat,  és  több  efféléket.  



Egy  tiszt  közelített  a  két  nagy  harcsához;  
Gondatlan  volt:  amint  ért  egynek  farkához,  
Azzal  úgy  megcsapta,  hogy  dűlt  egy  fűzfához;  
Véltük:  Pilátusnak  ér  vacsorájához.  —  

(...) 

Kvártélyomba  tértünk  nagy  victoriával.  
Voltunk  is —  megvallom  —  nem  kevés  lármával.  
Mivel  megrakodtunk  a  Tisza  halával,  
Nem  tudtam,  mit  tegyek  ennek  nagy  számával.  

Vagy  ötven  darabot  én félre  rakattam,  
Többit  a  bírónak  s  halászoknak  hagytam,  
Még  fáradságokért  egy  aranyat  adtam,  
Ezen  felül  őket jól  meg  is  itattam.  —  

Még  a  szakácsom  is jó  ebédet  főzött,  
Mivel  válogatni  halak  közt  nem  győzött;  
Füstre  a kéménybe  húsz  pontyokat  fűzött;  
Sok  volt;  utálni  is  kezdém  a  hal-gőzöt.  

Ecettel-tormával  a  nagy  kék  csukákat  
Adta  fel,  fekete-lévbe  a  potykákat;  
Citronnai  készíté  a  fiú-harcsákat,  
Kocsonyával  pedig  süllőt,  kárászkákat.  

Ecetbe  főzte  meg  a  nagy  kecsegéket,  
Pástétomának  is ezzel  adott  éket;  
Főzött  halak  között  több  más  egyéb  étket,  
A  harcsák  farkábul  munkált  pecsenyéket.  

Ettek  is  mindnyájan  jó  apetitussal,  
Főképpen  kecsegét,  s  csukát  nagy  gusztussal;  
A  harcsa  farkához  bírt  a  hadnagy  jussal,  
Mert  ez  érte  őtet jóformán  taktussal.  —  



Munkács  város  Statutuma  

Halljátok  meg  Munkácson  lakozó  férfiak,  német  és  
magyar  és orosz, cigány  és minden  nemzet,  itt lakók  és  
vidékiek,  asszonyi  állatok,  kicsinytől  fogva  nagyig.  

Azt  kiáltatja  a  nemzetes  és  vitézlő  Ballingh  János  
urunk,  őfenségének  a Fenséges  Gábor fejedelemnek  is-
ten  kegyességéből  Erdély  országa  fejedelmének,  Ma-
gyarország  némely  része  urának  és  székelyek  ispánjá-
nak,  Opuliának  és  Ratiboriának  hercegének  Munkácsi  
fő  gondviselője  és  kapitánya.  

1. Hogy  senki harangozás  után  a városnézőkön  kívül  
utcákon  lámpás  nélkül  ne járjon,  mert valakit  a  város-
őrzők  megkaphatnak,  megfogják, kedvezés  nélkül  és  a  
Szentegyház  előttnek kalitkába zárják és tizenkét  óráig  
ott  tartatik.  

2.  Másodszor:  Hogy  a  magyarok  a  németeknek  ösz-
szeveszésre okot ne adjon, a németek is hasonlóképpen, 
a  német  is  adja  meg  a  magyarnak  tisztességét,  a  ma-
gyar is a németnek,  ha pedig történetesen  összeveszné-
nek,  a városőrzők  reá vigyázzanak  és mind  a két vesze-
kedő  félt  megfogván  a  várba  vigyék  és  az  ő  
principálisukkal  együtt Kapitány uram törvényt láttas-
sanak  és  törvény  szerint  kedvezés  nélkül  büntettesse-
nek.  Jakab  Voit  uram  is küldessen  6  asszeszort  és  ka-
pitány  uram is hatot,  akik  törvényt tehessenek  és több 
terminusuk  ne lehessen, hanem  ad tercium  diem bepe-
reljék,  és Nulla  Exeptioni  törvény  szolgáltassák,  kinek  
az Executoria kedvezés nélkül legyen, és egy pernél  töb-
bet  ne  vihessen,  se ne  apellálhasson.  

3. Hogy  senki fegyverrel  vert ne legyen,  mert  valakit  
affélét megfoghatnak,  fejétül  éri  meg.  

4.  Hogy  senki  haragból  kardot  ne  vonjon,  mert  az,  
amely  fél  légyen  az  oka,  a keze  vágattatik  el  érette.  



5.  Hogy  minden  nemesek,  itt  valók  és  vidékiek,  az  
aki  valami  eladó  marháját  eladni  ide  a városra  hozza,  
senkise  háznál  ne  vegyen,  se  az  úton,  kívül  a  vásáron  
el  ne meije  adni, hanem  tulajdon  piacon  hozza  eladni,  
mert valaki  akívül találtatik,  az eladónak minden  eladó  
marhájában  zsákmányt  vessenek  a Vásár bírák  és  efe-
lett  még  őt  magát  az  így  eladót  is  a kalitkába  tegyék,  
a vevőt pedig  12 forinttal büntessék, kivévén azt belőle, 
hogy a vásár bírák addig senkinek ne engedjenlekj sem-
mit  eladni,  amíg  az  őfensége  számára  valót  meg  nem  
vásárolták.  Az  mikor  a vásárt  meg  akarja  a  vásárbíró  
újra  engedni,  egy jelt  tegyen  ki,  valami  kis  lobogót,  az  
a jele,  hogy  szabad  minden  embernek  vásárolni.  

6.  Hogyha  utcán  garázdálkodnának  és  üstököt  von-
nának, bár nappal lészen, a városkerülők igen  rávigyáz-
zanak és megfogván őket, a kalitkába tegyék, és amikor 
elbocsájtják,  szolgákkal  megveressék,  elsőben  a  garáz-
dálkodót. 

7. Valaki  éjszakának  idején puskával lövöldöz, a pus-
káját  elveszik,  őt magát  a kalitkába  vigyék  és  addig  el  
nem bocsáthatván,  míg  szolgákkal  megveretik.  

8.  Hogyha  az  asszonyi  állati  rend,  hogyha  utcákon  
kurválkodnának  és egymást kurváznák,  avagy  akikkel  
szitkozódnának,  kedvezés  nélkül  megfogattassanak  és  
a kalitkába  tétessenek.  

9.  Hogyha  valakinek  a  kéménye  kigyulladna,  bár  
úgy,  hogy  meg  ne  ártson  a házbelieknek,  a bíró  12 fo-
rintot  vegyen  rajta,  fele  legyen  a  bíróé,  fele  kapitány  
uramé. 

10.  Hogy  a  németek  szőllős  hegyeken  ne  jáijanak,  
sem kertben  ne bujdossanak,  mert  ha kerteken,  avagy  
szőlőhegyeken  találják,  a szőlősgazdáknak  kedve  ellen,  
a  kerülők  megfogják  és  a várba  megkötözve  felviszik.  

11.  Hogy  a mészárosok  döghúst,  vagy  beteg  marhát  
ne vágjanak, és igaz fonttal mérjenek, mert az, aki  ilyet  



cselekszik,  mesterségét  elveszítse  és minden  marháját  
őfelsége  számára  confiskálják.  

12. Hogy minden  ember,  az ő háza  előtt tisztán  tart-
sa,  a szemetet,  aki  utcára hord,  egy rakásra  hordja,  és  
minden  szombaton  szekérre  rakatván  a  város  végére  
kihordassa,  valaki  ezt nem cselekszi,  a bíró  vegyen  hat  
forintot rajta,  egyik fele övé, másik  a kapitányé  legyen  
(minden  alkalommal).  



Természeti  csapások az 
1780-as években 

(Munkács  város jegyzőkönyvéből)  

(...) „Kezdődvén  1785—86-ban  oly iszonyú csapás va-
la  ezen  földünkön,  hogy  az  élő  Fák  oly  zöldség  nélkül  
voltának  nyárban,  minő  szintén  télben,  a  Temérdek  
Hernyónak  megemésztése  miatt,  úgy  hogy  az hol  meg  
emésztették  a  termést  és  Leveleket,  onnan  úgy  masé-
roztanak  az utakon,  hogy  a fóld nem  látszott  töllök,  és  
már  semminemű fa levelet nem  találván,  az száraz  sö-
vényeket  is  meglepték  és  az  egész  Határunkon  nem  
hogy  egyéb  gyümölts,  sőt  még  tsak  egy  kökényt  sem  
lehetett volna találni.  És az idők nagy mostohasága mi-
att a Tengeri, a mi kevés vala, annyira sem érhetett bé, 
hogy  magnak  valót  lehetett  volna kapni,  az mely  is  ha 
valahunn  találtatott,  6 máriásokon  tíz  xrakon  lehetett  
vékáját  meg  venni,  azon  éretlen  tengerinek  pedig  (oly  
ember is volt, a mely) öt, öt garason  adta vékáját a Ten-
geri Csutkát, sőt még a falukon a Farevet is meg őrölték 
azon  éretlen Tengeri  Csutkával  kenyérnek.  A  Búzának  
pedig köblinek  közönséges  ára volt kilencz forint  a fel-
lyebb valók tíz rfor. Az Rosnak pedig húsz és 21 marias. 
Bor  pediglen,  valamennyi  Promonthoriuma  vagyon  
Munkácsnak,  mind öszve  sem termett három  hordóval.  
Mely mostoha  idő  egészen  1789-dik  Esztendeig  tartott,  
mert 88-dikban  ötödik, 6-dik Máy oly kemény fagy  va-
la,  hogy  a  Szőllő  úgy  marada,  mint  a  Száraz  Pere,  és  
az  vizén  egy  ujjnyi  vastagságú jég  fagya."  



Mikszáth  Kálmán  

Farkas a Verhovinán 

(...) Igazi  paradicsomkert Máramarosvármegye;  sója,  
fája,  vize  van, mindene  van.  Még gyémántjai  is.  Napo-
kig  lehetne  róla  mesélni.  Szép  nemzeti  folyónk-,  szőke  
hullámú  Tiszának  itt  jön  meg  a  kedve  útra  kelni.  A  
Kabola-Polyánán  kellett  lakniok  valaha  a  görög  iste-
neknek. Junó  a Sosarkában  fürdött. Talán  arról  fecseg-
nek  az  acélszürke  habok.  Az  igézetes  rahói  völgyben,  
azt hiszi  az  ember,  hogy  no,  most  mindjárt  egy  nimfa,  
vagy  еёУ  driád lép ki  a fák mögül. Persze, a valóságban, 
egy-egy  hosszú-kaftános,  tincses  zsidó  bukkan  ki  he-
lyettük.  Hanem  ez  újabb  akvizíció.  S  ennek  dacára  is  
paradicsomkert  Mármaros.  Terem  benne  tömérdek  fe-
hér  rózsa,  szelíd  nézésű  orosz  leányzók,  még  ennél  is  
több piros rózsa,  tüzes  szemű  oláh  fáták.  (...)  

Mihályi  Pál  uram  megyei  esküdt  éppen  azokban  a  
nehéz  napokban,  mikor  a  megyei  nemesség  odajárt  az  
inszurrekcióban,  a  nagy  Napóleon  ellen,  kihirdette  já-
rásában a Verhovinán, hogy Péter-Pál  napján  odaérke-
zik  a király,  hű népe  látogatására.  

Dobszó mellett kiáltották  el a tizedesek  a községekben: 
— Adatik tudtára mindeneknek, hogy király  őfelsége  

megérkezik  Péter-Pál  ünnepnapján  a Verhovinára,  s a 
kamionkai  völgyben  lészen  tartózkodása  sátorában,  
ahova  is  minden  telkes jobbágy  egy  rókabőrt  tartozik  
elvinni  ajándékba,  s  minden  egyes  község  a  legszebb  
hajadont.  (...)  

Bezzeg lett becsülete  a rókáknak.  Sokra vitte  isten  a  
dolgukat.  A  leghíresebb  medveölők  is  kicsibe  kezdték  
venni  a mackót, hadd nőjön, hadd szőrösödjék,  minden-
ki  a rókákra  vetette  magát.  (...)  



Hát  még  a  szép  hajadonok  értéke  hogy  fölszállott!  
Nem  is  folyt  szó  másról  a  falvakban,  mint:  melyik  a  
legszebb, ki menjen a királyhoz? S milyen előny háram-
lik  abból  a leányra, famíliájára,  a községre, ha  a király 
szeme megakad valamelyiken? Volt aki  szepegett,  hogy 
el  kell  mennie,  de  azt  is  restellte  volna, ha  otthon  ma-
rad.  (...)  

A  Verhovina  hajadonai  nem  ellenkeztek  egy  csöppet  
sem, mert aranyból volt a horog, amelyen kifogták: hogy 
a  legszebbek  jöjjenek.  A  rókákról  nem  lehet  ennyi  jót  
mondani.  A rókákban kevesebb lojalitás  és hiúság  van.  
(...)  a  rókák  végre  is  szeretik  a bőrüket  állandóan  ma-
gukon viselni, bármennyire megtisztelő legyen is egyéb-
ként  egy  róka  hüvelyére  nézve,  ha  az  a király  tulajdo-
nába  megyen  át.  (...)  

A  Verhovina  volt  az ismeretlen  megyerész.  A  szolga-
bírák  évtizedekig be  se szagoltak  oda, vicispán  arra  so-
hase járt,  hacsak  nem  valamikor  Mátyás  idejében.  De  
hova  is  szállt  volna  ott  be  egy  akkora  nagy  úr?  Nem  
volt  ott  se  kastély,  se  vendéglő.  Nem  volt  ott  semmi,  
amit megehetett  volna. Ami  azonban  őt megehette  vol-
na, egy-két medve, sűrűn akadt. A Verhovina  a várme-
gye mostoha földje. Azért húzódtak aztán oda a mostoha 
gyerekei  és  a katonaszökevények,  meg  az  üldözött  be-
tyárok.  Oda  már  a  pandúr  se  ment  utánuk.  Az  ördög  
találjon  meg valakit  a Verhovinán! 

S  most  szinte  képzelhetlen,  a  király  jön  oda.  Ilyen  
bolondság  is  csak  az  olyan  fejben  teremhet  meg,  amin  
korona  van.  Közönséges kalap  alatt  lehetetlen.  

Minden  mutatta  már  a  nagy  nap  közelségét.  A  kör-
nyékbeli  mesteremberek  sátort  emeltek  a  kamionkai  
csendes  völgyben, mely  szép,  de vad. Mihályi  ügyelt fel 
mindenre.  Nemzetiszín  szövettel  volt  bevonva  a  sátor,  
aranyozott  kopjára  feltűzött  ajtófüggönyökkel.  Körös-
körül  az ország és a megye címerei  tarkállottak. A sátor  



belsejében  aranyos  trón  készült  s pompás  ágy  medve-
bőrökkel.  A  sátor  mögött  vagy  ötven  lépésnyire  sütő-
kemencéket, katlan-lyukakat vájtak a földre  a napszá-
mosok. A híres Vojteknét hozatják  el Husztról,  az fog a 
királynak főzni. No hiszen, nem is evett az még Bécsben 
olyan  töltött káposztát  és  levélensültet!  

Egy  magas  árbocon,  a hegy  tetején  hosszú  piros-fe-
hér-zöld  zászló kígyózott.  Csak úgy dagadtak tőle  a szí-
vek. Réges-régen röpködött itt ilyen, csak a nagyon öreg 
emberek hallottak  valamit...  csak  a nagyon  vén fák  su-
sognak  róla,  s  csak  a  legvénebb  rigók  füttyében  hallik  
még  valami  elmosódott  hang  abból  a  nótából,  amin  a  
kurucok  masíroztak  erre...  

Nagy  dolog  lesz  itt  Péter-Pál  napkor,  ha  megéljük.  
Nagyon  nagy  dolog  lesz.  

Össze  is gyúlt  az egész környék ünnepi  ruhában.  (...)  
De még  olyan  rivalgás is régen  volt, mint  amikor  a ka-
nyarodónál  feltűnt a négylovas hintó,  röpködő  mentéjű  
huszárral,  cifra  árvalányhajas  kalapú  kocsissal  a  ba-
kon. 

De elhalt a vivátozás, mikor a hintó közelebb ért, (...) 
mert  csak  egy  fiatal  szürkeköpenyes  úr ült  a  hintóban,  
keskeny fekete bajuszú, csinos, piros arcú, nem igen  le-
hetett  több  huszonhat  évesnél.  Nem  volt  azon  semmi  
királyi,  se korona,  se palást,  se  arany almás-bot. 

—  Ez  talán  csak  a palatínus!  Vagy  annál  is  kisebb!  
De  amint  a  négy  tajtékos  paripa  megállott  a  sátor  

előtt, féltérdre  ereszkedék  a hin tó-hágcsónál  nemzetes  
Mihályi  Pál  uram,  s így  szólott  a  lelépő  deli  legényké-
hez: 

—  Isten  hozta közénk  felségedet!  
Szél zúgott a Bisztra Hora felől. Alig lehetett  hallani  

a  szavakat.  Csak  lassan  terjedtek,  morajlottak  a  nép  
között, hogy mégis  a király  az, saját fölséges  személyé-
ben.  (...)  



A rókabőrösök gyorsan verődtek össze, mert édes-ke-
vesen  voltak,  harmincan-negyvenen.  A  lembergi  szőr-
me-kereskedők  már  kora  tavasszal  összevásárolták,  
ami  kevés  készlet  volt  a környéken.  Ki  sejthette  volna  
még  akkor  a  királyjárást,  hát  még  azt,  hogy  rókabőr  
megyen  adóba.  (...)  

—  Csak  az a baj, nemzetes esküdt uram —  sopáriko-
dának  a rókabőr nélküliek —, hogy nekünk nem jutott. 
Meg  is  vagyunk  ijedve  cudarul:  mi  történik  velünk?  

Mihálynak  már  elmúlt  a haragja,  nyájasan  biztatta  
meg  a nyugtalankodókat:  (...)  

—  Lesz itt annyi rókabőr,  amennyi kell.  Mindenitek-
re jut  egy, bizony  meglássátok!  

(...)  Szavának  állott  az  esküdt  úr.  S  amint  az  első  
húsz embert bevezette a sátorba, kik lerakták hódolatul 
a  rókabőröket  a  trón  zsámolyához,  nemsokára  kijött  a  
sátor másik nyílásánál, ugyanazon  átadott bőröket hoz-
va a hóna alatt, egy-két ravasz szemhunyorítással  oda-
inté  a népeket  és  a Márton  hajdút:  

— Fogjad a bőröket, Márton, és add  el öt húszasával. 
Ide, ide atyafiak! Őfelsége nem veszi  észre,  s a becsület 
meß  van  mentve.  (...)  

így lón  az a csoda, hogy húsz-harminc  rókának  a bő-
rével  ezer  meg  ezer  ember  takaródzék.  A jámbor  ural-
kodó nem vette észre az ártatlan csínyt, s kora reggeltől 
messze  délutánig  szakasztott  ugyanazon  bőröket  vette  
át  a hódoló  húséges  alattvalóktól.  Az  egyik  sátomyílá-
son  bevitték,  a  másikon  kihozták.  Miközben  a  Márton  
hajdú  keze  alatt  egy  egész  zsák  telt  meg  húszasokkal,  
tallérokkal. 

Messze délután volt, még mindig rajzottak  a hódolók, 
pedig  már  a  Vojtekné  asszonyom  hírnökei  erősen  szo-
rongatták  az udvart.  Egyik is,  másik  is jött,  hogy  „kész  
már  a  leves".  Vojtekné  üzeni,  szakítsák  már  abba  az  
országkormányzást.  Mind  nem  használt  semmit,  míg  



végre  dühbe jött  a  derék  asszonyság  s  keresztülvervén  
magát a sátor nyílásánál  meztelen karddal álló két haj-
dún,  felgyúrt  ujjakkal,  „varecskával"  a  kezében  bero-
hant  a sátorba,  nagy méltatlankodással  rikácsolva:  

— Az  istenért,  mind  megkozmásodnak  az  ételek!  
Ez  valóságos kényszer  volt.  
—  No,  ez  már  igaz!  —  hagyta  rá  az  esküdt,  s  legott  

kiadta  a  rendeletet  Peléczinek,  hogy  a  király  szemlét  
tart, míg  odabent  terítenek.  

A  vén  írnok  méltóságteljes  arcot  vágott...  Nem  kis  
feladat  az,  ami  őreá vár.  S mint  ahogy  a csirkéket  szo-
kás előhívogatni a búzaszemekre, elkezdte kiáltozni  olá-
hul,  oroszul, kedveskedő  nyafka  hangon.  

— Ide leányok! Rezedaszálak!  Ide, ide, édeskéim!  (...)  
Ömlöttek  a  szebbnél  szebb  leányok  Peléczi  mellé.  

Egyik magas, kevély  szépség, hosszú aranyhajjal,  mint  
egy királyleány,  a másik zömök, barna teremtés,  de he-
lyes, formás  és fürge, mint  az  orsó,  a harmadik  mélázó  
szemekkel,  filigrán  termettel,  mint  a suhogó  nád.  

(...)  Delejes  áram futott át az emberek  hátgerincén...  
Ott jön, ott jön! Kilépett a sátorból  és a szüzek felé tart. 

Szép, délceg növésű, bátor tekintetű. Tiszta együgyű-
ség  volt  rá  nem  ösmerni!  Daróc  ruhában  is  fejedelmet  
mutatna.  De  nincs  ám  darócban.  Megittasult  a  szem  
selyem  atilláján,  piros  bársony  mentéjén.  Görbe  arany  
kardja  drágakővel  rakva,  negédesen  csörgött.  Sárga  
szattyán csizmáján mindenik lépténél egyet pendült ke-
vélyen  az  ezüst  sarkantyú.  

Nagy „vivát" hangzott fel hömpölyögve.  A felség ked-
vesen  integetett  a fejével jobbra-balra.  (...)  

A király  szinte meghökkent egy percre,  szemben  áll-
va  a leányokkal.  Fesztelensége  elveszett.  Míg  tekintete  
bizonytalanul  szaladgált arcról-arcra, mint mikor a bil-
legető  ugrál  barázdáról-barázdára,  szívét  valami  szo-
rongatás-féle  kényelmetlenség  fogta  el,  mint  a  közön-



séges boltfeltörőt, mikor először megy lopni a templom-
ba.  Úgy  tűntek  fel  neki  ezek  a  leányok,  mint  valami  
szent csoportozat.  De csak egy percig tartott  e szorongó 
érzés.  Lassan-lassan  visszanyerte  rugalmasságát.  Né-
hány  enyelgő  kérdést,  megjegyzést  tett.  „Sok  eső  eshe-
tett  a  vidéketeken",  mondá  a  szálas  Katharinának.  A  
Nástya  tejszín  arca körül  egy nagy  aranyzöld  légy  röp-
ködött  szemtelenül,  a király feléje legyintett  a kesztyű-
vel, elkergette: „Hess, — te is szereted az édeset."  (Nás-
tya  fülig  pirult.)  Az  éjhajú  Nustyán  Borbála  kezéből  
kiesett  a  slingelt  kézi  keszkenője.  A  király  pajkosan,  
menten rátette  a lábát: „Nem adom  ám oda egy csóknál 
alábban." 

Borbála természetesen  elfutott a csók elől  szemérme-
sen,  s ezzel  látni hagyta  a mögötte  álló Glidor  Erzsébe-
tet. Az  nem volt  olyan  szép (ámbár  a növése  kifogásta-
lan),  de  a király hátratántorodott  bámulatában,  mikor  
megpillantotta;  világos kék  szoknyája  tele volt  aggatva  
körös-körül,  aljától  a  derékig,  kukoricaszem  nagyságú  
gyémántokkal.  Ingerlőn  csörögtek  s szemvakítón  fény-
lettek  olyan  sokaságban,  olyan  sűrűn,  mint  mikor  a  
mennybolt  a  legcsillagosabb.  

— Álmodom-e  — dünnyögé.  —  Hisz  ez  az indiai  ná-
bobok  összes  kincse!  

—  Máramarosi  gyémántok  —  világosítá  föl  nevetve  
Mihályi. 

De különben  is másfelé fordult már a  figyelme;  a gyé-
mántszoknyás  lány  egyszerűen  öltözött  szomszédnéjá-
ra. 

—  Hogy  hínak,  kis  lányka?  
Megbiggyesztette  pici  száját  gyerekesen.  
— Nécsa  Iliánának.  
Volt  az  egész  lényében  valami  eredeti,  valami  dévaj  

makrancosság.  A  szemeiben,  a mozdulataiban.  Az  ing-
válla oldalt félrecsúszott, s egy kis darabot látni lehetett 



a vállából,  olyan színűt, mint a körtefa virága. A király-
nak  eszébe jutott,  hogy  bizonyosan  olyan  édes is,  mint  
a  körte.  Be jó  volna  beleharapni!  A  legfelsőbb kéz  meg  
nem állhatta ez igézet alatt, hogy legalább meg ne csíp-
je. 

Iliána  fölszisszent,  arca  lángba  gyúlt  fáklya  lett.  
Amellett  egész  teste  vonaglott,  zsugorodott,  rezgett  
mint  a balzsamina  szirom, ha kézzel  érintik.  

—  Hova  való  vagy?  
Erezte vérét a fejébe tolulni, hangjára fátyolt vont az 

izgalom.  A  király  is  csak gyenge  ember.  
—  Dorankájára  — felelte  Iliána  halkan.  
—  Hány  éves  vagy?  
A  leány  lopva  a királyra  tekintett.  Ej  mit,  hisz  ez  is  

csak  legény!  Nekibátorodott!  
—  Eggyel  több mint  tavaly  voltam.  
Ezzel  a királynak még csak jobban tetszett; nem volt  

megsértődve. 
—  Hány  szeretőd  van  már?  —  évődik  tovább  is.  
—  Eggyel  kevesebb,  mint ahányat  akarnék.  
—  Ugyan  hányat?  
—  Hát  egyet.  
—  Leszek  én  az  az  egy.  
Iliána  féloldalt  görbité  fejét,  mintha  letört  volna,  

majd  ingerkedve  felelte:  
—  Ugyan  ne  mondja!  
Nem is mondta többet, hanem villámhirtelen  lehajolt  

és  megcsókolta.  
S  ezzel  mintha maga  is megrestellné,  ami  fölhevülé-

sében  történt,  megfordult,  siető  léptekkel  a  sátorába  
ment. Míg a leány ott maradt  földbe gyökerezett  lábak-
kal,  elámulva,  megdicsőülve,  reszketve.  

Két  lányka,  a  virgonc  Marikuca  és  a  kis  Anuta  (a  
lencsével  a bal állán), Peléczi által betanítva,  egy alkör-
mössel  pirosra festett garabolyból kígyóhagymából  font  



koronát  vettek  ki;  páfrányok  voltak  rajta  a  lemezek,  
gyöngyvirágbogyó  alakú  pelyhei  a  gyöngyök,  piros  ró-
zsabimbók  voltak  a  rubintok.  Isten  engem,  szebb  volt  
egy igazi  koronánál.  

A koronával  odaszaladtak  Iliánához  és térdet  hajtva 
előtte  kecsesen,  megszólíták  igyen:  

—  Hajtsd  le  a fejedet,  szép  királykisasszonyka.  
A  szegény  bárányka  mintegy  hipnotizálva  hagyott  

tenni  magával  mindent.  Lehajlott,  s  társnői  tömött  
kenderszín  hajára  feltűzték  gombostűkkel  a  koronát.  
(...) 

Az  ezeréves  őstölgyek  komoran  rázták  haragoszöld  
lombjaikat,  de  a  ledéren  ringó  füvek,  a  szerelemre  te-
remtett  apró  erdei  virágok,  elandalítva  a  vadméhek  
döngésétől,  megrészegedve  a  nap  sugaraitól,  csak  ne-
vettek,  pajkosan  nevettek...  

