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„Minden kő, régi tettek helyén emelve; minden bokor, régi jámbor 
felett plántálva, minden dal, régi hősökről énekelve; minden törté-
netvizsgálat, régi századoknak szentelve; megannyi lépcső a jelen-
korban magasabbra emelkedhetni;..." 

Kölcsey Ferenc 



„Ez hát a hon... Ez irdatlan 
hegyek közé szorult katlan. 
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?" 

Kovács Vilmos: Verecke 

Bizton állíthatom, ha valaki a Kárpátok alján irodalmi kirán-
dulást tesz, a magyar irodalom „bölcsőhelye" körül sétál. Aki vé-
gigjáija velem ezt az utat — akár gondolatban is —, igazat fog 
nekem adni. 

Mert itt hallotta „a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának" jegy-
zője, a régi történeteket erősen kedvelő P. mester gyermekkorában 
a parasztok hamis meséit vagy a regösök csacsogó énekeit, ame-
lyeket hosszú évek után mintha álmából is hallana, bár nemes 
tudóshoz méltóan igyekezett elhessegetni magától, s „az iratok biz-
tos előadásából meg a történelmi művek világos értelmezéséből" 
fogni fel „a dolgok igazságát", de — hála legyen neki érte — a nép 
szép, színes álmai mégis szivárványként, csodaként kísérték a va-
lót pontosan megragadni nem mindig tudó képzeletét. így aztán ő 
neveztette el a honszerző magyarokkal azt a helyet, amelyet elő-
ször foglaltak el, Munkácsnak, „mivel igen nagy munkával, fárad-
sággal jutottak el arra a földre". Az itteni Labore folyóról adott 
nevet a sosem-élt ellenségnek, de még Ungvár nevéről a magya-
roknak is: „Árpádot Hungvária vezérének; összes vitézeit pedig 
Hungról hungvárusoknak". 

Az itteni nép még ma is sok történetet tud a honfoglaló magya-
rokról. Mesélnek Béla meg a hű Milota tragikus szerelméről, a 
kegyetlen Szengor váráról, az önfeláldozó Csetről, akitől Csetfalva 
nyerte a nevét. 

„Bertalan pap bereg vármegyei halábori faluból nemzett" az úr-
nak születése után „ezer öt száz nyolc esztendőben" itt kezdett el 
magyar nyelven zsoltárokat, himnuszokat, vasár- és ünnepnapi 



evangéliumokat írni s próbálkozott meg az ószövetségi szent köny-
veknek a nép nyelvén történő megszólaltatásával. Általa zengett 
először magyarul az „Énekek éneke". 

Hogy a királyházi Nyalábvárban élő Komjáti Benedek volt az 
első, akinek sikerült kiadatni nyomtatott betűkkel a Szentírás egy 
részét, szent Pál leveleit, hogy Sylvester Jánosnak sem volt idegen 
ez a táj, azt is talán kevesen tudják. 

Ha az Ugocsa megyében élő Perényiek nem támogatják Ilosvai 
Selymes Pétert, talán meg sem született volna Arany János Tol-
dija. 

Mind olyan dolgok, ami későbbi művek, alkotások élesztője, ko-
vásza lett. 

Bornemisza Péter ,jó Husztnak várában" írta a magyar irodalom 
első világi témájú versét, a „Siralmas énnéköm..." kezdetű búcsú-
éneket. Vajon zengett volna nélküle az „édes" hazájától, a ,jó Ma-
gyarországától búcsúzó Balassi Bálint éneke olyan fájdalmas szé-
pen? 

Ha Huszt környékén a Mars és Vénusz kegyeit kereső Balassit 
buzogánnyal agyonverik, talán soha nem szólalt volna meg a ma-
gyar irodalomban olyan mélységgel a hit, a szerelem és az önfe-
láldozó hazaszeretet érzése. Jó, hogy nem így történt. Vénusz ke-
gyesebb volt hozzá, mint Mars. Múzsát a vidékünkön is talált a 
költő. 

A XVI—XVII. században a török elől az ország központjából ide 
menekült a kultúra, az országok, birodalmak útkereszteződésébe. 
Erdélyhez, Lengyelországhoz, de még Európához is ez a vidék esett 
a legközelebb. Innen indultak el kopott tarisznyával legelőször az 
ifjak, hogy Európa nagyhírű egyetemein tudással tömjék tele, s 
hazájukba visszatérve hirdessék az új hitet, a művelt szellemet, 
az édes anyanyelv megtartó erejét. 

Zúgtak errefelé is a harcok, de néha a két király kegyeit is kereső 
főurak találtak arra időt, hogy lantosaik játékában gyönyörköd-
hessenek, s ne csak a ládába rejthető kincseket gyűjtsék, hanem 
a tetteiket, hírüket jobban megörökítő irodalomra, művészetre is 
áldozzanak. 

Homonnai Drugeth Gáspár lantosa volt Görcsöni Ambrus, Má-
tyás király alakját és hőstetteit magyarul elsőként megéneklő köl-
tő. Az ungi alispán, Csicseri András családjának a levéltárából ke-



ríilt elő a Szabács viadaláról szóló ének. Nyalábvárában vigyázták 
meg Janus Pannonius nem egy művét és Galeotto Marzio Mátyás 
király jeles cselekedeteiről szóló történetét. 

Ez a vidék volt a Dobók, Rákócziak földje. Itt aztán mindig volt 
feljegyzésre méltó, megénekelni való esemény. Innen indult Thö-
köly Imre és Rákóczi Ferenc szabadságharca. Talán itt születtek 
a legszebb kuruc dalok is. 

Nincs a magyar irodalomnak egyetlen egy jelese, aki ne jár t 
volna errefelé, vagy ne hagyott volna nyomot ez a táj, az itt élő 
nép, az itt zajló történelem műveikben. Kölcsey, Petőfi, Mikszáth 
és Móricz emléke lengi be a Felső-Tisza vidékét. 

Aki azt hiszi, mindezzel dicsekedni akarok, nagyon téved. Tu-
dom: Kárpátalja nem Erdély, Ungvár nem Kolozsvár, s ezért „ter-
mészetesen a kárpátaljai magyar nemzetiségnek nincs Sütő And-
rása, sem Kányádi Sándora". 

A múlt kincsei a leomló Kárpátok kövei alatt hevernek, s jó 
részüket elsodorta a „megrendszabályozásáig" mindig áradó Tisza. 
De talán még sikerül valami értéket, emléket összeszedegetni és 
felmutatni azoknak, akik ma mindezekről semmit nem tudnak. 

Kísérjenek bennünket az útunkon Móricz Zsigmond szavai. 
1932-ben a Munkácson meginduló „Magyar írás" elé írta: 

„Munkács volt az a nagyváros, amely abban az időben, mikor 
én még nagyon kicsi fiú voltam, úgy hangzott a fülemben, 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 tudtak volna 
oda sétálni. 

Később az iskolában ha előkerült Munkács neve, Zrínyi Ilona és 
Rákóczi Ferenc életével kapcsolatban, mindig megdobogott a szí-
vem, hogy az a Munkács, az valami csodálatos hely lehet, ahonnan 
még valaha nagy dolgok fognak elindulni." 

Móricz emlékezetében ehhez a tájhoz a mese, a népdal fűződött, 
amelyet annyit hallott a „ficfás" kis tiszaháti falvakban, hogy fel-
jegyezni is alig győzte. О a nép alkotásait a „szellem gyöngyei"-nek 
nevezte. Én azoknak nevezem az itt született irodalmi alkotásokat 
is. A Kárpátok hegyei és a Felső-Tisza zugában megmaradt „szel-
lem gyöngyei"-nek még fellelhető darabjait próbáltam meg e 



könyvbe összeszedegetni, s tisztogatni erömböz mérten a mesének 
apadó, beomlott forrását. 

Olvasóim közül azoknak ajánlom munkámat, akiket érdekelnek 
a múlt történelmi és kulturális értékei. Tanárokra, diákokra szá-
mítok, akik szeretnének többet tudni szűkebb környezetük irodal-
mi hagyományairól. Meg az ide látogató magyarokra, akiknek a 
bokrokkal, repkénnyel benőtt várkövek már nagyon keveset mon-
danak Verecke híres útjának vidékéről. 

Munkám elkészültével köszönetet mondok a Csehszlovákiai Ma-
gyar Kultúráért Alapítványnak, hogy a kézirat elkészítéséhez 
anyagi támogatásával lehetővé tette kutatásaimat a Budapesti Or-
szágos Széchényi Könyvtárban; Balla Gyulának, a Magyarságku-
tató Intézet munkatársának az erkölcsi támogatásért és a tiszaúj-
laki Fábián Balázsnak, amiért rendelkezésemre bocsátotta 
könyvgyűjteményének egy részét. 



UNGVÁR ÉS VIDÉKE 

„Az Ung most csöndes, bársonyos, meleg, 
de torzonborz a parti füzberek, 

s egy épülő ház oly komoran néz! 
Tán azt lesi: a meleg emberkéz 

kigyújtja-e már ablakszemeit. 
Lapuló fantom a fekete híd, 

árkádját lassan, lustán fürdeti — 
s hunytak a hullám pajzán tükrei. 

Mondják, nincsen messze földeken 
ily szép alkony, mint ez, mely csöndesen, 

aprószemű homályát hinti rám... 
S én elhiszem, mert itt a pátriám." 

В alla László: Ungvári alkony 

Ungvár és Ung megye a legkorábbi magyarországi vármegyék 
közé tartozott. A XIV. századi krónika már egy 1085. évi esemény 
kapcsán említi Ung és Borsova várának megyéjét. Kialakulása 
Szent István és Szent László kora közé tehető. A vár és a megye 
nevét az Ung folyótól kapta, amelynek eredete bizonytalan. A korai 
megye Ungvára nem a mai helyen volt. Az egykori földvár pontos 
helyének megállapítása mind a mai napig nem tisztázódott. Egyes 
feltevések szerint valószínűleg a mainál délebbre, a jelenleg Szlo-
vákiához tartozó Deregnyő község közelében lehetett. 

Anonymus szerint már a honfoglalás korában állott, mert így 
írt Ungvár elfoglalásáról: „Akkor Almos vezér és főemberei... Hung 
várához lovagoltak, hogy elfoglalják azt. Miközben tábort ütöttek 
a fal körül, a várnak Labore nevü ispánja — az ispánt az ottlakók 
nyelvén dukának mondták — futóra fogta a dolgot, és Zemplén 
vára felé sietett. A vezér katonái űzőbe vették őt, egy folyó mellett 
elfogták, s mindjárt azon a helyen felakasztották. Attól a naptól 



kezdve ezt a folyót az ő nevéről Laborénak hívták. Aztán Álmos 
vezér és övéi bevonulva Hung várába, a halhatatlan isteneknek 
nagy áldozatokat mutattak be, és négy napig tartó lakomát csap-
tak. A negyedik napon pedig Almos vezér tanácsot tartván és övéit 
megesketvén, még életében vezérré és parancsolóvá tette fiát, Ár-
pádot". 

P. mester pompás bevonulást álmodott, gyáván megfutamodó 
ellenséggel, dicső lakomával és a vezérséget Árpádra átruházó Ál-
mos fejedelemmel. De hogy mindez így történt volna, arról nincs 
semmilyen történelmi adatunk. Mindez csupán szép regény. Az 
első, amely tudósít e tájról. 

A tatárjárás után épülhetett Ungvár kővára. Az Ung folyó part-
ján a mostani Ungvár külvárosának számító Gerény területén állt. 
Az első ungi ispán nevével 1238-ban találkozunk. Az ungi vár föld-
jeit előbb IV. László, majd III. András király idegenítette el az 
Abáknak. Az Aba nembeli Amadé-fiaktól szerezte vissza 1332-ben 
Károly Róbert, aki a rozgonyi csatában mutatott vitézségéért Dru-
geth Fülöpnek és Jánosnak adományozta, aki már 1328 óta ispánja 
volt a megyének. A gerényi várat ekkor rombolhatták le, s való-
színűleg Fülöp, majd öccse, János kezdett hozzá a mai ungvári vár 
építéséhez. János fia, Miklós a Gerényi előnevet, Fülöp leszárma-
zottai pedig a Homonnai előnevet viselték, s ők birtokolták ezt a 
vidéket egészen 1684-ig. 

A vár köré alakult ki a város három halmon. A keletin áll a vár, 
a délin a görög katolikus püspöki palota és székesegyház, a nyu-
gatin az egykori vármegyeháza, amely jelenleg szépművészeti mú-
zeum és a Kárpáti Könyvkiadó székháza. 

A Drugethek nevéhez jelentős történelmi események és irodalmi 
alkotások kapcsolódnak. 

Gerényi Drugeth Miklós Károly Róbert fiainak volt a nevelője 
1330-ban. Zách Felicián merénylete alkalmával a királyi család 
védelmében megsebesült. 1344-től 1354-ig volt ungi főispán. 

A Drugethek közül nem egy nagyszerűen értett a ka rd - és toll-
forgatáshoz. Talán a legkiválóbb volt közülük Homonnai Drugeth 
István (1543—1598) hadvezér és költő. Jól ismerte Balassi Bálint 
költészetét, barátja volt Rimay Jánosnak. Rimay az ő kérésére írta 
a „Katonák hadnagya" és az „Igaz általút..." kezdetű versét. Rá-
kóczi Zsigmonddal és Balassi öccsével, Ferenccel együtt küzdöttek 



a szikszói ütközetben. Győzelmükről, harcukról Tardi György XVI. 
századi költő írt históriás éneket, amelyben elmondja, hogyan szö-
kött meg Homonnai a törökök karmai közül: 

„így lőn dolga az nagy veszödelömben: 
Homonnai István esék ott kézben, 
És élete immár vala kétségben — 
De megtartád, áldott isten, kezedben! 

Méltó volna ilyen úrnak fogságát, 
Körösztyénség mellett nagy harcolását, 
Az halálból életre fordulását, 
Méltó volna énökölni jóvoltát! 

Nem kíméllé testét megszaggatni, 
Körösztyénség mellett kész lőn megvívni, 
Jó hírnévért kész lőn inkább meghalni, 
Hogynem itthon békességben jól lakni. 

Vitéz módra termött két szép fiait, 
Jámbor házastársát, édes szülejét, 
О nem szánná pénzét és örökségét: 
Bátorsággal harcra vivé ő fejét!" 

A ,jó hírnévért" és a „körösztyénség mellett" küzdő Homonnai 
István életét és verseit Balassi Bálint költészetének és a végvárak 
világának a szelleme hatja át. Saját alkotásai közül csak egy zsol-
tárparafrázis, egy vitézi ének és könyörgés maradt ránk, amelyben 
így fohászkodik: 

„Minden seregeknek csak fölséged ura, 
és vezérlő istene, 

Jámbor hadnagyoknak, vitézlő népeknek 
igyökben segétője, 

Te vagy bátorsága, paizsa és kardja, 
pogánynak rontója". 



Irodalmi tevékenységéről, sajnos, keveset tudunk. Mecénásként 
több tollforgatót is támogatott. Személyes ismerőse volt Istvánffy 
Miklós (1538—1615), aki Ungváron többször is felkereste. Szoros 
kapcsolat fűzte Homonnait a Szernyén élő Dobókhoz és Mágocsy 
Gáspárhoz, Munkács urához. 

Ungvár sorsa tulajdonképpen a mohácsi csata után vált igazán 
mozgalmassá. Szemet vetett rá mind a két király: Ferdinánd és 
Szapolyai János, majd Izabella és János Zsigmond. 

A politikai küzdelmet még jobban tarkították a vallási villongá-
sok. A Drugethek közt is voltak császárhoz hű katolikusok, és olya-
nok, akiket rokoni szálak fűztek Szapolyaihoz. 

Ungvár várát a váradi békekötés meghagyta János király kezén, 
de özvegye, Izabella 1551-ben átadta Castoldo császári generális-
nak. Izabella visszatértekor hadvezérei 1557-ben és 1558-ban 
megpróbálták ostrommal bevenni, de ez akkor nem sikerült nekik. 

A munkácsi vár ura, Petrouics Péter (1485 körül—1557) Ungvá-
ron és környékén is terjesztette a reformációt. Istvánffy Miklós 
1605-ben Petrovics itteni tevékenységéről így számolt be Pázmány 
Péternek: „...ez a Petrovich szintén képromboló volt. És midőn a 
templomban éppen lerontotta a képeket, az egyik — mint mondják 
— ráesett a fejére, és úgy megsebesítette őt, hogy az ott kapott 
nagy sebétől alig lehetett meggyógyítani". 

1564-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem ostromolta az ung-
vári várat sikertelenül. Ebben az időben, pontosabban, 1565-ben 
járt Bornemisza Péter Ungváron mint Balassi János udvari papja 
bizalmas küldetésben Schwendi Lázár és Balassi Menyhért sere-
génél. „...én magam is beszélgettem mindkettővel Ungvárt" — írta 
egykötetes prédikációskönyvében. De más művében is jólértesült-
ként számolt be az itteni eseményekről: „Tibai Gergely Ung vár-
megyében lófarkon hordoztatta és néggyé vágattatta udvarbíráját, 
hogy feleségével két esztendeig lakott, kitül gyermeki voltak. Az 
asszonynak is a fejét vötték. Ez az urát estve ágyába szépen meg-
csókolgatta, és mondta, hogy ez képköz jár imádkozni, és azkor 
latorkodott". 

„Ungvárt jeles fő klastrom volt, de immár az porát is elfutta az 
Isten, mint egyebütt is. Ott egy barát, midőn prédikálna, és sok 
főnép előtt mondaná: A mi szentünk olyan jeles ember volt, hogy 
mikor az egyházba ment, a feszület is fejet hajtott neki. Az uram 



közül felkiált egy és mond: Ez egyebet nem akaratjával hazudá, 
megbocsássátok neki". 

Bornemisza a Balassiak révén szoros kapcsolatban állt a Dru-
gethekkel is, és „Ördögi kísírtetek" című művében őket is említi. 

Az ungvári vár 1602-ben Bocskai István kezébe került, aki 
1606-ig birtokolta, majd átadta Homonnai Drugeth Bálintnak 
(1577—1609), hívének, fővezérének. Homonnai Bálint az elsők kö-
zött csatlakozott Bocskaihoz, mert a kincstár, hogy birtokait meg-
szerezze, pert indított ellene. 1605-ben Bocskai a magyarországi 
fölkelt hadak fővezérévé nevezte ki. Végigharcolta a felvidéki had-
járatot, ott volt Bocskai kíséretében Rákos mezején, a nagyvezírrel 
való találkozáskor. A fejedelem őt jelölte utódjául az erdélyi trónra, 
azonban a rendek nem választották meg. Hirtelen, fiatalon halt 
meg. Halálát a kortársak mérgezésnek tulajdonították. Homonnai 
Drugeth Bálint buzgó református volt, vallási költeményeket is írt, 
amelyeken szintén érződik Balassi verseinek a hatása. 1605-ös 
naplója korának fontos történelmi eseményeit örökítette meg. 

Filiczki János (1580—1622) latin nyelvű versben állított alak-
jának emléket: 

„Meg sose szűnő könnyárt mért viszel, Ung? Duna habja, 
mért futsz bús tájon? S nyög, Tisza, áradásod? 

Mert elvitte, igen, tőlünk irigykedve a Párka 
hősök örök díszét, fennragyogó sugarunk. 
Bálintot, ki az ősi Homonnai nemnek aranyló 
csillaga és a hazának nagy hírű oszlopa volt. 
Védte, sosem félvén, a lenézett krisztusi nyájat, 
s líceumunknak adott nagy hírű, új sereget..." 

Muraközy Gyula fordítása 

Filiczki Szenei Molnár Albert baráti köréhez tartozó sárospataki 
tanár volt, aki — versének tanúsága szerint — a Homonnaiak által 
alapított líceumban tanult vagy tanított. 

A Drugethek pártfogása alatt Ungváron több jeles prédikátor 
író, hitvitázó élt. 

Ungvári prédikátor volt Egri Lukács (?—1575), a népi reformá-
ció képviselője. Dávid Ferenc antitrinitárius tanait terjesztő Egri 



Lukács 1567-ben költözött Egerből Ungvárra, mert a gönci zsina-
ton összeütközésbe került a tiszáninneni helvét irányú egyházzal, 
s annak egyik legtekintélyesebb képviselőjével, Károli Gáspárral. 
Egri Lukács hamarosan Ungvár és a környék legnépszerűbb pré-
dikátora lett. Nézeteit egy könyvben fejtette ki, de ennek egyetlen 
példánya sem maradt fenn. 

Homonnai Drugeth Bálint és fia, István pártfogoltja volt Szepsi 
Korotz György (XVI—XVII. sz.) református prédikátor, versszerző, 
aki „pennájával és elméjével" Bocskai fejedelmet szolgálta, de há-
lás volt a Homonnaiaknak is, mert őt oly kegyesen támogatták. 
Nekik ajánlotta „Királyi ajándék" című művét, I. Jakab angol ki-
rály államelméleti munkájának fordítását. Támogatói tiszteletére 
dicsőítő éneket is szerzett. 

A XVI. század végén és a XVII. század elején Ungváron a 
Homonnaiak papja és a környékbeli eklézsiák esperese volt Tolnai 
Balog János. Nagy tudományú és híres ember hírében állott. 
Szoros barátság fűzte Bocatiushoz, a kiváló költőhöz, mert több 
versüket címezték kölcsönösen egymáshoz. „Az akkori szokás 
szerint borostyán koszorús versíró is volt — írta róla Bod Péter 
— Sok helyt találtatnak elmés szép versei". Balassiról írt latin 
nyelvű költeményeit Rimay János is nagyra becsülte. Balassi 
Bálint halálára szerzett költeménye mégegyszer arról győz meg 
bennünket, mennyire ismerték és szerették ezen a tájon a köl-
tőt: 

„Istenek, istennők mostan tusakodnak az égben, 
kéri, vitatja, de mind: íme Balassa kié? 

Mercurius nyelvét, Mars kardját, Venus a szívét, 
elméjét Pallas, Phobos igényli dalát. 
Költő volt, szónok, hős, nagytudományú, szerették. 
Mondja tehát Pallas: mindezekért az enyém. 
Hadviselő isten vagyok én, szép és tudományos; 
íme tehát Bálint táboromat követi". 

Geréb László fordítása 

1622-től 1624-ig Ungváron volt prédikátor Pataki Füsiis János 
(?—1629), az első magyar nyelvű államelméleti mű a „Királyoknak 



tüköré" című munka szerzője. A Bethlen Gábornak ajánlott alkotás 
a mérsékelt abszolutizmus eszméjét hirdette. 

Ungvári református lelkész volt Kecskeméti János, Miskolci Pa-
uli Pál és Tarpay András. Kecskeméti négy (1620—1622 között), 
Miskolci egy (1634), Tarpay pedig két könyvet (1661, 1667) adott 
ki ungvári lelkészkedése alatt. Ezek főleg hitvitázó írások voltak. 

1622-ben kezdte meg az Ung megyei Pálóczi-Horváth György 
az irodalomtörténet által jól ismert Napló vezetését, amit aztán 
még négy György és közben egy Ádám — sorrendben a negyedik 
— folytatott 1790-ig megörökítve benne Ungvár és környékének 
legfontosabb történelmi eseményeit. 

Amilyen erős és hatékony volt a reformáció ezen a tájon, olyan 
éles küzdelmet hozott az ellenreformáció. 

Az ellenreformáció legnagyobb híve Homonnai Drugeth György 
(1583—1620), aki fiatal korában Bocskai Istvánt támogatta, s mint 
protestáns üldözte a katolikusokat. Pázmány Péter hatására azon-
ban visszatért a katolikus hitre. Jezsuita kollégiumot alapított, s 
támogatta a Ungvár környéki pálosokat. Ungváron meg „lerombol-
tat ta a református paróchiát, iskolát és templomot, hogy virágos 
kertjét kitágíthassa". 

Huszt várának birtoklása miatt ellentétbe került Báthori Gá-
borral, majd pedig Bethlen Gáborral. 

1619-ben, amikor Bethlen Gábor elfoglalta Ungvárt, Lengyelor-
szágba menekült, s mintegy 600 főnyi lengyel és kozák sereggel 
betört az országba. Homonnánál megverte és szétszórta Bethlen 
fővezérének, Rákóczi Györgynek a hadát, de nem sokáig marad-
hatott birtokain, mert zsoldos csapata szétszéledt, s maradék se-
regével Lengyelországba menekült Abaffi tokaji csapatai elől. 

Leskov várában halt meg. 
Vallásos témájú költeményeket írt, de nem folytatott állandó 

költői tevékenységet, csupán életének egy-egy válságos szakaszá-
ban keresett vigaszt, megnyugvást egy-egy vallásos ének megírá-
sában. A hagyományos reneszánsz énektípust művelte. 

A reformáció azonban egy ideig még erősen tartotta magát Ung-
váron és környékén. Amit Drugeth György nem tudott befejezni, 
azt folytatta fia, Homonnai Drugeth János (?—1645) és felesége, 
Jakusics Anna. Ök határozták el, hogy a homonnai jezsuita kollé-
giumot áthelyezik Ungvárra. Az 1640. július 31-én kelt alapítóle-



vélben kötelezték magukat, hogy a kollégium részére új épületet, 
szerzetesházat, templomot építtetnek. Az új kollégium a jelenlegi 
görög katolikus székesegyház és püspöki palota helyén állt. A kol-
légium már majdnem készen volt, amikor 1644-ben I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem Kassára menet megszállta Ungvárt és 
bombái súlyosan megrongálták a kollégiumot. Drugeth Jánosnak 
is menekülnie kellett Lengyelországba. 1645-ben tért vissza, de 
még abban az évben meghalt. Felesége, Jakusics Anna hajtotta 
végre férje végakaratát. 1646-ban a jezsuiták már Ungvárra köl-
töztek, s hosszú időn keresztül jelentős szerepet játszottak Ungvár 
kulturális életében. 

1646. április 24-én Jakusics Anna szorgalmazására jött létre 
Ungváron a vallási unió. Az ungvári uradalom 63 papja egybegyűlt 
a várban, és Rosztosinszky Péter s Kosovics Gábor kezdeménye-
zésére csatlakoztak a római egyházhoz. Három feltétel mellett el-
ismerték az egyház látható fejéül a római pápát: 1. a keleti egyház 
rítusát teljes egészében megtarthatják; 2. a püspöküket a papság 
választja, a pápa csak megerősíti; 3. az unitusok teljesen egyenlő 
jogúak lesznek a római katolikusokkal. 

A jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia 1775-ben a je-
zsuita kollégium épületeit átengedte a Munkácsi Görög katolikus 
Püspökségnek. 

Az ungvári jezsuita kollégium igazgatója volt Tyukodi György, 
aki 1677-ben adta ki „Égi zengés" című könyvét Kassán. 1770-ben 
Balogh János jezsuita gimnáziumi tanár adott ki egy latin nyelvű 
munkát. 

Ha Ungvár régi központjától egy kissé eltávolodunk, a jelenleg 
Ungvárhoz tartozó Radváncon felkereshetjük a XVII. század jelen-
tős költőjének, Gyöngyösi Istvánnak (1629—1704) a kúriáját. A 
gazdag eperçesi prókátor fia elemi iskoláit Ungváron végezte. Iro-
dalmi műveltségre Sárospatakon tett szert. Első felesége egy Ung 
vármegyei nemes ember — Baranyai Gáspár — lánya, Baranyai 
Ilona volt. A költő Homonnai Drugeth Zsigmond ungvári jószágá-
nak is a fiskusa. Családja akkor is Radváncon lakott, amikor őt 
máshová szólította a kötelesség. 1669-ben ő is innen keltezte egyik 
saját kezűleg írt nyugtatványát: „Én Radvánczon lakozó Gy. Ist-
ván..." 1672-ben is hosszabb időt töltött itt, s majdnem letartóz-
tatták, mert egy radvánci lakos azt vallotta, hogy egy máramarosi 



sóhivatalnok az ungvári vásár alkalmából levelet hozott neki 
Husztról apósától, Baranyai Gáspártól, akinek menekülnie kellett, 
mivel az összeesküvő I. Rákóczi Ferencnek volt bizalmas embere. 
Gyöngyösi ügyvédi szolgálatait igénybe vette Zrínyi Ilona, akinek 
Thököly Imrével való házasságáról 1683-ban költeményt szerzett. 
1693-ban Kemény János emlékezetére írta a „Porábul megéledett 
Phoenix" című költeményét Lónyay Anna kérésére. 

A költő házára a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 1908. szeptember 
20-án nagy ünnepség keretében egy emléktáblát helyezett el a 
következő szöveggel: 

„Itt született 
Radvánczi Gyöngyösy István 

1620 körül t 1704 
a Murányi Vénus és egyéb művek 

XVII. századbeli költője. 
Emléke poraiból megélemedett 

phoenixként 
támadt föl honfiúi szívekben 

és emlékeiben, 
melyet a Gyöngyösy Irodalmi Társaság 

közreműködésével a költő szülőhelye 
Radváncz község 

emelt hazafias kegyeletből 1908-ban." 

Az emléktáblán a költő születési évszáma pontatlanul van fel-
tüntetve. 

Ungvár történetének rövid békés időszakát a XVII. század végén 
a Thököly-szabadságharc küzdelmei váltották fel. 

1683. január 9-én Thököly katonái Petneházy Dávid vezetésével 
este „az Ung vizén jég hátán" átmenve meglepték az ungvári őr-
seget, mert Homonnai Gáspár a várba fogadta a lengyel és kozák 
segélycsapatokat. A lengyelek a támadás elől a jezsuiták kollégi-
umába és a várba menekültek, s puskáik tüzével távozásra bírták 
a kurucokat, akik azonban úgy felperzselték a várost, hogy tíz ház-
nál több nem igen volt lakható benne. Gazdag zsákmánnyal tértek 
vissza. A lengyel király emberei és Absolon Dániel nyilatkozatokat 
írtak alá, hogy Thököly szabadon távozni engedi a lengyeleket. 



Homonnai és az ungvári várba rekedtek Lengyelországba távoz-
hatnak, s a jószágát sem fogják a kurucok bántani, míg semleges 
marad. 

Homonnai azonban nem akart távozni, nem engedelmeskedett 
a török szövetségében bízó Thökölynek: „Ha a német igájától kel-
lenék is félnünk, vajon szabadságot nyerünk-e a pogány alatt". 

Február végén Ungvár tájékát tatár és kuruc hadak pusztítot-
ták. Thökölyt bosszantotta Homonnai állhatatossága. Csicsva és 
Varannó elfoglalásakor karóba húzatta a volt kurucokat. Mielőtt 
emberei Ungvár ostromához kezdtek volna, Homonnai Zsigmond 
május elején meghalt. Tévesen állítják egyes források, hogy Thö-
köly végeztette ki. Június 15-én kezdődött az ungvári vár ostroma. 
Madocsányi és Senyey a vadaskert felől támadtak ágyúikkal, s 
hamarosan ezek megtették hatásukat. A várban ekkor Homonnai 
Bálint püspök, Barkóczi László, Klobusiczki Ferenc s Ödönfi László 
maradt. A lengyelek kérték Thökölytől az ostrom megszüntetését, 
de ekkorra már ennek ágyúi felgyújtották a kálvinisták templomát, 
a jezsuita kollégiumot, tűz pusztította a város épületeit. Petneházy 
Dávid s Absolon Dániel június 27-én aláíratta a védőkkel a meg-
adásról szóló egyezményt. 

A Thököly vezette szabadságharcnak igen gazdag és sokszínű a 
költészete. Költőink közül többen a nemzet megmentőjét látták 
Thökölyben, mások meg elítélték, amiért a pogánnyal szövetkezve 
elárulta a kereszténység ügyét. 

Gyöngyösi István „Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassá-
gáról" című költeményében így ír: 

„Az ki régen fegyvert fogott hazájáért 
Küzködik is annak megmaradásáért, 
Mint amaz nagy Hector régente Trójáért, 
Avagy Horatius Róma váltságáért". 

„Ugyanis, az talám célja fegyverednek, 
Hogy végig űzd felvett igyét nemzetednek 
Melynek nyavalyái most is felesednek, 
Ha te nem orvoslod, meg is nehezednek". 



Az ungvári vár elfoglalásánál serénykedő Petneházy Dávid a 
„Thököly haditanácsá"-ról szóló költeményben így vélekedik: 

„Vitézség, harc, próba nekünk ez életünk, 
Ebben helyeztetett minden bölcsületünk, 
Ezzel terjedett el vitéz hírünk-nevünk 
Ezzel végződjék katona-kenyerünk!" 

„A megnyomorítottakra ne mérj még több csapást" című költe-
mény ismeretlen szerzőjének egészen más a véleménye: 

„Ez-é a szabadság, amidőn hazádot 
Pusztítod és igaz ügyében rongálod, 
Szomszéd barátodnak javát fólprédálod, 
Igaz atyádfiát mint pogánt levágod? 

Ez-é a szabadság, midőn így kóborlasz, 
Megromlott hazádon te magad tolvajlasz, 
Prédálsz mindeneket, húzsz, vonsz, ölsz vagy fosztasz, 
Magad nemzetedre sok ínséget osztasz? 

Ez-é a szabadság, hogy törökhez hódulsz, 
Őnéki hogy fizess, ártatlan túl koldulsz, 
S ha nem ád, fegyverrel mindeneket földúlsz 
S magad vagy oka, hogy nemzeteddel pusztulsz?" 

A Thököly fogságában először Munkácson, majd Ungváron is 
raboskodó Koháry István (1649—1731) is így kesereg hazája és a 
maga sorsáról: 

„Azelőtt strázsája 
Volt hazánk bástyája 
Az kereszténységnek 
Nevezetes híre 
Majd égig felére 
Magyar nemzetünknek, 
Szüntelen nagy kárt tett, 
Ellent állott s vetett 



Pogány ellenségnek. 
Török adajának 
Terhét igájának 
Miolta felvette 
Ösztön, ostor, járom, 
Mely nékem is károm, 
Forognak előtte, 
Régi titulusát 
S ahhoz való jussát 
Immár elvesztette". 

A Thököly-szabadságharc bukása után az ungvári vár ismét a 
császáriak kezébe került. Drugeth Bálint korbávi püspök halálával 
a vár és a hatalmas uradalom visszaszállt a koronára, majd há-
zasság révén gróf Bercsényi Miklós (1665—1725) szerezte meg, aki-
nek a vár belsejében még most is fennálló négyszög alakú palotája 
valóságos múzeum volt. A finom ízlésű főúrnak értékes festmény-
és rézmetszet-gyűjteménye, gazdag könyvtára, fegyver- és régi-
ségtára volt. Palotáinak fényes berendezése fejedelmi pompával 
tündöklött. 

Bercsényi első házasságát Homonnai Drugeth Krisztinával, 
Drugeth Krisztina „istenes" életét és halálát, valamint gróf Csáky 
Krisztinával kötött második házasságát Kőszeghy Pál (XVII. sz. 
vége — XVIII. sz. eleje) verselte meg. Költeménye a korabeli főúri 
társasélet remek ábrázolása. Megismerhetjük belőle Bercsényi be-
vonulását Ungvárra, főispáni beiktatását, az ungi medvevadásza-
tot, a tiszai halászatot, az ungi erdőségek őszi hangulatát. 

Ungvár vára 1704-ben adta meg magát a felkelő kurucoknak. 
Pálóczi Horváth György ezt írta naplójába: „Ugyanezen esztendő-
ben (1704) die 17 martii Svetlik Ferenc ungvári német commen-
dáns Ungvár várát nagy hosszas disputatio után, minthogy már 
Munkács várát feladták vala, látván, hogy az... munkácsi német 
ezen megyen el, feladta jó capitulatio mellett Ung várát". 

Ungvár elfoglalásáról olvashatunk Thaly Kálmán ,Д székesi gróf 
Bercsényi család" című monográfiájában. Ö adta ki Bercsényi Károlyi 
Sándorhoz és Rákóczi fejedelemhez írt leveleit is négy kötetben. 

A szomszédos Munkács fejedelmi ura, II. Rákóczi Ferenc gyak-
ran vadászgatott együtt Bercsényivel. Lengyelországba való me-



nekülésük után hasonló sorsú bajtársakként tanácskoztak arról, 
miként fordíthatnák az európai helyzetet hazájuk hasznára. 1703 
tavaszán együtt tértek haza s álltak a felkelő kurucok élére. 

Rákóczi Ferenc szívesen tartózkodott az ungvári várban, gyak-
ran fogadta itt külföldi követeit. Beniczky Gáspár (XVII—XVIII. 
sz.), Rákóczi titkárának a naplója eleven részletességgel örökítette 
meg Rákóczi ungvári napjait. 

A fejedelem emlékirataiból tudjuk, hogy milyen szomorú emlé-
kei is fűződnek ehhez a tájhoz az 1710. esztendőből: 

„Soha életemben még nem fogott el olyan eleven szánalom, mint 
Patakról Ungvárig tartó másfél napi utamon. November hava volt, 
a főidet már hó borította. Hosszú szekérsorokkal találkoztam, me-
lyeken alsó—magyarországi, azaz Vágón túli nemesek és tisztek 
feleségei menekültek az ellenség elől. Könnyekkel szemükben bi-
zonyították nekem férjük hűségét és ragaszkodását. Szállást és 
ellátást kértek tőlem. A sárban és a félig megfagyott latyakban 
összetört és megrekedt szekereken hidegtől átjárt kisgyermekeik 
sírtak. Helyzetük meghatott, megtettem, amit tehettem, de mindez 
nem volt képes enyhíteni pillanatnyi helyzetükön, sem biztosítani 
jövőjüket. Nem sokáig tartózkodtam Ungvárt, hanem átmentem 
Munkácsra..." 

Hamarosan a fejedelem maga is bujdosóvá vált. 
Rákóczival együtt Mikes Kelemen (1690—1761) is jár t Ungvá-

ron. Itt született és nőtt fel későbbi szerelme, Kőszeghy Zsuzsika, 
Kőszeghy Pál költő lánya, aki azonban Rodostóban Bercsényinek 
lett a felesége. 

A Rákóczi-szabadságharc után az ungvári várban egészen 
1775-ig császári ezredek tanyáztak, amikor Mária Terézia a várat 
az Ungvárra áthelyezett munkácsi görög katolikus püspökségnek 
adományozta. 1778-tól hosszú ideig papnevelő intézet volt benne. 
Jelenleg honismereti múzeum. 

A vártól nem messze található Ungvár egyik legszebb épülete, 
a görög katolikus püspökség egykori palotája és a székesegyház. 
1775-ig a jezsuitáké volt és a vár régi falain belül állt, de a szerzet 
eltörlése után Mária Terézia ezt is a görög katolikusoknak adomá-
nyozta. 1780-ban gróf Andrásy István királyi biztos adta át ünne-
pélyesen Вacsinszky András (1732—1809) püspöknek. Bacsinszky 
nagy műveltségű, széles látókörű, tudós ember volt. Liturgikus 



ószláv nyelven kiadta a Bibliát. Kricsfalusy György ungvári gim-
náziumi tanár az ó tiszteletére fordította magyarra a görög kato-
likus misét, amely a görög szertartású liturgikus irodalomnak első 
magyar nyelvú emléke. 

A görög katolikus egyházi irodalom erősen fellendült ebben az 
időben és a későbbiek során. Főleg Popovics Vazul püspök, Lucskay 
Mihály esperes, Balugyánszky Endre kanonok, Homicskó Miklós 
hittanár, Roskovics Emánuel teológiai tanár, Roskovics Ignác 
nagyprépost és Firczák Gyula teológiai tanár nevét kell megemlí-
tenünk. 

Bacsinszkynak és Kricsfalusynak is jó ismerőse volt Kazinczy 
Ferenc (1759—1831), aki a kassai tankerület elemi iskolájának fel-
ügyelőjeként többször ellátogatott Ungvárra. Levelezett Ba-
csinszkyval, s a munkácsi várból kiszabadulva Ungváron felkeres-
te a püspököt. Később Kricsfalusytól kapta meg Dayka Gábor tíz 
versét, hogy felvehesse készülő Dayka-kötetébe. 

Dayka Gábor (1769—1796) fiatal életének utolsó esztendejét 
Ungváron töltötte az itteni gimnázium tanáraként. 1795. december 
21-én vette át a retorikai osztályt. Megromlott egészségű, beteg 
ember volt, amikor ide került. Közben Kassán rövid ideig megpró-
bálta gyógyíttatni magát, de visszatért Ungvárra, érthetetlen okból 
lemondott tanári állásáról, s itt „1796. Octób. 20-dikán, kiszára-
dásban, elaludt örökre. Tetemei másnap a kálvária hegyén tétetett 
sírba, a közönséges temetőben". 

A gimnázium igazgatója, Fekete Imre latin nyelvű elégiával bú-
csúztatta. Sírja ma ismeretlen, semmilyen emlékjel nem maradt 
utána. 

Bajza József — Dayka költészetét méltatva — sajnálkozva írta: 
„Az Ungvárott megforduló, ki talán Daykának tisztelője, hiába fog-
ja kérdeni, hol nyugszik a Gratiák e kedvelte. A domb, mely egykor 
fölötte emelkedett, lesüllyede, s nincs ki a szent helyet kimutassa 
többé". 

„Az Ungvárott megforduló" nem találkozik Dayka emlékével, de 
azt, hogy a magyar irodalom legnagyobb költője, Petőfi Sándor jár t 
a városban, egy emléktábla és a nemrég, 1990. szeptember 29-én 
felavatott szobor is hirdeti. 

Ha a város történelmi részéből átsétálunk a gyalogjáró hídon, 
akkor a szemben lévő parkban találkozhatunk Petőfi Sándor szob-



rával, Ferenczy Béni csodálatos alkotásával. Úgy érezhetjük, mint-
ha csak most lépett volna ki közénk a költő a háta mögött álló 
egykori Fekete Sas vendéglőből. A vendéglőt már rég lebontották, 
de a tér egyik épületén emléktábla jelzi a helyét: „Ezen a téren 
állott a Feketesas-vendéglő, melyben 1847. július 11—12-ike kö-
zött éjjel Petőfi Sándor megszállott. Emelte a Gyöngyösi Irodalmi 
Társaság 1911-ben". 

Petőfi Sándor 1847. július 10-én búcsúzott el barátjától, Kazin-
czy Gábortól, és Királyhelmecen, Leleszen keresztül indult Ung-
várnak: „Késő este értem Ungvárra. Itt kezdődik ama nagy róna-
ság, mely tart egészen a Dunáig, s melyen kénye kedve szerint 
csavarog a Latorca, Tisza, Szamos, Kraszna, Kadarcs, Hortobágy, 
Berettyó, Körös, Maros stb... 

Ungvár egyébként szörnyen komisz város. Piszkos és rendetlen. 
Épen olyan, mint a részeg ember, ki pocsétába bukott, s most sá-
rosan tántorog hazafelé" — írta úti leveleiben. 

Nem valami hízelgő vélemény! De mentségére legyen mondva, 
hogy a város történelmi nevezetességével nem volt ideje ismerked-
ni. Bercsényi sasfészke a külvárosi vendégfogadóból tűnt „pocsé-
tába bukott" részegnek. 

Petőfi egy éjszakát töltött a vendéglőben, amely egy korabeli 
dokumentum szerint így nézett ki: „Vendéglő a sashoz! Ézen épület 
a hídon túl szilárd anyagból, zsindellyel fedve épült 1780-ik évben. 
Az utcáról három bejárata van. Nyolc szobából, egy konyhából áll. 
Részint a bérlőnek lakásul, részint az idegenek és a városiak ké-
nyelmére szolgál. Az istálló szintén jó anyagból és mintegy 16 ló 
befogadására alkalmas". 

A költő talán még aznap este megírta az „Úti levelek" Ungvárról 
keltezett példányát, s másnap indult tovább Munkácsra. 

Az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság 1911. október 15—én 
állította emléktábláját. A leleplezési eseményt egy 24 oldalas ki-
advány örökítette meg: „Petőfi Sándor ungvári emléktáblájának 
leleplező ünnepe 1911. október 15-én. Kiadja az Ungvármegyei 
Közművelődési Egyesület. 1911." 

Az emléktáblával jelölt épületben jelenleg Művészeti Iskola van, 
amelyben egy állandó Petőfi-emlékkiállítás tekinthető meg. 

Petőfi, Kossuth, Eötvös, Vörösmarty személyes ismerőse volt 
Mészáros Károly (1821—1890) ügyvéd, író. 1850-ben költözött 



Ungvárra, s a vármegye törvényszéki ülnöke, majd gyakorló ügy-
véd lett. A magyar kormány egykori tábori „historiographus"-ának 
nagy szerepe volt Ungvár irodalmi életének a megszervezésében. 
Ó alapította és szerkesztette a Kárpáti Hírnököt 1861-ben, az Ung-
vári Hírlapot (1875—1878), az Ung című hetilapnak is tizenhat 
éven át volt szerkesztője és munkatársa. „Ungvár története a leg-
régibb időktől máig" (Ungvár, 1861) című munkája sok érdekes 
adatot tartalmaz a város történetéből. 

A vidék történelmi múltja másokat is érdekelt. Horváth János 
levéltáros hozzáfogott a vármegye történetének a megírásához. Ta-
body Jenő főjegyző meg Ung vármegye 1867—1892 közötti törté-
netét ismertette. 

A múlt században lendületes fejlődésnek indult a szépirodalom 
is. 

Tarnóczay Tivadar gimnáziumi tanár Kázmér név alatt adta ki 
költeményeit. Fincziczky Mihály (1842—1916) verseit a Felvidék 
közölte. Berczy Károly Anyegin-fordításának hatására eredetiből 
kezdte fordítani Puskin és Turgenyev műveit. Még egri diák korá-
ban megismerkedett Kiss Józseffel, aki 1870-ben oroszból fordított 
verseket kért tőle a Képes Világ számára. „Magyar-orosz népda-
lok" címmel népdalgyűjteménye ugyancsak 1870-ben a Kisfaludy 
Társaság gondozásában jelent meg. 

A helyi ruszin irodalom múlt századi képviselője volt Csurgovics 
János (1791—1862) görög katolikus nagyprépost és tanár, az ung-
vári főgimnázium igazgatója és Duchnovics Sándor (1803—1865) 
kanonok, költő, próza- és drámaíró, pedagógus. Művei az általa 
alapított ruszin nyelvű irodalmi aim an ach okban, kalendáriumok-
ban, galíciai időszaki kiadványokban jelentek meg. Első verseit 
magyarul és latinul írta. Magyar versei Berzsenyi, Kölcsey, Virág 
Benedek hatását tükrözik. Nagyon kedvelte Duchnovics a magyar 
szentimentalizmus képviselőjének, Ányos Pálnak a költészetét. 
„Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál" című elégiáját 
1835-ben átköltötte ruszinra. Duchnovicsot az itteni ruszinság első 
nemzeti írójaként tartják számon. 

A század végén, 1880-ban indította Jovánovits János az Ungvár 
című hetilapot, s majd helyette 1881 decemberében az Ungvári 
Közlönyt. О szerkesztette még az Ungmegyei Naptárt és az Ungvári 
Naptárt szépirodalmi tartalommal. 



Ungváron kezdte a verselést Vidor Marcell (1876—1945) költő, 
író, újságíró, aki a Határszéli Újságot szerkesztette. Alapítótagja 
és meghatározó egyénisége volt az Ungmegyei Közművelődési 
Egyesület keretén belül létrejött Gyöngy ösi Irodalmi Társaságnak. 
A társaság 1906. november 10-én alakult meg 36 taggal a várme-
gye nagytermében, s ez szintén fejlődést hozott az irodalmi életben. 
A társaság ápolni kezdte az irodalmi hagyományokat, irodalmi es-
teket, felolvasásokat szervezett, tömörítette az irodalmárokat, 
megjelentette a társaság évkönyveit. Szabó Albert, Kovássy Ele-
mér, Magyar Bálint és Kiss Géza jelentkezett versekkel. Elbeszé-
léseket írt Mocsári Miklós, Usz Irén. 

Az irodalmi hagyományok ápolásában elévülhetetlen érdemei 
voltak az ungvári gimnáziumnak. A gimnázium 1773-ig a jezsui-
ták vezetése alatt működött. A rend feloszlatása után egy ideig a 
régi helyén, a kollégium déli részében megmaradt. 1783-ban fog-
tak hozzá az új gimnázium felépítéséhez. Ez a gimnázium az egy-
kori Rákóczi utcában volt. 1857-ben a gimnáziumot a VII. és VIII. 
osztállyal főgimnáziumi rangra emelték. 1894-ben épült a gimná-
zium harmadik épülete, ma az egyetem kémiai fakultása. Az ung-
vári gimnáziumnak több neves növendéke és tanára volt, akik ma-
gasabb szintre igyekeztek emelni a helyi kultúrát. 

1857-ben Zoltsák János, a gimnázium magyartanára felhívást 
tett közzé Dayka Gábor sírjának felkutatására. 1870-ben megala-
kult a Dayka Gábor Önképzőkör. Varannai István tanár pontosí-
totta Dayka születésének dátumát 1768. március 22-ről 1769. 
március 21-re. 1909 októberében pedig a gimnázium előtti park-
ban felavatták Dayka Gábor carrarai fehér márvány mellszobrát, 
Szamovolszky Ödön nagybereznai születésű szobrászművész alko-
tását. Az ünnepségen képviseltette magát a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Kisfaludy és a Petőfi Társaság. 

Fülöp Árpád (1863—1953) tanár ez alkalomra írt költeményével 
így állított szóban is emlékmüvet a költőnek: 

„És íme, megjelensz e nap közöttünk 
Képmásodon a lelked tündököl, 
A méla bút, mely fátyolozta arcod 
A diadal dicsfénye váltja föl. 
Itt állsz s tekintesz — élővé teremve — 



A téged méltón ünneplő seregre. 
Itt ahol éltél, s tested porladott, 
Ily szép nap rád sohasem virradott". 

A költő szobrát később, sajnos, eltüntették, s most „területi szék-
városunk Dayka Gábor-szobra ma is egy raktárban, ládába sze-
gezve váija, hogy újra megláthassa a napvilágot". 

Fülöp Árpádról szólva el kell mondanunk, hogy 1893-tól volt a 
gimnázium magyar-latin szakos tanára. О is jelentős alakja Ung-
vár irodalmi életének. Versei, színmüvei s hatalmas Hunyadi epo-
sza jelzi írói tehetségét. Mivel erdélyi származású volt, az irodal-
mon kívül a fafaragással is foglalkozott. Fafaragó művészetét 
Móricz Zsigmond is megcsodálta, amikor e század 20-as éveiben 
irodalmi előadói útja során Ungváron felkereste Fülöp Árpádot, 
aki a mai Szovjet utca 24-es számú házban lakott. Hatvan eszten-
dőt élt a városban „az Ung vize mellett". 

Nyolc évet töltött a gimnázium falai között Szabó Ervin (1877— 
1918). Itt érettségizett 1895-ben. Aktív tagja volt a Dayka Gábor 
Önképzőkörnek, a hetedik osztálytól az önképzőkör könyvtárosa 
is volt. Apja halála után költöztek édesanyjával Ungvárra. A Csa-
torna utca 3. számú házban laktak. 

A gimnázium neves tanára volt Szabó Dezső (1879—1945). Az ő 
életének és pályájának meghatározó állomása lett Ungvár: „A háború 
első három évében Ungvárt voltam tanár. Azóta hitvány napok járnák 
nálam. Elvették szánalmam ölelését, örök gyermekségem hősi mozdu-
latait, a jobb holnap hitét. Mint kapzsi szüretelők, kitapostak szívemből 
minden testvéri vágyakozást. De azért még most is friss könnyeim 
vannak az ungvári napok számára. Mert ott ismertem meg minden 
emberi szenvedést, ott láttam meg a tragikus ember minden útját". 

1914-től az Ungvári Állami Főreáliskolában magyar-francia 
szakos tanárként dolgozott. Ungváron változott át az esszéíró 
Szabó Dezső szépíróvá. Két tanulmánya, tizennyolc elbeszélése 
született itteni tartózkodása idején. Egyik legjelentősebb elbeszé-
lésében, a Tanárok (Nyugat, 1916) címűben, mutatja be legjellem-
zőbben Ungvár mindennapjait, az iskola életét. Az elbeszélés egyik 
hőse Mazokay tanár úr valójában Mazucli Ede (1862—1927) ma-
gyar-latin tanár, aki a gimnázium Dayka Gábor Önképzőkörének 
volt a vezetője, több irodalmi tanulmánynak a szerzője. 



Szabó Dezső első kisregényét, a „Nincs menekvés"-t is az Ung-
megyei Könyvnyomda segítségével adta ki 1917-ben, s itt született 
meg legnagyobb regényének „Az elsodort falu"-nak alapgondolata. 
Maga az író így vall erről 1940-ben: „Egyszer aztán az ungvári 
Cikerén bujdosva: belém hullt ez a cím: Elsodort falu. Hónapokig 
hordtam magamban. Egy elbeszélés is próbálkozott belőle, mely 
az elsodort falusi házak és a tengerré lázadó patak drámáját akar-
ta egy pár jelenetbe domborítani. Két-három oldal meg is született 
belőle, s négy-öt első mondata a későbbi regény bevezető mondatai 
lettek. ...Aztán a kezdő nyár egy délutánján, az ebéd után, az ung-
vári Korona kávéházban egyetlen pillanatban elém alpesedett az 
egész regény. Lélegzet elfúlva kértem papírost a pincértől, s mint 
rohanó diktálásra, villámgyorsan tettem a papírosra a fejezetek 
címeit". 

1915-ben itt írta és innen publikálta Szabó Dezső a Tett hasáb-
jain a magyar irodalmi avangard programtervezetét. Az Ölj! című 
novellából tudjuk, hogy egy ideig a Dajbóc utca 17. szám alatt la-
kott, de ez a ház ma már nincs meg. Megvan viszont az a Kálvária 
(ma Tyihaja) utcai ház, ahol a leghosszabb ideig élt és több művét is 
alkotta, s felújítva áll a Korona étterem épülete is, amely a század 
eleji Ungvár irodalmi és művelődési életének egyik centruma volt. 

Szabó Dezső még később is visszatért a városba. A 30-as évek-
ben előadókörúton vett részt a vidékünkön. De többen is megfor-
dultak a jeles magyar írók közül Ungváron. Többek között a már 
említett Móricz Zsigmondon kívül Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső 
művészetével ismerkedhetett meg az ungvári közönség. 

Az Ungvárról elszármazott magyar írók között is voltak kiváló 
emberek. Itt született Pásztor Árpád (1877—1940), író, újságíró, 
világjáró riporter. Egyik versében így emlékezik a városra: 

„Ez hát a város, hol születtem? 
Oh tőle mily idegen lettem. 
Az ismeretlen, szürke házak 
Ki tudja, hogy már mikor láttak. 

Itt jár t anyám derülten, szépen 
Ifjúsága szent idejében. 



Itt élt apám... Álomkép nékem, 
Meghalt, mikor még alig éltem. 
Az ungvári kis temetőbe 
Van valahol sírja benőve. 

S ha szellő száll felém a légben 
Egy el nem csókolt csókját érzem". 

Innen származott Janouics Jenő (1872—1945) színigazgató, iro-
dalomtörténész, a Kolozsvári Nemzeti Színház rendezője, igazga-
tója; Atzél Endre (1865—1935) író, újságíró, a Borsszem Jankó 
munkatársa. Itt kezdte irodalmi tevékenységét Mácza János 
(1893—1974). 1912-től 1915-ig az Ungvári Közlöny munkatársa 
volt. Versei, színikritikái jelentek meg a lapban. 

Ungvárhoz kapcsolódik Mécs László költői indulása. 1920-tól 
Nagykaposon, 1929-től Királyhelmecen volt plébános. Első verses-
kötete „Hajnali harangszó" címmel Ungváron látott napvilágot. Itt 
szavalt először színpadon nagy közönség előtt az ungvári városi 
színházban Petőfi Sándor születésének századik évfordulójára ren-
dezett emlékesten. Jó barátja volt Rácz Pál, a Kárpáti Magyar 
Hírlap főszerkesztője. 

„Madaraival dicsekszik" című költeményében Mécs László így 
mutatja be önmagát: 

„Mint mások, költött jó, rossz verseket. 
Pár verse, mint a betlehemesek, 
angyal-ruhában, csillagos süveggel 
magyar tanyákon gajdol este, reggel 
bort, búzát, békességet énekelve, 
rubint szívét betlehemként cipelve, 
melyben jászlában mosolyog a gyermek 
s nem fagy meg, mert a barmok rálehelnek, 
nyomukban meg groteszk gubák görbe 
kolompos bottal járnak a torz tükörbe 
mutatják be a lelkek bűntől eltorzult szemét, 
ál-jóságát s a gyűlölet-zenét! 



Parasztot, munkást nem dicsér divatból, 
de velük él, mint ló, szamár közös-vályu zabtól. 

Szárnyon szállhatna, fenkölt, mint az angyalok 
s parasztcsizmába földön jár, virágok közt gyalog. 
Menj hozzá: dicsekedve rádrivall 
a maga-fogta madaraival, 
meg avval, hogy Rácz Pál az ö komája, 
nem a cigány! az író: öt gyerek sovány papája. 
Katolikus: a tornyán nemzetközi zászló 
s egyben hajszolt magyar! Ez ő: Mécs László." 

Többen voltak olyanok, akik hosszabb-rövidebb ideig a város 
különböző iskoláiban tanárkodtak. Megemlíthetjük Kovai Lőrinc 
író, Martinko András nyelvész, irodalomtörténész nevét. 

1920-ban Ungváron megjelent a Munkás Újság, a szocialista 
eszmék és a szocialista irodalom terjesztője. Szerkesztője Gáti Jó-
zsef (1885—1944), Fejér Herman (1892—1935) és Török Pál 
(1898—1936) volt. Az újság tudósított a Dolgozók közművelődési 
Egyesületének tevékenységéről. Megtudhattuk belőle, hogy gyak-
ran szerveztek matinékat, amelyeken Petőfi, Ady, Kiss József, Ba-
lázs Béla, Gábor Andor, Gyóni Géza, Kassák Lajos, Várnai Zseni 
írásai hangzottak el. Előadói voltak Illés Béla, Kostyalik Géza, 
Mácza János, Fűzi Bertalan, Hajdú Gyula, Andics Margit. 

Megtudhatjuk azt is a lapból, hogy 1931 augusztusában és 1936 
májusában Fábry Zoltán (1897—1970), 1935—1938 között minden 
esztendőben Barta Lajos, 1931-ben Balázs Béla (a szovjet filmmű-
vészetről) tartott előadást Ungváron. 

1937. december 6-án az erdélyi magyar írók: Tamási Áron, Mol-
ter Károly, Kacsó Sándor, Szentimrei Jenő, Liget Ernő és Sz. Fe-
renci Zsizsi látogattak Ungvárra s tartottak nagy sikerű előadást. 

1938 tavaszán az Asszonyok és Lányok Egyesületének rendez-
vényén Várnai Zseni lépett fel. 

A Munkás Újság azonban sem a helyi irodalom fejlődésében, 
sem az irodalmi hagyományok ápolásában nem játszott különleges 
szerepet. 1920—1938 között mindössze húsz vers jelent meg a lap-
ban: Petőfi, Hidas Antal, Madarász Emil verse, öt versfordítás és 
tíz vers teljesen ismeretlen helyi szerző alkotása, akik közül csu-



pán kettőnek, a csongori földműves Bíró Károlynak és az ungvári 
Csillag Lenkének (Stella néven) jelent meg névaláírással költemé-
nye. Az elbeszélések szerzői között Karikás Frigyes, Zalka Máté, 
Gergely Sándor, Hidas Antal, Mácza János, Kahána Mózes, Barta 
Sándor, Szabó Ferenc nevét találjuk. 

Illés Béla (1895—1974) 1920—21-ben Kárpátalján illegális pár t - . 
munkát végzett, munkatársa volt a Munkás Újságnak is, ezért 
szólt „Ruszin Petra temetése című művéről az újság elismerő han-
gon: „Illés Béla elvtárs sokáig itt élt, itt dolgozott közöttünk. Be-
járta a Verhovina szomorú kupacait, belenézett a ruszin proletár 
legnyomorultabb nyomorúságába, látta a férges, bűzös vackokat, 
ahol laknak, a puliszkát és a zabkenyeret, amit esznek, azt a pál-
lott örömtelen életet, amit élnek. Ismerte a ruszin dolgozó elálla-
tiasodásának okait és élete feladatául tűzte ki, hogy azokat meg-
szüntesse... Sikoltás ez a könyv a halódó, segítségtelen ruszin 
proletár megmentésére. Vádirat ez a könyv..." 

Elbeszéléseinek keletkezéséről Illés Béla visszaemlékezései szá-
molnak be. 1920—21-ben Kárpátalján szigorú cenzúra volt. Akis 
országrészt ellenőrző Párizs tábornoknak azonban szent volt a 
szépirodalom, igen tisztelte azt. A környék politikailag „kényes" 
eseményei és a nyomor okozta társadalmi konfliktusok nem kap-
hattak helyet az itteni lapokban; a versek, elbeszélések előtt azon-
ban szabad volt az út. Amit tehát nem lehetett vezércikkben vagy 
hírek formájában leadni, az Illés megírta elbeszélésekben s az Ung-
vári Munkás hasábjain jelentek meg. Legjellemzőbb darabjai: a 
Suhaj legendák, Az öreg Luna, Az erdő rémmeséi, Pemétei csoda, 
Legenda a Verhovináról. A „Nikolaj Suhaj" és a „Kárpáti rapszó-
dia" vidéke és hősei szólalnak meg bennük. Hogy ezek a művek 
nem hatottak túlságosan az itteni irodalom fejlődésére, annak az 
okát az általuk ábrázolt „társadalmi szféra túlpolitizált optikájá-
ban" kell keresni, hogy szerzőik eltúlozták a tények, a cselekvések 
és a szereplők társadalmi súlyát. 

A hagyományápolásban is ezt figyelhetjük meg. A „zsinóros ma-
gyar hazafi" Petőfivel szemben csak a „világszabadság" eszméjét 
hirdető költőt állították: „Petőfi a miénk és azoké, kik a demokra-
tikus egység útjára lépnek minden reakciós meghátrálás ellen, a 
fasiszta támadók ellen, a nép jobb életéért, nemzeti egyenjogúsá-
gáért". Szembeszállva Petőfi költészetének kisajátítóival, nem vet-



ték észre, hogy Petőfi kisajátíthatatlan. Ilyen értelemben vallották 
elődjüknek Dózsát és Rákóczit is. 

Nem kedveztek a helyi irodalmi fejlődésnek és az irodalmi ha-
gyományok ápolásának a gyakori történelmi és társadalmi válto-
zások sem. 

1934-ben ezen a vidéken 37 magyar nyelvű újság, folyóirat meg-
jelenését tette lehetővé a csehszlovák burzsoá demokrácia. 1945 
után egyetlen egy sem jelenhetett meg. Bár 1945 májusában meg-
indult önálló hetilapként a Munkás Újság, de még az év decembe-
rében megszűnt. Helyébe az ukránból fordított Kárpáti Igaz Szó 
lépett, amelynek a szerkesztősége hosszabb ideig az egykori vár-
megyeháza épületében kapott helyet. Itt van a Kárpáti Kiadó ma-
gyar szerkesztősége és a Ragyanszka Skola köztársasági tan-
könyvkiadó magyar szerkesztősége is. Sokáig ez az épület volt 
Ungvár magyar irodalmi életének központja. Morvay Gyula, Sajtos 
Gyula, Sándor László, В alla László és Kovács Vilmos tevékenysége 
kapcsolódik ehhez az épülethez. 