Ej,  bizonyosan  nem  a királyt  nevették.  Nem  bolond  
ember  az.  Csakugyan  a legszebbet választotta  ki.  Nyú-
lánk termetéhez festői ráncokban  tapadt  a hímzett  ing.  
A két katrinca, két színes kagylószárny  zárta össze tes-
tét elől-hátul, kétoldalt szétnyiladozón. A kurta katrin-
cák  csakhogy  éppen  befedték  a térdeket,  kecsesen  ver-
desve  nyalka  rojtjaikkal  formás  lábikráit.  

Fázott  és égett  egyszerre.  Szemeit becsukta,  mintha  
össze  akarna  esni,  meg  akarna  semmisülni,  de  ezek  a  
szemek  két  égő  zsarátnok  bent  a hosszú  pillák  alatt.  

Mihályi  megfogta  az izzó  kezet.  
— Gyere, kis  Iliánkám, gyere, gyere, ne félj! Te  vagy  

a  legszerencsésebb,  fiacskám!  (...)  Te  leszel  a  királyné  
egy napig.  Ott ülsz  a király  mellett  az asztalfőn  délben  
is,  este  is.  

Ment  gépiesen,  hagyta  magát  vonszolni  a  sátorba,  
mint az alvajáró. A huszárok  a kardjaikkal  tisztelegtek  
előtte.  Az  ajtóban  maga  a király  fogta  kézen.  S  fent  a  
hegyen  eldördült  három  tarack-lövés.  



„Király  és királyné  az asztalhoz  ülnek!"  (...)  
Az  ebéd  még  sokáig  tarthatott  azután,  mert  a  szét-

oszlott  jobbágyok  messze  túljártak  már,  völgyön,  he-
gyen,  erdőn,  mikor  újra eldördült  három  mozsár.  

Akik  hallották  a távolban,  kitalálták:  
—  Most kelt fel  a király  az  asztaltól.  
Igen,  akkor kelt fel  és elbocsátá  a környezetét.  Egye-

dül maradt  a sátorban  Iliánával.  
A  kamionkai  völgy  néptelen  volt  már  akkor.  Mély  

csönd honolt körös-körül. Az a néhány ember nem  igen  
zavarta. 

A „palotahölgyek": Marikuca  és Nástya  az  edényeket  
mosogatták  a pataknál;  Mihályi  uram  ott  legyeskedett  
körülöttük.  A  vén  szertartásmester  a  délutáni  álmát  
aludta egy fa alatt. Vojtekné egy kappant spékelt a tűz-
helyeknél  a vacsorához.  A fülemilék  énekeltek,  a rigók 
fütyültek, vadméhek pedig körülrajzották  az erdei  virá-
gokat  és döngtek,  zümmögtek  nekik  a  szerelemről.  



Kölcsey  Ferenc  

Huszt 

Bús  düledékeiden,  Husztnak  romvára,  megállék;  
Csend  vala, felleg  alól  szállt  fel  az  éjjeli  hold.  

Szél  kele  most,  mint  sír  szele  kél;  s a csarnok  elontott  
Oszlopi  közt  lebegő  rémalak  inte  felém.  

És  mond:  Honfi!  mit  ér  epedő  kebel  e  romok  ormán?  
Régi  kor  árnya  felé  visszamerengni  mit  ér?  

Messze  jövendővel  komolyan  vess  össze  jelenkort:  
Hass,  alkoss,  gyarapíts:  s  a  haza  fényre  derül!  



Bél  Mátyás  — Laurentsik  Keresztély  

Bereg megye leírása 

Fekvése,  természete,  gazdálkodása  

1. § 
A megye nevének  eredete  

Honfitársaink  Bereg megyét  az egykori  Bereg  mező-
városról nevezték el. Azok, akik elsőbben megyékre osz-
tották volt fel  az országot. Az  egész tájat Bereg  megyé-
nek  mondják,  a  szó  eredeti  jelentése  magyarul:  berek,  
liget. 

2. § 
A megye  szomszédai  

Keletről Ugocsa és Máramaros; északról  a galíciai ki-
rályság; nyugatról Ung; délről Szabolcs és Szatmár me-
gyék  határolják.  

3.  §  
A megye felszíne 

Észak  és kelet  felé  a táj  hegyekkel  ékeskedik,  ame-
lyet  a  Kárpátok  gerinceinek  nyúlványai  díszítik  és  te-
szik egészségessé.  Dél és kelet felé azonban  ellaposodik,  
ligetekkel, berkekkel  és erdőkkel fedett síkságba és me-
zőségbe  megy  át,  amely  mind  gabonatermesztésre,  
mind  állattenyésztésre  nagyon  alkalmas.  

4.  §  
A megye hossza  és  szélessége  

A galíciai határtól  Szabolcs megye  széléig  szélessége  
15 magyar mérföld. Néhol  azonban  9, máshol  7 mérföld 
széles területe  szűken  mérve  72  négyzetmérfóld.  



5.  §  
A legfőbb hegyek Beregben 

Az  észak  és kelet  felé  eső  hegyek  a  Kárpátok  nyúl-
ványai. Itt csak azokat soroljuk fel, amelyek már régóta 
jelesebbek.  Közülük  az  alábbiak  érdemelnek  említést:  

1. Beszkid.  Hosszan  és  szélesen  elnyúló  gerincei  er-
dőkkel  vannak borítva,  ez választja  el a megyét  Galíci-
ától.  A hegyláncokon  átvezető  néhány út meredek  aka-
dályokkal  küzd,  a hegyekre  felhágónak  azonban  széles  
legelőket  és messzenyúló kilátást kínálnak.  E hegylánc 
legmagasabb  hegye:  

2. Huszla,  tetején kies hegyi  legelők terülnek  el.  Sok 
fenyő  nő  rajta.  

3. Osztra,  nevét három hegyes  csúcsról  vette,  zordon 
hegy,  ez  választja  el  ezt  a megyét  Ungtól.  

4. Polonina,  nevét nem jelentés nélkül nyerte, ugyan-
is  teijedelmes  mezőségek  vannak  rajta.  Igen  meredek  
hegy, kettős hegycsúccsal, fent kopasz, amilyen mérték-
ben jeleskedik  erdői  által,  ugyanannyira  a  magasságá-
val  is.  A  beregi  hegyek  közül  egy  sem  vetekedhet  vele  
és  ahol  legmagasabbra  emelkedik,  bővelkedik  állandó-
an jéghideg zuhatagokban.  Csúcsa alatt kopasz, csupán 
cserjékkel,  bokrokkal,  fűvel  és  virágokkal  van  fedve.  
Nyár  idején  a botanikusok  gyönyörködtetésére  és  bar-
mok  hízlalására  kiválóan  alkalmas.  Rémítő  meredek,  
sziklás lejtőjű oldalán zúgó patakok rohannak  alá.  Leg-
rosszabb az a tulajdonsága, hogy már igen korán hó fedi 
és az alacsonyabb helyeken  is korán havazást  okoz, ko-
rai  faggyal  mindent  leperzselő,  nem  kevés  kárt  okozó  
viharai  által.  A  nép e hegy felhős vagy  tiszta  ábrázatá-
ból szokta a viharokat megjósolni. Ugyané tájon  látszik  
még: 

5. Borló, kelet felé nyúló, az előbbivel vetekedő  zordon 
éghajlattal,  erdős, jó  fanevelő,  kiváló  legelőjű,  vadban  
igen  gazdag  és  mészkövekben  bővelkedő  hegy.  Alacso-



nyabb fekvésű, részein  és lejtőjén a ruthének  lakóhelye-
kül  irtásokat  tettek,  és mostanra  már  számos falut te-
lepítettek.  E tájról  délfelé haladva  előbukkannak:  

6. A beregszászi  és muzsaji  és a benei,  valamint a dél 
felé  néző  kovaszói  hegyek.  A  lábuknál  olyan  szőlőt  ter-
mesztenek,  amelynek  bora  e megyében  a  legnemesebb  
fajta.  Belsejükből  kiváló  minőségű  malomköveket  vág-
nak és kivált a beregszászi  hegyekben a gróf Schönborn 
család, a muzsajiakban  a Károlyi  grófok, a kovaszóiak-
ban  a timsófőző  társulat jeles haszonnal  timsót főznek. 
A  lentebb,  délre  fekvő  hegyek közül  említésre  méltó:  

7. A dédai,  nemcsak  azért, mert kiterjedésre  is felve-
szi a versenyt a többiekkel, hanem, azért is teljesen ha-
sonló  az  előbbiekhez.  Ugyanis  mind  bora,  mind  jeles  
timsója  által  —  amelyet  itt  a  báró  Perényi  Zsigmond  
által  felállított és épített timsófőzőben nagy  szorgalom-
mal  és  eredménnyel  főznek —  is  kiválik.  

6.  §  
A megye  egyéb  hegyei,  

a  síkságra  néző  erdőségek  
A hegyek  többségét  a lakók, vagy  a  szomszédjukban  

lévő, vagy a közeleső falvakról nevezték el. Igen  sok van 
belőlük, és nemcsak  az erdőbeli haszonvételben,  hanem 
legelőben  és  vadakban  is  bővelkedők.  Az  úgynevezett  
Verchovinán  igen  soknak  teteje  sík,  s ezeken zabot  vet-
nek  és  szénát  kaszálnak.  

A  ligetek  és  berkek  a  síkságon  sem  hiányoznak.  E  
tájon  nem  találni  olyan  falut,  amelyhez  nem  tartozna  
valami  erdőcske.  Azt  pedig  külön  dicsérettel  el  lehet  
mondani  e megye erdőiről,  hogy mindenféle,  különösen  
pedig az alantabb fekvő hegyeken, kiváló  dús fűtermők 
és barmok  hizlalására  alkalmasak.  Ezért  van  az,  hogy  
a falvakban mindenütt láthatók  a juhok és egyéb barmok 
nyári  és  téli  szállásai,  az  erdők között.  A  sertéseket  —  



amelyeket az erdőkben egyenesen eladásra hizlalnak — 
vágásra keresik.  Egyébiránt mivel  a nyári  legelők  mel-
lett  a  szénát  is  az  erdőkben,  ahol  a fák  ritkák  és  tisz-
tások  vannak,  —  ott  szokták hagyni  téli  takarmányul.  

7.  §  
Az  erdők és erdőbeli  haszonvételek  

Mivel a megye hegyes, erdőkben nem szenved hiányt. 
Rengeteg  erdői főleg a munkácsi  uradalomnak  vannak  
és  a hegyek  lejtői  mindenütt  erdőkkel,  berkekkel  van-
nak borítva,  az erdők gazdag makktermők.  A hatalmas 
tölgyfák  híd-  és  házépítésre,  hordódonga  készítésre,  
zsindely hasításra, hajóbordák faragására  alkalmasak.  
Ezekből  egykor  nagy  tömeget  a  Poprád  folyón  egyene-
sen  Danzigig  szállítottak.  Az  erdők  többi  részét  bükk,  
lue-  és jegenyefenyő  és tiszafa  alkotja.  

8.  §  
Miféle ércekben  gazdag?  

A megyében  található érceket eddig vagy  elhanyagol-
ták, vagy csak immel-ámmal bányászták. A beregszászi 
hegyekben  még most is láthatók a beomlott tárnák föld-
del  fedett  nyílásai,  amelyeket  a  régi  lakosok  aranyku-
tatás  végett  ástak.  (...) Azok  a szerencsésebbek,  akik a 
föld  gyomrában  nemtelenebb  érceket  keresnek.  Ezek  
között meg  lehet  említeni  a vasércet,  amely majd  min-
denütt található és a selesztói kohóban  mind kiváló mi-
nőségű  vasat, mind pedig kályhákat, képeket,  gyertya-
tartókat  stb.  készítenek  Schönborn  gróf  számára,  
szerény  haszonnal. Az ásványokhoz  számítjuk  a krétát 
is,  amelyet  Beregszász  mellett  fejtenek  nagyobb  
mennyiségben,  ámbár  ez  nem  a  legjobb  minőségű.  
Ugyanitt  és  a dédai hegyen kőfejtő  is van. Az  egyiknek  
köveit  az  építőmesterek  kipróbálták,  ezek  az  utak  kö-
vezésére  is  kiválóan  alkalmasak.  Azt  állítják,  hogy  



Munkács  mezóvárostól  Surányig  ezzel  borított  ország-,  
útról,  hogy  ezen  a közlekedés  igen  kiváló.  

9.  §  
Ásványvizek 

Azt meg kell  vallani, hogy  a megyében  igazi  ásvány-
vizek  nincsenek.  

10. § 
Savanyú vizek 

Az  olyan  forrásoknak  a  száma  és  változatossága,  
amelyekben  savanyú  víz  buzog,  igen  nagy.  Kiváltkép-
pen: 

1. A nelipinai,  egy domb lábánál. Nelipina faluról vet-
te  a  nevét,  meztelen  sziklából  vékony  erecskében  csor-
dogál.  A  környék  és  a  nyáron  itt  megfordulók  nagy  
kedvvel fogyasztják. A víz borral keverve ízre és ínynek 
igen  kedves.  Híréhez  és kedveltségéhez  az  is  nagyban  
hozzájárul,  hogy  a falu  mellett,  ugyanilyen  nevű  nagy  
fürdője  is  van,  és  ezért  gyógyulás  és  fürdés  végett  a  
szomszéd  megyéből  is  sok vendég látogatja.  (...)  

2.  A  szolyvai,  Szolyva  mezőváros  mellett,  túl  a  La-
torcán,  a  hegy  lábánál  tör  elő.  Salétromos,  vasas  és  
kénes  forrás,  ezért  kiválónak, jó  ízűnek  és  gyógyhatá-
súnak  tartják.  Akik  borral  keverve,  étkezés  közben  
isszák, azoknál  az emésztést elősegíti.  Ugyanezen  a tá-
jon: 

3.  A  szolocsinai,  hasonló  nevű falu mellett  buzog.  Jó 
hírét  főleg annak  köszönheti,  hogy  az  itt  Galíciába  ve-
zető  út  mellett  fekszik.  A  forrás  kiválóságának  az  is  
bizonysága, hogy  senki,  akár megy, akár jön,  kerülővel  
is nem kerüli  el,  hogy  igyék belőle.  (...)  

4. Apaszikai, Paszikafalu szomszédságában,  enyhén 
savanyú,  de a környékbeliek  és az utazók  által  kedvelt  
forrás.  (...)  



5.  Plonkó  falu  közelében,  bőséges  salétromos,  kénes  
és  vasas  víz.  (...)  Ámbár  távolabb  esik,  részben  gyógy-
vízként,  részben  borral  keverve  használják,  kiváló  si-
kerrel.  Ezek  mellett  több más kisebb hírűt  is juttatott 
a  természet  e  megyének.  (...)  

11. § 
Sósforrások 

A megyében  két  sósforrás is található:  Dragobartfal-
va  (Dorobratovo)  mellett  az  egyik,  és  Maszárfalva  
(Nyegijovo)  határában  a másik.  (...)  

12. § 
A vadak fajai,  az erdei  madarak  

A megye hegyes  és termékeny jellege miatt könnyen 
elképzelhető,  hogy  itt  a  vadak  szívesen  tanyáznak  kü-
lönösen  északon,  ahol  a  táj  hegyes,  a  medve  is  sűrűn  
előfordul.  Ezek  szaporasága  a  lakosoknak  nagy  kárt  
okoz.  Ezért  megszabott  időközönként,  azok  akik  legse-
rényebbek,  vadászásukra  ki  vonulnak,  hogy  e  szörnyű  
vadállatok  számát csökkentsék.  A lakosok pedig  lesből  
—  amelyeket magasra  épített kunyhókban  szoktak  be-
rendezni  —  ólomgolyókkal  pusztítják  a medvéket.  Ha-
sonlóképpen  nagy  számban  fordulnak  elő  farkasok,  
amelyek a csordákban  és nyájakban nagy károkat tesz-
nek, zord teleken  a falvakba is bemerészkednek  és rio-
gatják  a háziállatokat.  A  megye  többi  részein  termetes  
vaddisznók, szarvasok, dámvadak, rókák, nyestek, vad-
macskák,  hiúzok,  nyulak  és  egyéb  fajta vadállatok  ve-
gyesen  élnek.  



A jelentősebb folyók. Latorca és forrása, 
folyása, milyen folyócskákkal  bővül?  

A Bodrogba  való betorkollása. A  megyére  
káros  áradásai. A benne  élő halak;  Borsova  

E  kies  megyét  a folyók  számos  ága hálózza  be.  Ezek  
közül  kettő  emelkedik  ki:  

1. Latorca,  a ruthének  szerint Lathorica,  amely  nem  
messze  Latorca  falu  mellett,  Galícia  határán,  Alsóve-
reckénél  ered.  (...)  azon  völgyek  vizeivel  bővül,  amelye-
ken  átfolyik.  Ezeket  elhagyva, két falu,  Kisábránka  és  
Hankovica  mellett  siető  zúgással  halad  a faúsztató  alá  
és Nelipina  faluhoz.  A  vicsai  vízeséssel,  Szolyva  mező-
város  mellett Szolyvánka folyócskával,  aztán  Halubina  
falu  alatt  a magába fogadott  Pinnye folyóval,  meredek  
partok  közt  Paszika  melletti  rév  után  Szentmiklós  felé  
fordul. Innen az uradalmi hamuzsír égetőnél  Hrabonica  
folyóval  bővülve  sík  völgyön  keresztül  gyors  folyással  
folyik  tovább,  Podhering  falut  érinti,  ahol  egy  60  öl  
hosszú,  erős,  és  szilárd,  jégtörővel  ellátott  híd  alá  ér.  
Ezután  kanyargós  mederben  a Csornik  hegy  mellett  a  
Viznice  folyóval  bővül,  a  hegy  lába  eltéríti  és  lassúdó  
eséssel  először  Oroszvég  falut  és Munkács  ősi  mezővá-
rosát  öntözi,  a lakosok  és  a fölötte  épített  100  öles  híd  
gyakori  és nagy  veszedelmével.  Innen  csodálatra  méltó  
játszi  kanyarok  miatti  szelídebb  és  lassúbb  folyással  a  
síkabb tájon kiszélesedik,  a beregi  falvak,  Újdávidháza  
és Nagylucska  mellett  folyik  el, hat  ágra  oszolva,  Csa-
roda és Vérke folyók vizeivel bővülve az ungvári  síkság-
ra  és  Szentmária  falunál  ömlik  a  Bodrogba.  

(...) A  halak  különféle  fajtáiban  bővelkedik.  A forrás 
környékén  bőven  élnek benne  igen kiváló  ízű  pisztrán-
gok. Az alacsonyabb tájakra érve gyakori benne a meny-
hal,  a  márna,  a  keszeg,  a  ponty,  a  csuka.  A  tokot  a  
Tiszából  az  árral  szemben  úszó,  ide  látogató  halakat a 



mederbe rakott vésszel fogják. Rákokban is igen gazdag. 
Akik ezek fogásával foglalkoznak, belőlük a nagylucskai 
út mellett rendkívül  nagyokat  találnak.  

2.  Borsova.  A  máramarosi  havasokban  ered,  annak  
Dolha mezővárosát öntözi, a mi megyénk területére  Bil-
ke  mezőváros  felett  ér,  és  Alsó  Karaszló  ugocsai  falu  
mellett Ilosva folyásával bővülve kanyargós és öblös me-
derben,  Remete,  Kovaszó,  Bene és Borsova —  amelyről  
a  nevét  vette — közelében  folyik  el.  

Vári  mezővárost  a közepén  kettévágja,  s mellette  a  
Tiszába  ömlik.  Kisfaludnál  és  Benénél  van  híd  rajta.  
Medrét gyakran változtatja, a mellette elterülő földeket, 
erdőket  és  réteket  rongálja.  Gabonaőrlő  malmok  bő-
ségesen  vannak  rajta,  de  azok  számára  magas  árvizei  
miatt  veszedelmes.  Halai:  kiseb  kárász,  márna  és  
kecsege,  ezek  ivóhelye  a Tiszában  van.  Gazdag  rákok-
ban  is.  

14. § 
Kisebb folyók, patakok 

A természet  ezeket kétfelé osztotta, egyesek  a Lator-
cába,  mások  a  Bodrogba  torkollnak.  Ezeket  csak  rész-
ben soroljuk fel, főleg azért, mert a megyénk hegyei  több 
irányban  nyíló völgyekkel  vannak  tájolva.  

Ezekben  találhatók:  
1. Zbunya.  Ez a Huszni hegy tövénél, Galícia határán 

ered  (...)  —  Podkamni  alatt  erős  eséssel  a  Latorcába  
ömlik. Áradás idején gerendákat és szálfákat szállít. (...) 

2.  Pinye.  Rimanóc  falu  alatt  ered  a havasokból,  (...)  
Holubina  falu mellett  a Latorcával  egyesül.  

3.  Osza,  a  havasokban  ered,  fűrészmalmot  hajt,  
amely szálfákból  sokezer Latorcán  leúsztatott  gerendát 
vág. 

4.  Vicsa.  Magasabb  hegyekben  eredve,  erős  eséssel  
folyik  és Nelipina  mellett  egyesül  a Latorcával.  (...)  



5.  Szvalovka.  Nevét  Szvalyova  mezóvárostól  kapta,  
(...) a városban  őrlő  malmot hajt és ezután  a  Latorcával  
egyesül. 

6. Zsdimir.  A havasokban  ered, a pisztrángok  kedve-
lik,  az Oszába  ömlik.  Egykor  a lengyel hadjárat  alatt a 
ruthének  emellé  telepedtek,  és  így békében  maradhat-
tak. Innen ragadt rá a név, ugyanis zsdimir ruthén nyel-
ven így  hangzik:  „várd  a  békét".  

7. Hrabonica.  Szinyák  hegyből  ered,  a hasonló  nevü  
falut kettévágja,  szerény  papírmalmot  hajt  és  a  Szent-
miklós  felé  vezető  útnál  egyesül  a  Latorcával.  

8. Viznice.  A hegyekben ered, öntözi a hasonló nevű falut 
és völgyet  Innen  a fridriksdorfi gabonaőrlő  malom  a vas-
hámori  és a  selesztói  olvasztókohót működteti,  a  szomszé-
dos erdők  csermelyeivel  gyarapodik.  Gazdag kiváló ízű rá-
kokban,  a Csernek hegy  alatt  ömlik  a Latorcába.  (...)  

9.  Ilosva  (Irsava)  forrásai  a  Borló  hegyei  közt  talál-
hatók,  ahonnan  eredve  a hasonló falu mellett folyik  el,  
számos  gabonaőrlő  malmot hajt,  amikor folyása  Kisfa-
ludot  elhagyja,  a  Borsovába  ömlik.  

10.  Vérke.  Régen  a  Borsovából  szakadt  ki,  egy  nagy  
költséggel  épített,  de  ma  már  csak  romokban  látható  
zúgó  mellett  folyik  el.  Inkább  lassú  folyású,  vagy  alig  
mozgó mocsárnak, mint folyónak látszik, ennek ellenére 
árvizeivel  gyakran  kárt  okoz,  és  elég  vize  is  van  gabo-
naőrlő malmok hajtására. (...) Ung megye határán a La-
torcába  folyik.  (...)  

11. Csaronda.  Vári  mezőváros mellett  ered. Lassú fo-
lyással  átballag  több falun  és  a Vérke  fogadja be  e  me-
gye  határán.  

És végre  említendő  a Tisza,  amely  a megyénkben  az  
ugocsai  határnál  ér  át,  Csetfalva  mellett  és  kanyargós  
folyásával  több falut  érint,  árvizeivel  azoknak  sok  kárt  
okoz,  míg  Szabolcs  megyét  eléri,  attól  és  Szatmártól  a  
mienket  elválasztja.  



15.  §  
Szernye  mocsár  

Bereg  mezóváros,  Beregújfalu,  Bártháza,  Fornos,  
Dercen,  Gát,  Jánosi  és  Kígyós  falvak  határában  fekvő  
Szernye mocsarat folyóvizek táplálják. Mocsaras  állóvi-
ze teknősbékákban  és  csíkokban  bővelkedik.  (...)  

16. § 
Földje  természete  

Északi  részén  terméketlen;  a hegyek  lábánál  terméke-
nyebb  lesz;  délen és nyugaton  kiváló.  Gabonaneműek  és  
hüvelyesek.  A  megye  termékenysége  csodálatosan  válto-
zatos. 

Mi  a  beregi  földnek  három  nemét  állapítottuk  meg.  
(...) Altalánosságban  a  megye  északi  része  terméketle-
nebb,  és  ezt  a  Kárpátok  északi  fekvéséből  származó  
mostohaság okozza. (...) Ahogy a hegyhátak  alacsonyab-
bakká válnak,  az éghajlat is enyhébbé,  a föld pedig ter-
mékenyebbé  lesz, a dombokon  még a fü is bővebben  te-
rem. Nyugat és dél felé a táj alacsonyabb lesz, a rémítő 
hegyek  dombokká  enyhülnek,  végre  síkságba  mennek  
át. Mindez még alkalmasabb lesz a mezei  gazdálkodásra,  
mind  pedig  a  jobb  termés  számára.  A  gabona  földjét  
ugyanis, mivel agyagos és fekete, hogy a vetésre megfele-
lőbb legyen, háromszor  szokták megszántani.  A kövér  és  
lisztesmagvú búzát, rozsot és zabot  terem, a kukorica — 
minél bővebben  trágyázzák —  annál jobban  terem.  

Azt  is  el  kell  mondani  e megyéről,  hogy  a  természet  
semmivel  sem  maradt  adósa,  ami  az  élet  gazdagabbá  
tételére való, ha az emberi  szorgalom  által kellően  meg  
van  müveive.  Annyiban  mégis  szerencsétlen,  hogy  ala-
csony fekvése miatt,  a partjaikat meghágó folyók gyak-
ran  elöntik, hogy kétszer, kora  tavasszal  és nyár  köze-
pén  kétszer  is  kénytelenek  vagyunk  e  veszedelmet  
tapasztalni. 



Hüvelyes  vetemények:  különösen  bab,  borsó,  lencse  
és köles  számára  a talaj  igen  kedvező.  

17.  § 
Hogy terem  a szőlő  a beregi  hegyeken?  

A bor kiválóságai  és fajtái. A leghíresebb  borok  
Ceres  ajándéka  mellett  Bacchus  adományát  is  meg-

kapták.  Bizony  e megyét  a  szomszédok  a  bortermelés-
ben  nehezen  előzik  meg, főleg a nyugatra  és  délre  lejtő  
hegyoldalakon.  (...)  Különösen  dicsérhetők  a  beregszá-
szi, a beregi,  a végardói,  a munkácsi  és a  mezőkaszonyi  
borok. Ugyanis ezek mindenike igen kedves ízű, és min-
denik  fehér  bor,  szertefelett  nemes,  és  a kényes  ízlést  
sem bántják. Ha az időjárás kedvező, mint  aszuborokat  
a szomszéd lengyelek különösen  szeretik. A  legnagyobb  
keletje a beregszászi boroknak van, árát az szabja meg, 
hogy jósága  a többieket felülmúlja. A  szőlő  számára  al-
kalmatlan, a hegyek alacsonyabb fekvésű részeit, a gya-
korta tetemes hasznot hozó gyümölcsöskertek  foglalják  
el. 

18.  §  
Rétek 

A  megyében  bőségesen  vannak  kövér  füves  rétek,  
amelyekről a nyájak takarmányozására elegendő  szénát  
lehet betakarítani.  Csak  az a kár, hogy délen  a mélyeb-
ben  fekvő  helyeken,  a zivatarok  és  az  árvizek  gyakran  
károsítják,  iszappal  fertőzik,  sőt  a  már  összegyűjtött  
szénát  is  elhordják  az  árvizek.  

19. § 
Az éghajlat jellemzése. Az  időjárás  

Ami  a  föld  és éghajlat jellegét  illeti,  azt a  hegyvidék  
természete  határozza  meg.  Biztosan  a hegységek  okoz-
zák,  hogy  mi hűvösebb,  de felette  egészséges  levegővel  



élünk,  mert nyáron, hol  időszakos  szellők  lengedeznek,  
hol  záporok  keletkeznek.  Emiatt  azonban  nem  kell  el-
bizakodni,  mert  a kárpáti  szelek  sok kárt tesznek  e tá-
jon. (...) Ezek, amikor a hegyek csúcsain átbuknak,  dör-
géssel, villámlással  zuhannak  le a síkságra,  és jégesőre 
válnak. Azonban, ha az év enyhébb, az itteni időjárásnál 
nincs  mérsékeltebb,  ugyanis  a  nap  hevét  a  sok  hegy,  
erdő  és  liget  árnya  annyira  húsíti,  hogy  amikor  a  leg-
nagyobb  forróság  van,  akkor  is  kellemesen  el  lehet  vi-
selni. 

20. § 
A baromtenyésztés  módja  a táj fekvése 

szerint változik. A nagy gulyák  hiányoznak.  
Lovak. Juhok. Kecskék.  Sertések  nagy  száma.  

Hizlalásuk 
(...) A megye északi részein a tarka fejű kunkori  szar-

vú  marhát  tartják,  amely  azonban  elég  testes,  mind  a  
mezei  munkát  bírja,  mind  pedig  alkalmas  tejet  ad  a  
vajköpülésre  és a  sajtkészítésre.  (...)  

Ahogy a hegyek lankásabbak  lesznek, a marha is na-
gyobb testűvé válik, majdnem olyan hasznos lesz,  mint  
a  magyar  marha.  Ennek  ellenére  nálunk  olyan  nagy  
létszámú  csapatok  nincsenek  amelyeket  gulyának  ne-
veznének. 

(...) Lovat nem nevelnek és nem tartanak többet, mint 
amennyi  a  mezei  gazdálkodás  és  részben  a  fuvarozás  
céljára  elégséges.  A juhnyájak  is  ritkák.  (...)  A  Schön-
born  grófi  család  magyar juhokat tart  Szolyván,  Polye-
nán  és Vereczkén,  a sajt készítéséből  nem  megvetendő  
hasznot húz. A falusi nép jobb szereti  a kecskét  tartani,  
ezek  a bokros határokon  legelnek.  

Végül  a megyében bőven  terem tölgy-  és bükkmakk. 
Ez  okozza,  hogy  a  beregi  falvakban  mind  a  mezőkön,  
mind  az  erdőkön  iszonyúan  nagy  számban  tartanak  és  



nevelnek nyáj sertéseket. Ezt a vad sertésfajtát baltával 
járó  kanászok  terelgetik  télen  és nyáron  egyaránt  ber-
kek rejtekébe  épített  téli  és nyári  szállásokon.  

21. § 
Baromfiak 

A  baromfi  fajokat  sem  lehet  említés  nélkül  hagyni.  
Csirkét, kappant,  ludat, kacsát,  tyúkot mind  a parasz-
tok, mind  az urak  egyaránt  nevelnek.  



Tiszaháti  népélet  Bereg megyében 

Honunk  azon  vidékei  között,  mellyek  áldást  s jólétet 
adnak  lakóinak,  a  Tiszahát  —  ha  nem  egészben,  leg-
alább  némi  részben  — fontos helyet  igényelhet.  (...)  

Ezen vidék lakóinak ismertetése végett emelek tollat,  
kik  még  eddig  igen  gyéren  élvezték  az  áldás  és  jólét  
kívánatos gyümölcseit, — s ez ismertetésnek híven meg-
akarva felelni, minden  előleges  szavak,  s jövőrőli  remé-
nyek  helyett,  tisztem  teljesítéséhez  fogok.  

Legelsőben  is  kezdjük  a  v a l l á s o n .  —  A  nem  
több  mint  tizennyolcz  helység  lakói  közt,  általában  a  
protestáns elem bír túlnyomósággal, kik is  magokat  m a-
g y a r  v a l l á s o n  l é v ő k n e k  mondják  —  
mint a téres alföld lakói — s ez elnevezés még a köznép 
közül  kissé fólemelkedtebbeknek  is  szokása.  

A népnevelés jótékonyságát minden czélos intézkedé-
sek  daczára  is,  még  most  csak  kis  részben  élvezhetik.  
(...) 

Szóejtésök  és  beszédjük,  ha  némi  kis  eltérést  szen-
vednek  is,  más  vidék  lakóiétól,  nem  egészen  feltűnő  
rossz hangzású. Hosszú a-t sohasem mondanak tisztán,  
s az a-betűt a tiszaháti  faluk némellyike vastag húzott 
a-nak  mondja, más ao-uak  р.  o.  a l m a ,  néhol  а о m a, 
néhol  vastagon  s húzva  a m a. A hosszú  é helyett  éles  
e-t  mondanak  р.  o.  édes  helyett  e  d  e  s  röviden  meg-
húzva.  Ha a magánhangzót  magánhangzó  követi:  egyi-
ket elhagyják  р.  o. neki  adtam helyett, nekadtam,  Bar-
na  István  helyett  Barn  Estván;  sat.  sat. Az  igék  a-ban  
végződő  3-ik  személyét i-vel  mondják  ki,  р.  o. adja he-
lyett  adi, láti, halli,  szakítja h.  szaketi  röviden  s húzva.  —  
Egyes  helységekben  némi  feltűnő,  szokatlan,  s  más  



helységekben  nem  használt  szavak  is  divatoznak,  mit  
némelly helységek mint sajátjokat egyedül  használnak;  
így  a tiszaháti  falvak  közt  Gulács  c s á m e s z n e k  
mondja  a ladikot vagy  dereglyét;  s más helységben  azt  
se tudják,  hogy  e  szó  mi fán  terem.  

E  vidék  lakosinak  termete  közép  a  nagy  és  kicsiny  
között; ezelőtt 20—30 évvel nem volt ritkaság látni öles 
embereket,  tölgyhöz hasonló termettel,  de az idő  lejárt,  
s a mostani nemzedék mind erőben mind testben  sokkal  
hátrább  van  az  előbbitől;  bár  szellemben  lehetnének  
elébb,  így  még  tűrhetően  volna  a  hiány  kipótolva!  az  
anyagi hiányt a szellemi jó,  a nevelés, felvilágultság,  és  
több ismeret  minden  tekintetben  pótolja. Ámde  ezek  is  
szunnyadoznak  reájok nézve. így sem szellemi, sem tes-
ti  erő nem honol közöttök.  Ez utóbbi leginkább  a pálin-
kávali  rendetlen  életmód  miatt.  (...)  

De  térjünk  e  nép  szokásaira,  —  kezdve  először  is  a  
születésen  vagy keresztelőn, folytatva  a lakodalmon  —  
mit édes öröm közt ülnek meg — s temetési  ünnepélyei-
ket  sem feledve  el  megemlíteni.  

Az  újszülött  megkeresztelése  után,  az  örvendő  atya  
által,  a ház  minden  ismerősei  meghívatnak  komának;  
és van köszöntés,  van  sok beszéd,  sok  ivás,  szóval  min-
den,  mivel  vígságukat  kifejezhetik;  —  s az  egyetértést  
feltartja közöttök  a pálinka, mint hatalmas kapocs,  s ez 
által mintegy közelebb forradva egymáshoz,  a koma ne-
vezet  elkezdődik,  s  ki  ezt  elfeledné  mondani,  s  ajkain  
más  közönségesebb  nevet  ejt ki:  büntetés  vár  reá,  mit  
ők  bölcsen  megszabnak  a  hitszegőre;  és  e  büntetés  a  
hitszegőnek  is jótékonyan  eshetik,  mert  érdeke  s java 
nem veszélyeztetik  általa, s csak pénze lesz hiányos,  de  
mit  ő fel  sem  vesz barátsága-  és  önhasznáért;  ki  meg-
feledkezve  magáról,  vagy  is  komjáról,  ezt  nem  komjá-
nak  szólítja,  néhány  garasos  bírság  alá  esik,  mi  a  ke-
resztatyánál  tétetik  le,  s az itt begyúlt  pénzt  pálinkára  



szánják, s ezt ismét a legkedvesebb beszédek  s zajgások 
közt költik  el, a büntettet  végbevivőket  is részeltetve  a  
pénzökön  vett pálinkában.  (...)  

Az  újszülött,  kinek  felavatásában,  s  komaságában  
most  valánk,  suhancz  lesz,  az  érzelem  virágának  bim-
baja fakadó félben van keblében,  s e bimbó kifejlésében 
ő testestől lelkestől igyekszik, hogy a jómódú N. Juliska, 
vagy  a dolgozó N.  Sári  társaságában  számára  a család-
élet viruljon fel  helyén.  (...)  

És hogy  ez annál gyorsabban  megtörténjék,  a  szülék  
megegyezésével  meghivatik  a  leánykérő;  ez  többnyire  
tisztes, tudákos ember, hivatalának megfelelni  óhajtva,  
lelkesen  viszi  az  ifjupár  ügyét.  (...)  —  Az  örvendő  apa  
megköszöni  hogy  leányáról  nem  feledkezének  el,  s há-
rom  napi  halasztást  kér,  hogy  atyafiaival,  leányával  s  
nejével  meghányják  vessék  e nagy  dolgot,  ezen  idő  el-
töltével  ígérvén,  hogy bizonyos  választ  adand.  

Három  nap  múlva  megjelennek  a  vőfélek,  elbeszélve,  
mikép  N.  az  isten  parancsa  szerint  az  időt  elérte,  hogy  
házassági  páros  életet  éljen,  s  nőt  keresni  ezen  házhoz  
indult  el  személyökben,  s  ezúttal  megtalálva  azt,  kiadni  
kérik, hogy magához vihesse, mit ily szavakkal adnak elő: 

„Eladó  rubentet  gondoltunk  itt  lenni,  
N.  N.-nek  számára  azt jöttünk  keresni,  
S  e  rubentet  —  csupán  találjuk  e  házba,  
Kérjük  azért  légyen  ennek  kiadása."  

Mit  is ha  megnyernek,  öröm között költöztetik  a  vő-
legény  házához  a  kért  rubentet,  a  síró  menyasszonyt,  
mielőtt  a vőfél apja-,  anyja-,  testvérei-, rokoni-,  isme-
rői-,  szomszéditól,  s  még  a  legutósó  szitaszegtől  is,  
hosszadalmasan  elbúcsúztatta  ezt.  

Ezután  esküvőre mennek, kísérve  a menyasszony  le-
ányrokonaitól,  s  a  vőlegény  korosabb  férfiismerőitől,  s  



ha a leány anyja babonás,  még némi kis czeremóniát  is  
kell  kitűrniök  titokban,  mit  a vőlegény  örömében  most  
könnyebben  megtesz:  t.  i.  9  szem  borsót  kétfelé  oszta-
nak, az esküvők  lábai  alá tesznek, míg ezek  esküsznek,  
s  felszedve  eskü  után  megtörik,  s  pálinkában  megisz-
szák,  így  osztán  biztosabban  s  nyugodtabban  élnek,  
mert  a mese  szerint,  szeretni  fogják  egymást,  s kikapó 
nem  leend  egyikök  sem.  

Most  már  a lakoma  következik;  a faragatlan  hosszú  
deszkán  s  hordókon  nyugvó,  vagyis  tántorgó  fedetlen  
asztal  mellé  ülnek,  s vacsorájukat  a vőfélek  verses  be-
szédei közt költik  el, kik is  minden  tál  étel  felhozatala-
kor  sajátságos  s  igen  jellemző  verseket  mondanak,  a  
nevető  lakodalmas nép zajgásai közt. (...) Az  étkek  közt  
és  előtt,  az  áldomás  minden  ajkon  szóródik,  s  míg  a  
fiatalok,  a falu lyányait édes beszéd közt húzzák a forgó 
magyarra  (...) járják kivilágos kiviradtig,  az élesebb  el-
méű-táncoló jellemzetes  verseket kiáltgatván,  mihez  a  
vőlegény  atyja biztató  szava  is hozzá járul,  mellyel  fiá-
nak büszkén  mondja:  „szólj  annak  a táncznak  fiam!",  s  
ez  rögtönzött  verseket  kénytelen  mondani,  mit  aztán  
megelégedéssel  nevetnek  s  csodálnak.  

Másnap  reggel  következik  a  menyasszonytáncz,  (...)  
kilép a vőfél a vendégek elibe, s a menyasszonyt a nász-
nagyhoz viszi, ki  is szinte fordul vele egyet  s visszaadja 
a vőfélnek, letévén  a tánczolásért szokott díjat a kétga-
rast, s a vőfél minden jelenlévő  férfivendéghez oda  viszi  
a menyasszonyt,  a díjat sem felejtve  el bevenni  minden-
kitől;  a begyült  pénzen  táncz  után  italt hozatnak,  s  is-
mét iddogálnak  békével  s kevés költséggel,  mit  egymás 
közt  vesznek  be  némi  különös  ürügy  alatt.  (...)  

Most már  az  új asszonynézés  következik,  s kivált  ha 
a  lakoma,  nem  a vőlegény  falujában  történt,  s csak  ké-
sőbb  vivé  magához  házastársát,  annál  élénkebb  s  na-
gyobb  ez.  Az  új  menyecffcét  szó  nélkül  nézik  meg,  kik  



még  nem látták,  mint valami  különös  portékát,  semmi  
ürügyet  sem  adva  látogatásuknak.  S  ez  aztán  furcsa  
neme  a műipari  kiállításnak!  

S  miután e vidék lakója leélte a számára kimért időt (...) 
a Tiszahát  lakója rokona  temetését komor gondok  közt  
viszi  végbe,  éjenként  a halottas  házhoz  az  ismerők  se-
rege  összegyűl,  s  itt  virrasztják  a  halottat,  énekelve  
húzzák  ki  az  éjszakát,  s  ez  éneklési  szokás  olly  érzé-
keny,  olly jellemzetes,  olly  meglepőleg  hat  a  hallóra  a  
komor  éj  virrasztóinak  feltörő  éneke;  —  babonáktól  e  
vidék  lakója  még kévéssé  ment,  s ki  tudja mikor  leend  
felvilágosítva nevetséges hiszékenysége felől; a halottat 
nyugalma  helyére  hatásos  énekkel  kísérik,  s  a  halott  
felett  a  sírnál  a  faluba  tudákosnak  tartott  ismerős  
egyszerű  szavakba  öntve  ki  bánatát,  búcsúztatja  el,  s  
adja  át  a  sírnak,  az  utótisztelet  után  tor  tartatik  a  
halottas  háznál,  vígsághoz  hajló  természetöket  jellem-
ző. 

Öltözetök  általánosan  a korosabb férfiaknak  hosszú,  
nagy,  szinte  bokáig  érő  fekete  debreczeni  guba,  nagy  
karimájú s kissé gömbölyeg tetejű kalap, nyáron át szal-
ma kalapot  is  viselnek;  fekete  vagy  kék  színű  mellény  
veres  béléssel  nagy  ón  gombokkal  kirakva,  térdig  egé-
szen  nem  érő  ránczos  torkú  csizma  pergő  nélküli  sar-
kantyúval  ellátva,  melly  széles patkójuk  végéről jön  ki  
a  csizma  sarkára,  s melly különféle  czifrázatokkal  van  
ellátva.  Hajókat nagyra  növesztik,  s rendesen  görbe fé-
sűvel  akasztják  meg  hátul,  bajuszokból  lecsipkedve,  a  
rövid tüskés bajuszt pödörés nélkül viselik. „Bajusz kell  
a  magyarnak,  kitől  sokat  akarnak."  Télen  át  vagy  vá-
szonból  remekelt  durva nadrágot, vagy kékes  posztóból  
varrottat  viselnek,  vagy  posztó  ujjast,  többnyire  kékes  
színűt, gombokkal fényesen kiczifrázottat, vagy  műsza-
vuk  szerint  kankót,  melly  bárány  bőrből  készült  meleg  
téli öltöny  czifrázat nélkül,  s csak  egyszerűen  zsinóroz-



va, vagyis apró vékony  színes bőrszeletekkel  van befut-
tatva. 

A korosabb nők vászonból készült alsó ingöket,  melly  
számtalan  ránczba  van szedve, keskeny szalaggal  kötik  
meg; felső ingök, melly ujjas vagy rekli forma, félkönyö-
kig takarja  el karukat.  Majd mindenféle  színű,  hosszú-
k á s O ,  vagy másféle alakú virágokkal ellátott  szoknyá-
jok  bő  és  sok  ránczba  ömlő,  ezt derekukon  szinte,  mint  
alsó  ingöket  keskeny  szalaggal  kötik  meg,  s erre jön  le  
testök felrészéről  a hason  színű szövetből készült  ujjas,  
melly  csak  addig  ér,  hogy  a  szoknyához  illően  álljon,  
melynek  ujja  fodrozott,  bőven  ránczolt,  vagy  csak  egy-
szerűen  szűk,  s  karhoz  tapadó.  Vannak  még  ollyanok  
is, kik  szoknyájukhoz  varrott ujjast, vagyis egész kabátot  
viselnek,  mit  hámmódra  akasztanak  nyakukba,  emlőik-
nél  fűzve  be.  Összefont  hajukat  nagy  kontyot  mutató  
czifra fésűvel  akasztják fejők felrészére, mire  házuknál  
mindig  tarka  kendőt  kötnek;  fülöket  csaknem  egészen  
kihagyva  a kendőből, hátul  többnyire bokrosán  kötve,  s  
lobogósan  hagyva,  fejkötőt  csak  ünnepnapon  tesznek  
fel, midőn szentegyházba mennek, vagy valami nagy fa-
lusias  ünnepélyre  térnek be; fejkötőjük  egyszerű,  feke-
tés  tüllből  készült  selyem,  vagy  selyemhez  hasonló  fe-
kete színű szövetből egészen kivarrott, szalag s czifrázat 
nélküli,  melly  elől  fél  kör  alakba  szinte  álluk  aljáig  
ránczba szedett fekete fátyollal  van ki szegélyezve; nagy 
tarkás színű, vagy többnyire tiszta fejér kendőjüket úgy 
teszik  fel  fejökre  féketőjökön  felül, hogy  sarkukat  verő  
terjedelmes  kendőjök  alól  a  kisded  fodrozat  kilátszék.  
Télen  térdig  érő  szürke  guba  van  nyakukban;  a  tehe-
tősbbek  czifrán  kivarrott  szűcs  bundát  is  viselnek,  lá-
bukon vagy piros vagy fekete csizma fél magas sarokkal. 
A nők  a piperéhez  is értenek, leginkább csak  az egysze-
rű pirosító  szer van  nálok  divatban, mint a  leányoknál,  
s  különben  se  érdektelen  arczukat  az  alig  észrevehető  



kendózés  által  eleven  pirossá  emelve,  csinos,  vonzó  
alakban  tűnnek fol.  

A  leányok  viselete:  piros,  nem  egészen  hegyes  orrú  
csizma kissé magas sarokkal, mindenféle színű koczkás, 
vagy  virágos  viganó,  hasonszínű  vállal,  mit  emlőiknél  
kapocscsal  szorítanak  magukhoz,  és  ez  ujjatlan,  csak  
válluk  hegyét  alig  elfedező.  Bő  és  ránczos  kötényük  
leginkább  fehér;  karjaik  fölött  gyolcs  ing  duzzadoz;  
nyakukon  kettős  sorú kaláris;  ujjaikon  réz karika  gyű-
rű, lakatokkal,  apró kulcsokkal  s más rezgőkkel  föléke-
sítve.  Télen  ők is  ollyan  gubát  viselnek,  mint  az  asszo-
nyok. 

A legények  öltözete: elől-hátul  ránczba  szedett  rövid  
gatya (derekukra tarkás  színű kendőt kötöznek),  térdig  
érő  ujjú  lobogós  gyolcs  ing,  apró  óngombokkal  kiczif-
rázott  mellény,  hosszú,  fekete  selyem  nyakkendő  
bokrosán, középszerű karimájú fekete kalap,  strucztol-
lal,  s  bokrosán  tűzött  pántlikával.  Télen  fekete,  vagy  
szürkés  színű bokán felül  érő  guba, sarkantyús  csizma.  
Hajókat  egyenlően,  körülnyírva  viselik,  úgy  hogy  fülö-
ket  egészen  el  nem fedik,  s ezt  bőven  szeretik  kenni  a  
feketítő  hájjal;  serkedő  bajuszokat  nagy  gonddal  őrzik,  
pedrik.  (...)  

Nevezetes  szokott  vigalmi  ünnepélyök  még  a kaláka 
is,  mit  a  fonás  szokott  megelőzni;  a  falubeli  tehetős  
gazdasszony fejenként osztja ki fonni  valóját  a leányok 
közt,  s miután  ezek beadták  nekie  a kész fonalat,  mun-
ka-  és fáradságukért kalákát  ad, mire  minden  fonó  le-
ány  hivatalos,  s  mi  rendesen  vasárnap  templom  után  
szokott  megesni.  

De előbb nézzük meg, milly körülmények közt hajtják 
végre  munkájúkat.  (...)  

Kikapva  fonnivalóját  a  leány,  már  kora  estve,  elké-
redzik  az  elálmosodó  anyjoktól  barátnéjához,  bugjos  
szöszszel  fölékesített  szalagos guzsalyát,  s üres  orsóját  



kezébe tartva engedelem nyerés után víg kedvvel  szalad  
barátnéja  lakához.  (...)  

Az  óra kiszámított perczenként halad le; s az éji nesz-
telen csendet, a fonók nevetése, beszéde, dala, s a fonóba 
gyűlt  legények  eredeti  arszlánkodása,  szerelemre  éb-
resztgető  s hívó  szavak  s  dalok  elmondása,  különbnél  
különbféle  czifra  mesék  elszónoklása  zavarja  meg,  s  a  
fonók  észre  sem  veszik  munkájuk  fáradságát  (...)  

így folytatják ők munkájúkat gyönyörrel  s nyugalom-
mal  (...)  s  a hetet  így  töltik  el,  majd  hét  végén  a  kész  
fonalat elvivén  s beszámolván  gazdasszonyuknak,  ked-
ves öröm s nyájas remény közt készülgetnek  a vasárnap 
két  templom  után  tartandó  kalákára.  

A  ház,  mellynek  belsejéből  tompa  zaj,  majd  éles,  vi-
sító szavak, magánosan reszkető  egyhúros hegedű zagy-
va lármája hangzik, kint minden utczán elmenőt bámu-
lásra sőtbetérésre  csalogat. A téli idő  daczára  is nyitott 
ajtókkal  levő  ház  tehát  csakhamar  telve  lesz,  s  az  iz-
zadva  tánczoló  sereg  büszke  öröm-  s  andalgó  érzettel  
járja  el  egyetlen  tánczát,  a forgó  magyart.  (...)  

A kapu előtt bámész gyermekek  állonganak, fedetlen 
fővel, meztelen  lábakkal.  (...)  

Távolabb  a sovány kerítés megett  felső  ruha  nélküli,  
de  azért  korántsem  fővárosi  nyomort,  s  szegény  elha-
gyatást  tanúsító  képekkel  állanak  a még  nem  serdülő  
apró  leányok, csudálva beszélgetve  egymás közt a ritka 
eseményt,  s  az  előttük  ugráló  pórlegények  tánczolását  
vigyorgó  arczczal  mosolyogva,  s néha-néha  biztató  szó-
kat ejtve ezekhez.  Közelebb a lak ajtaja előtt a szobába be 
nem férő személyek állanak, de kik közt egy leányt se tudna 
a néző meglátni, mert ez ha sűrűbben volnának is, törik, 
szakad, behatolna  a lak belsejébe,  tűfokán  is  keresztül  
búva,  csakhogy  a mulatságban  részt  vehessen.  

Künn  tehát  az  ajtó  előtt  csak  férjnél  lévő  nőszemé-
lyeket  láthatni,  karukon  mosolygó  vagy  síró  kisdedek-



kel, kiket édes anyai öröm közt hordoznak, s mulattatni 
akarnak a bámulásban.  Férfi idősb személyeket  ritkán,  
vagy  nem  is  láthatni  itt;  mert  hiszen  ők  inkább  saját  
dolgok után járnak,  s a vasárnapi  délutánt vagy malom 
alatt, vagy  kocsmában  édesebben  tudják  eltölteni.  

Benn  a lakban,  az ajtó közvetlen  szomszédságában  a  
tüzelő  párkányára  kuczorodva,  a  mulatság  legfőbb  té-
nyezői,  a  czigányok  vannak,  a  prímás,  mint  nevezni  
szokták, két serdülni kezdő  fiával,  kiknek  egyike  a mű-
vészetnek  olly fentfokára lépett, hogy  egyhúrú  hegedű-
jével  a  legcsiklandósabb  hangokat  tudja  kicsalni,  apja  
bepókhálósodott,  töredezett  hegedűje  nyikorgó  szava  
után,  mit  egy  selyem,  egy  görcsökben  szenvedő  bélhúr  
eszközöl.  A  3-dik  hangász  a leglármásabb  eszközt  ke-
zeli:  nekie  ugyanis  egy  szita  forma  hangműszere  van,  
mellyre  hat  réz karika  van  szegezve;  de  úgy,  hogy  he-
lyökön  kellemesen  foroghatnak,  s  a  szita  beljét,  melly  
legkeményebb  bőrből  van  készítve,  ujjaival,  sőt  mos-
datlan  kormos  kaijával  rettentő  döngetések  s  tac-
tusverések  közt,  ijesztgeti,  s  e  lármásan  csengő  hang-
szert  rostának,  s  őt,  ki  ennek  a  falusiak  előtt  
felmagasztalt  s nagyhírre  vergődött kezelője,  rostásnak  
nevezik. 

Az ifjak tánczukat a tévedésből  egymástól  elmarado-
zó hangászok czikornyás nótájára lelkesedvejárják.  (...)  

A táncz késő  éjig eltart s eddig semmi frissítő  szerek-
kel nem szolgálhatnak tánczoló kedveseiknek a lovagias 
legények; mert  a házi  asszony muzsikuson  és  szálláson  
kívül  ritkán  ad valamit,  s fonó  leányait  csak  tánczczal  
vendégli  meg.  (...)  

A  tiszaháti  falvaknak  sajátságos  képet  ád  az,  hogy  
többnyire  körül  vannak  kerítve,  kerítésök  tövises  sö-
vényből készült,  s a falubóli kimenetelre kapukat hagy-
nak,  mit  idomtalan,  vagy  igen  is  kiczifrázott  fából  ké-
szítenek  nyikorgó  s recsegő  sarokkal.  (...)  



E nép közt, ha munkálkodási  gyümölcsét nem ragad-
ná  el orruk  elől  a kapzsi  Tisza, jó  gazdák,  tehetős föld-
mivelők volnának, jelenleg gyümölcsfájukból  láthatnak  
többnyire  hasznot,  s  valóban  gyümölcseiket,  bár  régi  
nagy hírében fogyatkozott is, hű iparral kezelik, s ősszel 
a gyümölcsszedés  s a pálinkafőzés legkedvesebb  foglal-
kozásuk. 