1963-ban nyílt meg az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv 
és irodalom tanszéke az Október utcában, ahonnan több fiatal köl-
tő, irodalmár került ki. 

1965-től önálló napilapként jelenik meg a Kárpáti Igaz Szó. A 
szerkesztőség székhelye ekkor már a Duchnovics utcába kerül. Az 
újság irodalmi oldalain (Neon, Lendület, Új Hajtás) jelentkeztek 
az önálló kárpátaljai irodalmat megteremteni vágyó írók és költők. 
1989-től a Hatodik Síp, a kárpátaljai magyar irodalom fóruma, 
1990-től pedig a Kárpátalja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség lapja igyekszik támogatni ezt a törekvést. 

És ezzel most ungvári irodalmi sétánkat fejezzük be Kovács Vil-
mos Testamentumának egy részletével: 

„Uram, megjártam én is a poklod, 
ha teremtésed csodája hívott, 
kiosztva részem. 
Semminek sok volt, de csillagai írott. 
Uram, mostantól több lesz a gondod, 
s müved, a csoda, késve lesz készen". 

* * * 



Ungvártól az Ung völgyén föl az Uzsoki hágóig vezető út mentén 
találjuk a nevickei várromot. 1312 előtt Aba Amadé építtette, majd 
királyi tulajdonba ment át. A XIV. században a Drugethek kapták 
meg. Legendák, mondák fűződnek hozzá. Itt élt Denikő, aki pogány 
módra sanyargatta a környék népét. A vár építéséhez felhajttatta 
az öregeket és a gyerekeket, nem kímélte az asszonyokat: horda-
niuk kellett a követ, a fát, a meszet, sőt még az anyatejet is, amit 
a mész közé kevertek, hogy tartósabb legyen a habarcs. Mátyás 
király tudta csak megfékezni hatalmát. Párviadalban győzte le a 
varázserővel bíró amazont. 

A XVI. századvégén Homonnai Drugeth Gáspár lakott a várban, 
akit együtt gyanúsítottak Dobó Istvánnal a császár iránti hűtlen-
séggel. Az ő udvarában talált otthonra egy históriás énekszerző, a 
Hunyadiak dicsőségét magyar nyelven elsőként megéneklő Görcsö-
ni Ambrus (XVI. sz.), aki önmagáról költeményének versfejeiben 
ezt írta: „Ambrosius de Ghörchiien magnifico domino Gasparo Dru-
gith de Homonna in Hungvár condebat". Költeményében köteles-
ségének tartotta megörökíteni a nagy király alakját: 

„Én nem hallok oly jó ének szerzéket, 
Kik elühoznák jó fejedelmünket, 
Mátyás királt régi jó vezérünket. 
Elfelejtettük mi jóltett emberünket. 

Rendszerint megmondom ő eredetit, 
Nemzetiben fundamentom kezdetit, 
Nagy szeginységből felemelkedésit, 
Mátyás királnak megmondom dolgait". 

Históriás énekében megelevenednek Hunyadi János küzdelmei, 
Mátyás tettei, uralkodói erényei. Az 1567 körül írt müve azonban 
valamilyen oknál fogva befejezetlen maradt, mert csak 1485-ig, Bécs 
bevételéig szól Mátyás életéről. Feltételezhető, hogy Homonnai üldö-
zése is hozzájárult ahhoz, hogy Görcsöni nem folytatta ezt a nemzeti 
királyság eszméjét nyíltan hirdető művét. A király haddal foglalta el 
a nevickei várat, Homonnai pedig Lengyelországba menekült. 

Homonnai Drugeth Gáspárról Bornemisza Péternek nem valami 
jó véleménye volt: „Homonnai Gáspárról röttenetes hírek voltak 



mind nőtelen, mind nős korában, ki szolgáival jobbágyaival, azok 
feleségeivel sok undok dolgokat cselekedett mohón és telhetetle-
nül". 

A nevickei vár később Homonnai Drugeth Györgyre szállott, aki 
fiatalon halt meg, s özvegye, Dóczy Fruzsina egy ideig nyugodtan 
birtokolhatta, később azonban Homonnai Drugeth Bálint erőszak-
kal elfoglalta tőle. Majd csak 1602-ben kapta vissza ifjabb Homon-
nai Drugeth György Rudolf királytól. 

1619-ben Bethlen Gábor szállta meg, 1644-ben pedig I. Rákóczi 
György foglalta el s romboltatta le. Azóta hever romokban. 

A szép várrom környéke mind a mai napig kedvelt kiránduló-
hely, s aki még ismeri, elmeséli az itteni látogatóknak a vár dél-
nyugati falán növő vörös levelű repkény legendáját. 

Upornak, a vár egykori hatalmas urának volt egy gyönyörű lá-
nya, Eszter, aki beleszeretett apjának hű vadászába. Upor azonban 
a vén Gara hercegnek szánta a lányát, mivel annak idején elcsá-
bította a menyasszonyát, s ezért meg kellett ígérnie, hogy ha a 
lánya tizenhat éves lesz, Garához adja feleségül. A lány azonban 
gyűlölte a vén Garât, s nem akarta elhagyni az ifjú vadászt. Gara 
egy alkalommal a várudvaron megleste a lányát, és el akarta ma-
gával ragadni. Eszter minden erején összeszedte, a várfal széléhez 
vonszolta támadóját, s vele együtt levetette magát a mélybe. 

A monda szerint Eszter ártatlan véréből nőtt ki az a repkény, 
amely a várfalat borítja. 

* * * 

Ungvár és Munkács között félúton szőlővel ültetett dombok kö-
zött a szerednyei várrom hirdeti a Dobók egykori hatalmát, akik 
közül Gárdonyi Géza tette halhatatlanná „Egri csillagok" című re-
gényében Dobó István nevét. 

A XIII. században a templomos lovagok építették itt fel kolos-
torukat. Aztán a Szatmár megyei jánki pálos kolostor szerzetesei 
telepedtek le itt 1380-ban. Később a Pálócziak birtoka, míg végül 
a Pálócziakkal közös Pánk törzsből származó Dobó családra szál-
lott. Dobó István apja, Dobó Domokos az 1505. évi országgyűlésen 
Ung vármegye követeként vett részt. Hat gyermeke korán árva-
ságra jutott: Ferenc, a fiatalon elhunyt László, István, Domokos 



és két lány. Dobó István a mohácsi csata után visszavonultan élt 
egy darabig Ung megyei birtokán. Ferenc Szapolyai lelkes hívei 
közé tartozott, aki Gritti meggyilkolása után jelentős mennyiségű 
pénzhez jutott, mivel akkor a nagybányai pénzverdét irányította. 
Gondosan építették szerednyei várukat, s híres borkereskedők lé-
vén, rengeteg szerednyei bort szállítottak Lengyelországba. Dobó 
István Ferdinánd pártján állott. Ferencnek 1541-ben meggyűlt a 
baja Ferdinánd embereivel. Hűtlenség vádjával meg egy szered-
nyei hatalmaskodási ügy kapcsán Perényi Péter börtönbe záratta. 
István 1543-ban tízezer aranyat fizetett a királyi helytartónak. 
Ekkor lépett hivatalba is. Elvállalta az egri püspökség tizedeinek 
a beszedését. 1549-től lett Eger vára kapitánya. Az 1552. szep-
tember 11 és október 18 között lezajlott ostrom tette híressé nevét. 
Tinódi Sebestyén, az „Eger vár viadaljáról való ének"-ében rögtön 
az ostrom után versbe foglalta a győzelmet. Dobó ebben a műben 
csupán egy az egri hősök közül: 

„Vitéz Dobó mindenfelé forgolódék, 
Hol gyalog, hol lovon ő serénködék". 
„Vitéz Dobó benn földbástyában vala, 
Viadalhoz népit biztattya vala". 

Dobó testvérei, Ferenc és Domokos, Csabai Mátyást kérték fel, 
hogy írjon dicsőítő költeményt az egri ostromról. Műve „Encomium 
arcis Agriae" címen 1556-ban jelent meg Wittenbergben. Ebben a 
műben, érthetően, Dobó István az egri ostrom kizárólagos hőse. 

Dobó egy évvel a nagy diadal után átadta helyettesének a vár 
kulcsait, s visszavonult szerednyei és ruszkai birtokaira. Ferdi-
nánd azonban kinevezte Erdély vajdájává. 1556-ban, amikor Er-
dély újra elszakadt a Habsburgoktól, s Izabella fiával visszatért 
Erdélybe, Dobó Izabella fogságába került, de a felesége közremű-
ködésével sikerült megszöknie a szamosújvári várból s Szerednyé-
re lovagolnia. A királyné Dobónét és gyermekeit csak azzal a fel-
tétellel engedte szabadon, ha Dobó befogadja a szerednyei várba 
János Zsigmond katonáit. Az Erdély és a Habsburgok csatározá-
sainak frontvonalába került várat nem érezte biztonságosnak Do-
bó, s amikor kinevezték Léva kapitányának, a lévai várban fogott 
hatalmas építkezésekbe. Szerednye azonban továbbra is fontos sze-



repet játszott az egri hős életében. Kapitányai mindig tudósították 
az itt történt eseményekről. 

Talán nem véletlenül gyanúsította a császár az erdélyiekkel való 
összeesküvéssel. Dobó tudott arról, mi történik Erdélyben. Az ung-
vári Drugeth Gáspár és István is az összeesküvés gyanúsítottai 
voltak, akik leveleikben szintén beszámoltak neki arról, mi törté-
nik Erdélyben. 

Mégis nagy feltűnést keltett szerte az országban, amikor a csá-
szár 1569-ben letartóztatta és börtönbe záratta Dobó Istvánt és 
sógorát, Balassi Jánost. Balassi megszökött a börtönből, Dobó meg 
tagadta bűnösségét. 1572-ig raboskodott, amikor visszatérhetett 
szerednyei várába, ahol meghalt. Holttestét a közeli dobóruszkai 
templomban helyezték nyugalomba. 1575-ben fia díszes vörösmár-
vány síremléket állíttatott apjának, amelyen ez a sírfelirat hirdette 
dicsőségét: 

„Itt fedi síija Dobó Istvánt, ki az egri falaktól 
Visszaveré hajdan sok ezernyi hadát a töröknek, 
S ellenségei fölött ülvén kitűnő diadalmat, 
Véle Magyarhon végveszedelmét messze elűzte. 

Erdély is most sírva zokog nagy dísze halálán, 
S sírva magasztalja hős Dobó érdemeit: 
Marta a vad ármány zabolátlan dühe a nagy hőst, 
Ámde a nagyságát: nem töri semmi erő". 

A Dobók mindig is pártfogói voltak az irodalomnak. Dobó István 
fivére, Dobó Domokos támogatásával 1563-ban jelent meg Károli 
Gáspár tanulmánykötete, a magyar reneszánsz irodalom első év-
tizedeinek összefoglalása, egy új műformának, a tanulmánynak a 
jelentkezése. Károli tanulmányának címe: „Minden országoknak 
és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul, melyből meg-
értheti, mi az oka Magyarországnak is romlásának és fejedelmek-
nek szerencsétlenségeknek". Ez a mű előzménye Bornemisza Péter 
tanulmányainak, a postilláknak, de főleg az „Ördögi kísírtetek"-
nek. 

Nézzük csak meg, miben is látja Károli Magyarország romlásá-
nak az okát: 



„Nincs az ellenségnek jobb alkalmatossága az országnak meg-
vételére, mint mikor az fő-főnépek visszát vonsznak. Mint az Ma-
gyarország ezt megkésértette... Nem keresik az Istennek orszá-
gát... kevélyek, telhetetlenek, kegyetlenek, prédálók, ártatlan 
vérnek megrontói, szegényeknek nyomorgatói. Hogy azért immár 
az Magyarország is mind az királyoknak egyetembe ilyen nagy 
szerencsétlenség alatt volt és vagyon, hogy országunkat az törökök 
elvötték és elrontották, hogy országunkat szabadon rabolják, hogy 
immár minden népek közt nevezetesek és utálatosak vagyunk, ez 
bizony történetből és szerencse forgásából nincsen, hanem innét 
vagyon... Bizony, az török császár Isten szolgája az magyar nem-
zetségnek büntetésére... Annak okáért az fejedelmek hagyják el az 
kegyetlenséget, telhetetlenséget, fösvénységet, ne rontsák az sze-
génységet, ne prédálják el marháját, ne ontsanak ennyi sok ártat-
lan vért, ne keressenek gazdagságot hamisan, uzsurasággal, ke-
gyetlenséggel, prédával..." 

Nem véletlenül írja tehát Bornemisza a vidékünkön is garázdál-
kodó főnemesekről a következőket: 

„Sok hadakozók, vérontók, nyüzók, fosztok, kik sok szörnyű dol-
got míeltek ezelőtt húsz esztendő felé is, csak Magyarországban 
is: Török Bálint, Móré László, Baso, Bebekek, Balassink, Homon-
naiak és többek: egyik másikra törvén kevélységekben, irigységek-
ben, bosszúállásokban és fösvénységekben". Bebek Ferenc, Balassi 
Menyhárt és a Homonnaiak viselt dolgairól ezen a vidéken is sokat 
tudtak. 

Ugyancsak közismert az irodalomtörténetben Dobó Ferenc és 
Balassi Bálint nagy port felkavaró viszálykodása. 

Balassi Bálint 1585-ben Sárospatakon feleségül vette unoka-
testvérét, özvegy Várdai Mihályné Dobó Krisztinát, Dobó István 
leányát, és katonáival elfoglalta a várat, de a Dobó Ferenchez hű 
őrség még aznap kiverte onnan. Dobó Ferenc és Balassi között ezt 
az incidenst megelőzően jó lehetett a viszony, sőt talán később is 
elcsitulhattak az ellentétek, mert Dobó Ferenc a szerednyei várat 
Balassi Bálint fiára, Jánosra és Perényi Zsófiára hagyta. A vár 
később a Kevendy, Zeleméry és a Lorántffy családokon keresztül 
a Rákócziak kezére került. 

1805. december 10 és 11 között egy napot Szerednyén őrizték a 
szent koronát, amikor Napóleon elől Munkácsra vitték. 



Szerednye határában ölték meg Egán Ede (1851—1901) neves 
mezőgazdasági szakembert, kultúrpolitikust, a verhovinai nép szó-
szólóját. 

* * * 

Ungvár környékén még másfelé is tehetünk irodalmi kirándu-
lást. 

Látogassunk el a jellegzetes palócos nyelvjárásáról ismert Afagy-
dobronyba. 

Hosszú ideig ez is a Dobók birtokához tartozott, de volt itt Pe-
rényi Péternek is egy udvarháza. A többi környékbeli birtokokkal 
együtt később ez is a Rákócziaké lett, majd aztán a Schönbornoké. 

Nagydobrony reformátorai valószínűleg Radán Balázs és Kál-
máncsehi Sánta Márton munkácsi lelkészek voltak, akik e vidék 
többi egyházközségeit is reformálták. 

A század elején Nagydobronyban tanítóskodott Csighy Sándor, 
akit rokoni szálak fűztek Ady Endréhez. A tanító lánya, Csighy 
Róza Ady keresztlánya volt, a tanító felesége, Török Margit pedig 
az érmindszenti református papnak, Ady keresztapjának volt a 
lánya. A fiatal költő 1901 nyarán Nagydobronyban felkereste a 
Csighy családot. Valószínűleg ekkor hallott személyesen „Molnár 
Jenő klenóci Bereg megyei körjegyző"-ről, a vidék lelkiismeretéről, 
s annak bátor kiállásáról. A jegyző ugyanis tehetetlen haragjában 
be akarta perelni a „Rákóczi-dominiumban basáskodó Schönborn 
grófok" birodalmát, amiért koldussá teszik az egész vidéket, rab-
szolgát csinálnak minden parasztból. Ady „A nagy hazugság" című 
cikkében védelmébe vette a körjegyzőt és a szegény robotoló rutén 
népet, s elítélte a nemzettől idegen, magyart lenéző Schönborn bi-
rodalom urait. 

Kétszer is jár t a faluban Balogh Edgár. 1927-ben néhány re-
gösdiákkal, 1930-ban a Sarlósokkal: Bertók Jánossal, Sáfáry Lász-
lóval és Lőrincz Gyulával. 

„Nagydobrony színes nagy falu. Erdőkön, legelőkön keresztül 
közelítjük meg. Útközben társaimnak három év előtti benyomása-
imat idézem. Tarka népviselet. A faluban díszes ivókürtöt és sza-
ruból faragott sótartót rajzoltunk le. Éjjel kilestem az ablakon, és 
az út közepén gubás alakok jártak lámpással" — elevenítette fel 



emlékét a faluról „Tíz nap Szegényországban" c. művében Balogh 
Edgár. De ez a színes világ néhány év alatt is sokat szürkült, vál-
tozott, kopott: 

„Szegényország! Süllyedő népi világ, költöző tiszaháti gólyák! 
Tűnnek a bűvös igék, a balladák, nem tejel már eleget a fehér 
szőrű marha, keveset hoz már a kicsi parasztföld. Nevetséges az 
ősi ipar. Sujtásos öreg gazdák, mélán ültök a házaitok előtt a vál-
tozás döbbenetében". 

Sáfáry László 1932-ben megjelent Lendület című kötetének ver-
seiben fejezi ki az itt szerzett költői élményeit. 

Gyűjtött itt népdalokat a század elején Bartók Béla. 
Nagy Józsefné és Molnár Tari Sándor helyi nótafákat meg Ko-

dály Zoltán hívta fel Budapestre, hogy megörökítse az itteni nép-
dalokat. 

* * * 

Csaptól néhány kilométerre a Tisza jobb partján fekszik Eszeny. 
Régebben Szabolcs megyéhez tartozott. 

A szájhagyományból és Mikszáth Kálmánnak az 1890-es évek-
ben megjelent írásából ismeretes, hogy Öszénnek ezen a vidékén 
hét falut adott Micbán, a nagykövesdi várúr: Szalókát, Eszenyt, 
Ásványt, Csapot, Salamont, Szürtét és Rátot. Őszén a Tisza part-
ján a község mai helyétől nem messze várat vagy kastélyt építtetett 
magának, s ezt a helyet a nép még ma is Kastély-dombnak nevezi. 
Számos történet, monda, legenda fűződik ehhez a helyhez. 

Micbánnak egyszer el kellett mennie a háborúba, s otthon hagy-
ta áldott állapotban levő feleségét. Egy nap egy koldusasszony tért 
be hozzá ikergyermekeivel alamizsnát kérni. A büszke úrnő elker-
gette az asszonyt: „Takarodj innen! Tisztességes asszonynak egy-
szerre két magzata nem lehet!" A koldusasszony megátkozta az 
úrnőt: „Ha te az én kétszeres anyai áldásomban kételkedsz, a jó-
isten adjon neked hétszereset!" 

Az átok fogott, s az asszonynak hét fiúgyermeke született egy-
szerre. Az úrnő nagyon megijedt, hogy mit fog ehhez szólni a csa-
tából hazatérő féije. Egy öregasszony azt tanácsolta neki, hogy 
csak egyet hagyjon meg, a többit tegye egy gyékénykosárba, s dobja 
a Tiszába. így is történt. A kosár addig úszott a vízen, míg egy 



fűzfa ágában meg nem akadt. Egy halász talált rá a síró gyerme-
kekre, hazavitte és saját fiával együtt felnevelte őket. Tizenhat 
évesek voltak a fiúk, amikor Micbán hazatért a háborúból. A kas-
télyban nagy mulatságot rendeztek. Erre a mulatságra a fiúk is 
elmentek, s lant pengetése mellett előadták Micbánnak életük szo-
morú történetét. Az úrnő ájultan esett össze, amikor végighallgatta 
az éneket. Mindent bevallott férjének. Micbán ezek után kegyet-
lenül megbüntette a feleségét. A ló farkához kötötte, és addig hur-
coltatta, amíg darabokra nem szakadt. A hét fiúnak pedig külön-
külön birtokokat adományozott, „akikről ezen községek 
neveztettek el: Lónyai, Szalókai, Eszenyi, Ásványi, Csapi, Szürtei, 
Teleki". 

A monda egy másik változata szerint Micbán a feleségének egy 
ruhát hímeztetett ezzel a felírással: „E szenny". A ruha viselője 
egy szenny. A monda szerint innen ered a falu neve. 

A Micbán család történetének a magyar irodalomban többféle 
változata keletkezett. Legnépszerűbb feldolgozása Kisfaludy Sán-
dor (1772—1844) Micbán című regéje. Szigligeti Ede (1814—1878) 
Micbán családja címmel háromfelvonásos drámát írt. A XIX. szá-
zad második felében Medve Imre (1818—1878), írói álnevén Tatár 
Péter írta meg Rege-Kunyhójában, de előadta a legendát egyik 
prédikációjában Alvinczi Péter (1570?—1634), a XVII. század első 
évtizedeinek kiemelkedő protestáns egyházi írója is. 

* * * 

Mikszáth Kálmán „Különös házasság" című regényének is több 
helyszíne található az egykori Ung megyében. 

Ungvártól csak egy kőhajításnyira az Ördarma melletti Bozos-
tanyán még ma is áll az egykori Buttler-kastély. Itt élt az a Buttler 
János, akinek különös házassága annak idején „föllármázta az 
egész országot, Bécstől egész Munkácsig". 

Mikszáth a házasság történetét nem a levéltári iratok, hanem 
Bernáth Dezső képviselőtársa által megőrzött szájhagyomány 
alapján írta meg. Bernáth Dezső és apja, Bernáth Zsigmond Ung 
megyei képviselők voltak. Bernáth Zsigmond valójában nem volt 
iskolatársa Buttler Jánosnak, de jó ismeretségben álltak egymás-
sal, s az 1825. évi országgyűlés óta kapcsolatuk még szorosabb lett. 



Buttler János gyakran tartózkodott Ung megyei birtokán. Igazi 
házassága gróf Dőry Katalinnal szerelmi házasságnak indult, csak 
később hidegültek el egymástól. Hosszú pereskedés után döntöttek 
a házasságuk megsemmisítéséről, mivel — katolikusok lévén —, 
válásról szó sem lehetett. Buttler egy Sávolyi Sámuel nevú ungvári 
ügyvédet bízott meg képviseletével, aki olyan keresetet nyújtott be 
az egri érseki szentszékhez, amely először beszélt erőszakos há-
zasságkötésről. 

Buttler házasságának megsemmisítése a valóságban sem járt 
sikerrel. Ekkor a gróf elfordult a katolikus egyháztól és áttért a 
református hitre. Hatalmas vagyonából alapítványokat tett, és sok 
birtokot adományozott a református egyháznak. 1845-ben halt 
meg Dobóruszkán. Holttestét a palágyi templom kriptájában he-
lyezték el, amit az 1845. évi anyakönyv 7. sorszámú bejegyzése 
igazol: „Máj. 7. Méltóságos Bardányi Gróf Buttler János Úr Meg-
halt Dobóruszkán, tétetett a' Palágyi Református Templom alatti 
sírboltba, hol nyugodjon békességbe, megholt csuklásba, volt 73 
éves; szolgáltak felette Fdő Jászay Mihály Esperes és Kovács János 
E. megyei Fő Jegyző Deregnyői és Eszenyi Lelkész Urak". Ez utób-
binak „A keresztyén korszellem mint századunk jelleme" témájú 
beszéde nagy hatást gyakorolt a szertartás résztvevőire. 

Buttler hamvai nem sokáig nyugodtak a palágyi kriptában, mert 
holttestét 1908. november 23-án Kapun Ede nagyszentmihályfai la-
kos exhumáltatta, arra hivatkozva, hogy Buttler neki dédatyja volt. 

Mikszáth a „Különös házasság" című regénybe több vidékünkön 
ismert mondát, történetet épített be. Jól tájékozott a regény hely-
színeit illetően. Tudja, hogy Medve doktor az ungvári görög kato-
likus templom mögötti utcában lakott, emlegeti a messze földön 
híres gálocsi dohányt. 

Buttler bozosi tanyájától nincs messze Ordarma, Darmay Viktor 
(1850—1878), valódi nevén Vicmándy Győző költő szülőhelye. Dar-
may atyai jóbarátjának, Szemere Miklósnak, a szabadságharcban 
Kossuth rendíthetetlen hívének a hatására lett költő. A Commu-
neről c. versciklusában kiállt a párizsi kommün mellett. A Gyön-
gyösi Irodalmi Társaság 1912. június 3-án az őrdarmai általános 
iskolán emléktáblát helyezett el: „Ebben a községben született 
1850. december 2-án Darmay Viktor költő. Emelte a Gyöngyösi 
Irodalmi Társaság 1912-ben". 



„A mesének a forrása" ezen a vidéken is régóta már apadófélben 
van, de talán egy-két kárpátaljai költőnek sikerülhet még belőle 
néhány kortyot meríteni. 

Ennek reményében fejezhetjük be Ungvár környéki irodalmi ba-
rangolásunkat, idézve Zselicki József Mese című költeményének 
néhány sorát: 

„Kedvesem, 
én is észrevétlen születtem, 
mint a mese. 
A Latorca, az Ung, a Tisza 
torkollik belém. 
Idegen-szőttes-mezőkön 
szép álmokba jártam vadászni. 
S a csodaszarvasról 
mesélt nagyapám". 

* * * 
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MUNKÁCS ÉS KÖRNYÉKE 

„Itt tíízé 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 ... ettiil félek!" 

Petőfi Sándor: A munkácsi várban 
(Munkács, 1847. július 12.) 

A Latorca völgyének tágas torkolatában, ott, aboi a hegyek véget 
érnek s kezdődik a Tiszáig húzódó rónaság, fekszik Munkács és a 
munkácsi vár. 

A várat leghitelesebben II. Rákóczi Ferenc szavaival mutathat-
juk be: „Munkács ugyanis sziklán épült, melyet csak kevés föld 
takar, e sziklahegy rónaságból emelkedik föl úgy, hogy egy jó mér-
földnyire nincsen közelében semmi magaslat; csak ily távolságban 
kezd folyamatosan emelkedni a vidék, egész a magas Beszkid-he-
gyekig. A Tisza felől a mely ide négy órányira foly: nincsen egyéb 
rendkívül sűrű erdőségnél, a melyben bámulatos terjedelmű-ma-
gasságú és egyenességű tölgyek találtatnak, avagy roppant mocsa-
raknál, a melyeket a munkácsi hercegséggel határos máramarosi 
hegyekről lefolyó vizek képeznek: e vizeknek folyása beléjök dőlt 
fáktól meglévén akadályozva, annyira átszivárogják a földet, hogy 
az utak csak kemény télben járhatók. A Latorcza folyó, mely a 
Beszkid-hegyekből ered, egy puska lövésnyire folyik a munkácsi 
várhegytől." 

A munkácsi vár a magyar irodalomban egyszerre a Szabadság 
és a Rabság jelképe. 

Anonymus szerint a honfoglaló magyarok nevezték el a helysé-
get Munkácsnak, „mivel igen nagy munkával, fáradsággal jutottak 
el arra a földre, melyet maguknak annyira áhítottak." 

A város keletkezéséről biztos adataink nincsenek. 1263--ból való 
az az oklevél, amelyben „Villa supra Munkach" néven említik. A 



település különösen Nagy Lajos király uralkodásának idején indult 
fejlődésnek. A király és felesége, Erzsébet többször is megfordult 
itt a szomszédos Lengyelországba utazva, s elhalmozta a várost 
kiváltságokkal. 

A XIV. század végén Korjatovics Tódor, a hazájából elűzött lit-
ván herceg, podóliai fejedelem kapta ajándékba Zsigmond királytól 
a munkácsi uradalmat. A herceg erősítette meg a munkácsi várat, 
amely halála után visszaszállt a királyi kincstárra. 1427-ben La-
zarevics István szerb despota volt Munkács ura, majd unokájáé, 
Brankovics Györgyé lett. 

A XV. század második felében Hunyadi János birtokolta, aki 
1445. április 14-én szabad királyi várossá tette. 

Görcsöni Ambrus Mátyás királyról szóló históriájában megörö-
kítette Hunyadi János nevét és tetteit is: 

„Róla énekben tőn emlékezetet, 
Keserölöm, szánom magyar nemzetet, 
Isten adjon még ily jó fejedelmet, 
Oltalmazza nyomorult országunkat, 
írtak ezernégyszáz és ötven hatban, 
János vajda meghala Szemlyénben. 
Két fiáról szólnék más krónikámban, 
Mint szolgáltak ezek is az országban." 

Görcsöni 1573-ban egy folyamodvánnyal fordult a bécsi udvarhoz, 
mert a beregszászi Szent Dorottya és a munkácsi Szent Mihály oltá-
rokhoz tartozó alapítványok némely telkét, illetve szőlőjét szerette 
volna megkapni. A Kamara pártolta az ügyet, mert Görcsöni az om-
ladozó Szent Mihály oltárt nagy költséggel restauráltatta. Javasolta 
tehát, hogy kapja meg a telket lakásul, annál is inkább, mert Ho-
monnai Gáspár elűzte otthonából, nincs hol lakjék, őfelsége oltalmába 
menekült Munkácsra. És mivel megélhetése sincsen, a munkácsi pro-
visor ajánlotta egy éppen megüresedett állami hivatalba, az úgyne-
vezett „procurator arci s", vagyis várjogász tisztébe. A király 1573. 
május 24-én, méltányolva Görcsöni szegénységét, öreg korát meg a 
méltánytalanságot, amely ebben az időben érte, a kért javakat neki 
ajándékozta. Az énekszerző itteni tevékenységére és sorsára vonat-
kozóan több adattal nem rendelkezünk. 



Hunyadi János halála után Szilágyi Erzsébetre, majd Mátyás 
királyra szállt Munkács. A nagy király, akárcsak az ősei, megerő-
sítette a város kiváltságait. Hogy milyen elevenen élt ezen a vidé-
ken Mátyás király emléke, azt több helyi népmonda és Görcsöni 
históriája is bizonyítja. 

Mátyás fiának, Corvin Jánosnak ajándékozta Munkácsot és bir-
tokát, hogy ezzel növelje tekintélyét. 

1515—1518 között Tomori Pál volt munkácsi és fogarasi vár-
nagy. 1524-től pedig Artándi Pál lett a várnagy, aki az 1514-es 
parasztfelkelés leverésében tüntette ki magát. Eleinte Ferdinánd 
pártján állt, majd Szapolyai Jánoshoz szegődött, de fondorlatai mi-
at t Gritti 1530-ban lenyakaztatta. Ártándi Pál felesége Telegdi 
Anna lánya, Rozina volt. 

A XVI. században Munkács Ferdinánd és Szapolyai János har-
cainak ütközőpontjába került, s többször is gazdát cserélt. Szapo-
lyai II. Lajos özvegyétől, Máriától foglalta el. Izabella királyné 
1551-ben megegyezett Ferdinánddal, kivonult Erdélyből s átadta 
a munkácsi várat, de fiával, János Zsigmonddal 1556. szeptember 
23-án Lembergből 300 nemes kíséretében visszatért, s elfoglalta 
az általa korábban birtokolt országrészt. 

Még 1555-ben Petrovics Péter kapta jutalmul Munkács várát, 
és a környéken támogatója lett a reformációnak. О pártfogolta Kál-
máncsehi Sánta Mártont, a reformáció „szakramentárius" irány-
zata képviselőjét. 

Istvánffy Miklós (1538—1615) 1606. február 1-én kelt levelében 
így tájékoztatta Pázmány Pétert a reformáció itteni térhódításáról: 
„Röviddel később belopakodott a kálvinizmus is, egy bizonyos Kál-
máncsehi Márton vezetésével és értelmi szerzőségével, kit a mieink 
Sánta Mártonnak neveztek, s aki Isten szolgája, vagyis prédikátor 
volt Beregszász mezővárosában, amelyet Munkács tartozékaként 
Petrovich Péter kapott meg Ferdinánd királytól, aki bizonyos szer-
ződéses megállapodás alapján engedte át neki; ez a Petrovich szin-
tén képromboló volt." 

Istvánffy latin nyelvű históriájában is magasztalta a munkácsi 
vár bevehetetlen erejét. 

Izabella királynét visszatérésekor a fiatal Báthori István, a ké-
sőbbi lengyel király üdvözölte a Vereckei-szorosnál, ahová elé lo-
vagolt két fényes török lovascsapat kíséretében s bekísérte Mun-



kácsra. Itt megjelent előtte számos bojárral az oláh vajda s hódo-
latát nyilvánította. Izabella és kísérete útját Erdélybe Huszton át 
folytatta. 

Ferdinánd Forgách Simont küldte Munkács megostromlására, 
de Izabella hü várnagyai, Nagylaki Mátyás és Csejhy Péter, nem 
adták fel a várat. Segítségükre érkeztek Bebek Ferenc és Balassa 
Menyhárt csapatai. Balassa ekkor még Izabella híve volt, de 1559-
ben Ferdinándhoz pártolt. Balassa Menyhárt árulásairól szól az 
első magyar nyelvű eredeti világi dráma, a „Comoedia Balassi 
Menyhárt árultatásáról" (1565 körül). Balassi árulásainak ered-
ményeként hatalmas vagyont harácsolt össze magának s csapata-
ival hosszú ideig rettegésben tartotta a Munkács és Huszt közötti 
terület, Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vármegyéket. Halmiban még 
várat is épített magának, amely csapatainak biztos tanyául szol-
gált. Hitszegésére jellemzőek a komédiában mondott szavai: „Po-
kolban is el kellene menni Bányáért és Szatmárért. De minden 
fejedelem oly, hogy el hagyja magát hitetni tanácsának, egy lator-
nak, haszontalan, érdeme nélkül, sőt inkább áruitatásáért annyit 
adna. De csak adná vissza az vajda az feleségemet és ahhoz Mun-
kácsot, kész volnék ismég elárulnom és odaállanom." 

Együtt működött Balassival csemeri Zay Ferenc (1498—1570) 
kassai főkapitány, Matuznay Pál, a kovászói vár kapitánya és 
Büdy Mihály beregi főispán és az atyai vár parancsnoka, majd 
később munkácsi várkapitány. Büdy felesége kezével, aki Oláh 
Miklós érsek Mátyás nevű testvérének volt lánya, temérdek kin-
cset kapott. Oláh Anna állítólag Corvin Jánostól örökölte. A drá-
gaságokat s kincseket egy fekete ládában őrizték az atyai várban, 
amelyet — akárcsak a szerednyei várat — ezen a pénzen építettek. 
Történt egyszer, hogy Lónyay László — aki a császárpárti Büdy 
Mihállyal ellentétben az erdélyi János Zsigmond híve volt —, a 
közelgő erdélyi hadakban bízva nagy pusztítást vitt véghez Büdy 
Mihály erdejében. Büdy azt üzente neki, hogy legyen békével, mert 
ha megrúgja a fekete ládát, rögtön húszezer vitéz ugrik ki abból, 
akikkel aztán rendbe szedi őt. Innen ered aztán az e tájon ismert 
közmondás: „Annyi pénze van, hogy a fekete ládába se férne." 

Zay Ferenc is irodalompártoló főúr volt. Perényi János ugocsai 
főispántól ő szerezte meg Galeotto Marzio Mátyás királyról szóló 
munkáját, s tőle kapta meg kinyomtatás céljára Gyaluy Torda 



Zsigmond. Zay Ferencnek tulajdonítják „Az Lan dor fejirwär el we-
zessenek oka e woth és így esewth" című történeti munkát. Kor-
társai tudták róla, hogy „őmaga is atyáinak emlékezetre méltó tet-
teiről sok történetet szokott elmesélni a hallgatók örömére." 

Munkács várát végül is Schwendi Lázár császári kapitány fog-
lalta el 1565. február 22-én Miksa számára. Schwendiről írta el-
ismerően Balassi Bálint, hogy kiváló müvelője volt az irodalomnak 
és a tudományoknak. A várat végül is a császár 1573-ban zálog-
birtokként Mágocsy Gáspárnak (1514—1587) adta. Mágocsy jelen-
tős építkezéseket folytatott a várban, s a helvét irányú egyháznak 
volt a támogatója. Számos külföldön tanuló magyar diákot pártfo-
golt. Szoros kapcsolat fűzte Károli Gáspárhoz, aki őt, mint egy 
familiáris, „az úr" elnevezéssel illette. 

Jó ismerőse volt Mágocsy Gáspárnak Balassi Bálint. 1585-ben 
Balassi házassága ügyében írt önvédelmében Mágocsyra is hivat-
kozik: „Mágochy Gáspár az első feleségének közel való rokonát vet-
te, kit nemcsak az magyar törvén, de az levitikumba is megtilt 
Moses." Majd 1586-ban Balassi azzal kérkedett Szokoly Miklós 
előtt, akinek a boraihoz akart nyúlni, hogy Mágocsy Gáspár meg-
segíti őt. Mágocsy levélben tagadta, hogy ő segítséget ígért volna 
Balassinak, inkább a törvény betartására szólította fel a költőt: 
„Hanem ím írtam neki igen keményen, tudom penig, hogy haszna 
is leszen írásomnak, és ezután illen maga gondolatlanul nem há-
borgatja keg'edet. Boraidat sem bántja, hanem másképpen veszi 
eleit az dolognak: az végzés kívöl nem jár, hanem az igazhoz tartja 
magát." Foganatja is lett a levélnek. Balassi és Mágocsy jó kap-
csolatát jelzi még az is, hogy a költő 1586 októberében két török 
rabot küldött tartásra hozzá Regéc várába. 

Mágocsy halála után Munkács birtoka házasság révén Rákóczi 
Zsigmond (1544—1608) kezébe került. О a megalapozója a későbbi 
hatalmas Rákóczi-vagyonnak. Mágocsy András özvegyét, Alaghy 
Juditot vette nőül, s abban is folytatta a Mágocsyak örökségét, 
hogy támogatta a külföldön tanuló magyar diákokat. О nyomtat-
tat ta ki a Vizsolyi Bibliát. A nyomdahely talán a Mágocsyak vi-
zsolyi kastélyának egyik épülete volt. Sokat tett a helvét irányú 
egyházért és az egész magyar művelődésért. Maga is foglalkozott 
irodalommal, bár csak egyetlen istenes éneke maradt ránk. A köl-
teményének zárószakasza így hangzik: 



„Urunknak mennyben menésének utána, 
Ezerötszáznyolcvanhétben fordula, 
Áldozó csütörtökön az Munkácsban írám, 
Áldott légy isten, az mennyországban." 

1588. október 8-án Homonnai Istvánnal együtt fényes győzelmet 
aratott a törökön. Tardi György énekszerző katonai erényeiről írta, 
hogy katonái „mint az juhok az jó vezér-pásztortúl: úgy függének 
az Rákóczi Zsigmondtul." 

1605-ben Munkács vára az egész Felső-Magyarországot meg-
hódító Bocskai István kezébe került, aki azt egészen haláláig bírta. 

Az elsők között csatlakozott Bocskaihoz Mágocsy Ferenc (1582— 
1611) Bereg és Torna vármegyék főispánja, akiről hálásan emlé-
kezik meg müvében Szepsi Korotz György versszerző prédikátor. 
Mágocsy Ferenc is bőkezű támogatója volt az irodalomnak. Halála 
után özvegye, Dersffy Orsolya Esterházy Miklóshoz ment feleségül, 
s királyi engedéllyel a hatalmas Mágocsy-birtokok — köztük a 
munkácsi uradalom is — Esterházyra szálltak. 

1622-ben került a munkácsi vár Bethlen Gábor kezébe, aki Es-
terházy Miklóstól megváltotta és nagy összegeket fordított a meg-
erősítésére. Francia mérnökökkel ő építtette a várhegyet körülvevő 
erődítéseket, a felső várban megerősíttette a falakat, új bástyator-
nyokat emeltetett s rendbe hozatta a palotát is. 

Bethlen ezen a vidéken is pártfogója volt az irodalomnak és a 
művészetnek. 

Az erdélyi fejedelem Munkácsot, Fogarast és Tokajt jegyajándé-
kul második feleségének, Brandenburgi Katalinnak adta. A feje-
delem halála után azonban a munkácsi vár kapitánya, Gelsei Bal-
ling János mégsem engedte be a várba az özvegyet, mivel az 
Ferdinándhoz húzott. Minderről Kemény János visszaemlékezése-
iben olvashatunk. 

A munkácsi várat 1630-ban megszerző I. Rákóczi György meg 
is hagyta a kapitányt hivatalában haláláig. 

I. Rákóczi György, miután a fejedelmi trónját megerősödve látta 
— sőt a rendek 1642-ben még fiát is, II. Rákóczi Györgyöt fejede-
lemmé választották — 1644-ben megkezdte a hadakozását III. 
Ferdinánddal. A császár vezérei egy ideig sikeresen küzdöttek vele, 
de 1645. április 22-én Rákóczi a munkácsi várban megújította a 



svédekkel és a franciákkal kötött szövetséget s Pozsonyig vonult 
előre. Azonban hamarosan békét kötött a császárral és — hatalmas 
birtokokat nyerve — visszavonta csapatait Munkácsra, ahonnan 
majd szétoszlatta. 

I. Rákóczi György kedves prédikátora volt Medgyesi Pál (1604— 
1663), akinek a prédikációit annyira szerette a fejedelem, hogy ha 
más vidéken prédikált a pap, beszédeinek másolatát meghozatta 
maga számára. Medgyesi 1646. augusztus 22-én Munkács vára 
előtt az összes magyar- és erdélyországi református egyházak ne-
vében „illendő szép oratioval" köszöntötte Radziwill litván herce-
get, amit az is „nagy kegyesen vett val a." 

A fejedelem halála után gyakran tartózkodott a munkácsi vár-
ban özvegye, Lorántffy Zsuzsanna (1600 körül—1660), aki ezen a 
vidéken is sokat tett a protestáns egyházért, iskolákért. 

A munkácsi várban többször meglátogatta Rákóczi László 
(1633—1664), Rákóczi Zsigmond unokája, aki 1664. május 27-én 
esett el Várad falainál a törökkel vívott csatában. Naplójában meg-
örökítette Lorántffy Zsuzsannához fűződő rokoni kapcsolatát, uta-
zásait ezen a vidéken. 

A fejedelem asszonynak is udvari papja volt Medgyesi Pál. 1652-ben 
hosszabb időt töltött űrnője társaságában Munkácson. Itt ünnepelték 
meg a karácsonyt. Medgyesi itt fejezte be újabb művét a presbitérium-
ról, amelyet úrnője parancsolatjára írt és adott ki 1653-ban ezer pél-
dányban. (Rövid tanítás a presbyteriumról. Sárospatak, 1653.) 

1648-ban, apja halála után, az erdélyi fejedelemséget II. Rákóczi 
György vette át, aki szövetséget kötött Bohdan Hmelnickij köve-
teivel meg a svédekkel, s a törökök tiltakozásának dacára 1657-
ben hadjáratot indított Lengyelország ellen, hogy megszerezze a 
lengyel koronát. A szövetségesek azonban elhagyták Rákóczit, s a 
lengyelek segítségére bejött tatárok szétverték seregének egy ré-
szét, más részét meg fogságba ejtették. Rákóczi csak nagy szeren-
csével tudott maroknyi csapatával Munkácsig vergődni. Amire ha-
zaért, birtokát a hadjárat miatt felbőszült lengyelek Lubomirski 
vezetésével elpusztították. Ezen a vidéken feldúlták a szentmikló-
si, a podheringi és a rákosi kastélyokat, Munkácsot, Bereget, Be-
regszászt, Várit és Muzsalyt. 

A II. Rákóczi György hadjáratáról szóló történelmi ének, az is-
meretlen szerzőjű Rákóczi-eposz megörökíti mindezeket az esemé-



nyeket. A költeményben így szólnak a lengyelek gúnyos szemre-
hányásai: 

„Illyen messze földre mire nézve hattad 
Csak nem őstől maratt gazdag országodat? 
Nem tudod, mink is fel dúltuk jószágodat, 
Miolta kozákkal prédállod hazánkat? 

Kicsinyben rabunkká nem lött édesanyád, 
Szaladván csak alig kapta munkácsi várát, 
Szintén mink is akkor égettük várossát, 
Noha meg nem atta azzal kárunk árrát." 

Valóban, Lorántffy Zsuzsánna csak éppenhogy megmenekült az 
ellenségtől, ezért a lengyelek kivonulása után megerősítette a 
munkácsi várat. Annak nyugati oldalán emeltetett laktanyát, 
amelynek magas falán ez a kőbe vésett felirat olvasható: „Illust-
rissima ac celsissima Transilvaniae principissa, D. D. Susanna Lo-
rántffy hoc opus erigi curavit. 1657." 

II. Rákóczi György halála után 1660-ban felesége, Báthori Zsó-
fia fiával, I. Rákóczi Ferenccel együtt visszatért a katolikus egy-
házba, és Erdélyt otthagyva magyarországi birtokaira költözött. 
Főleg Munkács várában élt. Az elődei által a reformátusok javára 
tett alapítványokat elfoglalta vagy megszüntette. Nyíltan üldözte 
a református papokat. Még fiával is szembeszállt, amikor az csat-
lakozott a Wesselényi-féle összeesküvéshez. Amikor I. Rákóczi Fe-
renc 1670-ben Ónod, Kálló és Szendrő elfoglalása után Munkács 
várához közeledett, hogy biztosítsa magának a várat, Báthori Zsó-
fia bezáratta előtte a vár kapuit és ágyúlövésekkel fogadta a fiát. 
Amikor azonban Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Bécsbe ment, 
hogy a császár kegyeit kérje — a császár azonban börtönbe záratta 
őket —, Rákóczi is letette a fegyvert. Báthori Zsófia akkor várába 
fogadta fiát és a krónikások szerint így korholta: „Te rossz fiú, 
szövetséget kötöttél az eretnekekkel, fegyvert fogtál oktalan ipad 
tanácsára királyod ellen és búval, bánattal töltéd el napjaimat. De 
ipad megkapta jutalmát! Ellened és bolond híveid ellen jő már a 
császár serege. Örvénybe rohantál, de még bízom a császár kegyel-
mében, csakhogy most már vége a háborúnak és ne gondolj annak 



további folytatására. Váramban vagy, hol és parancsolok; és neked, 
ha akarsz, ha nem, engedelmeskedned kell!" 

Es a fiú engedelmeskedett. Engedte, hogy az anyja tárgyaljon 
érdekében a császári vezérekkel, hogy előkészítse a kegyelem ki-
eszközlését számára s előkerítse a 400 ezer forint váltságdíjat. De 
talán jelez valamit I. Rákóczi Ferenc emberi tartásáról Lobkowitz 
hercegnek küldött üzenete: „Nincs több egy magyar hazánál, mely-
nek hátramaradott részecskéire is száját tátja a pogány", mert a 
császáriak semmit nem tettek a magyar haza megmentéséért. S 
amikor a munkácsi várba tárgyalni érkező császári tiszt a „csá-
szárhoz hú" magyarokra emelte poharát, Rákóczi „minden magyar" 
egészségére ivott. Báthori Zsófiának kellett közbelépnie, nehogy 
csetepaté legyen a dologból. Nem igen lehetett Rákóczi az az anyja 
szoknyája mögé búvó gyáva ember, csak megértette, hogy egyelőre 
semmit nem lehet tenni a maroknyi haza szabadságáért. 

Nagyon pontosan fejezte ki magát egy ismeretlen költő, amikor 
a Tisza-vidéki nemesség hangulatáról írt: 

„Tűz, víz között 
Megütközött 
Kis Magyarország, 
Végromlásra 
S hervadásra 
Hajlott szép virág! 
Mert immár 
Érted jár 
Mindenfelől nagy veszély; 
Elöl tűz, 
Hátul űz 
s kerget víz, mint a szél." 
I. Rákóczi Ferenc apósa és Frangepán Ferenc kivégzésén okulva 

csendes visszavonultságban élt haláláig, 1676. július 8-ig, Makovicán. 
Nem volt csendes azonban Munkács környéke. A rebellisek és 

Spankau kassai főkapitány csatározásai mindennaposak voltak. 
Különösen Báthori Zsófia jószágait pusztították a bujdosók, de a 
fejedelemasszony erélyesen ellenállt és sokszor keményen vissza-
vágott. 

Báthori Zsófia gyóntatója volt Kiss Imre (1631—1683) jezsuita 
pap, aki tizennyolc éven keresztül volt úrnője mellett a munkácsi 



várban. Műveit főleg magyar nyelven írta. Egyházi íróként buzgón 
védte a katolikusok ügyét. Erős vitába keveredett Ceglédi István 
prédikátorral és Pósaházi János sárospataki református tanárral. 
Munkács várában számos nyers hangú polemikus művet írt. 

Báthori Zsófia és jezsuita híveinek hatalmát Munkácson meg-
ismerte Kocsi Csergő Bálint (1647—1698) református prédikátor 
és tanár is. Fiatalon, a debreceni főiskola elvégzése után lett 1670-
ben a munkácsi iskola igazgatója, de Báthori Zsófia üldözései elől 
hamarosan vissza kellett térnie Debrecenbe. Később a Wesselé-
nyi-féle összeesküvésben való állítólagos részvétele miatt gálya-
rabságra ítélték. Szenvedéseinek történetét latin nyelvű művében 
írta meg, amelyet Bod Péter „Kősziklán épült ház ostroma" címmel 
magyar nyelvre fordított. Kocsi Csergő Bálint életét és munkácsi 
megpróbáltatásait 1973-ban Moldova György „Negyven prédiká-
tor" című regényében örökítette meg. 

1677-ben Thököly Imre is csatlakozott a rebellisekhez, s a tö-
röktől és a franciáktól kapott segítséggel a császáriak több városát 
is meghódította. 1678-ban Munkácsot is megostromolták a felke-
lők, de sikertelenül. 

Thököly beleszeretett Zrínyi Ilonába, I. Rákóczi Ferenc özvegyé-
be, s titokban találkozgatott vele. Kész volt egyezkedni a császár-
ral, hogy elnyerje a szép özvegy kezét. Mindez Báthori Zsófia, a 
szigorú anyós fülébe jutott, s máris érkezett Munkácsról a kemény 
hangú levél: „Jó egészséggel, hosszú élettel áldja meg kegyelmedet 
az Isten, a gyermekekkel együtt. 

Hogy a gyermekek jó egészségben vannak, annak örülök. Csak-
hogy mocskosak a hírek. Minap is azt beszélték — vagy igaz, vagy 
nem —, de magunkat emberek ajkára adni nem kell. Már azt is 
felhozták vala, hogy Gróf uram mátkájához megyen Makovicára. 
Ha szegény édes fiam élne, megpökné, semhogy engedné..." 

1680. június 14-én Báthori Zsófia 51 éves korában elhunyt. Zrí-
nyi Ilona június 30-án a maga és gyermekei hűségére eskette a 
munkácsi vár őrségét. 

1680. november 15-én Thököly fegyverszünetet kötött a császár-
ral, seregeit Bereg, Ugocsa és Szatmár vármegyében teleltette. 
Gyakrabban találkozhatott Zrínyi Ilonával. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem követei viszont sürgették a császár elleni harcot. Zrínyi 



Ilona óhajtotta a házasságot, de ehhez a császár jóváhagyását kér-
te, amit hosszas tárgyalások után végül is megkapott. 

1682. június 15-én fényes nászsereg, Leopold király követe, Sa-
panora, Ilona testvére, Zrínyi János és mások részvételével Thö-
köly Imre egybekelhetett Zrínyi Ilonával a munkácsi várban. 

Gyöngyösi István szép költeményt szerzett házasságukra, 
amelyben a vőlegényt így mutatta be: 

„Az ki régen fegyvert fogott hazájáért, 
Küszködik is annak meg maradásáért, 
Mint amaz nagy Hector régente Trójáért, 
Avagy Horatius Róma válcságáért, — 
Mondá Venus annak, tedd le sisakodat, 
Töröld meg az harci probul homlokodat, 
Oldd le oldaladról felkötött kardodat, 
Kemény forgatása tágícsa markodat." 

A menyasszonyt pedig ilyennek látta: 

„Szólláshoz készülő ajaka nyílása, 
Ugy tetczik, hogy piros hajnal hasadása; 
Vidám személyinek helybül mozdulása 
Mint az derült napnak Égen járása." 

Thökölynek, a kuruc királynak először fényesen ragyogott csil-
laga, de majd hanyatlása következett be. 

„Munkácsi várunkban kerestünk biztonságot... Thököly úgy lát-
ta jónak, ha anyámat otthagyva segítségért vagy tanácsért Várad-
ra menjen, az Érdélyt határoló helyek lejtőjén emelkedő, nagy tö-
rök erődbe. Te jól tudtad, Uram, de én akkor nem is sejtettem, 
csak később mondta el nekem bizalmas tanácsosa, hogy elhatároz-
ta, magával visz, mert mint mondta, ügyei rosszul állnak, el volt 
rá szánva, ha a törökök kételkednek hűségében, kész mint túszt 
Konstantinápolyba küldeni..." — írta Vallomásaiban II. Rákóczi 
Ferenc (1676—1735), aki gyermekkorának egy részét a munkácsi 
várban töltötte. Itt élte át a vár legendás hírű ostromát. Zrínyi 
Ilona több mint 800 napon át, 1685-től 1688-ig védelmezte Mun-
kács várát. Akis Rákóczi az ostrom idején Ilona napja alkalmából 
verssel köszöntette édesanyját: 



„De megdobban szívem, hogy jutna eszembe 
Kegyelmes asszonyunk forogván elménkben, 
Kivel múlt napokban valánk ínségben: 
És mégis maradtunk vagyunk kegyelmében. 

Két pelikán-fiát szárnyival fedezte, 
Szempillantás nem volt: szemeivel nézte, 
Hogy vagy egyikének ne lenne eleste, 
Kevéssé távozván: azonnal kereste. 

Rabság bilincseit kerülő magyarság 
Egy Munkács várában szorult a szabadság, 
Kit egy Zrínyi-szívü tartott meg asszonyság, 
Hol vagy s hálát nem adsz az egész magyarság." 

A kilenc esztendős kis Rákóczi feltehetően nem egyedül írta ezt 
a költeményt, hanem mellette voltak tanárai. Mindenekelőtt Bár-
kányi János ferences barát nevét kell megemlíteni. 1682-ben ren-
delték hivatalosan Munkácsra igehirdetésre és a gyermekek mellé. 
1686-ban Rákóczi Júlianna kedvéért „Tövisek közt nyíló szép ró-
zsa, azaz szűz szent mártír Júlianna élete" címen verselte meg 
Júlianna mártír legendáját. Nagy a valószínűsége, hogy az Ilona 
napi versnek is ő volt a szerzője. 

II. Rákóczi Ferenc életének nagy élménye volt az a pár esztendő, 
amit gyermekként a munkácsi várban töltött. Megtanulhatta: 
„...ezerszer nagyopbb dicsőség megőrizni bátorságunkat a balsze-
rencsében.., mint csatákat nyerni és várakat elfoglalni." 

A munkácsi vár ostromáról Absolon Dániel titkára, Dobai Szé-
kely Zsigmond vezetett érdekes naplót. 

A rettentő ostrom leírása helyett álljon itt Zrínyi Ilona Thököly 
Imréhez írt levelének egy részlete: „írhatom Kegyelmednek, édes 
szívem, Uram: Isten csodálatosképen megtartott és felszabadított 
az obsidiótól, — nagy confusioval ment el a vár alól maga Caprara 
generál... Az a torony és az felső házak oda vannak; az egy háló-
házunk és aranyos palota maradott meg — de ez mind semmi ily 
rettenetes ítélethez képest! Vigasztalásunkra: szemünk láttára sok 
kárával volt az ellenség; igen kevés lövést lőttek hiába a várból, 
— omlott olykor soiján a német! ...Senki sem engemet, sem két 



gyermekemet megijedt állapottal bizony nem láta: valamint eleim: 
úgy voltunk készek fejünk fennálltáig várat megtartani, életünk 
letételével is. Lássa immár, kikkel tett föl az ellenség; ha „asz-
szony-ember" vagyok is: Munkács várában meg mertem várni 
őket, — vigyék hírét máshová is." 

Az ostrom történetét számos szépirodalmi alkotásból is megis-
merhetjük. Többek között említhetjük Passuth László „Sasnak kör-
me között" című történelmi regényét vagy Dénes Zsófia „Zrínyi 
Ilona" című könyvét. Rákóczi Ferenc gyermekkoráról pedig R. Vár-
konyi Agnes írt tudományosan hiteles szép munkát. 

Zrínyi Ilona azonban kénytelen volt feladni a várat, mert sehon-
nan nem számíthatott segítségre. 

Fodor Géza derceni költő „Munkács vára 1688. január 17-én, 
(még) Zrínyi Ilona idejében" című versében így ír erről: 

„Címeres sas 
Komorul 
Lidércfényes 
Leng Absolon 

Kapitányként 
Esküszik a 
Nagyasszonyunk 
Felmentőid 
Dér lobban 
Téli nap hűl 
Láng mordul 
Fenyveseink 

S indulnak 
Bécsújhelyre 
Sodor holmi 
Furulyaszó 

Ül Belzebub 
Korom hull 
Üvölt hosszan 
A havasok 

árnyékától 
a környék gyászba 

várkriptánkból 
éj-palástja 

Radies András 
pellengérre 
hiába vársz 

seregére 
a fegyvereken 

cinkelt égre 
a Beszkideken 

felvidéke! 

a társzekerek 
árva hintó 

lebernyeget 
tárogató 

a vár kútján 
a holdvilágba 

a toportyán 
havasára" 



Munkács neve örök időkre összeforrt a magyar hadi dicsőséggel. 
II. Rákóczi Ferenc később még szorosabban egybekapcsolta a ma-
gyar szabadság eszméjével. 

Emlékirataiból, vallomásaiból megtudhatjuk, miként vívta 
Munkács főutcáján szabadságharcának első véres küzdelmét. Két 
héttel azután, hogy a kurucok élére állt — 1703. június 28-án — 
rátörtek a városra a császári vasasok, hogy elfogják, elveszejtsék. 
Rákóczinak csak éppen annyi ideje maradt, hogy talpasait udvar-
házának sövénykerítése meg a piaci bódék mögött védelemre fel-
állítsa, azután lóra pattanjon s maroknyi csapatával tűzön-vízen 
át a hegyekbe meneküljön. De nem telt bele sok idő, s Munkácson 
kibontakozott a nagyságos fejedelem udvartartásának teljes ba-
rokk pompája. Itt ülésezett az erdélyi tanács, itt fogadta a fejede-
lem a Porta és a cár követeit, a francia főtiszteket és diplomatákat, 
itt avatta fel a nemes ifjak társaságának a tagjait, s itt rendezett 
fényes ünnepségeket előkelő lengyel vendégeinek mulattatására. 
A munkácsi vár és Rákóczi Fejérháza sokat tudna mesélni a feje-
delem itteni életéről, de igen érdekes adatokat találhatunk a feje-
delem titkárának, Berniczky Gáspárnak a naplójából is. Rákóczi 
innen védte édes hazáját, amíg csak lehetett, s amikor nem foly-
tathatta tovább a harcot, 1711. február 18-án Munkácsról indult 
el holtig tartó bújdosásra hűséges bejárójával, Mikes Kelemennel 
együtt. Hogy milyen élménnyel távozott Munkácsról Mikes Kele-
men, azt nem tudhatjuk, de Rákóczi számára a legdrágább kincset 
jelentette. Elbujdosása előtt néhány nappal ezt írta Károlyi Sán-
dorhoz: „Legdrágább kincsemet, édes hazámat, Munkácsomat Ke-
gyelmedre hagyom..." 

A munkácsi várban töltötte ifjúságát Károlyi Sándor is, de rajta 
kívül II. Rákóczi környezetében a várban és a városban épült Fe-
jérházban a kor sok kiváló egyénisége megfordult. Többször tar-
tózkodott itt Ráday Pál (1677—1733) kuruc diplomata, Rákóczi 
kancellárja, a kuruckor legnagyobb publicistája. Ö írta a külföld 
tájékoztatására készült kiáltványokat és röpiratokat, szerkesztette 
a kurucok újságját, a Mercurius Veridicust. 

A kardon kívül a tollat is tudta forgatni Vay Ádám (1656—1719), 
a munkácsi vár parancsnoka, aki a fejedelem egyik legbizalmasabb 
tanácsosa volt. Verset és naplót írt. 

De Munkács nemcsak a Szabadság, hanem a Rabság jelképe is. 



1682-ben Thököly fogságába került Koháty István (1649—1731) 
császárhű katona, aki versírással enyhítette munkácsi rabságának 
szenvedéseit és unalmát. Költeményeit „Sok ohaitás közben ínség 
viselésben éhség szenvedésben keserves rabságba Munkács kővá-
rában szerzett versek" címmel 1720-ban nyomtatásban is kiadta. 
Minthogy nem állt Thököly hívei közé és szökést is megkísérelt, 
Thököly vasat veretett lábára, nedves tömlöcbe, egy mély föld alatti 
odúba csukatta, ahová a napfény sem hatolt be. Hosszú időn át 
csak száraz kenyér és puszta víz volt minden eledele. Senkivel, 
még őreivel sem beszélhetett. Megtagadták tőle a lelki vigaszt 
nyújtó papot, az olvasást, nem adtak neki íróeszközt, úgyhogy ver-
seit jó ideig fejben szerezte, emlékezetében tartotta meg, és csak 
később jegyezte le. Ilyen körülmények között, a hosszú hónapok 
keserű magányában vált Koháry költővé. Hogy elűzze a magányt, 
az unalmat, verselgetett, vagyis ahogyan ő maga mondja, verseket, 
„koholt" „főzött ki", szavakat „fűzött össze" verssorokká. A börtön 
falai között rájött, hogy Thököly parancsának szigorú végrehajtói, 
a várkapitányok mindentől megfoszthatják, de képzeletének nem 
tudják útját állni. Sokszor elmélkedett magában a képzelet erejé-
ről, a gondolat korlátlan csapongásáról. A képzelet felrepülhet a 
felhők magasságába, leszállhat a földnek gyomrába, a tengerek 
mélyébe; vizsgálhatja az égbolt csillagait, a Nap, a Hold világát, 
gyakori változásait, a tengerfenék csodáit, állatvilágát. Hab nem 
borítja el, tűz nem égeti meg, füst vagy párolgó gőz nem árt neki. 

„Szélét s hosszát földnek temérdekségének általkeli s futja, 
Vadon nagy erdőket, hegyeket, völgyeket mind megnyargalhatja, 
Rejtekben ballagva s barlangban lappangva magát nyugtathatja." 

A gondolatnak nincs szüksége útlevélre, szabadon jár vámon, 
harmincadon, nem kell félnie tőrtől, ágyútól, hadseregtől; strázsa 
nem állja útját, még csak meg sem szólítja, könnyen átjut várka-
pukon, várfalakon. 

„Elmémnek nincs nyugat, henyélést nem szokta s nem akar he-
verni, 

Látom, nincs megkötve, sem vasban nincs verve, vágyódik sé-
tálni, 



Munkács kővárából s bezárt fogházából akarna kimenni. 
Kezdje azért útját, szívemnek bánatját járása enyhítse, 
Vasamnak súlyságát, fejemnek rabságát mégis könnyebbítse, 
Jutván barátimhoz s jóakaróimhoz azokat köszöntse." 

így született meg Koháry képzeletének szárnyalásából a kora-
beli barokk költészet igen sajátos alkotása. 