(...) Almájukat,  s a körtvét  többnyire  a Nyírre  viszik  
ki, miket  a nyír éhes kíváncsisággal  vár, gabonát  s más 
életneműeket adva cserébe nekiek,  s ők ezt igen tudják,  
azért  mondá  egy  éltes  pór  fiának,  midőn  ez  a  fájáról  
lehuppant alma felől kiabála apjának, mondván: „sárba 
huppant  az óma  apám uram!" vedd fel  fiam,  majd  meg-
eszi  a nyír  (nyíriek).  (...)  

Van  takarékos  pór gazda, ki  gyümölcsöséből  ezer  fo-
rintot is bevesz,  egyszerre  levitetvén  almáit  a makran-
czos Tiszán,  talpakon.  

A tiszaháti nép marhatartásából  is jó hasznot húz be, 
szénájából  is, mit  a nyíri  ember  dolgoz fel, vagy  veszen  
meg, láthat pénzt,  s így  aztán  csak  eléldegélnek  napról  
napra,  hát ha még  a vízi  betegségben  sínylődő  vidéket  
lecsapolnák!? 

Marhatartó  hely  lévén  leginkább  e  vidék,  jellemző  
ezek lakosi közt a sok pásztorember, kanász, gulyás  csi-
kós-suhanczok.  (...)  

Ezek  öltözete  durvább  s  nem  olly  kényelmet  adó,  a  
kanászoknak  rendesen  hosszú  göndör haj,  a csikós-  és  
gulyásoknak  pedig  elöl  a  homloknál  levágott,  s  csak  
hun czfutk áj oknál meghagyott hosszan lenyúló  göndörí-
tett haj, hátul ismét lenyírva, vagy félhosszan  meghagy-
va,  térdig  érő  rövid,  vastag  gatya,  elölhátul  ránczba  
szedve,  derekukat  el  nem  lepő  kis  lobogós  ing  vastag  
vászonból,  derekukon  tenyérnyi  szíj, fekete, vagy  veres  
színű, nagy fénylő gombokkal kirakva, lábukon  bocskor  
3  ujnyi  szélességű fekete  szíjjakkal  egész térdig betere-



getve, fejőkön  a nagy karimától  alig látható  gömbölyeg  
laposas  tetejű kalap feketére kenve,  zsírosan;  vállukon  
fekete  zsíros tarisznya,  minek két  szélén  tenyérnyi  szíj  
sallangok  gombokkal  s  apró  pitykékkel  kisújtásozva,  
páros kés czifra nyellel-sósszaru,  különbféle  alakokkal  
kiczifrázva.  A pásztorélet  itt  sajátságos jeleneteket  tár  
fel a szemlélő előtt, s magyar kanahánunkra gondolunk,  
s  kedves  érzettel  halljuk  tőlök  a  pásztordalt  s  életet,  
czifrázat nélküli  sajátságos jellemével.  E népfaj  erős al-
katú,  többnyire  középszer  magasak,  hideget  meleget  
egyaránt  tűrő,  daczos, heves, haragos  és  bosszúálló.  



Petőfi Sándor 

Útilevelek 

(Részlet) 

12. levél 
Ungvár, július  11.  1847.  

(...) Késő este értem Ungvárra. Itt kezdődik ama nagy 
rónaság,  mely  tart  lefelé  egészen  a  Dunáig,  s  melyen  
kénye kedve szerint csavarog a Latorca, Tisza,  Szamos,  
Kraszna,  Kadarcs,  Hortobágy,  Berettyó,  Kőrös,  Maros  
stb., melyen fekszik Szatmár, Nagykálló,  Nagy-Károly,  
Debrecen,  Karcag,  Kecskemét,  Halas, Szeged,  Szarvas,  
Gyula,  Makó,  Temesvár,  Kikinda,  Becskerek  stb.  Ah,  
csak  addig  szeretnék  madár  lenni,  míg  ez  óriási  rónát  
keresztülröpülném. 

Ungvár  egyébiránt  szörnyen  komisz  város.  Piszkos  
és  rendetlen.  Éppen  olyan,  mint  a  részeg  ember,  ki  a  
pocsétába  bukott,  s most  sárosan  tántorog haza felé.  

13. levél 
Beregszász, július  12.  1847.  

Édes  kedves  Juliskám,  imádott  szép...  no  látod,  ba-
rátom  Frigyes,  neked  akarok  írni  és  őt  szólítom  meg.  
Ne vedd  rossz  néven  e  figyelmetlenséget.  Nem  tehetek  
róla, bizony isten, nem. Mindig eszemben van, és mindig 
ő van eszemben. Megvallom, nem is igen törekszem  raj-
ta, hogy  kiverjem  fejemből.  Hiába  is  törekedném.  Úgy  
vagyok,  mint  aki  a  napba  néz,  aztán  akárhova  tekint,  
vagy  ha behunyja  is  szemét,  mindig  a napot  látja.  Ah,  
kivált most, hogy közeledem feléje, éjjel-nappal  eszem-



ben  van  e drága szent kép,  s ha elgondolom, hogy  nem-
sokára  látni  fogom  őt,  olyat  dobban  szívem,  hogy  ma-
gam  is  szinte  megijedek  tőle.  —  Engedj  meg,  barátom,  
hogy  megint  előhoztam,  de  olyan jól  esik  róla  beszél-
nem,  mint  valami  szegény  tót  diáknak,  ha  száz  pengő  
forintos bankót talál. Aztán már úgy is olyan régen nem 
említettem. 

A  mai  utamban vagy nem figyeltem, vagy  csakugyan  
nem  volt  semmi  említésre  méltó,  kivéve  Munkácsot.  
Ungvárról  korán  reggel  vagy  tulajdonkép későn  reggel  
indultam  el  s délután  értem  Munkácsra.  Míg  kocsisom 
megkapatta lovait, én hirtelen megebédeltem,  s siettem 
ki  a státusz-börtönné  alakult várat megtekinteni,  mely  
a várostól egy jó negyed órányira fekszik a róna közepén 
egy  magas  kerek  dombon.  A  domb  oldalán  szőlőt  ter-
mesztenek...  nem  szeretnék  borából  inni...  azt  gondol-
nám, hogy  a rabok könnyét iszom.  Fölmentem  a várba,  
az udvarokat s egy pár szobát bejártam, de a börtönöket 
nem  mutatták  meg,  talán  mert  egyedül  és  egészen  is-
meretlen voltam, vagy senkit sem eresztenek  a föld alá? 
nem  tudom.  Egy  teremben  többek között  ott van  Rákó-
czi  Ferenc és Zrínyi  Ilona arcképe is. Más helyen  órákig  
elnéztem volna e dicső képeket, de itt csak futólag szem-
léltem őket, mert siettem kifelé. Tudj' isten, e falak közt 
úgy  összeszorult  keblem,  hogy  alig  bírtam  lélekzetet  
venni.  Érzéseimet  leírtam  egy  versben.  Azok  kínos  ér-
zések  voltak. Az egész idő alatt, míg itt voltam, fülembe 
valami  szellem  szomorú  dolgokat  suttogott.  Szavait  
nem is értettem, oly halkan beszélt, csak suttogását hal-
Iám,  és  ennek  oly  bús  hangja  volt.  Azt  sem  tudom,  ki  
volt  e  suttogó  szellem?  az  emlékezet-e  vagy  a  sejtés?..  
1800-ban  és  1801-ben  az itteni foglyok  egyike  volt  Ka-
zinczy  Ferenc.  Szegény  Kazinczy!  Szegény  haza!  

Munkácstól  egy jó etetés Beregszász.  Közönséges me-
zőváros,  van  benne  gót  templom,  megyeház  és  magyar  



kocsmáros,  ami  nagy  vigasztalás  (nem  a templom,  ha-
nem  a  magyar  kocsmáros),  ha  az  ember  három  napig  
csupa zsidó  kocsmákban  hentergett.  Dicsekedés  nélkül  
szólva, a legnagyobb emberbarátok egyike vagyok s tisz-
telem,  becsülöm  a  zsidókat,  de  már  a  kocsmából  csak  
kikergetném őket a pokolig, mert ami ronda, csak ronda 
az,  hiába!  



Petőfi  Sándor  

A munkácsi  várban 

Itt  tüzé  föl  piros  zászlaját  a  
Szabadságnak  Zrínyi  Ilona?  
A  szabadság  hősinek  tanyája  
íme,  íme  most  rabok  hona.  
Semmi  más,  mint  dönthetetlen  kőfal,  
Semmi  más,  mint  lánccsörömpölések  —  
Bátran  tudnék  a  vérpadra  lépni,  
Oh  de  ez  a  börtön...  ettül  félek.  

Föl  s alá jár  magas  büszke  fővel  
Ott  a  sáncon  egy  ifjú  fogoly;  
Messzeszállott  lángtekintetével  
Vájjon  hol jár  gondolatja,  hol?  
Lépte  gyors  még;  új  vendég  bizonnyal,  
Erejét  az  éj  s  lánc  nem  töré  meg  —  
Bátran  tudnék  a  vérpadra  lépni,  
Oh  de  ez  a  börtön...  ettül  félek.  

Ott  a  másik  sáncon  egy  öreg  rab,  
Nem  tekint  sem  ide,  sem  oda,  
Lassan  hordja  könnyű,  száradt  testét...  
Nehezebb  már  lánca,  mint  maga.  
Tört  szeméből  holt  sugár  búvik  ki,  
Mint  sírból  a kisértő  lélek  —  
Bátran  tudnék  a  vérpadra  lépni,  
Oh  de  ez  a  börtön...  ettül  félek.  

Ifjú  rab,  nézd,  mint  virít  az  erdő,  
Akkor  is,  ha  kijösz,  zöld  lesz  az,  
Ah  de  téged,  téged  akkorára  



A  nyomor  s  bú  régen  behavaz.  
És  te  vén rab,  tőled  már  talán  csak  
Itt  vesz  búcsút  a  lánc  és  az  élet  —  
Bátran  tudnék  a  vérpadra  lépni,  
Oh  de  ez  a  börtön...  ettül  félek.  

Föld  alól föl  halk  nyögés jön;  mint  a  
Köszörült  kés,  metszi  szívemet.  
El,  el  innen!  fönn  vagyok,  és  mégis  
Környékez  már-már  az  őrület,  
Hát  ha  még  lenn  volnék,  hogyha  ott  lenn  
Híznék  rajtam  testi-lelki  féreg!  
Bátran  tudnék  a  vérpadra  lépni,  
Oh  de  ez  a  börtön...  ettül  félek.  

Munkács,  1847  (júl.  12.)  



Pálóczi  Horváth  Lajos  

Alompákász 

Némely  regényírók,  akik  nem becsülik  eléggé  hősei-
ket,  szeretnek  gúnyolódni  fölöttük  azért,  hogy  a  „világ  
közepének" tartják szülővárosukat vagy -falujukat. Ho-
lott ez annyira természetes és helyes, hogy nem is volna 
szabad  beszélni  róla.  S  különösen  érthető  ez  olyan  he-
lyeken,  mint  például  Pécs,  Badacsony,  Buda,  Miskolc,  
Tokaj,  Ungvár  vagy  Porogjász,  ahol  a  természet  nagy  
végletei:  az  egykori  magyar  beltenger  és  a  szárazfold  
kiemelkedő  parti hegyei  találkoznak.  Itt törtek  ki  vala-
mikor a tűzhányók, s a vulkánok oldalain lefolyó lávából 
alakultak ki lassacskán  az ősember szerszámaihoz  való  
jó,  kemény  kőzetek:  a  gránit,  az  andezit,  a  trahit  meg  
a  bazalt.  S  ennek  a  kővé  keményedett  lávának  az  el-
porlódásából  állt össze  a legzamatosabb  szőlők és a leg-
nemesebb borok  termőtalaja.  

Ezért keresték fel oly szívesen már kőkorszakbeli  őse-
ink  az  ilyen  hegyek  barlangjait,  majd  később  az  első  
szőlőművelők a Vezúv és az Etna lejtőit, vagy a Balaton, 
Tokaj  meg  Porogjász  vulkanikus  hegyeit.  Azután  meg  
bányászok  kezdték  furkálni  a  porogjászi  hegylánc  bel-
sejét,  és nagy kincsekre  bukkantak  odabent:  malomkő-
nek  alkalmas  timkőre,  azután  kaolinra,  aranyra.  Az  
aranybánya  már régen  kimerült,  ámde  a porcelángyár-
táshoz  szükséges kaolin, meg timkó most is van  ott bő-
ven. 

Ilyesmiket  mondott  el  Forbáth  Lajosnak  Porogjász  
földtani  történetéről  egy  kóbor  geológus.  

Kürthy Gyula viszont, az ő történelmi és földrajzi táv-
latokat kedvelő  esze járásával,  azért tartotta Porog vár-
megyét  a  magyar  glóbusz  közepének  (bár  a  szélin  fek-



szik), mert  szerinte  megvan  benne  Magyarország  négy  
fő jellegzetessége:  egy  szép  darab  a  Kárpátok  koszorú-
jából,  aztán  egy  csík  gyönyörű  szőlővidék,  egy  pászta  
Alföld  és  egy  sáv  a legmagyarabb  folyóból,  a  Tiszából.  

Igaz,  mindezek  Ung és Zemplén  megyében  is  megta-
lálhatók,  csakhogy  nekik  nincs vereckei  szorosuk,  ahol  
honfoglaló őseink bejöttek ezer évvel ezelőtt, nincs mun-
kácsi  váruk,  amelyben  Zrínyi  Ilona  oly hősies  kitartás-
sal  ellenállt  a  németek  ostromának,  és  nincsen  Porog-
j ászuk,  amelynek  piacán  Esze  Tamás,  a  tarpai  
kurucvezér  kibontotta  a Rákóczi-felkelés  zászlait.  Szó-
val  a  legfontosabb,  a  legnagyobb  hatású  események  
mind innen indultak el, Porog megyéből, vagy mondjuk, 
a  Tiszahátról,  amelybe  —  egy kis  nagylelkűséggel  —  a  
Felső-Tisza  menti  szomszéd megyéket  is belefoglaltuk. 

Forbáth  Lajos megint más szempontból  értékelte  Po-
rogjász városát.  О a szőlőnek és a gyümölcsnek volt sze-
relmese.  Sokáig bizony reménytelen  szerelmese, mert a 
maróti  meg  az  iskei  birtokkal  együtt  az  ungvári  szőlő  
is  elúszott  az  elnyomatás  vége  felé,  még  diákkorában,  
és  már harmincnégy  éves  volt,  mikor  házassága  révén  
újra  szőlősgazda  lett,  ennek  a  gyönyörű  porogjászi  
„Hágcsónak"  meg  a muzsaji  „Hankusnak"  a gazdája. 

Most,  (...) ötödik  gyermekének  születését követő  nap  
reggelén  kisétált  a Hágcsóra,  (...)  ezt  a  szép,  tavaszias,  
tél végi  napot mindenképpen  fel kell használni,  muszáj  
kisétálni  a  szőlőbe meg  a pincébe,  s megvizsgálni  a bo-
rok állapotját, nehogy—  Isten őrizz! — szégyent valljon 
velük  atyafiai  előtt.  (...)  

Mielőtt  rálépett  volna  a sárból kiemelkedő  téglákból  
és  kövekből  épült  kis  gátra,  mindkét  irányban  kikém-
lelte  az úttestet:  nem jön-é  valami  szekér,  mert  olyan-
kor  nem  tanácsos  átkelni.  Mikor  szerencsésen  átjutott  
a  zsidótemplom  oldalára,  végigjáratta  szemét  az  állo-
máshoz  vezető  Alsó  Kis utcán,  s megelégedéssel  állapí-



totta meg, hogy milyen „amerikai tempóban" fejlődik az 
ő utcájuk. Mikor apósa a nyolcvanas évek közepén meg-
vette  számukra  az  Alsó  Kis  utcai  házat,  akkor  az  volt  
a város  legszélső  épülete.  (...)  De az öreg  Kürthy  tudta,  
mit csinál: hogy az az olcsón megszerzett városvégi  ház  
előbb-utóbb  a város közepébe kerül  majd,  mert  Porog-
jász  a vasút  felé terjeszkedik.  És lám, hogy kiépült  az-
óta;  még  a  Kubovics  házon  is  túl.  Igaz,  onnan  nem  
messze még tengerifóldek között mehet az ember  az ál-
lomásig.  S az indóház  előtt,  a Velence  szálló körül  nya-
ranta  erősen  brekegnek  a békák.  (...)  

A  zsidótemplom  mellett  elhaladva,  kiért  a  keskeny  
kis  Werbőczy  térre.  Itt  eszébe jutott,  hogy megint  csak  
muszáj  átgázolnia  a  sártengeren,  mert  el kell  intéznie  
egy bizonyos pénzkiutalást az agrárbankban,  amelynek  
igazgatósági  tagja  volt.  Ez  a  patriarkális  vezetésű  hi-
telintézet  az úgynevezett Bank udvarban  székelt. Afféle 
átjáró  volt  ez,  mint  például  Pesten  az  akkori  Korona-
herceg utcából  a Kígyó térre  (a mai  Petőfi  Sándor  utcá-
ból  a  Felszabadulás  térre)  átvezető  Párizsi  udvar  nevű  
sikátor;  összekötötte  a Werbőczy  teret  a Namény  utcá-
val,  amely  Forbáthék  utcájával  párhuzamosan  haladt,  
s  a  vásárosnaményi  országútban  folytatódott.  Az  asz-
faltos Bank udvar volt Porogjász üzleti negyede,  City-je  
és  Wall  Street-je.  A  bank  mellett  finomabb  iparosok:  
órások, ékszerészek, könyvkötők  műhelyei  nyíltak erre.  
Ám  „tőzsdei" jellegét  attól  kapta,  hogy  a „sábesz"  kivé-
telével  mindennap ott ácsorgott az alkuszok,  szenzálok,  
kupecek hada, s magyar és héber szavakkal kevert, fur-
csa  német zsargonjukon  állandóan  susmuttyoltak,  „ho-
ci-nesze"  alapon  adták egymásnak  a tippeket,  alakítot-
ták  az  árakat,  és kötötték  az  üzleteket.  

Mikor  Forbáth  Lajos  befordult  a  Bank  udvarba,  az  
ott  trafikáló  zsidók  valamennyien  tiszteletteljesen  kö-
szöntötték. 



— Nagyon  egy rendes  ember! — bökött utána fejével 
Lefkovics  Chájim,  az  ingatlanügynök,  s  hozzátette,  
Strauszmann  szenzálhoz fordulva — Jach  sug  dir,  van  
ő jó  a banknak  százezer  forintig.  

—  Van!  —  felelte  Strauszmann  úr,  rövid  szakállát  
vakargatva. — Most megyen felvenni  egy kölcsönt a ke-
resztelőre. 

— Maga hunnen todja ezt olyan pünktlich? — ugratta 
Wachtelheim  Pinkász,  a  borügynök.  —  Úgy  beszél,  
mintha  maga  is volna  eingeluden  a  jantefre.  

—  Wie  heiszt,  hunnen  tudom?  Vagyok  én  olyan  be-
járatos  a Furbáth  urékhoz,  wie  a' Bócher  in  de  Schil.  

—  Különben  volna  ő jó  kétszázezerig  is —  tér  vissza  
a  lényeghez  Wachtelheim  Pinkász  —,  ha  rendesen  ke-
zelné  a  szőlőt.  De  az  úgy  kíméli  a  tőkét,  mint  valami  
feine  Schicksét.  Metszéskor  nem  engedi,  hogy  hosszú  
csapokat  hagyjanak,  mert  —  sugt  er  —  az  kimeríti  a  
szőlőt. 

Forbáth bíró kijött a Bank udvarból,  s folytatta útját 
a  szőlő felé; a református templomnál  azonban ismét át 
kellett kelnie  a másik  oldalra, mert  a nagy  piac (a Kos-
suth  Lajos tér) mellett  az útnak  csak  a bal  oldalán  volt  
járda.  A  macskakövekkel  kirakott  piac  két  szélén,  sa-
roktól  sarokig,  két  teljesen  egyforma, hosszú,  lapos  te-
tejű  bazárépület  nézett  szembe  egymással.  Ezekben  
nem volt más  csak boltok  és boltok,  egyik  a másik  mel-
lett,  s  a bazárok  végei  bástyaszerűen  kigömbölyödtek.  

A törvényszék vedlett, szürke falai mellett  elhaladva,  
jólesően  fellélegzett,  mint  a  diák,  ha  érettségi  után  
visszanéz  a  számára már veszélytelen  iskolára.  

A  Kossuth  tér mentén  sűrűsödni kezdett  a forgalom: 
egyre  többen  köszöntötték  a bíró  urat.  

A  nagy  piac  és  a  munkácsi  országútiban  folytatódó  
Ardó  utca  sarkán  állt  az  Oroszlán-szálló  kimagasló,  
egyemeletes  épülete,  s vele  szemben,  a Meisels  patika  



mellett,  az  Emke  Kávéház.  E két  intézmény  körül  bo-
nyolódott  le  Porogjász  kultúrélete.  Az  Oroszlánban  
szálltak  meg  ugyanis,  és  itt  tartották  előadásaikat  a  
vándorszínész-társulatok,  s az Emkében  ismerkedett a 
helybeli  műpártoló  fiatalság  a  színművésznőkkel.  (Ha  
a  Bank  udvar  a  „City"  —  akkor  az  Oroszlán  környéke  
a  „Piccadilly".)  (...)  

A megyeháza emeletes  épületével  szemben,  az  Egres  
partján  büszkélkedett  a  „megyekert",  szép  díszfáival,  
bokraival.  (...)  

Mielőtt felsétált volna  az Egres  ódon kőhídjára,  For-
báth  fejében  megfordult  az  a  könnyelmű  gondolat,  ne  
intsen-é  a piactér folyó felőli oldalán ácsorgó  fiákeresek  
valamelyikének,  mert  bizony  az  út  egyre  sárosabbnak  
mutatkozott.  (...) De mindjárt  el is vetette ezt az  incsel-
kedő  ötletet.  (...)  

Elindult a szépen ívelő kőhídon, s lenézett a folyócska 
jegére, amelyen patkós csizmájú gyerkőcök  sikárkóztak,  
nem  törődve  az  idő  meglágyulásával.  (...)  

Az  Egres...  Hát igen,  az  Egres —  erről  nem  szívesen  
beszéltek  az idevalósiak,  mert  ez  a folyócska volt  a po-
rogjászi  lokálpatrióták  Achilles-sarka.  A  munkácsiak,  
méltán büszkélkedvén  az ő sebes rohanású  Latorcájuk-
kal,  avval  a fogas kérdéssel bosszantották  a porogjászi-
akat, ho^y hát folyik-e  az Egres, és ha igen, hát merre? 
Mert az Egres nem volt igazi folyó, hanem inkább olyan 
folyó  formájú  mocsár,  amely  összekötötte  a  Borzsát  a  
Latorcával,  s a Borzsa vízfeleslegéből táplálkozott.  Nem 
sokkal  lejjebb attól  a helytől,  ahol  az Egres a  Borzsából  
kiágazik, ott van a borzsavai  duzzasztó,  s a rossznyelvű 
munkácsiak  szerint, ha  Drabant  bácsi,  a zsilipőr  meg-
ritkítja  a  duzzasztó  bábjait,  hogy  a  megáradt  Borzsa  
vize gyorsabban futhasson  a Tiszába, olyankor az Egres 
a  Borzsa  felé kezd  folyni;  s ha  Drabant  mester  vissza-
rakja  a bábokat  —  akkor  meg  a  Latorca  felé.  



Ez  persze  rosszindulatú  túlzás.  Tény  azonban,  hogy  
a város két végén  az Egres — mintha megunta  volna  a  
folyókásdit — susogó nádasokat, gyékényeseket  növesz-
tett  a  széleire,  s ezek  néhol  úgy  elhatalmasodtak,  hogy  
alig lehetett csónakkal átvergődni a nádasok  sikátorain.  

A  hídtól  északra  összeszűkült  a  folyócska  medre,  a  
magas kőfalak védték  tőle  a feltöltött kerteket.  Dél felé 
viszont, a Petőfi utca mentén, egyre szélesedett,  s a gim-
názium  előtt  szinte  tóvá  terült  szét.  Ott  volt  a  korcso-
lyapálya,  a melegedőházzal.  (...)  

A hidat elhagyva, a Rákóczi téren végre úgy nézhetett 
széjjel,  hogy  itt  semmi  sem bosszantotta  lokálpatriótái  
szemét.  (...) Jó református embernek tartotta magát, de 
azért  mindig  büszkén  tekintett  fel  Porogjász  gyönyörű  
Árpád  kori  katolikus  templomára,  amely  a  tér  déli  ol-
dalán impozánsan  emelkedett ki, mohos falú  tornyával,  
az  Egres  felé  lejtő  beépítetlen  térségből.  Ennél  az  ősi,  
csúcsíves templomnál még a munkácsiak rossznyelve  is  
kénytelen  volt  elnémulni.  Hiszen  alapításának  törté-
netét meg is írta Tompa Mihály valamelyik  versesköny-
vében,  avval  a Jász  nevezetű  gulyással  és  tülekedő  bi-
káival,  kiknek  csülkei  alatt  megcsillant  a  „hét  kád  
arany." (Abból építette a gulyás a templomot s a várost.) 
Az oldalsó kapu fölött ki  is van faragva kőből  a pásztor 
kucsmás  feje  meg  egy  fekvő  bika.  

Hát  a Bethlen  ház,  ott a templom mögött,  a  csendes,  
úrias Barát utcában!  Ott áll bizony  Bethlen  Gábor  egy-
kori  háza.  Szép,  vastag falú,  ódon,  sárga épület.  Oszlo-
pos,  íves  tornáca  nem  az  utcára  néz,  hanem  befelé,  a  
„grófudvarra",  s  a  kapubejáratnál,  régies  betűkkel  az  
oldalsó  falra  festve,  ez  a  felírás  olvasható:  Bethlen,  
1629.  (...)  

Ezt  próbálja  valaki  elvitatni  Porogjásztól!  
A  Bethlen  ház  később  a Rákócziak  kezére  került,  és  

a  szatmári  béke  után,  sajnos,  a  szőlőkkel,  erdőkkel  



együtt,  ez is  a Scheinburg grófoké lett. Most Zeisler  lo-
vag  lakik benne,  a Scheinburg  uradalmi  szőlők jószág-
igazgatója.  De azért ez a ház mégiscsak Bethlen  Gáboré  
volt;  meg is  szállt benne nemegyszer  Kolozsvárról  Kas-
sára  utaztában.  

Kigyönyörködvén  magát a két híres műemlékben,  el-
indult  a Barát  utcával  ellenkező  irányba,  északnak  ve-
zető,  kétfelől  gömbakácokkal  szegélyezett  Attila  utcán  
(vagyis Árok utcán, ahogy a nép nevezte). Ennek  a foly-
tatása  volt  ugyanis  a  „Csigaszug",  a  pincesor.  Ott  volt  
az  ő  pincéje  is.  

De  azután  meggondolta  magát,  s  úgy  döntött,  előbb  
a  szőlőt  nézi  meg.  Hogy'  teleltek  a tőkék?  Nincsenek-é  
fagykárok?  (...)  

A  Muzsaji  út  sarkától  kezdve  elmaradt  a járda.  Itt  
már országúttá vált az út. (Ez vezetett Kígyóson  át Ilos-
vára.  )  De  most  szinte  élvezettel  taposta  a  sarat,  mert  
immár  kitárult  előtte  a gyönyörű  szőlővidék.  Nem  né-
zett  ő  se jobbra,  se  balra;  nem  érdekelték  sem  a  bika-
telepről kihajtott, kormos nyakú magyar bikák, sem bal 
oldalt,  a kovácsműhelyek  előtt tócsákban párzó libák — 
csak  a szőlőt nézte,  a szőlőjét.  

Itt  már  vége  volt  a  városnak.  A  bika-  és  méntelep  
után  a  református  temető  következett.  Bal  felé  meg  a  
város  szélső  utcájának,  az  Esze  Tamásról  elnevezett  
szegénysornak  (a  ,,Pázsit"-nak)  hiányzó  másik  oldala  
helyén  elnyúló  széles,  gyepes  libalegelő  mögött  a kato-
likus  temető.  És  mindezek  fölött  ott  domborodtak  sze-
líden  és büszkén  a szőlőhegyek.  Dús,  dundi,  gömbölyű,  
szinte  buja  formáikkal  úgy  mosolyogtak  le  kacéran  a  
városra,  akárcsak  a bájos  budai játékhegyek  Pestre.  

Észak  felől  a legszélső,  az Aradi-hegy  úgy  szökik  fel  
a  Porogjász  és Munkács  közötti  síkságból,  minden  tér-
beli  előzmény  nélkül,  mint  a  természet  nagy  kiáltása,  
mint  egy geológiai  kinyilatkoztatás.  Igazi  vulkánvidék.  



Szomszédja,  a  kis  pöttöm  Nevetlen-hegy  az  Ardainak  
fiacskája  lehetne.  Ez  csak  afféle  elkésett  tűzhányópö-
ket.  A  Sárog-hegy  meg  szabályos  sisak,  ulánuscsákó,  
csúcsán  kis  maradék  erdőbokrétával.  A  „Hágcsó"  vi-
szont, Forbáth  szerelmetes  Hágcsója — mintha  csak az 
ő természetéhez  alakította volna az Úristen —  szép las-
san, mérsékelt,  enyhe lejtéssel  ereszkedik  alá a  Sárog-
hegytől  a Kígyósi útig, a „Csipási" kaptatóig, amely ket-
tévágja  a  hegyláncot.  Tovább  dél  felé,  a  Kígyósi  út  
másik  oldalán,  a  Kerek-hegy  szabályos  félgömbje  úgy  
domborodik,  mint  egy jól  megkelt kenyér.  (Ez  az  egész  
hegy, talpátúl a tetejéig szőlővel beültetve, egyetlen  em-
beré:  Scheinburg  grófé.)  Mögötte  súlyosan,  tömören  
emelkedik  a  legmagasabbik:  a  Nagy-hegy.  (Ez  a  név  
már  magában  is  fényes  bizonyítéka  a  porogjásziak  vi-
lágközépi,  „porogocentrikus"  gondolkozásának,  hogy  
tudniillik,  nem  nevezték  el  ilyen  vagy  olyan  tetőnek,  
avagy csúcsnak, hanem egyszerűen Nagy-hegynek  hív-
ják.  Mert  ilyen  csak  egy  van,  ahogy  Porogjász  is  csak  
egy  van  a  világon.)  A  Nagy-hegynek  csak  alsó  lejtőit  
kezdték művelni — a nagyobbik, felső részét borító sűrű 
tölgyerdőt még nem merték megtámadni  a szőlő  pionír-
jai.  Túlsó  oldalán  van  a Kukja-bánya,  a kaolin  lelőhe-
lye. Muzsaj felé néző hajlatán meg az elhagyott „Arany-
lyuk".  (Ebbe bújtak  el  a porogjásziak  a  tatárjáráskor.)  

Porogjász és Muzsaj határán  sötét mélyút vezet fel  a  
Csicsó-hegyre.  Erről  nem  szívesen  beszélnek  a  város-
beliek, mert ott mindenféle, társadalmon kívüli  elemek  
tanyáznak  a hegyoldalba  vágott, félig barlang  házikók-
ban:  „hívők", javasok,  kuruzslók.  

A  Nagy-hegy  legalacsonyabbik  nyúlványa  a  Kis-
hegy.  (Mi  is  lehetne  más?)  Azon  megy  keresztül  déli  
irányba  a  muzsaji  országút,  s  az  út  mentén  bal  felől  
szépen  követik  egymást  a  szőlőhegyek  további  hullá-
mai: az iszonyú meredekségű „Iszonyú", a lángoló  vörös 



tarajú  „Bocskor",  Rákóczi  egykori  kedvence,  komoran  
hátrahúzódva  a  „Vasbika",  aztán  a  bozontos  üstökű  
„Hankus", Forbáthék muzsaji  szőlője. Ez oly meredeken 
könyököl  ki  az útra,  mint  Pesten  a  Gellért-hegy.  

S  végül  Bene  alatt  egyszerre  elvágja  a hegyláncot  a  
Borzsa folyó. Nincs tovább.  Ott megint  síkság  követke-
zik  egészen  Nagyszőlősig.  

Forbáth húszholdas porogjászi szőlője a Hágcsó-hegy 
déli lejtőjén feküdt, a katolikus temető  fölött,  szabályos  
derékszögű háromszög formájában.  Észak felől a grófé-
val  volt határos  (mert  a grófnak  nemcsak  a  Kerek-he-
gyen volt  szőlője), délnyugat felől  — mint  a háromszög 
átfogója  —  a  kígyósi  országút  határolta,  keletről  meg  
egy  mélyen  bevágott  hegyi  út,  tüskés  gledicsiasövény-
nyel. 

Scheinburg  gróf  őse,  a  hírhedt  labanc  generális,  itt  
jobbra-balra  mind megkaparintotta  a száműzött  Rákó-
czi  szőlőit,  a bécsi  udvar jóvoltából.  Csak  a Hágcsó  me-
nekült  meg  az  idegen  honfoglalástól.  Ezt  ugyanis  a jó 
fejedelem gelsei  Balling Jánosnak, kedvelt porogi  hívé-
nek adományozta.  Balling már nem élt a békekötéskor, 
s  egyik  árvája  addig  kilincselt  a  bécsi  udvarnál,  míg  
sikerült kijárnia a szőlő birtoklását biztosító királyi  pá-
tenst. A Ballingoktól házasság révén  a Guthyakra  szál-
lott  a  Hágcsó,  a  Guthyaktól  a  Kürthyekre.  Az  öreg  
Kürthy  Gyula,  az  egykori  negyvennyolcas  honvéd  fő-
hadnagy,  még  életében  Erzsike  lányára  iratta,  a  mu-
zsaji  Hankussal  együtt. így jutott azután Forbáth  Lajos  
mindazokhoz  a jó  dolgokhoz,  amit  csak  a magyar  nóta  
a magyar embernek kívánhat: „Jó bor, jó egészség,  szép-
asszony feleség..."  

Mikor  kinyitotta  a  szőlő  nyikorgó  kapuját,  mintha  a  
boldogság  kapuja  nyílt  volna  meg  előtte:  az  újra  meg  
újra megismétlődő,  de soha meg nem unható,  apró  örö-
möké.  (Még  a télen  ritkán  szellőztetett  borház  és  prés-



ház  jól  ismert,  jellegzetes,  dohos  szagát  is  élvezettel  
szívta be, azt a jó „borház-szagot",  s örömmel  állapította  
meg, hogy  ezen  a télen  sem törtek be,  és nem  loptak  el  
semmit.  Kádak,  prések,  permetezők  mind  a  helyükön  
vannak.) 

A  Kígyósi  úttal  párhuzamosan  haladó  nagy,  széles,  
füves  úton  felfelé  ballagva,  meg-megállt  egy-egy  tőke  
mellett,  botjával  lekaparta  róla  a földet, majd  megnyu-
godva bólintott.  A  szőlő jól  telelt,  nincsenek  fagykárok.  
Hacsak  ezután  nem jön  újabb  erős hideg  —  de  ez  nem 
valószínű.  (...)  

A felső kapunál balra fordult, és továbbsétált  a mély-
út  mentén  vezető  széles,  füves  úton,  elgyönyörködve  a  
szép, fiatal diófasorban.  Ezt is ő ültette,  s lám, már bot-
tal  sem  érni  el  a koronájukat.  Szép  dísze  lesz  ez  a  sző-
lőnek;  már messziről  látni  így is,  akármerről  közeledik  
az  ember  a Hágcsó  felé.  

A  diófasor  felső  végén,  a grófé  mellett  megállott.  Ez  
volt  a  szőlő  legmagasabb  pontja.  Innen  olyan  szépnek  
látszott  ez  a  sáros  kisváros.  A  megszépítő  messzeség-
ben,  a jótékony  reggeli  párázatban  eltűntek  a  kátyús  
tócsák, rossz járdák, elfátyolozódott az Egres-parti  sze-
méttelep,  csak a folyócska jegén játszott a februári  nap-
sugár. A három templomtorony rézsisakja büszkén csil-
logott,  s a megyeháza  szép,  oszlopos  homlokzata  szinte  
fürdött  a napfényben.  Innen  még  az  a két  lapos  tetejű  
bazár  is jól  mutatott.  Impozánsan  keretezte  a nagy  pi-
acot. 

A  várostól  nyugatra,  a látóhatárt  egy darabon  elzár-
va, kedvesen  domborodott  a kaszonyi-zápszonyi  hegy-
csoport,  délnyugatra  meg  a magános  kis  Tarpai-hegy,  
és mögötte  mintha  a Tiszának  egy kanyaija  is megcsil-
lant  volna.  

Kelet felé pedig  látni  lehetett  a végtelenbe  nyúló  er-
dőket. A máramarosi rengetegeken  át talán  Bukovináig  



egyetlen  összefüggő  erdőségen lehetne végigsétálni.  Ott  
télen-nyáron  farkasok, medvék meg hiúzok  tanyáznak.  

Északról rózsaszínben  ragyogtak  a porogi havasok, a 
Verhovina  csúcsai:  a  Sztoj,  a  Pláj,  a  Temnatik;  kissé  
nyugatabbról  meg a romantikus nevű ungi havas,  a Po-
lonina  Runa.  



T a m á s  Mihály  

Két part közt fut a víz... 

(Részlet) 

VI. 

— Miért sietsz annyira vissza, fiam? ...hiszen alig vol-
tál  még valamit  is  idehaza...  

Iván  kis  kézitáskába  szorongatta  össze  a  szükséges  
holmikat.  Abbahagyta  a  csomagolást.  

—  Mennem kell,  anyám.  
Özvegy  Bodákné  gyanakvó  féltéssel  nézett  a  fiára,  

beszédes,  szelíd  szeme kutatva követte  minden  mozdu-
latát. 

—  Tán  valaki  miatt  sietsz?  ...Hiszen  az  előadások  
csak  októberben  kezdődnek...  te magad  mondtad.  

Iván  mentegetőzött.  
— Van néhány elmaradt vizsgám, azokkal  szeretnék  

végezni,  itthon  meg  nem  tudok  tanulni...  Karácsonyra  
úgyis hazajövök,  vagy még  hamarább.  

Bodáknéből  a fájdalmas  anyaság  szomorúsága  szólt.  
—  Fiam,  te  most  se  vagy  bizalommal  hozzám...  te  

nem  szoktál  a tanulás  miatt  sietni,  neked  az nem  oko-
zott  eddig  gondot.  

Iván  tréfára fordította  a  dolgot.  
—  Nem  lehessen  tudni,  anyám,  nincs-é  leány  a  do-

logban... 
Bodákné  nem faggatta  tovább, mert ismerte  a fia  le-

csukott lelkét, tudta, hogy ha nevet, akkor már  rejteget  
valamit,  valami  nagyon komolyat.  Ilyen  volt  az apja  is,  
azt is hányszor meglepte, amikor elborult homlokkal  ült  
az  irodájában.  Az  is,  ha  olyankor  kérdezte,  mindig  ne-



vetni  kezdett  és  valami  keserű  viccet követett  el.  Iván  
már kölyökkorában zárkózott volt,  sohasem tudott ked-
veskedni, hízelgő  csókkal nem csimpaszkodott  az anyja 
nyakába.  A  másik  fia,  akit  a  háború  pusztított  el,  az  
tudott jó  lenni  őhozzá,  minden kamasztitkának  ő lett a 
hordozója.  Ha  hazatért  az  iskolából,  elmondta,  miből  
felelt, kivel verekedett,  ez meg, Iván, hazajött,  köszönt,  
többet nem beszélt a maga dolgáról. Az anya szíve meg-
érezte,  hogy  Iván  is  szereti, mert  lélekben jó  volt,  mert  
az apja  szláv jóságát  örökölte,  de hideg volt és kemény,  
mert  az  apja  egész  szláv  lelkét  kapta  örökségül.  Úgy  
nőtt fel mellette, mint a magányos fa, amelynek  levelei  
csak önmaguknak  suttognak.  A másiknak voltak jó paj-
tásai,  Iván  is  szeretett játszani,  a gazságokat  is  együtt  
követte el a többi kis csirkefogóval,  de közel  nem  tudott  
hozzájutni  egyik sem. Felmászott velük a diófa tetejére, 
de nem  engedte  nékik, hogy  lezárt  könyvei  fedelét  fel-
nyissák. 

—  A  déli  vonattal  mégy?  
—  Nem,  hajnalban.  
— Van  útleveled?  
—  Amikor jöttem,  akkor  se  volt.  
Aggodalmassá  vált Bodákné  hangja.  
— Vigyázz,  fiam,  baj  ne  érjen...  aggódom  miattad.  
Iván  kedveskedni  próbált,  megölelte  a  szürkefejű  

öregasszonyt. 
—  Rossz  pénz  nem  vész  el,  anyám.  
Másnap  hajnalban  vonatra  ült  és  nem  lett  még  hat  

óra  sem,  amikor  leszállt  egy  kis  csöndes  határszéli  ál-
lomáson.  A forgalmi  irodában  még  égett  egy  elfelejtett  
petróleumlámpa,  a  kijárat  mellett  szuronyos  katonák  
állottak.  Iván  még  idejében  észrevette,  egy  ácsorgó  te-
herkocsi  mellé  húzódott.  A  katonák  azért  álltak  ott,  
hogy az érkező utasokhoz kellemetlen kérdéseket  intéz-
zenek: miért jött? kihez jött? meddig marad? hol  az iga-



zolványa?  —  amire  Iván,  akármelyikre  is,  nehezen  tu-
dott volna választ adni. Nem kellett sokáig  várakoznia,  
mert  a katonák, ahogy végigkérdezték  a néhány  érkező  
falusit,  bevonultak  a váréterembe.  Iván  a kézitáskát  a  
kezében  szorongatta,  messzire  került  az  állomástól  és  
kint  a váltók  körül  átugrott  a kerítésen,  lement  az  or-
szágútra.  Az  állomással  szemben  volt  egy kocsma,  oda  
ment  be.  

A kocsmáros csak éppen akkor kelhetett fel, mert pa-
pucsban,  alsóruhában  jött  Iván  elébe.  Almos  szemmel  
nézett  végig  rajta.  

— Mit  parancsol?  
Iván  nem  felelt  mindjárt,  hirtelen  maga  sem  tudta,  

hogy  mit kéljen.  Arra  nem  is  számított,  hogy  kocsmá-
ban kérni  szokás valamit. A kocsmáros még egyszer vé-
gigmustrálta  és mint  aki  a néma beszédből  is  ért,  már  
nem  várta, hogy  Iván  válaszoljon.  

— Tessék  utánam jönni. 
Bementek  a belső  ivóba,  Iván  körülnézett  és  már  le  

akarta  tenni  a táskáját.  A  kocsmáros  intett.  
—  Nem, nem,  csak  tovább,  ide...  
Beljebb mentek  egy  szobával,  amit  már  a kocsmáros 

maga  használt.  Itt  már  barátságosabb  hangon  beszélt  
Ivánnal. 

— Tessék  itt  megszállni...  
Iván  idegesen  akart  szólni.  
—  ...nem,  most  már  nem  lehet,  mert  ugye  át  akar  

menni  uraságod?  Későn  tetszett jönni,  most  már  nem  
lehet,  várni  kell  estig.  

Nem  volt  Ivánnak  mit  tennie,  lepakolózott.  A  kocs-
máros  egy  ócska  köpönyeget  kapott  magára,  és  leült  
Iván  mellé.  

—  Pestre?  
—  Igen.  



—  Az  egyetemre.  
Mosolygósra  húzódott  a zsidó kocsmáros  arca.  
—  Ott most  ütik  a zsidókat,  oda most nem jó  menni.  
Iván  is  elnevette  magát.  
—  Én nem félek,  engem  nem  ütnek.  
—  Azt  látom...  nekem  is  van  egy  öcsém  Pesten,  or-

vosnak készül,  az is írja, hogy nem  engedik  be  az  egye-
temre, most hát elment a zsidókórházba gyakorolni nem 
árt  ez...  majd  elmúlik,  aki megérdemli,  annak  nem  árt  
a  verés.  

Iván  nevetett,  mert  meglátta  a  zsidó  kocsmáros  si-
muló  alkalmazkodását.  

—  De  azt is  ütik  ám,  aki  nem  érdemli  meg.  
A  kocsmáros  felállt,  indult  kifelé.  Hamiskásan  csil-

lant  a  szeme.  
—  Hát  van  olyan  zsidó,  aki  nem  érdemelné  meg,  

hogy  legalább  egyszer  életében  meg  ne verjék?  ...Me-
gyek már, felkeltem az asszonyt, készítsen valamit reg-
gelire. 

Iván, ahogy egyedül maradt,  az ablakhoz lépett.  Kint  
az alvó falu ébredt, harangszó jött be az üvegen  keresz-
tül,  szekerek  haladtak  az  országúton,  ki  a mezőre.  Túl  
a falun, ahol az országút egy lankás domboldalon  eresz-
kedett  le,  a kis  kőhídon  túl,  ott  kezdődött  a  másik  or-
szág.  Nem  volt  ott  annak  semmi  nyoma,  a fold  arrébb  
se volt  barnább,  az  erdő  is  éppúgy  sárgult  odaát,  mint  
itt, és a varjúnak  sem állott  senki útjába,  amikor  a híd 
felett repült.  Csak az ember,  csak  az ember... Arra gon-
dolt  Iván, hogy  nem lehet  Isten  akarata  szerint való  az  
emberek sokféle országa, mert hiszen nincs annak  sem-
milyen  nyoma  a fold  végtelen  tenyerén.  A  bűnbe  esett  
emberiség  találta  ezt  ki,  hogy  már  ezen  a földön  meg-
kezdhesse  purgatóriumi  gyötrődését.  

A kocsmáros  cselédje hozta  a reggelit,  utána bejött a 
kocsmáros  is.  



—  Tessék  ezt  elfogyasztani,  azután  meg jó  lesz,  ha  
lefekszik  uraságod,  itt  ez  az  ócska  dívány...  —  hunyo-
rított  a  szemével.  —  Az  éjszaka  úgyse  lesz  sok  alvás,  
tessék  előleget  venni  belőle.  

Reggeli  után  Iván  csakugyan  lefeküdt.  A  kocsmáros  
csendesen húzta be maga után  az ajtót. Hamar  elaludt.  

Már néhány órát alhatott, amikor  a nyíló  ajtó,  utána  
egy kíméletlen  hang  felriasztotta.  

—  Hun  a kocsmáros?  ...Nincs  itt?  
Iván  a hirtelen  ébredők  nyerseségével  felelt.  
—  Hát nem látja?  Nézzen  körül!...  —  azzal  visszafe-

küdt  és  aludt  tovább.  
Negyedóra múlva újra nyílott  az ajtó. Két  tányérsap-

kás csendőr lépett be. Egyesenes Ivánhoz mentek,  Iván  
felült  és álmosan  dörzsölte  a  szemét. Az  egyik  csendőr  
a  tenyerét  nyújtotta  feléje.  

—  Legitimáce...  
Iván  előrehajolt,  mint  aki  nem  tudja,  mit  akarnak  

tőle. 
—  Legitimáce.  
Iván  németül  felelt.  
—  Legitimation?  
A csendőr már tudta, hogy  aki ilyen nehezen  ért,  an-

nak  nincsen  igazolványa.  Németre  fordította  ő is  a  be-
szédet,  a táskához  lépett  és intett  Ivánnak.  

—  Kommen  Sie...  
A csendőrlaktanyába mentek. Iván elöl, a két csendőr 

utána,  az  egyik  a kezében  lógatta  a  táskát.  
Bent a szobában a táskát vették elő. Kihánytak mindent 

belőle,  de nem találtak  semmit,  ami gyanús lett volna. 
—  Hová  megy?  
Iván már útközben kigondolta a hazugságot. Egy falu 

nevét mondta be,  ahová  nem  lehet vonaton  utazni,  ha-
nem itt kellett leszállni  és innét továbbmenni. Az a má-
sik falu  még vagy  tíz kilométerre  volt.  



—  Miért  aludt  a kocsmában?  Miért  nem indult  már  
el? 

—  Szekér  után  küldtem  és vártam  a fuvarost. 
—  Hát oda miért  megy?  
Iván  vakmerő  nyugalommal  vágta ki  magát.  
— A  menyasszonyomhoz.  
A  másik  csendőr  a zsebeit  kezdte  átkutatni.  A  belső  

zsebéből kihúzták a bőrtárcáját, néhány irat volt benne, 
meg egy fénykép a Máriáé. Egyszer, amikor náluk  volt,  
a fényképalbumot nézegette, akkor csente el. Mária volt 
rajta, valamelyik kiránduláson készült, a fűben  heveré-
szett,  fejét két  tenyerére  tette,  dús  nagy  haja  körülko-
ronázta  az  arcát,  úgy  nézett  bele  hetykén,  jókedvűen,  
szépségesen  a fényképező  lencsébe.  

Ivánt a csendőrök  eddig nem tudták nyugalmából  ki-
zökkenteni. Hanem most, amikor az asztalra terítve lát-
ta  az  írásait,  egyszerre  eltűnt  minden  vér  az  agyából.  
Az  asztalon,  a többi  írás között,  ott húzódott  egy  darab  
levélpapiros  is,  tele  apró betűkkel.  Az  ő feljegyzéseivel. 
Döbbenettel  eszmélt  rá,  hogy  erről  a  papirosdarabról  
elfeledkezett.  Végigfutott  rajta  a hideg.  Vége  minden-
nek. 

A  csendőr  a  fényképet  vette  fel,  végigmustrálta,  
szemtelen  nevetés  csillant  fel  a  szemében,  még  a  nyel-
vével  is  csettintett.  Iván  torka  száraz  volt,  kény-
szeredett,  megalázott  mosollyal  felelt.  

A  csendőr  a másiknak  mutatta,  az  is  mondott  vala-
mit,  amit  nem  értett  meg  Iván,  azután  letette  a  képet  
és  a  többi  írást  nézegette.  Az  a  levélpapiros  került  a  
kezébe. 

Iván  a  szíve  verését  a  halántékán  érezte.  A  csendőr  
belepillantott  az írásba.  Ivánra  nézett,  mosolygott.  

—  Szerelmes  levél?..  
Iván  alig bírta  visszatartani  a megkönnyebbülés  só-

hajtását. 



—  Igen.  
Elengedték.  Erőtlenül, bódult aggyal, részeg módjára 

támolygott  ki  a szobából.  A kocsmáros,  amikor  egyedül  
látta visszatérni,  kivirult  ábrázattal  fogadta.  

—  Na...  mi  volt?  
—  Semmi...  szamárság,  megmotoztak.  
A kocsmáros  titokzatos  érdeklődéssel  faggatta.  
—  És  találtak  valamit?  
—  Hát mit találhattak  volna?  
A kocsmáros  elkomolyodott.  
—  Csak  úgy  kérdeztem...  
Visszamentek  a szobába,  a kocsmáros  az  ablakfának  

dőlve  nézte  Ivánt.  A  csizmájára  mutatott.  
—  Ebben  a csizmában  nem jó  ilyen  útra  indulni...  
—  Miért?  
A kocsmáros lehajolt és a csizma sarkát kezdte  tapo-

gatni. 
— Uraságod  katonatiszt  volt, lovasságnál  szolgált...  
—  Hát  ezt honnét  tudja?  
—  ...  itt  a  nyoma,  sarkantyúkoptatás...  mert,  ugye  

láncos  sarkantyút  tetszett  viselni?  
—  Igaz, minden  igaz, maga nagyszerű  detektív,  csak  

éppen hogy nem a lovasságnál szolgáltam, hanem a gép-
puskánál...  de  egyre  megy,  lovon jártam. 

A kocsmáros  atyás jósággal  nézett  rá.  
—  Na  látja,  hadnagy  úr,  vigyázni  kell,  ezek  nagyon  

utaznak  a  volt  tisztekre,  máskor  hagyja  otthon  ezt  a  
csizmát. 

Az  ablakra  tekintett  és  hirtelen  rémülettel  ugrott  
Ivánhoz. 

—  Nézze....  nézze....  ezek  magáért jönnek  vissza.  
A  csendőrlaktanya  kapuja  odalátszott  a  kocsmáros  

szobájából, a kapun a két csendőr lépett ki és egyenesen 
a  kocsma felé  tartott.  Iván  meredt  rémülettel  nézte  és  
tanácstalanul  várta  a bekövetkezendőket.  Az  villant  át  



az agyán, hogy ezek most azért jönnek, mert mégis gya-
nús  előttük  és most  alaposabban  fogják  megvizsgálni.  

A  kocsmáros  lihegő  sietéssel  kapta  fel  a  kézitáskát,  
megragadta  Iván  kaiját.  

— Jöjjön,  meneküljön!  
Iván,  mint  a  tehetetlen  gyermek,  engedte,  hogy  a  

kocsmáros  magával  vonszolja.  A  konyhában  néhány  
szót  szólt  a feleségének,  azzal  húzta  Ivánt  az  udvarra,  
az  istálló  felé.  

A  csendőrök  beléptek  az  ivóba,  a kocsmárosné  ment  
elibük.  Nyugodtan,  nagyszerű  színjátszással  szólt  hoz-
zájuk. 

—  Parancsolnak  az  urak?  
Az egyik, az őrmester, komoran szólt rá az asszonyra. 
—  Hol  van  az  a  tiszt?  
Az  asszony  nyugodtan  fogadta  a  kérdést.  
—  Melyik?  
—  Hát amelyik  az  elébb itt  volt.  
—  Hát  az  tiszt  volt?  
—  Igen.  
—  Az  elment...  
Felhorkant  az  őrmester.  
—  Hová?  
Az  asszony  ördögi  nyugalommal  tartotta  magát.  
— Nem tudom, a faluba... megivott egy csupor kávét,  

azzal  elment.  Nem  mondta,  hová...  
A  söntésbe  ment  és  a pálinkás  poharakat kezdte  tö-

rölgetni.  A  két  csendőr  dühösen  tanácskozott  néhány  
pillanatig,  azután  bement  a belső  szobába.  Felhánytak  
mindent,  az  ágyakat,  a  szekrényeket.  Amikor  nem  ta-
lálták azt, akit kerestek, dühösen, köszönés nélkül  men-
tek  odébb.  

A  szomszéd  házba  mentek.  
Ivánt  a  kocsmáros  ugyanabba  a  házba  menekítette  

be. A különbség  csak ott volt, hogy  a csendőrök  az  utca  



felől mentek, Ivánék meg az udvar felől, a csendőrök  az  
utca felőli  ajtón kopogtattak,  amikor beléptek  a házba, 
ugyanakkor a kocsmáros kicibálta Ivánt a hátulsó kam-
rából  és húzta  maga  után,  le  az  udvarba.  

Hátul, a kert alatt visszamentek a kocsmáros házába. 
A kocsmáros végigtörölte kabátujjával verejtékező hom-
lokát. 

—  Nna, hát  ez  sikerült!..  
Egy kis ablak nyílt a konyhából  a szomszéd  udvarba,  

odament  és lesett  át  a  szomszédjához:  mit  csinálnak  a  
csendőrök?..  Azok  ott  is  csak  azt  csinálták,  amit  nála:  
felforgattak mindent és nem találtak  senkit.  Elmentek.  