Ugyancsak a munkácsi várban raboskodott, de már tisztes fog-
ságban 1707 és 1710 között Forgcích Simon (1669—1730) kuruc 
tábornagy, aki itt írta „Rákóczy discursusai..." című munkáját. For-
gách, bár a fejedelem vettette börtönbe, mégsem lett hűtlen Rá-
kóczihoz, mert a szabadulása után követte urát az emigrációba. 

A Rákóczi-szabadságharc bukása után a munkácsi várba csá-
szári katonák kerültek. A környékbeli nép még sokáig visszavárta 
a fejedelmet, de a „szabadság hősinek tanyája" hosszú időre a 
„rabok hona" lett a legszigorúbb várbörtönök közé tartozott. Itt 
őrizték azokat a rabokat, akik a császári hatalom ellen mertek 
lázadni. 

Fogságának utolsó állomására, 1800. augusztus 25-én érkezett 
ide Kazinczy Ferenc fogolytársaival együtt. A vár nyugati részén 
álló épület harmadik emeletén lévő negyedik cellában raboskodott. 
О is írói munkával igyekezett fenntartani lelki egyensúlyát. Ka-
zinczy ereklyéi között őriznek egy kis piros bőrkötésű könyvet, 
amelynek egyik lapján ez a bejegyzés olvasható: „Dolgozásaim a' 
munkácsi várban 1800—1801. Minthogy az Országlás' rabjainak 
tintát nem engednek, vasdarabokat hánytam eczetbe, a' papirost 
pedig Kufsteinből Munkácsig tartó útunk alatt lopva szereztem." 
A vasrozsdával írt kézirat Lessing, Osszián és Marmontel egy-egy 
művének fordítását tartalmazza. 

Kazinczyt cellájában egyszer felkereste egy ungvári orvos, dok-
tor Molnár, aki azonnal felismerte, mert emlékezett rá, hogy pat-
varista korában Kazinczy gyakran járt az ő anyósáékhoz, felesé-
géékhez. Ellátta hírekkel Kazinczy András és veje, az ungvári 
Kárner László felől. 

Az író 1801. június 28-án szabadult Munkácsról, Zrínyi Ilona 
várából 2387 napi szenvedés után. Testvére, József és unokaöccse, 
István várt rá. Egész nap Munkácson sétálgattak. Este Trautelnál 
vacsoráztak és éjszakáztak. Trautel volt az a lány, akivel Kazinczy 



a börtönből titokban levelezett. Csak másnap, 29-én hagyták el 
Munkácsot. 

Munkácson élt Kazinczy sógora, Júlianna húgának a férje, Ber-
csényi (Weisz) János (1755—1837) orvos és tudós. Ö létesítette a 
Munkács melletti timsógyárat. Több külföldi tudós társaság vá-
lasztotta meg tagjául és azok folyóirataiba különböző szakmunká-
kat írt magyarul és németül. 

Földrajzi jellemzést Munkács városáról elsőnek Bél Mátyás 
adott latin nyelvű munkájában 1767-ben, majd pedig Vályi András 
királyi magyar universitásbeli professzor ismertette földrajzi lexi-
konában 1799-ben. 

Érdekességként megemlíthetjük, hogy 1805-ben a napoleoni há-
ború idején 88 napig rejtették a várban a szent koronát. A rejtek-
hely a második hídtól balra eső bástya legnyugatibb részében volt. 

Kölcsey Ferenc 1831 esztendejének utolsó napján epigrammával 
emlékezett meg a munkácsi várról: 

„Hol fejedelmi terem fogadott fejedelmi lakókat 
S küzde nemes harcot Zrínyi leánya soká: 
Bércedet, ó Munkács, keserű gond üli, lebegvén 
Rémalakok szomorún a fogoly álma fölött. 
Büszke tekintettel mit nézsz a síkra le, bús lak? 
Jön az utas, lát, s fut menekülve tovább." 

Petőfi Sándor mégsem kerülte el a várat, amikor 1847. július 
12-én esküvőjére menyasszonyához Szatmárba utazott. Ungvár fe-
lől érkezett, s míg a kocsiba a lovakat megetette, ő hirtelen meg-
ebédelt és sietett ki „a státusz-börtönné alakult várat megtekin-
teni, mely a várostól egy jó negyed órányira fekszik a róna közepén 
egy magas kerek dombon. A domb oldalán szőlőt termesztenek... 
nem szeretnék borából inni... azt gondolnám, 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 
ismeretlen voltam, vagy senkit sem eresztenek a föld alá? nem 
tudom. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrí-
nyi Ilona arcképe is. Más helyen órákig elnéztem volna e dicső 
képeket, de itt csak futólag szemléltem 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 hallám, 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 
Kazinczy Ferenc. Szegény Kazinczy! szegény haza!" 

Kínos érzéseit Petőfi „A munkácsi várban" című költeményében 
írta le, de még később sem tudott ennek a látogatásnak nyomasztó 
emlékétől szabadulni. Közvetlenül a márciusi napok után írta 
egyik versében: 

„Áll még Munkács, áll az akasztófa, 
De szívemben félelem nem áll..." 

S alig egy néhány hónap múlva újra felrémlett lelkében a „rabok 
honának" képe, hogy haragjának minden erejével eképpen zúdítsa 
a számonkérés mennyköveit Ausztria császárai felé: 

„...Birodalmatok 
A szabadság kálváriája, 
Uralkodás volt minden vágyatok, 
Ezért emeltetek Munkácsokat, 
Hogy a szellem világát, melegét, 
A rabbilincsek e fólolvasztóját 
Elrejtsétek mélyen a föld alá, 
S fölötte a sötétségben buján 
Tenyészhessék a zsarnokok virága. 
A test- s lélekzsibbasztó butaság..." 

Egészen más érzéseket váltott ki a város a nagyműveltségű 
Csaplovics Jánosból (1770—1847) a múlt század elején, aki 1829-
ben Munkácsot az ország kilenc világhírű helye között említette. 
Ha nem Zrínyi Ilona dicső hőstettére gondolt, akkor nyilvánvalóan 
bóknak szánta a munkácsi földesúr, gróf Schönborn Fülöp Ferenc 
felé, akinek személyi titkára, majd jószágfelügyelője volt. Csaplo-
vics gyakran tartózkodott Munkácson, bár többnyire Bécsben élt. 
Zólyom, Máramaros és Ugocsa megválasztotta táblabírájának. 



Számos bírálatot, humoros elbeszélést, jogi, földrajzi és gazdasági 
cikket írt magyar, latin és német nyelven, amelyek a Tudományos 
Gyűjteményben is megjelentek. 

A múlt század elején Munkácson élt Balajthy József tudós re-
formátus pap, akinek versei jelentek meg a Szépliteraturai Aján-
dékban (1822—1824), történelmi és természettudományi cikkei a 
Felsőy Magyarországi Minervában és a Tudományos Gyűjtemény-
ben. ír t tanulmányt a honi nyelvünkről és a tudós Beregszászi 
Nagy Pálról. Legjelentősebb müve a Munkács című könyve, amely-
ben a maga idejének Munkácsáról ad tanulságos és érdekes képet. 

Egyik költeményében jó ismerősére, Kazinczyra így emlékezett: 

„Oh dicső lélek! Te levetkezéd már 
Földi burkod s bár szemeink elől zár 
Fed, de nekünk fényleni fogsz az égben 

Minden időben." 
(Kazinczy Ferenc halálára, 1831) 

Ugyancsak a század első felében, 1828 és 1844 között élt Mun-
kácson a görög katolikus paplakban Dóhovics Vazul (1783—1849) 
lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főként 
filozófiai munkásságával tűnt ki, de sokoldalú tehetség volt: kom-
ponált, festegetett, alkalmi költeményeket írt, esztétikai, néprajzi, 
gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Munkatársa volt az akadémia 
nagy szótárának és filozófiai szótárának. Anyanyelvére, ruszinra 
fordította le Csokonai Vitéz Mihály „Szerelemdal a csikóbőrös ku-
lacshoz" című költeményét. 

Balajthy József nyomdokain haladva Bereg megye főjegyzője, 
Tabódy József szentelt könyvet a város történetének. 1860-ban 
írta „Munkács múltja és jelene Magyarország történetében" című 
munkáját. Nevét még műfordításaival is ismertté tette. 

Munkács igazi szerelmese, tudós kutatója, írója, régésze Le-
hoczky Tivadar (1830—1915), akinek elévülhetetlen érdeme, hogy 
Bereg megye múltját, történetét, kultúráját szorgalmas munkájá-
nak eredményképpen nagyon sokan megismerték. 

Lehoczky fiatal tüzérként végigharcolta a szabadságharcot. Ta-
nulmányai befejezése után 1855-ben telepedett le a városban. Elő-
ször törvényszéki tisztviselőként dolgozott, később a Schönborn 



grófok tulajdonát képező munkácsi és beregszentmiklósi hitbizo-
mányi uradalmak főügyésze lett. Tizennégy könyv és közel három-
száz tanulmány szerzője. E munkák témája igen sokféle: régészet, 
történelem, néprajz, honismeret, nyelvészet. Szorgalmasan gyűj-
tötte a vidék történelmi múltjára vonatkozó okmányokat, tárgya-
kat, régi könyveket, érmeket. Erdélyi János 1864-ben adta ki „Ma-
gyar-orosz népdalok" címmel népdalfordításait Sárospatakon. 
Legjelentősebb munkája a háromkötetes „Bereg vármegye monog-
raphiája". (1881—1882, Ungvár.) 

Baráti szálak fűzték számos magyar szaktekintélyhez: Rómer 
Flórishoz, Pulszky Ferenchez, Jósa Andráshoz, Móra Ferenchez. 
Gyűjteményéből múzeumot szeretett volna létrehozni, de ez csak 
halála után valósulhatott meg. 

Munkácson jelenleg a katolikus templom falán elhelyezett em-
léktábla őrzi Lehoczky Tivadar nevét. 

A múlt században Munkács neves írónője volt Karlovszky Ida 
(1833—1898), Karlovszky Gusztáv munkácsi ügyvéd felesége. Fér-
jét követve Kecskemétre, majd Budapestre költözött, de írásainak 
témáját munkácsi élményeiből merítette. „Néhány lap egy munká-
csi hölgy naplójából" címen a forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit ábrázolja egy 15 éves lány szemszögéből. Ez a témája „A 
munkácsi rab" című regényének is. Romantikus elbeszéléseiben 
bemutatta a munkácsi várban raboskodó Kazinczyt és a munkácsi 
vashámor szobrászát. Érdekes visszaemlékezéseket közölt Mun-
kácsy Mihály gyermekkoráról. A munkács—lavocsnei vasútépítés-
ről, a munkácsiak fürdőzéséről, a beregi vadászatokról írt cikkei 
a múlt század jelentős eseményeit örökítették meg. 

Fia, Karlovszky Bertalan (1858—1938) a századelő kitüntetések-
kel elhalmozott festője volt. 

Munkácson sétálva megkell emlékeznünk arról, hogy itt szüle-
tett Munkácsy Mihály nagy magyar realista festő. Azt a helyet, 
ahol egykor szülőháza állt, jelenleg az 1969-ben másodszor elhe-
lyezett emléktábla jelzi. 

Munkácsy 1844. február 20-án látta meg a napvilágot, s a ke-
resztségben a Mihály-Leo nevet nyerte. Apja, Lieb Mihály római 
katolikus kincstári sótárnok volt Munkácson. Anyja, Reök Czeczi-
lia volt. Lieb, aki már használta a Munkácsi nevet, 1850-ben meg-
halt, s a kis Mihályt az anyai nagybátyja, Reök István ügyvéd vette 



magához. Ö azonban a szabadságharcban való részvétele miatt 
bujdosni kényszerült, ezért adta Mihályt asztalosinasnak. 

A már világhírű festő 1882-ben meglátogatta szülővárosát Jókai 
Mór és több kiváló író és művész társaságában. „Munkácsy Mihály 
1882. március hó 1-én elindulván nejével együtt Budapestről, útja 
diadalmenethez hasonlított; 2-án érkezett a diadalkapuval és lo-
bogókkal feldíszített városunkba, hol az üdvözlésére összesereglet-
tek által lelkesen üdvözöltetett" — írta Lehoczky Tivadar, a foga-
dóbizottság tagja. Jókain kívül Munkácsy kíséretéhez tartozott 
Pulszky Ferenc, a Képzőművészeti Társulat elnöke, Teleki Sándor, 
Kossuth honvédezredese, ismert emlékíró, Vadnay Károly, a Fő-
városi Lapok szerkesztője, György Aladár, Jókai közeli barátja, a 
Hon munkatársa, Telepy Károly, a Képzőművészeti Társulat tit-
kára, Keleti Gusztáv mükritikus. Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlap 
munkatársaként tudósította az olvasókat a lap 1882. március 3-i 
számában Munkácsy szülővárosába tett utazásáról. 

Munkácsy Mihály szülőházának emléktáblával történő ünnepé-
lyes megjelölése után március 3-án a Csillag vendégfogadó nagy-
termében 207 terítéket számoztak. Díszebéd volt. Jókai Mór mon-
dott beszédet. Másnap a vendégek felkeresték a várat, 
megtekintették a várost, ellátogattak az elemi népiskolába, a köz-
kórházba. Március 4-én tértek vissza Pestre a délutáni vonattal. 

Az akkor felállított emléktábla Szász Károly tolla után ezt hirdette: 

— E házban született 1844. február 20-án 
M u n k á c s y M i h á l y 

Honszerző Árpád e helyütt pihené ki nagy útját, 
Sas szeme itt villant őse hazája felé. 

Itt született M u n k á c s y M i h á l y , innen kele útra, 
S új eszményi hazát hódíta láng ecsete. 

1882. márcz. 3." 

Lehoczky Tivadar később, 1891 nyarán értékes és hasznos ada-
tokat és rajzokat küldött Párizsba a szolyvai ősmagyar sírban lelt 
lovasvitéz felszereléséről, amit aztán Munkácsy felhasznált a Hon-
foglalás című képének megfestésekor. 

Ha már elbarangoltunk a festészet világába, meg kell említe-
nünk, hogy 1892 nyarán ismét hírneves festők látogattak el Mun-



kácsra: Feszty Árpád, báró Mednyánszky László és mások, hogy a 
helyszínen készítsék el „A magyarok bejövetele" című körkép szín-
vázlatait. 

A művészek heteken át dolgoztak a közeli hegyekben látástól 
vakulásig. Estére csengős fiákeren tértek vissza a Csillag Szállóba, 
ahol műtermet rendeztek be maguknak. A munkácsi művészhe-
teknek volt is nyoma a Műcsarnok az évi kiállításán. A legnagyobb 
értéket Mednyánszky Latorca-parti képe, a „Munkács vidékéről" 
jelentette. Ezt a király vette meg. 

Amikor Feszty Árpád körképét bemutatták a nyilvánosságnak, 
a Munkács című lap tárcaírója így számolt be a nagy eseményről: 
„Sajátos érzés is az, amikor az ember az Andrássy-út zajából, po-
rából egy sötét, piros villanylámpású misztikus folyosón végigta-
pogatózva, egyszerre csak Munkács vidékén találja magát. Előttem 
az egész Latorca-völgy, a maga szépségében végtelen realizmussal 
elővarázsolva. Ott kanyarog a folyó a fűzligetei között, ott látom a 
távolban a Várhegyet, amott a Gális-hegy, a klastrom hegye..." 

Megkell emlékeznünk Munkács tehetséges szobrászáról, Schos-
sel Andrásról (1824—1877) is, aki a kor vasszobrászatának figye-
lemre méltó alakja volt. A frigyesfalvi vasöntödében dolgozott. 
Klasszicista stílusú szobrocskákat, feszületeket, karpereceket, 
sakkfigurákat, kályhákat készített. Kossuthot ábrázoló szobra el-
len a Bach-korszakban valóságos hadjáratot indítottak. Készített 
kisméretű vasszobrot Petőfiről és Aranyról is. 

Lehoczky Tivadar mellett a múlt század végén és e század elején 
többen is szorgoskodtak az irodalmi élet megteremtésén. Csomár 
István 1865-től élt Munkácson, ahol magángimnáziumot szerve-
zett, s ez lett az alapja a későbbi állami gimnáziumnak. Maga 
magyar nyelvet és irodalmat tanított. Irodalomtörténeti és nyelvé-
szeti cikkei jelentek meg. 1881-től a Magyar Nyelvőr népnyelvi 
gyűjtője lett, 1884-től pedig a Munkács című lap munkatársa és 
szerkesztője. Hrabár Mihály (1841—1891) 1868—75 között volt a 
gimnázium igazgatója. О írta meg az alreálgimnázium történetét. 
1884-ben egy rövid ideig a Munkács szerkesztője volt Uszkay Bá-
lint közjegyző, aki társadalmi, politikai és szépirodalmi műveket 
írt a fővárosi lapokba. 1875—84 között rendes munkatársa volt a 
Beregnek. Bujdosó című népszínművét 1880 januárjában mutatta 
be a Budapesti Népszínház. 



Tehetségesnek ígérkező író volt Szunyoghy Sándor (1852—1880) 
joggyakornok. Elbeszéléseket, szatirikus költeményeket írt a Be-
regbe és más lapokba. 

Tárcákkal, színibírálatokkal, költeményekkel jelentkezett a 
Munkácsban, a Munkács és Vidékein Gottier Lajos gyógyszerész. 
1893 szeptemberétől ő szerkesztette a Munkács és Vidékét. 

Munkács szülötte volt Huszár Vilmos (1872—1931) író, műfor-
dító, a modern román nyelvek kiváló ismerője. 

Ha Munkács utcáit járjuk, jusson eszünkbe, hogy itt született a 
magyar színházi élet két kiemelkedő alakja: Csortos Gyula (1883— 
1945) és Uray Tivadar (1895—1962). 

1912-ben itt halt meg Siegmeth Károly turistaíró, aki életének 
nagy részét szentelte a Kárpátok tanulmányozásának és külfölddel 
való megismertetésének. 

1920-ban lett a kereskedelmi iskola tanára Sas Andor (1887— 
1962) irodalomtörténész, publicista, aki a pesti egyetemen Balázs 
Bélával, Juhász Gyulával, Kosztolányi Dezsővel és Babits Mi-
hállyal együtt tanult. Munkácson vezetője lett a diákok Berze-
viczy-önképzőkörének. Folytatta Lehoczky Tivadar munkáját, a 
város történetének föltárását. Nagyra értékelte Balajthy és Tabódy 
József érdemeit a város múltjának kutatásában. 1927-ben jelent 
meg „Munkács város levéltára 1376—1850" című archivális és vá-
rostörténeti műve, egy évvel később írta „Munkács város múltjá-
ból" című tanulmányát. A Schönborn uradalom történetét mutatta 
be „Egy kárpáti latinfundium a hűbéri világ alkonyán" című mű-
vében. Tudományos tevékenységével nagyban hozzájárult Mun-
kács történetének a megismeréséhez. 

1932-ben Munkácson jelent meg a két világháború közötti szlo-
vákiai magyar irodalom legjelentősebb folyóirata, a Magyar írás. 
Irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratnak indult. Első főszer-
kesztője Darkó István. Főmunkatársai: Győry Dezső, Mécs László, 
Sebesi Ernő. Rovatvezetői :Duka Zólyomi Norbert, Zapf László. Fe-
lelős szerkesztője és lapkiadói tulajdonosaként a bátyúi születésű 
Simon Menyhértet tüntették fel, valójában csak névleges szerkesz-
tője volt a lapnak. Simon Menyhért Munkács című szonettjében 
állított emléket a városnak: 



„Alföld s Kárpátok intenek egymásnak 
Felette néma, örök üdvözletet — 
Őseink várat és sáncot itt ástak, 
Rákócziaknak kastélyt itt emeltek. 

Itt is tombolt a császár zsarnoksága, 
Szenvedett rabként széplelkű Kazinczy — 
A napot itt egy zsenink is meglátta, 
Lángecsete ránk az örök fényt hinti. 

Derék magyarok porai hamvadnak 
Latorca mentén, völgyön és dombokon — 
Ki nem él, talán jobb is annak, 

Nem érzi sajgón mint sorvadunk, veszünk 
S közben — Teremtőnk, ne vedd tőlünk zokon — 
Nótázva visszük a magyar keresztünk. 

A Magyar írás megpróbálta összefogni a kisebbségbe került ma-
gyar és az anyaországi irodalmat. A lap erdélyi szerkesztője Ta-
mási Áron, magyarországi Simándy Pál, jugoszláviai Szenteleky 
Kornél. 

A munkácsi szerkesztőség és a kiadóhivatal a Körösvég utca 33 
alatt volt. 

A lap bevezető cikkében Darkó István fogalmazta meg a folyóirat 
szándékát. Kifejtette, hogy a kisebbségi magyar irodalom hajlékát 
fenyőgerendákból építik, hazai anyagból, mert „márványunk, fa-
ragott kövünk, téglánk nincs", sárral, vályoggal pedig „nem elé-
gedhetünk meg." 

Móricz Zsigmond írt az első számba szép buzdítást, amelynek 
egy részletét a bevezetőnkben már idéztük. Móricz örömmel vette 
tudomásul, hogy „a mi vidékünk fővárosában indul meg a Magyar 
írás." Meg volt győződve arról, hogy nemcsak nekünk, hanem „az 
egész emberiségnek szüksége van rá, hogy ilyen folyóiratok terem-
jenek, s az a nép, amely nem tud fenntartani ilyeneket, arról tesz 
bizonyságot, hogy nincs benne elég életerő." 

A Magyar írás 1937-ben anyagi okok miatt megszűnt, de ez idő 
alatt is jelentős fórumot biztosított vidékünk íróinak. Itt jelent meg 

! 



a beregszászi Tamás Mihály Halálugrás című regényének első vál-
tozata, amely később „Két part közt fut a víz" címmel önálló kö-
tetben látott napvilágot. Megtalálhatjuk benne Mécs László, Simon 
Menyhért verseit, Ilku Pál írásait, Bellyei Zapf László kritikáit, a 
munkácsi születésű Rácz Pál tanumányait, Sáfáry László költemé-
nyeit. 

Sáfáry László (1910—1943) Munkácson született. Apja magyar-
országi származású mérnök volt, ezért fiát is magyarországi gim-
náziumbajáratta, de a fiú a szünidőket Munkácson töltötte, s alap-
vető költői élményeit is e vidéken szerezte. Miután a budapesti 
egyetemen tanári képesítést szerzett, 1939-ben visszatelepült szü-
lővárosába. Először a tanítóképzőben, aztán a gimnáziumban ta-
nított. 1931-ben Munkácson jelent meg Lendület, 1935-ben pedig 
Verhovina című kötete. 

A tehetséges költő verseiről Illyés Gyula és Radnóti Miklós írt 
bírálatot a Nyugatban, Féja Géza meg a Magyar írásban szólt ve-
reseiről. Költészete azonban nem bontakozhatott ki teljes egészé-
ben, mert 1942-ben behívták katonának és segédszolgálatosként 
a frontra küldték, ahol az 1943-as esztendő elején eltűnt. 

Sáfáry László szoros kapcsolatban állt a Sarló mozgalom egyik 
csoportjával, amelynek tagjai: Balogh Edgár Pozsonyból, Bertók 
János Munkácsról és Lőrincz Gyula Dunaszerdahelyről 1930-ban 
Munkácsról kiindulva Beregszász és Nagyszőlős érintésével a kö-
vetkező helységekben végeztek kutatást: Izsnyéte, Barkaszó, Szer-
nye, Nagydobrony, Bátyú, Rafajnaújfalu, Bulcsú, Macsola, Badaló, 
Halábor, Vári, Csetfalva, Tiszaújlak, Bökény, Szőlősgyula. 

A munkácsi Kárpáti Híradó így írt a Sarló céljairól: 
„Megdöbbentő kép tárult mindenütt a vándorok elé. A csoportok 

egy-egy faluban meglátogatták a lelkészt, a tanítót, a bírót, a kis-
gazdák, a törpebirtokosok és a nincstelen napszámosok, exponen-
seit, a pártok vezetőit, a szövetkezetek elnökeit, az orvosokat és a 
falunlakó diákokat... Ha figyelembe vesszük, hogy a csoportok ván-
dorai semmiféle politikai pártokhoz nem tartoznak, s csakis a szi-
gorú tudományos tárgyilagosság elve szerint járnak el útjukon kü-
lönösen felbecsülhetetlennek fogjuk tartani munkájukat. 
Legérdekesebb a naplókban a falusiak tőrülmetszett, rendkívül ta-
láló kritikája a bajokról és őszinte helyzetjelentése. A főiskolások 
mindenütt megnyerték a nép szívét, és bizalommal vallott nekik 



a zsellér, a csordás, a kommenciós cseléd, a bíró, a kurátor, a kis-
gazda, a gyárba járó parasztmunkás és az útra kész kivándorló." 

Balogh Edgár „Tíz nap Szegényországban" címmel számolt be 
itteni élményeiről: „Már három évvel ezelőtt, 1927-ben bejártam 
néhány regösdiákkal a munkácsi, beregszászi és nagyszöllősi járás 
magyarlakta területét. Mennyire másként látok azóta mindent! 
Akkor különös keleti színpompával bontakozott ki előttem a reggeli 
párából, verő napfényből, viharból és rőt alkonyból egy ősi paraszt-
világ. Fél éjszakákon sejtelmes kapuszobrok alatt daloltunk a le-
gényekkel, kislányok játék közben régi balladát énekeltek, meg-
annyi ringó virág. Az öregember Rózsa Sándorról mesélt, aki, ha 
ledőlt pihenni, akkora volt, mint a lagyik, és a mocsaras alföldi 
erdő hatalmas fái között felséges látomásként jelent meg egy kék-
re, zöldre, pirosra, aranyra festett parasztszekér. Mozgalmas ját-
szó délutánokon és mesélő estéken vagy a határban gyújtott tá-
bortűznél gyermekkacaj és ősi zúgású népdal vett körül, a sok 
gólya, a Tisza csupa kedvesség volt, és a révész jókedvből károm-
kodott. Most rideg kérdőíveket hordtunk a hátizsákunkban. A po-
zsonyi Sarló gondosan előkészítette a szociográfiai vándorlásokat. 
És megváltozott körülöttem minden, a tudomány bűvös szele el-
oszlatta a színes ködöket. Bizalmas órákon vallottak a szegények, 
és minden oldalról felénk tárult a nyomor. Lázas gyermek hangját 
hallom, ötvenkilós zsákot emelt és kidőlt, Rongyos öregember kis 
viskójában az adókról beszél, neki ugyan már semmije sincs, de 
nagy vallomásában sírja a falu, az egész vidék baját. Szegényor-
szág! Cseh — francia fakitermelő cég viszi az erdőt és megdöbbenve 
nézzük a Tiszát, miként fúrja alá, dönti ki, rabolja el a legelőt. 
Proletarizálódó kisgazda, tönkremenő kisiparos és éhes proletár. 
Az egyetemes romlásban az úri dekadencia műdalait terjeszti a 
rádió. 

Halott a népdal, halott a ballada, elrejtőzött Rózsa Sándor, és 
szétszedték a díszes parasztszekeret. A természeti rend, a politika 
a nyomor örvényébe rántotta az ősi parasztvilágot, mi csak 
hattyúdalát fogtuk fel három évvel ezelőtt a régi Tiszahátnak." 

Sáfáry Lászlónak jó ismerőse volt ebben az időben Takáts Gyula, 
a jeles dunántúli költő, aki egy rövid ideig szintén a munkácsi 
gimnáziumban tanított. Tanárkodására nemrég így emlékezett: 
„1939 március idusán érkeztem Munkácsra. Fiatal költőnek szebb 



dátum és a történelmet tanító tanárnak múltat sugárzóbb környe-
zet alig akadhatott volna a Kárpát-medencében. A munkácsi Ár-
pád Fejedelem Gimnáziumban csonka másfél évet tanítottam, de 
utána is gyakran visszajártam. Diákjaim, a magyar, zsidó és ruszin 
tanulók kitűnően beszéltek magyarul és oroszul, csak éppen a cseh-
vel álltak csehül, pedig 39-ig cseh világ volt Kárpátalján. 

Munkács város és környéke nekem, a Kaposvárról érkezőnek 
ugyanazt sugározta, mint Szekszárdról érkező Babits Mihálynak 
Fogaras. 

Micsoda emlékek... A gyorsvonatról leszálló zsidó kocsis egyes 
fogata vitt a városba. Batthyány utcai lakásomon szorgos zsidó 
favágó aprította a tüzelőt. Prágában tanult magyar és ruszin ta-
nárok, görög katolikus papok, Rákóczi emlékezete és a 48-as ha-
gyományok... Iván Olbracht ruszin világa vett körül a havasi le-
gelőkön... A Verhovina, amelynek világát munkácsi barátom és 
tanártársam, Sáfáry László lírája mutatta fel kemény szépséggel. 
Tőle és a református püspök fiától, Bartók Jánostól, az Eötvös Kol-
legium eltávolított hallgatójától hallottam először Kárpátalja 
„hagymás kurucairól". Arról a zsidó értelmiségi, kereskedő és mun-
kásiparos rétegről, amely a cseh világban mindig a magyar közép-
és elemi iskolák fenntartása mellett szavazott... Érdekes volt szá-
momra a város több nyelvű zsongása, sok vendéglőbe, amelyekből 
esténként cigányzene szólt. 

Baráti körünkbe tartozott Sáfáry, Bertók, az itt tanároskodó 
Cserés Miklós, aki később a Magyar Rádió drámai osztályának volt 
évtizedekig vezetője. Itt dolgozott akkor Zsebők Zoltán, a későbbi 
államtitkár és egyetemi tanár, akinek úttörő röntgen-könyvét Eu-
rópa-szerte forgatják, és Csermely Hubert, a tudós kórboncnok. 
Gyakran csatlakoztak hozzánk a görög katolikus papok és ruszin 
tanárok, és hosszú vitákat folytattunk irodalomról, hitről, világné-
zetről. Horgászó, síző, természetjáró csoportjaink is alakultak, me-
lyekhez diákjaink is csatlakoztak. Verecke, Szinevér, a Sztoj és 
Volóc sokszor látta társaságunkat. 

Nekem ez a vidék a szerelem tája is volt. A kis ruszin falvakba 
helyezett magányos magyar tanítónők sokszor meglátogattak 
Munkácson. Az akkor megjelent Május c. kötetem Ilonka-verse-
imnek ihletője Ökörmezőn lett szociális titkár. Kirándulások em-
léke szövődött itt ehhez a szerelemhez, amely később — már Ka-



posváron — házassággal végződött. Most megjelent „Szonettek a 
Styxen túlra" c. kötetem sok írása vall erről. Kicsit kárpátaljai 
könyv ez. 

Munkácsi tanárkodásom szépsége szinte fizikai erővel kísért ma 
is. A magyar történelmi távlat iskolája volt ez számomra, amely 
jelentette Munkács történelmi várát, Rákóczi, Zrínyi, Kazinczy és 
Kölcsey szellemét." 

A verssé kristályosodott gyönyörű szép élmények bizonyítására 
idézzük Takáts Gyula egyik szonettjét: 

Ki metszi rézbe, titka mit emelt? 
Egy érzés síkjait, egy mozdulat egét, 
ahogy Volócra tártad a kezed, 
a hegyeink más kőbe osztva szét. 

Negyvenhat éve nőnek túl azon 
hol mezsgye sincs s ezt tudni, itt hagytad nekem. 
Átnőtt már rég a munkácsi falon, 
a történelmen is e szerelem 

Határa meddig? ... Mint az Ung vize 
rónánkon át fekete óceán! 
De utánam nem sejti senkise, 

hiába fut az Ung ... Egy hang talán, 
mit ősszel súg a költözők dala, 
mint raboknak a várcellák fala. 

Átnőtt már rég 
(Jelenkor, 1985. 4. sz.) 

Munkács évszázadokon keresztül a hadak útján feküdt. Nem-
csak a honfoglalók serege vonult el erre, hanem az ellenség is e 
vidéket pusztította el leghamarabb. Hányszor zúgott a tatár nyíl, 
csattant a lengyel kopja a melleken, villant a labanc kard, az orosz 
kozákdzsida errefelé! 

Sokszor olvashatunk olyan iratokat, amelyek hűen tükrözik a 
szomorú éveket: „Minthogy Munkács városa az elfolyt némely fel-
sőbb esztendőkben a sokféle hatalmasok miatt is egynéhány ízben 



annyira devastáltatott s elpusztíttatott, hogy akárki is nem re-
ményiette volna, hogy valaha itt lakosok legyenek, mindazonáltal 
a jó Isten gondviseléséből némely szegények, a kik megmaradta-
nak, kezdettek újonnan ide telepedni régi lakóhelyekre..." Hány-
szor hangoztatott el a város vezetőinek szájából a sok szörnyű pusz-
títás után a sóhaj: „Munkács soha többé meg nem épül!" De mindig 
újraépült, fejlődött és gyarapodott. 

Nem kerülte el a várost a második világháború forgószele sem. 
Dobos Ilona „Egy folklór gyűjtő feljegyzései" című könyvéből vil-

lantsuk fel az akkori eseményeket: 
„Kilencéves koromban faluról városba, Munkácsra költözköd-

tünk. Itt éltem a háború végéig, itt érettségiztem... 
Tizenhat éves koromban, 1939-ben nagy változás történt éle-

tünkben: bejöttek a „magyarok". 
Apám nagy magyar volt, és minket is hazafias szellemben ne-

velt. Ezt csak azok érthetik meg igazán, akik valaha kisebbségi 
sorban éltek. A cseh demokrácia nem nyomta el túlságosan a nem-
zetiségeit, de ez nem jelentett teljes egyenjogúságot. Nem volt sza-
bad elénekelni a magyar Himnuszt, nem tűzhettünk a gomblyu-
kunkba kokárdát, nem ünnepelhettük meg március 15-ét. Éppen 
ezért apánk már kiskorunkban megtanított a Himnuszra, ágyunk 
alatt nemzetiszínű zászlót rejtegetett, és többször elmondta; hogy 
akár utcaseprőnek is elmenne, ha Magyarországon élhetne... 

Elképzelhető boldogságunk, amikor végre magyar ruhában, pártá-
ban, pruszlikban, amelyet nemzetiszínű pántlika fűzött össze, virág-
csokorral kezünkben üdvözölhettük a bevonuló magyar katonákat... 

Az első hetekben örömmámorban úsztunk. Egymást érték az 
ünnepségek, le nem jött rólunk a párta, a pruszlik. Azután egyre 
több kínos-fájdalmas meglepetésben volt részünk. 

Nagy csalódást okoztak a bevonuló tisztek előkelősködő, nevet-
séges modorukkal. Az anyaországi civil „elit" nemcsak a ruszin, de 
a felvidéki magyar intelligenciát is gyanakodva, bizalmatlanul ke-
zelte. „Megfertőzte őket a cseh demokrácia" — mondták, az ő szem-
pontjukból talán nem is alaptalanul... 

Az iskolában — második kereskedelmibe jártam akkor — el-
kezdtek politizálni, ami nem jelentett mást, mint hogy durvábban 
vagy finomabban zsidóztak. Külön padokba ültették a zsidó lányo-
kat és fiúkat, nem beszéltek velük..." 



Az írónő édesanyja is zsidó volt, de még tizennégy éves korában 
az egész családja kikeresztelkedett, katolizált. 

„Nem kalkuláltam bele álmaimba „a mi kis történelmünket." 
Nem gondoltam arra, hogy anyámnak néhány év múlva bujkálnia 
kell egy nyilas csendőrparancsnok, Zöldi Márton elől. Hogy szerel-
memet börtönbe csukják, majd elhurcolják és sohasem tér többé 
vissza. Hogy közeli hozzátartozóim, tűnnek el titkos koncentrációs 
táborokban, hogy vasárnaponként órák hosszat ácsorgok majd a 
Markó utcai börtön hideg, cúgos folyosóján a „tisztasági csomag-
gal." 

A fasizmus elleni tiltakozást szólaltatta meg Győry Dezső „Mun-
kácsi március" című versében: 

„Megöltétek vágyunk: Petőfit, 
s apánk: Kossuth Lajost! 
Zászlózva vár német hadat 
Rákóczi vára most. 

Tiltakozást bőg s vág a szél, 
virág helyett — havat. 
A természet? Az ellenáll! 
S a nép? kusson marad: 
Nyilas söpredék lakja várad, 
haj, Zrínyi Ilona, 
nem volt e népnek csillaga, 
s most már nem lesz — hona. 

Nem volt vitéz lángoszlopa, 
csak vak „vitéz"-ei, 
s vakságuk egész nemzetünk 
kórágyra fekteti. 
... Munkács terén, halál szelén, 
már német tank ragyog. 
... S másnap az első hullafolt: 
a sárga csillagok." 

Dobos Ilona munkácsi barátja volt Bertók János. 



„Bertók János a nagy tekintélyű munkácsi református püspök 
fia volt. Már középiskolás korában, a sárospataki református gim-
náziumban, felfedezték rendkívüli tehetségét. Az Eötvös-kollégi-
umba került, ott is az elsők között volt. Görög-latin szakos tanár-
nak készült. 

Csodálatos szépségű görög versfordításait sohasem fejezte be tel-
jesen, éppen ezért meg sem jelentette. Ez a befejezetlenség jelle-
mezte egész életművét. 

Rajk Lászlóval egyidőben volt a kollégium lakója. Az 1930-as 
évek elején a kommunista a szervezkedésben vettek részt mind-
ketten, ezért Jánost kicsapták a kollégiumból, sőt Magyarországról 
is kitoloncolták. Csak apja tekintélyének köszönhette, hogy a bör-
töntől megmenekült. 

Utolsó éves volt, amikor tanulmányait abba kellett hagynia, így 
nem szerzett diplomát. Otthon, Munkácson rendhagyó életmódot 
folytatott. Tagja lett a cseh demokráciában előbb legálisan, majd 
illegálisan működő Kommunista Pártnak. Állást nem vállalt. Azo-
kat a hivatalokat, munkaköröket, amelyeket egy kisvárosban dip-
loma nélkül megszerezhetett volna, képtelen volt elviselni. Napjait 
nyelvtanulással, olvasással és írással töltötte. Tíz nyelvet ismert 
különböző fokon. Rendszeresen vezette naplóját. Lefordította a 
„Háború és béké"-t. Mindenfajta praktikus feladat elvégzésére tel-
jesen alkalmatlan volt... 

Bertók János aktív tagja volt a Sarló mozgalomnak. Nagyon sokat 
mesélt azokról a néprajzi jellegű gyűjtőutakról, amelyeket a sarlósok 
végeztek Bereg megye falvaiban. Egy ilyen úton Móricz Zsigmond is 
részt vett. Ezek az utak a magyar falukutatás kezdetét jelentették. 
Balogh Edgár „Duna menti párbeszéd" c. könyvében név szerint is 
megemlíti Bertók János részvételét ezeken a gyűjtőutakon. 

A Bereg megyei falvakban néprajzi anyagot, így népdalokat is 
gyűjtöttek. De János számára nem ez volt elsősorban érdekes, ő 
sohasem akart néprajzzal foglalkozni. De — mint mondta — ko-
rábban nem ismerte a parasztságot, és az utak ezt tették számára 
lehetővé. Beszélt azokról a nyomorúságos körülményekről, amely-
ben a parasztság legalsóbb rétegei élnek, tehetséges gyerekekről, 
akik nem tanulhatnak tovább. Emellett arról is, milyen élményt 
jelentettek számára ezek az utak, amelyek a hozzá hasonló gon-
dolkodó társakkal, barátokkal tett meg. 



Jánostól hallottam először Lenin elméletéről, a proletárdiktatú-
ráról, majd az állam megszűntéről. János meg volt győződve arról, 
hogy a szovjet csapatok rövidesen bejönnek, és nálunk is kommu-
nizmus lesz. Örökké visszatérő problémája volt, hogy a diktatúra 
rövid ideje alatt átmenetileg erőszakos cselekedetekre lesz szük-
ség, amelyekre ő alkalmatlannak érezte magát. Nem gondolt arra, 
hogy erre már nem lesz szüksége. 

Jánosnál tisztább jellemet nem ismertem: mindig, mindenkinek 
igazat mondott. De miután ő is tudta, hogy ezzel bajba sodorhatja 
magát, kerülte az embereket, csak néhány bizalmas barátjával 
érintkezett... 

Barátságunk idejére esett a zsidóság elhurcolása... 
Jánosnak több zsidó barátja volt, de ezek ekkor már munkaszol-

gálatban voltak. János felkereste családjukat. Igyekezett segítsé-
gükre lenni. Bevásárolt nekik. Bevásárolt nekik, amíg tehette. Ö 
látta, amint az embereket hajtották a téglagyárba, és a tehetet-
lenség érzése beteggé tette. Feje szüntelenül remegett, pár napig 
járni, mozogni sem tudott, enni sem bírt. 

1944. október 15-én vasárnap délben együtt voltam Jánossal, 
amikor Horthy proklamációját felolvasták a rádióban. A magyarok 
nem harcolnak tovább Hitler oldalán. A szovjet csapatok akkor 
már átléptek a Kárpátokon, híre ment, hogy a tőlünk északabbra 
fekvő falvakban már jól hallani a szovjet ágyúkat. 

Köztudott, hogy másnap nyilasok vették át a hatalmat. így tör-
tént ez Munkácson is. Miután a különböző tisztségeket kiosztották 
egymás közt, első dolguk az volt, hogy kilenc embert — akiket a 
legveszélyesebbeknek tartottak — lecsukjanak. 

Köztük Bertók Jánost, ami várható volt. Amál meglepőbb, hogy vele 
együtt édesapját is lecsukták, azzal a váddal, hogy valamikor a sza-
badkőművesekhez tartozott. Erről korábban én sohasem hallottam. 

Két hétig sem tartott Munkácson a nyilasuralom. A vezérek 
annyira megmámorosodtak a hatalomtól, hogy nem is gondoltak 
a szökésre. Október végén bejöttek a szovjet csapatok, és vala-
mennyi nyilas tisztségviselőt lecsukták. 

János kiszabadult. Még kétszer-háromszor találkoztunk. János 
tájékozódott, tervezgetett. Közben megbetegedett, influenzás lett. 
János amúgy is gyenge fizikumú volt, enyhe szervi szívbajjal, rossz 
idegekkel. 



November vége felé falragaszok jelentek meg az utcán. A férfi-
lakosság tizennyolc évtől negyvenig köteles közmunkát vállalni. 
Háromnapi élelemmel és egy váltás ruhával mindenki vonuljon be 
a város közepén álló Kohnert-kastélyba. 

János betegen ment el hazulról, posztópapucsban. Bizonyára ar-
ra gondolt, hogy betegséget igazolva hazaengedik. De nem így tör-
tént. 

Pár napig voltak az emberek a Kohnert-kastélyban. Akkor már 
megérkezett Munkácsra a Vörös Újság c. magyar lap és főszer-
kesztője Illés Béla. A Vörös Újság egy listát készített, és tizenhat 
magyar kommunista felmentését kérte a közmunka alól. A listát 
felolvasták a kastélyban. Az emberek között azonban még egy Ber-
tók János tartózkodott, egy tüdőbajos asztalos, János unokatest-
vére, akinek két gyermeke volt. Az asztalos soha részt nem vett a 
mozgalomban, elment a többi felmentettel, bár tudta, hogy nem 
róla van szó — János szó nélkül hagyta. 

Másnap a csoport elindult a Kárpátok felé. Ereztem, hogy soha 
többé nem látom Jánost. Társai később elmondták, hogy valóban, 
a szokatlan hidegben már az út elején meghalt." 

A „Vörös Újság" szerkesztősége Munkácson a Csillag Szállodá-
ban volt. Illés Béla pedig a Honfoglalás címú regényében megörö-
kítette Munkács és a vidék „felszabadulásának" a történetét, de a 
kárpátaljai magyar és német férfiak szovjet hadsereg általi elhur-
colásáról a kopasz, pipás őrnagy természetesen tapintatosan hall-
gatott. 

„Tények igazolják, hogy a Moszkvából irányított sztálinisták — 
a 4. Ukrán Front védelme alatt — a helyi túlbuzgó, a nacionaliz-
mustól, sovinizmustól sem mentes kárpátukrán kommunista ak-
tivisták közreműködésével megszervezték a nem szláv férfilakos-
ság internálását. A plakátok kibocsájtásán kívül kitalálták a 
„háromnapos munkáról", azaz „malenykij robot"-ról szóló mesét, 
tették ezt azzal az álszent szándékkal, hogy félrevezessék a hely-
reállításban ténylegesen segíteni kívánók tömegét, s azokat külö-
nösebb katonai beavatkozás nélkül tereljék a szögesdrótok mögé. 
A szovjet élet, az új rend teremtői attól féltek, hogy a 4. Ukrán 
Front hátországában fegyveres felkelés, partizánháború törhet ki, 
mivel Kárpátalja népe — Magyarországtól újra elidegenítve — két 
út előtt állt: Csehszlovákia vagy a Szovjetunió. Az NKVD az utóbbi 



államkötelékbe kényszerítette a vidék ruszin, magyar, német, ro-
mán, szlovák, cigány, zsidó lakosságát" — olvashatjuk az „Istenhez 
fohászkodva" című kötet utószavában, amely az elhurcolt magya-
rok verseit, imáit, leveleit tartalmazza. 

Sok ezer magyar ember számára nemcsak Munkácson és kör-
nyékén, de az egész Kárpátalján így kezdődött a szovjet hadsereg 
és Illés Béla új „honfoglalás"-a. 

Munkácsi irodalmi sétánkat ezzel be is fejezhetjük, mert 1945 
után a városban a magyar szó a családi tűzhelyek mellé szorult. 
Önálló magyar nyelvű újság többé itt nem jelent meg, a magyar 
nyelv ápolására a város egyetlen középiskolájában nyílt csak lehe-
tőség. 

Munkács műemlékeiről, a történelmi várról, a plébániatemplom-
ról, a Szent Mihály-kápolnáról, a Rákóczi-kastélyról és abaziliták 
Szent Miklós-kolostoráról Deschmann Alajos „Kárpátalja műem-
lékei"-t bemutató könyvében olvashatunk. 

* * * 

A környékbeli irodalmi sétánkat kezdjük a Vereckétől Munká-
csig tartó útvonalon. 

Lenyűgöző táj. Mintha a természet is meg akarná különböztetni 
a Keleti-Beszkideknek ezt a völgyét. Szántóföldek, augusztusban 
érő rozstáblák. Virágos krumpliföldek. A lombok között meghúzódó 
falvak. Aztán az erdővel borított hegyek hullámzanak a zöld szín 
ezernyi árnyalatában. 

„Verecke híres útján jöttem én..." — csengenek büszke dacosan 
Ady Endre szavai. Verecke a kezdet és a vég. Egy hosszú út első 
és utolsó állomása a magyar nemzet történetében. Az új hazának 
a kapuja, és ezer éven át végső határa. Ha lehetett beszélni róla, 
ha nem: szent hely volt mindig. Számtalan irodalmi alkotás ihle-
tője. 

III. Béla király Névtelen jegyzője hagyományozta ránk, hogy a 
honfoglaló magyarság zöme rajta át lépett be új hazájába: „Almos 
vezér és főemberei pedig elfogadván az oroszok tanácsát, igen biz-
tos békét kötöttek velük. Akkor a hét fejedelmi személy, akit hét-
magyarnak mondanak... útra keltek Pannónia földjére. S így a Ha-
vas-erdőn áthaladva, a hungi részekre szálltak." 



A Vereckei-szoroson — amelyet egy időben Orosz-kapunak ne-
veztek — törtek be a tatárok. Rogerius mester „Siralmas éneké"-
ben így emlékezett: „...az Úr születésének ünnepe táján híre jött 
annak, hogy a tatárok Magyarországnak Oroszországgal határos 
vidékét elpusztították. És mivel a király erről hírvivői útján meg-
bizonyosodott, az Orosz-kapu őrizetére — amelyet Hegyi-kapunak 
is mondanak, s amelyen keresztül vezet az út Magyarországba — 
elküldötte legfőbb ispánját, a nádort a seregével és egész Magyaror-
szágon kihirdette, hogy mind a nemesek, mind azok, akiket királyi 
szervienseknek neveznek, mind a várkatonák, készüljenek fel a had-
ra, s készen legyenek akkor, amikor a király értük fog küldeni." 

IV. Béla személyesen is ellenőrizte a kapuk, vagyis a szorosok 
őrzését. De seregei a tatárok ellen semmit sem tehettek: „Batu... 
elbocsátván egész cselédségét, egymagában és nem is sok katoná-
val egyenes úton sietett az említett Orosz-kapuhoz, amely köze-
lebb volt ahhoz a helyhez, ahol seregét összevonta. És miután le-
győzte a nádor seregét, elfoglalta ugyanazt a kaput, és bevonult 
rajta". 

Jár tak ezen az úton királyaink: II. András és Nagy Lajos. Itt 
fogadta az Erdélybe visszatérő Izabellát Báthori István. Majd len-
gyel királyként Balassi Bálinttal együtt ezen az úton vonult Len-
gyelországba. Ezen az úton tért haza II. Rákóczi Ferenc, hogy a 
hazáért és a szabadságért küzdjön, és itt hagyta el hazáját, hogy 
bujdosóként fejezze be életét. 1711. február 20-án innen intézett 
nyílt levelet az országhoz, melyben a parancsnokságot Károlyi Sán-
dorra, a munkácsi várat pedig Sennyeire bízta. 

A közeli Zavadka pedig arról nevezetes, hogy II. Rákóczi Ferenc 
többször is megfordult itt. 1703. június 29-én Munkácsról vissza-
vonulva itt találkozott Bercsényi Miklóssal s annak kíséretében 
érkező lengyel és svéd hadakkal. 1709. május 2-án kevés kíséret-
tel, október 12-én pedig egész udvarával, Bercsényivel és De Sa-
leurs francia tábornokkal együtt itt fogadta Sieniawska asszonyt. 
1711-ben pedig, amikor véglegesen elhagyta hazáját, február 21— 
én itt töltötte az éjszakát. Vay Ádám és Szathmáry Király Ádám 
volt akkor a kíséretében. A községet ezért is keresztelték el Rá-
kócziszállásnak. 

A hágó tetőpontján, 846 méter magasságba, Verbiás község ha-
tárában 1881. szeptember 4-én Pum Jó' sef megyei kir. főmérnök 



és Buzáth Károly járásbeli szolgabíró szorgalmazására leplezték 
le azt a négy méter magas obeliszket, amely az országhatárt hi-
vatottjelezni. Az emlékoszlop oldalára a munkácsi uradalmi gyár-
ban öntött vastáblát erősítettek, amelyen az ország címere és a 
felső részén félkörben a Magyarország, az alsó részén pedig a Be-
regmegye felirat volt olvasható. A talapzat felett szintén öntöttvas-
táblán Kóródy Sándor beregszászi költő verse hirdette: 

„Honfi, e bérczormon 
szíved hevesebb dobogása 

Jelzi, hogy ősi hazád 
drága határa ez itt. 

Itt hangzott egykor 
riadó csatakürtje Lehelnek; 

Nagy Rákóczink itt 
hullata búcsúkönyűt. 

Szent kegyelet tüze gyul 
itt minden csipkebokorban; 

Oldozd meg saruid: 
Szent hely ez itt a hol állsz!" 

A millenniumi ünnepségekbe illeszkedően, 1896. július 20-án a 
Vereckei-hágóban a Galíciába átvezető út 841 méteren lévő leg-
magasabb pontján Erdélyi Sándor magyar igazságügyminiszter és 
Halaktovics Bertalan alsóvereckei görög katolikus esperes avatta 
fel azt a határkövet, amelynek négy oldalán négy különböző em-
léktáblát helyeztek el. Szemben, az útra nézett a már idézett Kó-
ródy-verset tartalmazó tábla. A vers alatt az 1896-os évszámmal. 
Ettől balra indulva volt látható a millenniumi emlékszöveg: 

„A HONFOGLALÁS EMLÉKÉRE" 
Magyarország ezeréves fennállásának 

Országos ünneplése alkalmából 
1896. évben." 

Az úttól nézve hátul függött a készítőknek emléket állító tábla: 



„Lónyai Sándor főispán, Jobszty Gyula királyi alispán 
közrehatása, Káldy Gyula királyi főmérnök 

művészete mellett 
emelte a vármegye közönsége." 

A jobboldali tábla az uralkodó és a magyar miniszterelnök nevét 
örökítette meg: 

„I. Ferencz József királyunk dicsőséges uralkodása 
és Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége alatt." 

1920-ban az emléktáblákat szerelték le az obeliszkről, 1944 
után pedig az obeliszket is ledöntötték. Jelenleg csupán talapzata 
látható. 

A honfoglalás 1100. évfordulójához közeledve és a Vereckei-szo-
ros környékén kirándulva idézzük Illyés Gyula Árpád című költe-
ményének egy részletét: 

„Halmot is alig látott az a nép még 
s most: égbebökő sziklák és csúcsok! 
Eső s — október vége! — hó suhog; 
jégrög csusszantja a riadt ló léptét. 
És nincsen út! Csak összegyúlt lucsok 
a szurdikokban. Se ösvény, se lábnyom. 
Törik a kerék köves patakágyon; 
bukik a sík földhöz szokott tulok. 

S rohanni kell! Előre, bármi áron!.. 
Lám a vezér is, — mitől olyan néma? 
Mert az volt Árpád, ahogy szinte földre-
érő lábával visszafogta törpe 
ménjét indulatában a szakadékba. 

A tiszte volt, hogy gondoljon előre — 
Mit gondolhatott, míg lehunyva ferde 
vadmacska-szemét megpróbált egy percre 
az eszével belátni a jövőbe?.. 



„Akárhogyan is — még most sem beszélt — 
szabadok leszünk" — ez suhant talán a 
szívébe inkább, mintsem az agyába, 
miközben megsarkantyúzta a mént 

s a menetből egy sziklára kiállva 
jelt adott: gyorsan! S nézte fürge szemmel, 
mint juhász, aki minden ürüt ösmer, 
hogy tódul népe át Európába." 

Kovács Vilmos Vereckén című versében nem a vezér, hanem a 
szittya vitéz szemével láttatja a tájat: 

„Pogány szittya hadak útján megyek. 
Körülöttem tarka hegyek, 
alattam szakadék, 
fejem felett az ég, 
kézzel érem... És mögöttem 
egy ősi monda... Messziről jöttem. 

Az erdő már vetkőzik, meztelen. 
Egy kis patak tör esztelen 
kacajjal a mélybe, 
és erőtlen szélbe 
kapaszkodva száll a levél. 
Nyújtom léptem, de az alkony elér. 

Mit zúg az erdő? ... Ülök egy kövön, 
s ezer hangját dalba kötöm, 
amíg körülállanak 
a kíváncsi árnyak. 
...Valamikor egy vén szittya 
ülhetett itt; a hegyeket szidta, 

nyugtalanul a rónát kereste, 
és itt szakadt rá az este. 
Tüzet csiholt, nyelte 
a füstöt és a lelke 



mélyén rég hallott babonák 
ébredeznek. Zúgolódtak a fák, 

kövek mozdultak. Az ágak nyögve 
hajladoztak és zörögve 
hullámzott az avar, 
s nem szűnt a hangzavar 
csak hajnalban, mikor lóra 
pattanva vágtatott... „Róna, róna!" 

mordult a szürkületbe a szittya... 
Rég volt... A földből szikla, 
a fából meg szén lett, 
s a hegyek is szépet 
mesélnek azóta róla... 
De szittya volt s lecsalta a róna." 

Talán ez a kétféle szemlélet: a jövőbe való bölcs előretekintés és 
a múlthoz, a hagyományokhoz való ragaszkodás segített megma-
radni annak, akik vagyunk: magyarnak itt a Kárpátok lábainál is. 

Verecke és környéke évszázadok óta a kárpátaljai ruszinok la-
kóhelye, akiknek körében Lehoczky Tivadar a múlt században gaz-
dag néprajzi anyagot gyűjtött. „A magyar-orosz népdalok" 1864-
ben, az általa gyűjtött 750 magyarra fordított közmondás pedig 
1877-ben a Kisfaludy Társaság Evlapjainak XII. kötetében jelent 
meg. 

* * * 

Munkács felé indulva, ahol a Vereckei-szoros kiöblösödik, hogy 
helyt adjon a Latorcának és a belé ömlő Zdenjanka pataknak ta-
lálható Pudpolóc (Vezérállás). A hagyományok szerint 1703 júni-
usában itt állott a Lengyelországból visszatérő Rákóczi sátora. Egy 
másik hagyomány szerint a Pupolóccal összefort Romanóc egyik 
házában a Duzsár nevű kenéz családnál töltötte az éjszakát, egy 
juharfából készült széles asztallapon hált. A nevezetes asztalt, 
amelyen a sótörösek mély nyomai, üregei láthatók, a család sokáig 
ereklyeként őrizte, nem volt hajlandó megválni tőle, de a múlt szá-



zad végén mégis múzeumba került. Jelenleg a sárospataki kollé-
gium múzeumában tekinthető meg. 

1711 februárjában a fejedelem itt hagyta el az országot. Ahol a 
fejedelem sátora állott egy hatalmas kőkeresztet emeltek, amely-
nek alsó, hátsó lapjába valaki valamikor ezt véste: „1711. február 
21." Ez az a nap, amikor Rákóczi elhagyta Magyarországot. A ke-
reszthez minden év februárjában templomi zászlóval vonult ki a 
környék ruszinsága, hogy imában emlékezzék meg a fejedelemről. 

Ezen az úton hagyták el az országot a kuruc bujdosók. A hóval 
takart bércek hallották utoljára a búcsúszót: 

„...Édes szülőanyám, gyászbaborult hazám, 
elárvult országom, te szép Magyarország, 
behintem csókokkal, behintem könnyekkel 
búbánatos orcád s felzokogok hozzád: 
immár Isten hozzád, ...immár Isten hozzád!" 

Ennek a vidéknek a népe még Károlyi elpártolása után is hú 
maradt a fejedelemhez: „Ezután már csak Munkács és Ungvár vára 
maradt hú hozzám. Az elsőt testőrségem tartotta védelem alatt 
báró Sennyei Istvánnak, a szövetség kancellái'jának főparancsnok-
sága alatt. О egykor rendíthetetlen katona volt, most azonban a 
köszvény akadályozta minden testi mozgásban. Mivel szíve és lelke 
mégis az ügy és a nemzet szabadságának szolgálatára szegődött, 
nem haboztam rábízni a vár védelmét, s ő sok esküvel meg is ígér-
te, hogy dicsőséges sírhelyet fog szerezni benne. Másrészről azon-
ban a szabályos körülzárásnak és a heves megostromlás szándé-
kának egyáltalán nem fenyegetett veszélye, ugyanis a mező 
közepén kimagasló sziklára épült, és mindenünnen árkokkal öve-
zett vár elhelyezkedése miatt magát a hegyet egy másik, a hadvi-
selés szabályainak megfelelően épített erőd övezte, mely elzárta a 
hegyre vezető utat, a hegy pedig a mélyebben fekvő erőd bejáratát. 
Ezenkívül nem volt hiány ágyúkban és másban sem, ami szükséges 
a lankadatlan védekezéshez. A németeknek viszont hiányzott a 
vár megtámadásához szükséges gyalogságuk, hiányoztak az 
ágyúk, melyek közül még ha egyik sem hiányzott volna, maga az 
évszak tette volna kivihetetlenné a támadást. Az erődöt körülvevő 
mezőséget ugyanis oly sűrű, mocsaras és hegyipatakoktól átszelt 



erdő övezte hosszú úton és sok mérföldnyi távolságban (s e mező-
höz néhány napi sáros és szennyes úton lehetett elérkezni), hogy 
a nagyobb ágyúk és a hadsereg fölszerelésének szállításához csu-
pán a nyári időszak és az is csak a rendkívüli időjárás okozta szá-
razságban szolgáltatott alkalmat. A hegyek ugyanis, melyek csak-
nem egyórányi távolságban emelkedtek, s körülzárták a vár 
félköríves alakját, és egész Lengyelországig csaknem háromnapi 
járás távolságra terjednek ki, minden időben járhatatlanok a lő-
fegyverek és háborús fölszerelések számára. Ily sok és ily hatalmas 
védelme volt ennek a várnak, melyet én az egész éven át tartó 
védekezés érdekében minden kívánatos eszközzel fölszereltem. Itt 
tartózkodott Károlyi felesége is egész családjával és minden cso-
magjával az én ellenőrzésem alatt. Mivel azonban mind róla, mind 
énrólam másképpen rendeltetett a te ítéleteid határozatában, jo-
gosan történt minden másként, mint ahogyan én akartam" — írta 
Vallomásaiban Rákóczi a szabadságharc befejeződéséről. 

Ahogy Munkácshoz közeledünk, a Latorca partján fekszik Szoly-
va. A XIII. században Simon főispán, Bánk bán nádor veje birto-
kolta, de II. András király a Gertrudis elleni 1214-es merénylet 
miatt elkobozta tőle s a későbbi királynéra ruházta. 1433-ban Be-
regszentmiklóssal együtt a Perényi család birtokában volt. 

1574-ben Telegdi Mihály, 1612-ben Esterházy Miklós, 1650-
ben Lónyay Zsigmond, 1668-ban Drugeth György özvegye, 1680-
ban pedig Báthori Zsófia birtokolta. 

Nevezetessé tette a helységet a gyógyhatásáról híres ásványvíz 
forrása, amelyből 1709. február 1-én maga II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem is ivott. 

1870-ben Lehoczky Tivadar a Szolyva és Tövisfalva közt fekvő 
országútnál egy kereszttel jelzett halmot felásatva egy honfoglalás 
idejéből való lovas magyar sírjára bukkant. Innen került elő az 
ismert szolyvai ezüst tartsolylemez. 

Gyermekkorának egy részét itt töltötte Dobos Ilona folklórgyűjtő 
és Illés Béla író. 

Szolyva sok magyar ártatlanul elhurcolt féï-fînak lett a temetője. 
1944-ben itt volt az a gyűjtőtábor, ahonnan a foglyokat gyalogme-



netben Szambor felé hajtották, hogy sokan közülük a szovjet-
unióbeli munkatáborokban leljék halálukat. 

„Istenhez fohászkodva..." címmel jelent meg 1992-ben az a gyűj-
temény, amely a fogolytáborban szenvedők verseit, leveleit, imáit 
tartalmazza. A kötet alkotásai nem magas szintű irodalmi művek, 
hanem megrázó kordokumentumok: 

„Ott, valahol messze, ott, valahol távol, 
Komor hegyek között van egy fogolytábor. 
Sok jó magyar férfit hajtottak be oda, 
Gyászba borult mindnek a drága otthona. 
Hiszen árván maradt édes hitestársunk, 
Jó anyánk, jó apánk, az egész családunk. 
Szívünk majd megszakad a hazai vágytól, 
Lelkünk legmélyén is csak a honvágy lángol. 
Szent karácsony estje most reánk köszöntött, 
Itt ünnepeljük meg a szögesdrót között. 
Elhurcolt bennünket gonosz szellem keze, 
Halált osztogató sötét idegenbe. 
Megfagyva kuporgunk hideg betonlapon, 
A hosszú, álmatlan, dermedt éjszakákon. 
Szemünk majd leragad, oly álmosak vagyunk, 
De a nagy bánattól aludni nem tudunk. 

Ez a mi életünk legsötétebb napja, 
Bús szívvel gondolunk a meleg otthonra. 
Szemünk könnybe lábad a karácsony szóra, 
Vajon nehéz sorsunk mikor fordul jóra? 
Pusztít a tifusz itt, arat a döghalál, 
Sok jó magyar testvér haza nem jut el már. 
Kiviszi szürke ló éjjel a temetőbe, 
Jeltelen, dermesztő, jeges sírgödörbe." 