A  kocsmáros  ellépett  az  ablaktól.  Ivánhoz  fordult.  
—  Most  már mehetünk  vissza.  
Iván  meghökkent  
—  Hová?  
A kocsmáros  nevetett.  
—  Hová?...  Jó  kérdés: hát  vissza  Abrishoz.  
Iván nem értette,  de engedelmeskedett.  Újra kimen-

tek  a kert  alá,  onnét  át  a  szomszéd  kertjébe.  
— Tetszik tudni, hadnagy úr — magyarázta —, nálam 

nem  maradhat,  hozzám  még  vissza  fognak  jönni,  de  
ezeknél  már nem fogják keresni.  Hozzám még  eljönnek  
vagy hatszor, de itt nyugodtan alhat a hadnagy úr estig. 

Bekopogtattak  az  ajtón,  fiatal  zsidó  nyitott  ajtót  ne-
kik.  A  kocsmáros  összesúgott  vele,  az meg  bólogatott.  

—  Majd  elküldöm  a gyereket,  az  megtudja.  
Leültek  az  asztal  mellé,  Iván  elgondolkozva  meredt  

maga  elé. Az  elkövetkező  órák nyugtalanították:  mi jö-
het még ezután, ha már ennyi  izgalmon kellett  átesnie,  
pedig  még  túl  sincs  a határon! 

Gyerek  jött  a  szobába  és  lihegve  újságolta,  hogy  a  
csendőrök  sorba járnak  minden  házat,  mindenütt  ke-
resnek  valami  embert.  

Iván  elsápadt,  a kocsmáros kedélyesen  nyugtatta.  



—  Csak ne tessék  aggódni. Ábris majd elintézi  a töb-
bit... 

Magára  hagyták  Ivánt  a  szobában.  
—  Tessék  csak  lefeküdni  nyugodtan  —  szólt  oda  el-

menőben  Ábris —,  én  majd gondoskodom  mindenről.  
Olyan természetes, magától  értetődő jósággal  történt  

mindez,  hogy  Iván  elé,  amikor  magára  maradt,  bántó  
nyugtalansággal  meredt  ez  a  kérdés:  miért?  Miért  te-
szik  ezt  vele,  ez  a két  zsidó,  miért  kockáztatja  a  meg-
élhetését:  a kocsmáját  az  egyik,  akinek  pedig  az  öccse  
odaá*  nem  tud  tanulni,  mert  nem  engedik?  És  miért  
szalad  most  a másik,  hogy  az  ő útját  egyengesse...  mi-
ért?  ...Nehezen  tudott  Iván választ találni  az  elébe  me-
redő miértre. A zsidó lélek titokzatos,  kiszámíthatatlan,  
a  zsidó  lélek  a legjobb jóság  és  a leggonoszabb  gonosz-
ság. Fantasztikum és mégis szilárd, biztos logika. A zsi-
dó  nem  a jóságért jó  és  nem  a  gonoszságért  gonosz:  a  
l'art pour l'art nem gyökerezett meg  soha a zsidó  lélek-
ben. 

Délben  enni  hozott  néki  Ábris,  és  este,  amikor  elsö-
tétült az utca, bejött a szobába, felvette az Iván táskáját. 

—  Mehetünk.  
Iván  nem  kérdezte:  hová  mennek.  Indult  utána.  A  

falu  túlsó  végén  a  legutolsó  házba  mentek  be.  Magas,  
erős  fiatal  paraszt  nyújtotta kezét  Ivánnak, amikor be-
léptek  a házába.  Ábris már mindent  elrendezett,  isme-
rősként fogadta  Ivánt.  

— Tessék leülni, most még nem mehetünk, csak majd 
tizenegykor,  ha  váltás  lesz.  

Elmagyarázta,  hogy éppen  az ő háza előtt  áll  a poszt, 
azt  tizenegykor  váltják,  de nem  úgy,  mint  hajdanában,  
hogy  az  új  őr  kiment  a  posztra  és  a fáradt  őr  helyébe  
állt.  Itt ezek most, ha letelt  az idejük, bemennek  a lak-
tanyába,  onnét  azután  kiküldik  maguk  helyett  a  soro-
sat. Ez eltart vagy öt percig, ezt az időt kell felhasználni. 



Ábris  felállt.  
— Na,  de  én megyek...  hát  szerencsés utat kívánok...  
Iván  hálásan  rázta  meg  a  fiatal  zsidó  kezét,  és hir-

telen  az jutott  eszébe,  hogy  ugyanez  a kéz  csattant  el,  
alig néhány hete, egy másik zsidó arcán. Zavartan, meg-
szégyenülten  dadogta  a zsidó  felé.  

—  Bocsásson  meg...  
Ábris  elcsodálkozott.  
—  Miért?  ...Nincs  miért.  
Hirtelen  Iván  mellé  lépett,  egészen  közel  hozzá,  és  

fojtott keserűséggel  súgta  Ivánnak.  
—  Ha  Pesten  lesz  és  véletlenül  meglátná,  hogy  ütik  

a  testvéremet...  hát  ...igen  ....mondja  meg  nekik  az  úr  
...azoknak, akik ütik ...hogy mi azért magyarok vagyunk 
...Isten  áldja  meg.  

Iván egyszerre úgy érezte, hogy megtalálta a feleletet 
az előbbi  miértre. Az Ábris szavaiban,  azokban,  amiket  
most  mondott.  

Lassan, izgalmas várakozásban teltek az órák. Tizen-
egy  felé  a  paraszt  kiment  a  lovakhoz,  felszerszámozta  
őket és befogott. A szekér a félszer alatt állt, nem húzta 
elő  az  udvarra,  az istrángot  sem akasztotta  be,  nehogy  
a poszt észrevegyen  valamit.  Bement Ivánért, intett ne-
ki, hogy jöhet.  

—  Ha  majd  a  poszt  elment,  én  kinyitom  a kaput,  a  
tekintetes úr meg üljön fel, de gyorsan osztán, mert már 
megyünk  is  akkor.  

Holdvilágos volt az este. Lámpavilág már csak  imitt-
amott  szűrődött  ki  az  apró  ablakok  mögül,  ahol  fáradt  
emberek  tértek  nyugovóra.  Ivánnak  fájdalmas  vágya-
kozás fogta  el  a  szívét,  amikor  az  apró  világos  ablakot  
nézte.  Úgy  érezte, hogy  tán  sohase  lesz  néki  az  otthoni  
jó  puha,  lámpafényes  nyugalomban  része.  Emlékezett,  
hogy  amikor  fogságba  esett  és  az  ellenség  szakadatlan  
marsban  vitte  őket  messze  be  a  saját  országába,  nem  



fájt  neki  sem  az  éhség,  sem  a fáradtság.  Csak  azok  a  
világos  ablakok fájtak, amelyek  a falukon való  éjszakai  
átvonulások  közben  világítottak  kegyetlen  kívántatás-
sal  a  szemébe.  A házaknak  ez  a világító  szemgolyója  a  
messzefutott béke,  nyugalom,  család  áhítozott  melegét  
kívántatta  vele.  

Kint  az  utcán  a  poszt  a  kapu  előtt  császkált.  A  pa-
raszt felfigyelt és a kapuhoz  osont.  Utánalesett  a kato-
nának,  és  amikor  látta,  hogy  az  már  jól  előrehaladt,  
hatalmas lendülettel tárta fel a kapu két szárnyát.  Iván  
felugrott  a  szekérre,  a  paraszt  elkapta  a  ló  gyeplőjét,  
fel  sem ült,  hanem  a lovak  közé  csapott,  őmaga  meg  a  
szekér  mellett  szaladt.  Ki  az  útra,  ott  meg  lefordult  a  
dombnak.  Sebes rohanásban  volt már  a szekér,  amikor  
ő  is  felugrott  és  kicsinylő  nevetéssel  fordult  vissza  az  
ülésen. 

Na, most  már jöhettek,  koma...  
Újra  a lovak közé vágott,  éktelenül  zörgött  a  szekér,  

messzire  szétterült  a lárma  az  éjszakában.  
—  Drrr...  
Lövés  dördült  el,  Iván  ismerős  süvítést  érzett  a füle 

mellett.  Lekapta  a fejét,  előre hajolt  az  ülésen.  
—  Drrr...  
A  golyó  messzire  csapódott  le  mellettük.  
Elérték  a  hidat,  az  országhatárt.  A  paraszt  megint  

visszanézett. 
—  Lühetsz  mán,  koma...  
Megcsendesítette  a lovakat,  nyugalmas  poroszkálás-

sal haladtak  tovább  az országúton,  Iván  lelkébe is  egy-
szerre  a  csönd  és  a hirtelen jött  nagy  nyugalom  költö-
zött.  Nagyot  szippantott  az  új  levegőből,  és úgy  érezte,  
hogy  az csakugyan  más.  Jókedve jött,  beszélni  kívánt.  

—  Hát  aztán  sokszor  csinálja  végig  ezt  a kis  kirán-
dulást? 

A  paraszt  legyintett  az  ostorával.  



—  Majd  minden  nap,  tekintetes  úr...  
És  nem  fél,  hogy  észreveszik  vagy  megismerik?  —  

Nevetett. 
— Úgy kell azt csinálni, hogy ne vegyék észre. Reggel 

lesz mire visszaérek,  de persze  nem megyek  egyenesen  
haza, hanem ki a földre. Munkába állok, mintha  semmi  
se lett véna. Egyszerű ez nagyon, csak megkell  csinálni.  

A vicinális  állomásához  értek.  Iván leszállt  a  szekér-
ről.  Elővette  a pénztárcáját,  és mert nagyon hálás  volt,  
és  mert  érezte,  hogy jutalmaznia  kell,  nagy  pénzt  vett  
elő.  Száz  koronát.  Odaadta.  

A paraszt elvette a pénzt, megnézte és zord  ridegség-
gel  szólt.  

—  Uram,  ez  kevés...  
Iván  meglepődött.  
—  Hát hogy  vóna  kevés?  
A paraszt tréfára fogta a dolgot, sunyi mosolygás  szö-

kött  a bajusza  alá.  
— Ahány lövés, annyi  százas... most csak kettőt kap-

tunk...  mit tetszene  szólni, ha  ötöt kaptunk  vóna,  mint  
a  múlt héten  is  egyik  nap...  Kétszáz  a  taksa.  

Iván nem ellenkezett tovább, kezébe nyomta a másik 
százast  is,  mert  az  állomáselöljáró  már kiáltott  feléje:  

— Tessék  sietni,  indulunk...  



Móricz  Zsigmond  

A Magyar írás elé 

Nagy  örömmel  s  egy  kis  meghatottsággal  hallom,  
hogy  a  mi  vidékünk  fővárosában  indul  meg  a  Magyar  
írás.  Munkács volt az a nagyváros, amely abban az idő-
ben, mikor én még nagyon kicsi fiú voltam, úgy hangzott 
a  fiilemben,  mint  egy  igen  távoli,  igen  óriási  és  igen  
tündéri  hely  neve.  Sohase  láttam  és  semmi  reményem  
nem  volt,  hogy  valaha  is  láthassam.  Ahhoz  át  kellett  
volna menni a Tiszán és utazni, utazni, isten tudja med-
dig  a kis  szekéren.  Az  édesapám  ökrei  talán  soha  el  se  
is  tudtak  volna  oda  sétálni.  

Később az iskolában ha előkerült Munkács neve, Zrí-
nyi  Ilona és Rákóczi Ferenc életével kapcsolatban, min-
dig  megdobogott  a  szívem,  hogy  az  a Munkács,  az  va-
lami  csodálatos  hely  lehet,  onnan  még  valaha  nagy  
dolgok fognak  elindulni.  

És íme, itt a nagy dolog: Munkácson indul meg a Ma-
gyar  írás.  

Szinte  úgy  tűnik  fel,  mintha  gyermekkorom  álmai  
válnának  valóra  s  a  mesének  a  forrása  szökkenne  fel  
Munkács felől. A népmese fűződik bennem  ehhez  a táj-
hoz.  Mennyit  hallgattam  a fonóban,  a tűzhely  mellett,  
a boglyakemencék  tövében  a mesét, a kedves  imbolygó,  
ficfás  tiszaháti  kis  falvakban.  Csetfalván  írtam  le  egy  
mesét,  amelyet  mostanában  megtaláltam  a maláji  szi-
getek népmeséi  közt.  Honnan  indult, micsoda  ősi  Mun-
kács irodalmi központjából  az a mese, hogy elért a Tisza 
partjára  s  elért  a  keleti  tengerek  pálmás  szigeteire.  
Ilyen  csodákra  csak  a szellem gyöngyei  képesek.  Ez  az  
egyetlen  kincs,  amely  millió  példányban  élhet,  millió  
éven  keresztül  s  nem fogy  vele  és nem kopik  el.  



Hát Munkács  valami  efféle munkára  vállalkozik.  
Boldogan  köszöntöm  azokat,  akik  létrehozzák,  azo-

kat,  akik  várva  várják  s  mindazokat,  akik  leiküknek  
legtitkosabb  és  legdrágább  kincseit  ott  akarják  nyom-
dafestékbe  fürdetni, hogy  fényre  és  erőre  kapva  embe-
reknek  boldogságot,  életkedvet  és jövőt  hirdessenek.  

A  folyóirat  a  mai  nemzedéknek  már  mást  és  többet  
jelent,  mint  a  régieknek  a  mese.  Az  ősök  még  csak  a  
fantázia  játékában  gyönyörködtek,  mikor  elkísérték  a  
mesehőst  a bolyongó  utakon  s legfeljebb az emberi  erő-
nek csodálatos képességeit sejtették a mesében s ez erőt 
adott nekik is, a hallgatóknak.  A mai folyóirat már mű-
hely,  ahol  a  világszemlélet  és  az  élet  törvényeinek  új  
ereje  épül ki. Szépirodalmi  írók, költők  az eget keresik, 
a  tudomány  és  esztétika  művelői  a szociális  életet  szé-
pítik  és javítják.  A  folyóirat  valósággal  újrateremti  a  
népek  és nemzetek  lelki  életét.  

Szeretettel köszöntöm a Magyar  írás-1.  Legyen bátor 
és  bölcs  írás  és  emelje  fel  az  irodalom  tiszta  légkörébe  
az  olvasókat.  Lengjen  a  cím  a  síkokon  és  bérceken  és  
hirdesse  azt, hogy  a magyarság  ki  akarja  venni  részét  
a  világ  minden  népeinek  kultúrmunkájából.  Mert  az  
egész  emberiségnek  szüksége  van  rá, hogy  ilyen folyói-
ratok teremjenek s az a nép, amely nem tud fenntartani 
ilyeneket,  arról tesz bizonyságot, hogy nincs benne elég 
életerő. 

A  magyarságban  van  s  a  nagy  munkához  kívánok  
erőt,  egészséget  és kitartó  lelkesedést.  



Fábry Zoltán 

Az éhség legendája 

(Részletek) 

Podkarpatska  Russ:  a  csodarabbik,  panamák  és  ál-
hírlapírók  hazája. A  fiumei  cápától  elvágva meg kellett 
elégedniük  a pótlékkal: az emberfaló verhovinai  farkas-
sal. Tudomásul vettük, hogy testvérország, hogy ugyan-
egy  rendtörvény  alá  tartozunk,  és  ezzel  készen  is  vol-
tunk  Kárpátaljával.  Egy  szép  nap  aztán  a  kávéházi  
törzsvendég  lázba jött:  a lapokban  megjelentek  az  első  
felhívások:  zsidó  testvéreink  éheznek,  és  erre felfigyelt  
mindenki:  nagy lehet ott a baj, ha már a zsidók is  éhez-
nek.  A  világ  egy  szép  nap  kezdte  elfeledni  a  csodarab-
bikat  és  a sajtóbrigantikat,  és felfedezte  Kárpátalja  lé-
nyegét:  az  éhséget.  

Csehszlovákia  Kárpátalját  tehertételként  kapta,  és  
így mi sem természetesebb, minthogy mindig  tehertétel-
ként  kezelte.  A terhet persze  nem  osztotta  szét  egyenle-
tesen testében, de jó kapitalista államszokás szerint rá-
hengerelte  azok  vállára,  akik  ott  élnek. A  földbirtokos,  
a gyáros,  a zsidó kocsmáros  csak  elbírta valahogy,  de a 
kisember belepusztult a testvéri felszabadításba. A cseh 
fináncok,  csendőrök,  rendőrök,  hivatalnokok  és  szeren-
cselovagok  államilag  biztosított  jólétéletével  párhuza-
mosan  haladt  a gyarmati  sorba került  őslakosok  prole-
tarizálódása  és  munkanélküli  dolgozók  „munkát  és  
kenyeret"  követelő  éhségordítása.  

Messze Prágában is fel kellett  figyelni  és a Ceské  Slo-
vo  kénytelen  megírni  ez  eddig  elhallgatott  igazságot:  
„Azon  a  földön,  mely  sógazdaságával  évszázadokra  el  
tudná  látni  egész  Közép-Európát,  a  hegyi  viskókban  



nincs  egy csipetnyi  só,  az őserdők  földjén  nincs  egy  da-
rabka fa tüzelésre, a völgyek termékeny síkjától  néhány 
órányira  nincs  a  lakosságnak  félzsák  burgonyája...  
Podk.  Russ ma  szinte kiéheztetett hinterland  a  mögött  
a harcvonal  mögött,  amelyen  a Magyarországgal  vívott  
vámháború  folyik.  Podk.  Russ  ma jobban  van  izolálva  
Prágától, mint pl. Észak-Afrika Franciaországtól.  ALi-
dové  Listy  az  éhség  ténye  mellett  kénytelen  beismerni  
a  csendőrterror  tényét  is: „A lakosság  nyomorára  és fi-
zikai  visszaesésére,  melyet  az elképzelhetetlen  nyomor  
idézett  elő,  az  agrárpárt  csendőrökkel  válaszolt.  Köve-
teljük  mindazok  eltávolítását,  akik  ezeket  az  áldatlan  
viszonyokat okozták, és terroijukkal Ruszin szkot  olyan  
helyzetbe  hajtották,  hogy  azok  bármely  ország  leg-
rosszabb visszaesésének és  fölfordulásának  idejéhez ha-
sonlók."  (Ne felejtsük  el, hogy mi lennénk  a jólét  szige-
te...)  (...)  

„Az  emberek  a  teheneket  100—150  K-ért  adják  el.  
18 hónapos tinót 80 K-ért,  és emellett történik, hogy  a  
földműves  igen  gyakran  40  kilométeres  távolságból  
hajtja háziállatait eladás végett. A lovak árai 25 K. kö-
rül  mozognak.  Voltak  esetek, hogy  a gazda  egész jó  ál-
lapotban lévő lovát a vásáron illetékek fejében  otthagy-
ta  az  illetékszedőnek,  de  előfordult,  hogy  a  gazda  a  
marhalevelet a ló farkára kötötte és sorsára bízta, mert 
nem akarta visszavinni, ugyanis nem volt abban a hely-
zetben,  hogy  etesse.  A folyó kamatlábak  20  százalékot  
is elérnek, de az uzsorások 50—100, néha még nagyobb 
százalékra  adnak  kölcsönt."  

Senki  se nevesssen,  de ez a helyzetjelentés  az  agrár-
párt memorandumából való. A tolvaj tolvajt kiált! A me-
morandum  egy  olyan  országrészről  szól,  melyet  az  ag-
rárpárt döntött romlásba. Nincs kenyér, nincs kukorica, 
noha  a  román  és  a  magyar  határon  ott  állnak  a  teli  
vagonok  és  a kárpátaljai  állomások  mentén  hosszú  ki-



lométer sorokban  a kitermelt  és  rothadó  fa,  csak  azért,  
mert  az  agrárpárt  így  kívánja,  csak  azért,  mert  ezt  a  
rablógazdaságot  hú  szövetségese,  a  kormányban  ülő  
szocdempárt megengedi. Az agrárpárt vámjaival  eltépte  
Kárpátalját  természetes  piacától  Magyarországtól,  és  
ma  az  erdők  csendesek  és  csak  a csendőrök  elől  mene-
külő éhezők, a mai bujdosók nyomát lepi be hóval a tél... 



Sáfáry László 

Tutajosok 

A  háborút  és  a  békét  a  nagyurak  csinálták,  
nem  tudjuk,  ki parancsolta  nekik.  
Nekünk  a  tél  parancsol,  
hogy  nyáron  fát  úsztassunk  a  Tiszán.  
Most  nem  lehet,  
mert  a fának  is  kéne  útlevél.  
Nagy  baj  lesz  ebből,  
mert  nekünk  a  tél  parancsol,  
hogy  nyáron  fát  úsztassunk  a  Tiszán.  



Sáfáry  Laszlo  

Verhovina 

Vaszil  gazda  a  Verhovinán,  
egy  félhold  földje  is  van  talán,  
kukoricát  vetett  belé,  
és  ha  istenke  is  úgy  akarja,  
puliszka  télre  bőven  lesz  az  asztalán.  
Az  istenkének  segítni  kell,  
mert  néha  bántanak  a  hegyek.  
Az  erdőszéli  kalyibában  kint  lármáz  éjszakánkint  
Vaszil  és  a  három  nagyobbik  gyerek.  
Ó furcsa,  szörnyű  éjszaka!  
Puliszkás  álmot  küldtek  a  hegyek.  
Ó furcsa,  szörnyű  éjszaka!  
A  kukoricán  átgázolt  egy  vaddisznósereg.  



Kovács Vilmos 

Holnap is élünk 

(Részlet) 

1945.  Március.  Lassan  ébredő,  havas  esőkkel játsza-
dozó  kölyöktavasz.  (...)  

Gábor  csak vasárnaponként járt haza. A falu messze 
van  a  várostól,  főútvonalon  fekszik,  igaz,  de  autóbusz  
még nem jár. Megesik, hogy gyalog teszi meg a tizenhét 
kilométert,  de megteszi,  mert  az apja ragaszkodik  hoz-
zá,  hogy  egyszer  egy  héten  hazajöjjön.  Mióta  az  apját  
megválasztották  párttitkárnak,  azóta  ezer  a  gondja.  
Meg kellett  alakítani  a fogyasztási  szövetkezetet,  álla-
mosítani  a  malmot,  fél  napokat  perelni  a  panaszosok-
kal,  és bizonygatni  nekik, hogy jól  osztották  el  a földet. 
A  legtöbb baj persze  az asszonyokkal  van, mert  a férfi -
népet  tizennyolctól  ötvenötig  elvitték  munkára.  Azt  
ígérték,  hogy  három  nap  múlva  hazaengedik  őket,  de  
már  eltelt öt hónap  és  sehol  senki.  Sőt,  egyeseknek  ha-
lálhíre  is jött. A falu olyan, mint a felbolygatott  darázs-
fészek. Ajehovisták járják  a házakat, és az utolsó ítélet  
szörnyűségeiről  prédikálnak.  

—  Mit  mondjak  az  asszonyoknak,  fiam?  —  kérdezi  
az  apja.  

— Az igazságot — mondja Gábor, és érzi, hogy keserú 
a  szája.  

—  De  honnan  tudjam,  hogy  mi  az  igazság?  Három  
napra  vitték  el  őket  és  tessék.  Már  heten  haltak  meg.  
Kettő  közölük  kommunista  volt.  Nem  értem,  fiam.  

Gábor  sem  érti.  
Egyszer,  első  polgárista  korában  bejön  az  osztá-

lyukba Tóth  Kálmán tornatanár úr, és azt mondja:  Hal-



lom,  hogy  az  I.B-ben  vannak  olyanok,  akik  az  orosz  
felszabadító  testvéreket  várják.  

Gábor  érzi, hogy  az egész  osztály feléje fordul,  néhá-
nyan  kuncognak. Arcát  elönti  a vér, felemeli  a fejét,  és  
a  tanár  szemébe  néz.  

Piszkos  kis  emberke  volt  ez  a Tóth  Kálmán.  Torna-
tanár  és  leventeoktató.  Az  anyaországból  jött,  hogy  a  
kisdiákokat  megtanítsa  a  puskafogásokra  és  a  királyi  
magyar eszmékre. Egyszer  azt mondja a kis  Pirigyinek:  
Mi  az,  fiam,  neked  zsákból  van  a  ruhád?  

—  Tanár  úr,  kérem  —  dadogja  a  fiúcska  és  nagy,  
rövidlátó szemét elönti a könny —, nekem elesett a fron-
ton  az  édesapám,  és  öten  vagyunk,  és anyukám  varro-
gat. 

— Akkor ne tanulj,  fiacskám.  És  egy magyar  királyi  
polgáriba  máskor  ne gyere  nekem  zsákban.  Leülhetsz.  

Megesik, hogy apját vasárnap is behívják az irodába. 
Ilyenkor  beállít  hozzájuk  két-három  asszony,  lisztet  
hoznak  meg  tojást,  odaadják  az  anyjának,  és  rátérnek  
a  dologra.  

— Azért jöttünk,  hogy  valami  kérvényt  Írassunk  ve-
led.  Itt  van  a  cím.  Sztarij  Szambor,  vagy  hogy  hívják.  
Még kimondani  is nehéz. Apádnak  is  szóltunk  már,  de  
ő azt mondja, hogy nem kell kérvény, majd bemegy, oszt 
megtudja, hogy mi van velük,  de csak ígérgeti.  Meg  az-
tán  te  iskolán  vagy,  oroszul  is  tudsz.  

Gábor  nem  tud  oroszul.  Honnan  tudna?  Iskolába  
se jár,  mert  a  magyar  iskolákat  bezárták.  De  mert  ta-
nulni  akar,  most  nyelvtanfolyamon  van.  Bickó  tanítja  
őket,  a görög  pap.  Csak  Gábornak  sehogy  sem  megy  a  
tanulás. 

(...)  Májusban  otthagyja  a  várost  is.  Hazajön  a  fa-
luba.  (...)  

—  Mihez  akarsz  kezdeni?  — kérdezi  az  apja.  
—  Rendbe  hozom  a szerszámaidat  és...  



—  Bolond  vagy?  Ki  épített  most?  Kinek  kell  most  
ácsmunka? Legfeljebb kerítéseket javíthatsz, azt is csak 
a  miénket,  mert  most  ezt  is  mindenki  maga  csinálja.  
(...) 

Néha  asszonyok  jönnek  hozzájuk,  apró  fényképeket  
hoznak  féijükről,  fiukról,  apjukról,  hogy  megrajzoltas-
sák. 

És Gábor  csinálja.  
Júniusban  kijön  hozzájuk  Géza,  az  Edit  bátyja,  és  

elhatározzák,  hogy  felutaznak  Pestre.  Visznek  egy  bő-
rönd  szalonnát,  azt  mondják,  ott  most  jó  ára  van  az  
élelmiszernek. 

Az anyja hallani  se akar  a dologról,  apja  gondterhel-
ten  búcsúzik  tőle.  

— Voltam  a kerületi  párttitkárnál  az  emberek  miatt  
—  kezdi.  —  Azt  mondta,  magyarázzam  meg,  hogy  
romokban  van  az ország, és újjá kell építeni. Azt mond-
ta, hogy  évekig is  eltarthat.  De hát  akkor miért  mond-
ták,  hogy  csak  három  napra  viszik  őket?  Nem  értem,  
fiam. 

Pest  egészen  más,  mint 39-ben  és 43-ban  látta.  Ro-
mokban  áll.  A Teleki  téren  élelmiszerért  mindent  meg  
lehet kapni: briliáns függőt, perzsabundát  és hamisított 
Munkácsy-festményeket.  A  vendéglőkben  nincs  húsos  
étel,  de  ezer  pengőért  van  francia  pezsgő.  Amikor  au-
gusztusban hazaindulnak,  Géza egy rádiókészüléket  és  
három  bőrönd  ruhát hoz  magával.  (...)  