Holozsi Károly: Fogolykarácsony Szolyván 
(Szolyva, 1944 karácsonya) 

* * # 



Munkácstól nem messze, a Latorca jobb partján fekszik Bereg-
szentmiklós (Csinagyijevo). A XIII. században ezt is Bánk bán veje, 
Simon birtokolta. 1403-ban Perényi Imre kapott engedélyt itt a 
királytól erődítmény építésére. 1411-ben Perényi Péter kapta meg 
Zsigmond királytól. 1456-ban a helység mezővárosi címmel bírt. 
1542-ben a fogságba került Perényi Péterről a koronára szállt, s 
1572-ig egyesítették a munkácsi uradalommal. Ekkor Miksa ki-
rály Frangepán Ferenc horvát, dalmát és szlavóniai bánnak aján-
dékozta, de annak halála után rövid időn belül ismét a koronáé 
lett. Később Telegdy Mihály és Lónyay Zsigmond birtokolta. Ló-
nyay Zsigmond Bereg megye főispánja volt. Ezt a tisztséget azért 
kapta, mert Esterházy Miklós nádorral folytatott tárgyalása nagy-
ban hozzájárult a magyar protestánsok jogainak sarkkövét képező 
linzi békéhez. A szentmiklósi uradalmat nejének hagyományozta 
úgy, hogy férjhezmenetele esetén leányai érte neki 24 ezer magyar 
forintot fizessenek. Egyik leánya, Lónyay Anna előbb Wesselényi 
István, aztán Kemény János erdélyi fejedelem felesége, a másik, 
Zsuzsánna pedig Bocskai István Zemplén megyei főispán hitvese 
lett. Lónyay Zsigmond özvegyét Rákóczi László (1636—1664) vette 
el, s így a munkácsi és a szentmiklósi uradalom előbb rá, később 
utódaira, a Rákócziakra szállt. 

1657-ben II. Rákóczi György hadjáratát megbosszulandó a len-
gyelek a Latorca völgyébe betörve a szentmiklósi kastélyt is fel-
dúlták. Rákóczi László naplójában több helyen is beszámolt mun-
kácsi és szentmiklósi tartózkodásáról. 1657 októberéből való a 
következő bejegyzés: 

„10. Lövöldöztettem puskásaimmal célt, s magam is hozzá lö-
völdöztem Károlyi László urammal. Ment el ő kegyelme maga há-
zához, s én is az Atyámfiával együtt, indultam meg ebéd után 
Kászonyból, Szentmiklós felé, és mentünk éjszakára Barkaszóra. 

11. Ebédre Lucskára, ebéd után érkeztünk Szentmiklósra, me-
lyet a lengyelek égetése miatt hamuvá tétetvén találtunk, mind 
kastélyával együtt. 

12. Mentem vadászni, lőttem farkast I, vadmacskát is I. Jött meg 
Király Imre Patakról, igen vékony válasszal a sárosi jószág felől. 

13. Mentem ismét vadászni. Medvét ölettem No. 1, őzet No. 2. 
14. Ebéd után megindulván Szentmiklósról, mentem hálni Ho-

lubinára. 



15. Mentem ismét ki vadászni a hankovicai hegybe, lőttem egy 
erdeit, s Hankovicán háltam. 

16. Ismét mentem vadászni. Özet No. 2. nyestet No. 1. lőtettem. 
Háltam Pallován. 

17. Marta meg egyik karját, és hátát is valamennyé egy puská-
somnak az medve, de azon medvét is ellővén, medvét No. 2. lőt-
tünk, kinek egyike igen nagy volt. Mentem be hálni Nelipinára. 

18. Ismét vadászni menvén, lőttünk egy őzet, és vacsorára men-
tünk Szentmiklósra." 

így teltek a XVII. században ezen a vidéken a főúri hétköznapok. 
1670-ben a Nádasdy — Frangepán — Zrínyi-féle összeesküvés 

megtorlása elől Szentmiklósra menekült I. Rákóczi Ferenc. Ekkor 
a kastélyt Homonnai Drugeth György özvegye, Esterházy Mária 
birtokolta, akitől 1673-ban Báthori Zsófia váltotta meg s végren-
deletében II. Rákóczi Ferenc nagykorúsításáig a jezsuiták kezelé-
sére bízta a birtokot. 

Báthori Zsófia menye, Zrínyi Ilona alkalmanként a szentmiklósi 
kastélyban találkozott választottjával, Thököly Imrével, majd 
anyósa halála után Thökölyhez férjhez menve, ő kezelte a szent-
miklósi uradalmat. 

II. Rákóczi Ferenc is többször tartózkodott a kastélyban, gyak-
ran vadászott a környéken. 1709. február 7-én itt fogadta Sie-
niawski lengyel palatinus feleségét. A lengyel vendégek megérke-
zése előtt a fejedelem „a házakat drága kárpitokkal és ezüstös 
mobiliákkal" felékesítette. ,Amint a sok lengyelek előre jővén, midőn 
maga a fejedelmi asszony közelgett volna, a hintóból ő felsége kiszál-
lott és annak szánjához menvén szerencsés elérkezését apprecálta; 
annak utána pedig szánba együtt beülvén, szentmiklósi kastélyában 
sok lengyel urakkal és Maron nevű franczia tiszttel bevitte és feje-
delmi módon accomodáltatta, úgy, hogy a közlengyelek is a hegyaljai 
bornak iván és megrészegedvén, magok között is vagdalkoztak" — 
számol be az eseményről Beniczky Gáspár, a fejedelem titkára. 

Rákóczi a száműzetésbe vonulása előtti éjszakát, 1711. február 
18-át is itt töltötte. 

A szentmiklósi kastély adott otthont egy rövid ideigPetrőczi Ka-
ta Szidóniának, a jeles költőnőnek, aki 1708-ban Husztról a kö-
zelgő ellenség híre elől menekült ide leányaival. Csöndre, pihenés-
re vágyott beteg lelke és teste, s itt találta meg még az év 



októberében az örök nyugodalmat. Augusztus végén még vissza-
vágyott Husztra, de a közel négy esztendeig tartó betegsége, sűrűn 
megismétlődő rohama végképp ágyhoz szorította. Innen út már 
nem volt más előtte, mint amely az örök dicsőségű halhatatlan-
ságba vezetett. Sokan tévesen úgy tudják, hogy Huszton halt meg 
a magyar irodalom első kiemelkedő költőnője. 

Szentmiklóson élt és vetett véget fiatal életének 1857-ben egy 
tehetségesnek ígérkező költőnő, Szále-Kovács Júlia. Költeményei 
közül néhányat Tabódy József Munkácsról szóló könyvében közölt. 
Vahot Imre „Magyarország és Erdély képekben" című folyóiratá-
ban pedig Szentmiklós történetéről és a szerednyei várról szóló 
cikke látott napvilágot. 

Könnyed hangvételű, érzelmes verseket írt: 

„Szüretelnek, zeng a hegység 
Zene s ének szótól. 
Föl a hegytetőre futok 
Én e vidám zajtól. 

Itt fenn, serdült virág lombin 
Mélán reng a szellő, 
S búsan elborong felettem 
Egy-egy szürke felhő! 

Lent alattam szelíd térség 
Erdős rónasága, 
Komor intőn felmagasió 
Munkács híres vára." 

Szüretelnek... 

A Rákóczi-szabadságharc bukása után 1726-ban III. Károly a 
Schönborn családnak adományozta a szentmiklósi uradalmat és a 
többi itteni Rákóczi-birtokot. 

1890—95-ben a Schönborn grófok egy hatalmas kastélyt és an-
gol parkot építtettek itt, amely Beregvár néven vált ismertté. 

1879-ben Schönborn-Bucheim Ervin vendége volt Rudolf trón-
örökös, akinek a tiszteletére a Latorca melléki erdős hegységben 
medvevadászatot szerveztek. 



A trónörökös írásban is megörökítette itteni élményét. Dolgozata 
„Az Osztrák — Magyar Monarchia írásban és képben" című műben 
magyarul is megjelent. 

A medvevadászat leírása mellett élénk képet rajzol a környék 
természeti szépségéről: „Rövid reggelizés után szánon útnak indul-
tunk. A tágas völgyben zuhogva futó Latorcza hegyi folyónak hol 
jobb, hol balpartján haladtunk tova. A tájékot szép, meredek, sűrű 
erdőség borította hegyek környékezik. Beljebb hatolva, mindin-
kább emelkedik a hegység és szűkül a völgy. 

Az egész vidék csupa kisebb-nagyobb erdős hegylánczokból áll, 
melyek mind egyközúleghúzódnak és egymástól szép, csöndes job-
bára egészen lakatlan erdős völgyek által vannak elválasztva. A 
Latorcza-völgy felső végén folyvást magunk előtt látjuk Magyar-
ország és Galíczia közti magas, erdőtlen vízválasztó-hegységet." 

A XX. század elején kemény hangon ostorozta Ady Endre „a 
Rákóczi-dominiumban basáskodó Schönborn grófok" birodalmát, 
amiért koldussá tették az egész vidéket, rabszolgát csináltak min-
den parasztból. 

Szerinte az egykori Rákóczi-dominium példamutató gazdaság 
volt az egész ország számára, mert itt virágzott az ipar, a keres-
kedelem, a kultúra, a Rákócziak támogatták az iskolákat. „A job-
bágynak nem volt sehol jobb dolga, mint itt. A rutén nem hiában 
óbégat még mindig Rákóczi után." De miután Schönborn-dominu-
im lett belőle, „a Rákóczi-vagyon megfojtója lett az országnak." „A 
rutén megfagyhat, fához nem juthat, nehogy csak ezer holddal is 
kevesebb legyen a Schönbornok erdős vadászterülete." 

„A nagy hazugság" és az „Egy nagy vagyon átka" című cikkében 
írt Ady az itteni tapasztalatairól. 

1860-tól élete végéig Szentmiklóson volt görög katolikus pap 
Duliskovics János (1815—1883), aki szabadidejét tudományos mű-
vek olvasásával és történelmi adatok gyűjtésével töltötte, 1874 és 
1877 között három kötetben jelentette meg „A magyar-oroszok tör-
ténete", az „Isztoricseszkije cserti ugroruszkih" című munkáját. 
Történelmi cikkei magyar nyelven a Századokban és a Tudo-
mányos Gyűjteményben is napvilágot láttak. 

* * * 



Hosszú évszázadon keresztül a helyi ruszinság művelődési köz-
pontja volt a Munkács melletti Csernekhegyi kolostor. 

A hagyomány szerint Korçatovics Tódor alapította 1418 táján. 
Első okleveles említésével Mátyás király 1458. augusztus 14-én 
kelt oklevelében találkozunk. 1751-ig a munkácsi görögkeleti, 
majd görög katolikus püspökség székhelye volt. Első püspökeként 
Jánost említik, aki II. Ulászló oklevelében szerepel. 

Bethlen Gábor fejedelem Munkács várában kelt iratában Petro-
niust erősítette meg a püspöki székben. Rákóczi György idejében 
Taraszovics Bazilt választották meg püspöknek, II. Rákóczi Ferenc 
pedig Kamenski Petroniust nevezte ki. Bacsinszky András püspök-
ségekor 1776-ban a püspökség székhelyét Ungvárra helyezték át. 

A művelt papok közül többen foglalkoztak irodalommal. Egyházi 
művek mellett történelmi munkákat írtak latin, magyar és szláv 
nyelven. 

A kolostor történetét Basilovits Joanicz (1742—1821) rendház-
főnök írta meg 1799 és 1804 között megjelent hatkötetes munká-
jában „Brevis notita fondations Theodori Koriathovits olim ducis 
de Munkács" címen. A kolostor gazdag könyvtárában számos ér-
tékes magyar, latin és szláv nyelvű könyvet őriztek. 

* * * 

Az Ungvár felé vezető út mentén épült fel nem messze Mun-
kácstól Beregrákos. Régen a Latorca a falu keleti szélénél folyt, s 
a falu a folyóban élő sok ráktól nyerte a nevét. 

Az 1333-as pápai tizedjegyzék szerint az ungi főesperességhez 
tartozott, később Korjatovics Tódor uralta. 1552-ben a Dobó család 
bírta, 1630-ban Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi Katalin a 
községben épült nemesi udvarházzal együtt Balling János munká-
csi várkapitánynak zálogosította el, majd a Rákócziaké lett. 

1657-ben a lengyelek feldúlták a falut s elpusztították a kas-
télyt, de aztán helyrehozták az épületet, mert Thököly idejében az 
udvarház a kerttel együtt díszlett. 

A Rákóczi-szabadságharc után Rákos is a Schönborn családé 
lett. 

1885-ben a községben született Salamon Béla (1885—1965) szí-
nész, kabaréigazgató, a budapesti Apolló Kabaré, a Royal Orfeum 



és a nagyszőlősi születésű Nagy Endre kabaréjának kedvelt komi-
kusa. írói munkásságát a „Hej, színművész" és a „Szódásüveg és 
környéke" című müvei jelzik. 

A falu szülötte Pap Károly (1872—1954) irodalomtörténész, deb-
receni egyetemi tanár. О rendezte sajtó alá Horvát István és Arany 
János magyar irodalomtörténeteit. A Bereg című lapban 1893-ban 
az író Vasvári Pálról értekezett. 

* * * 

Ha a Munkács — Beregszászi útvonalról Munkács után egy kis-
sé balra letérünk, Dercenbe érkezünk. 

A falut hosszú időn keresztül a Pálóczi és a Dobó család birto-
kolta. 

1793-ban Kazinczy Ferenc sógora, Dercsényi Weisz János 
(1755—1837) természettudós, orvos és Bereg megyei táblabíró ka-
pott részbirtokot a községben, s a helységről vette fel a Dercsényi 
nevet. A bécsi egyetemen szerzett orvosi diplomát. Zemplén me-
gyében lett főorvos. 1785-ben vette feleségül Kazinczy Ferenc hú-
gát, Júliát és hamarosan Munkácsra költözött. Itt kedvenc tudo-
mányának, az ásványtannak szentelte életét. 1800-ban Munkács 
környékén, Podheringen timsógyárat létesített, majd 1809-ben egy 
másikat Kovászon, 1825-ben pedig Pusztakerepecen. Korábban a 
muzsalyi hegyen aranybánya művelésével is foglalkozott. 

Hamvai a derceni Kerekhegy tetején álló sírboltban nyugszanak. 
Fia, Dercsényi János Lajos (1802—1863) királyi udvari tanácsos 

volt. О örökölte szülei derceni birtokainak egy részét. Hosszabb 
ideig tartózkodott külföldön, Olaszországban és Franciaországban. 
Több államtudományi, filozófiai és neveléstani értekezést írt ma-
gyar, német és francia nyelven. 

1912-ben Bartók Béla népdalokat gyűjtött a faluban. Orosz Fe-
renctől jegyezte le a következő népdalt: 

„Még az este jó voltál, 
Lefeküdtél, aludtál, 
Hazajöttél vizesen, 
Csókot adtál szívesen." 



Dercen ősi református község. Sajátos szokás itt, hogy a fejfákra 
sírverset írnak: 

„Itt nyugszom már megpihenve, 
Minden bajtól menekedve, 
Dóka Sámuel volt a nevem, 
Míg a földön volt életem; 
82 esztendőt éltem, 
Akkor jött a Jézus értem." 

Penckóferné Punykó Mária és Borsos Balázs „Sírversek a Szer-
nye-mocsár környéki magyar falvak temetőiben" című tanul-
mányában tette közzé a derceni sírversek jó részét. 

Dercen szülötte Fodor Géza kárpátaljai költő. Széltükör és „Er-
dőn, mezőn gyertyák" címmel jelentek meg verseskötetei. Több ver-
sét ihlette meg a táj és a vidék történelmi múltja: 

„Szemük égő törökszekfű. 
Jöttek nádrózsaszín éjjel, — 
Lovuk száján a zabolát 
Tüzek harapták széjjel. 
Ezüst nyílhegy fenn a csillag. 
Fojtva már a szurokfáklya. 
Lelkünk ódon, büszke várát 
Fény veri át, éles dárda. 

Bontják zászlónak az eget. 
Já r t nyomukban török, tatár... 
Hadúr lova fémpatkója 
Itt veszett el: — 

HOLD AZ MA MÁR! 
(Monda) 

Dercen szomszédságában épült fel Fornos. Egy 1392-ben kelet-
kezett okmány szerint a Farnos nevű család birtoka volt. A mostani 
község jóval később keletkezett, mert a régi falut, Ofornost elnyelte 
a Szernye-mocsár, s lakosai emiatt egy dombosabb helyre költöz-
tek. A hagyomány szerint aszály idején még hosszú ideig kilátszott 
a tóból a régi község templomának a keresztje. 



1912-ben Bartók Béla itt is gyűjtött népdalokat. Többek között 
ezt a népdalt jegyezte fel: 

„Hova mégy te szőke kislány? 
Az erdőbe száraz ágér, 
sütni, főzni menyegzőbe. 
Száraz ág ellobban, 
a szerelem jobban. 
Eszemadta." 

* * * 

A Munkács—Bátyú-vasútvonal mentén fekszik Barkaszó. 1312-
ben Danes mester fia, Tamás kapta adományul a helységet Róbert 
Károly királytól azért, mert kitüntette a magát a Csák Máté elleni 
küzdelemben a rozgonyi csatában. 

A XVI. században Büdy Mihály munkácsi várnagyé volt. A re-
formáció elején az ágostai tannak hódoltak az itteni hívek, majd 
Kálmáncsehi Sánta Márton hatására Kálvin tanát fogadták el. 

1600-ban Beregi Lukács volt az itteni hitszónok. 
1664-ben Barkaszón született Kis Albert szökött jobbágy, aki 

Thököly Imre seregében a hadnagyságig felvitte. Követte Thökölyt 
Törökországba, de 1692-ben hazatért és átállt a császári sereghez. 
1693-ban Károlyi Sándor fogadta Szatmár vármegye zsoldjába, de 
miután innen hamarosan elbocsájtották, a beregi és a salánki er-
dőben a kuruc mozgalom fő szervezője lett. 1697-ben a nagyváradi 
császári parancsnok elfogatta és börtönbe záratta, de onnan meg-
szökött. Barkaszón megölte azt a férfit, aki őt Károlyi rendeletéből 
elfogta. Bereg megyében ismét a kurucok fő szervezője lett, de újból 
börtönbe került. Váradon raboskodott. Kiszabadulása után csatla-
kozott hozzá Esze Tamás, s ezután ketten szervezték a kuruc moz-
galmat. Hadakat toboroztak látszólag a császári seregbe, de ezek 
nagy része csatlakozott a kurucokhoz. 

1703-ban a dolhai vereség után a Vereckei-hágóhoz vezette csa-
patát Rákóczi elé. A fejedelem Esze Tamással együtt ezeres kapi-
tánnyá nevezte ki. Amikor a kuruc táborban, 1704 elején a földes-
úri fennhatóság alól szabadulni akaró jobbágykatonák és a 
nemesség közt ellentétek robbantak ki, Kis Albert a jobbágyság 



mellé állt. Szatmár várának ostroma közben az ellentétek nyílt 
összecsapássá fejlődtek, ezért Rákóczi a nemesség eltántorodásától 
félve Kis Albertet elfogatta és kivégeztette. Kis Albert a magyar 
irodalom számos alkotásának a hőse. 

Barkaszón volt református lelkész a múlt század második fe-
lében Janka Gyula. Cikkei jelentek meg a Beregben, amelynek 
munkatársa volt, de írt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapba is. 

1873-ban itt született fia, Janka Kálmán. Költeményei és elbe-
szélései jelentek meg a Munkácsban és a Beregben. Ez utóbbinak 
ő is munkatársa volt. 

Barkaszóval szomszédos község Szernye. 
Fő birtokosai századokon keresztül a Dobók és a Lónyayak vol-

tak. A község tudós református papja Zágonyi Albu Károly (1809— 
1875) egyháztörténettel foglalkozott. Jegyzeteket készített egyház-
megyéje történetére vonatkozóan, összegyűjtötte a megye 
lelkészeinek és tanítóinak a névsorát. Tanulmányait különféle fe-
lekezeti lapokban jelentette meg. 

A község e század harmincas éveiben híres volt a népköltészeti 
hagyományok ápolásáról. 1936-ban Balog Sándor gyűjtötte össze 
és adta ki „Kaláris-dalok" címen a szernyei Gyöngykaláris nótáit. 
Egyik szép daluk így hangzik: 

„Édesanyám sokat intett a jóra, 
Este későn ne járjak a fonóba. 
Nem hallgattam édesanyám szavára, 
Rávettek a lányok a csalfaságra. 

Nincsen pénzem, elvesztettem az este, 
Amit adott az a barna menyecske, 
Jó az Isten, elhozza még az estét. 
Fölkeresem azt a barna menyecskét. 

Már Szernyére két úton kell bemenni, 
De szeretnék a babámmal beszélni. 
Térdig érő selyemkendő a nyakába, 
Fáj a szívem, majd meghasad utána." 

* * * 



Munkácson és környékén tett irodalmi sétánkat befejezve még 
hosszú ideig elkísér bennünket a történelmi munkácsi vár képe, 
amely „legjobban hasonlít egy szép játékszerhez, mellyel egykor 
talán egy óriás gyerek mulatott, és melyet a pusztára letéve, ott 
felejtett." 
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BEREGSZÁSZ ÉS KÖRNYÉKE 

„...A nagy kincsből a helyre, 
Melyen találtatott: 
Rakának a folyónál 
Elsőbb is templomot; 
S kiirtatván tövestől 
Körülötte a berek: 
Ott települtenek le 
A pásztoremberek. 
És a vén 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." 

Tompa Mihály: Beregszász, részlet 

A Vérke folyó két partján, bort termő hegyek aljában húzódik 
meg Beregszász. 

Pápai Páriz Ferenc (1649—1716) neves református egyházi író 
„Dictionarium latino-hungaricum"-ában azt állítja, hogy már jóval 
a magyarok bejövetele előtt itt római telep létezett, amelyet Pere-
giumnak hívtak. Ez az állítás azonban nem bizonyítható, de tény, 
hogy már a honfoglalás előtt lakott hely volt. 

1048 táján e földeket Béla herceg, Endre király testvére birto-
kolta, aki a tiszamelléki vármegyéket fejedelmi joggal kormányoz-
ta. Abban az időben hatalmas erdőség borította a tájat, amelyben 
tömegesen tanyáztak a vadak, ezért a fejedelemnek kedvenc va-
dászterülete volt ez a vidék. 

Beregszász első lakói is vadászok és solymászok lehettek. 1063-
ban, Béla halála után bii'tokát — az ország területének az egyhar-
madát — fiai, Géza, László és Lambert örökölték. Ez a vidék Lam-
bertnek jutott, és a néphagyomány úgy . udja, hogy ő alapította a 
Vérke partján azt a települést, amelyet később róla „villa Lamper-
ti"-nek, vagyis Lampertházának neveztek el. 



Lampertháza a helyszíne „A szép asszony dombja" című mon-
dánk cselekménye egy részének. 

Hosszú ideig a királyok és azok fiai, testvérei birtokolták a te-
lepülést. 

1141-ben II. Géza a kunok gyakori betörései miatt szászokat 
telepített ide, s ettől az időtől Szásznak, Lampertszásznak, Lamp-
rech tsz ásznak és Lam pertháznak is hívták. 

A monda úgy tudja, hogy egy Szász nevü pásztor alapította a 
várost azután, hogy a berekben viaskodó bikái a földből egy 
kinccsel telt kádat kapartak elő. Ebből a kincsből Szász templomot 
építtetett és e körül jött létre a település, amelyet Beregszásznak 
neveztek ezután. A történelmi okmányok azonban mást monda-
nak. 

IV. Béla uralkodása idején az Orosz-kapun betörő tatárhadak 
Lumprechtszászát is elpusztították, de a király ezután az ő „lump-
rechtszászi legkedvesebb" vendégeit kiváltságokkal halmozta el, 
hogy virágzóvá tegye a települést. 

Gyakran megfordult a városban V. István király, aki szintén 
megerősítette a város szabadalamait. 

Nagy Lajos király Felső- Magyarország egyik legvirágzóbb vá-
rosává emelte. Édesanyja, Erzsébet itt udvart is tartott. 

1364-ben Erzsébet királyné itteni udvari káplánja János volt, 
akit a királynői okmány így címez: „Plebanus de Luprechtszasza 
et capellanus noster spirituális". Feltehetően ez a pap volt Lajos 
király gyóntatópapja és történetírója is, aki urát elkísérte az 1352-
es moldvai hadjáratba. Holttestét valószínűleg a beregszászi temp-
lom kriptájába temették. 

1504-től nevezik az okmányok a várost következetesen Bereg-
szásznak, amely hosszú időn keresztül ezután a munkácsi urada-
lom tartozéka lett. 

A reformáció eszméi korán tért hódítottak ezen a vidéken. Már 
1548-ban Radán Balázs esperesként működött a városban. Radán 
Balázs, a reformáció terjesztője énekszerzőként is ismert. 1549-
ben ő írta a régi református énekeskönyvekben található 280. di-
cséretet, a „Háborúságnak idején való könyörgés"-t, amelynek kez-
dete: „Buzgó szívvel te fiad, kegyes Atyánk, könyörgünk". 

1552-ben az ő ideje alatt tartották a beregszászi zsinatot, ame-
lyen: 



„1. az Úrvacsorájáról való hitágazat megvizsgáltatott; 
2. a fülbe való gyónás eltöröltetett; 
3. megállapíttatott, mikép pótolhassák a szegényebb egyházak 

szolgáinak jövedelme; 
4. az elrontott oltárok helyreállítása megtiltatott, a létezőnek meg-

hagyása pedig, ha a hívek kívánják, megengedtetett; azonban a 
lelkészeknek szívökre köttetett, hogy híveiket jobb értelemre 
buzdítsák." 
Radán Balázst az 1552 végén elfoglalt katolikus nagytemplom-

ban egy szerzetes nyíllal lelőtte. 
Halála után Kálmáncsehi Sánta Márton (1500 körül — 1557), 

a magyar reformáció egyik vezéralakja lett Beregszász prédikáto-
ra. 

Kálmáncsehi beregszászi működése még nincs kellőképpen tisz-
tázva a szakirodalomban. Egyesek még azt is kétségbe vonják, 
hogy Beregszászon lett volna pap. Már idéztük Istvánffy Miklós 
Pázmány Péterhez írt levelét, amelyben határozottan állítja, hogy 
Kálmáncsehi „Isten szolgája, vagyis prédikátor volt Beregszász 
mezővárosában". 

Szenczi Molnár Albert azt írta, hogy 1553-ban „átallövi az barát 
Kálmáncsehi Márton prédikátort Berekszászban". Ez az állítás azt 
jelenti, hogy Szenczi Molnár vagy összetévesztette Kálmáncsehit 
Radán Balázzsal, akit valóban lelőttek — ez azonban elképzelhe-
tetlen — vagy azt, hogy Kálmáncsehit is megpróbálták lelőni Ra-
dán Balázs után egy esztendő műi va Beregszászban, de csak meg-
sebesíteni tudták, ami miatt a katolikusok Sánta Mártonnak 
nevezték a prédikátort. Bod Péter Magyar Athenasában található 
megállapításának is így csak egy része igaz, hogy „volt beregszászi 
pap is", a másik része már nem: „az holott a vallásért való gyűlölség-
ből megöletett, általlövettetvén egy vérengző baráttól 1571-dik eszt." 
Annál is inkább, mert 1554-ben Kálmáncsehi már debrecenben volt 
prédikátor és egészen biztosan tudjuk, hogy 1557-ben halt meg. 

Kálmáncsehit gyermekkorában Bornemisza Péter is hallotta 
prédikálni, Gyalui Torda Zsigmond pedig neki ajánlotta Orestes-
fordítását: „Gyalui Zsigmond, a nagyhírű és nagytudományú fér-
finak, Kálmáncsehi Mártonnak, a pannóniaiak Kárpátoknál lévő 
újhelyi egyháza lelkipásztorának üdvözletét küldi". Kálmáncsehi 
egy ideig Sátoraljaújhelyen is volt prédikátor. 



A jeles prédikátor irodalmi munkásságának csak egy része is-
mert. Tudjuk, hogy írásban vitatkozott Heltai Gáspárral és Dávid 
Ferenccel. Fennmaradt viszont egy Gradual, énekeskönyv himnu-
szokkal, amit ő szerkesztett. 

Kálmáncsehi pártfogója Petrovics Péter ( 1485 körül — 1557) Sza-
polyai János király legodaadóbb híve, János Zsigmond egyik gyám-
ja és a magyarországi reformáció fő támogatója, ez időben Munkács 
várának ura volt. Radán Balázs és Kálmáncsehi sorsából már lát-
tuk, hogy a reformáció térhódítása nem volt minden erőszaktól 
mentes. 

Vörösmarti Mihály XVII. századi író úgy tudta, hogy éppen Pet-
rovics Péter volt az, aki „a beregszászi templomból kihányatta 
egészben a fa képeket", „...ez a Petrovich szintén képrçmbolô volt 
— írta Istvánffy Miklós a már idézett levelében. — És midőn a 
templomban éppen lerontotta a képeket, az egyik véletlenül — 
mint mondják — ráesett a fejére, és úgy megsebesítette őt, hogy 
az ott kapott nagy sebéből alig lehetett meggyógyítani. így aztán, 
miközben lassacskán belopakodtak az eretnekség, nagyobb lehető-
séget kapott a török is arra, hogy rajtunk garázdálkodjék." 

Egyes feltevések szerint 1550-től Beregszászban élt Szegedi 
Gergely (1536 körül—1566) énekszerző és prédikátor, aki Kálmán-
csehi és Petrovics támogatását élvezve 1556 júliusától a wittem-
bergi egyetemen tanult. Más források úgy tudják, hogy csak felke-
reste itt Kálmáncsehit, mielőtt külföldre utazott. Szegedi Gergely 
később Eperjesen, Kassán, Debrecenben és Egerben volt prédiká-
tor. Egerben Mágocsy Gáspárpártfogását élvezte. Ö is énekesköny-
vet szerkesztett. „Szánja az Úristen..." kezdetű versében az 1556. 
évi felvidéki tatárdulásról panaszkodott, amikor a tatár seregek a 
Kárpátok hágóin átMáramaros és Ung felől a Felső-Tisza vidékére 
törtek és a Sajó valamint a Hernád mentén csaknem Kassáig ra-
bolták végig a vidéket. 

1573-ban Mágocsy Gáspár ( 1514—1587) megkapta Munkács vá-
rát és uradalmát, s ezekkel együtt Beregszászban és Kígyóson is 
volt birtoka. Mágocsy — amint arról már volt szó — több neves 
irodalmár patrónusaként ismert. Szegedi Gergelyen kívül támo-
gatta Melius Juhász Pétert és Károli Gáspárt. 

Szoros kapcsolat fűzte Beregszászhoz Mágocsy Gáspár unoka-
öccsét, Mágocsy Andrást, aki szintén humanista műveltségű főúr-



ként támogatta az irodalmat. Nagybátyja a wittenbergi egyetemen 
taníttatta. Tanítója Szikszai Fabricus Balázs volt. Hazatérése után 
megnősült. Felesége nagybátyjának a gyámleánya, Alaghy Judit 
lett. Lakhelyük hol Regéc vára, hol Vizsoly, hol az újonnan épített 
pácini kastély. О örökölte nagybátyja beregszászi és munkácsi bir-
tokainak egy részét. 

Nagybátyja nyomdokain haladva támogatta a wittenbergi ma-
gyar diákokat, többek között Szegedi. Tamás munkácsi, Beregszászi 
János Bereg megyei prédikátorokat. Felkarolta az első magyarul 
nyomtatott teljes Biblia munkálatainak a megindulását. 1584-ben 
Károli Gáspár több mint húsz év után otthagyta Göncöt, s az ő 
mezővárosába, Tállyára költözött. 

1586 tavaszán Mágocsy Andrást pácini kastélyában súlyos be-
tegség támadta meg. Ekkor Krakkóból ide hozatta Martinus Foxi-
ust, a krakkói egyetem orvosprofesszorát. Május elején még a Pá-
cinban volt, júniusra azonban már Munkács várában találjuk 
orvosával együtt. Egy rövid időre egészsége javult, azonban 1586 
júniusának végén meghalt. A korabeli feljegyzés szerint egy Tippai 
nevű szolgája mérgezte meg. Holttestét a beregszászi templomban 
helyezték örök nyugalomra, ami arról tanúskodik, hogy nem volt 
közömbös számára a város. 

Ide temették el fia, Mágocsy Ferenc (1582—1611) Bereg és Torna 
vármegyék főispánjának holttestét is. Fiatalon halt meg. Halála 
okát a kortársak szintén méregnek tulajdonították. 

Özvegye, Dersffy Orsolya, Esterházy Miklós (1582—1645) későbbi 
nádor felesége lett. Esterházy 1617-től beregi főispán. Szemben állt 
az erdélyi fejedelmek függetlenségi törekvéseivel, Bethlen Gábor és 
I. Rákóczi György felkelései ellen fegyverrel is harcolt. Erélyesen ke-
zelte beregszászi birtokait is, mert a jobbágyok terhein való könnyí-
tést s számukra a hajdukiváltság megadását erősen ellenezte. 

Esterházy politikai és vallásos műveket írt. Egykori hitoktatója, 
Pázmány Péter az ő közbenjárására lett turóczi prépostból eszter-
gomi érsek. 

1625-től Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kezébe került Bereg-
szász. Bethlen sokat tett a város felvirágoztatása érdekében. 1629— 
ben épült a mostani katolikus templommal szemben az udvarháza. 

Bethlen Gábor fejedelemsége idején egy rövid ideig Beregszász-
ban volt iskolamester Geleji Katona István (1589—1643), a kor 



legismertebb hitszónoka, írója és nyelvésze. 1613-ban Sárospatak-
ról került Beregszászba. Itt érte a csengeri zsinat és Bethlen Gá-
bornak ehhez intézett felszólítása, hogy jelölne ki a zsinat egy ki-
tűnő ifjat, akit ő saját költségén külföldi akadémiára küldhetne. 
Egyhangúlag a beregszászi iskola iskolamesterére, Geleji Katona 
Istvánra esett a választás. így ment az ifjú külföldre, s 1615-től 
a heidelbergi egyetem hallgatója lett. Két év után visszatért, s a 
gyulafehérvári iskola igazgatójának nevezték ki. Nyelveket, filozó-
fiát és teológiát tanított. 1619-ben a fejedelem öccsével, Bethlen 
Istvánnal együtt — annak kísérője és tanítójaként — ismét Hei-
delbergbe utazott. 

Geleji Katona István beregszászi működése jelzi, hogy ahol ilyen 
tudományos erő működött, virágozni kellett az iskolának is. 

Bethlen Gábor halála után Beregszászt özvegye, Brandenburgi 
Katalin örökölte, aki Erdélyt elhagyva 1631-től egy ideig Bereg-
szászban élt a Bethlen-kastélyban. Itt találkozott kegyencével, 
Csáky Istvánnal, akivel meg akarták szerezni Katalin jegyajándé-
kát, a munkácsi várat. De Balling János várnagy I. Rákóczi György 
fejedelemtől támogatva és jövedelmét féltve, nem engedte be őket 
a várba. Katalint egymagában beengedte volna, de az asszony — 
Kemény János önéletírása szerint — azt mondta: „Ha Munkács 
vára egészben az alatta levő heggyel finum arannyá válna is, de 
Csáky nélkül beléje nem menne!" 

Beregszászban tartózkodott tehát Katalin kíséretében Kemény 
János (1607—1662) emlékíró és későbbi erdélyi fejedelem, aki nem 
tanácsolta a magyarországi főuraknak, hogy Csákyval és Branden-
burgi Katalinnal szövetkezzenek: „Előbb érkezvén, kezdének hoz-
zám küldözni néhány magyarországi urak, nevezet szerint Pré-
postvári, Kún László, Prényi Ferenc, György, Gábor, tudósítván 
arról, hogy a fejedelemasszony nevével Csáki requiráltatta (meg-
kérte) volna őket, hogy confluálnának (gyűlnének össze) Bereg-
szászban, lévén császártól is bizonyos parancsolat, kit ott fogának 
megérteni. Én azért intimálám (javasoltam) nékik, ne jűnének, 
mert nem Catherina szolgái, s az erdélyi fejedelmet fognák offen-
dálni (megsérteni); kik az fejedelemnek jóakarói valának, nékem 
is igen confidens (bizalmas) embereim, s azok el sem jüvének; 
mindazáltal Beregszászban érkezvén, azon nap csendességben le-
vénk..." 



1633-ban I. Rákóczi György és neje, Lorántfíy Zsuzsanna vették 
birtokukba a várost. 

Az 1634. február 10-én birtokaikról készült leltár szerint a be-
regszászi tornácos, pincés udvarházban 7 helyiség volt. Az egyik-
ben szőlőhöz való 170 kapát és 14 metszőkést, az udvaron a saj-
tószínben 7 sajtót és 50 kádat vettek leltárba. A beregszászi hegyen 
négy szőlő: a Hágcsó, a Kerekhegy, a Kalmár és a Bocskor gyara-
pította a fejedelem jövedelmét. A kőbányánál bányászház állt szer-
számokkal. A malom vámjának a negyed része illette a fejedelmet, 
a többi a papoké, az iskoláé és a molnároké volt. 

Lorántffy Zsuzsanna 1649-ben megnövelte a beregszászi prédi-
kátorok, tanítók és deákok jövedelmét, s ezzel is hozzájárult az 
itteni iskola felvirágoztatásához és a reformáció megerősödéséhez. 

Az ő idejében volt református lelkész Beregszászban Tejfalvi 
Csiba Márton, aki 1637-ben könyvet írt Pázmány Péter Kalauz-a 
ellen. A művét Perényi Gábornak, Ugocsa és Abaúj vármegye fő-
ispánjának, valamint nejének, Salgai Kata asszonynak ajánlotta, 
akik nemrég „Papista vallásra" tévelyedtek. 

1657. június 17-én II. Rákóczi György fejedelem lengyelországi 
hadjáratát megbosszuló lengyelek pusztították el a várost és a ha-
talmas katolikus templomot. Szalárdi János (1601—1666) Siral-
mas magyar krónikájában azt írta, hogy a templomban menedéket 
kereső kétségbeesett népet az oltárokon ölték halomra, a templo-
mot felgyújtották, a várost elhamvasztották. 

Egy korabeli „Igen szép siralmas ének" Bornemisza Péter és 
Balassi Bálint hangján így kesereg a város pusztulásán: 

„Ó, te édes hazám, Beregszász városa, 
Hol szegény fejemnek lesz vala lakása 

Vagy csendes szállása, 
De mind földig lón szépséged romlása." 

Báthori Zsófia a pusztulás után befedette a beregszászi templo-
mot, de az nemsokára a tűz martalékává vált. 

1680-tól, Báthori Zsófia halála után, Zrínyi Ilona, majd később 
második férje, Thököly Imre bírta Beregszászt. 

Thököly 1681. március közepén Beregszászban egy török követet 
fogadott, s itt találkozott május 11-én az erdélyi követtel is, aki 



ót erdélyi vagyona elvesztésével és a török neheztelésével fenye-
gette meg, ha hajlandó lenne békét kötni a császárral. 

Feltehetően ebben az időben keletkezett a „Thököly haditaná-
csa" című költemény, melyben a bujdosók mozgalmában, Thököly 
függetlenségi harcában jelentős szerepet vivő személyek — Kende 
Gábor, Keczer Menyhért, Petneházi Dávid, Wesselényi Pál és má-
sok — nyilvánítottak véleményt a császár békeajánlatáról. Két 
rossz közül kellett választaniuk, mert a törököt sem tartották ön-
zetlen szövetségesnek, de a múlt keserű tapasztalatai miatt egyön-
tetűen elutasították a némettel való megbékélést is. Nem hittek a 
német fényes ígérgetéseinek. 

Thököly — annak ellenére, hogy szerette volna elnyerni a csá-
szár beleegyezését Zrínyi Ilonával kötendő házasságába — így sza-
vazott a tanácsban: 

„Engem ajánlással német nem szelidít, 
Lépes beszédével horogra nem kerít; 
Szenvedten szenvedek tovább is több jóért, 
Véletek, vitézek, harcolok hazámért!" 

Petneházi Dávid uram szavazata pedig így hangzott: 

„Vitézség, harc, próba nekünk az életünk. 
Ebben helyeztetett minden böcsületünk, 
Ezzel teijedett el vitéz hírünk-nevünk, 
Ezzel végződjék katona-kenyerünk! 

Jó német uraknak ha köll az békesség, 
Menjen ki hazánkból, ha köll az egyezség! 
Mindent térítsön meg, meglősz az egyezség, 
így lehet közöttünk továbbrűl békesség!" 

Thököly hívei közt nagyon sokan voltak Bei-eg megyeiek. 
A munkácsi vár ostroma idején a Beregszászban elszállásolt német 

és labanc katonaság erősen zaklatta a lakosokat. 1686. jűnius 8-án 
Munkács várából Radies András vezetése alatt egy kuruc csapat meg-
támadta és nagyrészt fogságba ejtette a labancokat, akik a katolikus 
templom falai közt kerestek maguknak menedéket. 



A város sokat szenvedett a kuruc-labanc harcok idején, de gyak-
ran pusztított a tűzvész is. Egy 1690-ben keletkezett úrbéri 
összeírás ilyennek mutatta be az ekkori helyzetet: „Noha ezen Be-
regszász városa némely méltóságos fejedelmek idejében, kiváltké-
pen boldog emlékezetű Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony ő 
nga uralkodásáig igen szép dispositio és gubernium alatt tartatott, 
úgy, hogy akkori mélt. földesurak gratiája édesítette inkább az 
embereket ide, mintsem idegenítette, arra nézve a városnak min-
den rendtartási, valamelyek a régi conscriptiok szerint annotáltat-
tak a város javára, hasznára, mindazok a feljebb nótáit időkben 
nem vivláltattak, sőt inkább a városnak minden rendbeli lakosai 
az ő régen bevett és usuált állapotjokban megtartattak. Interveni-
álván pedig a fatalis esztendők, melyek a sokféle elviselhetetlen 
pusztító nyomorúságokkal teljesek voltak, melyek kiváltképen kez-
dötlenek circiter anno 1660. és még ma is azokban meglölt keserves 
szorongató ínséget meleg könnyben habzó szemekkel nézheti és 
emlegetheti ezen város lakosainak nagyobb része, melyre elég bi-
zonyság a szépen rakott utczákból mezőre változott régi pusztatel-
kek. 

Járulván ezekhez ama soha el nem feledhető, város színét és 
javát megemésztő rettenetes rendkívül való tűz miatt megesett 
1686-ki nagy kárvallása ezen városnak, melyre is a fundamentu-
mokban való szenes oszlopok a tüz ereje miatt rakásokra omlott 
kőfalak, melyeknek is imitt-amott csak ruderái maradtak fenn, 
eléggé bizonyságot tészen." 

Beregszász a munkácsi uradalommal együtt II. Rákóczi Ferenc 
kezébe került, aki 1699-ben összeíratta a város lakosságát. Az 
összeírásból kiderül, hogy ebben az időben a lakosság színmagyar 
volt. Főleg földműveléssel és kézművességgel foglalkozott. 

1703-ban Rákóczi a felkelők seregével Beregszászt elkerülve 
Vári határában érkezett a Tiszáig, s amikor csapatai Tiszabecsnél 
átkeltek a folyón, innen folytatta tovább az útját. Még ezt megelő-
zően a kurucok 1703. május 21-én Vári és Beregszász piacán bon-
tották ki Rákóczi lobogóit, amelyre ez a felirat volt hímezve: „F. 
R. de F. V. S. R. I. P. / vagyis: Franciscus Rákóczy de Felső Vadász, 
Sacri Románi Imperii Princeps / Cum Deo pro Patria et Libertate. / 
Istennel a Hazáért és a Szabadságért / " 

Beregszász népe látta elsőként Rákóczi zászlóit! 



A szabadságharc ideje alatt II. Rákóczi Ferenc többször szemé-
lyesen is megfordult Beregszászban. 

1705. december 20-án és 21-én innen bocsátotta ki azt a felhí-
vását, amelyben a vármegyéket fegyverkezésre szólítja fel. 

1709. január 29-én Beregújfaluból, ahol vadászott, Lamaire francia 
mérnökkel visszatért Beregszászba és megtekintette a kőbányát, s a 
környező erdőségekben vadászva visszatért Munkácsra. Ez év április 
16-án ismét a beregi erdőkben vadászott, Kovászó és Bereg közt a 
mezőn ebédelt, éjszakára pedig ide érkezett, itt vette át Racsenszki 
nevű küldöttétől feleségének a leveleit. 17-én délig magányosan írással 
foglalkozott, délután pedig megtekintette itteni szőlejét. 18-án virra-
datkor ismét a környező erdőkbe indult vadászni. Mindezeket Beniczky 
Gáspár, a fejedelem titkárának a naplójából tudhatjuk meg. 

A hagyomány és egy a kurucok bujdosását sirató ének úgy tartja 
számon, hogy Rákóczi igen kedvelte Beregszászt. 

„Kerekhegyem, Kalmárom, 
A Bocskorom sajnálom" 

így hangzott a bujdosó ének ajkáról, amikor el kellett hagynia 
édes hazáját. 

1717-ben a megyébe betörő tatár seregek Beregszászt is pusz-
tították, majd innen fordultak vissza Máramaros felé. 

1726-ban a város a munkácsi uradalom tartozékaként a Schön-
bornoké lett. 

A katolikus templomhoz közel, a város központjában még ma is 
áll az egykori Oroszlán Vendégfogadó. Falai között több jeles ma-
gyar költő is megpihent egy rövid ideig. 

1800. augusztus 21-én érkezett ide fogolytársaival, köztük a 
francia származású Chipaulttal, Kazinczy Ferenc (1759—1831). 

„Fogságom naplója" című művében ezeket írta: „Augusztus 20. 
elválék anyámtól Csarodán. — Éjszakára Beregszászra értünk. 

Augusztus 21. Beregszászon orvossággal éltem. Gyűltek a vá-
sárra az emberek, s megtudván, kik vagyunk, tolakodék minden 
hozzánk, s hozá ajándékát: egy kosár körtvélyt, szilvát, diót, főtt 
vagy sült kukoricát. 

— De micsoda nép ez a magyar? — kérdé Chipault — hiszen ez 
voyage de triomphe (diadalmenet). Ha visszamegyek Párizsba, el-



mondom mint fogadtatánk itt, holott Ausztriában, Csehországban, 
Salzburgban és Bavariában csóknál egyebet nem adának. 

Vacsoránál ülénk, midőn a vármegye comissariusa belép. Mél-
tóságos consiliarius viceispán úr tiszteli az urakat, sajnálja, hogy 
szerencséje nem lehete házánál látni, s íme kedveskedik ezekkel: 
tokaji bor, kenyér, sódar, füstölt nyelv, piskóta és édességek, gyü-
mölcs, és a katonáknak két eleven ürü. — Chipault meresztgette 
szemeit. 

— Racontez tout cela à vos Parisiens (— Mesélje el mindezt a 
párizsiaknak) — mondám neki. 

E napra jegyzésemben e két nevet lelem: Rékey, Barta; s gya-
lázattal vallom meg vétkemet, hogy egy nagyon széplelkü ember 
nevét egészen elfelejtém. Egy szegény sorsú nemesember hozzám 
vonakodék. 

— Uram, én szegény ember vagyok, s neked nincs szükséged az 
én pénzemre. De ki tudja, mely bajba jöhetsz; kérlek, vedd a két 
forintot — s kezembe ada hat húszast. Megcsókolám az embert. 

— Uram — mondám —, ezt a pénzt soha el nem költöm. Öröm-
mel, sőt kevélykedve fogadom el az úr alamizsnáját. Engedje Isten, 
hogy ha kiszabadúlok, megérdemelhessem. 

Érdemtelen valék jóságára; nem tudom, Rékey vala-e, vagy Barta; 
és neki a szép tettet soha meg nem köszöntem. Most (augusztus 27-én 
1828.) akadok régen nem illetett papírosaimban e jegyzésemre." 

Dehogy volt érdemtelen Kazinczy a beregszászi polgárok hálá-
jára! Ha név szerint nem is nekik, de tetteivel az egész nemzetnek 
kifejezte köszönetét kiszabadulása után azzal, amit tett a magyar 
nyelv és az irodalom ügyéért. 

Kölcsey Ferenc is megfordulhatott itt néha, hisz gyakran címez-
ték számára Beregszászba a postai küldeményeket. 

1847. július 12-énPetőfi Sándor járt erre, Szatmárra igyekezvén 
menyasszonyához. Úti leveleiben ezt jegyezte fel Beregszászról: 

„Munkácstól egy jó etetés Beregszász. Közönséges mezőváros, 
van benne gót templom, megyeház és magyar kocsmáros, ami nagy 
vigasztalás (nem a templom, hanem a magyar kocsmáros), ha az 
ember három napig csupa zsidó kocsmákban hentergett. Dicseke-
dés nélkül szólva, a legnagyobb emberbarátok egyike vagyok, s 
tisztelem, becsülöm a zsidókat, de már a kocsmából csak kiebru-
dalnám őket a pokolig, mert ami ronda, csak ronda az, hiába!" 



Petőfi Beregszászban írta a „Meleg dél van..." kezdetű költemé-
nyét: 

Meleg dél van itt kinn a mezőben 
Rakja a nap a tüzet erősen. 
Meleg dél van, meglippen a madár, 
A fáradt eb kioltott nyelvvel jár. 

Két lyány gyűjti ott a széna rendét, 
Két siheder hordja a petrencét, 
Hej de nem telik nagy kedvök benne. 
Mert ilyenkor súlyos a petrence. 

Legjobb dolga van most a királynak, 
Vagy ott annak a gulyásbojtárnak; 
Király pihen aranyos karszéken, 
Gulyásbojtár kedvese ölében." 

Fontos szerep jutott Beregszász irodalmi életében a közművelő-
dési, irodalmi egyesületeknek, műkedvelő színtársulatoknak. 

1841. március 5-én Eötvös Tamás (1800—1867) Bereg megye 
volt másodalispánja alapította meg a Beregszászi Kaszinót, ame-
lyet később Olvasó Egyesületként vagy Beregi Olvasó Egyesület-
ként is említenek. Ez az intézmény hosszú ideig a megyei közélet 
és a reformgondolat központja lett. 

Az ő és Kazinczy barátjaként, levelezőtársaként ismert Bay 
György (1792—1849) költő s 1832 és 1841 között Bereg megyei első 
alispán adományából hozták létre a kaszinó első könyvtárát. 

Bay György még bécsi magyar testőrként kapcsolatba került 
Kisfaludy Károllyal ( 1788—1830), a reformkor jeles írójával, akiről 
kevesen tudják, hogy Bereg vármegye táblabírája is volt. Kisfaludy 
színművei közül a „Kemény Simon" című drámát 1830. június 22-
én, a Csalódások című vígjátékot pedig június 24-én mutatták be 
Beregszászban. 

1830-tól Bereg megye főispáni helytartójává nevezték ki Vay 
Ábrahámot (1789—1855), aki szintén a megyei művelődés támo-
gatója volt. О is levelezett Kazinczy Ferenccel és Fáy Andrással, 
támogatta Beregszászi Nagy Pál tevékenységét. 1825-ben Széche-



nyi István után 8 ezer forinttal járult hozzá a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításához. 

1846-ban kezdte meg működését Beregszászban Deák György 
vezetésével az első könyvnyomda. Deák György arról volt neveze-
tes, hogy ő találta fel a nyomdafestéknek henger által történő al-
kalmazását. 1880-ban Nagy Lajos és Sallay Gyula vette meg tőle 
a nyomdát és újonnan felszerelte. 

1865-ben Beregszászban nyitott ügyvédi irodát Kóródy Sándor. 
Fiatal korában Pesten kapcsolatba került írókkal, művészekkel. 
Vonzódott a színészethez, ezért 1866-ban Beregszászban állandó 
műkedvelő társaságot szervezett, amely hosszú ideig fennállott. 
Jövedelmét az iskola támogatására fordította. 

1893-ban Kóródy létesítette a Bereg megyei Irodalom- és Mű-
pártoló Egyesületet (BIME), amelynek ő lett az első elnöke. 1874-
től főmunkatársa volt a Bereg című lapnak, amelyben kétszáznál 
több cikke jelent meg. 

Irodalomszervező tevékenységét tőle fia, Kóródy Zoltán vette át, 
aki a BIME titkára s a Pesti Napló állandó levelezőjeként szintén 
munkatársa volt a Beregnek. 

1865-ben Beregszászban született Gátlry Bálint író, költő. 1882-
től jelentek meg a Beregben költeményei. 1892-ben mutatták be 
a városban Verseny című vígjátékát. 

A város szülötte volt Regéczi Győző. Költeményei, színmüvei, 
elbeszélései jelentek meg. 

A két világháború között a BIME elnöke Klein Jenő ügyvéd (írói 
neve: Kispál János), titkára pedig Demjén Ferenc lett. Az egyesület 
a Beregszászi Kaszinó épületében (jelenleg az Arany Páva Étte-
rem) tartotta összejöveteleit. Rendszeresen került sor itt irodalmi 
estekre, előadásokra. A BIME vendégeként járt a vérke-parti vá-
rosban Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső (itt szavalta el először 
Ilona című versét!), Markovits Rodion, Szép Ernő, BaHa Lajos 
Fábry Zoltán író, Beregi Oszkár, Fehér Artúr, Gellért Lajos 
színművész, Zathureczky Ede hegedűművész, Zádor Dezső zene-
szerző. 

Beregszász irodalmi életének meghatározó központja volt a ma-
gyar gimnázium. 

Az oktatás terén a város nagy múltra tekint vissza. Az 1370-ben 
alapított Pálos-rend és a már korábban itt működő Ferenc- és 



Szent Domonkos rend bizonyítja, hogy itt régóta pártfogolták a 
tudományokat. 

A reformáció elterjedése is kedvezett a tehetséges ifjak tanulási 
lehetőségeinek. A környék nemes földesurainak: a Bethleneknek, 
Báthoriaknak, Rákócziaknak, a Perényieknek az ismert kultúrpo-
litikájáról már ejtettünk szót. 

Bél Mátyás Bereg megyéről és Beregszászról készült feljegyzései 
tanúsítják, hogy az itteni lakosság makacsul ragaszkodott régi in-
tézményeihez, s így nagy a valószínűsége annak, hogy a dúlások, 
tűzvészek során többször elpusztult és mindig újraépült város is-
koláit is újraépítették. 

1660—1680 között évenként 12, sőt több deák is működött az 
iskolák felsőbb évfolyamaiban. 

1713-ban azonban háttérbe szorult ezen a vidéken a protestán-
sok vallási ügye, ezért az egyházi oktatási intézmények is sorva-
dozni kezdtek. A feljegyzések szerint alig tengődött a városban 
néhány egymást oktatgató tanuló. Sikertelenül próbálkozott meg 
a vármegye az elemi iskolák létrehozásával. 1781-ben a városban 
létező tanodákban bevezették a német nyelv oktatását. 1802-ben 
egy rövid időre felvirágzott az itteni iskola, de 1854-ben a polgári 
iskola majdnem üresen állt. 

Ekkor Вékásy Sándor református lelkész indítványára eltörölték 
a tandíjat, s 1862-re már úgy megnövekedett a tanulók létszáma, 
hogy az iskola csakhamar négy osztályúvá vált. Ebben az időben 
Békásy biztatására az egyházi tanács egy négy osztályos reformá-
tus algimnázium létrehozását hatái-ozta el. A gimnázium 1864-től 
1874-ig működött. Epületének homlokzatára ezt a jelszót írták: 
„Elvész a nép tudomány nélkül". 

Az algimnázium tanárai az irodalomban jártas, tehetséges em-
berek voltak. 

Ki kell emelnünk Janka Sándor nevét, aki iskoláit Sárospata-
kon végezte. 1869-ben került Beregszászba. Először az algimnázi-
umban, majd ennek átszervezése után az állami reáliskolában ta-
nított. Több mint ezer cikke jelent meg különböző lapokban. 1874. 
január elsejétől tulajdonosként szerkesztette a Bereg című vegyes 
tartalmú lapot. Elnöke volt a Bereg megyei Irodalom- és Műpár-
toló Egyesület irodalmi szakosztályának. Megírta a Bereg című lap 
1874 és 1896 közötti történetét. 



Zágonyi Albu Károly egyháztörténettel, Zsíros Sándor pedig ze-
neszerzéssel és szépirodalommal foglalkozott. 

1884-ben az algimnáziumot állami polgári fiúiskolává nyilvánítot-
ták, amely 1890-ig működött. Ezután reáliskolává alakították át, majd 
1895-ben pedig gimnáziummá szervezték. A gimnázium 1902-ben köl-
tözött a modern kétemeletes, mai napig fennálló vérke-parti épületbe. 

A gimnázium tanárai és tanítványai közül sokan a beregszászi 
irodalmi élet vagy az egész magyar irodalom jelesei lettek. 

„A beregszászi magyar gimnázium története" című 1989-ben 
megjelent munkából részletesen megismerkedhetünk tevékenysé-
gükkel, de emeljünk ki közülük itt is néhányat. 

1905 és 1912 között magyar, latin és német nyelvet tanított 
Gyöngyösy László (1861—1925) irodalomtörténész, író. Ungváron 
alapító tagja volt a Gyöngyösi István Irodalmi Társaságnak. Le-
véltári kutatásokat folytatott Gyöngyösi István életéről, mert a ne-
ves barokk író leszármazottjának tartotta magát. Kutatásainak 
eredményeit „Gyöngyösi István élete és munkái" címmel jelentette 
meg 1905—ben. Regényei, verseskötetei, több elbeszélésgyűjtemé-
nye, irodalomtörténeti munkája jelent meg. 

Gyermekkorát és ifjú éveit Beregszászban töltötte Illés Béla 
(1895—1974) Kossuth-díjas író. Lipner Bélaként itt járt elemi is-
kolába, majd gimnáziumba. „Kárpáti rapszódia" című regényének 
több epizódja Beregszászban játszódik. A korabeli várost így örö-
kítette meg: „Az egész városban összesen csak négy egyemeletes 
ház volt — a többi mind földszintes. Nagyon sok háznak — az 
egész Cigány-sornak — szalmából volt a fedele. Sok házfedél ké-
szült zsindelyből, és nagyon ritka volt a cserépfedeles ház. Csak 
két utcának volt aszfaltos járdája, három utca járdája kőből ké-
szült, a többi utcán és sikátoron egyáltalán nem volt járda. Itt járni 
hóolvadás és őszi esőzések idején nem volt éppen veszélytelen vál-
lalkozás. Ami szép volt a városon, az nem sok aranyába került 
Szász pásztornak: az utcákon nagyok sok öreg vadgesztenyefa s 
még több akácfa állott — hol sorba állítva, mint a katonák, hol 
meg összevissza, egymás hegyén-hátán, mint a vásárra jött pa-
rasztok szekerei, a vásári áldomás után. Az akácfák virágfürtjei-
nek édes illata volt, a gesztenyefák „gyertyái" színesek. Nyáron a 
fákat vastag szürke por takarta, mert semmiből sem volt olyan 
sok Szász pásztor városában, mint az utcaporból." 



Gyermekkorának egy részét 1914 és 1918 között a városban töl-
tötte Dsida Jenő (1907—1938) erdélyi magyar költő. 

A beregszászi gimnáziumban érettségizett Tamás (Tvaroska) 
Mihály (1897—1967) mérnök, író. A két világháború közötti időben 
igazi tehetséggel ábrázolta a kisebbségi ember sorsát novelláiban, 
elbeszéléseiben és regényeiben. Ismertebb művei: Szép Angéla há-
za (regény, 1922), Mirákulum (regény, 1932), Két part közt fut a 
víz (regény, 1936). 

Itt végezte tanulmányait Pálóczi Horváth Lajos (1899—1974) köz-
gazdász, író, aki Alompákász című regényében mutatta be gyermek-
korát, szülővárosát, Beregszászt és a századforduló társadalmi életét. 

A gimnázium növendéke, majd tanára volt Bellyei (Zapf) László 
irodalomtörténész, író. Irodalomtörténeti tanulmányai, kritikái, 
színművei jelentek meg. 1933-ban a Bujnák-emlékkönyvben látott 
napvilágot a „Magyar irodalom Csehszlovákiában" című munkája. 
Győry Dezsőről, Mécs Lászlóról, Darkó Istvánról, Szabó Dezsőről 
írt kritikai tanulmányait a Magyar írás közölte. 1935-ben a vá-
rosban rendezett Rákóczi-ünnepség alkalmából mutatták be Buj-
dosók című színművét. 

Beregszászban járt gimnáziumba Ilku Pál (1912—1973). 1935-
ben itt szerkesztette Czabán Samuval együtt az Új Korszak című 
baloldali pedagógiai lapot. „Zendül az osztály" című regényében 
gimnáziumi élményeit fogalmazta meg. 

Jak (Jakubovics) Sándor (1898—1980) gyermekkorában került 
Beregszászba, ahol egy ideig újságíróként dolgozott. A 30-as évek-
ben adta ki „Neked írom..." című verseskötetét. 1944-ben koncent-
rációs táborba hurcolták. A beregszászi deportálás és a halál tábor 
borzalmas élményeit „Emberek a máglyán" című emlékiratában 
örökítette meg. 

1939-től a beregszászi gimnázium tanulója volt Lator László 
költő, műfordító, itt tanult Kiss Ferenc irodalomtörténész is. 

A 20-as évek elején a csehszlovák tanügyi hatóságok a bereg-
szászi 2. számú elemi iskolába (Jelenleg a Kossuth Lajos Közép-
iskola) nevezték ki Czabán Samu (1878—1942) néptanítót. Czabán 
Samu nemcsak tanított itt, hanem történelmi előadásokat tartott 
a gyári munkásoknak, gyermekkórust szervezett, olvasókönyvet 
szerkesztett, Samu bácsi néven megindította a Jó Barátom Kis-
könyvtárát, ő szerkesztette 1927 és 1929 között a Jó Barátom című 



illusztrált gyermeklapot és 1934-ben indította meg vejével együtt 
az Új Korszak című pedagógiai lapot. 

1930-ban Balogh Edgáré к Beregszászban is jártak. A „Tíz nap 
Szegényországban" című beszámolóban a városról többek között ez 
került: „Idegen Beregszász. Pihenőnek szántuk vándorlás közben, 
de nem adott nyugalmat. Csak négy napot töltöttünk kint a sze-
gények kenyérfrontján, és máris szűk, érthetetlen és kibírhatatlan 
volt számunkra a hinterland. Valami nagy nemzetközi cirkusz fog-
lalkoztatta éppen a kedélyeket. Elefántok és arabok hozták javá-
ban az egzotikumot a beregszászi polgárnak, aki européer, mert a 
korzó, a kávéház és a fényreklám itt már Európát jelent... Untat 
ez az egész giccses világhorizont. Félretolom a lapokat a márvány-
asztalon, és egészen egyszerűen beszélgetni kezdek társaimmal ar-
ról a nagydobronyi beteg gyerekről, aki kidőlt a csépléskor, mert 
túl nehéz zsákot emelt. Szól a zene, a rádió, sürög-forog ez a kis 
Potemkin-Európa körülöttünk. Ha kérdeznek, nem érdekes az, 
amit mondunk. Közismert vidéki napi híranyag, a társadalmi di-
namika mélyen fekvő erővonalait itt nem látja senki." 

Ha nem is sokan látták, de akadtak néhányan azért, akik meg-
sejtettek valamit a megalázott kisebbségi lélek erejéből: 

„Nem tudjuk, hogy jár a világ kint, 
milyen a divat, forma, módi, 
s hány centire kell leemelni 
kalapunkat hülye fejek előtt, 
lecsúsztunk, estünk, elmaradtunk, 
ügyetlen faluvégi lelkek, 
de: mint fáraók vert zsidói egykor, 
mélyebben érzünk s összébb tartozunk." 

Győry Dezső (1900—1974) írta ezeket a sorokat a „Kisebbségi 
lélek" című versében. A költő 1940 őszén Pozsonyból települt át 
Beregszászra. Egy ideig hallgatni kényszerült, s csak elvétve je-
lentek meg művei Móricz Zsigmond felkérésére a Kelet Népében. 
Beregszászban írt ekkori verseiben a fasizmus ellen tiltakozott. A 
háború után egy ideig még úgy látta: „Nem gyászra hív a sors: 
dologra." Ekkor írt verseit az újrainduló Munkás Újság, majd a 
helyébe lépő Kárpáti Igaz Szó és a Beregszászon meginduló Vörös 



Zászló közölték. A költőnek nagy szerepe volt ezeknek a lapoknak 
az elindításában s Kárpátalja 1945 utáni művelődési életének a 
megszervezésében. 1949-ben azonban, mint a háború után az it-
teni értelmiség közül nagyon sokan, Magyarországra költözött. 

Beregszász nevét a magyar irodalomban és a művelődési életben 
sokan azzal tették ismertté, hogy a város szülöttei voltak. 

Itt született Halász Ferenc (1849—1910) pedagógus, az Ung című 
lap segédszerkesztője; Exner Kornél (1867—1910) jogász, a Pénzügyi-
gazgatás című lap szerkesztője és több szépirodalmi munka szerzője; 
Kontz Endre (1873—1938) közlekedésrendészeti író, a Közlekedés című 
lap alapítója; Reichard Piroska (1884—1943) költő, műfordító, akinek 
az apja Beregszászban a „ n a g y t r a f i k bérlője és vezetője az egyik gőz-
malomnak." Az apai ág sok legendát őrzött a szabadságharcról. A nagy-
apja Kossuth-bankóban vesztette el vagyonát, a nagybátyja, Friedman 
Lázár pedig állítólag Kossuth bizalmas embere volt. 

Beregszász híres szülötte Fedák Sári (1879—1955), akiről Rá-
tonyi Róbert azt írta: „Az operett Fedák nélkül nem jutott volna 
olyan magaslatra, ahol ma tart". Fedák Sári a századelőn ámulat-
ba ejtette Ady Endrét is: ,A Bereg megyei bakfis egyszerre csak 
fölszaladt a színpadra. Mint a gyötrelmes, erős, szűz vihar, végig-
söpört ott mindent. Trónjaikról lerángatott autokrata színpadi ki-
rálynőket, félelmes bálványokat, szent és sérthetetlen formákat, 
tradiciókat és konvenciókat... Nekivágott a csatatérnek, a színpad-
nak, s megnyert minden csatát ...Ma Fedák Sárit rettenetesen gyű-
lölik, s fanatikusan imádják. Színházakat emel és tör le, jámbor 
vidéki helyeket forgat fel, ünneplik, hetenként három, négy mil-
liomossal jegyzik el, legendákat tudnak róla, ócsárolják, de emle-
getik folyton mindig. Hát ez, kérem: nagyság." 

Még verset is írt hozzá: 

„Ez a leány a nagy mindennek 
Remekbe termett kicsi mása, 
A hódító, tüzes, pogány vér 
Gyönyörű és szent lázadása. 
Ez a leány gyönyörűséges ember, 
Szilaj vággyal, vad szerelemmel. 
Nem értitek? Jól van: ne tessék!... 
Ez a leány tökéletesség! 



Ez a leány tökéletesség! 
Ez a leány a szebbik élet, 
Ez a leány szomorú vígság, 
Ez a leány csak idetévedt. 
Körülte sír, suhogva, szállva, 
Heinének s Offenbachnak árnya... 
Mennyit fog még sírni, bűnhődni, 
Mert szebb és különb, mint a többi... 

Fedák Sári 
Lotti ezredesei 

Fedák Sári féije néhány évig Molnár Ferenc volt, aki feltehetően 
szintén többször ellátogatott Beregszászba, ahol Fedák Sáriról még ma 
is sok legendát mesélnek. Életének igazi történetét Útközben című 
1929-ben megjelent két kötetes emlékirataiból ismerhetjük meg. Alak-
ját Kellér Andor „Bal négyes páholy" című regényében örökítette meg. 

Fedák Sári szüleinek vásárolt Beregszászi háza még most is áll. 
Beregszászban kezdődött az életútja Lajta Edit (1926—1970) 

művészettörténésznek, Osváth Erzsébet és Szepesi Attila költőnek. 
1945 után Beregszászban az ukránul megjelenő Vörös Zászló 

(ma: Beregi Hírlap) volt az egyetlen magyar nyelvű újság. 1950-től 
hosszú ideig Svéd Ármin (1912—1977) újságíró volt a szerkesztője. 

Hogy a lap hasábjain írogató fiatalok alkotásai is megjelenhet-
tek, abban nagy szerepe volt Drávai Gizella (1911—1981) tanár-
nőnek, Beregszász és az egész Kárpátalja Gizi nénijének, aki 1954— 
tői 1972-ig a beregszászi 6. számú általános iskolában tanított 
magyar nyelvet és irodalmat. Tehetséges tanítványai közül többen 
írókká, költőkké lettek. Gizi néni maga is számos pedagógiai cik-
ket, szakkönyvet írt, műfordítással foglalkozott, irodalomkönyve 
jelent meg. 

Beregszász kulturális életében meghatározó szerepet játszott és 
játszik Horváth Anna művésznő, aki nagy tehetséggel forgatja a 
szobrászszerszámot, az ecsetet és a tollat. Tőle is sokat tanultak 
a fiatalok. 

1945 után Kárpátalján csak Beregszászban élt tovább a magyar 
nyelvű műkedvelő színjátszás. 

A Beregszászi Népszínház Schober Ottó vezetésével évtizedeken 
keresztül őrizte és vitte el számos falusi kultúrház színpadára a 



magyar szót. Schober Ottó nemcsak tehetséges rendezőként, szí-
nészként, de íróként is fáradozott a magyar kultúra megőrzésén. 

A város magyar irodalmi és kulturális hagyományainak feltá-
rásából és ápolásából napjainkban tevékenyen kiveszi a részét Dal-
may Árpád irodalomtörténész, az Illyés Gyula Irodalmi Klub és a 
KMKSZ beregszászi járási szervezetének elnöke. Az ő tevékenysé-
gének az eredménye, hogy Beregszászban szobra áll Illyés Gyulá-
nak és Petőfi Sándornak, emléktábla őrzi Győry Dezső, Kazinczy 
Ferenc, Kölcsey Ferenc, Mikes Kelemen, Esze Tamás, Széchenyi 
István és Bethlen Gábor emlékét. 

Beregszászi irodalmi sétánkat Füzesi Magda Biztató című köl-
teményének egy részletével fejezzük be: 

„Csak énekelj, míg van dalod, 
a lángot el nem fojthatod. 
Ha fénye rád nem tündököl, 
a félelem kerékbe tör, 
a félelem kerékbe tör. 

Légy bölcső, aggnak szemfedél, 
vándornak utolsó kenyér, 
munkásnak szeg vagy kalapács, 
földművesnek piros kalács. 

Légy vetés, dúsan viruló, 
nagy víznek játékos hajó, 
égesd magad, hogy megmaradj, 
másként halálra mar a fagy, 
másként halálra mar a fagy." 

* * * 

Munkács felé haladva — már teljesen összenőve Beregszásszal — 
találjuk Beregszászvégardót. 

Egy 1364-ben Nagy Lajos király által Lumprechtszászán Mi-
hály napján kelt rendeletében Erzsébet királyné birtokául említik. 
A XV. században a Korjatovics család, a XVI. században pedig a 
Dobók birtokolták. 



A főútvonaltól balra egy régi udvarházat vehetünk észre. Itt szü-
letett és egy ideig itt élt Perényi Zsigmond (1783—1849), a sza-
badságharc vértanúja, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
tanácsának tagja. Ide fogadta be a nemes báró családi levéltárának 
rendezésére Beregszászi Nagy Pál (1750 körül — 1828) nyelvtu-
dóst, aki lemondva a sárospataki iskola katedrájáról egy ideig 
nagymuzsalyi birtokán művelte saját kezével szőlejét, mígnem le-
véltárosként kedvenc tanulmányainak, a nyelvészetnek szentel-
hette életét. Szelíd, magábavonuló, szótlan természetű ember volt. 
Egyik munkája „pennaháborút" robbantott ki közte és Kazinczy 
Ferenc közt. Kazinczyt a nyelvrontás vádjával illette. 

A hazai nyelvről több értekezése jelent meg a Tudományos Gyűj-
teményben, a Felső-Magyarországi Minervában és az Elet és Li-
teratúra hasábjain. 

Holttestét a beregszászvégardói temetőbe helyezték örök nyu-
galomra, de sírja ma már jeltelen. Emlékét az udvarház előtt fel-
állított kopjafa őrzi. 

A szabadságharc bukása után Perényi Zsigmond beregszászvég-
ardói birtokát és házát Abonyi István munkácsi adórendezési biz-
tos és felügyelő szerezte meg. Fia, Abonyi Emil (1848 —?) szakí-
róként és műfordítóként ismert. Iskoláit Ungváron, Szatmáron, 
Nagyszombatban, Bécsben és Budán végezte. 1870-ben Bereg me-
gye aljegyzője majd főjegyzője lett. 1887-től a közlekedési minisz-
tériumban titkárként dolgozott. Több gazdasági, statisztikai, tör-
téneti cikke jelent meg. 1879-ben a Bereg folytatásokban közölte 
a francia Armand Dubarry történeti múvének, „A jeruzsálemi 
Szent-János-rend utolsó napjai"-nak a fordítását. 

Figyelemre méltó volt az ardai könyvtára. 
Beregszász és Munkács között fekszik Makkosjánosi. 1956 nya-

rán itt bukkant rá Sándor László író és népköltészeti gyűjtő La-
moga Jánosné Kiss Mária és leánya, Lamoga Gizella, valamint 
Rakács Andrásné Varga Eszter mesemondókra. Különösen gazdag 
népmese-repertuárral rendelkezett Lamoga Jánosné, aki mese-
mondó tehetségét édesapjától, Kiss Józseftől örökölte, aki az első 
világháborúban elvesztette szemevilágát, s attól fogva ő lett a falu 
mesemondója. Meséiket más kárpátaljai mesemondók meséivel 
együtt Sándor László 1988-ban tette közzé a „Pallag Rózsa" című 
népmesegyűjteményben. 



Jánosival szomszédos község Gát. 
A Szernye-mocsár szélén, a hadak útján feküdt, ezért évszáza-

dokon keresztül sokat szenvedett. Pusztították a tatárok és a len-
gyelek, de mindig újjáépült. 

1800. augusztus 23-án egy éjszakára megpihent itt Kazinczy 
Ferenc, amikor Kufsteinből Munkácsra fogolyként kísérték. 

A „Fogságom naplójába" ezt jegyezte be: 
„Gátra érénk ebéd tájban. Ez az utolsó stáció Munkácshoz. A 

fogadó szobácskája mocskos volt és szük, s a nappalok, az éjszakák 
szépek. Kinn vettetténk meg ágyainkat a gyepen." 

Chipault, a francia fogolytársa innen szökött meg, ezért augusz-
tus 25-én indultak tovább Munkács felé: „Gát óta Munkácsig szá-
razon lobogott az ég tüze, sérelem nélkül, de ijesztgetve bennün-
ket." Éjfélre értek a foglyok a munkácsi várba. 

Gát szülötte Kovács Vilmos (1927—1977) költő és író, a kárpát-
aljai irodalmi élet jelentős alakja. Verseskötetei: Vallani kell! 
(1957), Tavaszi viharok (1959), Lázas a Föld (1962), Csillagfénynél 
(1968) és a „Holnap is élünk" címú regénye képezi irodalmi hagya-
tékát. 

„Újra szülőfalumban" című költeményében meleg hangon szól a 
falu megtartó erejéről: 

„Falum! ... Hol bölcsőm ringott, 
anyám dúdolta halk dalát; 
felettem eperfa ingott, 
s szarka pletykálta a csodát, 
mikor először mondtam 
akadozva: édesanyám... 
Pityeregtem, éhes voltam, 
de a nap éppúgy szórta rám 
sugarait, mint hogyha csak 
bíborban születtem volna. 
A leföldelt, fénytelen, vak 
szobát mértem, bukdácsolva, 
és amíg anyám izzadva 
cipelte hátán a gallyat — 
az életet kóstolgatva, 
majszoltam a kenyérhéjat... 



Ment az idő észrevétlen; 
évek múltak, s ahogy nőttem, 
a falu igaz, hü képben 
rajzolódott ki előttem. 
Nem átkozták az emberek, 
nem dicsérte az iskola — 
én, a ködmönös kis gyerek, 
én leltem rá ott, ahol a 
kicsi patak sárga vizét 
zöld fúzbokor simogatta, 
s az esti csend álmos ízét 
a szememre csalogatta. 
Ott leltem rá a határban, 
ahol kapás népe görnyedt, 
s életében harmadában 
törte a kőkemény földet. 
Ott, ahol a szikkadt rögbe 
kicsorbult a kapa, élet; 
s hogy elmentem, hát örökbe 
én is otthagytam tíz évet." 

Jánosi és Gát között, ha balra letérünk a főútról, találjuk Gútot. 
Régen két község volt:: Kis- és Nagygút. Földvára a Szernye-

tóból kiszakadó Jaszinó és a Gáti Nagyvíz folyók egyesülésénél 
foldtöltésekkel megerősített erődítmény lehetett. 

A népmonda azt tartja róla, hogy a várhely közepén hat arany 
ökör, ugyanannyi arany eke és arany béres van eltemetve. 

A helységet állítólag István és Péter királyok idejében beköltö-
zött Gut-Keled család alapította, s ebből a nemzetségből származ-
nak a Butykai, Raskai Drággfi és a Báthory családok. 

1552-ben a vár területén egy kúria állott. 
1566-ban az itt átvonuló tatárok elpusztították a falut, a jobbá-

gyokat pedig rabságba ejtették. 
Kisgút tőszomszédságában volt Nagygút. A község a munkácsi 

várhoz tartozott. 
1465-ben Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet bírta. 1466-ban Udvary 

Antal nevű tisztének hű szolgálataiért a Szernye és a Jaszinó patakok 
közt lévő szigeten egy nemesi udvarnak való telket adományozott. 



1484—ben Mátyás király kedvelt fiának, Corvin Jánosnak ado-
mányozta Gútot, s a nép állítása szerint, a király ekkor adta a 
lakosoknak a határban található Esztergom nevű erdőt. 

1566-ban Nagygútot is elpusztították a tatárok. 
1645-ben a községet zálogcímen gelsei Balling János bírta. 
1912 márciusának végén a vidék népdalkincsének feltárására 

és gyűjtésére Bartók Béla kereste fel a Beregszász-Munkács-Ung-
vár környéki magyar falvakat: Rafajnaújfalut, Gútot, Dercent, For-
nost, Barkaszót, Nagydobronyt és Kincsestanya-Homokot. 

1912. március 30-án Barkaszóról egy francia nyelvű levelezőla-
pon itteni gyűjtőútjáról ezt írta feleségének: „Barkaszón egyáltalán 
nem találtam semmit. Egyetlen ember sem tátotta ki a száját, hogy 
énekeljen nekem. Rafajna-Újfalun jobb volt. Ma (szombaton) már 
Kis-Nagy-Gúton leszek, aztán nem tudom; talán Nagy Szőllősre 
megyek." 

1912. április 2-án egy munkácsi várat ábrázoló képeslappal üd-
vözölte Elza húgát, s egy — bizonyára a környéken gyűjtött — 
népdal sorait is a levelezőlapra másolta: 

„András nap után az idő, 
sürven tornyozik a felhő. 
Rimánkodnak a bárányok, 
elfogyott a takarmányok. 
Ne csapj félre, édes gazdám, 
kitelelünk búzaszalmán." 

A Vérke partján Barkaszó szomszédságában van Rafajnaújfalu. 
A helységet a XIII. században a Roffoin család alapította. 
1461-ben Szilágyi Erzsébetnek is vannak itt birtokai. A XVI. 

században a Dobók a birtokosai. 1611-ben Lorántffy Mihály és 
Lónyay András szereztek itt birtokot. 1633-ban Lónyay Zsigmond 
nyert új királyi adományt. Kemény János fejedelem özvegye, Lónyay 
Anna 1669-ben egy paplaki telket adományozott a községnek. 

Lorántffy Zsuzsanna kezével együtt I. Rákóczi György tulajdo-
nába kerültek az itteni birtokok. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem kedvelt kocsisának, Diák Matyinak 
a faluban egy telket ajándékozott, aki aztán hálából és vallási buz-
gósága jeléül egy harangot öntetett, mely ma is őrzi az emlékét. 



1912-ben Bartók Béla egy egész lakodalmat felvett itt fonográf-
ra. Demeter Károly helybeli lakos pedig Fehér László balladáját 
énekelte el neki: 

„A fekete halom alatt 
Fehér László lovat lopott. 
Lovat lopott szerszámostul 
Cifra nyereg kantárostúl." 

Balogh Edgár 1930-ban már másodszor járt errefelé: „A gáton 
kanyargunk, tarlón kerteken vágunk át, mire Rafajnaújfaluba 
érünk. Vihar a hátunk mögött. Amikor először jártam itt, egy öreg 
gazda ősi népjátékot magyarázott el nekünk. Különös tekejátéko-
kat, és azt is, hogy hogyan kell farkasnyakat húzni. Valamikor 
régen a legények mind, de még a családos férfiak is részt vettek 
ezekben a játékokban. Regösdiák társaim örömmel fedezték fel ak-
kor, hogy Bartók Béla járt erre népdalokat gyűjteni, s az egyik 
falusi öreg énekelt neki. Most megtaláljuk azt a sajátos paticshá-
zat, amelyről már útközben meséltem. A magas szalmatető fölött 
nyitott tűzhely széles kéménye. Faragott csillagok. 

Az út szélén kislányok játszanak. Nógatjuk őket komáromi gyer-
meklapocskával és elő is adják, mégis éneklik a szeredáti kisleány 
balladáját: 

„Felsütött a holdvilág, 
Elmehetsz már, gyöngyvirág. 
Elmehetsz már utad-utadra, 
A diófa kapuba. 

A kapuból jöjj vissza, 
Jegygyűrűmet add vissza. 
Én a gyűrűt vissza nem adom, 
Maradjon az ujjadon. 
Vége, vége, vége mindennek 
Vége a szerelemnek." 



Az Ungvár-Szlatina és az Ungvár-Munkács vasútvonal csomó-
pontjában van Bátyú. 

A XII. században a Beth, másképpen a Betke család birtoka volt, 
akiktől 1205-ben Bánk bán nádor veje, Simon vette meg, de az 
1214-ben Gertrudis királynén elkövetett merénylet után Bátyú, 
Lónya, Szolyva és Szentmiklós a királyi koronára szállt. 

1270-ben Rusdi Mihály főispán kapta adományul István király-
nak tett szolgálatai jutalmául, majd házasság révén a Lónyay csa-
lád kezébe került, akik hosszú évszázadokon keresztül birtokolták 
a falut. 

A Lónyayak jelentős szerepet játszottak a múltban Bereg, Ung és 
Ugocsa megye történetében. Sokan közülük kitűnően forgatták a tollat 
is. Családi fészkük Nagylónyán volt, de Bátyúban is volt kastélyuk. 

Eredményesen kivette részét Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelmek harcaiból és békekötéseiből Lónyay 
Zsigmond (1593—1653) Bereg megyei főispán. Medgyesy Pálhoz 
és Lorántífy Zsuzsannához írt levelei maradtak fenn. 

Középső leánya, Lónyay Anna (1623—26—1694?) először Wes-
selényi István felesége, majd annak halála után Kemény János 
második felesége lett. Amikor Kemény János erdélyi fejedelem ele-
sett a csatában, ismét özvegy lett, s a források feljegyezték róla, 
hogy szomorú gyászában agyonlövette férjének a csatából gazdát-
lanul hazatérő lovát. Apolta Kemény János emlékét. Gyöngyösi 
István az ő megbízásából örökítette meg Kemény János alakját a 
„Porábul megéledett Phönix avagy... Kemény János emlékezete" 
(Lőcse, 1693) című művében. 

Lónyay Anna teijedelmes, szép stílusban megírt levelein érez-
hető Kemény János stílusának hatása. 

Fia, Wesselényi Pál (1654—1694) a bujdosó kurucok vezetője 
volt, s egy időben Thököly Imrével vetélkedett a vezérségért, de 
aztán kibékült vele. 

Kazinczy Ferenccel levelezett Lónyay Gábor (1778—1824). 
1809-től Bereg megye helytartója, 1817-től pedig Ung megye fő-
ispánja volt. 

1829-től Bereg megye első alispánja és országgyűlési követe, 
majd 1846-tól főispáni helytartójaLdnyay János (1796—1859) Szé-
chenyi Istvánnal tartott szoros kapcsolatot. Bár konzervatív jelle-
mű, de igaz ságszerető férfi hírében állott. 



Bátyúban is voltak birtokai Lónyay Gábornak (1805—1885), a 
reformkor publicistájának és közgazdasági írójának, aki a pozsonyi 
országgyűlésen az ellenzéki hazafias párt vezéregyénisége, a sza-
badelvű eszmék védelmezője, a Pesti Hírlap munkatársaként Kos-
suth Lajos pártfogója volt. Az irodalommal és korának íróival só-
gora, Kazinczy Gábor révén került kapcsolatba. Felesége annak 
nővére, Kazinczy Ottilia volt. 

1860-ban Ung vármegye főispáni állásával kínálták meg, de 
nem fogadta el a hivatalt, mert ezt az állást nem tartotta törvé-
nyesnek és alkotmányosnak. 1869-ben Bereg megye tiszaháti ke-
rülete választotta meg egyhangúlag országgyűlési képviselőjéül. 

Cikkei a Pesti Hírlapban, a Gazdasági Lapokban, a Pesti Nap-
lóbanjelentek meg. Az ötvenes években népszerű volt „A mezőgaz-
daság tankönyve" című németből fordított munkája. 

Lónyay Menyhért grófnak (1822—1884) is voltak Bátyúban bir-
tokai. Bereg megye már 1839-ben országgyűlési követének válasz-
totta s ezután még hétszer lett a tiszaháti kerület képviselője. A 
Széchenyi iskolájához tartozó szabadelvű párttal szavazott. Közel 
állt Eötvös József centralista csoportjához. Tagja volt Madách Imre 
bizalmas körének. Hosszabb külföldi utazásából hazatérve mun-
katársa lett a Szalay László, majd Csengery Antal szerkesztette 
Pesti Hírlapnak. Az 1848—i országgyűlésen Bereg megye jobboldali 
kormánypárti képviselője. 1848 szeptemberében a pénzügy-
miniszter tanácsosa, majd a Szemere-kormány pénzügyi államtit-
kára. A szabadságharc bukása után rövid ideig párizsi emigráció-
ban tartózkodott. 1850-ben visszatért és bekapcsolódott a 
gazdasági életbe. Csengery Antal mellett egy rövid ideig a Buda-
pesti Szemle társszerkesztője. A kiegyezés előtt Eötvös József Po-
litikai Hetilapjának a munkatársa. A kiegyezés után pénzügy-
miniszter, 1871—72-ben miniszterelnök és honvédelmi miniszter, 
de az ellenzék élesen bírálta pénzügyi politikáját, sőt egyéni fedd-
hetetlenségét is, ezért lemondott. A budai vár lejtőjén épített fé-
nyesen berendezett palotájából szentlőrinci birtokára költözött. 
Rendezte szabolcsi, zempléni, beregi és erdélyi gazdaságát, s idejét 
az 1871-től elnöklete alatti Magyar Tudományos Akadémiának és 
a tudománynak szentelte. Még 1866-ban megírta a Tisza-szabá-
lyozás történetét, 1875-ben közzétette Széchenyi István hátraha-
gyott iratait. 



A Lónyay család történetét 1895-ben Doby Antal, vidékünk 
egyáltalán nem méltatott múlt századi családtörténésze ismertet-
te. 

1872-től Bátyúban lett postamester Paulay J. Zsigmond, aki 
műveivel a magyar postaügy fellendítését szolgálta. 1879-ben Bá-
tyúban könyvnyomdát állított fel s megindította a Postai Szemlész 
című lapot, amelyet 1880-ban németül Post Zeitung címen adott 
ki. 

Bátyúban született 1897-ben Simon Menyhért (1897—1952), a 
két világháború közötti időszak kárpátaljai költője, lapszerkesztő-
je. A munkácsi gimnázium elvégzése után Pesten jogot tanult, az-
tán újságíró lett. Ungváron a Kárpáti Híradó főszerkesztője volt, 
majd 1932-ben Munkácson Darkó Istvánnal együtt megindította 
a Magyar írást, amelynek ő csak névleges szerkesztője volt. Baráti 
kapcsolatban állt Móricz Zsigmonddal, Kosztolányi Dezsővel, a 
munkácsi Sáfáry Lászlóval. 

A két világháború között hat verseskötete jelent meg. Fábry Zol-
tán, költeményeiről szólva, a „szociális újjászületés hirdetőjeként" 
tartotta számon. „Lírája azonban provinciális jellegű s ellentmon-
dásos eszmeiségű." 

„Ott élek én, ahol hegyet-völgyet 
Beborít a nyomor gyászos árnya 
S a gyűlölet vi tustáncát járja. 

Ott élek én Kárpátok tövében, 
Nyolcféle nép vergődése között — 
Csoda-e, ha bánatom mély, örök?" 

— írta a „Kisebbségi ének" című kötetében megjelent „Verhovina 
alján" című versében. 

Szülőháza Bátyűban még ma is áll. 
Balogh Edgárék és Sáfáry Lászlóék 1930-ban Bátyúban is jár-

tak: „A telepről széles út vezet a vasúthoz. A sínek előtt letérünk, 
és a keskeny gyalogösvényen érjük el Bátyút. Vasúti csomópont. 
Erősen városiasodó község. Sohasem felejtem el, hogy három évvel 
ezelőtt Bátyún rekedtem a vihar miatt, míg regöscserkészeim már 
Szernyén jártak. Tulipános ágyban aludtam akkor egy gazdánál, 



akinek csodaszép lánya volt. Este a kölcsönbe arató gazdákkal va-
csoráztam, és egy öreg gazda, aki kelleténél többet nyelt a körbe-
menő pálinkásüvegből, kötekedni kezdett a többivel. Konokul haj-
togatta: — „Csehek voutunk mi, nem magyarok. Még a templomot 
is csehtemplomnak hijják minálunk. Csehek voutunk bizony, hát 
nem lehet mit csinálni." — Alig tudtuk meggyőzni, hogy csehtemp-
lomnak hívják a tiszaháti kis gót templomokat azért, mert csehek 
dolgoztak rajtuk. A mocsaras vidék halász-csíkász magyarja nem 
értett a kőépítkezéshez." 

A bátyúi középiskola magyartanára, Bagu Balázs évtizedek óta 
oktatja itt a magyar nyelvet és irodalmat. Egész nemzedéket nevelt 
az irodalom szeretetére. Maga is foglalkozik helytörténettel és nép-
rajzi anyagok gyűjtésével. 

Beregsom. AXIII. században királyi birtok volt, aztán a Csapiak, 
Szürteiek, a Lónyayak lettek a birtokosai. 

1566-ban a tatárok megsarcolták, a falu népét elhajtották, de 
a helységet nem pusztították el. 1600-ban Rákóczi Zsigmondot is 
említik itteni birtokosul. 

A XIX. században a Lónyay családon kívül a Bay családnak és 
Bernáth Zsigmondnak — Mikszáth Kálmán „Különös házasság" 
című regénye egyik hősének — is volt itt földje. 

Lónyay Albertnak a múlt században híres volt az itteni csinos 
kastélya, kertje és birtoka. Lónyay Albert 1860-ban az Októberi 
diploma után Ugocsa vármegye főispánja lett. Alapos ismerője volt 
a történelmi tudományoknak. 1890-ben jelent meg „Emlék a Ló-
nyay-család múltjából s különösen a XVII. század első felében élt 
Lónyay Zsigmond leszármazásáról és életéről" című munkája. 

1876-tól az ő somi uradalmának és birtokának lett igazgatója 
Krocsák G. Emil gazdatiszt, aki megalakította a gazdatisztek és 
erdészek segélyegyletét. Cikkei jelentek meg a Gazdasági Lapok-
ban, a Magyar Földben, munkatársa volt az Erdélyi Gazdának. 

1847-ben ebben a községben született Janka Sándor, a bereg-
szászi állami polgáriskola tanára és református lelkész, aki 1874-
ben Beregszászban megindította a Bereg című vegyes tartalmú 
lapot. Műveinek válogatása 1891-ben két kötetben látott napvilá-
got Beregszászban és Munkácson. 

Beregsomban született 1910-ben Sütő Kálmán parasztköltő. 
1936-ban Beregszászban nyomtatták ki „Lelkeket jöttem venni' 



címú kötetét. A „Kacagó faluvégek" 1961-ben, „S az életem most 
széjjelosztom" 1984-ben, a „Holdarcba nézve" 1992-ben látott nap-
világot. 

Falujában szervezője volt a Magyar Kultúregylet színjátszó kö-
rének, amelynek színdarabokat is írt. Rendszeresen részt vett a 
beregszászi Vörös Zászló lap irodalmi stúdiójának összejövetelein, 
részt vállalt a fiatal tollforgatók neveléséből. 

Versei Petőfi és Ady hatását tükrözik: 

„Kél a nap a beregi rónán 
égetőn, lázban, tűzben fényben... 
Hajnal hasad, piros pirkadás... 
Ez a róna már mintha égne... 
Ehjaj-vetés, nyomor-aratás: 
Ez a róna a senkik földje, 
S elbitorolt embersorsokból 
Fakad itt a senkik szerelme." 

A beregi rónán, (részlet), 1935. 

Beregsom szülötte Kecskés Béla (1941 —) költő. Sütő Kálmán 
hatására kezdett el verselni még középiskolás korában. 1963-ban 
Ungváron jelent meg „Izzó parazsak" című kötete. 

A hallgatás és az újrakezdés költője: 

„Látod, 
elindulok a versek lélekvesztőjén 
bizarr utópiák felé, 
szívszorongással lesve 
az óceánnyi Idő horizontját, 
s néha a várakozás legszebb reggelén 
süllyeszt el 
a csalódás. 

Számig csap a kudarc sós íze, 
leteszek mindenről: 
bezárom atlaszomat, 
melybe bele van rajzolva 
a Jövő-kontinens 



— Mégis, 
tévedsz, káröröm, 
ha azt hiszed, 
nem indulok el újra." 

A várakozás legszebb reggelén, 1971. 

Hosszú idő után „Pattog a rozsda" címmel 1992-ben jelent meg 
újabb verseskötete. 

Csonkapapi. A XIV. században a Kerecsényi család birtokolta, 
tőlük Lajos király anyjára, Erzsébetre szálltak az itteni részek. 
Később — többek között — a Dobók, a Perényiek és a Lónyayak 
osztozkodtak a birtokon. 

Csonkapapinak azért nevezik a falut, mert közelében egy Cson-
kás nevű helység volt, de annak lakosai a zűrzavaros időkben Pa-
piba költöztek, s ettől az időtől Csonkapapinak nevezték a falut, 
hogy megkülönböztessék Márokpapitól. 

1953 óta Csonkapapiban él Nagy Zoltán Mihály (1949 —) író és 
költő. „Dolgok igézetében" (1983), „Fehér eper" ( 1988), „Pírban, per-
ben" (1990), „A sátán fattya" (1991) címen jelentek meg verses és 
prózakötetei. 

1961-től a helyi általános iskola történelemtanára Kecskés Béla 
költő. 

Mezőkaszony. Régen, az első magyar királyok idejében, rengeteg 
erdő, vadon húzódott végig ezen a tájon. Ekkor még csupán pász-
torok, királyi vadászok és a világot kerülő magányos remeték, za-
rándokok laktak errefelé. A Tisza mentén elterülő erdőkben ká-
polnák, imaházak keletkeztek. Azon a helyen, ahol most Kaszony 
van, állott a szent Katalinról elnevezett kápolna, amely körül ké-
sőbb helység keletkezett, s a nevét, állítólag, a kápolna védőszent-
jéről, „Kata asszony"-ról kapta. 

A hagyomány azt tartja, hogy később a kápolna mellé egy új 
templomot építettek s az eredeti imaház ennek a sekrestyéje lett. 
A templom védőszentjéül Szent Lászlót választották. Ezért sokan 
azt állítják, hogy az 1086-ban lezajló ütközet, melyben László ki-
rály a Salamon felkérésére betörő Kutesk kun hordáit megverte, 
éppen Kaszony közelében lett volna. 

A László királyról szóló krónika, amely egy XII. századi feljegy-
zéseket összeolvasztó XIV. századi krónikakompozícióból maradt 



fenn, így örökítette meg az akkori eseményeket: „Miután Salamon 
király kiszabadult, Szent István király és Boldog Imre hitvalló tes-
tének felemelésekor néhány napig a király mellett tartózkodott; 
aztán mégis elmenekült a kunok Kutesk nevű vezéréhez. Meges-
küdött neki, hogy Erdély tartományt tulajdonába, leányát pedig 
feleségül adja, ha megsegíti László ellen. Kutesk vezér pedig hiú 
reménytől csábítva nagy tömeg kunnal egészen Ungvár és Borsova 
vidékéig hatolt be Magyarországra. Ezt hallván László rájuk ron-
tott: sokezer kun semmisült meg színe előtt, hullott kardélre hány-
va. Salamon király pedig úgy menekült el Kuteskkel, mint kitépett 
tollú kacsák a keselyű körmei közül. László király elszedte zsák-
mányukat, himnuszokat s imádságokat zengve áldották Istent, aki 
dicsőséges győzelmet adott nékik. A király egyházat épített ott a 
mindenható Isten tiszteletére, a győzelem emlékére, amelyet Isten 
segítségével nyert el." 

A krónika adatai bizonyítják, hogy lehetett az a hely akár Ka-
szony is, ahol a király a győzelem jeléül templomot építtetett, mert 
a helység éppen Ungvár és Borzsova vonalába esik. 

A falu a XIII. században már virágzó község volt. A pápai egy-
házi tizedjegyzékben Kozun parochialis helyként említődik, amely-
nek akkori lelkésze, Benedek hat garast fizetett pápai adóul. 

Zsigmond király Kaszonyért cserébe Debrői István királyi kincs-
tárnoknak 1398-ban Tokajt és Tarcalt adományozta az ottani ha-
jóvámokkal együtt. Debrői István később részt vett a Zsigmond 
király elleni összeesküvésben, amiért a király más beregi birtokos-
sal együtt jószág- és fővesztésre ítélte. Debrői emlékét a kaszonyi 
szőlőhegyen a Nagydeber és a Kisdeber völgye őrzi. 

A XV. században Kusali Jakcsi György tárnokmester és beregi 
főispáné volt a falu. 

1496-ban a Mathuznaiak szereztek itt birtokot. Ekkor nevezték 
Kaszonyt először mezővárosnak. 

1524-ben Ruszkai Dobó Ferenc, 1545-ben Büdy Mihály mun-
kácsi várnagy szerzett részbirtokokat. 1552-ben birtokosul említik 
Mathuznai Miklóst és Pált, valamint Pázmán Pétert. 

1562-ben János Zsigmond elvette Mathuznai Péter itteni bir-
tokát, mert a németekkel tartott. 

1566-ban a Tokaj alól elvonuló tatársereg feldúlta a várost, a 
jobbágyságot 59 házhelyről rabságba hajtotta. 



Igen kedvelte a mezővárost Bocskai István (1557—1606) erdélyi 
fejedelem s Bereg vármegye ura, mert 1606-ban a református egy-
háznak egy ezüstből készült fedeles serleget ajándékozott. 

1613-ban Bornemissza Józsa huszti várnagynak voltak itt bir-
tokai, ő az egyház számára egy 5—6 mázsás harangot öntetett. 

1633-ban Salgai Kata Perényi Gábor ungi főispán felesége bírt 
a városban részjószágokkal, 1651-ben pedig Lónyay Zsigmondot 
iktatták be kaszonyi jószágába. Halála után feleségét, Nagymihá-
lyi Bánffy Erzsébetet Rákóczi László (1633—1664) Sáros megye 
főispánja vette feleségül, ezért az itteni birtokok az ő kezébe ke-
rültek. Rákóczi László naplójában így örökítette meg 1657. október 
4-e és 10-e közötti kaszonyi tartózkodását: 

„4. ...Atalkelvén a Tiszán, öttünk ebédet Tiszaszalkán. Jött 
előnkbe Gulácsy Ambrus uram azon földön való praefectusunk. 
Estére érkeztünk kászonyi udvarházunkhoz. 

5. Próbáltam a kászonyi erdőn való vadászatot, de haszontala-
nul. Ebéd után mentem ki szőleink látni, azután mulatságból szol-
gáimmal követ hajigáltam próbára. 

6. Volt nálam ebéden az Atyámfia (érsd: feleségem) régi hoff-
mestere Buday János uram. Vacsorát magam házában öttem, Fe-
leségem kint évén szolgáimmal, volt nálam vacsorán Miskolci Ist-
ván uram. 

7. Ebéd után mentem ki Atyámfiával a szőlőhegyre. Érkezett 
Korlát Miklós uram. Innét alájővén, jutott hozzám Fráter Pál 
uram, s vacsorán együtt voltunk ő kegyelmékkel. 

8. Mentem nyulászni reggel. Érkezett Lónyay Gábor uram, ebé-
den együtt volt velem, azután elment, s Korlát Miklós uram is. 

9. Ment el Fráter Pál uram is reggel. Expediáltam Király Imrét 
Patakra az Fejedelemasszonyhoz ő nagyságához, a sárosi jószág-
nak megcserélése felől. Item, érkezett ebéd után Károlyi László 
uram feleségestől hozzánk. 

10. Lövöldöztettem puskásaimmal célt, s magam is hozzá lövöl-
döztem Károlyi László urammal. Ment el tőlem ő kegyelme maga 
házához, s én is az Atyámfiával együtt indultam meg ebéd után 
Kászonyból..." 

Rákóczi László II. Rákóczi György rokonaként és magánember-
ként aktív szerepet vállalt az 1657-es lengyelországi hadjárat elő-
készítésében. Nagynénje, Lorántífy Zsuzsanna ráíratta a munkácsi 



birtokot, de később a fejedelemasszony megváltoztatta a végren-
deletét, s nem lett Rákóczi Lászlóé a birtok. Munkácson többször 
felkereste Lorántffy Zsuzsannát, de jó viszonyban volt az ungvári 
Homonnai Drugeth Györggyel, az ugocsai Perényi Gáborral és a 
huszti Rhédey Lászlóval, akárcsak Fráter Pállal, Fráter István ké-
sőbbi huszti kapitány apjával. 

Rákóczi László 1664. május 27-én Várad falainál a törökkel ví-
vott csatában esett el. 

Kemény Jánosné Lónyay Annának is voltak részbirtokai Ka-
szonyban, amelyeket elkoboztak tőle, s 1695-ben ebből Absolon 
Dániel a munkácsi vár feladásában szerzett érdemeiért nyert ré-
szeket, amelyeket aztán özvegyétől, Csauner Karitasztól Eötvös 
Sándor vett meg 1717-ben. 

A múlt században birtokosa volt Lónyay Albert is. 
1971 óta Mezőkaszonyban magyartanár Horváth Gyula (1948 —) 

költő. 1979-ben jelent meg Pólusok című versesfüzete. Halk szavű, 
egy idő óta hallgató költő: 

„Nem kényeztetett el az élet, 
bőröm bársonyba nem bűjt soha. 

Bíztam; garasos álmaimból 
kipereg egy gyöngyszem: a csoda. 

Jár tam kemény kőarcok között, 
kővigyoruktól szívem fázott. 

Szavaim titkos bugyraiba 
mentettem tőlük e világot. 

És izzadtam, szenvedtem csendben, 
bólogattam „oktató" szóra. 

Alakoskodott is előttem 
régi erkölcsök bárgyú rabja. 

De ami szép volt: hinni tudtam, 
szívem mindig szárnyalni vágyott. 



Szúrós szavak tövis-erdejében 
áttörve átkos butaságot. 

Harcaim, 1978. 

Beregdéda. Hajdan királyi birtok volt, később a királynék élvez-
ték jövedelmét. A munkácsi vár tartozékaként Brankovics György-
nek, Pálóczi Lászlónak majd pedig Szilágyi Erzsébetnek lett a bir-
toka. 1484-ben Mátyás király Beatrix beleegyezésével Corvin 
Jánosnak ajándékozta. 

1540-ben I. Ferdinánd a várhoz tartozó dédai részekbe Büdy 
Mihályt iktatta be. 

1566-ban az erre átvonuló tatárok 16 házhelyet elpusztítottak 
s a népet fogságba hurcolták. 

1652-ben Lónyay Zsigmond is örökölt itt birtokot. 
1830 táján Perényi Zsigmond építtetett a faluban egy timsógyá-

rat, amelyet 1849 után az osztrák kormány Perényi birtokaival 
együtt elkobzott, s majd később ifjabb Bay György megvett. A Bay 
családon kívül volt itt birtoka Bloksay István (1826—1884) ügy-
védnek és írónak, aki humoros cikkeket, néprajzi tanulmányokat 
tett közzé a Pesti Divatlapban, gazdasági és jogtudományi mun-
kákat a Jogtudományi Közlönyben. 

Déda határában a Kírva nevű pusztán egy régi földvár volt, ame-
lyet a helyiek Tóvárnak neveztek. A monda szerint valamikor a 
betyárok tanyája volt. 

Búcsú. A község napjainkban már teljesen összenőtt Bereg-
szásszal. Nevét valószínűleg a Taksony vezér idejében, 947-ben 
beköltözött izmaeliták egyik vezérétől, Bocsátói kapta. A Búcsúi 
család, a Patócsyak, a Kerepecziek, a Lónyayak voltak birtokosai. 
1672-ben a Rákóczi családnak is volt a faluban egy egész telke. 

1912-ben Búcsúban született Ilka Pál író és politikus. Innen 
jár t be gyalog a beregszászi gimnáziumba. Első írását a Losoncon 
megjelenő A Mi Lapunk közölte. 1930-ban pedig diáknaplójával 
megnyerte az ifjúsági folyóirat irodahni pályázatát. 

Balogh Edgárék őt keresték fel, amikor 1930-ban erre jártak. 
Először azonban „a pontosan ütő zenélőóra, csillogó ibrikek, fi-

nom képtári másolatok és pompás Munkácsy-műnyomatok, polí-
rozott harmónium és az ablakpárkány különböző kaktuszai között" 
harminc év óta a faluban élő református papot látogatták meg: 



„Olvas a bácsi gondosan őrzött régi füzetből. 1333-ban a pápai 
tizedszedők már említik a községet. A szerzetesek a harangot a 
Vérkébe süllyesztették. Barmos István nemes katonatiszt három-
szor vagdalta össze baltájával a katolikus pap faekéjét. A fatornyot 
a hívők a Gazosból hömbörgő fákon hömbörgették le a mai paplak 
udvarára. A mai tyúkól református felekezeti iskola volt. 1750 tá-
ján Pogány Józsefné úrnő született Prini Borbála katolikus szlo-
vákokat telepített ide. A katolikus gyerekek is a református lévi-
tától nyertek oktatást." 

A pap fantasztikus gyűjteményét mutatta meg a látogatóinak. 
Szarvasagancsok a falon, a mennyezetről is bonyolult agancscsillár 
csüngött alá. A pap maga csinálta. A vitrinből ausztráliai korall, 
szibériai meteorit, antilop szarvas, megkövesült tökinda, adriai 
kagylók és különös páfrányok kerültek elő. 

Fiatalabb korában a tiszteletes úr egy darab fából hosszú láncot 
tudott faragni, s megmutatta még tizenöt magafaragta sétapálcáját. 

Ezután —míg társai fölkeresték a tanítót— Balogh Edgár Ilku 
Pali beregszászi re ál gimnazista gazdafiút látogatta meg. 

„Ilku Palival megpróbáljuk Bulcsú szociográfiai képét összeállí-
tani. Egészen magyar a község, még a kereskedő és a kocsmáros 
is magyar. A lakosság egyharmada kisgazda, kétharmada földtelen 
és részben háztalan zsellérember." 

„Már túl járunk Bulcsún, és betévedünk a temetőbe. Különös 
látvány. Mintha csupa csónak volna leszúrva egy-egy sír fölé. 
Hosszú sorokban egymás mögött faragott kálomista fejfák. Állunk 
a temető szélén, a gyümölcsösben, és csak nézünk. A fejfák törzse 
fönt hosszú, vízszintes élben végződik, oldalról jól látni, hogy az 
élben végződő felső rész előrehajlik, mint a csónak orra. A csónak 
fara mélyen a földbe, a sírban van. 

Ady Endre fejfája ez." 
A budapesti Kerepesi úti temetőben először ilyen formájú fejfa 

jelölte Ady Endre sírját, ezért mondja Balogh Edgár a búcsúi fej-
fáról, hogy Ady Endre fejfája. Hajdan az északi finn-ugor népeknél 
volt divatos a csónakorrú fejfa. A halász-csíkász népek a halott 
fejéhez leszúrták fejfának az elárvult csónakot. Ez a hagyomány 
őrződött meg a csónakalakú fejfákkal az Ecsedi láp vidékén. 

Míg Lőrincz Gyula, Balogh Edgár társa a fejfákat rajzolgatta: 
„Mi beszélgettünk közben Ilku Palival. Megígérte, hogy a régi jó 



diákromantika után nem fog többet sóvárogni, mint az egyik múlt-
kori diákpályázatában tette, hanem reálisan megállapítja maga 
körül a valóságot, és igyekszik meghatározni a maga helyzetét és 
jelentőségét ebben a valóságban. Meg fogja írni A Mi Lapunk leg-
közelebbi számában gazdálkodó földműves bátyjának életmódját 
úgy, ahogy Kassák Lajos folyóirata, a Munka is közli a munkások 
egy-egy napjának tényleges leírását. Milyen különös itt, a csónak-
orrú fejfák tövében a jövőről beszélgetni." 

Ezt a különös érzést fogalmazta meg a búcsúi fejfákat megver-
selő Győry Dezső (1900—1974) költő is; 

„Hófórgetegben fut a szánunk. 
Fehér izzás bent. Kintről fázunk. 

Úgy ver a hó, mint szívünk szívet 
egykor az ifjú élet harcán... 

arcon szúr, olvad s lepereg. 
Tán hogy ne vegyük észre, hátha 
könny is került a másik arcán... 

Az ott Bulcsú! Ez itt Bereg. 

Szegény nép vágta itt a nádast, 
mikor még pákásztak s halásztak, 

Ázsiás múltunk végső csücskén 
száz csónakorrú fejfa áll ma... 

S túlél kort, sorsot, havazást: 
mint sajgó búzát itt sarlózta 
az újarcú magyarok álma 

egykor a népért-haladást! 

A bulcsúi fejfák között 

* * * 

Beregszászba visszaérkezve induljunk irodalmi barangolásra 
egy másik irányba! 

Közvetlenül Beregszász szomszédságában fekszik Kígyós. 
A falu a nevét a Kígyós pataktól nyerte, amelyet már egy 1364-

ből való határjárásnál említenek. 



A község déli szélén az erdőnél egy kis lapályos mezőt Király-
táborának neveznek. A mondai hagyomány úgy tartja, hogy II. 
András táborozott itt hadával, amikor Halicsba indított hadjáratot. 

Kígyós hosszú időn keresztül a beregszászi szerzetesek birtoka. 
1579-ben Schwendi Lázár császári hadvezér a szerzetesek bir-

tokát elfoglalta, s a szepesi kincstári igazgatóság alá helyezte. Ké-
sőbb Mágocsy Gáspár kapta meg zálogul, aki 1586-ban Kátai Fe-
renc nevü szabadosának kétezer forinttal együtt hagyományozta. 
Kátai Ferenc anyja Mágocsy András leánya volt. 

A község már 1595-ben református anyaegyházat képezett, s 
akkori hitszónoka Milotai János volt. 

1858-ban Kígyóson lelkészkedett Ferge József, aki a Vasárnapi 
Újságban közölte Kígyós falu törvényeit. 

Kígyóssal szomszédos község Nagy bereg. 
Már az őskorban is lakott település lehetett. A honfoglalás idején 

és később is hatalmas erdőségek borították. Vadászok, pásztorok, 
erdőóvók éltek itt, ahol a szentkirályok, István és László vadászó 
erdői terültek el. 

A XII. században alakulhatott ki a község, amely a XIII. szá-
zadra olyan fejlett lett, hogy a megyének is nevet adott. Addig a 
megyét és az egyházi kerületet borzsovainak nevezték. 1214-ben 
„Mesku cornes de Beregu" nevét említik. 

A magyar történeti okmányok bizonyítják, hogy a XIII. század-
ban ez a táj Magyarország történetében fontos szerepet játszott. 

1233-ban a beregi erdőben (in Silva Bereg) tette le a király a 
római katolikus egyház jogainak biztosítására Jakab praenestei 
püspök és pápai követ kezébe az esküt. A beregi egyezményre a 
szájhagyomány szerint a Munkácshoz közeli Királyszéknek neve-
zett halmon került sor, mivel a beregi erdőség Bereg, Beregszász 
határától felfelé egészen a Határerdőig, sőt azon túl, Galíciáig hú-
zódott. 

A tatárjáráskor feltehetően Bereg is elpusztult, de az újból be-
települő lakosok várat építettek ide. Az erősség a Kanfertő nevű 
helyen állt, s akkori szokásnak megfelelően várnéppel rendelke-
zett. 1312-ben várnagya, Péter előkelő nemes a rozgonyi csatában 
esett el. 

1329-ben Erzsébet királyné, I. Károly felesége, mint akkori bir-
tokosnő a beregi erdőnek a Borzsa partja felett emelkedő magas-



latán alapított szűz Mária tiszteletére egy pálos kolostort, amelyet 
kisbereginek is neveztek. Romjai Alsóremete határában évszáza-
dokon keresztül megmaradtak. 

1397-ben Zsigmond király Bereg birtokába Csáky Miklós temes-
vári főispánt és annak atyját valamint testvéreit iktatta be. Ebben 
az okmányban nevezik Bereget először mezővárosnak. 

A falut egy ideig Korjatovics Tódor bírta, majd 1427-ben Bran-
kovics György kapta meg örökjogon a munkácsi uradalommal 
együtt. 

1466-ban Szilágyi Erzsébet, 1484 és 1493 között Corvin János, 
1505-ben Anna királyné, 1507-ben Ulászló király birtokolta. 

1518-ban II. Lajos király idejében a királyi konyha ellátására 
szekereken bort és zsiradékot volt köteles a falu szállítani Budára 
és a munkácsi várba. 

1523-ban Mária királyné bírta, 1529-ben pedig Szapolyai Já-
nos, aki azt Báthori Istvánnak adományozta. 

1545-ben Ferdinánd király Bereget és Várit hű szolgálataiért 
Büdy Mihálynak adta, s az később özvegyére, Artándi Annára ma-
radt, aki 1552-ig uralta. 

1554-ben Petrovics Péter gróf kezébe került, majd 1557-ben 
Ferdinánd ifj. Büdy Mihálynak ajándékozta, amit az 1574-ig bir-
tokolt is, de nem háborítatlanul, mert közben Munkáccsal együtt 
Bereget is János Zsigmond foglalta el. 1566-ban a seregéhez csat-
lakozó tatárok 90 telekről 272 lakost hajtottak el, s az elhamvasz-
tott mezővárosban csupán 15 népes telek maradt meg. 

1567-ben Miksa király csapatai kerítették hatalmukba Munká-
csot, s Büdy Mihály tovább élvezhette beregi birtokainak jövedel-
mét. 

1573-ban Mágocsy Gáspár, 1588-ban Rákóczi Zsigmond birto-
kába került felesége, Mágocsy András özvegye által. 1591-ben Rá-
kóczi Zsigmondnak, Mágocsy Ferencnek és Gáspárnak adták zá-
logul ismét öt évre. 

Mágocsy Ferenc idejében a beregi és a salánki birtokosok között 
a Szalva nevű erdő miatt viszálykodás folyt. A Szalvát vagy más-
képpen a Nagyerdőt a beregiek és a salánkiak egyaránt maguknak 
követelték, ezért az ott makkoltatott sertéseket, hol az egyik, hol 
a másik fél hajtotta el, öldöste le. Bonyolította a helyzetet, hogy 
az erdőre a kovászéi Mathuznaiak is jogot formáltak. A pereske-



désből tanúkihallgatás keletkezett. A király emberei több mint 50 
tanút hallgattak ki a környező falvakból. Egy Decse Péter nevű 
oroszi lakos így vallott: „Salánkon egy Kovács János nevü volt a Kun 
családnak ispánja és tiszttartója, ki ez időre 200 sertést hajtatott, 
ezeket azonban Mathuznai Pál, ki Munkáccsal egyetértett minden-
kor, elhajtatta, embereivel és az erdőben levő nyájat pásztoraival 
megölette s azok közt a levert sertések tüdejét elosztván, őket a ko-
vászéi várban nemcsak megvendégeltette, hanem hátokra rakatván 
a tüdőket, meg is táncoltatta, mondván: „Tüdőtáncz, salánkiak!" 

A birtokper azonban még a vizsgálódás után is tovább húzódott. 
1606—ban Bocskai István fejedelem lett a mezőváros ura. 
1612-ben Esterházy Miklós és felesége, Szerdahelyi Dersffy Or-

solya kezébe került a mezőváros. 1613-ban összeíratták uradal-
mukat, s Beregre mint jobbágyközséggé süllyesztett helységre a 
következő terhek hárultak: „Szent-György és Szent-Mihály adó-
jával a beregiek az szerint tartoznak mint a többi jobbágybeliek, 
csak hogy itt az eskütt-bírák adót nem adnak, sem pedig szert 
nem járnak. Vagyon egy szőlő hegyök, melyről ő nagyságának ki-
lenczedet adnak, őszi és tavaszi vetésekből is kilenczedet. Eszten-
deig nyolc hordó bort tartoznak kiárulni ő nga. számára, szüretkor 
8 ökröt tartoznak kivágni, de mondják, hogy az ökörvágást nem 
régen kezdették rajtok, mert az előtt nem volt. Esztendőnként 35 
köböl búzát tartoznak majorságot tenni. A beregszászi hegyen a 
Kalmár-szőlőt tartoznak minden esztendőben megmívelni, minden 
mívével, melynek mívétől tartozik ő nga. minden esztendőben 8—8 
köböl búzával nekik. A magok bora dézsmájának, a Kalmárszőlő 
borának és lőréjének ezek tartoznak elegendő hordót adni éven-
kint. A munkácsi vár szükségére tartoznak esztendőnként 32 öreg 
szálfát vinni, vár körül való építésbe tartoznak szolgálni, mint a 
többi városok, de egyéb dologra, ú.m. kaszálásra, aratásra, széna-
takarásra, fahordásra és egyéb más vár közül való efféle dologra 
nem tartoznak menni..." 

1633-tól I. Rákóczi Györgyé és Lorántffy Zsuzsannáé Bereg, 
akik szintén összeírták jószágukat. A mezővárosban — ekkor már 
ismét így nevezték — 62 marhás jobbágy, 31 gyalogszeres, 28 szol-
ga és kézműves, 12 özvegy és zsellér élt, összesen 133 jobbágysze-
mély 125 és fél házhelyen. A prédikátor és az iskola házát külön 
számították. 



1671-ben I. Rákóczi Ferenc anyjának Báthori Zsófiának zálogo-
sította el a falut. 1676-ban Zrínyi Ilona, majd később férje, Thököly 
Imre birtokolta. 

Egy 1690-ben készült összeírás szerint a beregi jobbágyok a 
Kukla nevű beregszászi kőbányában is kötelesek voltak dolgozni, 
s a határbeli uradalmi erdőkből tilos volt a makktermő fát kivágni. 
A tilalmas erdők közé tartozott: az Atakköz, a Papmocsár, a Szar-
vasbérc, a Liget, a Magasüstök, a Bolona, a Szarvas, a Mocsár- és 
Nagyerdő. 

1704-ben II. Rákóczi Ferenc idejében a beregiek által művelt 
beregszászi Kalmár-szőlő, ha 300 ember jól megkapálta, 50 hordó 
bort termett. A szőlőhöz szükséges kádakat is a beregiek készítet-
ték, s a bort tartoztak Munkácsra befuvarozni. 

Berticzky Gáspár naplója szerint II. Rákóczi Ferenc 1709. április 
12-én a nagyberegi erdőkben vadászott. Kovászó és Bereg közt a 
mezőn ebédelt, éjszakára pedig Beregszászba érkezett. 

Az 171 l - e s békekötés után Bereg a munkácsi uradalom tarto-
zékaként a koronára, 1726-ban pedig a gróf Schönborn családra 
szállt. 

Bereg a XVI. század derekától református község. 1554-ben Pet-
rovics Péter idején a Kálmáncsehi Sánta Márton által terjesztett 
kálvinista vallást fogadták el. Elűzték a szomszédos kisberegi ba-
rátokat, s maguk részére foglalták el a római katolikus templomot 
és az ahhoz tartozó birtokot. 1595-ben a hitközség külön iskolával 
és tanítóval bírt. 1600-ban Dobai Péter volt itt a tanító. 

Ferge József ( 1830—1891), aki 1865 márciusától haláláig nagy-
beregi lelkipásztor volt, 1891-ben a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapban tette közzé feljegyzéseit a nagyberegi egyházról. 

Nagyberegen született Eőri Pordán Gusztáv 1843-ban. A múlt 
század végén a Budapesti Népszínház népszerű színésze volt. 

A falu szülötte Füzesi Magda (1952—) költőnő, akinek eddig 
Gyöngyvirágok (1977), Egy ember a tömegből (1983), Útban haza-
felé (1984) és Biztató (1992) címmel jelentek meg verseskötetei. 

Beregen sétálva jussanak eszünkbe sorai: 

„Ez a föld bölcsőm és erdőm, 
itt markolt kapát minden ősöm. 
Új sarjak simítják a lábam, 



itt van jussom borban, búzában. 
Itt eszméltem a szó ízére, 
anyám haja itt ért fehérre, 
s lányom apró lába nyomát 
itt növik be az ibolyák." 

Útban hazafelé 

Beregújfalu Nagybereggel együtt szintén a munkácsi uradalom-
hoz tartozott, ezért a falu töi'ténete megegyezik Beregével. 

1644. július 26-án Munkácson kelt iratában I. Rákóczi György 
fejedelem megengedte a helység jobbágyainak, hogy azt az erdőt, 
amit Bethlen Gábor fejedelem idejében „sertés marhájoknak" le-
geltetésére használtak, továbbra is használják, de ne pusztítsák. 

Ebben az időben a beregújfalusiak taitoztak telekbért fizetni, 
évenként két hordó bort kimérni, a beregszászi Horgas szőlőt meg-
művelni, ahhoz hordókat készíteni és az uradalmi földet megmű-
velni. 

A községet körülvevő erdőkben régen bölények, medvék, hiúzok, 
nyestek és szarvasok tanyáztak. 

II. Rákóczi Ferenc 1709. január 28-án és szeptember 12-én töl-
tött itt egy-egy éjszakát. 

Beregújfaluban volt pap 1867-től Móricz Zsigmond anyai nagy-
apja, Pallagi József. Móricz Zsigmond az „Eletem regényé"-ben a 
családi emlékezetből merítve elevenítette fel Pallagi József és édes-
anyja, Pallagi Erzsébet beregújfalusi életét, a nagy gazdagságot, 
ami a pap váratlan és korai halála következtében kicsúszott a Pal-
lagi család kezéből. Az író öccse, Móricz Miklós szerint nem is volt 
az olyan nagy gazdagság: „Zsigmond még kőházat írt, a doktor 
házát, amit úri háznak vél. Négy vagy talán öt szobával, de nem 
volt az másféle, mint a többi parasztházak; két szoba, az egyikben 
a Dajda lakott az urával, a másikban az özvegy papné hat gyer-
mekével." 

Móricz Zsigmond a beregújfalusiakat is az anyja szemével lát-
tatja, aki szerint azok „még abban az időben valóságos vademberek 
voltak. Az öregek üstököt hordtak, befonták hajukat és fésűt vi-
seltek benne. Indulatainkban is olyan régifajta népek voltak." 

Özvegy Pallagi Józsefné Nyilas Katalin gyermekeivel, az író 
édesanyjával együtt Beregújfaluból költözött Tiszacsécsére. 



Jelenleg a falu magyar és ruszin lakosságú. 
Értékes magyar népköltészeti hagyomány át Penckóferné Punykó 

Mária tanítónő gyűjtötte, gyűjtögeti össze. 
Nagybereg és Bene között a Borzsa folyó partján emelkednek a 

kovászói vár bokrokkal, repkénnyel benőtt romjai. 
A falu, Kovászó a vár alatti völgyben terül el. A XIV. században 

a Nagymihályi család bírta, később a Jakcsiak, Mathuznaiak a 
birtokosai. 

1540-ben Mathuznai Páltól és Györgytől Kávásy Kristóf huszti 
várkapitány vette meg a várat, bár a kaszonyi Mathuznaiak ez 
ellen tiltakoztak. A vizsgálat után, 1543-ban mégiscsak beiktatták 
Kávásyt a vár, az Atak folyón levő kétkerekű malom, a vár alatti 
Borzsa folyón levő őrlőmalom, a vám és a kovászói várhoz tartozó 
Nagyszőlő birtokába. 

1546-ban Mathuznai György és Pál visszakapta a várat és a 
hozzá tartozó birtokot. 

Az 1557 és 1562 közötti években János Zsigmond erdélyi feje-
delem és Ferdinánd király viszálykodásának ütközőpontja volt ez 
a vidék. 

A Mathuznaiak a hagyomány szerint rablótanyává változtatták 
a kovászói várat. Fegyveres zsoldosaik prédálva portyáztak, majd 
Balassi Menyhérttel szövetkeztek, elpártoltak János Zsigmondtól 
és Ferdinánd ügyét mozdították elő. 

Minderről Forgách Ferenc XVI. századi történeti író így ír: 
„Zay Ferenc, Balassa Menyhárt és Báthori Miklós mindjár kora 

tavasszal találkozott Bátorban, a pártütés ügyében. Elhatározták, 
hogy egyesült erővel ők kezdik a háborút. Ostrom alá fogják Ko-
vászó várát; Matuznay Péter, a helység ura, néhány nap múlva — 
bántatlanságot és egy szál ruhában való szabad elvonulást kötvén 
ki — át is adta. 

E miatt János is hadsereget toboroz; a török (szultán) parancsot 
ad a budai és a temesi basának, hogy csapataikat egyesítvén, had-
dal torolják meg a sérelmet." 