Az  államhatár  már le van  zárva,  és Csapon  letartóz-
tatják  őket.  Gézától  elkobozzák  a rádiót,  a bőröndöket.  
Igazolványt  kérnek.  Igazolványuk  nincs.  Két  napig  a  
romokat  takarítják  az  állomáson,  aztán  mehet  ki-ki  
amerre  lát.  

Otthon  anyja  rettenetes  hírrel  várja:  az  apját  letar-
tóztatták,  és  ellenforradalmi  tevékenység  miatt  húsz  
évre  elítélték.  A  fő  vád  az  volt  ellene,  hogy  amikor  a  



magyarok  bejöttek,  ö  ácsolta  nekik  a  díszkaput,  most  
meg kérvényeket  irogatott  az  emberek  ügyében,  bujto-
gatta a népet. Mindenüket elvitték. Két ágy maradt meg 
egy  szekrény,  székek.  Király Viktor lett  a párttitkár,  a  
sánta  orvvadász.  

Gábor  hónapokig  hozzá  sem  nyúl  az  ecsethez.  Nap-
közben  eljár  az  erdőre  az  öreg  emberekkel.  Folyik  az  
irtás,  a gallyat  ők kapják  meg munkabér  fejében.  

Este pokrócot, gyertyát visz az üres szobába és tanul. 
Oroszul. Naponta harminc-negyven  szót magol be. Köz-
ben  orosz újságot  olvas.  

Megesik,  hogy  éjszaka  rázörgetik  az  ajtót.  Gribano-
vics jön,  a politikai  nyomozótiszt.  Régóta bejáratos hoz-
zájuk,  sokat látta együtt apjával.  Gribanovics  nappal  a  
falut jáija,  amikor  éjszaka bejön, mindig tökrészeg.  El-
veszi  Gábortól  az  egyik  pokrócot,  hanyatt  vágja  magát  
a  padlón,  és  azon  nyomban  el  is  alszik.  Néha  felébred,  
és fennhangon  sír. Mint ahogyan  a részegek  sírnak.  És  
beszél.  Mindig  egyet.  

—  Egyszer  majd felelni kellesz  mindenért.  Nem  sza-
bad,  nem  szabad.  —  Azt,  hogy  nem  szabad,  magyarul  
mondja. 

Gábornak  az  anyja  is mindig  sír.  
— írhatnál  valami kérvényt apádért, fiam. Jól  tudod,  

hogy  milyen  ember  volt. Az  életét  áldozta  ezért.  Világ-
életünkben  csak  nyomorogtunk  miatta.  Munkát  nem  
vállalhatott,  mert  nem  volt  engedélye.  Mert  engedély  
csak  annak járt,  akinek volt állampolgárságija.  És neki 
nem  adták  meg  sem  a  csehek,  sem  a  magyarok.  Mert  
kommunista volt. Jól tudod, hogy többet volt börtönben, 
mint itthon.  Mikor  a magyarok  bejöttek,  elvitték.  Más-
fél  év  után jött  haza.  Akkor  meg  kizsuppoltattak  ben-
nünket  a  faluból.  Folyton  csak  a  rendőri  felügyelet,  a  
házkutatások.  Hát  ezt  nem  méltányolják,  fiam?  

—  Majd  méltányolni  fogják,  édesanyám.  



—  Mikor?  Nem  éri  ó azt  meg,  fiam.  Nem  tudod,  mi-
lyen  gyenge?  A  veséjét  is  leverték.  Húsz  év.  Jóságos  
istenem.  Hiszen  régen  még  emberölésért  sem  adtak  
annyit. 



Kovács Vilmos 

Korom 

Csak  ennyi  maradt:  egy  sánta  csóka,  
istálló  megett  fanyar  csicsóka,  
rúdon  tengeri,  tehéncsecs  forma,  
vén  szabadkémény  kővé  hűlt  korma,  
nagyanyám  kemény,  göcsörtös  keze,  
egy  zsidó  szatócs,  hét  falu  esze,  
poros  útszélen  a  bádog-Krisztus,  
Templomos  Kacsó,  a  kormánybiztos,  
apáin  szép  szívét  dobbantó  harag,  
s  a folyton  síró  három  rézharang.  

Csak  ennyi  maradt:  a  múlt  hűlt  korma,  
rákarcolt  emlék,  vaspántos  forma.  

Hadak  útja  az!  Ha  arra  járok,  
utánam  gágog  két  vizesárok,  
tetszhalott-sárgán  az  idő  moccan,  
arcot  ölt,  elnéz  sunyt  szemmel,  hosszan.  
Már  meg  sem  ismer,  s  én  is  csak  vélem:  
belőle  buggyant  lázongó  vérem.  



Kovács Vilmos 

Verecke 

Ez  hát  a  hon...  Ez  irdatlan  
hegyek  közé  szorult  katlan.  
S  az  út...  kígyó  vedlett  bőre.  
Hány  népet  vitt  temetőre.  
S  hozott  engem,  ezer  éve,  
Árpád  török  szava,  vére  
bélyegével  homlokomon...  

Szerzett  ellen,  vesztett  rokon  
átka  hull  rám,  mint  a  rontás.  
Perli-e  még  ezt  a  hont  más?  
Fenyő  sussan,  lombja  lebben:  
besenyő-nyíl  a  mellemben,  
szakadékok:  szakadt  sebek,  
útpor-felleg:  megy  a  sereg,  
elmegy,  s  engem  hagynak  sírnak...  

Ágyékomból  most  fák  nyílnak,  
fényes  szemem  kivirágzik,  
szájam  havas  vihart  habzik,  
málló  szirtbe  temessetek,  
fejem  alatt  korhadt  nyereg,  
két  lábamnál  lócsont  sárgul  —  
ősi jognak  bizonyságul,  
mert  ez  az  út,  kígyó  bőre,  
kit  nem  vitt  már  temetőre,  
s  ki  tudja  még,  kit  hoz  erre,  
menni  vele  ölre,  perre.  



Jegyzetek 

1.  P.  mester,  a  magyar  krónikairodalom  rejtélyes  
Anonymusa.  A  regényes  Gesta  műfajával  Nyugat-Eu-
rópában  ismerkedett  meg.  Műve  inkább  szépirodalmi  
alkotás,  mintsem  hiteles  történet.  Különösen  névma-
gyarázatai  (Munkács — munkás;  Hung vára —  hunga-
rusok; Labore vezér — Labore folyó) naivak.  Hitelesnek  
tűnnek  ugyanakkor  a főbb  cselekményeknek,  az  egyes  
törzsek  letelepülésének,  a honfoglaló  nemzetségek  sze-
repének  leírásai.  

2. Tompa Mihály (1817—1868),  a nép-nemzeti  irány-
zat képviselőjeként  számos  helyi  mondát  dolgozott  fel.  
A  Beregszász  alapításáról  szóló  legenda  a XIX.  század  
első  felében  még valószínűleg  elevenen  élt a  néphagyo-
mányokban.  Ez  egyben  a történelmi  tudat  folyamatos-
ságának  hiányát  pótló  etimologizáló,  legendás  magya-
rázatok jellegzetes  példája  is.  

3. Alvinczy Péter (1570—1634),  Bocskai fejedelem bi-
zalmas  embere.  A  Micz-bán  monda  feljegyzése  a  feje-
delmi  család  előkelő,  spanyol  főnemesi  származását  hi-
vatott  igazolni,  egyben  mintegy  példája  az  ibériai  
nemesség  szokásainak,  akik  oklevelek  helyett  már  bo-
nyolult  névhasználatukban  is  hetedíziglen  felsorolják  
őseiket.  A  Bánk Bán-ban  is  szereplő  Simon bánhoz  kö-
tődő  legenda  a középkorban  egész  Nyugat-Európában  
elterjedt  és  a  különböző  családtörténeti  vonatkozások  
mellett  a pogány gyermekáldozattal  szemben  a keresz-
tény erkölcsöt hirdeti, amely isteni adománynak  tekinti  
a gyermekáldást.  Ma Kárpátalján  csak  egy  népetimoló-
giai, kevésbé „hiteles" változata ismert, ezért  választot-
tuk  ezt  a  korai  közlést.  Érdemes  a mondában  említett  



többi nemesi  család nevét is megjegyeznünk, hiszen  év-
századokig  a  tájegység  történetének  meghatározó  sze-
replői  voltak.  A  Szürtei  család  egyik  tagjának  dombor-
művű, egész alakos vitézt ábrázoló sírköve ma a  szürtei  
régi  templom  falába  építve  látható.  

4. Komáromy András (1861—1931). A péterfalvi  szár-
mazású neves levéltáros  és történész, a Történelmi  Tár  
szerkesztője Ugocsa megyével foglalkozó írásaiban  a hi-
ányzó megye-monográfiához  szolgáltat adatokat. A Dó-
zsa-lázadás  helyi  eseményeivel  foglalkozó  beszámolója  
arról  tanúskodik,  hogy  itt  nem  annyira  a  tűrhetetlen  
jobbágysors  ellen  lázadtak  (hiszen  ez jellegzetesen  kis-
nemesi  vidék  volt),  hanem  különböző  régi  viszályokat,  
pereket  igyekeztek  rövid  úton  „rendezni".  (Köztudott,  
hogy  a  megtorlás  „ideológusa",  Werbőczy  István,  vala-
mint  szépszámú rokonsága  szerezte meg  az  Ugocsában 
és Beregben, valamint Máramarosban  elkobzott nemesi 
birtokok  nagy  részét!)  

5.  Az  Igen  szép  siralmas  ének  c.  panaszvers  Lubo-
mirszki  György  lengyel  marsall  csapatainak  1657-es  
Felső-Tiszavidéki  dúlását örökíti meg, aki a szerencsét-
len  sorsú  II.  Rákóczi  György  lengyelországi  hadjáratá-
ért  állt  bosszút.  

A  verset  igen  rossz  másolatban,  egy  kezeslevél  hát-
lapjára  írva  találták  meg  a  múlt  század  nyolcvanas  
éveiben  Szilágy  megyében  s  hamarosan  előbb  a  Pesti  
Napló,  majd  a  Bereg  c.  lap  is  közétette.  A kézirat  idő-
közben  eltűnt,  így  a  romlott  szövegű,  pontatlan  helye-
sírású  verset  a korabeli  közlések  alapján  írtuk  le,  mai  
nyelvi  átiratban.  

6.  Lehoczky  Tivadar  (1830—1915),  Bereg  megye  ne-
ves  monográfusa,  a  mai  területi  múzeum  elődjének  



gyűjtője-megalapítója ugyancsak az 1657-es történelmi 
eseményeket  idézi  mondaszerű  leírásában.  

7.  Gyöngyösi  István  (1629—1704).  A  területünkről,  
az Ungvárhoz tartozó Radváncról  származó, saját korá-
ban  igen  népszerű  barokk  költő  ugyancsak  II.  Rákóczi  
György balsorsú lengyel hadjáratával foglalkozik, emel-
kedett  stílusa  ellenére  is igen  tényszerűen.  

8.  Evlia  Cselebi  (1614—1687)  török  világutazó  első-
sorban  diplomáciai  megbízatásainak  útiélményeit  írja  
le. Ugocsa  és Máramaros  megyébe  akkor jutott  el, ami-
kor  „új  királyt"  kerestek  a  török  által  feldúlt  erdélyi  
fejedelemség  számára.  

9.  Jókai  Mór  (1825—1904)  köztudottan  kedvelte  az  
anekdotikus történelmi históriákat. Bár a jelen  elbeszé-
lés történelmi  hitele vitatható, jól  érzékelteti  a „két po-
gány" közt  élő  helyi  nemesség pragmatikus  magatartá-
sát. 

10. Tasnádi  H.  István,  1697-től  borsovai  prédikátor,  
latin  nyelvű  dicsőítő  énekek  szerzője.  A  válogatásban  
közölt  —  egyébként  vitatott  szerzőségú  —  kurucdalból  
a  területünkre  vonatkozó  részleteket  emeltük  ki.  

11. A névtelen  szerző  történeti hitelességű éneke Rá-
kóczi  életének  egyik közismert,  sorsdöntő  epizódját  ele-
veníti  fel.  

12. II. Rákóczi  Ferenc (1676—1735),  a kuruc  szabad-
ságharc  vezetője,  a magyar,  egyben  a helyi  történelem  
egyik  legnagyobb  alakja  Emlékiratait  franciaországi  
száműzetése  idején  írta  és már Törökországban  fejezte  
be a végleges, már csak halála után megjelent kéziratot. 



13.  Gvadányi  József  (1725—1801)  császári  lovasge-
nerális, költő kevésbé ismert műve a megírás után jóval, 
1795-ben jelent meg az Unalmas órákban...  c. kötetben. 
(A részleteket  Csanádi  Imre  átiratában  közöljük.)  

14. Balling János évtizedekig Bethlen Gábor és I. Rá-
kóczi György munkácsi főkapitánya volt, szinte az egész 
mai Kárpátalja ura,  aki udvarába gyűjtötte  a tájegység 
művelt  embereit, köztük  Görcsönyi  Ambrust,  a  Mátyás  
királyról  szóló  ének  szerzőjét.  E „deákok"  egyike  fogal-
mazhatta  ezt  a kor  írásbeliségéhez  mérten  igen jó  stí-
lusú,  íző  nyelvjárású  statutumot,  melyet  itt kissé  stili-
zált  átiratban  közlünk,  megőrizve  a kialakulóban  levő  
hivatalos  nyelv  egyenetlenségeit.  

15.  A  Rákóczi-szabadságharc  bukása  után  sem  for-
dult jobbra területünk  sorsa.  Előbb az ún.  utolsó  tatár-
járás,  majd  visszatérő  pestisjárványok,  végül  a  század  
utolsó harmadában természeti csapások sora pusztított. 
Több közismert  írás mellett  ez a feljegyzés  tárgyilagos-
sága,  tömör  volta  mellett  életszerűsége  miatt  érdemel  
figyelmet. 

16.  Mikszáth  Kálmán  (1847—1910)  1892-ben  járt  
Máramaros-szigeten  és ottani  levéltáros-helytörténész  
barátjától  hallotta a kisregény alapjául  szolgáló  roman-
tikus  történetet.  

17. Kölcsey Ferenc (1790—1838) a reformkor keserű-
en bizakodó hangulatát fogalmazta  meg közismert  ver-
sében. 

18. Bél Mátyás  a XVIII.  század  első harmadában  ké-
szítette  el  megye-monográfiáit.  A  csak  részben  elké-
szült (azóta eltűnt) kéziratot  1846-ban  egészítette ki és 



dolgozta  át  Laurentsik  Keresztély  Bereg  megyei  görög  
katolikus  lelkész.  

19.  Uszkay  Mihály  fiatalon  elhunyt  Bereg  megyei  
„népismereti"  író  gyűjteményünkben  szereplő  művét  
Vahot Imre Magyarföld és népei  eredeti képekben  c. fo-
lyóirata közölte  első  ízben.  

20.  Petőfi  Sándor  (1823—1849)  menyasszonyához  
igyekezve,  1847-ben  utazott  át területünkön.  Kritikus  
megjegyzéseit  az  Ungvárt  megelőző  állomásokon  ta-
pasztalt „vendéglátás"  motiválta.  

21.  Pálóczi  Horváth  Lajos  (1898—1974)  önéletrajzi  
müve ún. kulcsregény, valamennyi  szereplő neve felold-
ható  (Forbáth-Horváth,  Kürthy-Horthy,  Batári-Vitá-
nyi  stb.)  

22.  Tamás  Mihály  (1897—1967)  a  két  világháború  
közti csehszlovákiai magyar irodalom egyik legjobb kép-
viselője. Idézett regénye ún. „kisebbségi regény", egy kö-
zösség  sorsának  irodalmi  megfogalmazása.  

23.  Móricz Zsigmond (1879—1942)  számtalan  szállal  
kötődött  a mai  Kárpátaljához,  fiatalabb  korábban  nép-
rajzi  anyagokat  is  gyűjtött  itt.  Szubjektív  vallomása  
Munkácsról  valószínűleg ebből fakad, mintsem a kultu-
rális  élet  objektív  értékeléséből.  

24. Fábry Zoltán (1897—1970)  a csehszlovákiai  prog-
resszív  értelmiség  egyik  legjelentősebb  képviselője.  Az  
éhség  legendáját  1932-ben  elkobozták.  



25. Sáfáry László (1910—1943),  az ukrajnai  hómező-
kön elpusztult mártír költő versei a  fizikailag  átélt Kár-
pátalját emelték  lírává.  

26.  Kovács  Vilmos  (1927—1977)  a  második  világhá-
ború utáni kárpátaljai magyar irodalom jelentős költője 
és prózaírója. Regénye  az első hiteles vallomás a terület 
(és lakói)  szovjet>-korszakbeli  sorsáról.  



Történeti  kronológia  

895  tavasza.  Árpád  fejedelem  a  magyar  fősereggel  
átkel  a  Vereckei-hágón.  

903.  Anonymus  krónikája  szerint  Álmos  hadai  
megjelentek  Ungvár  falai  alatt  és  bevették  azt.  Ung-
váron az öreg Álmos átadta  a vezérletet  fiának,  Árpád-
nak  s  ezért  őt  —  Anonymus  szerint  —  „hungvári  ve-
zérnek, minden  vitézeit pedig hungváriaknak  nevezték  
az  idegen  nyelvén".  Ungvár  (castrum  Hung)  a honfog-
laló  magyarságnak  egy  ideig  hadműveleti  támpontul  
szolgált.  Innen foglalták el — Anonymus tanúsága  sze-
rint —  903-ban  Árpád hadai  Felső-Tisza  vidékét  Ugo-
csáig. 

1086. Munkács vidékét előbb a kunok, majd más nép-
törzsek  dúlták  fel. Megfogyatkozott  lakosságát  Rajna-
vidéki  szászokkal  pótolták.  

1233. augusztus  20.  II. András  útban  Halics  (Galí-
cia)  felé  a beregi  erdőben  Jakab  pápai  legátussal  meg-
köti  a beregi egyezményt, amelyben ígéretet tesz zsidók 
és  izmaeliták  gazdasági  és  hivatali  korlátozására  és  
megerősíti az egyház gazdasági kiváltságait,  törvényke-
zési jogát  a hitbéli  és házassági  ügyekben.  

124L  március  12.  A  Vereckei-hágón  betörő  Batu  
kán  vezette  mongol  fősereg  elsöpri  a  határvédóket,  s  
elpusztítja  a  Felső-Tisza-Vidéket.  

1242. A  tatárok  kivonulása  után  IV.  Béla király  ide-
geneket telepít  a mai  Kárpátalja városaiba  és kiváltsá-
gokkal  látja  el  őket.  

1247. december 26.  IV. Béla városi kiváltságot  ad a 
beregszászi  hospeseknek.  

1262 vége.  István  ifjabb király  városi kiváltságot  ad  
a  szőlősi  (Ugocsa  vm.)  hospeseknek.  



1279 folyamán.  IV. (Kun) László Aba nembeli  Finta  
erdélyi  vajdának  adományozza  Ung  megyét.  

1289. december 25. IV. (Kun) László felszólítja Szat-
már, Szabolcs és Bereg megyék nemeseit  és katonásko-
dó lakóit, hogy Balog-Semjén  nembeli Mihály fia István 
és  Pál vezetése  alatt  csatlakozzanak  hozzá.  

1312 körül.  Károly  Róbert  az  ungi  várat  —  ekkor  
már  romokban  volt  —  Drugeth  Fülöp  grófnak  adomá-
nyozza  a rozgonyi  csatában  tanúsított  vitézségéért.  

1317 május után.  Az Amadé-fiak  fellázadnak  a  ki-
rály ellen. I. Károly csapatai elfoglalják váraikat,  Ungot 
és Nevickét (Ung vm.), birtokait pedig a király  elkoboz-
za. 

1320—1327 körül.  Drugeth  Fülöp  megkezdi  Ung-
várott  a  mai  vár  építését.  

1329.  április  26.  I.  Károly,  a  Máramaros  megyei  
Visk,  Huszt,  Técső  és  Hosszúmező  magyar  és  szász  te-
lepeseinek hospesszabadságokat  adományoz.  

1342. szeptember 2. Nagy Lajos pallosjogot ad Mun-
kács  városának.  

1396—1414.Korjatovics  Tódor  (Fegyir)  litvániai,  il-
letve  Podóliából  elűzött  herceg  —  a  magyar  királyság  
védelmét és támogatását élvezve — Munkács és az ura-
dalom birtokosa  haláláig.  

1405. A  Perényiek  megszerzik  a  nyalábvári  uradal-
mat.  (A  szőlősi  várat  átengedik  a ferencrendi  szerzete-
seknek.) A Perényiek meg  117 éven keresztül  peresked-
tek  a Nyalábvár  miatt  a Drágffyakkal! 

1445 táján.  Hunyadi  János  új  birtokosként  szabad  
várossá nyilvánítja Munkácsot. A vár sokáig a Hunyadi, 
illetve Mátyás király majd fia. Corvin János kezén  van.  

1514. A  huszti  várral  együtt  Perényi  Gábor  Nyaláb-
vár  ura.  A  Dózsához  csatlakozó  parasztok  és  nemesek  
a  Wethésy-fivérek  vezetésével  megostromolják  az  erő-
dítményt,  de nem  sikerül  elfoglalniuk.  



1526. A  mohácsi  vész után  a Drugethek  a két  részre  
szakadt országban Szapolyai János pártjára álltak, aki-
hez  rokoni  szálak fűzték  őket.  

1540körül. Szapolyai halála után  az ungvári  várnak  
vissza kellett volna szállni  Ferdinánd császárra.  Szapo-
lyai  özvegye,  Izabella  azonban  csak  1551-ben  adta  át  
Castaldo  császári  tábornoknak.  

1544 vége.  Szatmár,  Szabolcs,  Bereg,  Zemplén  és  
Ungvármegyék  Szapolyai János fiát, János Zsigmondot 
ismerik  el  királynak.  

1545 június.  Pestisjárvány  pusztít  Felső-Magyaror-
szágon. 

1500-as  években  az  egyházközségek  előbb  Luther,  
majd  Kálvin  tanait fogadják  el.  

1552 eleje.  Petrovics Péter oltalma alatt a Debrecen-
ből  elűzött  Kálmáncsehi  Sánta  Márton  részvételével  
helvét  irányzatú  protestáns  zsinat  ülésezik  Beregszá-
szon. 

1558-ban Szőlős (Kankó) várát Ferdinánd és Izabella 
vezérei  lerombolják.  

1558. Izabella  seregei  Szerednye  és Ungvár várát kö-
rülzáiják,  de  nem  tudják  bevenni.  

1564-ben  az  ungvári  várat  János  Zsigmond  erdélyi  
fejedelem  megostromolja,  de nem  tudja  elfoglalni.  

1566. A  krími  tatárok  Bereg  megyében  49  községet  
teljesen  elpusztítottak.  

1567  február.  Schwendi  Lázár  kassai  főkapitány  
megostromolja  és elfoglalja  Munkácsot.  

1575 folyamán  a török-tatár  csapatok  ez  év során  a  
béke  ellenére  76 erődített helyet és falut foglalnak  el, s 
több mint  3 ezer  embert  hurcolnak  rabságba.  

1608—1610. Pázmány  Péter  Ungvár  urát,  Drugeth  
Györgyöt visszatéríti  a katolikus hitre.  Drugeth  György  
leromboltatta  a luteránusok  vár körüli  templomát,  pa-
rókiáját  és  iskoláját,  hogy  virágos  kertjét  bővíthesse.  



1613-ban  Homonnán  a jezsuita  atyáknak  kolostort  és  
kollégium-gimnáziumot  alapít,  amelyet  1646-ban  fiá-
nak,  Drugeth  Jánosnak  özvegye  Jakusits  Anna  grófnő  
Ungvárra  telepít.  

1619.  Bethlen  Gábor  elfoglalta  az  ungi  várat.  Dru-
geth György Lengyelországba menekült, ahol  1620-ban  
mérgezési  tünetek  között  38  éves korában  elhunyt.  

1630. Bethlen  Gábor halála után  Drugeth György  el-
kobzott  birtokai  visszajutottak  fiához  Jánoshoz,  aki  
folytatta  apja hittérítő  tevékenységét.  

1644. Balling János munkácsi kapitány büntető  had-
járatot vezetett Ungvárra és a protestánsokat visszahe-
lyezte jogaikba. 

Rákóczi  György  erdélyi  fejedelem  hadaival  Kassára  
menet megszállta Ungvárt,  s bombái  súlyosan  megron-
gálták  az  épülő  kollégium  épületét.  Drugeth  János  a  
jezsuitákkal  együtt  Lengyelországba  menekült,  ahol  
meghalt. 

1645.  december  16-án  megkötött  linzi  béke  után,  
amely  kétoldalúan  biztosította  a  szabad  vallásgyakor-
latot, a jezsuiták visszatérhettek  Ungvárra. A jezsuiták 
átköltöztetésének  egyik  célja  az  egyházi  unió,  vagyis  a  
görögkeleti  ruszinoknak  a  római  katolikus  egyházzal  
való  egyesítése  volt.  

1646. (Egyes  adatok  szerint  1646.  április  27-én.)  Az  
ungvári vártemplomban került sor az unió megkötésére. 

1657. június  17.  Beregszász  városát felégették  a  II.  
Rákóczi György lengyelországi hadjáratáért bosszút álló 
Lubomirski  herceg  csapatai.  A  beregszászi  templomba  
menekült népet az oltár előtt gyilkolták halomra. A vá-
rost  felgyújtották  és  lerombolták,  a  templom  falára  a  
következő  gúnyverset  írták: „Sequitur  superbos ulter a 
tergo  Deus /  Vicém  pro  vice  reddit,  amice,  tibi."  

A  Wesselényi  összeesküvés  felfedezése  után,  Zrínyi  
és  Frangepán  kivégeztetésekor  I.  Lipót  fellépett  az  el-



lenzékiségre  hajló  Perényiek  (Perényi  György)  ellen  is.  
Bár azok távol tartották magukat minden  mozgalomtól.  
A  császár  elrendelte  Nyalábvár  lerombolását.  

1677. október  10.  Királyházánál  a Nyalábvár  alatt  
a Thököly-szabadságharc  idején fényes diadalt  arattak  
a  kuruc  csapatok  a császári  seregen.  

1678—1679. Thököly  Imre  Huszt  és  Munkács  bevé-
tele után  lengyel  és tatár csapatokkal  megszállta  és fel-
égette  Ungvárt.  

1684. április  14.  Thököly  véget  vetett  a  közel  400  
éves  Drugeth-uralomnak.  Az  utolsó  Drugethet,  Zsig-
mond grófot Kassán  lefejeztette, vele kihalt  a Drugeth-
nemzetség. 

1685.  Schultz  császári  hadvezér  ostrom  alá  vette  
Ungvárt,  bevenni  azonban  nem  tudta,  mert május  ele-
jén  Thököly  a város  segítségére  sietett.  Azonban  ő sem 
tudta  sokáig tartani  a várost, mert szerencséje már ha-
nyatlóban  volt.  

1685—1688között.  A  munkácsi  vár  világhírre  tesz  
szert,  amikor  Thököly  Imre  özvegye,  Zrínyi  Ilona  csak  
3  évi kemény  ostrom  után  adja  át a várat  Caraffa  oszt-
rák  tábornoknak,  aki  Zrínyi  Ilona  fiát,  Ferencet  és  lá-
nyát  Bécsbe  vitette.  