1563-ban a pozsonyi országgyűlés meghagyta az ország főkapitá-
nyának, hogy vizsgáltassa meg, hogy a kovászói vár szükséges-e őfel-
sége megvédésére. Ha igen, intézkedjék, hogy az abba helyezendő 
őrség a prédálástól visszatartassék és a császári párt híveit ne zak-
lassa. Ha pedig védelemre alkalmatlan a vár, akkor rombolják le. 



Ezt a határozatot azonban nem tudták foganatosítani, mert a 
vidék nagy része ebben az időben János Zsigmond birtokába került. 

1564-ben Schwendi Lázár császári vezér nagy sereggel Kassán 
át Munkács alájött, azt elfoglalta, aztán a környékbeli várak közül 
Kovászót is hatalmába kerítette és leromboltatta. 

A kovászéi várhoz kapcsolódik a kuruc kort idéző Kadacs vitéz-
ről szóló monda. 

Sárosoroszi nem messze van Kovászótól. 
A faluhoz fűződnek Halász Gyula (1881—1947) földrajzi író és 

nyelvész fiatalkori élményei. „Falusi emlék" című naplójában a fa-
luban és a környéken átélt emlékeit mutatta be. Műve 1937-ben 
a „Szlovenszkói magyar írók antológiájá"-nak II. kötetében jelent 
meg, amelyben akkor Budapestről ezt a meleg hangú üzenetet 
küldte: „Ugocsa, Bereg! Boldog nyarak emléke fűz hozzátok, 
mennyi feledhetetlen kedves falu neve zsong emlékezetemben, 
Nagypaládtól Sáros-Orosziig... rátok ismerek egy emberöltő 
messzeségéből." 

Ha Sárosorosziból a Tiszaújlakra vezető főútra kijutunk, s on-
nan jobbra letérünk, a Tisza jobb partján találjuk Csetfalvát. 

A honfoglalásról szóló mondánk szerint Árpád hű szolgájának, 
Csetnek a nevét viseli a falu. 

A XVI. században a Lónyayak, Csapiak, Szürteiek voltak a bir-
tokosai. 

1573-ban a huszti vár kapitánya, beregszói Hagymásy Kristóf 
tiltakozott Balassi András, Balassi Bálint költő nagybátyja ellen 
Csetfalva, Zápszony, Som és a makovicai vár elfoglalása miatt. 

1611-ben Telegdi Borbálának, előbb Csapi Kristóf, utóbb Rákó-
czi Zsigmond özvegyének voltak itt birtokai. 

1633-ban iktari Bethlen Istvánt és nagylónyai Lónyay Zsigmon-
dot iktatták be az itteni részekbe. 1669-ben Lónyay Anna Kemény 
Jánosné zálogosította el Báthori Zsófiának csetfalvai örökségét. 

Református kazettás mennyezetű temploma a XV. századból va-
ló. A különösen szép, népies motívumú mennyezet e műfaj legjobb-
jai közé tartozik. 

Először Csetfalván volt református pap a múlt században Móricz 
Zsigmond anyai nagyapja, Pallagi József. Édesanyja, Pallagi Er-
zsébet is Csetfalván született 1859-ben. A csetfalvai szülőházról 
később így mesélt fiának: „Olyan kis öreg papi ház volt, csak olyan 



kicsi, mint a többi parasztház. Faragott oszlopok voltak a torná-
con..." 

Móricz maga is járt Csetfalván, amikor népköltészeti anyagot 
gyűjtött a század elején ezen a vidéken. 

Balogh Edgár írja: „Szabad-e felidéznem, hogyan találkoztunk 
Móricz Zsigmond ifjúkorával a Tiszaháton? Ungban, Beregben, 
Ugocsában jártunk, öreg és sűldö diákok vegyest, s Csetfalván is, 
Bökényben is azzal fogadtak, hogy járt már erre ilyenfajta diák, 
igaz, jó harminc-negyven évvel ezelőtt. Az is nótákat gyűjtött, az 
is lerajzolta a famennyezet festett virágait a református templom-
ban. Szomszéd községbeli volt, papnak szánták, s író lett belőle... 
Ma már talán regényesen hangzik, akkor azonban természetes és 
őszinte volt elfogódottságunk, büszkeségünk és sajgó vágyakozá-
sunk a Tisza partján. Megálltunk, s néztük-néztük a túlsó oldalt. 
Ott voltTiszacsécse, az előttünk járt Móricz Zsigmond szülőfaluja." 

1989-ben Végh Antal író járt errefelé. „Magyarok a Kárpátalján" 
című riportkötetben tapasztalatait, emlékeit részben így mutatta 
be: „...Csetfalvától alig két kilométerre született az apám — Milo-
tán — innen nézve a Tisza túloldalán, ahol 42 évig volt a nagyapám 
református kántor-tanító. Úgyhogy milotán vendégeskedve gyer-
mekkoromban láttam a Tisza-parti füzesekből kikandikáló eset-
falvi templom tornyát éppen eleget. 

Csetfalva és Milota — kőhajításnyira egymáshoz — de mégis 
óriási távolságra. Nemcsak a Tisza választja el egymástól a két 
falut — de egy világ is. Meg szögesdrót kerítés, melyen átrepülni 
még a madárnak is kockázatos. Embernek? Végzetes. 

Csetfalva éppen ilyen színtiszta reftmnátus falu volt — és az még most 
is —, mint Milota. A milotaiak annak idején gondoltak egyet és néhány 
evezőcsapással át is jöhettek Csetfalvára. Annak idején. De most? 

Ugyanúgy a tiszacsécseiek — Móricz is járt itt gyakran, nem 
valószínű, hogy ő ladikon — ő Tiszabecs, Tiszaújlak felé fordult. 
Az sem nagyobb távolság — a hajdani csetfalvai pap családjával 
voltak rokonságban Móriczék. 

Csetfalvát apám annak idején többször emlegette, mint akár a 
Milotához legközelebb eső községet. 

A füzes — a Tisza-parti fás, bokros liget, a palaj — Tisza árte-
rületére kisodort homokos, kavicsos térség mindennapos téma volt 
apám elbeszéléseiben... 



Csetfalván — ezt is apám mesélte — sorkoszton volt a tanító. 
Ki tudja ma már, mi a sorkoszt? Nőtlen tanítót, papot a faluja úgy 
tartott el, hogy családról családra járatták enni. Kérdezték a eset-
falviak a tanítót: kántor úr, mit szeret a legjobban? A töltött ká-
posztát! 

Attól kezdve ez volt neki minden ebédre, tán még vacsorára is. 
Nem bírta megenni. Elásta a rengeteg töltött káposztát a kertjé-
ben. Feliratot tett oda: 

„Nyugodj békében csetfalvi káposzta, 
Mert nem vesz be téged a kántor úr gyomra." 

Mik nem jutnak az ember eszébe, hogy már itt mászkálunk a 
Tisza túlfelén — onnan számítva, a Tiszán emerről — innen néz-
ve." 

Ha Csetfalváról visszakanyarodunk a Nagyszőlős — Beregszász 
közötti főútra, Beregszász felé haladva találjuk Benét. 

Oklevelekben már 1269-ben említik. Hosszú ideig a Jakcsiak 
birtoka volt. 1524-ben Dobó Ferencet iktatták be itteni birtokaiba, 
1530-ban a kovászói Mathuznaiak szereztek itt telket, 1541-ben 
pedig Büdy Mihály jutott birtokhoz a faluban. 

1566-ban az erre átvonuló tatárok 47 telekről hurcolták el a 
népet. A faluban csupán öt házhely maradt lakottan. 

1634-ben Perényi Gábornak és a nejének, Salgai Katának is voltak 
birtokai, majd 1651-ben Lónyay Zsigmond jutott itteni részekhez. 

1657-ben a betörő lengyel sereg pusztította el a falut. 
A XVII. századtól földbirtokosai a Ráthonyiak és a gróf Károlyi 

család tagjai voltak. 
A község déli oldalán a Borzsa folyó partján áll a mostani refor-

mátus kőtemplom, amely a XIV. század második felében épült, s 
egykor belsejét és külső falát is falfestmény díszítette. 

A falu keleti határában elterülő Kelemen-hegyhez számos mon-
da fűződik. Kúp alakú formája, szeszélyes sziklafalai és barlangjai 
megihlették a nép fantáziáját. Belsejében mesés kincsek vannak 
— tartja a monda — amelyeket régi időkben vagy a kuruc korban 
rejtettek el oda. 

1934-ben a községet Mónus Gyula iskolaigazgató és Szerényi 
Ferdinánd „Bene — Bena község jelene és múltja" című szociográ-



fiai tanulmányában mutatta be. A kötetből megismerkedhetünk a 
falu gazdasági, kulturális életével. 

Megtudhatjuk, hogy 1920—1930 között az iskola két tantermes 
volt, de nyolc éven át az egyik terem nem felelt meg a követelmé-
nyeknek. A tantestület egy igazgató-tanítóból, egy osztálytanítóból 
és két hitoktatóból állt. A tanulók létszáma 112 és 179 között moz-
gott. Huszonnyolc tanuló a csehszlovák iskolát látogatta. A faluban 
évente egy-két színelőadást tartottak. Voltak felolvasások és val-
lásos estek. A tanítói könyvtárban 1921-ben hét kötet könyv volt, 
és tíz év múlva 164 darabra szaporodott. Az állomány 43 kötet 
magyar és 121 kötet ruszin vagy cseh nyelvű szakkönyvből állt. A 
tanulói könyvtár könyveinek zömét a magyar állam ajándékozta. 
1930-ban az állomány 259 kötet volt. A faluban volt népkönyvtár 
és községi közkönyvtár. 

Bene a múltban híres szőlőtermő község volt. „A bor a mi ke-
nyerünk" — mondogatták gyakran errefelé. 

Benével szomszédos község Muzscily. Régen két falu volt: Kis-
és Nagymuzsaly. 

Kismuzsalyból jelenleg csupán a falu szélén a szántóföldek kö-
zepén meredező templomrom maradt meg. A templom a gótika 
korai szakaszában, a XIII—XIV. század fordulóján épülhetett. Ala-
pítója valószínűleg Erzsébet, Nagy Lajos király anyja lehetett, aki 
sokáig a vidék fő birtokosa és felvirágoztatója volt. A falu előkelő 
családja a XIV. században a Kismuzsai család. Később a község a 
Jakcsi családé lett. 1524-ben Dobó Ferenc vette zálogba Jakcsi 
László birtokát. 

1566-ban a tatárok teljesen elpusztították, csak később vált új-
ból lakottá a község. 

1599-ben Rákóczi Zsigmond kezén volt itt hét, a munkácsi vár-
hoz tartozó jobbágytelek. 

1657-ben a Rákóczi György hadjáratát megbosszuló lengyel had 
Munkácson és Beregszászon át Szatmárnak tartva Kismuzsalyt is 
felgyújtotta. A megfélemlített lakosok egy része a hegyekbe vonult, 
s ott a bányaüregekben rejtőzött el. 

Az ellenség azonban itt is megtalálta őket, s kénfüsttel megfoj-
totta az odamenekülő lakosokat. 1831-ben fedezték fel azt az üre-
get, amelynek bejáratánál egy kardot markoló férfi csontváza fe-
küdt, csak vörös bagariából készült csizmája maradt meg épen. 



Beljebb több női és gyermek csontvázat találtak, amelyek a hajdani 
tragédiáról árulkodtak. 

A hagyomány szerint a lakosok a lengyelek közeledtére a kis-
muzsalyi harangot a Túrja nevű mély medrű vízbe süllyesztették, 
s az elmerült nyomtalanul az iszapban. A falu megmaradt lakos-
sága Nagymuzsalyba költözött. 

Nagymuzsaly már az őskorban lakott település volt, amiről az 
itt talált bronzkori leletek tanúskodnak. 

Kőtemplomát 1337-ben emelték Keresztelő Szent János tiszte-
letére. 

A községet a Muzsai család, Erzsébet királyné, a Jakcsi család 
birtokolta, majd Dobó Ferencnek, Büdy Mihálynak, Mathuznai Fe-
rencnek voltak itt birtokai. 1562-ben Dálnoki Székely Antal kapta 
meg a kisberegi barátok itteni földjét, amit Dobó István és Domo-
kos szeretett volna megszerezni, de Ferdinánd eltiltotta őket a bir-
tokh áborítástól. 

1566-ban a tatárok ezt a községet is feldúlták. 38 telekről hur-
colták el a népet s csak 15 telek maradt lakottan. 

1611-ben Lorántffy Mihályt iktatták be néhány itteni szőlő bir-
tokába. 

1657-ben a betörő lengyelek dúlták fel a falut. 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának korát idézi az a monda, 

amely Rákóczi Ferenc gazdátlanul maradt, éjszakánként a hegyek 
gerincén vágtató lováról szól. A falubeliek a Rákóczi-pihenőjéről 
azt mesélik, hogy a hegyekből leözönlő kurucok itt pihenték ki 
magukat a csata előtt. 

1806-ban szülőfalujába, Muzsalyba költözött Beregszászi Nagy Pál 
(1750 körül — 1828) nyelvtudós, sárospataki tanár. Nyolc évig mű-
velte itt saját kezével a „muzsalyi vincellér" — amint önmagátnevezte 
a tudós — a szőlejét. Fáradalmait a kis méhesben pihente ki. Gyakran 
meglátogatta az egykori tanárt a faluban Vay Miklós tábornok, aki 
papi állás elfogadására biztatta, de mivel erre nem volt hajlandó, neki 
ajándékozta az iskolával szemközt álló üres telkét, amelyet a tudós 
nyelvész használt is haláláig, bár később Perényi Zsigmond fogadta 
magához Beregszászvégardóba családi levéltárának rendezésére. 
1815-ben Beregszászi egyik cikkét Szatmár vármegye karai és rendei 
ezer forinttal jutalmazták. Apénzt az 1817-es ínség idején Muzsaly-
ban lakó testvérének juttatta el a tudós nyelvész. 



A helység feletti hegyoldalon emelkedő régi kőtemplom sírbolt-
jában 1830-ban egy ezüst kardfelszerelést és három gyűrűt talál-
tak. A gyűrűbe vésett W. M. monogramról gróf Vay Ábrahám néhai 
Vay Mihály borzsovai nagy reformátor lelkész elődjének a tulajdo-
nára ismert. Muzsaly 1555-ben tért a református hitre, s Dobó 
Ferenc szép szabadságjogokkal ruházta fel a községet. 1595-ben 
a helység egyike volt a legfényesebb egyházzal és virágzó iskolával 
rendelkező falvaknak. 

Ha Beregszász felé haladva még Muzsaly előtt balra letérünk a 
főútról, Borzsovára érkezünk. 

Már a XIII. században virágzó település volt. 1458-ban Mátyás 
király Budán kelt oklevelében vizsgálatot rendelt el Borsovai András 
kérelmére az iránt, hogy Borsovai Benedek, Mihály és Balázs elron-
totta a Borzsova folyón épített malmát. A Borzsovaiakon kívül a Jak-
csiakat, Szirmayakat, Kendéket említik az oklevelek birtokosul. 

A reformáció kezdetén Vay Mihály ideje alatt vette fel a falu az 
új hitet, s ezért az érdemeiért a birtokos lakosok a falu északi 
részén a Borzsán épült vízimalmot neki ajándékozták, amit a nép 
Vay-malmának nevezett. A malom nevét még egy 1835-ben ké-
szült okirat is említi. 

A Thököly-szabadságharc idején, 1681 decemberében Thököly 
udvara Váriban, Borzsován és Muzsalyban volt elszállásolva. A 
Bereg megyei kurucok nagy számban csatlakoztak hozzá. 

1697-ben Borzsován lett prédikátor Tasnádi H. István. О sze-
rezte a Rákóczi-szabadságharc megindulásának első évében az 
565 sornyi terjedelmű latin nyelvű dicsőítő költeményt „Polidüros 
mirtuszbokra..." címen. A versben köszöntötte Rákóczit, a várva-
várt vezért, aki változtatni fog az ország szomorú helyzetén. A 
szabadságharc gyökereit keresve egészen az 1670-es évekig nyúlt 
vissza, mert akkor jött be az országba Sporck császári tábornok 
vezetésével az ellenség. Rákóczihoz, a haza szabadítójához fordul-
va könyörög, hogy szabadítsa meg a népét a gyötrelmektől. 

A szerző a művét Kajdi István borsovai nemesúrnak ajánlotta, 
aki 1703. július 14-én a tiszabecsi csatában már a kurucok oldalán 
harcolt. Tasnádi rövid ajánlásában magasztaló szavakkal emléke-
zett meg az ő vitézségéről is. A mű megjelenésekor Kajdi hadbíró-
ként szolgált. Később ezereskapitány lett. Tasnádi pedig az ő gya-
logezredében volt prédikátor. 



A tiszabecsi ütközet előtt Rákóczi éppen a Borzsa folyót hasz-
nálta fel csapatainak védelméül, s az ütközet előtti éjszakát ezen 
a vidéken töltötte. 

Az itt élő emberek — de még a holtak — lelkesedését, Rákóczi 
iránti elkötelezettségét Tasnádi sorai is jól érzékeltetik: 

„Fejedelem, még azoknak a lelke is, akiknek az emléke nem 
nagyon távoli, vagy akinek a nevét őrzi az irigy idő, még ez a halott 
tömeg is kimondhatatlan ujjongással csapatostul sóvárogva a k a j a 
látni seregedet. És felváltva visszhangozzák: zengjetek örök ujjon-
gással, a fejedelem haragja megbosszulja a mi halottainkat!" 

A „Polüdorosz mirtuszbokrá"-t a Rákóczi-szabadságharc első 
szépirodalmi termékeként tartják számon. Tasnádinak azonban 
nem ez az egyetlen költeménye. Irt még más latin nyelvű költe-
ményt is. Esze Tamás történész feltételezése szerint ő lehet a szer-
zője „A szegénylegény éneke" című ismert kuruc kori költemény-
nek. A vers a nemesi vezetés alá került szabadságharccal 
meghasonlott szegénylegények panaszát szólaltatja meg. A szabad-
ságharc jelentős eseményeit felvillantva az énekszerző példákkal 
igazolja, hogy a szabadságharc csatamezőin nem az urak, hanem 
a szegénylegények vére hullott. A szerző személyesen jelen volt a 
vidékünkön zajló harcokban: 

„Legelsőben hogy Munkácsban jutánk 
Az udvarházhoz urunkhoz szállánk. 
Montikukuli hadától bészoríttatánk, 
De strázsáit, 
Német generált 
Halálra adánk." 

Tasnádi H. István borzsovai prédikátor irodalmi tevékenysége 
is fényes bizonyítéka annak, hogy a vidékünkön a szabad-
ságmozgalmak korában nemcsak a kardot, de a tollat is mesterien 
forgatták. 

A század elején Borzsova történetét Sipos Zsigmond „Borzsova 
monográfiája" (Beregszász, 1911) című könyvében dolgozta fel. 

Borzsovával szomszédos község Mezővári, amely a Tisza jobb 
partján fekszik. Nevét a határában álló egykori borsovai vártól 
kapta. 



A várat Anonymus szerint a honfoglaló magyarság foglalta el: 
„Borsova várát ostrom alá fogta, harmadnapra harccal bevette, fa-
lait lerombolta, és Salán vezér katonáit, akiket ott talált, bilincsbe 
verve Hung várába vezette." 

A mondai hagyomány szerint a vár parancsnoka Szengor volt, 
aki a halicsi fejedelem lányát, Milotát vette feleségül. Milota ko-
rábban beleszeretett Árpád unokájába, Bélába, aki — miután a 
magyarok átjöttek a Kárpátokon — Szengor fogságába került, s a 
borsovai várban látta viszont kedvesét. Árpád seregei azért ostro-
molták meg a várat, hogy kiszabadítsák a fogságból a rab Bélát. 
Milota és Béla szerelme azonban tragikusan végződött, mert az 
ostrom idején éppen Béla kardja végzett a közben páncélt öltött 
leánnyal. A fiú ezután önkezével vetett véget életének. 

A várhelyet Szengorról még most is Szentgyörgynek nevezik, 
azt a mezőt, ahol Béla kardjába dőlt, Kadarcsnak, a fiú kadarcsi 
tisztéről. 

A várhoz nyugat felől egy Eszenyőnek nevezett terület tartozott, 
melyet egy mély tó, a Paptava környékezett. A belső vár kapuja 
északnyugat felől volt, s a hagyomány szerint vasból készült, mert 
azt a helyet mai napig Vaskapunak nevezik. A várból alagútrend-
szer vezetett ki, amelynek nyomaira későbbi századokban a házak 
alapjainak ásásakor bukkantak. A hagyomány szerint, a vár ká-
polnája és egyik bástyatornya még a XVI. században is állt. Állí-
tólag az 1657-ben betörő lengyelek rombolták le teljesen. A vár 
köveit, tégláit a lakosok építőanyagnak használták, s azokból ké-
szült az egykori vendégfogadó, a lelkészi lak s a templom kerítése. 

A XI. században, amikor Salamon és szent László a korona miatt 
egymással viszálykodott, a beözönlő kunok Borsováig s Ungvárig 
hatoltak a vidéket pusztítva. A szent királyról szóló legenda így 
meséli: „Az Kun király azon rajta ragadván, nagy haddal bejeve 
Magyarrá, és szállá meg Ungvárát és Borsovát." 

Vári község és Borsova vára a tatárjárás ideje alatt elpusztult. 
IV. Béla a néptelenné vált helységbe idegeneket telepített, akik 
ismét virágzóvá tették. 

A XIV. század közepén, amikor a település a királynék birtokát 
képezte, városi rangra emelték. 

1354-ben Erzsébet királyné Nagy Lajos beleegyezésével olyan 
szabadalmakkal ruházta fel, mint Buda városát: pallosjoggal ren-



delkezett, szabadon választhatott magának plébánost; szabadon 
rendelkezett a polgárok hagyatéka iránt; nem függött a főrendek-
től; a peres ügyeiket helyben intézhették; a királyi erdőket szaba-
don használhatták; malomjoggal bírtak; a hét első napján vásárt 
tarthattak stb. 

A XIV. században a várost a munkácsi uradalom tartozékaként 
Koijatovics Tódor birtokolta. 

1445-ben lett Hunyadi Jánosé, aki még ez év február 9-én meg 
is látogatta a várost, amikor Nagybányáról Debrecenbe ment. In-
nen keltezte a munkácsiak részére kiadott kiváltságlevelét. 

1456-ban Vári Munkács tartozékaként Szilágyi Erzsébet kezébe 
került. Egy 1466-ból való oklevélből kitűnik, hogy ő is megfordult 
ezen a tájon, hogy megszemlélje a munkácsi várhoz tartozó jószá-
gokat. 

1514—ben Dózsa György katonái és a máramarosi oláhok ide is 
átcsaptak s nagy pusztítást végeztek. 

Vári, mivel a munkácsi uradalomhoz tartozott, mindenkor a vár 
birtokosainak a kezében volt. Büdy Mihály és Farkas, Mágocsy 
Gáspár, Rákóczi Zsigmond, Bocskai István, Esterházy Miklós, 
Bethlen Gábor, Brandenburgi Katalin rendelkezett felette. 

1633-ban Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna birtokába ke-
rült. 1645-ben összeíratva itteni uradalmukat, kitűnt, hogy az ura-
dalomhoz 109 ökrös és lovas jobbágy, 61 gyalogszeres, 30 alkalma-
zott, 25 zsellér és 25 pusztahely tartozott. A városházban a 
közösség borát árulták, amelynek jövedelméből egy forintot tartoz-
tak fizetni. A hídvám jövedelméből is tizedet fizettek. A városnak 
ekkor a két rendes malmán kívül egy „pokol-idős" malma is volt, 
amely csak esős, förgeteges időben vagy csak árvízkor forgott. 

1657-ben a lengyelek Várit is elpusztították mint II. Rákóczi 
György jószágát. Az „Igen szép siralmas ének" így siratja a pusztítást: 

„Beregszász és Bereg, Vári és Németi 
Édes hazájának csak helyét nézheti. 

Mikor felejtheti, 
Bizony, az koporsó fedele rekeszti. 

Az kik házasságban, szeretetben éltek, 
Egymástól kevésség távol alig mentek 



Most elvált életük, 
Sírban sem tétetik megholt kedves testük. 

Ki szép gyermekének szíve szerint örült, 
Kiknek orcájukról sűrű könnyet törölt. 

Most fegyverre került 
Meg sem törülheti, noha vérben merült." 

1671-ben I. Rákóczi Ferenc zálogosította el édesanyjának, Bá-
thori Zsófiának, amiért az hatalmas váltságot fizetett a császárnak 
életéért. 

1676-ban Zrínyi Ilona intézkedett az uradalmi ügyekben, 1688-
ban Kolonics Lipót mint a Rákócziak gondnoka, majd 1695-ben 
pedig II. Rákóczi Ferenc vette kezelés alá itteni birtokait. 

1703. május 21-én a beregi és a salánki erdőkben bujdosó ku-
rucok Vári piacán bontották ki Rákóczi zászlaját. Az eseménynek 
a templom falán egy nemrég elhelyezett emléktábla állít emléket: 

1703. május 21-én 
Tarpa népének példáját követve 
Esze Tamás kurucai Vári piacterén is 
kibontották a nagyságos fejedelem zászlaját. 
Ringató bölcsője ezért e föld az 1703—171 l - e s 
Rákóczi-szabadságharcnak 
Állíttatta Vári népe 1989-ben. 

Sütő Kálmán beregsomi parasztköltő versben emlékezett erre 
az időre: 

„A múltba mentünk — századok ölére — 
az emlékezet szilaj paripáján... 
s ölelt minden itt, a Tisza táján... 
— így érkeztünk meg Kis Albert földjére. 

A Borzsa partján: Tisza füzeséből 
áramlott szét a szabadság szele: 
két s fél század lángja lobban bele, 
s mégis ifjan ég az eszme tüzétől." 



1703. július 14-én Rákóczi csapataival, a dolhai vereség után 
újból összeverődött kurucokkal és Bercsényi seregével a Borzsa 
völgyében Bene környékén leereszkedett a síkságra. Abenei hídon 
átkelve Csetfalva és Tiszaújlak között megütközött Kende Mihály 
lovasaival, akiket szétugrasztottak és a Tiszának szorítottak. Rá-
kóczi elhatározta, hogy csapatait pihenőre és éjjeli szállásra Váriba 
vonja vissza: „Az volt a szándékom — olvassuk a fejedelem emlék-
iratában —, hogy a várost kettészelő Borzsova folyót teszem fede-
zékemmé. Kimerült lovasaim, a sáros utaktól elfáradt gyalogosaim 
már kezdtek lenyugodni, amikor a szomszédos kisvárosból, Bereg-
szászból érkező menekülők hírül hozták, hogy a Montecuccoli-ez-
red már odaérkezett. Erre a hírre összegyűjtöttem csapataimat, 
lebontottam a hidat, őröket állítottam, de nem tudtam határozni, 
mihez fogjak, mert bár úgy látszott, hogy a Borzsova patak fedez 
minket a Montecuccoli ezreddel szemben, az az ellenség, amelyik-
kel napközben harcoltunk, mögöttünk volt és átkelt a Tiszán." 

A helyzetet nehezítette, hogy egy foglyul ejtett német trombitás 
megszökött és elárulhatta a segélycsapatok valódi számát. Az éj-
szakai haditanácson felmerült annak a veszélye, hogy a Beregszász 
és a Tiszabecs felőli támadás folytán a kurucok harapófogóba ke-
rülnek. Bercsényi azt javasolta, hogy ne kockáztassák meg a tiszai 
átkelést, hanem vonuljanak vissza a hegyekbe. A lovasok azonban 
tiltakoztak, ők — Rákóczi szerint — „mindenképpen a Tisza sík-
ságaira vágyódtak." 

Reggelre kitudódott, hogy Beregszász felől nem fenyeget veszély. 
A városba menesztett kuruc kémek jelentették, hogy ott csupán 
egy lovas század tartózkodik, hogy felderítse a kurucok erejét. Vir-
radatkor az is kiderült, hogy a folyó túlsó partján a táborozó la-
bancok is fölszedték sátorfájukat és Szatmár felé távoztak. 

„Később megtudtam — írta Rákóczi —, hogy a rémületet a szö-
kött trombitás okozta, mert azt jelentette, hogy negyvenezer svéd 
és lengyel menetel ágyúkkal... hogy megostromolja Szatmárt. Ezt 
a hírt a nép költötte, hogy vágyainak hízelegjen, a trombitás pedig 
elhitte." 

Másnap, július 15-én reggel megkezdődött a kuruc sereg átke-
lése a Tiszán. 

A kuruc „Szegénylegény éneke" így tudósít a tiszai átkelésről: 



„Tisza mellyékén lévő rút hada 
A vármegyékkel mind reánk támada. 
Körösi Pap István magát frissen forgatá, 
Német Mihály 
Hajóra száll, 
s mind öszvevágá." 

Nem tudjuk, kik, honnan valók voltak a versben név szerint 
említett kuruc szegénylegények, de a vári táborban ott voltak a 
Rákóczi-szabadságharc legendás vitézei: Bercsényi Miklós, Esze 
Tamás, Kis Albert, Borbély Balázs, Ocskay László, akikről szám-
talan irodalmi alkotás szól. 

Vári református község. Temploma a XV. században épült. 
1595-től a reformátusok használják. 1795-ben teljesen átépítet-
ték. 

Iskolája már a XVI. században virágzott. 
1679—1682 között Váriban volt prédikátor Kocsi Csergő János, 

aki később a debreceni kollégium tanára és a tiszántúli egyházke-
rület szuperintendense lett. Sokat foglalkozott egyháztörténettel, 
megszerezte a kéziratban lévő egyháztörténeti munkákat... 

1831-ben Mezőváriban volt rektor Zágonyi Alba Károly (1809— 
1875) később szernyei református pap, aki érdeklődéssel foglalko-
zott a falu történelmi múltjával s egyházmegyéje történetével. 

A 30-as években egy ideig Váriban tanítóskodott Ilka Pál. 
1976 januárjától a vári középiskola magyartanára Vári Fábián 

László (1951—) költő. Versei a Széphistóriák (1991) és a „Kivont 
kardok közt" (1992) című köteteiben jelentek meg. Irodalmi, tör-
ténelmi és népköltészeti hagyományaink nagy hatással vannak 
költészetére, múltunk értékeinek féltése és az anyanyelv megőr-
zésének vágya hatja át gyémántkeményre csiszolt költői alkotásait: 

„Hazámtól távol 
Hozzád sírközeiben 
Tőled kérdezem, 
mi végre hát? 
S nem mondtad, 
hogy ezerszer jaj 
a nyelvehagyottnak, 



mert biccen a szó már 
a száj szögletén. 

Te sem is tudhatod, 
ki vagyok én, 
mert csak a kérdésre 
kapcsol az agy: 
„Melyik nép 
fogadott gyermeke vagy?" 

Eleitől fogva 
génjeinkben hordva: 
anyaország, anyaöl, 
anyatej, anyanyelv! 

Mienk vagy! 
Beszélünk fuldokolva, 
ha fakad a sírás, 
ha harsan az elv. 

Makacs szánkra fegyelmet 
izzó jogarral égess, 
csak őrizz meg bennünket, édes, 
édes anyanyelv! 

Illyés Gyula fejfája előtt 

„Vannak ringó bölcsők" (1992) című munkájában a kárpátaljai 
magyar nápballadákat adta közre, köztük Váriban gyűjtött balla-
dákat is. 

Várival szomszédos község Halábor. 
Innen származott egyik korai kódexünk, a Döbrentei-kódex író-

ja, fordítója. A mű magyar nyelvű zsoltárokat, az Énekek énekét, 
Jób könyvét — bár hiányosan — az Evangéliumokat és epistolákat 
tartalmaz. Munkáját — amint az a zsoltárok után vetett megjegy-
zésből kitűnik — 1508-ban fejezte be: „Bertalan pap bereg várme-
gyei halábori faluból nemzett: ez zsoltárt írta: születés után ezer 
öt száz nyolc esztendőben." 



Bertalan pap feltehetően azonos egy 1512. június 26-án kelt 
oklevél kiállítójával. Az oklevél halábori Dobos Gergely fia, Dobos 
Bertalan pap, királyi közjegyző és nyilvános íródeák." 

A múlt század végén Lehoczky Tivadar könyvének Haláborról 
szóló fejezetében kétségbe vonta Bertalan pap halábori illetőségét 
és fordításának értékét: „A zsoltárok fordítása rossz, sőt nevetsé-
ges. E nyolcadrétben írt könyv a károlyfehérvári püspöki könyv-
tárban tartatatik s itt csupán azért hoztam említésbe, mert alap-
talanul bár, sokan a helylyel hozzák összeköttetésbe." 

A kódex nyelvezete valóban nehézkes, de ha azt értékeljük, hogy 
másutt magyar nyelven még alig szóltak, de itt már anyanyelven 
hirdették az igét, akkor tisztelhetjük igazán Bertalan pap törek-
vését. Ha idézzük Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott első le-
veléből a 13. részt, a szeretet dicséretét, és összevetjük későbbi 
bibliafordításokkal, láthatjuk: Bertalan pap szövege is igazán köl-
tői, himnikus szárnyalású: „Ha angyaloknak és embereknek nyel-
vével szóljak, szerelmem kedég ne légyen: olyan lőttem, miként 
zöngő érc avagy pengő cimbalom. És ha prófétálásom legyen min-
den titkokat esmérnék, és minden tudománt, és volna minden hű-
tőm úgy, hogy hegyeket változtatnék, szerelmem kedég ne légyen: 
semmi vagyok..." 

Bertalan pap részleges bibliafordítása, az eddig ismert bib-
liafordítások közül a második — az elsőt 1430 körül szerémségi 
papok fordították —, alapja lett több későbbi magyar bibliafordí-
tásnak. Bizonyítható tény, hogy Bertalan pap fordítását ismerte 
és felhasználta az Ugocsa megyei Nagylábvárban Pál apostol le-
veleit 1532-ben lefordító Komjáti Benedek. Az ő munkája pedig 
másokat — Pesti Gábort, Sylvester Jánost — ösztönzött újabb for-
dításokra. 

Elévülhetetlenek tehát a halábori születésű Bertalan pap érde-
mei, s igazán büszkék lehetünk rá, hogy a szentírás ezen a vidéken 
szólalt meg a legkorábban magyarul, táplálva bennünk a hitet és 
a magyar nyelv szeretetének érzését. 

Ha a Tisza jobb partja mentén tovább haladunk, Badalóba ér-
kezünk. 

1280-ban Budulouként említették, s Borsova megyében fekvő-
nek írták. Már 1321-ben saját lelkészséggel bírt. 1333-ban a pápai 
tizedjegyzékban Tamás nevű papja három garast fizetett adóul. 



A XIV. században a Nagysemjeni család bírta, de később Büdy 
Mihály munkácsi várnagynak és testvéreinek is voltak itt földjeik, 
majd aztán a Bay és a Kende családok birtokolták. 

A falu sokat szenvedett a Tisza áradásaitól, de jövedelmet is 
hozott a földesúrnak az itteni tiszai rév. 

A község irodalmi nevezetessége, hogy 1763 és 1766 között két 
és fél évig tartózkodott a faluban Gvadányi József (1725—1801) 
költő, a nemesi-nemzeti ellenállás eszméinek egyik leghatásosabb 
hirdetője. 

1796-ban Vályi András „Magyarországnak leírása" című művé-
ben így mutatta be a falut: „Magyar falu Bereg Vármegyében, bir-
tokosai több uraságok, lakosai reformátusok, fekszik a Tisza mel-
lett, napkeletre Váritól fél mérföldnyire, határos vele Halabér. 
Hatáija termékeny, piatzozása Beregszászán, a „hol mindenféle 
vagyonnyait eladhassa, és Váriban is, amaz egy órányi, e' pedig 
fél orai messzeségre van tőle; a szőlőhegyeken pénzt kereshetnek 
Beregszászon, elegendő fája tűzre, az épületre, a'mennyi kell, azon 
kívül a Tiszán lakosai szálakkal kereskednek, s' halakkal még in-
kább bővelkednének, hogyha Tisza vize itten olly fás, és akadékos 
nem volna, közönséges főigyeik és réttyeik is vannak, első Osztály-
béli." 

Gvadányi ezt írta Badalóba kerüléséről: „A hét esztendőkig tar-
tott Prusszus háború után, 1763-ik esztendőben... Regimentünk... 
négy vármegyékbe ki-osztatván kvártélyozásra, és mind Főstrázsa 
Mester edgyik részével Tekéntetes Nemes Beregh Vármegyében 
esvén, személyem szerént, a Tisza háton fekvő Badaló nevű falu-
ban rendeltettem." 

Itt szerezte a „Badalói kvártélyozás"-ként ismert 510 négysoros 
versszakból álló költeményét. A mű teljes címe: „Unalmas órákban, 
vagy-is a' téli hosszú estvéken való idö töltés. A'mellyeket a' Ver-
sekben Gyönyörködöknek kedvekért ki-adott Gróf Gvadányi Jó-
zsef magyar lovas generalis, Pozsonyban, 1795." 

A költemény első részében a költő a tájat ábrázolja, a lakosság 
életéről, foglalkozásáról, szokásairól, erkölcseiről ír: 

„Melly faluba estem, a neve Badaló, 
Ablakom előtt vagyon egy széles tó. 
Igen ritkán fagy bé, bár esik is a hó, 



De ez csak récéknek és békáknak való. 
Kvártély házam körül vannak több mocsárok, 
Kákokkal és csátéval bé-nőtt sok árok, 
Akár melly oldalon sétálok, és járok, 
Attul tartok, hogy ne érjenek károk." 

„A gyümölcsnek van itt igen nagy divatja 
Szálakon a Tiszán all-fólldre hordhattya 
Ki-ki, s ott cserében búzáért adhattya, 
A mellyet szekéren házához hozhattya." 

A költemény második részében a falu életének eseményeit me-
séli el: a táncmulatságot, a vadászatot, a halászatot. Az unalmas 
órákat csak ritkán váltották fel említésre méltó események, csak 
néha látogatott el hozzá egy-egy vendég. 

„így töltöttem én itt harmad fél esztendőt 
minden társaságtul és barátságtul meddőt." 

Csupán a maga és olvasói gyönyörködtetésére írta ezt a művét. 
Méltán írhatta Gvadányi költészetéről Petőfi Sándor: 

„Nincs abban sok cifra poétái szépség, 
De vagyon annál több igaz magyar épség. 
S nagy mértékben aztat bélyegzi elmésség, 
Azért is olvasni lelki gyönyörűség." 

Petőfi Sándor maga is járt Badalóban. A templom falán elhelye-
zett emléktábla nem egészen pontosan így örökítette meg ezt az 
eseményt: 

„A Szatmár megyei Erdődre, menyasszonyához utaztában 
e szent falak tövében haladt el 1847. július 17-én 

Petőfi Sándor 
a magyar nemzet világhíres dalnoka 
és a szabadságharc hősi halált halt apostola. 
Emlékét az idők végzetéig megőrzik 
a dalaira dobbanó magyar szívek. 



E táblát a szebb magyar jövőért 
Petőfi szellemében dolgozó 
Kárpátaljai Magyar Faluszövetség 
állította 1938 nyarán." 

Petőfi Úti leveleiből kitűnik, hogy július 17-én már Szatmáron 
volt, mert innen keltezte ezzel a dátummal levelét: „Ötöd napja, 
hogy ide értem, folyó hó 13-án indultam Beregszászról oly rossz 
lovakon, amilyeneken még nem jártam, idei utamban. Hajam föl-
meredt a borzalom miatt, mikor e szerencsétlen gebéket megpil-
lantám, de válogatnom nem lehetett, mert dolog ideje levén, az 
egész városban nem kaptam más lovakat. Kétségbeesve ültem a 
szekérre; az igaz, hogy csak szeptemberben esküszünk, de azt hit-
tem, hogy akkorára ide nem érek az élő csontvázakon. Hanem ba-
rátom, a kétségbeesés csakúgy csal, mint a remény. E rossz csikók 
úgy ide tettek egy nap alatt Szatmárra, hogy szénán-zabon telelt 
arisztokratikus lovaknak is becsületére vált volna. Bizony-bizony 
mondom ti néktek, ne ítéljetek a külszínről, mert történni fog, hogy 
nem leszen igazságtok." 

Petőfi Sándor tehát 1847. július 13-án járt Badalóban. De nem 
is ez a tény a fontos, hanem az, hogy milyen élmény maradt meg 
a költőben e tájról: 

„Badaló mellett, Bereg- és Szatmár-megye közt, jöttem át a 
Tiszán, a szép Tiszán. Úgy szeretem e folyót, talán azért, mert 
tetőtől talpig magyar: hazánkban születik és hazánkban hal meg, 
és épen az Alföldön vándorol keresztül, az én kedves Alföldemen. 

Badalóval csaknem szemközt fekszik innen a Tiszán (tulajdonké-
pen túl a Tiszán) Cseke, és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly 
ősszel egy pár hétig laktam itt s meg-meglátogattam a szent sírt, 
melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad. Halmánál nincs kő-
szobor, még csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva; de nincs is rá 
szükség, mert az odalépő vándornak szívdobogása megmondja, ki van 
ott eltemetve. Csendes e táj; a városok, a nagy világ zaja nem hangzik 
idáig. A nagy férfi sírja körül csak a szellő rezgeti a tövisbokrokat, a 
tövisbokrok virágain vadméhek dongnak s távol az andalgó Tisza 
halkan mormolja dalát, hogy a koporsónak álmát meg ne zavarja." 

Hogy Petőfi járt Badalóban, azt — büszkeségünkre — emlék-
tábla őrzi. De hogy Kölcsey Ferenc hányszor szekerezett át a falun, 



azt nem tartja számon az irodalomtörténet. Pedig ő többször át-
kelhetett a tiszai réven, ha beutazott Beregszászba a postájáért 
vagy ellátogatott a vásárra. 

Akárcsak Petőfi, Kölcsey is kedvelte „az andalgó Tisza" halkan 
mormoló dalát. 

Badalóban született Ferenczi Tihamér (1941—) költő. Versei az 
időszaki kiadványokon kívül a „Szívem volt már minden" (1979) 
és a Férfiidő (1990) című kötetében láttak napvilágot. 

Több költeményében vall a szülőföld szeretetéről: 

„Ahány szót kimondok róla, 
annyit veszt súlyából, 
s emelkedik szívem fólé. 
Ahány szín-mozaik kockát 
rakok ki róla, 
annyi kép áll össze a mulandóságból, 
megtartó emléknek, rólam. 
Ilyenkor döbbenj rá, lélek: 
e táj emelt föl, 
hogy én tarthassam őt 
fénybe, időbe, csillagokba." 

E táj, 1971 

Badalóból Csornán, Gecsén és Nagybaktán keresztül visszatér-
hetünk Beregszászba. 

A nagybaktai határban a Vérke partján egy halmot fedezhetünk 
fel, a Szép asszony dombját. Egyik érdekes, II. András korát fel-
idéző mondánk kapcsolódik hozzá. A történet szerint a halmot a 
király katonái emelték gróf Dobos Ilka sírja felett. A szép asszony 
szívébe a vad zsivány Kankó verte a tőrét, amiért az nem lett az 
övé. 

A mondát a „Rákóczi virágai" című mondagyűjteményben tettük 
közzé. 
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NAGYSZŐLŐS ÉS VIDÉKE 

„Százféle bajnok mássá sose váltan, 
Ütő legény, aki az ütést álltam: 
így állva, várva vagyok egészen magyar. 
Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó, 
Protestáló hit s kiildetéses vétó: 
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat." 

(Ady Endre: Hunn, új legenda) 

Nagyszőlős és vidéke, az egykori Ugocsa megye a régi Magyar-
ország egyik legkisebb megyéje századokon keresztül birodalmak 
és királyok érdekeinek ütközőpontjában volt, s emiatt népe sok 
megpróbáltatást kiállt. 

Ady Endre nagyon jól ismerte és pontosan megfogalmazta Mó-
ricz Zsigmondot köszöntő írásában az itt élő emberek jellemző ma-
gatartását: „Itt az emberek nem hazudnak akarattal: ha keserű a 
szájuk, köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem crajtuk múlik, 
ha az életről nem rángatódik le minden komédiás rongy. Hej, 
Uramisten, hej Móricz Zsigmond, drága, nagyszívű, kenyeres paj-
tásom, milyen egyszerű és milyen egyetlenül nagy dolgot míveltél 
te. Meglelted a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy 
nincs is. Hiszen itt vannak, akik Kálvin istenéből bölcs, külön, 
magyar Istent csináltak, errefelé nem koronáz Ugocsa, ezen a tájon 
verődött össze Esze Tamás kuruc hada." 

Losonczi István „Hármas kis tükör" című munkájában 1771-ben 
a „magyar oskolák" tanulói Ugocsa megyéről ezt olvashatták: 

„Ugotsa Vármegyét a Tisza hasítja; 
Gyakran bő vizével főterét elborítja, 
It t Halmi, Nagy-Szőlős, Kastélyát mutatja. 
Nyaláb, Kankó vára, romlását siratja." 

Ugocsáról az első említést Anonymus munkájában találjuk: 
„...Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, mely a Tisza és 
a Bodrogközé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta." 

A vidék később királyi vadászterület lett. 



„A vadban bővelkedő erdőség királyainknak még а XIII. század 
második felében is kedvelt vadászterülete volt s V. István gyakran 
szállt meg az uradalom élén álló ispán székhelyén, a „királyi ház-
ban". „Az ispán székhelye mellett s a Tisza mentén keletkeztek az 
első falutelepülések, melyekben az erdőispánságok ismeretes nép-
elemei: erdőóvók, vadászok, halászok laktak" — írta Szabó István 
Ugocsa megyéről szóló monográfiájában. 

Nagyszőlős neve 1262-ben fordul elő az oklevelekben a legko-
rábbról, s mint a név is bizonyítja, az erdőirtás következtében ha-
marosan megkezdődött itt a földművelés, a szőlő meghonosítása. 

A megye nevét adó Ugocsa falu korán, már a XIV. században 
elenyészett, beleolvadt a jelenlegi Szászfaluba. Nevét valószínűleg 
az első erdőispán nevétől kapta. 

A XVIII. században „clarissimus dominus Andreas Vályi", aki 
királyi magyar universitasbeli professzor volt Pesten, Ugocsáról 
ezt tudta: „Ittend hajdan vár volt, melytől vette nevezését a megye 
is. De valamint e várat, úgy a határját is a Tisza elrontotta." 

A valóság viszont az, hogy Ugocsa helységnek nem volt vára, 
mert a XIII. század közepéig a közeli Sásvár alkotott várispánsá-
got, megyét és föesperességet. Ugocsa eredetileg királyi vadászó-
terület volt, ahol a XII. század folyamán jött létre erdőispánság, 
azaz királyi magán uradalom, amely aztán a tatáijárást követően 
a sásvári vár pusztulása után átvette a megye szerepét. A megyé-
nek ezután hosszú ideig nem volt vára. 

A Fekete-hegy tövében őrt álló szőlősi vár, a Kankó jóval ké-
sőbben épült. 

Bár Kankó váráról egy népmonda, „A szép asszony dombjá"-nak 
a története azt tartja, hogy a királyházi Nyaláb várával együtt 
rablólovag vár volt már II. András uralkodása (1205—1235) idején, 
a történelmi források jóval későbben említik. 

Amikor meghalt az utolsó árpádházi király, s halála után fel-
lángoltak a pártharcok tüzei, Károly Róbert (1308—1342) Borsa 
Benedeknek — vagy ahogy akkor mondták — Borsa Bekének aján-
dékozta Szőlőst, ezt a régi s ez időben gazdag települést. Borsa 
Веке bihari főispán és a királyné tárnokmestere volt — aki az 
egész Tiszavidéket megtartotta a király hűségén egy ideig — várat 
építtetett birtokán, amelyet a királyi levél „Castrum Zeuleus" néven 
említ. Borsa Веке testvére, Borsa Kopasz azonban a király ellen 



szövetkezett Csák Mátéval, s emiatt a királyi hadak elfoglalták és 
lerombolták Szőlős várát. A vár azonban ismét felépült, mert azt 
a király később feleségének, Máriának adta ajándékba. A királyné 
halála után Szőlős várának a története is a homályba vész. 

1399. augusztus 29-én Perényi Péter, Zsigmond király (1387— 
1437) hűséges híve donációba kapja Szőlőst, s ezzel együtt enge-
délyt várépítésre, amiből arra következtethetünk, hogy Szőlős vára 
ekkor már nem állt. A Perényiek 1405-ben megkapták a szomszé-
dos Nyalábvárát is, és évszázadokon keresztül a vidék urai voltak. 

Mátyás király igyekezett féken tartani a hatalmukat. 
Heltai Gáspár „Krónika az magyaroknak dolgairól" című mun-

kájában ezt olvashatjuk: 
„49. vármegye az ugocsai: ebben vagyon a Prinieknek jószága 

és lakóhelye, mely Prini nemzet legrégibb és jelesb a magyarok 
kőzett. Ezek kőzett fő vala a Prini Imre Mátyás király üdejében. 
De az ő apróságiért Mátyás király elvövé minden váivnsit és jószá-
git; de annak utána megkeserülé az ő fiát Prini Imrét, miérthogy 
szép és jó reménységi inas vala, és hogy jámbor lejendő volna, mint 
az ő ősei: ezért megereszté minden jószágait." 

A XVI. század elején Nagyszőlős és Nyalábvár ura a két Perényi 
testvér: Perényi Gábor és Perényi István volt. Gábor, Ugocsa megye 
főispánja (1512 és 1526 között) a huszti várat és annak gazdag jöve-
delmét is birtokolta. Feleségével, Frangepán Katalinnal együtt párt-
fogolták az irodalmat, művészetet. Szoros kapcsolatot tartottak a 
nagyhírű krakkói egyetemmel. István felesége szintén Frangepán 
lány, Egerváry László horvát^szlavon bán özvegye, Frangepán Isota 
(= Erzsébet) lett. О 1500 és 1512 között volt Ugocsa megye főispánja. 

Egyes források úgy tudják, hogy Perényi Gábor építtette 1505-
ben a Ferecrend számára azt a hatalmas kolostort, amely a szőlősi 
vár tőszomszédságában állott. Más források Perényi Istvánt és fe-
leségét tartják a kolostor pártfogójának. Valószínű, hogy mindket-
ten támogatták a ferenceseket. 

A kolostor említése okiratokban először 1516-ban fordul elő, ek-
kor a nagybányai őr felügyelete alatt állott. Jelentőségére vall, 
hogy két alkalommal — 1525-ben és 1554-ben — is itt tartották 
a szerzetesek a közgyűléseiket. 

1535 elején 22 szerzetes fáradozott itt az Úr szolgálatában: 11 
miséspap, 2 növendék és 9 segítőtestvér. A miséspapok közül Vá-



radi Péter a guardiáni teendőket végezte, Peterdi János, Szőllősi 
János, Kövi Máté, Jánoki István igehirdetéssel, Váradi Ferenc, Kö-
lyüdi Ferenc és Csombordi Pál gyóntatással foglalkoztak. Kölyüdi 
Barnabás volt az orgonista, Tarczali Benedek az énekes. Itt lakott 
még a többi csupa magyar szerzetes közt egy sziavon származású 
is: Slobocsinai Pál, a pártfogónénak, Perényi István özvegyének, 
Frangepán Isotának a gyóntatója. (Perényi István Gáborral együtt 
1526-ban a mohácsi csatában elesett.) 

A segítőtestvérek egyike Szentkirályi Ferenc képíró (pictor) és 
egyúttal ács (carpentarius), másika Szegedi Ferenc üveges és pin-
tér volt. Somogyvári János a kovácsmesterséghez értett. 

A képírót és az üvegberakáshoz értő testvért bizonyára azért 
küldte ide a provinciális, mert a kolostor festése és díszítése még 
ekkor nem volt befejezve. 

Még 1542-ben is sziavon embert: Ivancsi Istvánt, küldött ide a 
közgyűlés, hogy a kolostor pártfogónéjának gyóntatója legyen, de 
1552-ben már „a nagyságos pártfogó asszony (magnifica patrona) 
udvarába" igehirdetőnek és az asszony gyóntatójának Illyevölgyi 
Jánost választotta ki, mert Frangepán Isota meghalt és Perényi 
István unokaöccsének, Gábor fiának, Perényi Jánosnak neje, 
Drágffy Zsófia vette őket védelmébe s ő már magyar asszony volt. 
Valamivel korábban férje, Perényi János ugocsai és máramarosi 
főispán udvarába is kellett igehirdető. így küldték oda 1548-ban 
és 1550-ben Várallyai Jánost. A „nagyságos úr" gyóntatójául 1548-
ban a a szőlősi guardiánt, Keszi Ferencet választották ki. Ebből 
látszik, hogy Perényi János ekkor Nyalábvárában lakott. 

Perényi János már az 1537. február 12-én kelt végrendeletében 
meghagyta feleségének, Drágffy Zsófiának, hogy a szőlősi klast-
romnak mentől több alamizsnát adjon és a barátok imádkozzanak 
érette. 

Nyugodtan éltek és munkálkodtak tehát itt a szerzetesek 1556-
ig. 1554-ben még ez a kolostor látszott a legbiztonságosabbnak, s 
azért is itt tartották közgyűlésüket. 1556-ban azonban a pártos-
kodások és a történelem borzalmas vihara kisöpörte innen őket. 

Frangepán Isota ugyanis 1526 után nem maradt örökre özvegy 
Perényi Istvánné, hanem 1532 táján újra férjhez ment I. Ferdinánd 
nagyhírű, roppant gazdag hadvezéréhez, Serédy Gáspárhoz. Ennek 
udvarában azonban Perényi Istvántól származott fiai: Mihály és 



Ferenc rossz nevelésben részesültek. Nem csupán a hadviselés és 
a vagyonszerzés terén látták mostohaapjuk erőszakos példáját, ha-
nem átvitték az önkényt a vallási térre is. Különösen jellemző volt 
ez Perényi Ferencre, aki első feleségének, Serédi Anasztáziának 
halála után, 1554 táján, Babek Katalint, a hitújító Babek Ferenc 
lányát vette feleségül. Ennek következménye lett, hogy 1556-ban 
Perényi Ferenc elszakadt Ferdinánd királytól és apósával együtt 
János Zsigmond pártjára állt. Váraiból többször rá-rátámadt a csá-
szári seregekre. О birtokolta Nagyida várát is, amelyet Marcellus 
Dietrich és Wolfgang Pucham ostromolt meg, s húsz napi ostrom 
után elfoglalt. A vár megvételének anekdotikus történetét Arany 
János dolgozta fel а „A nagyidai cigányok"-ban. 

Perényi Ferenc ebben az időben Lengyelországban tartózkodott, 
hogy visszahívja az országba Izabella királynét és fiát, János Zsig-
mondot, s hogy erős sereget hozzon a német ellen. 

Forgách Ferenc XVI. századi történeti írói munkájából megtud-
juk: a németek a vidékünkön ekkor „annyit tettek, hogy fosztogat-
ták a nyomorult parasztokat — nem az ellenséges területet, ahová 
az erős őrségek miatt behatolni nem volt biztonságos, hanem tu-
lajdon határokon belül —, mert a katonák zsoldját nem fizették, ezért 
a falvakon keresték az élelmet maguknak is, jószágaiknak is." 

„De ősz elején, mégha semmi egyéb ok nem volt is, a termés, 
valamint a szüret tizede végett nem maradtak nyugton. 

Tehát a császáriak — szokás szerint — Munkács mellett táborba 
szállnak, hogy minden élelmiszer-szállítást elzárjanak és a tizedet 
megkaparintsák. Táborukat Balassa Menyhárt és Bebek Ferenc 
megostromolja, majd megadás után széthurcolja. Perényi Ferenc, 
Munkács felszabadításában bízván, Szöllősnek nevezett birtokán 
a szerzetesek kolostorát a régi kincsekkel egyetemben elfoglalja és 
közbirtokká teszi." 

Perényi tehát azért foglalta el a szerzetesek kolostorát, hogy 
megszerezze annak gazdag kincsét. A mondai hagyomány szerint 
a szerzeteseket kegyetlenül megölte és szétkergette, a kolostort 
pedig földig romboltatta. 

Abban reménykedett, hogy a császáriakat távol tudja tartani a 
vidéktől, ezért a szőlősi várat erős erődítménnyé formálta. 

„Telekessy Imre pedig, a császári csapatok parancsnoka — ol-
vashatjuk tovább az emlékiratban —, a nagyszöllősi várat és Pe-



rényi Ferencet a megyei segélycsapatokkal meglepetésszerűen ost-
rom alá fogja. El is foglalja vele, feleségével és gyermekeivel egye-
temben, és rengeteg mindent nyer: az árverésen a vezérek részén 
és a neki juttatott ajándékon kívül negyvenezer aranyforintot haj-
tott be." 

A császáriak ezután Szatmár megostromlására indultak, de itt 
nem jártak szerencsével. 

Telekessy Imre visszatért kapitányi székhelyére, Lévára, s maga 
helyett otthagyta Székely Antalt kapitánynak a szőlősi várban, aki 
ekkor újonnan építtette és elnevezte Szőlősújvárnak. 

Nem sokáig tölthette azonban be tisztségét, mert a tél beálltával 
befagyott a Szamos, s „az erdélyi csapatok Szőllős visszafoglalására 
indultak. Székely Antal azonban addig állta az ostromot, amíg Te-
lekessy Imre segélycsapataival meg nem érkezett. Ekkor Balassa 
(az erdélyiek vezetője), bár seregével és egyébként is sokkal erő-
sebb volt, tartózkodott a fegyveres összecsapástól, és kezeseket cse-
rélvén olyan feltételekkel végezte a dolgot, hogy a védőket minden 
ingóságukkal együtt bocsássák szabadon, a várat pedig rombolják 
le. Ez nagyon bántotta Izabellát." 

A várat tehát Ferdinánd és Izabella vezérei rombolták le 1558 
elején. Azóta hever romokban. Ekkor rombolhatták le a kolostor 
épületét is. 

Az a monda, amely arról szól, hogy a Perényiek azért rombolták 
le a kolostort, mert a szerzetesek fogságban tartották az egyik Pe-
rényi lányt, később keletkezett. Ily módon nincs történelmi alapja. 
A népi képzelet csak ezzel tudta megmagyarázni a barátok elpusz-
tításának és a kolostor lerombolásának az okát. 

A nagyszőlősi várat a nép Kankónak nevezi. Az elnevezés az 
itteni szerzetesek lúgozott, durva „kalikó"-ból készült csuhájáról 
származik. A Kankó név 1573-ban fordul elő legelőször az okleve-
lekben. 

A kolostorhoz és a várhoz még egy mondai hagyományunk fű-
ződik, a Kapisztrán-monda. 

A hagyomány úgy tartja, hogy a szőlősiek ferences kolostorába 
hozták Szerémújlakról Kapisztrán Szent János testét, s itt őrizték 
és ereklyeként tisztelték mindaddig, amíg Perényi Ferenc szét nem 
kergette a barátokat, s Kapisztrán János testét összetörve a vár 
kútjába nem dobatta. 



Ha a történelmi forrásokat vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a 
mondának van valóságos alapja. 

Maga az állítás, hogy Kapisztrán János holttestét a ferencesek 
szőlősi kolostorába hozták, Istvánffy Miklós (1538—1615) híres hu-
manista történetírónktól származik. Amint láttuk, annak idején 
mennyire pártfogolta a szerzeteseket Perényi Istvánné, ez hihető 
is. Erdekük fűződött a Perényieknek Kapisztrán János szentté ava-
tásához is, mert ők is azok közé tartoztak, akik ilyen kérelemmel 
fordultak a pápához. 

А XVII. században, amikor a ferencesek ismét visszaköltöztek 
Nagyszőlősre, az akkori provinciális, Podjebráczki Ambrus, 1672-
ben felhasználta az alkalmat Kapisztrán Szent János ereklyéinek 
felkutatására, mert akkor már minden müveit magyar olvasta Ist-
vánffy munkáját s az erre vonatkozó értesítése köztudomású volt. 

Podjebráczki kiment tehát társaival és néhány munkással a Fe-
kete-hegy lábánál álló kis hegyre, megvizsgálta az itteni romokat. 
Úgy találta, hogy a hegyen egymás mellett állott egy kastély és 
egy kolostor. A kettő közt talált egy széles, mély kutat. Azt vélték, 
hogy a kút egyaránt szolgálta a kastélyt és a kolostort, mert ezek 
kis távolságban voltak egymástól. Megkérdezték az akkor Nagy-
szőlősön lakó négy Perényit, mit tudnak Kapisztrán Jánosról, s ők 
is azt mondták, hogy testét e kútba lökték. 

Elkezdték tehát a kövekkel teljesen behányt kút kitakarítását. 
De az a három nap, ameddig Podjebráczki Szőlősön tartózkodott, 
nem volt elég a kövek kiszedésére. Megkérte tehát a Perényieket, 
hogy jobbágyaikkal lassan-lassan takaríttassák ki azt a kutat, ő 
pedig eltávozott. A kút végleges kitakarítására nem került sor, 
mert 1672 szeptemberében megindult a bujdosó kurucok támadá-
sa, mivel azok nagyobb része protestáns volt és egyúttal vallásuk 
sérelmét is meg akarták torolni, Munkács vára felé indított táma-
dásukban a nagyszőlősi szerzetesek székházát rohanták meg első-
nek. Éjjel feltörték a székház és az egyház ajtajait, mindent elra-
boltak, az ott talált ferenceseket összeverték, Szegedi Ferenc 
elöljárót félholtan hagyták az elpusztított székház udvarán. 

Csak hosszú 18 év múltán, a Thököly-szabadságharc teljes le-
verése után térhettek vissza a szerzetesek Nagyszőlősre. 

1692-ben, amikor a római pápa Kapisztrán Jánost a szentek 
sorába iktatta, újra szerették volna annak maradványait felkutat-



ni. Most az osztrák ferencesek akartak hozzáfogni, de az itteniek 
nem engedték. A még élő Podjebráczkival kiállíttatták a bizo-
nyítványt, hogy ők már megkezdték a kutatást, ne avatkozzék abba 
más. 1698-ban Ugocsa megye közgyűlésén tanúvallomásra enge-
délyt kértek és kikérdezték az öreg embereket, mit tudnak Ka-
pisztrán Szent János holttestéről. De semmi bizonyosat vagy út-
baigazítót nem tudtak, nem vallottak. 1699-ben Molnár Joachim 
elöljáró felbontatta a régi kolostori egyház sírboltjait, de az ott 
eltemetett holttesteken kívül nem talált semmit. Már ekkor az 
egész hegy be volt ültetve szőlővel, a régi kolostor falait részint 
elhordták, részint széthányták, úgyhogy Kapisztrán János holttes-
tére nem tudtak rábukkani. Mára pedig csak a legenda maradt 
meg, s az egykori kolostor alapjának nyomai és a vár málladozó 
kövei jelzik az idő múlását. 

Ha felsétálunk a várhegyre elénk tárul a város régi és új épü-
leteivel. 

Nagyszőlős egyik legrégibb műemléke a központban álló hegyes 
tornyú katolikus templom. A XIV. században épült. A román és a 
gótikus építészeti stílus jegyeit viseli magán. A déli oldalon két 
faragott mintázatú kapuja volt. Az északi oldalon meg az erőd-
templomok jellegzetes keskeny ablakai láthatók. 

1516 előtt néhány évig ebben a templomban volt a plébános Ma-
gyi Sebestyén (XV. század második fele — 1522 után) humanista 
tudós, aki 1508-ban Krakkóban tanult s annak a Paulus Crosnen-
sis Ruthenus nevű humanista tanárnak volt a tanítványa, aki szo-
ros kapcsolatot tartott ekkor az Ugocsa megyei Perényi Gáborral. 
Feltehetően Perényitől juthatott hozzá Jannus Pannonius művei-
nek kéziratához, amit 1509-ben nyomtattatott ki Bécsben először. 
Általa kerülhettek Magyi Sebestyénhez Pannonius művek, amelyeket 
ő meg Bolognában jelentetett meg, amikor ott tanult. Tanulmányai 
befejezése után lett nagyszőlősi plébános, s innen került Nagyvá-
radra kanonoknak és az ottani káptalani iskola vezetőjének. 

A XVI. században a katolikus templom a protestánsok kezébe 
került majd 1748-ban Barkóczy Ferenc (1710—1765) esztergomi 
érsek végkép a katolikusoknak adta. Az érsek félig restaurált cí-
mere látható a templom főbejárati kapuja felett. 

A templom mellett, az utca másik oldalán áll az egykori ferenc-
rendi zárda, a város másik régi épülete. 



A reformáció korában, a nagyszőlősi kolostor lerombolása és a 
szerzetesek szétkergetése után is ragaszkodott a város lakosságá-
nak egy része a katolikus valláshoz. Ezért már 1558-ban a szer-
zetesek közgyűlése iderendelte igehirdetőnek Szántai Andrást, 
1561-ben pedig Perényi János udvarába küldte udvari káplánnak 
Kolozsvári Pált. 

Csaknem egy évszázad múlva, Perényi György fiai visszatértek 
a katolikus vallásra, s hogy jóvá tegyék őseik cselekedeteit, 1651-
ben felajánlották a szerzeteseknek az egykori szőlősi, a XVII. szá-
zadban már Kankóvárának hívott kolostor romjait. A provincia az 
évi közgyűlése Szegedi Mihály volt provinciálist bízta meg azzal, 
hogy nézze meg a volt kolostor romjait. De Szegedi olyan állapot-
ban találta a romokat, hogy annak helyreállításából nem lett sem-
mi. 

Nagy idő és hosszas tanácskozás után a Perényi család tagjai 
(György fiai: Gábor és Ferenc, Imre özvegye, Forgách Katalin, Zsig-
mond fiai: István és Ádám, továbbá Perényi György), Barilovics 
Egyed provinciálissal olyan egyezségre jutottak, hogy ők Isten di-
csőségére és lelkük üdvösségére Nagyszőlősön a ferencrendieknek 
új székházat s mellé új templomot építenek. Erről 1668. április 
12-én kötelezvényt állítottak ki, és kérték, hogy a rend szerzete-
seket küldjön Nagyszőlősre. 

Az épület csak a következő évben lett készen. A Perényiek tu-
lajdonképpen ekkor sem építettek új székházat, hanem megvették 
rokonuknak, Bánffy Gábornak nemesi udvarházát, és azt adták át 
székháznak. Az egyház felépítésére pedig összeadtak 300 forintot. 

1672-ben az atyáknak a felkelők miatt távozniuk kellett Sző-
lősről, csak 1690-ben térhettek ismét vissza. 1691-ben az egri püs-
pök intézkedéséből övék lett a szőlősi plébánia is. Természetesen 
nemcsak Szőlősön működtek, hanem a környéken is, hisz rajtuk 
kívül nem volt más katolikus pap. Ok gondozták lelkészileg a római 
katolikusokat, tanítottak az iskolában, lelkészi segedelemre voltak 
a plébániákon. 

A XIV. században épült a nemrég helyreállított Perényi-kastély. 
A Perényiek többsége azon kevés főurak közé tartozott, akik 

támogatták az irodalmat és a művészetet. 
Az ő birtokukon élt egykor a XVI. század ismert énekmondója, 

Ilosvai Selymes Péter, aki a Toldiról szóló históriának a szerzője. 



Egy ideig Perényi Ferenc nagyidai birtokán volt iskolamester, ké-
sőbb pedig Perényi István támogatását élvezte. Feltehetően a Pe-
rényiek levéltárában bukkant rá a Toldi-história témájára. A 101 
négysoros versszakból álló költemény versfejeiből nemcsak a 
szerző nevét olvashatjuk ki, hanem megtudhatjuk azt is, kinek 
ajánlotta az 1574-ben nyomtatásban is megjelent költeményét: 
„MAGNIFIKO DOMINO STEPHANO DE PERÉN COMITI CO-
MITATVS VGOCENSIS PETRUS JLOSVANUS SERVICIT". 

Ilosvai Toldija nélkül nem születhetett volna meg a magyar iro-
dalom egyik gyöngyszeme, Arany János Toldija sem. 

1575-ben Ilosvai megírta Görcsöni Ambrus Mátyás királyról 
szóló históriájának folytatását. Ilosvai Mátyás-éneke két részből, 
185 versszakból áll. Egyes epizódja arra enged következtetni, hogy 
azt a Perényi István nyalábvári vagy nagyszőlősi udvarában hall-
hatta. Régi kapcsolat fűzte — amint láttuk — Ilosvait a Perényi-
ekhez, így az sem véletlen, hogy egy évvel előbb Perényi Istvánnak 
ajánlotta Toldiról szóló históriáját. Köztudott, hogy a Toldi-ének 
nótájára Balassi Bálint még 1578 előtt szerzett verset. Perényi 
István felesége, Dobó Anna, Dobó Jakab testvére a Sulyok-rokon-
ságba tartozott, akárcsak Balassi édesanyja. Nem kizárt, hogy a 
Báthori udvarába kerülő fiatal költő meglátogatta a Perényi csa-
ládot, s itt ismerte meg a Toldi-éneket. Az is lehetséges, hogy Ba-
lassi személyesen ismerte Ilosvait. A Perényiekhez fűződő rokoni 
kapcsolat bizonyítására megemlíthetjük, hogy később Balassi ud-
varló verset is írt Perényi István lányához, Perényi Zsófiához. 

A XVII. században jelentős szerepet játszott a város életében 
Perényi Gábor, 1606 és 1616 között Ugocsa és Abaúj vármegye 
főispánja. Neki és feleségének, Salgai Katának ajánlotta Tejfalvi 
Csiba Márton a katolikus vallásra való visszatérésük miatt a Páz-
mány Péter Kalauza ellen írt művét. 

Unokaöccse, szintén Perényi Gábor ugyanitt az 1600-as évek 
második felében volt főispán. О építtette a ferencesek újabb kolos-
torát, alakíttatta át a Perényi-kastélyt. 1642-ben tartotta kézfo-
góját Bethlen István unokájával, Zólyomi Krisztinával Huszton. 
1656-ban pedig már harmadik felesége, Sennyey Éva is meghalt 
himlőben. Szoros kapcsolata volt Rákóczi Lászlóval, aki 1657. ok-
tóber 23-a és 25-e között Nagyszőlősön felkereste barátját Erdély-
be utazván II. Rákóczi Györgyhöz. Naplójába ezt jegyezte be: 



„23. Érkeztünk ebédre Újfaluba, azután Nagyszőllősre, előnkbe 
kijővén Perényi Gábor uram, Perényi István uram feleségestől. Va-
csora után voltunk Perényi Istvánnál, s ugyanott is háltunk. 

24. Perényi Gábor, István és Ádám uramékkal mentem ki sé-
tálni az Tisza felé. Ebédet öttünk Perényi Gábor uramnál. 

25. Itt Nagyszőllőst hagyván az Atyámfiát (feleségemet), indul-
tam meg erdélyi utamra, ebéd után, s mentem által az Tiszán 
Tekeházánál..." 

Az ellenreformáció idején egy ideig Szőlősön működött Tyukodi 
György énekköltő, aki később az ungvári jezsuiták kollégiumának 
igazgatója lett. 

A Thököly—szabadságharc korában sajátos helyzetbe került a 
megye és a város, a Habsburg és a kuruc ellentétek ütközőpontjá-
ba. Nem csoda, hogy a megye nemesei ingadozó politikát folytattak, 
hol a kurucokkal hol a császáriakkal tartottak. 

Amikor 1682-ben Thököly Imre házassága révén Munkács várá-
hozjutott, kemény hangú levelet intézett az ugocsaiakhoz: „Minthogy 
Isten jóvoltából Munkács vára kezemhez jutott —, az hol szükséges, 
reparáltatni akarván... mihelyt ezen levelemet veszi Kglmetek, min-
den tovább való halasztás nélkül, tegyenek oly dispositiot, hogy azon 
fák harmad nap alatt egyszer s mind itt Munkácson lehessenek. 

Egyébarántha ebben legh kisebb fogyatkozás vagy idő vontatás 
lészen... minden bizonnyal jure militari látok a dologhoz s-olly exe-
cutio éri az engedetleneket, kit soha el nem felejtenek." 

A Rákóczi-szabadságharc idején a nemesség először szembe-
szállt Rákóczival. 

Gróf Csáky István, ugocsai és beregi főispán nemesi serege verte 
szét a kurucokat a dolhai csatában, ő vette üldözőbe az erdőbe 
menekülő szegénylegényeket. Később meg akarta akadályozni, 
hogy Rákóczi kurucai átkeljenek a Tiszán, de jobbnak látta aztán 
csapataival Szatmárba vonulni. Igaz, sógora, Bercsényi Miklós ke-
mény hangú figyelmeztető levelet küldött neki, hogy ne merjen 
szembeszállni Rákóczival. 

A környékbeli szegények a salánki, beregi erdőkben bujdosva 
várták türelmetlenül vezérüket, s azonnal csatlakoztak hozzá. 

A Perényiek közül is többen Rákóczi hívei lettek. 
A szabadságharc kezdetén a „Méltóságos Fejedelem felső vadá-

szi Rákóczi Ferencz ... Ungvár alatt lévő hadainak Directora" volt 



Perényi Farkas, aki 1703 augusztusában ilyen felszólítással fordult 
a várat védő labancokhoz: „Bercsényi Miklós Uram eő Maga Isteni 
félelemtől s keresztyén magyarságátul indíttatva engemet küldött 
ide, s-énáltalam kéreti s-istenére lelkére kínszeriti Kegyeteket, 
ne fogyattassa el maga életét, ne prédáitassa fel jószágát, ne jut-
tassa árvaságra s koldusságra Feleségeit, gyermekeit, adja fel ma-
gát jószágosint, vegyen példát azokrul, kik már jószágosint felatták 
magokat, senkinek semmi kàrça nem lött, egy haja szállá el nem 
esett, jószágában ben maradott, azokrulis penigh tanullyon, kik 
keménykedvén, mint jártak." 

Perényi Miklós kuruc brigadérosként harcolt a szabad-
ságharcban. 1709-ben Eger várának parancsnoka lett. 1710 de-
cemberében kénytelen volt feladni a várat a császáriaknak. Eger-
ből küldött levelében Károlyi Sándornak ezeket írta: „Nagyszőlőst 
lévő kevés bagasiámat recommendálom az Méltóságos Úrnak, ké-
rem alázatosan, méltóztassék parancsolni eledelek s abrakjok és 
szénájok iránt..." 

Ezután követte a fejedelmet Lengyelországba. 
Perényi Imre Rákóczi udvari hadnagyaként Mikes Kelemennel 

együtt szolgálta a fejedelmet. Apja, Perényi János ugocsai főispán, 
édesanyja, Károlyi Krisztina, Kái'olyi Sándor generális testvére 
volt. 

Rákóczi Ferenccel együtt ő is kivándorolt Lengyelországba, de 
kegyelmet kapott, s 1714-ben már itthon tartózkodott. Jószágait 
azonban elkobozták. Hogy ezt visszaszerezze, Nagyszőlősről Po-
zsonyba ment a nádorválasztó országgyűlésre. Pozsonyból Bécsbe 
követte az udvart, s útjáról naplót vezetett, amely az 1714 szep-
tember 27-től december 17-ig leírt eseményeket tartalmazza. 

Mikes Kelemen igen jól ismerte a Perényieket, mert még Török-
országból hosszú idő eltelte után is, 1760-ban egyik rokonának 
küldött levelében így írt, amikor megtudta, hogy annak Sándor 
öccse „Szőllősön vagy Terebesen fog megházasodni" s egy Perényi 
lányt vesz feleségül: „... üsmértem az egész Prinyi-familiát... Le-
hetetlen, hogy meg ne nevezzem ángyomasszonynak a Prinyi ura-
kat, akiket üsmértem, talán valamelyiket maga is üsmérte. Az 
öreg Prinyi Imrét, a főispánt, meg más ifiú Prinyi Imrét, Prinyi 
Andrást, Prinyi Jánost, ezek egy testvérek voltak, Prinyi Farkast, 
Prinyi Miklóst és fiát, Lászlót, még egy ifiú Prinyit, a keresztne-



vére nem emlékezem; lehetetlen talán, hogy valamelyiket ne látta 
volna." 

Nagyon örült annak, hogy a Perényi családból származó „án-
gyomasszony egy kis fiacskával megszaporította a Huszár-famili-
át." Tréfásan jegyezte meg: „Régen tudom azt, hogy a Maros vize 
hathatósabb a szőllősi víznél." 

1717-ben hatalmas pusztítás érte a várost. Betörtek a megyébe 
a tatárseregek, akiket a török szultán uszított a vidékre, hogy ezzel 
is lekösse a Nándorfehérvár ostromára készülő Savojay Jenő ere-
jét. Savojay azonban csupán értesítette Máramaros, Szatmár, Ugo-
csa és Bereg megyéket, hogy gondoskodjanak egyedül az önvéde-
lemről. A radnai szoroson betörő tatárok rettenetes pusztítást 
hajtottak végre a megyében. 1717. augusztus 29-én dúlta fel a 
horda Szőlős városát és a megyéből 1464 embert fűzött rabláncra 
hajtott el magával. A nép először azt gondolta, hogy Rákóczi feje-
delem tért vissza a tatárhaddal, de amikor látta, hogy nem így 
van, eszeveszetten védekezni kezdett. A parasztok haragja elől me-
nekülni kényszerültek a tatárok. 

Ezt az eseményt örökítette meg Gaál József (1811—1866), a re-
formkori magyar irodalom egyik sokoldalú egyénisége „Szirmay 
Ilona" (1836) című regényében. 

A Perényi-kastélyon kívül a város másik régi épülete az egykori 
vármegyeháza. Építését a XVIII. század végén gróf Teleki József 
(1738—1796) költő, könyvgyűjtő, a művelődési élet kiemelkedő 
egyénisége, koronaőr és Ugocsa vármegye főispánja kezdeményez-
te. 

Elődje a megye főispáni székében gróf Sztáray Mihály (1749— 
1796) volt, akit szintén művelt irodalomkedvelő főűrként tartanak 
számon. Ismert egy franciául írt, de magyarra fordított műve: „Új 
Sans-Soucinak avagy gond nélkül való helynek rövid leírása, mely 
franczia nyelven Gróf Sztáray Mihály által Írattatott: azt magyarra 
pedig G. С. I. fordította." 

Teleki Józsefet 1782. október 15-én iktatták be Nagyszőlősön a 
főispáni tisztségbe. A beiktatást Teleki saját kérésére barátja, báró 
Orczy Lőrinc (1718—1789) nemesi költő és tábornok végezte. Be-
iktató beszéde a Magyar Hírmondóban (1782) és önálló füzetben 
is napvilágot látott: „Mélt. 1. báró Ortzi Orczy Lőrinc úrnak Nagy-
Szőllősön 1782. esztend. mindszent havának 15. napján Gr. Széki 



Teleki József úrnak Ugotsa vármegyei főispányi hivatallyába lett 
bé-iktatása alkalmatosságával elmondott beszéde gróf Teleki Jó-
zsef úr arra tett feleletével együtt." 

Teleki József főispáni működése még ekkor nem sokáig tartott, 
mert 1784 végén a vármegyerendszer megszüntetésekor az észak-
keleti megyékből létrehozott közigazgatási kerületnek nem Nagy-
szőlős, hanem Munkács lett a székhelye, s a kerület élére Révay 
Simon került. De II. Lipót trónra lépése után, 1790. április 29-én 
Teleki visszakerült a helyreállított Ugocsa megye élére, s haláláig 
betöltötte főispáni tisztét. Nem lakott a megyében, csupán a közeli 
Dolhán volt kastélya, de részt vett a megye évi közgyűlésein. Még 
élete utolsó évében, nagybetegen is készült Nagyszőlősre utazni. 
Állandó levélbeli kapcsolatot tartott fenn az alispánnal és más me-
gyei tisztviselővel, irányította a pénzügyeket, véleményt mondott 
a gabona- és takarmányajánlások ügyében, az űjoncállítás kérdé-
sében. 

Különösen érdeklődött a már korábban tervezett, de az átszer-
vezés miatt félbemaradt új megyeháza építésének munkálatairól. 

„Gróf teleki Jó'sef Ugocsai Fő-Ispán Koronaőr, Csász. Kir. Ka-
marás és Belső Titkok' Tanácsosának Versei" a Felső Magyar Or-
szági Minerva 1829-es évfolyamában jelentek meg. 

Teleki konzervatív, a felvilágosodást támadó világnézetét Ka-
zinczy Ferenc enyhén gúnyolta. 

1797-ben Ugocsa megye főispáni helyettese, majd 1803-ban a 
megye valóságos főispánja Semsey András (1754—1814) lett. 

1805-ben Szirmay Antal (1747—1812) neki ajánlotta „Notitia po-
litica, historica, topographica incliti comitatus Ugochiensis" című la-
tin nyelvű művét, s ennek egyik példányát a főispán jó barátjának, 
Budai Ézsaiásnak ajándékozta. Az Ugocsa megye leírását tartalmazó 
könyv sok értékes adatot, dokumentumot megőrzött számunkra. 

Elevenen él a nagyszőlősiek emlékezetében báró Perényi Zsig-
mond. (1783—1849) Ugocsai főispán, az 1848-49-es szabadságharc 
vértanújának a neve, aki a szabadságharc idején az országgyűlés 
felsőházának másodelnöke, majd elnöke volt. A szabadságharc bu-
kása után az osztrák hatóságok elfogták és kötél általi halálra 
ítélték, mert ő volt a függetlenségi nyilatkozat egyik aláírója. 

Még a mai napig is tartja magát a városban az a legenda, hogy 
amikor Perényi elbúcsúzott a családjától, meghagyta, hogy ne zár-



ják be a kastély nagy kapuját, mert hamarosan hazatér. A kegyet-
len császár azonban neki sem kegyelmezett, akárcsak a szabad-
ságharc tábornokainak. Október 24-én kivégezték. A kastély ka-
puja ettől az időtől fogva nyitva maradt, soha nem zárták be többé, 
így várták a vissza nem térő gazdát. 

Perényi Zsigmonddal együtt többször megfordulhatott a várme-
gye épületében Beregszászi Nagy Pál, a tudós nyelvész, akit Peré-
nyi irattárának a rendezésére vett maga mellé. 

1991-ben az egykori vármegyeháza épületében újonnan meg-
nyílt magyar középiskolát Perényi Zsigmondról nevezték el. 

Ha a Perényi-kastély környékén sétálunk, a Bartók Béla utca 
elején megtekinthetjük Bartók Béla (1881—1945) nagy magyar ze-
neszerző emléktábláját. Az emléktáblát 1982. május 30-án avatták 
fel. 

Bartók Béla 1889-től 1892-ig édesanyjával, Voit Paulával, nagy-
nénjével, Voit Irmával és húgával, Bartók Elzával együtt a város-
ban élt. 

Ifj. Bartók Béla A p á m életének krónikája" című könyvében irç'a 
Bartók itteni tartózkodásáról: „1889. szeptember 16. körül átköl-
töztek Nagyszőllősre a 106. számú házba. 

A költözés igen körülményes. Szeptember 16. és október 1. kö-
zött folyton esik az eső. Szamárvonta kis kocsin szállítják a búto-
rokat, még a zongorát is; a kis lakásnak még nincs ajtaja, ablaka, 
kályha sincs benne, és a bútorok felét is alig tudják elhelyezni. 
Bartók édesanyja a helybeli elemi iskolában 84 gyerek tanításáért 
27 forint díjazást kap." 

A Perényi utcai kis ház a jelenlegi 4. számú középiskola tőszom-
szédságában állott, de a század húszas éveiben lebontották. 

Bartók édesanyja a tanítás mellett még zongoi'aleckéket is adott 
a szomszéd kislánynak, Lator Gabriellának, hogy pótolja az apa 
nélkül maradt család jövedelmét. 

Bartók Béla korábban már Nagyszentmiklóson elvégezte az ele-
mi iskola négy osztályát, de itt az 1889—90-es tanévben megis-
mételte a negyedik osztályt, s majd csak ezután íratta be édesanyja 
a polgáriba. A polgári iskola első osztályában Bartók szorgalmasan 
tanult. Az osztályba járó harmincegy tanuló közül csupán az ő osz-
tályzata volt „kitűnő", a magaviselet „dicséretes", a szorgalma pe-
dig „kitartó". 



Édesanyja visszaemlékezéseiből megtudhatjuk, hogy itt kezdett 
el a kis Bartók először komponálni: „9 éves korában egyszer ebéd 
után, mikor én a mellékszobában aludtam, neki valami dallam 
került a fülébe, amit eddig nem játszott, nem hallott; nem játsz-
hat ta el zongorán, mert nem akart felkölteni, hanem mikor feléb-
redtem, elmondta ezt nekem. Rögtön eljátszotta, íme egy valcer 
volt, de teljesen más, mint amit eddig hallott; ez után gyors egy-
másutánban komponálgatott különféle táncdarabokat és egyebe-
ket; ez volt legnagyobb élvezete és nekünk legnagyobb örömünk." 

Nagyszőlősön adta Bartók Béla első nyilvános hangversenyét is 
1892. május elsején. Egy jótékonysági hangversenyen lépett fel a 
vármegyeháza nagytermében. Ekkor mutatta be Duna folyása" 
című saját szerzeményét. Általánosan ismert, hogy Bartók ezzel a 
művével aratta az első igazi sikerét. Az Ugocsa című lap is elra-
gadtatással írt róla, „fiatal genie"-nek nevezte a kis művészt, s 
megállapította, hogy „az előadott klasszikus darabok a legnagyobb 
kézi ügyességre vallanak", s a zongoraművészetre „nagy hivatott-
sága van." 

Bartók emléktáblája előtt Illyés Gyula versének sorai jutnak az 
eszünkbe: 

„Szikár, szigorú zenész, hű magyar 
(mint annyi társaid közt, — „hírhedett") 
volt törvény abban, hogy éppen e nép 
lelke mélyéből, ahová leszálltál, 
hogy épp e mélység még szűk bányatorka 
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl 
a hideg-rideg óriás terembe, 
melynek csillárjai a csillagok?" 

Volt benne törvény, mert Bartókon kívül csak nagyon kevesen 
ismerték igazán e „nép lelkének tükré"-t, a nép dalait. 

Ezeket gyűjtve és kutatva ismerte fel a szomszéd népek zenéjé-
nek jelentőségét is. 

Bartók Béla később népdalgyüjtő útjai során még visszatért 
Nagyszőlősre. 1911. november elsején az Ugocsa ezt írta: „Bartók 
Béla nagyszerű zeneművész Nagyszöllősre érkezett, hogy vidékün-
kön az orosz népdalt tanulmányozza." A román és a szlovák nép-



dalok mellett Bartók a helyi ukrán (ruszin ) népdalok iránt is érdek-
lődött, mert ezek szorosan összefonódtak a magyar népdalokkal. 
Népdalgyűjtő útjai során megismerkedett a nép életével, sorsával. 
A különféle nemzetiségű parasztok egymáshoz való viszonyáról 
ezeket írta, talán a vidékünkön szerzett tapasztalatai alapján is: 
„Békésen élnek egymás mellett; mindegyik a saját nyelvén beszél, 
saját szokásait követi, és természetesnek veszi, hogy más nyelvű 
szomszédja ugyanezt teszi. Döntő bizonyíték erre a nép lelkének 
tükre: maguk a lírai népdalszövegek. Ezekben alig-alig akadnak ide-
gent csúfoló sorok, ezek nem jelentenek többet, mint azok a népdal-
szövegek, amelyekben a nép például saját papjának vagy önmagának 
a fogyatékosságain mulat. A parasztok közt békesség uralkodik; gyű-
lölködést mást fajtájúak ellen csak felsőbb körök árasztanak!" 

Ki tudná megmondani, mi lett volna Bartók Béla sorsa, ha Nagy-
szőlősön nem a művészet iránt fogékony emberek közé kerül. 

Nemeskürty István „A kőszívű ember unokái" című könyvében 
azt írja a múlt század végi kultúráról, hogy még nem egyedül a 
fővárosban dőlnek el a dolgok, még a fővárostól távol is működik 
egy közvélemény. Egy ilyen közvélemény ad hangot például az 
Ugocsa című lapban a tehetséges Bartók Béla jelentkezéséről: ,A 
kis Bartók Béla első nyilvános fellépése alkalmából szép díszes 
csokrot kapott. Méltó elismerés illeti meg Nagy Gábor karmestert 
és énektanárt, valamint Mihalik József urat, kik fáradhatatlan 
buzgósággal működtek közre az est sikerében." 

„Ugyanilyen méltó elismerés illeti meg a névtelen tudósítót — 
írja Nemeskürty. — íme, egy falucska nagyságú megyeszékhelyen, 
sok száz kilométerre a fővárostól, egy iskolai hangversenyen sze-
repel egy tíz éves kisfiú, és a jelen lévő hírlapíró, aki talán életében 
nem jutott el nemhogy Budapestre, de talán Kolozsvárra vagy Deb-
recenbe se, megállapítja róla, hogy zseni. És igaza lett." 

Nos, hogy ki volt ez a jövőbe látó hírlapíró, még ma sem tudjuk 
pontosan, csak gyanítjuk, de ismerjük a polgári iskola tanárait és 
a tanfelügyelőt, aki Bartóknénak egy évi szabadságot adott, hogy 
Pozsonyba vihesse a fiát taníttatni. 

Nem voltak ezek azért annyira világot nem látott emberek, ha-
nem igen művelt, széles látókörű egyének, akik jelentős szerepet 
játszottak a város kulturális életében a múlt század végén, de vol-
tak köztük igazán nagy tehetségű személyiségek is. 



A korabeli iskolai értesítő feljegyezte „irodalmi működés"-üket. 
Nagy Gábor Bartókot magyarra, földrajzra és énekre tanította, 

közérdekű cikkeket írt a „Szatmár és Vidéke" és az Ugocsa című 
lapokba, lelkes szervezője volt mindenféle kulturális rendezvény-
nek. Váradi Sternberg János róla feltételezte, bogy ő írta az Ugo-
csába a Bartókot méltató cikket. 

Mihalik József (1860—1925) a polgári iskola 1. osztályában Bar-
tók Béla osztályfőnöke, a Magyarországi Kárpátegyesület tiszte-
letbeli, a Kir, Magy. Természettudományi, az Országos Régészeti 
és Embertani Társulat rendes tagja. írt archeológiai s műtörténeti 
értekezéseket az „Archeológiai Értesítő"-be, földrajzi s honismereti 
közleményeket a „Turisták Lapjá"-ba, társadalmi s közművelődési 
cikkeket a „Kassai Szemlé"-be, az Ugocsába s néhány fővárosi lap-
ba. Később elkerült Nagyszőlősről és a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjául választotta. Számos nagy jelentőségű mű-
vészettörténeti munkának ő a szerzője. 

Baranyai Gyula a nagyszőlősi polgári iskola igazgatója, a Ma-
gyar Királyi Országos Közoktatási Tanács kültagja. Megjelent tan-
könyve: Természetrajz a népiskolák számára. Pozsony, 1891. Tan-
ügyi cikkeket írt a „Felső Nép- és Polgári Iskolai Közlöny"-be. 

Nagyszőlősön született fia, Baranyai Zoltán (1888—1948) iroda-
lomtörténész, diplomata és jogi író, Bartók későbbi svájci és ame-
rikai útjának előkészítője. 

Baranyai Gyula elődje a polgári iskola élén Láng Mihály igaz-
gató volt, aki itteni működése alatt munkatársa volt a Beregnek 
és az Ugocsának, több tankönyvet is írt. 

1886-tól az állami polgári iskola tanára volt Spolarich János. 
Ettől az időtől munkatársa, 1888-től szerkesztőtársa az Ugocsá-
nak. Több tanügyi, közgazdasági és egészségügyi cikket írt a lapba. 
Szerintem a Bartókról szóló kritikának is ő lehetett a szerzője. 
1896-ban megírta az Ugocsa hírlap történetét és „Élet és Iskola" 
címen szemelvényeket közölt tíz évi „hírlapirodalmi dolgozatai-
ból. 

Az Ugocsát 1885. június 28-án Lator Géza (1857—1888) jog- és 
államtudományi doktor, megyei főjegyző alapította s az év végéig 
szerkesztette is. 1886. január elsejétől Papp Zsigmond (1856— 
1889) megyei aljegyző lett a szerkesztője. Több cikke és verse jelent 
meg a Beregben és az Ugocsában. 



Nagy műveltségű, külföldi egyetemeket végzett személyisége 
volt a múlt század végi Nagyszőlősnek H cigar a Viktor ügyvéd, or-
szággyűlési képviselő, aki tevékeny szerepet vállalt az oktatásügy 
fejlesztésében. 

Több cikke jelent meg az Ugocsában Nagy Zoltán nagyszőlősi 
születésű técsői aljárásbírónak és Ráthőnyi Lajos országgyűlési 
képviselőnek, aki 1887-ben ismertette Ugocsa vármegye szerepét 
az 1848—49-es forradalom és szabadságharc alatt. 

A ruszin művelődés jelentős képviselője volt Szabó Eumén görög 
katolikus esperes lelkész, aki egyházi szláv nyelvtankönyvet, gyer-
mekek számára pedig ima- és énekeskönyvet adott ki. 

Aczél László (1849—1906) volt Ugocsa megye tanfelügyelője, a 
népoktatás irányítója. О adott Bartóknénak egy évi szabadságot. 
Legismertebb munkája: Ugocsa megye ismertetője. (Miskolc, 
1902.), Ugocsa vármegye népoktatásügye. 1S80—1902. (Bp., 1908). 

Valamennyien valóban olyan emberek voltak, akik hajlandók-
nak mutatkoztak önzetlenül áldozni a kultúráért, sőt — ahogy Ne-
meskürty írja — „kötelességüknek érzik az áldozatvállalást." 

Bartók Béla tehát ilyen szellemi légkörbe került a múlt század 
végi Nagyszőlősön, ezért figyeltek fel nem mindennapi tehetségére. 

Bartók Béláék lakóháza szomszédságában állt az egykori Rá-
thonyi-kastély, jelenleg a 4. számú középiskola régi épülete. Itt 
élt az a Ráthonyi alispán, akit Mikszáth Kálmán „Akli Miklós" 
című regényében szerepeltet. 

Mikszáth szerint Ferenc császár egyszer kegyesen meghívta 
Ráthonyit a Burgba az udvari bálra: 

„Lőn, tehát, hogy tekintetes, nemes és vitézlő Ráthonyi István uram, 
Ns. Ugocsa vármegye alispánja megkapta a meghívót a legszűkebbkörű 
udvari bálra Bécsbe, ami nagy port vert az egész környéken, mert soha 
még egyszerű nemest nem ért ekkora nagy tisztesség. 

A főispán, báró Perényi, akinek az ősei nem egy király asztalánál 
törülték meg a szájukat s nem egy király az övékénél, felette cso-
dálkozék, hogy ő nem kapott meghívót." 

„Még regényesebbé tette a meghívást a szomszédos Károlyi gró-
fok mellőzése, sőt a párdányi grófot, Butiért is kifeledték, aki pedig 
grata persona az udvarnál. Mért éppen Ráthonyi? Hiszen az igaz, 
hogy nagy birtokú nemesúr, derék ember, de csak a második vic-
ispán. És az is csak Ugocsa megyében, amelyik non coronat." 



A meghívás oka pedig egyszerű. v< : . Ráthonyi birtokolta Akiit, 
a kis magyar falut Halmi mellett. A császár azt szerette volna 
megvenni kedveit mulattatójának, Akli Miklósnak. Ha már a csá-
szár ilyen nagylelkű volt, Ráthonyi sem lehetett garasoskodó. Egy 
szál rózsáért, amely a császárné hajában volt, odaadta a falut. 

Amint látjuk, Mikszáth Kálmán is ismerte az „Ugocsa non co-
ronat" (Ugocsa nem koronáz) szállóigét, akárcsak Ady Endre. Fel-
tehetőleg Tóth Béla „Szájrul szájra" című 1895-ben megjelent szál-
lóige—gyűjteményében olvashatták. 

A történelmi eredetű szállóigének két magyarázata is van. 
Az egyik magyarázat szerint: Ugocsa rendei üzenték az I. Fer-

dinánd koronázására szóló meghívó levélre, minthogy az 1505-i 
rákosi országgyűlésen az ország rendei úgy határoztak, hogy II. 
Ulászló halála után idegent többé nem választanak királlyá. 

A második magyarázat szerint jóval későbbi eredetű a szállóige. 
„Ugocsa non coronat!" — kiáltotta Ugocsa követe a III. Károly 

által 1722-ben tartott pozsonyi országgyűlésen, amikor a pragma-
tion sactio (ünnepélyes uralkodói rendelet) ama szakaszát tárgyal-
ták, hogy leányörököst megkoronázzanak-e vagy sem. A rendek 
egyhangúlag a koronázás mellett nyilatkoztak, egyedül az ugocsai 
követ mondott nemet; de mivel a legkisebb vármegyének a követe 
volt, a szava nem sokat nyomott a latban. Mária Teréziát csak 
megkoronázták. 

Ez időtől lett ez a szállóige az értelmetlen dac, ugyanakkor a 
bátor szókimondás jelképe is. 

Ismert írószülöttei is vannak Nagyszőlősnek. Itt született 1877. 
február 5-én Nagy Endre író, újságíró, konferanszié, az irodalmi 
színvonalú magyar kabaré megteremtője, akit Ady Endre és Móricz 
Zsigmond „becses írónak és politikai harcostársnak" tekintett. 
Egyik elbeszélésével együtt a „Szlovenszkói magyar írók antológi-
ája" II. kötetében ezeket üzeni a vidék olvasóinak: „Jó azt tudni, 
hogy ha lelkemmel hazalátogatok, még mindig vannak, akik rám 
emlékeznek." 

Szeretnénk, ha ezután is úgy lenne! 
Nagyszőlősön született Neufeld Béla (1894—1962) orvos és köz-

író, aki tagja volt a Galilei-körnek, munkatársa a Jászi Oszkár 
szerkesztette Huszadik Századnak, a kolozsvári Korunknak, a po-
zsonyi Az Út és Új Szó című lapoknak. Fábry Zoltánnal együtt 



hirdette előadásaiban, hogy a haladás oldalán állók gyűlölik a fa-
sizmus embertelenségét. Nagyszőlősön a „szegények orvosa"-ként 
ismerték. Baráti köréhez tartozott Czabán Samu és a Fancsikán 
tanító Ilku Pál. 

Életének utolsó éveiben Nagyszőlősön élt, és itt is halt meg Cza-
bán Samu (1878—1942), a haladó szellemű magyar pedagógus. 
1939-ben költözött ide Beregszászból. Az egykori Tulipán utcában 
laktak. 1942. december 16-án mindössze néhány barátja, szom-
szédja kísérte el utolsó útjára. Sírja a régi református temetőben 
van. A sírhalma előtt állva Ady Endre „A magyar tanítókhoz" című 
versét idézhetjük: 

„Itt volna hát a szent, a várt Szélvész, 
Tespedt tavat mely fenékig zavar? 
Alázását ki oly bűnösen tűrte, 
Lázad hát az Élet alágyűrtje, 
A tanító, a legrabab magyar?" 

Győry Dezső „A veszedelmes ember" (1950) című regényében 
örökítette meg Czabán életét. 

Néhány lépésnyire Czabán Samu sírjától találjuk Révész Imre 
(1859—1945) magyar festő síremlékét. Révész Munkácsy tanítvá-
nya volt. Vásznain nagy szeretettel festette meg a századvég és a 
századelő parasztságának az életét. Legjelentősebb a Panem! (Ke-
nyérért!), Petőfi a táborban című festménye. 

Révész, eredeti nevén Csebray Imre fiatal korában itt nevelke-
dett Nagyszőlősön nővérénél, Csebray Margitnál, aki postamester 
volt a városban. Majd később, amikor már ismert festő lett, nya-
ranként vissza-visszatért s rajzolgatta a környékbeli pásztorokat, 
parasztokat, a kenyerét hegedűvel kereső cigányokat. Petőfi szá-
mos költeményéhez készített illusztrációt. 

Lányával, Tabódyné Révész Klárával 1942-ben telepedett le 
végleg Nagyszőlősön és itt élt 1945. február 3-ig. Mostani sírem-
lékét 1986-ban avatták fel. A festőről a városban iskolát és utcát 
neveztek el. 

Több irodalmi alkotás örökítette meg a Nagyszőlősön lebukott 
partizánok harcát. A cipőgyár épületének falán láthatjuk azt az 
emléktáblát, amely a Pataki Ferenc vezette partizáncsoport tagja-



inak állít emléket. 1944. június 17-én végezték ki Handera Ilonát, 
Mihajlo Hecskót, Leisman Jenőt, Lebovics Jenőt, Farkas Mórt, 
Farkas Szerénát és Schwartz Mórt, mert Pataki Ferencet és társait 
támogatták. Tevékenységükről Falus György és Dohány Zoltán „A 
Megbízott" című dokumentumregénye szól. 

1945 után Nagyszőlősön egyetlen magyar nyelvű lap sem jelent 
meg. Hetente három alkalommal látott napvilágot a Kommuniz-
mus Zászlaja című ukránból fordított járási újság, amely jelenleg 
Nagyszőlős-vidéki Hírek címen jelenik meg. 

Nagyszőlősi irodalmi sétánkat fejezzük be Ady szavaival: „S itt 
készült el legjobban a talaj a jövőre... Ez a tájék Magyarország 
dagasztó teknője, s ennek a fajtájából, a mi fajtánkból s e vidékről 
kellett s megindult magyar intellektuális forradalomnak vitézeket 
kapnia." 

Ahol a Tisza már csendes szelíden kanyarog és búcsút int a 
hegyeknek, Királyháza mellett áll egy kicsinyke várrom, Nyaláb-
vár romja. 

A néhány romos kőfalból álló helyről nagyon kevesen tudják, 
hogy egyike ez a legjelentősebb irodalmi emlékhelyeknek, mert 
„bölcsőhelye" volt ez a vidék a XVI. század elején született tisztán 
magyar nyelvű irodalomnak. 

Nyalábvár helyén V. István (1270—1272) uralkodása idején csak 
egy királyi ház, „domus regalis" állt. A király szívesen vadászott 
a felső Tisza völgyben. Ahogyan az udvari nép egyre több lett, a 
ház körül egy falu, Királyháza keletkezett. 

IV. Kun László (1272—1290) építtette fel itt a várat ellenségei 
ellen, s Nyalábvárnak nevezte. A vár állítólag nyaláb (búzakéve) 
formájáról kapta a nevét. 

A vár őstörténetébe illeszkedik „A szép asszony dombjá"-nak 
regéje, amely úgy tartja, hogy Nyaláb, a vár ura a szomszédos 
Kankóval együtt a környék leghíresebb harambasája volt. Amikor 
nem sikerült Kankónak és Nyalábnak megkaparintaniuk Dobos 
Ilka grófnő kezét, s emiatt inkább meggyilkolták a szép asszonyt, 
II. András felkínálta a várat Mike fia Bálintnak, de az nem fogadta 
el, hanem inkább remete lett belőle. Amint azt Kankó várával kap-



csolatban láttuk, Nyalábvár esetében sincs történelmi alapja a 
mondának, hisz II. András idején még nem épült fel a vár. 

Károly Róbert sokáig nem adott donációt senkinek a várra, mert 
felismerte stratégiai szerepét. Nyaláb vára a máramarosi sóút el-
lenőrzését szolgálta. A huszti vár felépülte után Nyaláb szerepe 
csökkent, ezért egy ideig Macska Domokos, huszti várkapitány di-
rigálta az ügyeit. 

Nagy Lajos király Drág vajdának adományozta. A gazdag vajda 
jó viszonyban volt Zsigmond királlyal is. 

Zsigmond azonban 1405-ben Perényi Péternek ajándékozta a vá-
rat. A Perényiek ettől kezdve 117 éven keresztül pörösködtek a 
vár miatt a Drágffyakkal. A Perényiek várnagyai megvámolták a 
sószállítmányokat, elhajtották a környékbeli nemesek nyájait, so-
kat közülük bebörtönöztek. 

Csak Mátyás király erős keze tudott rendet teremteni a mara-
kodó főurak között. 

A hagyomány szerint Mátyás hosszabb időt is töltött néha a 
várban, kedvére való solymászó terület volt ez a vidék. 

1514-ben a huszti várral együtt Perényi Gábor volt Nyalábvár 
ura. A Dózsa Györgyhöz csatlakozó parasztok és nemesek megost-
romolták az erődítményt, de Perényi Gábor Huszt várából felmentő 
sereggel érkezett és szétkergette az ostromlókat. 

A huszti vár hamarosan visszaszállt a koronára, ezért Perényiék 
Nyalábvárba költöztek. 

Perényi Gábor 1526-ban elesett a mohácsi csatában. Özvegye, 
Frangepán Katalin az örökséghajhászók zaklatásai és a pártszen-
vedélyek fellángolásai miatt itt talált nyugalmat. Fivérével, Fran-
gepán Ferenc kalocsai érsekkel együtt ő maga Szapolyaihoz húzott, 
de fiát, Jánost már Ferdinánd hűségére nevelte. így aztán mindkét 
király udvarában voltak szószólói. Nyugodtan élhetett, áldozhatott 
a művészetre, az irodalomra. 

1508-ban Nyalábvárba menekült a pestis elől Paulus Crosnensis 
Ruthenus, a krakkói egyetem tanára, aki humanista nevéről ítélve 
rutén (ruszin) származású lehetett. Ruthenusról tudjuk, hogy ki-
nyomtatta a nagy magyar humanista költő, Janus Pannonius ver-
seit és Perényi Gábornak ajánlotta. Az ajánlásban dicséretével hal-
mozta el a Perényiek „megerősített, s szinte bevehetetlen várait", 
különösen Nyalábvárat, melyet „szőlőtermő dombon, finom művé-



szi érzékkel emeltek s amely az arra elhaladó utasokat kívülről is 
gyönyörködteti magas falaival, szép épületeivel, kecses párkánya-
ival és tornyaival, melyeket mintha nem is emberi kéz, hanem 
isteni művész formált volna olyan tökéletessé." De a legnagyobb 
dicséretet maga a vár szerény és mértékletes, nyájas és barátságos 
ura érdemelte ki, akinek „ajtaja szegény és gazdag előtt egyaránt 
tárva-nyitva áll." 

A Perényi-Frangepán család birtokából került elő később az a 
kézirat, amely Gcileotto Marziónak Mátyás király bölcs mondásai-
ról és tetteiről szóló feljegyzéseit tartalmazta. Könyvtárukban 
megvolt a Bereg megyei Haláborról származó Halábori Dobos Ber-
talan által másolt Döbrentei-kódex (1508) és a Murmelius-féle 
lexikon, amelyet 1533-ban Krakkóban adtak ki, s a latin szavakat 
a német mellett magyar nyelven is értelmezte. Ennek a lexikonnak 
egyetlen példányát — amit Perényi István a fiainak ajánlott — a 
schwazi (Ausztria) ferences kolostorban őrizték meg. 

Mindezek az adatok azt jelzik, hogy a Perényiek számára nem 
volt közömbös a magyar nyelv, a magyar irodalom ügye. 

Nemeskürty István „A magyar népnek, ki ezt olvassa" című 
könyvében így ír Nyalábvár irodalomtörténeti jelentőségéről: A 
régi Magyarország északkeleti csücskében, Ugocsa vármegyében, 
Huszt és Nagyszőlős között a Tisza bal partján egy hurkosán ka-
nyarodó mellékág melletti domb áll Nyaláb vára. Hátát nyolcszáz 
méteres hegyeknek veti; a Máramarosi-havasok e végső kifutása-
inak védelmében néz a szélesen kitáruló síkságra. A vár a látóha-
tárra rajzolódó hegyek karéjában apró kis buckának tűnik, de a 
síkságon mégis az egyetlen valamirevaló magaslat, s Husztig nincs 
is más erősség. Uralja a síkságot és a Tisza átkelőhelyét. Ez a 
lakályosan berendezett várkastély a gazdag és hatalmas Perényi 
család fészke. Perényi Gábor főispán elesett a mohácsi csatában. 
Özvegye él itt kisfiával és udvartartásával. Papok, tanítók, apró-
dok; nemesi rokonság. Az özvegy, Frangepán Katalin, János király 
odaadó hívének és diplomatájának, a római Ara coeli kolostorból 
a mohácsi csatavesztés hírére sietve hazatért Frangepán Ferenc 
kalocsai érsek nővére. Müveit, okos asszony. 

1532. március tizenegyedikét írunk. Este van. 
Itt és ekkor, ebben a főúri várkastélyban kezdődik a magyar 

nyelvű nyomtatott reneszánsz irodalom. 



Olyan fellengzősen romantikus a helyszín, a környezet, sőt még 
a zenei hatás is — akár hisszük, akár nem: harangszó kondul, s 
ez a középkorra annyira jellemző bánatosan komoly zengés mintha 
egy elmúló korszakot búcsúztatna —, hogy a XX. század szertelen 
érzelmektől tartózkodó olvasójának csak vonakodva merjük bemu-
tatni, pedig pontosan így és ekkor, harangszó közben, alkonyatkor, 
egy várkastélyban íija le KOMJÁTI BENEDEK tanítómester e 
szavakat, nagy művének, Szent Pál leveleinek magyar fordításá-
hoz: „Vége lett szent Gergely pápa estin nagy miseharangkor. A 
Jézus Krisztus születésének utána ezerötszáz harminckét eszten-
dőbe. 

Nem telik bele egy év, s a kéziratot a magyar határhoz közel 
eső lengyel székvárosban, Krakkóban kinyomtatják. 

A magyar irodalom történetében új korszak kezdődik." 
Nyalábvárba az özvegyen maradt Frangepán Katalin 1530-ban 

hívta meg fia nevelőjének a humanista tudóst, Komjáti Benedeket, 
aki Bécsből a huszti várba menekült a török elől, innen került 
Perényiné udvarába. 

Komjáti nevelői munkája mellett lefordította magyar nyelvre az 
Újszövetség egyik legnehezebb részét, Pál apostol leveleit. 

Perényiné „régtől fogva egyebeket is onszolt és kért rá bőséges 
adományval és fizetésekvei, nemcsak az szent Pál apostol levelei-
nek, de még több szent írásnak magyar nyelvre való fordojtására 
is", annak ellenére, hogy rendelkezett régi magyar nyelvű fordí-
tással, de annak „értelme" is „olvasása" is nehézkes volt. Komjáti 
„egy diák szót két vagy három magyar szóval" igyekezett kifejezni 
a „nagyobb és teljesb és könyvebb értelemnek okáért". 

Munkájával — mint azt már említettük — 1532-ben el is ké-
szült, és úrnőjének költségén 1533-ban „Epistolae Pauli lingua 
hungarica donatae. Az szent Pál leuelei magyar nyeluen" címmel 
a krakkói Hyeronimus Vietor nyomdájában kinyomtatták. 

A királyházi református templom falán elhelyezett márványtáb-
la így őrzi ennek az emlékét: „E mellett a templom mellett emel-
kedő dombon állt a most romokban heverő „Nyaláb-vár", amelynek 
falai között fordította magyar nyelvre Pál apostol leveleit Komjáthi 
Benedek az Úrnak 1532-ik esztendejében." 

Komjáti Benedek vállalkozása újabb fordításoknak lett az ösz-
tönzője. 



Bod Péter a Magyar Athénasban (1766) azt írta, hogy Pesti Gá-
bor éppen az 1530-as években volt ugocsai főesperes, tehát ismer-
hette Komjáti fordítását. Pesti Gábor 1536-ban nyomtatta ki ma-
gyarul Bécsben a Négy evangéliumot és Esopus fabuláit azzal a 
céllal, hogy az „olvasás hihetetlen gyönyörűségében" a csak magyar 
nyelvet ismerő embereket részesítse. 

„Mivel látom, hogy majdnem minden halandó és a földkerekség 
nemzeti fordítások csodálatos sokaságával bővelkednek, és szerte 
a világon ezen serénykednek: hogy hazájuk dicsőségét valamics-
kével gyarapítsák, azáltal, hogy övéiknek mind nyelvét, mind szel-
lemét finomítják és mind szélesebb körben terjesztik el; miért ne 
szabadna nekem is — kérdem én — a mi nyelvünket és a mi szel-
lemünket a régi bölcsek tudományával gyenge erőm szerint ékesí-
teni, és a hazáért, melynek mindnyájan adósai vagyunk, fárado-
zom" — vallotta Pesti Gábor szenvedélyesen keres olvasóinak 
szánt üdvözletében az Esopus fabuláihoz írt előszóban. 

1532-ben a Krakkóból hazatérő Sylvester János Perényi János 
Ugocsa és Máramaros vármegye főispánjának pártfogása alatt 
húzta meg magát, míg nem 1534-ben Budán és Pápán keresztül 
Új szigetsárvárra Nádasdy Tamás birtokára nem került, ahol aztán 
lefordította és kinyomtatta 1541-ben a teljes Újszövetséget. 

„Magyar-latin grammatiká"-jában Sylvester így emlékezett 
szülőföldjére: „Van egy mezőváros hazánknak azon a táján, ame-
lyet MEGGYES ALJ A-nak neveznek, és Perényi János úr, nekem 
legkedvesebb uram birtokán fekszik." 

Komjáti Benedek, Pesti Gábor és Sylvester János pályája egy 
ponton, Ugocsa megyében találkozott. 

Perényi János Sylvester Jánoson kívül támogatta Ozorai Imre 
és Batizi András reformátorok tevékenységét is. 

Nyalábvár falai között készült jóval korábban, mint Komjáti for-
dítása egy szláv nyelvű vallási témájú kézzel írott könyv, az úgy-
nevezett Korolevói evangélium (Korolevszke evangelie), amelynek 
a szerzője, Sztaniszlav 1401-ben írta gazdagon díszített könyvét. 

Az evangélium nyelvezetére a templomi szláv nyelv használata 
mellett jellemző az élő népnyelv alkalmazása is. 

Nyalábvárát tehát a vidékünkön nemcsak a magyar, hanem a 
helyi szláv nyelv első őrhelyének is kell tekintenünk. 

A vár még 1672-ig maradt a Perényiek birtokában. 



1661 augusztusában Nyalábvár alatt tartózkodott Evlia Cselebi, 
a híres török világutazó. Élményeiről így számolt be: „Innen egy 
óra alatt Nyalábvár várához mentünk. Foglyainktól kérdezősköd-
tem e vár építője felől s ezek így mondták: „Ferdinánd király épít-
kezése, aki Budára bezárkózván Szulejmán khánnal harcolt." E 
vár Erdélyhez tartozik. Néhányszor öt-hat hónapig is ostromolták 
e várat a felső-magyarországiak, Kassa bánja és a fruska magya-
rok, de nem győzhettek. Vára a Tisza partján van, kőépületű, na-
gyon erős, meredek vár. Egyik oldaláról sincs körüle magaslat. A 
várban német 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. id-ul-azha 
hetedik napján (1661.VIII.12.) a vártól egy ágyúlövés távolságban, 
a Tisza partján tágas mezőn foglalt helyet. Kiadatott a rendelet, 
hogy tizenöt nap és éjjel itt maradunk s kirendeltettek az őrök. A 
Tiszának átellenében 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 Ti-
szán magyar szerkezetű malmok vannak." 

A Wesselényi-összeesküvés felfedezése után Zrínyi és Frange-
pán kivégeztetésekor I. Lipót fellépett az ellenzékiségre hajló Pe-
rényiek ellen is, bár azok távol tartották magukat minden mozga-
lomtól. A várba Lipót császári őrséget küldött. Perényi György, az 
akkori várúr Andrássy Miklós Gömör megyei főispánhoz írt levelet, 
s Krasznahorka várába kért menedéket: „Mert őfelsége német pre-
sidiuma ide Nyaláb várába beszállván, minden házaimból kiszorí-
tottak elannyira, se magamnak, se feleségemnek, cselédeimnek, se 
pedig kevés javaimnak, boraimnak s egyéb portékáimnak semmi 
helye nincsen, azonban ha szinte változás is találna bennünket, 
nem tudnánk magunkat hová venni." 

A császár megunva a Perényiek panaszkodásait, 1672-ben el-
rendelte a vár lerombolását. 

A Thököly-szabadságharc ideje alatt 1677. október 10-én Ki-
rályházánál Nyalábvár alatt fényes diadalt arattak a francia pén-
zen Lengyelországban toborzott és Máramarosban megerősített 
kuruc csapatok Schmid császári seregén. A császáriak részéről 
1500 ember esett el vagy lett harcképtelenné. A kurucok között 
nagy számban lehettek máramarosi ruszinok. Feltehetően erről 



emlékezik meg a „Csinom Palkó" kezdetű kuruc kori dalnak ez a 
részlete: 

„Sok tokosnak mentél te már 
Eltének végére, 
Szabadosan öszvementél 
Ütközetből véle. 

Sok szerencsét próbáltál te 
Velük német ellen, 
Holott soha nem voltál te 
Szerencsétlenséggel. 

Sok cifornyás német urat 
Rabságba hajtottunk 
Sok kalapot mezőségen 
Öszve is tapodtunk." 

Királyházáról nősült Várady Antali 1819—1885) ügyvéd földbir-
tokos, Petőfi barátja. Felesége Ruflfy Ida volt. 1846 nyarán tartot-
ták esküvőjüket Pesten, s ekkor Petőfi és Jókai voltak a tanúik. 
„Hűséges barátom mátkájának" címmel „Ruffy Idának" alcímmel 
Tompa Mihály írt hozzá tisztelgő költeményt. 

* * * 

Akli község a magyar irodalomban Mikszáth Kálmán Akli Mik-
lós" című regénye révén vált ismertté. 

A regény Ferenc császár uralkodásának csípős, maró szatírája 
Akli Miklós udvari mulattató élettörténetébe ágyazva. 

Akli Miklós „zseniális fickó volt, aki beszélt vagy hat nyelven, 
ösmerte az irodalmakat, tudott minden forgalomban levő anekdo-
tát és furaságot, otthonos volt mágiában, a nyugati és a keleti 
bűvészetekben, tudott tenyérről jósolni és a csillagokról, ügyesen 
csinált meg minden kártyakunsztot, pompás verseket és ódákat 
írt a császár születés és névnapjára... Szóval, minden tudományhoz 
hozzászagolt valamennyire..." 



A regény különböző fejezeteiből elég részletesen megismerhetjük 
Akli Miklós regényes életrajzát. 

Megtudhatjuk, hogy Ugocsa megyéből származott. Édesanyja öz-
vegy tímárné volt. Halmiban, Akli közelében éldegélt. Miklós elő-
ször Münchenben, a piktorok akadémiáján tanult, ahol tréfáival, 
diákcsínyeivel magára vonta a bajor választófejedelem figyelmét. 
Ez előbb udvarába fogadta, majd pedig átendegte Ferenc császár-
nak Bécsbe. Ott aztán részint egy szerelmi idill, részint egy rend-
őrségi kaland középpontjába került. 

Mikszáth úgy beszélt Akiiről, mint a német szájhagyományban 
közismert figuráról, akinek a tréfáit a magyarság kigúnyolására 
gyakran felhasználta a „német sógor". 

Arról, hogy Mikszáth kitől hallott Akli Miklós történetéről, ke-
veset tud az irodalomtudomány. Több vidékünkhöz kapcsolódó tör-
ténettel együtt hallhatott Akliról is. 

Történelmi tény viszont az, hogy Akly család valóban létezett 
és az Ugocsa megyei Akli közséből vette eredetét. A XV. század 
első felében élt Akly Mihály, Adorján, Illés és Sebestyén. Későbbi 
korban ez a családnév nem fordult elő ezen a környéken a regény-
hős nevén kívül. 

Az akliak is ma már csak Mikszáth regényéből tudják, hogy Akli 
Miklós hogyan lett akli. 

Nevetlenfalu nevéhez egy helyi anekdota fűződik. 
Egykor Deákfalvának nevezték, de mivel az írni tudó embert a 

környéken lakó románok „gyák"-nak mondták, ezért a községet 
Gyákfalvának hívták. Ebből lett aztán a Gyakfalva. A „gyak" igé-
nek a régi magyar nyelvben fajtalan, csúnya jelentése volt, s emiatt 
a falubeliek szégyellték a község nevét. 

Történt egyszer, hogy a falu felé lovagolt egy kapitány, s szem-
betalálkozott egy onnan jövő parasztlánnyal. A kapitány tréfából 
megkérdezte: 

— Honnan jő? 
A lány elpirulva azt felelte: 
— Ejh! Nincsen annak a falunak neve! Nevetlen. 
Az alispán tudomására jutott a lány ügyes felelete, és eltöröl-

tette a község régi nevét. 1720-ban nyilvános rendelet folytán Ne-
vetlenfalunak nevezték el a községet. 



Ebből a faluból vette származását a híres Zápolya család, ame-
lyet azelőtt Deáknak, latinul Literatusnak neveztek. így tudja 
Szirmay Antal Ugocsa megyéről szóló müvében. 

Forgolány Nevetlennel szomszédos község. 
A falu mai helyén valamikor a Tisza folyt. A folyó egyik szaka-

szán veszélyes örvény, forgó kavargott. A környékbeli erdőkben és 
mezőkön vadászgatott egy Jaros nevű vadász. A vadásznak volt 
egy nagyon szép lánya. Egyszer a lány vizet akart meríteni a fo-
lyóból. Amint lehajolt, hogy korsaját telemerítse, lába alatt lesza-
kadt a part, a lány belecsúszott a vízbe éppen ott, ahol a forgó volt. 
Az örvény elkapta s forgatta a lányt a víz felszínén, miközben az 
segítségért kiáltozott. A mezőn dolgozó emberek egyike meghallot-
ta, odaszaladt. Észrevette a vízben forgó lányt, s torka szakadtából 
kiáltozott: „Forog a lány, forog a lány!" 

A néphagyomány szerint később erről nevezték el az itt kelet-
kezett települést Forgolánynak. 

Karácsony János, a falu egykori jegyzője 1865-ben a Magyar 
Nyelv XX. számában közölt cikkében is úgy tudta, hogy a község 
„egy leányról neveztetett el, aki bizonyos sajátságos fordulatairól 
neveztetett el Forgó lánynak." 

Szabó István „Ugocsa megye" című monográfiájában azt talál-
juk, hogy 1300-ban egy bizonyos Fargalan fia, Domokos szerepel 
az ugocsai nemesek között. Ez a család lehetett a falu névadója. 

Forgolánynak gazdag a népköltészete. Az általában szokásban 
lévő lakodalmi rigmusokon kívül itt a halotti torra is verssel hívják 
meg a gyászszertartás résztvevőit. 

A „Madár Ferbi", „Patkó Bandi", „Rózsa Sándor", „Farkas Julcsa", 
„Nyitva van a Szendre báró ablaka" című balladákat a faluban is éneklik. 

Ismert mesemondója a falunak Kádár Endre. Meséinek hősei 
igazi jópofák, akik túljárnak mindenkinek az eszén. Ilyen a Táti, 
a „Részeges Péter" és a Palkó című meséi. 

A vidék népének életét és sorsát jól tükrözte Móricz Zsigmond 
„A boldog ember" című regénye. Forgolányban vette észre Joó 
György, „hogy lányok is vannak a világon", s akkor már semmi 
egyébre nem is tud gondolni az ember. 

Nagypalád Móricz Zsigmond népköltészeti gyűjtőútjának emlé-
két őrzi. „Vallomás az írásról" című művében az író így emlékezett 
itteni tartózkodásáról: 



„Ahogy tovább vándoroltam faluról falura — most már mester-
ségem volt —, Nagypalád határában éppen arattak az útfélen. 
Nagy csomó lány s legény — azazhogy legény s lány — állott a 
búzában. 

Odamentem hozzájuk, éppen ebédre harangoztak, kiállottak a 
munkából, körülvettek. 

Mondom nekik miben járok. Fogjanak csak hozzá dalolni, én 
meg leírom. 

Ellenségesen néztek rám. 
— Minek a? 
— Felviszem Pestre, könyvbe teszik, arra. 
— Minek azt? 
— Hogy az egész ország hadd tudja meg, milyen nóták vannak. 
— Hohó — értette meg egy menyecske —, hát mán ezután a 

nótára is adót akarnak vetni? 
S olyan barátsággal vettek körül, mint a végrehajtót — ezt már 

akkor se szerették. 
— Hát akkor húzzuk el a nótáját ennek az úrnak, mint Tas 

Mihály koma. Aki mikor a házát árverezték, cigányt hozatott, osz-
tán húzatta, míg a végrehajtót kifizette. Taktusra fizetett neki. 

A másik azt mondja: 
— Elég lesz úgy búcsúztatni, mint Pardi Gergely a feleségét 

Nagypeleskén... Egész életében mulatós muzsikáltató ember volt, 
há t amikor a felesége haldoklott, cigányt hozatott a halálos ágyá-
hoz. Az asszony meg kérte, hogy: „Kedves Gergelyem, legalább a 
halálos ágyamon ne mérgesíts..." A meg azt feleli: „Édes feleségem, 
muzsikaszó mellett kerültünk össze, muzsikaszó mellett váljunk 
el." 

De mikor aztán sikerült velük megértétnem, hogy adó pedig nem 
fenyegeti őket a nóta mián — összebarátkoztak a nótaszedóvel, és 
annyit, de annyit diktáltak, hogy a körmöm majdnem leszakadt, 
míg írtam." 

Móricz 1903. július 20 és augusztus 25 között járt ezen a vidéken 
először népköltészeti anyagot gyűjteni. Később még négy alkalom-
mal visszatért Szatmárba: 1904-ben, 1905-ben két ízben és 1906-
ban. A legtöbb időt szülőfalujában, Csécsén és Milotán töltötte, 
innen indult ki a környező falvakba. „Tiszta református községek 
ezek, színmagyar nép... —jegyezte meg gyűjtőfüzetében. — Nyoma 



sincs a népszínműből ismert nép-nek. S az újlaki színpadon, ha 
lobogós ingujjas, árvalányhajas és cifraszűrös Göndör Sándort, s 
mellette tarkabarka viganóban majd elrepülő Finum Rózsit látnak, 
— ők maguk úgy nézik, mint messze vidékről való idegen alakokat 
— s nem az édes mindnyájunkat ismerik fel benne, hanem azt 
mondják: — óh, micsodások vannak el-el-amoda az Aafődön! 

Mert az errevaló lányok Újlakon varratják a ruhát, divatlapból 
kiválasztott minta szerint, s meg kell adni, olyan finom ízlésű és 
szemnek tetsző, kedves színű ruhában ülnek össze vasárnap a 
templomban, hogy gyönyörűség végignézni a csoportokon. Csak 
éppen kalap nincs a fejükön, ebben különböznek a papkisasszo-
nyoktól; de a hajukat sem viselik leeresztve, hanem kontyba csa-
varva oly szorosan, simán fésülve, hogy a homlokukon feszül a 
bőr... 