1691 után  az ungvári  dominium gróf Bercsényi  Mik-
lós  tábornokra,  Drugeth  Krisztina  férjére  szállt,  aki  
Ung  megye  örökös  főispánja  lett.  Az  új  földesúr  rend-
behozatta  a  megrongált  várat,  fényes  udvart  tartott.  
Egymást  érték  a  vendégségek,  amelyeknek  során  Ber-
csényi Miklós és a szomszédos munkácsi  vár ura  II. Rá-
kóczi  Ferenc  herceg  között  meleg  barátság  alakult  ki.  

1697 tavasza.  Esze  Tamást  és  társait,  a  Hegyalján  
szervezkedő  parasztok  vezetőit  Károlyi  Sándor  bán,  
Szatmár  megyei  főispán  elfogatja.  

1701.  április  18.  I.  Lipót  utasítására  nagysárosi  
(Sáros  vm.)  kastélyában  letartóztatják  Rákóczi  Ferenc  



herceget.  (Bécsújhelyre viszik,  ahol május 29-én  a vár-
börtönbe záiják.)  Bercsényi  Miklós gr. Ung megye főis-
pánja az elfogatási parancs elől Lengyelországba  mene-
kül. 

1702 december.  Esze  Tamás  és  Kis  Albert  önként  
jelentkezik  Bereg  vármegyénél  katonai  szolgálatra.  (A  
megye  toborzással  bízza  meg  őket,  ezt  szervezkedésre  
használják fol.)  

március  elején  kiválnak  az  örökösödési  háborúba  
induló  Bagosi  ezredből,  és a beregi hegyekbe  vonulnak.  

1703. Rákóczi  Vereckénél  átlépi  a határt.  Elsőnek  a  
ruszin  nép  csatlakozott  hozzá,  amely  mindvégig  híven  
kitartott mellette  s méltán  érdemelte ki a „gens  fidelis-
sima" jelzőt. 

május 6. II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós  Bre-
zánban  kelt  kiáltványukban  harcra  szólítják  a  Habs-
burgok  ellen  Magyarország  minden  „nemes  és  nemte-
len" lakosát. 

május 21. A lengyelországi Brezán várából visszatérő 
parasztok közzéteszik  II. Rákóczi  Ferenc fegyverre hívó 
kiáltványát.  Váriban  és  Tarpán  bontják  ki  a  zászlót,  
másnap  pedig  Beregszászban  a  római  katolikus  temp-
lom  előtti  piactéren.  

június  7. Károly Sándor br.  szatmári  főispán  Dolhá-
nál  (Máramaros  vm.)  a megyei  nemesi  hadakkal  szét-
veri  a Rákóczi  zászlaja  alá gyülekezett  tiszaháti  fölke-
lőket. 

június  14.  II.  Rákóczi  Ferenc  a magyar-lengyel  ha-
táron,  Klimiec falunál  találkozik  Esze Tamással  és né-
hány  száz főnyi, a dolhai  csatából menekült  parasztha-
dával. 

június 16. Rákóczi Vereckénél Magyarország  terüle-
tére  lép,  és  a népi  fölkelés  élére  áll.  

július 14. Rákóczi  Tiszabecsnél  (Szatmár  vm.) meg-
futamítja  a tiszai  átkelőhelyet  őrző  megyei  hadakat.  



július  24.  II.  Rákóczi  Ferenc  elfoglalja  a  munkácsi  
várat. 

1704. Féléves ostrom után Ungvár is megadta magát. 
A német helyőrség  szabadon  elvonulhatott,  a vár  többi  
védője kegyelmet kapott,  de hűséget kellett  esküdniük  
Rákóczinak. 

1711. Salánkon  tartják  meg  az  utolsó  kuruc  „or-
szággyűlést". 

február 21.  Rákóczi  a  Bereg  vármegyei  Vereckénél  
lépi  át  a magyar határt  és  utazik  Lengyelországba.  

május  15.  Pálffy  János  gróf,  a  császári  főhadvezér  
rajtaütött  Ungvár  városán.  Rövid  ostrom  után  a várat 
is  elfoglalta,  innen  indult  Munkács  visszafoglalására,  
amely  több mint  egy hónappal  később megadta  magát.  

június  vége.  A  majtényi  fegyverletétel  után  Mun-
kács tartja magát a legtovább  Sennyei  István  vezetésé-
vel. Amikor belátta,  hogy  a remélt  orosz  segítség  elma-
rad,  illő  feltételek  mellett  adta fel  a várat. 

1717 augusztusában  a  Radnai-szoroson  át  krími  
tatár  seregek  törtek  Máramaros,  Ugocsa  és  Bereg  me-
gyébe. 

1728. A  munkácsi  és  a  szentmiklósi  uradalmakat  a  
vár  kivételével  a mainzi  Schönborn  családnak  adomá-
nyozták  a kurucok  elleni  háborúban tanúsított  segítsé-
gük  elismeréseként.  

1735. III.  Károly  király  Ungvárt  és  az  ungvári  ura-
dalmat  a  későbbi  grófi  rangra  emelt  báró  Gyulay  Fe-
renc,  Ung  megyei  főispánnak jelzálogul  adta  élete  vé-
géig. 

1740. A  vár  új  ura  váratlanul  meghalt,  a város,  s a 
várral  együtt  az  egész  uradalom  a  kincstárra  szállt  
vissza.  Ungvár  „Királyi  Kamerális  Uradalmi  Mezővá-
ros"-sá  vált.  

1775. Mária  Terézia  a  munkácsi  unitus  püspöknek  
adományozta  az  éppen  akkor feloszlatott jezsuita  rend  



ungvári rendházát a templommal együtt. Ezen kívül ne-
kik adományozta  az ungvári  várat. A várban  papnevel-
dét  helyeztek  el.  így  vált  Ungvár  Munkács  helyett  a  
ruszinok hit-  és  szellemi  életének  központjává.  

1782. Politikai  rabok  börtönévé  alakítják  át  a  mun-
kácsi  várat.  

1838. évi január 25-én kelt  125. számú határozatával 
a  megyegyúlés  Ungvárt  rendezett  tanácsú  városnak  
nyilvánította.  Ez volt a városnak  a felszabadulásért  ví-
vott évszázados küzdelmében  az  első  sikere a kincstár-
ral  szemben.  

1849. április 23. A Munkács melletti  Podhering (Őr-
hegyalja)  határában  zajlott  le  a  szabadságharc  egyik  
győztes csatája.  1901-ben emlékmüvet építettek a csata 
helyén. 

augusztus  26.  A  munkácsi  vár  hadászati  szem-
pontból  utoljára jut  szerephez Mezőssy  Pál  vezetésével,  
amikor  a várőrség  Görgey fegyverletétele  után  csak  13  
nap múlva adja meg magát a benyomuló  orosz  seregek-
nek. 

október  24-én  kivégezték  az  ugocsai  báró  Perényi  
Zsigmondot  (1783—1849),  aki  a  szabadságharc  idején  
az országgyűlés  felsőházának  másodelnöke,  majd  elnö-
ke volt. Az ugocsai megyeháza  előtti  szobra ma újra áll. 

1892. május 1.  Nagyszőlősön  adta  Bartók  Béla  első  
nyilvános hangversenyét  a régi megyeháza  nagytermé-
ben,  ekkor mutatta be A  Duna folyása című saját  szer-
zeményét. 

1918.  július  23.  Magyar-Ruszin  Néptanács  alakul  
az Amerikai  Egyesült  Államokban.  

október 21. Wilson  elnök fogadja a július 23-án  ala-
kult Magyar-Ruszin  Néptanács  küldöttségét.  

november 9. Ungvárott  megalakul  a Magyarországi 
Rutén  Néptanács.  



december  10.  Ruszin  országgyűlés  Huszton  (Mára-
maros  vm.)  

december 23. A kormány közzéteszi  a december 21-
én kelt  1918: X. néptörvényt. (Ruszka-Krajna néven te-
rületi  autonómiát  biztosít  a  magyarországi  ruszinok-
nak.) 

1919.  január  12.  A  csehszlovák  csapatok  bevonul-
nak  Ungvárra.  

április  5. A  Ruszin  Népbiztosság  elrendeli  a beregi, 
máramarosi  és  ungi  ruszin  körzeti  tanácsok  megszer-
vezését. 

április  9.  A  csehszlovák  csapatok  támadnak  Pere-
csenynél  (Ung vm.). (A magyar Vörös Hadsereg a táma-
dást visszaveri.) A Ruszin  Népbiztosság  elrendeli  a Ru-
szin Vörös  Gárda  felállítását.  

április  16. A románok  elfoglalják  Beregszászt  is.  
április 23. A csehszlovák hadsereg Ungvárnál  táma-

dásra  indul  délnyugati  irányban  a  Tanácsköztársaság  
ellen. 

április  28.  A  párizsi  békekonferencia  elfogadja  a  
Népszövetség alapokmányát — Csap és Munkács között 
találkozik  a román  és  a csehszlovák  hadsereg.  

május  8.  A  csehszlovák  megszállás  alatt Ungváron 
összeült  eperjesi,  ungi  és huszti  tanácsok  kimondják  a  
Csehszlovákiához  való  csatlakozást.  

1919 szeptembere.  A  csehszlovák  katonaság  bevo-
nul  Beregszászba,  s átveszi  a  hatalmat.  

1938. november 2. A bécsi Belvedere-kastély  arany-
termében  kihirdetik  a  tengelyhatalmak  (Németország  
és Olaszország) döntőbírósági  határozatát,  az első  bécsi  
döntést.  (Csehszlovákiából  11  927  km2  területet  és  
869 299 lakost, ebből  magyar 86,5 százalék,  szlovák  9,8  
százalék,  — Magyarországnak  ítél.)  

november 5. Megkezdődik  a magyar csapatok  bevo-
nulása  a  Felvidékre  és  Kárpátalja  déli  övezetébe.  



1939. március  15.  A  magyar  honvédség  alakulatai  
megkezdik  Kárpátalja  megszállását  és március  18-án  
elérik  a lengyel  határt.  

1943. december 12.  A  Szovjetunió  és  a  csehszlovák  
emigráns kormány  (E. Benes) barátsági,  segélynyújtási  
és a háború utánra szóló együttműködési  szerződést köt 
Moszkvában.  (A szerződés kimondja,  hogy  a bécsi  dön-
tés  érvénytelen.)  

1944. augusztus  8. — október 26. Megkezdi  a har-
cot Úszta  Gyula partizánegysége  Kárpátalján.  

szeptember 14. Megindul  a 4. Ukrán Front támadá-
sa az Észak-keleti  Kárpátokban kiépített  Árpád-vonal  
ellen. 

október  28. A Vörös  Hadsereg  csapatai  elérik  Csap  
vonalát, ezzel a mai Kárpátalja területén végetért a há-
ború. 

november folyamán. Megjelennek a szovjet katonai 
parancsnokságok  felhívásai  mindazokra,  „akik  a  ma-
gyar  és  német  hadsereg  kötelékébe  tartoztak  és  Kár-
pátalja  területén  maradtak".  Valamint:  

„1.  ...  

Jelentkezni tartoznak, német és magyar nemzetiségű 
hadköteles  egyének  is  18 évtől  50  éves korig.  

2.  Ezen  határidőn  belül  kötelesek  ugyancsak  jelent-
kezni  mindazok,  akik  a  magyar  megszállás  alatt  Kár-
pátalján a rendőrség vagy csendőrség szolgálatában  áll-
tak. 

3. Jelentkezni csak a városparancsnokságon  lehet na-
ponként  reggel  9-től  este  7-ig.  

A jelentkezés utolsó napja  1944. évi november hó  16-
ika. 

4.  Mindenkit,  aki  a jelentkezésnek  nem  tesz  eleget,  
le  lesz  (!)  tartóztatva  és a haditörvényszék  elé  kerül."  



1945. május 27. Újraindul az ungvári Munkás Újság. 
(Első  száma  még  1920. január  31-én jelent  meg,  1938  
őszén  tiltották  be.)  

június  hó.  Elvégzik  a  könyvtárak  magyar  könyv-
állományának a felülvizsgálását, az ún. fasiszta szerzők 
müveinek  kiselejtezését.  

szeptember  6. A  Szovjetunió  Néptanácsának  buda-
pesti és bukaresti bizottságánál, valamint a Szovjetunió 
belügyi  Népbizottságánál  tett  közbenjárásnak  köszön-
hető, hogy  az összes hadifoglyot,  akik  a magyar  hadse-
reg  kötelékébe  tartoztak  és  Zakarpatszka-Ukrajnából  
származnak, a fogolytáborokból hazaengedik — adja hí-
rül  az ungvári  Munkás  Újság.  

október  18.  A  területi  székvárosban  megkezdi  mű-
ködését  az Ungvári  Állami  Egyetem.  

november 15. Kárpátalja területén hivatalos fizetési 
eszköz  lesz  a  rubel.  

november 20. A kárpátaljai  írók megtartják  első  ki-
bővített  ülésüket.  —  Négyezer  példányban  megjelenik  
a  sztálini  Alkotmány  magyar  nyelvű  fordítása.  

november  27.  „Új magyar  lap  indul  Kárpát-Ukraj-
nában" — íija a Munkás Újság. — A Központi  Bizottság  
határozata  értelmében  Beregszászon  megjelenik  a Vö-
rös  Zászló  c.  lap,  egyelőre  hetente  kétszer.  —  A  Szov-
jetunió  Legfelsőbb Tanácsa  ratifikálja a Szovjetunió  és  
a  Csehszlovák  Köztársaság kormánya  között  Moszkvá-
ban Kárpát-Ukrajnának  Szovjet-Ukrajnával  való újra-
egyesüléséről  az  év június  29-én  megkötött  és  aláírt  
szerződést. 

december 5.  Napvilágot  lát  az ukrán  Zakarpatszka  
Pravda magyar nyelvű fordítása Kárpáti Igaz Szó címen 
az  önálló  Munkás  Újság  helyett.  

december  21.  Ezen  a  napon  jelenik  meg  a  Vörös  
Zászló  c.  lap  első  száma.  



Az  év  folyamán  Ungvárott  megalakul  az  Ukrán  
Köztársasági Tankönyvkiadó Vállalat magyar  osztálya.  

1946. január 22. A SzSzKSz Legfelsőbb Tanácsának 
Elnöksége rendeletben szabályozza Kárpátontúli  Ukraj-
na közigazgatási  rendezését, mely  szerint  Kárpátontúli  
Ukrajnát az Ukrán SzSzK Kárpátontúli területévé szer-
vezik  át.  

július  25.  Az  USzSzK  Legfelsőbb Tanácsa  Elnöksé-
gének  rendelete  értelmében  a területen  közel  száz  uk-
rán  és magyar  településnek  változtatják  meg  a nevét.  

Az  év  folyamán  Ungvárott  a  Területi  Rádió  meg-
kezdi  magyar  adásait.  (Naponta  egyórás  műsort  su-
gároz  magyar  nyelven,  ebből  10—15  percnyi  önálló  
anyagot.) — Megalakul  hivatalosan  is  az USzSzK  Kép-
zőművészeti  Szövetségének  területi  szervezete.  Meg-
nyitják  a Területi  Művészeti  Múzeumot.  Megkezdi  mű-
ködését  a  Területi  Filharmónia;  keretében  magyar  
együttes  is  alakul,  Márton  István  zeneszerző  vezetésé-
vel. — A  statisztikai jelentések  szerint  a területen  388  
könyvtár,  94 falusi klub,  11 kerületi  kultúrpalota  van.  

1947. szeptember  1.  Egységesen  is  megindul  a ma-
gyar nyelvű oktatás Kárpátalja magyar lakta kerületei-
nek  általános  iskoláiban.  

1948. szeptember 1. Munkácson  tanítóképző  nyílik.  
Magyar  tagozata  is megkezdi  működését.  

Az év folyamán.  Ebben  az  évben  lát napvilágot  Pe-
tőfi  Sándor  Nemzeti  dal-ának  ukrán  fordítása,  Jurij  
Skrobinec  tolmácsolásában.  

1951  elején.  A  Kárpátontúli  Könyv-  és  Lapkiadó  
Vállalat megjelenteti  az első önálló magyar  versesköny-
vet  (Bakó  [Ballal  László:  Zengj  hangosabban!).  

Az év folyamán. Az Ungvári  Állami  Egyetem  filoló-
gia  karán  a magyar  ajkú  diákok  részére  megszervezik  
a  magyar  irodalom  oktatását.  A  kar  első  tanára  Balla  
László.  —  Hivatalosan  is jóváhagyják  az  írószövetség  



kárpátontúli  szervezete magyar  szakosztályát.  Ettől  az  
évtől kezdve — néhány esztendő kihagyással — vezetője 
Balla  László.  

1952  folyamán  Beregszászban  a  kerületi  Művelő-
dési  Otthonban  állandó  magyar  színjátszó  csoport  ala-
kul. 

1953.  szeptember.  Elsőként  Nagydobronyban,  
majd  Beregszászon  magyar  nyelvű középiskola  nyílik.  

1954  folyamán.  Ungvárott  megjelenik  az  Új  Hang  
c.  antológia,  mely  a kárpátaljai  magyar  írók  és  költők  
írásainak  első  gyűjteménye.  

1955  folyamán.  Megjelenik  a  Szovjet  Kárpáton túl 
c.  almanach jubileumi  száma,  a terület ukrán,  magyar  
és  orosz  íróinak  első  együttes  fellépése  (29  ukrán  és  
orosz  szerző  mellett  7 magyar  írót  találunk).  

Az év folyamán megindul a magyarországi könyvek, 
folyóiratok,  napilapok  behozatala,  később tömeges  elő-
fizetése  is. — Megjelenik  a magyar  nyelvű Naptár,  ké-
sőbb  Kárpáti  Kalendárium,  majd  Kalendárium  (ettől  
kezdve  évenként  kiadják).  

1963. szeptember  1.  Megnyílik  az  Ungvári  Állami  
Egyetem  Magyar  nyelv  és  irodalom  tanszéke  (ezzel  
egyidőben megindul  a magyar szakos tanárok képzése).  

1964.  szeptember.  Az  1963-64-es  tanévben  Kár-
pátalján  100 magyar iskola működik,  ebből  13 középis-
kola.  A  magyar  iskolákban  1268  pedagógus  tevékeny-
kedik. 

1965 elején  Balla  László  a  Kárpáti  Igaz  Szó  újjá-
szervezésére  kap  megbízást.  Megalakul  az  önálló  ma-
gyar  szerkesztőség.  

1966  derekán  megkezdi  magyar  nyelvű  műsorok  
sugárzását  (hetente  kétszer)  a  Területi  Televízió  ma-
gyar  osztálya.  

1968  folyamán.  Az  1968—69-es  tanévben  az  okta-
tás 630 iskolában  ukrán, 93-ban  magyar,  17-ben  orosz  



és  13-ban  moldován  (román)  nyelven  folyik.  —  Mun-
kácsy-ünnepséget  rendeznek  a  festő  szülővárosában,  
Munkácson.  Szülőháza  helyén  álló  épület falára  ukrán  
nyelvű  emléktáblát helyeznek  el.  

1970. július  27.  Ungváron  a Várhegy  oldalán  Nép-
rajzi  Múzeum  —  skanzen  —  nyílik.  

1971. május.  A  kárpátaljai  fiatal  magyar  írónem-
zedék  a  megszűnt  Forrás  Stúdió  után  a  Kárpáti  Igaz  
Szó  mellett  alakult József Attila  Irodalmi  Stúdióba  tö-
mörül. 

1977. november 13.  Röviddel  Budapestre  költözése  
után  ötven  éves korában  meghal  Kovács  Vilmos.  

1984.  szeptember  15.  Beregszászon  Illyés  Gyula  
Magyar  Irodalmi  Klub  alakult.  

1985folyamán. Megjelenik a Sugaras utakon: a kár-
pátaljai  magyar  nyelvű  irodalom  antológiája  (1945—  
1985). 

1987. augusztus.  Ungváron  megalakul  a  Nyelvmű-
velők  és  Irodalombarátok  Drávai  Gizella  köre.  

november  10.  Megalakul  Munkácson  a  II.  Rákóczi  
Ferenc  Könyvbaráb-klub.  

1988. január 30. Ungvárott  a József Attila  Irodalmi  
Stúdió utódjaként megalakult a József Attila Alkotókö-
zösség. 

Tavasszal Ungvárott megkezdik  a Szovjet Hungaro-
lógiai  Központ  szervezését.  

április 17. Gáton megalakul  a Kovács Vilmos Műve-
lődési  Kör.  

május  8.  Técsőn  emléktáblát  helyeznek  el  Hollósy  
Simon festőművész egykori lakóháza falán, ugyanakkor 
Hollósy  ünnepséget  rendez  a művész nevét  viselő  helyi  
irodalmi  klub.  

május 28. Nagyszőlősön  megalakul  a  Nyelvművelők 
és  Irodalombarátok  Bartók  Béla  Irodalmi  Köre.  



1989. február 26. Ungvárott megtartja  alakuló gyű-
lését  a Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség.  

április  3.  Kárpátaljára  látogat  Grósz  Károly,  az  
MSzMP  főtitkára.  Találkozik  az  ungvári,  munkácsi  és  
beregszászi  magyarokkal.  

május  20.  Paskai  bíboros  Kárpátaljára  látogat,  
május 21. Váriban felavatják az 1703-as kuruc zász-

lóbontásra  emlékeztető  márványtáblát.  
június 16. A területi tanács végrehajtó bizottságának 

ülésén  határozatot  hoznak  a  Kárpátaljai  Magyar  Kul-
turális  Szövetség  bejegyzéséről.  

június  folyamán  a  KMKSZ  tiszaújlaki  alapszerve-
zete  az  egykori  sóház  falán  Esze  Tamás  emléktáblát  
avat fel. 

július  16. Tiszaújlak  és Tiszabökény  határán  ünne-
pélyesen felavatják a Rákóczi-szabadságharc  első győz-
tes  ütközetének  színhelyén  újjáépített  turulmadaras  
emlékmüvet. 

szeptemberi.  Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái-
ban  —  a  korábbi  döntések  értelmében  —  bevezetik  a  
magyar  történelem  oktatását.  

szeptember 14. Munkácson kibővített  választmányi  
ülést  tart  a KMKSZ.  A beregszászi járási  szervezet  in-
dítványozta, hogy Beregszász központtal  a magyar lak-
ta vidékeken  hozzanak  létre  autonóm  körzetet.  

október  14.  Beregszászon  felavatják  Illyés  Gyula  
mellszobrát  —  Borbás Tibor  alkotását.  

október 29. Ungvárott kibővített választmányi  ülést  
tart  a  KMKSZ.  Fodó  Sándor  elnök  bejelenti,  hogy  a  
Bethlen  Gábor  Alapítvány  Márton  Áron  éremmel  tün-
tette  ki  a  szövetséget.  Balla  D.  Károly  bejelenti,  hogy  
Hatodik  Síp címmel kárpátaljai  irodalmi folyóirat indul 
(Budapest),  amelyet  ungvári  szerkesztőbizottság  szer-
keszt. 



november 18—19.  Beregszászban  emlékkonferenci-
át  rendez  a  KMKSZ  a  sztálinizmus  magyar  áldozatai-
nak  emlékére.  

1990.  A  március  4-i  képviselőválasztásokon  a  
KMKSZ jelöltjei  sikeresen  szerepelnek.  

Április  elsején  a  KMKSZ  választmányának  nagy-
szőlősi  összejövetelén  megalakult  a KMKSZ képviselők  
frakciója. 

Április 28-án  a KMKSZ  és a Szovjet  Hungarológiai  
Központ Mátyás király emlékkonferenciát rendez Mun-
kácson. 

április 31-én  megjelenik  a  Kárpátalja,  a  KMKSZ  
lapja.  (Ma: független  lap.)  

Szeptember 29. Petőfi-szobrot  avatnak  Ungvárott.  
November 24.  Szolyván,  az egykori  lágertemető  te-

rületén lerakják a sztálinizmus áldozataira emlékeztető 
park  alapkövét.  

December.  Megalakul  a kárpátaljai  magyar  képző-
művészek  Révész  Imre  Társasága.  

1991.márciusi—3. A KMKSZ Ungvárott  nemzetkö-
zi konferenciát  szervez  „A Kárpát-medence  magyarsá-
ga  a XX.  század  végén"  témakörben.  

május  26.  Kuruc  emlékhelyet  (Mikes-kút)  avatnak  
Salánkon. Nagyszőlősön felavatják az 1944 tavaszán el-
hurcolt  zsidók  emléktábláját.  

május  31.  Leonyid  Kravcsuk  ukrán  és  Göncz  Árpád  
magyar  elnök  —  több  más  dokumentummal  együtt  —  
aláírja  a nemzeti  kisebbségek jogairól  szóló  nyilatkoza-
tot. 

A december 1-ei  ukrajnai  népszavazáson  a válasz-
tók 90,2 százaléka — ezen belül  a kárpátaljaiak  93 szá-
zaléka  —  szavazott  a függetlenség  mellett.  Ezen  belül  
a  választópolgárok  78  százaléka  a  terület  különleges  
státusú önkormányzatára,  a beregszászi járás  lakóinak 



81,4  százaléka  a magyar  autonóm  terület  megalakítá-
sára  szavazott.  

1992. július 25. Hatályba lép a nemzetiségi  törvény,  
amely azonban nem tartalmazza a területi  autonómiára 
vonatkozó  paragrafusokat.  
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S.  Benedek  András  (1947)  munkácsi  születésű,  Bu-
dapesten  élő  irodalomtörténész,  akinek  több  megjelent  
munkája  is  foglalkozik  vidékünk  életével,  ezúttal  nyolc  
évszázad  írásos  emlékeiből  válogatta  össze  az  itt  köz-
readott  olvasókönyv  anyagát.  „Kárpátaljai  honismereti  
olvasókönyv"  a  kötet  címe:  az  ifjúság  olvasókönyvének  
szánjuk,  verseket,  emlékezéseket  és  más  írásokat  tar-
talmaz  a  gyűjtemény,  amely  bevezetést  kínál  e  vidék  
történelem  és  életismeretébe,  emlékeztet  a  múlt  és  a  
jelen  eseményeire,  nagy  egyéniségeire.  A  kötetben  helyet  
kaptak  a  magyar  történetírás  mesterei:  Anonymus,  dr.  
Komároini  András,  Lehoczky  Tivadar,  Bél  Mátyás,  
továbbá  II.  Rákóczi  Ferenc  fejedelem  feljegyzései,  ismert  
költők  és  írók  e  tájhoz  kötött  írásai:  Tompa  Mihály,  
Gyöngyösi  István,  Jókai  Mór,  Gvadányi  József,  Mikszáth  
Kálmán,  Kölcsey  Ferenc,  Petőfi  Sándor,  Tamás  Mihály,  
Móricz  Zsigmond,  Sáfáry  László  és  Kovács  Vilmos  (a  
szerzők  nevét  az  összeállított  írások  sorrendjében  em-
lítettük).  A  kötet  végére  került  kisebb  jegyzetanyag  a  
szemelvények  szerzőiről  és  forrásairól  közöl  fontosabb  
adatokat.  A  gyűjteményt  Történeti  kronológia  egészíti  
ki.  A  nemzeti  önismeretet  szolgáló  könyv  címe  is  
figyelmeztetni  akar:  Jtt  élned,  halnod  kell...",  a  múlt  
tanulságaiból  hoz  föl  példákat,  minden  írásával  biztatni  
szeretne  a  megmaradásra  és  jövőnk  itteni  megalapozá-
sára,  hogy  a  felnövekvő  nemzedék  is  őseinek  földjét  
fel  nem  adva  megtalálja  otthonát  