A férfiak ruhája régi. Igénytelen és szinte dísztelen. A fejérnép 
sokat bíbelődik a kenderrel, s maga fonta-szőtte ruhában jár az 
„embere". Szúk, nehéz lebbenésű, hosszú gatya, kézelős és galléros 
ing „lengyelesen" varrva; teljesen dísz nélküli s jóformán zsinórta-
lan egyenes állású ujjas, alatta szövethátú „mejjes-puszli" — ez a 
ruhájok. Mindig csizmában járnak, s ha útra mennek, mellig érő 
bot a kísérő." 

Móricz Nagypaládon több mint 64 dalt jegyzett le. A legtöbb 
népdalt, 24-et, Illés Sándortól hallotta. De Sarkadi Róza, Gál Pista 
és Sándor, Deák Terca, Bagó Lászlóné is az adatközlői közé tarto-
zott. Dalaik, nótáik az itt élő emberek érzéseit tükrözték. 

„Nagypaládon végigmenni nem lehet, 
Mert azt mondják: fekete gyászt viselek. 
Gyász nékem már a rózsaszín ruha is, 
Gyászba hagyott engem a galambom is. 

Nagypaládon végigmenni nem lehet, 
Mert kinn állnak a paládi legények. 
Álljatok meg ti paládi legények, 
hadd lássam meg, ki a legény köztetek!" 

Móricz nemcsak sok nótát szedett össze ezen a vidéken, hanem 
írói élményének nagy részét is e tájról gyűjtögette. 



A szorgos munka és a jókedv, még ma is meghatározója a falu-
nak. „Híres gazda község ez..." — állapította meg Nagypaládról 
Joó György, Móricz „boldog ember"-e. 

„A Tiszahát színpompás népi kultúrája romlásában is foszforesz-
kált még annyira, hogy megejtsen" — írta Balogh Edgár úti nap-
lójában 1930-ban. 

Fertősalmás Nagypaláddal szomszédos község. 
Az 1717-es tatárbetörés emléke kapcsolódik a faluhoz. Itt esett 

a tatárok rabságába Szirmay Ilona, akinek a történetét Gaál József 
Szirmay Ilona című regényében örökítette meg. A tatárok fogsá-
gába esett Mikolay György is, aki kiszabadulása után hálából a 
Szatmár megyei Mikolán a templomban egy emléktáblát helyezett 
el, amelyen ez a szöveg olvasható. 

„Anno Domini 1717. A mikor a Pogány Tatárság Moldovábul 
Koczim felől Erdélybe Beszterczénél kiúté, a mezősséget véletlenül 
Kolosvár felől nagyobbára el száguldá, sok Keresztényeket 
honnyokban és futó úttyokban feli sákmányola, Szamos mellyékén 
Dés, felső a Nagy-Bányák, és Szatmár környékét Beregszázig, on-
nat Tisza két mellyékét Máramarosson által Borsánál dühösen ell 
rablá, s hajtá, engemet, aki ez emlékeztető Táblát ide tétettem, 
úgy mind Mikolai Mikolay Györgyöt, 29. Augusti, életemnek szinte 
45. esztendejében, édes felességemmel Witkay Erzsébettel, gyer-
mekeimmel, Szirmay Istvánt, felességével Gyulay Annával, test-
vérével Szirmay Ilonával és mostoha annyával Mikolay Judittal, 
Szirmay György özvegyével a kitül született Szirmay Ilona, ennek 
első férjétűl öregebb Szodoray Boldisártól származott gyerme-
keivel, Ugócsa Vármegyébül a Fertös-Almássi templombul, és 
ezen kivül 16 feleinkkel a Tatár rabságában esvén ell rabla. De az 
élő Isten kegyes ortzájának tekintete 30. Augustusban én magam, 
ezen Táblán ki nevezettek pedig az után nyoltzad napra, az egy 
árva rab Szirmay Ilonán kívül csudállatosan megszabadultak. 
Mellynek emlékezetére Augustusnak 29. napját egy akaratbul bű-
nön törődő lélekkel, szíves szent böjtöléssel, háromszor templom-
béli buzgó Isteni szolgállatra, s inneplésre szenteltük, következen-
dő maradékainknak is emlékezetül adván." 

Szirmay Ilona még két évvel ezután sem szabadult ki a tatár 
rabságból. Megmaradt a rabságból édesanyjához írt levele: 



„Én a Pogány Ta tártul ell raboltatván Szirmay György árva le-
ánya Illona, az édes anyám Mikolay Judith. A Pogány Tatár 100. 
aranyat kíván értem, az Nagy Isten nevébe kérem édes Aszonya-
nyámat, hogy szabadulásomba igyekezzék, mert én nékem már 
erőm sincs, majd mind ell fogyatkoztam a sok sírásba, és immár 
a Pogány el adott volna, de mind reménykedtem, hogy ell ne ad-
gyon, minden nap szid és vér, mondván: hogy ell ád a tengeren 
által Konstantinápolyba. Maradok leánya édes aszonyanyámnak 
életem fogytáig Szirmay Illona. Itt vagyok még Mingyer névű fa-
luba 1719. Adassék ezen levelem édes aszonyanyámnak illendő 
tisztelettel Erdélyben." 

A váltságdíj azonban nehezen került elő. Öt év elteltével még 
többet követeltek érte. György kapitány ilyen levéllel fordult a sze-
rencsétlenül jár t leány anyjához: 

„Isten éltessen Szirmay Györgyné! csudállom: hogy annyira ha-
lasztód leányod Illonáért való bé küldésedet a 300. arannyal. Én 
megmondottam voit a Generalis Virmondnak, a Gubernátor eő Ex-
cellentiájának is azt: hogy Eszék várában van egy Török rab, ezt 
hozzák bé Illonáért, de már van három hónapja, hogy a Dunán ell 
küldöttem utána. Mentül hamarébb azért megszerezd a 300. aranyo-
kat, és küld frissen. Veled én jól tettem, hogy leányodat meg váltot-
tam, te pedig késsel. Hanem még egy forgót ezüstet, és egy párducz 
bőrre való ezüst gombot lánczával külgy a 300. aranyon kívül. A Pap 
leányájért kell még 40. arany, a Szászért 67. tud meg, hogy ha te bé 
küldöd is az aranyakat, de ki nem adom Illonát, még azok is bé nem 
küldik. A leányod Illona jól van, nem, beteg, ezekrül engem hamar 
tudosícs.. Isten veled Szirmainé. Jót kíván György Kapitán. 1722." 

Ezeket a leveleket Szirmay Antal Ugocsa megyéről szóló köny-
vében tette közzé, s jól rávilágítanak az akkori idők viszonyaira. 

Nagypaláddal szomszédos község Péterfalva. 
A Tisza bal partján, jól termő földeken fekszik. Határában egy 

őskori település maradványaira bukkantak. A XII. századtól több 
okirat maradt fenn, amely említést tesz a faluról. 

Hagyományőrző község ez is. Az egykori Fogarassy-kastélyban 
a helytörténeti múzeum kiállítása tekinthető meg, a kastély kör-
nyékén pedig szabadtéri múzeumot rendeztek be. 

Péterfalván született Komáromy András (1861—1931) törté-
nész, irodalomtörténész, számos Ugocsai megyével kapcsolatos 



szakcikk szerzője, a vidék történetének lelkes kutatója. Középis-
kolai tanulmányait a máramarosszigeti főgimnáziumban és ma-
gántanulóként végezte, 1880-tól a budapesti egyetemen tanult. 
1885 végéig dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. 
Egész életén keresztül gyűjtötte az adatokat Ugocsa történetének 
megírásához. Nagy művével azonban, sajnos, nem készülhetett el. 
Csupán jegyzetei maradtak fenn, de így is több értékes munkája 
jelent meg Ugocsa megye keletkezéséről, Nyalábvárról és annak 
uradalmáról, az Ugocsa megyei levéltár anyagairól, több ugocsai 
család történetéről. 

Kastélya volt a faluban György Endre (1848—1927) földműve-
lésügyi miniszternek, közgazdasági írónak. 1878-tól Ugocsa megye 
halmi kerületének, majd 1887-től 1890-ig Bereg megye Munkács 
kerületének képviselője volt az országgyűlésben. Sokat tett a nép-
bankok, szövetkezetek fejlesztéséért. Állandó tagja volt a Márama-
ros—Ugocsa megyei református egyházmegyének, a tiszántúli egy-
házkerületnek. 

Kastélya jelenleg képtár. 
Ugyancsak innen származott el Kiss Ferenc (1928— ) iroda-

lomtörténész, kritikus, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének tu-
dományos munkatársa, a XX. századi magyar irodalom kiváló is-
merője. Tanulmányaiban Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Nagy 
László, Juhász Ferenc műveit elemezte közel hajolva a versek vi-
lágához. 

Bökény napjainkra Péterfalvával szinte eggyéforrt község. A Ti-
sza és a Batár között fekszik. Nevét a Büki családtól kapta. 

Valószínűleg innen származott a XVI. században élt Bekényi Be-
nedek. Werbóczi István familiárisa volt. Itáliában és Bécsben ta-
nult. 1505-ben kancelláriai titkár, 1514-ben latin nyelvű költemé-
nyeit Janus Pannonius tíz elégiájával együtt Bécsben adta ki. 
Ugocsa megyei származását illető feltételezésünket az is alátá-
masztja, hogy Janus Pannonius műveinek első kiadói valamilyen 
módon kapcsolatban álltak az Ugocsa megyei Perényiekkel. Beké-
nyi Werbóczi István által is ismeretségbe kerülhetett velük. 

Évszázadokon keresztül a Bay család volt a falu birtokosa. Is-
mert egyénisége a családnak Bay Mihály (XVII. század vége) követ 
és naplóíró. 1665-ben Bereg megye főjegyzőjeként Eperjesen Kom-
lósy Mihállyal és Kisfalusy Györggyel tiltakozott a protestáns val-



lás elnyomása és a német katonák zaklatása miatt. 1682-től mun-
kácsi várparancsnok lett s 1692-ben Thököly Imre Inczédi Mi-
hállyal együtt Konstantinápolyba küldte követként. Erről az útjá-
ról magyar nyelvű naplójában számolt be. Bay Mihály Thökölyvel 
együtt Nikodémiába költözött, s az ő követe volt az 1705-ös or-
szággyűlésen. Thököly halála után hazatért s II. Rákóczi Ferenc 
szolgálatába állott. Rákóczi Pápay Gáspárral Krímbe a tatár kán-
hoz küldte követségbe. Erről az útjáról is naplójában számolt be. 

Bökényben született fia, Bay István (1676—1742) naplóíró, aki 
„Memoriale diarium" című 240 oldalas eredeti emlékkönyvében 
örökítette meg a vidék és a Bay család történetét, a református 
egyház viszontagságait és az 1717-es tatárjárás eseményeit. Mű-
véből az Ugocsa 1890-ben szemelvényeket közölt. 

Bökényben szerzett birtokot 1755-ben nádori adományként báji 
Patay Sámuel, aki Kazinczyval levelezett és a neve műfordításai ré-
vén vált ismertté. Részleteket fordított le a hindu Pancsatantrából. 

Az 1848—49-es szabadságharc idején Fóris István bökényi lakos 
Kossuth hadnagya volt, itt temették el a falusi temetőben. 

Móricz Zsigmond Bökényben is gyűjtött népdalokat. Adatközlője 
Fóris István volt, 33 dalt jegyzett le tőle. 

A faluban gyűjtött népdalok a „Magyar népdalok" című gyűjte-
mény legszebb dalai közé is bekerültek: 

„— Tiszaháti fecske, 
Bökényi menyecske! 
Héj, mért jöttél te el 
Ez idegeny fődre? 

— Nem a Tisza vize 
Hozott engem ide; 
Héj, kedves babám szeme 
Csalogatott ide." 

Balogh Edgár írta: „Móricz Zsigmond bátorítására szerveztük 
új ifjúsági mozgalommá a gyaloglást, s most itt jártunk a forrásnál, 
ahonnan ő elindult... Bökényben is előttünk járt: itt nótát tanult. 
Nekünk is elénekelték, ez tetszett Móricznak: „Lement a nap a 
maga járásán, Sárgarigó szól a Tiszapartján..." 



„A boldog ember" című. regényében Móricz Bökényről is írt. 
Balogh Edgár pedig tucatnyi népmesét jegyzett le a faluban, me-

lyekből a losonci ,A Mi Lapunk" című folyóirat közölt is néhányat. 
A Szirmay-Fóris család pedig kötetben adta ki a helyi meséket. 
Vakációit Tiszabecsen töltő Szabó Lőrinc is járt erre. Nagybáty-

jával gyakran Bökényen keresztül ment Tiszaűjlakra. A Tücsök-
zenében megtaláljuk lírai emlékezését: 

„Gyalog mentünk, vagy, hogyha szekeret 
kaptunk, Bökénynek, a vashídon át. 
Révészek és komp szelte a Tiszát: 
a becsi part még Szatmár volt, s az a 
másik, az északi, már Ugocsa; 
S ahogy lebegtünk, az áradt vízen, 
szálfák úsztak mellettünk sebesen, 
szétrombolt tutajok; de épek is. 
Ha szekér vitt, és voltam a kocsis." 

Ha Bökényből Tiszaújlak felé megyünk, az út mentén megtalál-
juk azt a helyet, ahol egykor a legenda szerint Rákóczi fája tere-
bélyesedett. A hagyomány úgy tartja, hogy ehhez kötötte 1703. 
július 13-án a lovát a fejedelem. Itt zajlott le az az ütközet, amely-
ben a magyar és ruszin felkelőkből álló kuruc csapatok legyőzték 
Kende Mihály szatmári alispán katonáit, s átkeltek a Tiszán. 

A tiszabecsi ütközetről Jókai Mór „Szeretve mind a vérpadig" 
című regényének második fejezetében olvashatunk, de szó van róla 
Bárány Tamás „Rákóczi zászlai" című regényében is. 

A csata színhelyén egykor emlékmű állt, de azt 1945 után le-
rombolták. 1989. július 16-án az emlékművet újra felállították. 

Tiszaújlak neve a Rákóczi-szabadságharc kezdetének idejében 
került be a magyar irodalomba. 

A Tisza-parton vám- és sóház állt. Az itt szolgálatot teljesítő 
császári katonák kegyetlensége és durvasága váltotta ki Esze Ta-
más sókereskedőből a dühöt, az elkeseredett harcot amiatt, hogy 
elvették tőle sok fáradsággal megszerzett portékáját, őt magát pe-
dig útszélre dobták. 

Esze Tamás csatlakozott a bujdosókhoz, s „hat friss járású le-
génnyel egy éjjel becsapott Újlakra, megvette a sótiszteken elhaj-



tott jószágait, s a zsákmány fölötti általános örvendezésben ő így 
beszélt: 

— Ez csak olyan kis bolhacsípés volt a németnek. Nekünk se 
sokat használ, elmondhatjuk nagy büszkén, hogy elégtételt vet-
tünk a sárga németen. De az országon elkövetett sok törvényte-
lenségért vajh, mikor veszünk már elégtételt. Nem elegendő itt 
néhány porciószedő zsoldos agyonverése. Ily módon soha ki nem 
virágozhat a szabadság régtől hervadozó fája! Szét kell szaggat-
nunk a hálókat! Ki kell verni innét minden harmincadost, sótisztet 
kamarai embert... Országos felkelés kívántatik. Minden nemtelen 
és nemes, otthonlakos és fegyverviselő ember feltámadása" — ú j a 
Esze Tamásról R. Várkonyi Agnes „A kuniékor hősei" című művé-
ben. 

Esze Tamás hűségéről Rákóczi Ferenc így emlékezett: „El nem 
hallgathatjuk, sőt friss emlékezetben tartjuk Esze Tamás hűségét 
ezen közmunkák elósegéllésében." 

A kuruc szabadságharc hősének emlékét márványtábla őrzi Ti-
szaújlakon. 

1846. júliusában és 1847 nyarán felkereste ezt a vidéket gróf 
Széchenyi István. Először Beregszászból kocsin, másodszor gőzha-
jón jutott el Tiszaújlakig. Naplójából ismert, hogy megtekintette a 
Tisza-partot, észrevette az itteni nép elmaradottságát. A Tisza 
szabályozásával és hajózhatósága révén akarta bekapcsolni ezt a 
vidéket az ország vérkeringésébe. 

Tiszaújlakot Mikszáth Kálmán is ismerte. Híres bajuszpödrőjé-
ről — a városban gyártották a legjobb minőségű bajuszpödrőt — 
több regényében emlegette. 

A múlt század második felében Tiszaújlakon volt királyi sótár-
nok Feöldy Doby Antal (1826—1908). Az 1848—49-es szabad-
ságharcban huszárórmesterként vett részt. Újlakon saját költsé-
gén könyvtárat állított fel, amelyet Ugocsa, Szatmár és Bereg 
néptanítósága tizennégy éven át díjtalanul használt. 1869-ben a 
megáradt Tisza a 2600 kötetből álló könyvtárát és a házát elso-
dorta. Később Ugocsa megyéből Bártfára került. Főleg helytörté-
nettel és főrangú nemesi családok történetével foglalkozott. 

Művei a Századokban, a Történelmi Tárban, a Máramaros, Be-
reg című lapokban láttak napvilágot. „A magyarországi benszülött 
és beköltözött mágnás családok ismertetése" című munkájában 784 



család történetét ismertette. 1516 nyomtatott ívnyi a Perényi csa-
lád történetét ismertető munkája. Egy monográfiát is készített az 
Ugocsa megyei családok történetéről, amelyet 1878-ban mutatott 
be a vármegye bizottságának. Kisebb terjedelmű munkája báró 
Perényi Zsigmond, a magyar nemzet dicső vértanújának életét is-
mertető műve (Nagy-Szőllós, 1899). Nagy terjedelmű munkáinak 
elvégzésében segítőtársa volt István és Béla fia. Béla önálló mun-
kája a Ludányi Bay család ismertetése. 

1848-ban Tiszaújlakon született Vékony Antal író, a márama-
rosi gimnázium tanára, aki modern nyelvre írta át Zrínyi „Szigeti 
veszedelem" című eposzát. Elbeszélései „ A k i n c s k e r e s ő k " címen je-
lentek meg, költeményei a Máramarosban láttak napvilágot. 

A nagyközségben töltötte gyermekkorát György Ferenc (1893— 
1980) költő, újságíró, akit baráti szálak fűztek Gábor Andorhoz, a 
nagyszőlosi születésű Nagy Endréhez és a vidékünkre emigrált 
Beregi Oszkárhoz. Nagy hatással volt rá Ady költészete, akit sze-
mélyesen is ismert. Az I. világháború után újságíróként dolgozott. 
Első kötete 1922-ben Kassán jelent meg „Napisten ölén" címmel, 
majd ezt követte 1932-ben Ungváron megjelenő „Címtelen levél" 
című versgyűjteménye. 

Paulay J. Zsigmond 1881-ben Tiszaújlakon a Magyar Posta cí-
mű lapnak volt a tulajdonosa. 

Ebben a mezővárosban — jelenleg nagyközség — telepedett le 
Móricz rokona, Orlóczky Gézáné Ombódy Ilona, Papp Mária le-
ánya. Papp Mária Papp Mihálynak édestestvére. Papp Mihály Mó-
ricz közeli rokona, ő a „boldog ember", akit az író Joó György néven 
szerepeltet a regényében. 

Ombódy Ilona személyesen ismerte Móricz Zsigmondot, amint 
azt Gortvay Erzsébet irodalomtörténésznek elmondta. Móricz több-
ször jár t Újlakon. Gyalog jött át Magosligetról vagy Tiszabecsről. 
Saját könyveit hozta ajándékba a rokonoknak. 

Szabó Lőrinc diákkorában szintén Tiszabecsről rándult át pap 
nagybátyjával Tiszaújlakra: 

„Néha bementünk Újlakra, a kis 
mezővárosba. Ott már vonat is 
volt, s állomás, aszfalt és üzletek. 



És Újlakon? Hogy mi a búzaár. 
Hol van jó fazék, a pap tudta már. 
Lámpabél? Megvan. S mi is még, mi kell? 
Tanító úrnak cigarettahüvely. 
Vásár, cigányok. Aztán gyí, haza! 
S tutajosokkal álmodtam az éjszaka." 

A Tücsökzenéből való részlet még ma is találó leírása ennek a 
csendes kis településnek. Csak a tutajok nem úsznak már rég a 
Tiszán. 

* * * 

Ha Tiszaújlakról Nagyszőlős felé indulunk el, a várostól nem 
messze találjuk Fancsikát. 

A néphagyomány szerint a falu a nevét Mátyás király Fanni, 
Fáncsika nevű kedveséről kapta. 

A falu neves szülötte Szabó Jenő (1843—1921) közgazdasági 
szakember, miniszteri tanácsos. A közlekedésügyi minisztérium-
ban teljesített szolgálatot. 1898-ban megalakította a Görög Kato-
likus Magyarok Országos Bizottságát. 

Itt élt Kutlán István (1894—1969) festő és pedagógus, Kárpát-
alján 1945 után megjelenő első magyar nyelvű Ábécéskönyv szer-
zője. A két világháború közötti időszakban a Tisza festőjeként is-
mert Kutlán valóságos kis művésztelepet hozott itt létre, ahol 
gyakran felkeresték művészbarátai: Tamás Mihály író, Szüle Péter 
magyar realista festő és Thorma János, a nagybányai festőiskola 
kiváló képviselője. 

Fancsika mellett, Tiszasásváron született Lator László (1927—) 
költő, műfordító. 1944 végén szovjet fogságból szabadulva Magyar-
országra szökött. „Szabad vers"-ében 1990-ben így emlékezett: 

„... bátyú, beregszász, nagyborzsova, nagymuzsaly, bene, újlak, 
tiszaújhely, fancsika, sásvár, fancsika pée szegény megijedt a ka-
tonaruhámtól szőllős aztán át a határon a túron a hálaistennek 
féligszáraz medren mindig egyenest csak a töltést azt kerülje mert 
lóháton járnak s rögtön lőnek a menekülőre végül irányt vesztetten 
csak felmentem a gátra át a hídon be a házba megvan nemrég 
láttam innen persze ezúttal benyitottam hogy milyen ország ez 



kérdeztem a ráncos anyókát magyarország ez fiam magyarország 
s hogy már tudtam hogy hazaértem otthonról hazaértem leborul-
tam nagykorú voltam már de húszon alul még így valamelyest 
menthető hogy megcsókoltam a földet lótrágyából mázolt padló volt 
igazából tiszaberekből másnap tiszta idő volt láttam még az odatul 
hagyottat a szinte szabályosan ívelt feketehegyet jobb sarkában a 
sólyomkő szép szószék néz a tiszára hegyek közül ott lép ki a síkra..." 

Ha a Tiszaújlak-Nagyszőlős főútvonalról Tiszaújhelynél balra 
letérünk, találjuk Karácsfalvát. 

Ebben a községben született és halt meg Zékány János magyar 
nemes, II. Péter cár nevelője. Iskoláit Magyarországon végezte, 
aztán a bécsi egyetemen tanult kitűnő eredménnyel. Nagy Péter 
cár európai útja során nevelőt keresett az udvarába. Zékányra 
esett a választása, aki az orosz nyelven kívül több európai nyelvet 
ismert, igen tudós ifjú volt. Zékány a cárral együtt Pétervárra uta-
zott, s elvállalta a cár közeli rokona, Nariskin gyermekeinek az 
oktatását. Amikor azok felnőttek, Zékány beutazta velük egész Eu-
rópát. Ebben az időben Karácsfalván lakó testvérhúgának többször 
küldött pénzbeli támogatást. Mikor tanítványaival visszatért 
Oroszországba, Nagy Péter cár az unokájának, a trónörökösnek a 
nevelését bízta rá. Két évi nevelősködés után, a cár összes javainak 
igazgatójává tette. Zékány feltárta a cár előtt Mencsikov csalásait, 
de az teljes hatalmával Zékány ellen fordult. A hűséges nevelőnek 
menekülnie kellett Oroszországból. Több mint 30 évi távollét után 
hazajött Karácsfalvára. Ettől fogva birtokán élt, idegenekkel nem 
érintkezett, csak a megyebeli urakhoz látogatott el néha. Külföld-
ről leveleket kapott, s ő maga is gyakran írt. Az orosz kormány 
mindenképpen vissza akarta nyerni. 1718. augusztus 23-án Káro-
lyi Sándor jelentette, hogy Zékány már öt levelet is kapott a cártól, 
aki útiköltséget is küldött neki, de ő nem bocsájtja el. Leveleit 
aztán elfogdosták, s annyira őrizték, hogy még saját szüretjére is 
csak katonai engedéllyel mehetett. Több ízben kért Oroszországba 
útlevelet, de nem kapott. E tárgyban több levelet írt gróf Károlyi 
Sándornak. Utolsó levele 1831. március 26-án kelt Karácsfal várói. 
Ebből gondolják, hogy ebben az esztendőben halt meg. Egy latin 
nyelvű vallási témájú művet is írt. 



A Hömlöc—hegy aljában terül el Salánk, a vidék egyik legna-
gyobb magyar községe. 

A faluhoz a Rákóczi-szabadságharc egyik utolsó, szomorú felvo-
nása kötődik. A salánki kastélyban tartotta a fejedelem tanácso-
saival 1711. február 11—18. között tanácskozását. Itt határozták 
el, hogy a fejedelem Lengyelországba utazik, s az ott tartózkodó 
orosz cárt segélyadásra bírja. Salánkon fogalmazta azt a levelet 
Károlyi Sándornak, amelyben teljhatalommal ruházta fel a hadse-
reg vezényletét illetően. 

A kastélyt 1717-ben feldúlták és lerombolták a vidékünkre be-
törő krími tatárok. 

A salánki református templom karzatára írt felírás őrzi a feje-
delem itteni tartózkodásának emlékét: 

„II. Rákóczy Ferencz Fejedelem 
salánki ország gyűlésének és utolsó itt 

tartózkodásának emlékére. 
1711. Febr. 11—18. 

Halála 200 éves évfordulóján 
1935. Ápr. 8." 

Rákóczi alakját több helyi monda is megörökítette. A nép azért 
nevezte Mikes-kútjának az egyik forrást, mert állítólag abból hord-
ta Mikes Kelemen, a fejedelem íródeákja urának a vizet. 

Az itteniek úgy tudják, hogy az országgyűlést a Hömlöc-hegy 
tetején tartották. Asztalul egy hatalmas, lapos követ használtak. 
Azon írta a fejedelem rendeleteit a magyar nemzethez. A kő még 
ma is ott van a hegy tetején, akárki megnézheti. 

Amikor a fejedelem Salánkra érkezett, lovát megitatta a Szal-
va-patakban, s a patak partján, ahogy kaptatott felfelé, lova pat-
kójának a nyoma mindenütt megmaradt a kövekben. Az ilyen kö-
veket a nép sokáig ereklyeként őrizte. 

Rákóczi az Emlékiratokban nem pontosan emlékszik vissza a sa-
lánki gyűlés időpontjára: „így hát 1711 januárjának vége felé a Mun-
kács várától három mérföldre fekvő Salánkra hívtam össze a közelben 
tartózkodó szenátorokat és valamennyi erdélyi tanácsosomat." 

A fejedelem február 10-én ment át Salánkra; előterjesztését feb-
ruár 14-én mondta el; 18-án kelt salánki levelében bízta Károlyira 
a hadak kormányzását. 



A falu múltjáról, életéről sok mindent megtudhatunk Horkay 
Lajos „Beszélő kövek" című kismonográfiájából. Többek között azt 
is, hogy 1825. július 24-én Salánkot más községekkel együtt meg-
látogattaBudai Ézsaiás (1766—1841) a magyar klasszika-filológia 
úttörője „superintedentiális canonica visitátiója alkalmából." 

A XVII. században Salánkon volt prédikátor Csutak (Dobrai) 
Sámuel, aki 1673-ban egy imakönyvet ajánlott Apafi Mihály er-
délyi fejedelemnek, amely azonban csak 1730-ban jelent meg Rhé-
dei Krisztina költségén. 

Verbőc Salánkkal szomszédos község. 
Innen származott Werbőczi István (1460 körül—1542) a magyar 

feudális szokásjog rendszerezője. A Beregből Ugocsába költöző Ke-
repeczy Barla unokája volt. 1429-ben Kerepeczy Barla testvérével, 
János deákkal a Zowárdffyaktól Verbócön egy nemesi udvarházat 
szerzett. Barla ebben az időben az étekfogó mester helyettese volt 
a király udvarában. Később megvált hivatalától és hazajött Ugo-
csába. Mint Ugocsa megye szolgabírája (1437—1453) igazgatta az 
ügyes-bajos nemesek dolgát. Három fia volt: Ilyés, Osvát és János. 
Ilyés a beregi jószágot örökölte, Osvát és János a verbőci birtoko-
kat. János magtalan halála után a birtokok testvérére, Osvátra 
szálltak, akinek nejétől, Deák Apollóniától négy fia született: Ist-
ván, Ferenc, László és András. Közülük István futott be fényes 
pályát. Werbóczi István ifjúkoráról, tanulmányairól semmit nem tud-
tunk. Feltehetően Mátyás uralkodása végén a budai egyetemen ta-
nult, majd Páduában vagy Bolognában fejezte be jogtudományi ta-
nulmányait. Latinul, görögül, németül folyékonyan beszélt. A hazai 
törvények és a régi szokások, a cánoni és a római jog alapos ismerője 
lett. A tiszta és éles ész egyesült nála a ritka szónoki erővel, mely 
magával ragadta a tömegeket. Merészség jellemezte az új eszmék 
hirdetésében, óvatossága egyesült a számítással. Lelkesedni tudott 
az eszményi célokért, finom érzéke volt a gyakorlati élet igényei iránt. 

Nevével 1498 elején találkozunk, amikor már a királyi kancel-
lárián teljesített szolgálatotjegyzői tisztet töltöttbe. Azonban két-
ségtelen, hogy jóval előbb saját megyéjében jelentékeny állást kel-
lett betöltenie. Valószínű, hogy Ugocsa megye már az 1455-ös — 
amint a később tartott országgyűlésekre is — követéül küldte, ahol 
volt alkalma érvényesíteni jogtudományi és szónoki képességeit. 
Lassan a Szapolyai párt híve lett. Több, a köznemességet gazda-



ságilag is érintő politikai siker fűződött ekkor a nevéhez (1498— 
1505: a szabad királyválasztás joga, a főrendek bandériumállítási 
kötelezettsége, a főpapok dézsmaszedési jogának korlátozása). 
Közben jelentős vagyonra tett szert, mintegy 200 falut harácsolt 
össze a legkülönbözőbb években királyi adomány vagy per útján. 
A Dózsa György-féle parasztháború leverésében fegyveresen is 
részt vett, ezért ő kapta meg Ugocsában a felkelt köznemesek bir-
tokait. Egyik kezdeményezője volt a jobbágyság fóldhözkötöttségét 
kimondó 1514. évi törvényeknek. Amint nagy hatalmú, gazdag em-
ber lett belőle, apjától örökölt és Ulászló királytól 1502-ben ado-
mányozott verbőci jószágát átadta testvéreinek. Eletének fő műve 
a latin nyelvű Hármaskönyv, amelyet mint szokásjogi forrást 300 
éven át törvényként használtak. Műve 51 kiadást ért meg. 

Ady Endre szemében Werbőczi az úri Magyarország tipikus kép-
viselője, aki ellensége mindenféle haladásnak. 

A századunk elején a pusztuló országot látva így fakadt ki a költő: 

„Elmegy a kútágas, 
Marad csak a kútja, 
Meg híres Werbőczi 
Úri pereputtya. 
Árvult kastély gondját 
Kóbor kutya őrzi. 
Hívasd a törvénybe, 
Ha tudod, Werbőczi." 

Ülj törvényt, Werbőczi! 
* * * 
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HUSZT ÉS KÖRNYÉKE 

„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 visszamerengeni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derülГ 

(Kölcsey Ferenc: Huszt, 1831.) 

A Tisza és a Nagyág találkozásánál, a Huszt-patak partján fek-
szik Huszt. 

Régen erdőrengeteg, sűrűség vette körül, valószínűleg, innen 
nyerte szláv nevét. 

A város folé emelkedő sziklahegy ormán épült vára Máramaros 
megye és a környék legnagyobb erődítménye volt. Máramaros a 
királyi Magyarország egyik legkésőbben kialakult megyéje — a 
XIII. század végén kezdett megyévé válni — ezért téves az a nézet, 
hogy várát Szent László építette volna 1090-ben a kun betörések 
ellen. Olyan nézet is elterjedt, mintha valamely német lovagrend 
hozta volna létre, de kiderült, hogy az ezt bizonyító oklevél hami-
sítvány. 

A megyét az Ugocsából ideköltözött szászok népesítették be elő-
ször, akik még II. Géza vagy III. Béla idején telepedtek meg Ugo-
csában, ahol elszaporodtak s a Tisza mentén egyre feljebb vonul-
tak. Ezt bizonyítja, hogy az öt koronaváros — Técső, Huszt, Visk, 
Hosszúmező, Máramarossziget — szász és magyar lakosai ugyan-
azokat a kiváltságokat kapták meg, mint Szőlős polgárai. Sziget 
csak 1352. február 19-én jutott azokhoz a kiváltságokhoz, ame-
lyekhez a négy lejjebb fekvő város már 1329. április 26-án. 

A szászokkal együtt más nemzetiségűek is letelepedtek a me-
gyében: 

„Négyféle nemzet ez tartományt lakja, 
Magyar és régi szászok maradékja, 



Oláh és orosz másik haza tagja, 
De akarattyok egy megmaradásra. 

Itt az magyarság öt városban terjedt, 
Falukra, hegyek közé ki nem széledt. 
Tisza folytában lakó helyet kedvelt 
Telepedésre ennél szebbet nem lelt. 

Közönségesen egy törvényvei élnek, 
Noha vallásban sokat különböznek, 
Az jó nemesi szabadságnak örülnek, 
Egy szívvel jóban mindannyian eggyeznek. 

Nyelvek tudása Isten ajándéka, 
Ezt is ezekre igazán osztotta, 
Magyar és oláh, orosz nyelvet adta, 
Deák, szász nyelvet sokaknak mutatta." 

Petrovay Miklós énekeskönyvében olvashatjuk azt a Márama-
rost dicsőítő éneket, amelyből ezeket a részleteket idéztük. Felte-
hetően a vers szerzője maga Petrovay, aki 1670—1672 között állí-
totta össze vagy szerezte énekeskönyvét. 

Huszt várát 1300 és 1350 között építhették, annak ellenére, hogy 
a huszti Vörös dombról szóló monda úgy tudja, hogy a tatái járás 
idején már álltak a falai. 

A huszti vár említése először 1353-ból való oklevelekben törté-
nik. Első várnagya, Macska Domokos egyúttal Nyalábvár várna-
gya is. 

1365-ben tűnnek fel Máramarosban Balk és Drág oláh vajdák 
a Drágffyak ősei. Ok nyerik el ezután a fő tisztségeket: főispánok, 
kamaraispánok lesznek, elfoglalják a Tisza fő völgyét Ugocsáig, 
hogy majd aztán több mint egy évszázadig viaskodjanak birtokai-
kért a Perényiekkel. 

Huszt a XV. században még nem került az országos események 
központjába, bár többször megoltalmazta a megye lakosságát a 
moldvai betörésektől. 

Mátyás király 1467 végén került nagyobb összetűzésbe Moldvá-
val. A hadseregét maga vezette. Személyes tapasztalatot szerez-



hetett a máramarosiak vitézségéről, mert többen közülük bátorsá-
gukért adományokat nyertek. 

A XV. század végéig Huszt vára Mátyás király, illetve a királyné, 
Beatrix birtokában volt. 

1498-ban Perényi Gábornak sikerült zálogba megkapni a várat. 
1511. június 15-én kelt az az okirat, amelyben II. Ulászló a má-
ramarosi sókamrát a huszti várral és a hozzá tartozó összes kincs-
tári birtokkal együtt Perényi Gábor főkomornyik mesternek és 
Ugocsa megyei főispánnak adja. 

Perényi Gábor művészet- és irodalompártolásáról Nyalábvárnál 
barangolva már beszéltünk. Ezek a hatalmas jövedelmek még na-
gyobb lehetőséget biztosítottak számára. 

A huszti vár azonban nem sokáig volt Perényi kezén. Még II. 
Ulászló idején visszaszállt a koronára. 

1522-ben II. Lajos édesanyjának, Anna királynénak adomá-
nyozta. 

A mohácsi vész után Huszt folyton változtatta urait. Először 
János királyé lett, aki Nádasdy Tamásnak adta, amiért 1530-ban 
Roggendorfot elűzte Buda alól. 

Perényi Gábor özvegyének, Frangepán Katalinnak érdekében 
állt, hogy Nádasdy olyan várnagyot nevezzen ki, aki őt nem zak-
latja birtokaiban. Meg is kérte testvérét, Frangepán Ferenc kalo-
csai érseket, hogy újon érdekében Nádasdynak. 

Frangepán Ferenc és Brodarics István, a híres történetíró, a család 
bizalmasa 1532. március 19—én írták Nádasdynak, hogy Husztra 
olyan várnagyot nevezzen ki, akit a vármegye is kedvel. De Nádasdy 
összeütközésbe került János királlyal, amiért az az olasz Grittit ne-
vezte ki kormányzóvá, aki meg akarta szerezni a sóbányákat. 

A huszti várnagy ekkor Kávássy Kristóf, „a nevezetes öldöklő 
és ragadozó" három vármegyében garázdálkodott. Frangepán Fe-
renc és Brodarics hiába panaszkodott rá, s Nádasdy hasztalan írt 
neki, Kávássy csak folytatta üzelmeit, fosztogatta a környéket. 

Az ő idejében dolgozott a várban Miklós mester ötvös és kőfa-
ragó, aki korábban Perényi Gábor szolgálatában állott, s akinek 
írásban fennmaradt vallomásából ismerhetjük meg Kávássy tetteit. 

Huszt várát 1541 elején Ferdinánd Majláth István erdélyi vaj-
dának adta bérbe, de miután az a moldvai vajda fogságába került, 
a vár továbbra is megmaradt Nádasdy birtokában. 



1541-ben a vár Izabella királyné és Ferdinánd király közötti 
megbeszélések tárgya lett. Ferdinánd átengedte Izabellának a 
huszti és a munkácsi várat. 

Ekkor terjedt el a reformáció eszméje ezen a tájon. Ramasi Má-
tyás, Huszti Tamás és Surdaster János prédikátorok voltak ter-
jesztői az új hitnek. 

1556-ban Izabella és János Zsigmond rövid távollét után 
visszatért Erdélybe. Munkácson át Husztra jött 500 lovas és 500 
gyalog lengyel kíséretében. Huszton Balassi Menyhárt várta kato-
náival. Huszt ekkor Ferdinándé volt, de a csekély létszámú őrség 
nem tudta megvédeni a várat Izabella híveivel szemben. A vár 
ostromát somlyói Báthory András vezette. Huszt bevehetetlen erőd 
lett volna, ha az éhség és a betegség megadásra nem kényszerítette 
volna a várvédő katonákat. 

Forgách Ferenc XVI. századi történeti író ezt írta az ostromról: 
„Huszt ostromlását továbbra is keményen folytatták és a várbe-

lieknek semmi pihenést sem engedtek. Ezért a folytonos ébrenlét-
től és fáradalmaktól, sőt éhezéstől megtöretvén, miután a királytól 
és vezéreitől annyiszor megígért őrségre hiába vártak, ötven napra 
szóló fegyverszünetet kötöttek az ellenséggel... Az étlenség, de leg-
főképpen a szomjazás következtében oly borzasztó betegség támad-
ta meg ugyanis a katonákat, hogy a járvány folytonos terjedtével 
napról napra többen pusztultak el. Sokan voltak, akik beszéd köz-
ben a fogaikat köpték ki; mások étkezés vagy munka közben le-
helték ki lelküket. Huszt ugyanis magas hegyen épült, és minden-
felől szintén hegyek veszik körül. Ez a vár védi az országot 
Lengyelország ellenében: mert a Kárpátok hegyei között emelke-
dik, és innen rövid út vezet át Lengyelországba. Fontosságát más-
részt annak köszönheti, hogy az itteni sóbányákból minden évben 
hatalmas jövedelem folyik be (annyi só van itt, hogy egész hegyek 
vannak belőle); ezért azonban a huszti vizek sósak, ízetlenek, sőt 
ártalmasak. Ehhez járul még az is, hogy a várat sűrű erdők és 
magas hegyek miatt nemcsak éjszaka, hanem nappal is, egészen 
délig, sötét és kórságos köd borítja, annyira, hogy ha valaki már 
előbb nem szokta meg ezt a levegőt és nem vigyáz magára gondo-
san, alig kerülheti el a veszedelmet." 

A huszti vár ostromának szemtanúja volt Bornemisza Péter 
(1535—1584), a reformáció korának híres írója. Ekkor még fiatal 



diákként lehetett jelen feltehetően az ostromlók seregében. „Ördögi 
kísírtetek" című művében ezt írta: „Láttam ím ez szörnyű dolgot 
is Huszt várába szálláskort: hogy az régi részeges katonák, dara-
bontok, annyira megvesztek az büdös hűstül, és feketenyuló bortul, 
hogy mind kezek, lábok lecsüggedtek, lábok leccsüggedett és min-
den fogok megindult, és mikor pökni akartak, az fogokat kipökték 
az nyállal együtt." 

Talán ekkor, 1557 januárjában írta Bornemisza a „Siralmas én-
néköm" kezdetű híres versét, az első ismert magyar világi lírai 
költeményt, amely „Cantio optima" (Nagyon szép ének) címen 
nyomtatásban is megjelent, és nagy hatással volt Balassi Bálintra 
és más magyar költőre. Az üldöztetését és az ország sorsát elpa-
naszoló költeményben szeretettel emlékezik a költő ,jó Huszt" vá-
rára: 

„Ez énekőt szörzék jó Husztnak várában 
Bornemisza Péter az ő víg kedvében. 
Váljon s mikor leszen jó Budában lakásom?!" 

Hogy mennyi ideig tartózkodott Bornemisza Péter Huszton, azt 
mind a mai napig még nem tisztázta az irodalomtörténet. Felté-
telezhetjük, hogy nem csak egy verset szerzett itt a költő. A Lu-
gossy-kódex őrizte meg a „Szent János látásáról való ének"-et 
„Cantio de Regno Dei" címen, amelynek utolsó versszaka szintén 
így hangzik: 

„Ezeket szörzé Husztnak várában Bornemisza Pétör, 
Mikor látnaja, hogy csak a testre gondolna sok embör, 
Istenért kéri, hogy mennyországra midőn igyeközzék." 

Bornemisza az „Ördögi kísírtetekbe"-ben megemlékezik a hir-
telen haragú Balázs prédikátorról: 

„Husztba egy vén Balázs prédikátor, jó jámbor igaz tanító vala, 
de igen hirtelen haragú és oly kemény mérges, hogy ugyan fogát 
csikorgatta belé és kopogott az szájával miatta, mint az megsze-
lesedett hal vagy egyéb állat. Kit erősen bánt ő maga is, de nem 
bírhatta meg magát, ki miatt sok kárt is vallott, cseléde közt is." 

Bornemisza huszti tartózkodásának szép emlékei ezek a művek. 



1557. január 20-án Szalay Benedek várkapitány és társa, Kor-
láth Mihály, aki valaha Wittenbergben is megfordult, egyezség 
mellett feladta Izabella híveinek a huszti várat, mert segítséget 
nem várhattak a császártól. Hiába ajánlotta fel a maga költségét 
a vár felmentésére Zrínyi Miklós, a későbbi szigetvári hős, Ferdi-
nánd nem bízott a magyarokban. 

1557. március 20-án János Zsigmond édesanyjának, Izabellá-
nak adományozta Huszt, Újvár és Görgény várát. Lehet, hogy 
Husztot maga a királyné kérte magának, mert később azzal a gon-
dolattal foglalkozott, hogy Husztot és Munkácsot jelöli ki lakhelyül, 
mivel ezek közel vannak Lengyelországhoz és igen meg is kedvelte 
ezeket a szép fekvésű várakat. 

IzabellaHagymássy Kristófot nevezte ki várkapitánynak, aki ké-
sőbb igen befolyásos emberré vált az erdélyi udvarban. 

Ferdinánd felső-magyarországi főkapitánya, Telekessy Imre, 
nem jó szemmel nézte Izabella párthíveinek terjeszkedését, ezért 
gátat akart vetni a hódításoknak. Elfoglalta Munkács várát, Sző-
lőst is meghódoltatta, sőt Székely Antal alvezérét Huszt ostromlá-
sára is elküldte, de az nem tudta elfoglalni a várat, mert hiányoz-
tak ostromló szerei. Pedig a várban csak kisszámú katonaság 
tartózkodott. Székely meglepte a vár környékén portyázó csapato-
kat, akik közül menekülés közben sokan a Tiszába fúltak. 

1559-ben újra megkezdődtek a tárgyalások Izabella és Ferdi-
nánd között Huszt és Munkács birtoklásáért, de Izabella 1559. 
szeptember 15-én meghalt. 

A békealkudozások fonalát 1563-ban vették fel ismét János 
Zsigmond követe Bécsben Báthori István volt, de ekkor sem tudtak 
megegyezni a két vár birtoklására nézve. 

1567-ben Schwendi Lázár indult Munkács elfoglalása után 
Huszt ostromlására. 

Forgách Ferenc így tudósított erről: „A hegytetőn épült Huszt 
(Moldva és Lengyelország határától nem messze, a Marmatiának 
vagy magyarul Máramarosnak nevezett tartományban ) öt mérföld-
nyire volt Munkácstól. A vár sóbányákból származó jövedelmek 
székhelye: Svendi ennek megvívására is elszánta magát. Először 
a rossz utakat javíttatta meg, hogy ágyúit felvonultathassa, majd 
csapatainak egy részét is előreküldte. De ekkor már János is se-
reget gyűjtött, Hasszán temesi basát pedig már előbb segítségül 



hívta; már ott jár t Jászberény közelében. Svendi, mihelyt erről 
értesült, minél sürgősebb visszavonulással próbálta menteni a 
menthetőt: a természettől fogva védett, de különben is jól megerő-
sített Ungvárra igyekezett, de sokáig ott sem mert időzni, hanem 
visszatért Kassára." 

János Zsigmond még 1566-ban 30 ezer aranyért Hagymássy 
Kristófra, Békés Gáspárra és Csáky Mihályra íratta Huszt és Fo-
garas várát. 

János Zsigmond halála után Báthori Istvánt választották erdélyi 
fejedelemmé. Sok ajándékot kapott a lengyel király és annak nő-
vérei, társszekerek vitték a lengyel udvarba az értékes holmikat, 
amelyeket egy időre Huszton helyeztek el. Huszt még soha nem 
látott ennyi kincset. 

A rendek követelték az új fejedelemtől, hogy Huszt és Fogaras 
várát vegye vissza Békéstől és társaitól. Ezek azonban Miksához 
fordultak, aki beiktatta őket Huszt birtokába. Békés Gáspár is sze-
rette volna megkaparintani az erdélyi fejedelemséget, ezért Bá-
thori ellen fordult, aki felvette a harcot vele. 

Hagymássy Kristóf azonban elpártolt Békéstől, s 1572-ben megadta 
a várat Báthorinak, de továbbra is ő maradt a vár kapitánya. Huszt 
Erdélyhez tartozott. Békés hiába panaszkodott Hagymássyra, hogy az 
„nagy perfidiával és árulással" egymagának foglalta le a birtokot 

Békés haddal támadt Báthorira, aki szintén fegyverkezett. 
Visszahívta Lengyelországból Kornis Gáspárt, hogy oldala mellett 
legyen. Békést Miksa segítette. 

Békés és Báthori párharca hozta erre a vidékre Balassi Bálintot, 
a XVI. század legnagyobb magyar költőjét, aki Magyarországon 
toborzott katonáival Békés megsegítésére sietett Erdélybe. 

Bethlen Farkas Báthori István uralkodásáról szóló müvében 
megemlítette az ifjú Balassi sikertelen vállalkozását: „Kornis Gás-
pár huszti kapitány... Erdély határában beleütközve Balassa Bá-
lintba, egy kiváló tehetségű ifjúba, aki Békéssinek készült Magyar-
országból segítséget hozni, összecsapott vele, és bár szétszórta 
katonáit, maga sebet kapva, nem tudott eljutni a vajdához, Bálint 
pedig katonáinak elvesztése után Hagymási embereibe botlott, 
akik megsebesítve elfogták és a vajdához vitték." 

Balassi Bálintot, miután Hagymássy emberei buzogánnyal fej-
beverték, nem vitték azonnal Báthori elé. Először — egyes források 



szerint Kővárban, más adatok szerint a huszti várban — tartották 
fogságban felgyógyulásáig. így volt alkalma megismerkedni Balas-
sinak Hagymássy Kristóf fiatal feleségével, Sanyiki Krisztinával. 
Az asszony beleszeretett az ifjú Balassiba. Balassi egyes élet-
rajzírói úgy vélik, hogy a költő Krisztina nevére szerzett éneke a 
fogság és az ismeretség emlékére íródott. Feltételezésünk szerint 
Balassi Bálint a szerzője a Pataki Névtelen által írt „Eurialius és 
Lucretia" című költeménynek, amely éppen Balassi és Hagymássy-
né titkos szerelmének a történetéről szól, bár az irodalomtörténet 
nem tisztázta végérvényesen ezt a kérdést. 

Balassi Bálint Báthori udvarába kerülve hamarosan követte a 
fejedelmet Lengyelországba. Báthorit a lengyel korona átvételére 
Máramaroson keresztül kísérték. 1576. január 26-án a megbeszé-
lés szerint Técsőn várták az új királyt, hogy Lengyelországba vi-
gyék. A kísérethez tartozhatott Balassi Bálint is. 

Huszt történetének érdekes epizódjait örökítette meg Gyulaffy 
Lestár (1557 — 1605—1607) erdélyi államférfi, történetíró. 

Feljegyezte többek között Kovacsóczy Farkas kancellár 1587-es 
lengyelországi követjárását. Kovacsóczy 1587. augusztus 16-án in-
dult el Varsóból. Azt tervezte, hogy Munkácson keresztül Nagybá-
nyának tart Gyulafehérvárra, de amikor a Vereckei-szoroson át-
jött, Munkácson hallotta, hogy Nagybányán német hadak vannak 
s a várost ostromolják. Ezért Kovacsóczy a követség tagjaival — 
köztük Kornis Gáspár huszti kapitánnyal — Máramaros felé vitte 
útját. Huszton megpihentek, s folytatták útjukat Szigetre és Vincz-
falvára, „mely rút, iszonyú köves, hegyes és sáros voltát senki meg 
nem mondhatja." 

Gyulaffy jegyezte fel azt is, hogy a huszti várban ebben az időben 
egy fejedelmi rab csörgette láncait. 1587 augusztusában Lónyay 
Albert praefectus alatt Péter havasalföldi vajda kötélen leeresz-
kedve a vár egyik ablakából három évi fogság után szabadult ki a 
várból. 

О számolt be Gálffy János huszti rabságának és kivégzésének 
a történetéről is. 

Gálffy Jánosnak nagy szerepe volt abban, hogy Báthori Zsig-
mond 1588-ban elfoglalhatta az erdélyi trónt, s az ifjú fejedelem 
hasznos tanácsadója volt kezdettől fogva, de végül annak a küzde-
lemnek esett áldozatául, amely Báthori Zsigmond fejedelem és 



unokatestvére, Báthori Boldizsár közt folyt. Egy tanácskozáson 
Gálffy és Gyulay Pál halálbüntetést javasolt a pártoskodó nagyúr 
fejére, aki ezt megtudta, s bosszút forralt. Gyulayt megölette ka-
tonáival, de Gálffynak sikerült elmenekülnie. Árulás következté-
ben fogságba került és Váradon raboskodott. Időközben a fejedelem 
kibékült unokatestvérével. Gálfíyt Váradról Husztra küldte, s azt 
a parancsot adta Szabó Balázs huszti várnagynak, hogy rögtön 
fejét vétesse Gálffynak. Bocskai István váradi kapitány és Kova-
csóczy Farkas, Gálffy jó barátja mindent megtett a főúr megmen-
téséért. Kovacsóczy Zsigmondhoz ment és térden állva kérte a ke-
gyelmet. A fejedelem elérzékenyült és megkegyelmezett. Levelet 
írt Husztra, amelyben megsemmisítette az ítéletet. Kovacsóczy 
azonnal küldte Egerváry Jánost Husztra. Ötven aranyat és jószá-
got ígért neki, ha gyorsan jár. De a posta mégis megkésett. Gálffy 
ellenfelei gondoskodtak róla, hogy minél hamarabb kivégezzék a ta-
nácsurat. 1593. március 7-én késő este kapta meg a huszti vámagy 
a kivégzésről szóló ítéletet, s azt másnap hajnalra végre is hajtotta, 
hiába könyörgött neki Gálffy, hogy adjon egy kis haladékot. Amikor 
lehullott a fej, amelynek Zsigmond a fejedelmi széket köszönhette, 
még abban az órában megérkezett Egerváry János a kegyelemmel. 

Gálffy a huszti börtönben kezdte írni önéletírását, de életével 
együtt az is megszakadt. írásában Gálffy az ártatlanságát kívánta 
igazolni. 

Zsigmond erőszakos eljárása visszatetszést szült a rendek kö-
zött, de hozzájárult ehhez a török elleni szövetkezés is. A rendek 
ellenséges hangulata miatt és a török mozgolódására 1593. május 
8-án a fejedelem elhagyta Erdélyt és Lengyelországba menekült. 
Június 13-án azonban már visszatért. Jövet-menet érintette 
Huszt várát. Bizalmas embere volt Kornis Gáspár huszti kapitány. 
Komis közbenjárására szerezte vissza 1594-ben is a trónját, ami-
kor hirtelen haragjában lemondott. 

Huszt tehát kivette a részét az erdélyi politikai csatározásokból, 
de sokat szenvedett az ellenség támadásaitól is. Hol a tatárok, hol 
az erdélyiek dúlták fel. 

1605. október 15-én Bocskai István katonái foglalták el Husztot, 
amelyet aztán hivatalosan is Erdélyhez csatoltak. Bocskai renge-
tegkincshezjutott a várral együtt, amely ezután — azt lehet mon-
dani — családi birtokká vált és örökösről örökösre szállt. 



Bocskai halála után Homonnai Drugeth Bálint jutott hozzá, 
majd Báthori Gáboré lett, végül 1615-ben Bethlen Gábor kezéhez 
került, aki öccsére, Bethlen Istvánra íratta a vám- és sójövéde-
lemmel együtt, de megtartotta magának a jogot a visszaváltható-
ságra. 

Bethlen István Máramaros örökös főispánja is lett, s többnyire 
a várban tartózkodott. 

Amikor az erdélyi rendek Bethlen Gábor halála után Branden-
burgi Katalint, a fejedelem özvegyét 1630-ban letették a trónról, 
Bethlen Istvánt választották fejedelemmé, de még egy évig sem 
volt fejedelem, mert lemondott I. Rákóczi György javára, és Huszt 
várában vonta meg magát. De Esterházy Miklós nádor arra biz-
tatta, hogy vonja vissza lemondását és lépjen fel Rákóczi ellen. 
Emiatt és egyéb családi ok miatt Bethlen István és I. Rákóczi 
György között harc folyt, amelybe a török is beavatkozott. Rákóczi 
Kun Istvánt és Balling János munkácsi kapitányt küldte Huszt 
ostromlására, de végül is a fejedelem kibékült Bethlennel s egy 
ideig ezután nyugalomban volt a megye. Ezt a nyugalmat azonban 
gyakran megzavarták a lengyel betörések. Igaz, viszonzásképpen 
a máramarosiak is át-átcsaptak a túloldalra. 

Bethlen István a tudományos élet terén is működött. Iskolát 
állíttatott fel, ahová a környékbeli nemesek gyermekei jártak. 
1644-ben például az Ung vármegyei Pálóczi Horváth Miklós vitte 
fiát Husztra Bethlen Istvánhoz iskolába. 

Bethlen István halála után Rhédey Ferenc lett a vármegye főis-
pánja és felesége, Bethlen Druzsianna jogán a hatalmas birtok 
örököse. 

I. Rákóczi György hűségesküt vett Rhédeytől s azontúl nagy bi-
zalommal viseltetett iránta. 

II. Rákóczi György nagyravágyása, a lengyel trón megszerzésé-
ért folytatott harca sok bajt okozott Husztnak. 

A fejedelem csapatai a máramarosi Visken gyülekeztek, hogy 
innen induljanak Lengyelországba. 

II. Rákóczi György lengyel hadjáratát Szalárdi János „Siralmas 
króniká"—ja és az ismeretlen szerzőjű Rákóczi-eposz örökítette 
meg. 

A fejedelem helytartóiul távolléte idejére Rhédey Ferencet, Bar-
csay Ákost és Serédy Istvánt nevezte ki. Rhédeynek meghagyta, 



hogy Máramarosban maradjon, s „hogy a postákat útjokban segít-
tesse menni." 

Rhédey fia, Rhédey László a fejedelmi sereggel együtt indult 
Lengyelországba. Az ó naplójából ismerjük a sereg útvonalát. 

1557. január 18-án indultak el a csapatok Viskről Kövesliget 
felé. Ezt elhagyva Imsádra, Ökörmezőre, Iszkára majd Hidegpa-
takra mentek, s innen már nem messze volt a Priszlop-hágó. A 
máramarosi sok Priszlop közül az Ökörmezőtől északkeleti irány-
ban található hágót kell értenünk. 

A hirtelen rosszra fordult időjárás miatt nem egy hadi poggyász, 
szekér fordult le az útról a megáradt patakokba. Az eső után jött 
a fagy és a hó. Még könnyű teherrel is életveszély lett volna meg-
mászni a sziklás hegyeket, nem pedig hadi felszereléssel. 

A Rákóczi-eposz így szól az út viszontagságairól: 

„Harmadik akadály felettébb is gáncsos, 
Útban egy nagy havas rettenetes magos, 
Félig mindenkoron fellegekkel habos, 
Priszlop, ki teteje csillaggal játszadoz. 

Nincs e nélkül más út Lengyelország felé, 
Szükség által menni, fejünk őszül belé, 
Csigákkal tekernek teteje felé 
Egy-egy társzekeret meredeken elé. 

Füstölög azonban, felhőket okádik, 
Egy éccakán oly nagy fergeteg s hó esik, 
Kiben hertelen ha ló vagy ember lépik, 
Bajos nyomorgás, mert elsüllyed fültőig." 

Máramaros megye nagyon megérezte a lengyelországi hadjára-
tot. A fejedelem már márciusban gyalogosokat és lovasokat kért a 
megyétől, de Rhédey sem az utánpótlást, sem a posta útját bizto-
sítani nem tudta, mert csak békés időben tudott kormányozni. A 
legkisebb rossz hírre eltűnt a megyéből a háborús időkben, a „fe-
leségét akarván bátorságos helyre vinni", pedig sokszor szükség 
lett volna jelenlétére. 



Míg a fejedelem Lengyelországban harcolt, Lubomirski seregé-
vel végigpusztította Munkácsot, Beregszászt, Szatmárt, Márama-
rost. Ha Rhédey jelen lett volna, megakadályozhatta volna a rab-
lást, fosztogatást. 

II. Rákóczi hadjárata kudarccal végződött. Kemény János, a fő-
vezér tatár fogságba esett. A csalódott fejedelem lemondott, s he-
lyébe Rhédey Ferencet választották meg erdélyi fejedelemmé, de 
néhány hónap után 1658. január 9-én Rhédey mondott le II. Rá-
kóczi György javára. Visszatért Husztra, felvette ismét a márama-
rosi főispánságot és Huszton élt haláláig. 

Amikor II. Rákóczi Györgyöt a török letétette a fejedelmi székről, 
s helyette Barcsay Ákost választotta, a huszti várban raboskodott 
Zólyomy Miklós, Bethlen István unokája, mert Rákóczi nem akart 
megválni a tróntól, harcolt Barcsay ellen, üldözött mindenkit, aki 
nem a pártján állt. Zólyomy Barcsay híve volt, s azért jött Husztra, 
mert azt hitte, nagynénje és Rhédey elrejti a várban, amelyhez 
nagyapja révén neki is jussa volt. Rhédey azonban Rákóczi-párti 
maradt, s ezért unokaöccsét őrizet alá vette. 

Később Kemény János került a trónra, és ő is üldözte Barcsay 
híveit. Rhédey neki is megígérte, hogy nem bocsátja szabadon Zó-
lyomyt. Kemény feleségétől, Lónyay Annától — aki 1658-ban a 
huszti várban élt — megtudta, hogy a török Zólyomy Miklóst kí-
vánta a fejedelmi székbe, ezért kötelezvényt vett még Rhédey fiá-
tól, Lászlótól is, aki színleg jó viszonyban volt a törökkel. 

Eközben a török betört Erdélybe, hogy elűzze Keményt és megfe-
nyítse, amiért a császáriakkal szövetkezett. Kemény segítségül várta 
Lipót seregét, de a király által küldött Montecuccoli késett. A fejede-
lem csapataival Lápos vidékére ért. Innen intézkedett, hogy Rhédey 
a máramarosi gyalogságot küldje a vinczfalvai útra, ne engedje a 
szomszédos vármegyék nemeseit Husztra menekülni a török elől, ha-
nem küldje őket hozzá a táborba. Ezután útját Vinczfalva felé vette, 
a huszti vár oltalma alatt akart meghúzódni, de csak négy napot 
tartózkodott itt, mert nem akarta, hogy a török ostrom alá vegye 
Husztot, hisz feleségén kívül itt tartózkodott Bethlen Jánosné, Beth-
len Ferencné, Bánfly Dénesné, Teleki Mihályné. Az ugocsai úri ren-
dek egy része is ide menekült a török elől. Kemény inkább visszahú-
zódott Zemplénbe, de meghagyta Rhédeynek, tartsa jó karban a 
várat, védelmezze az asszonyokat és őrizze Zólyomyt. 



A török sereg Ali temesi pasa vezetésével sarcolta a vidéket s 
az erdélyi trónra fejedelemnek való embert keresett. Ali basa Hú-
széin basát küldte Huszt várába, hogy kikérje Zólyomyt, a törökök 
egyik fejedelemjelöltjét. Húszéin katonái között tartózkodott Evlia 
Cselebi, a híres török világutazó, aki tíz vaskos kötetből álló útle-
írást hagyott az utókorra. Ennek egyik kötetében található huszti 
tartózkodásának a leírása, amelyet Karácson Imre fordított ma-
gyarra. 

Evlia három szolgát és hat pár lovat vitt magával erre az útra. 
Nagy nehezen tudtak csak átkelni a Tiszán, majd a nagy síkság 
keleti részén virágzó városok, kolostorok, falvak, kertek és szőlők 
mellet elhaladva nyolc óra alatt érkeztek Husztra, amelynek: 

„Vára a Hasszán hegy tövében fekszik, falai erős tömések s Isz-
kander erődítményéhez hasonló erős vár; bástyájának magassága 
az égboltig ér. Külvárosának házai a vár nyugati oldalára néznek, 
s egyik a másik fölött van. 

Palotáinak teteje színes cseréppel van fedve, a templomok tete-
jét ón fedi s a keresztek tiszta arannyal vannak bevonva úgy, hogy 
az ember szemei elámulnak rajtuk. A szöllőknek, kerteknek vége 
nincs. Vize és levegője kellemes." 

Húszéin követsége nem járt sikerrel, mert Rhédey nem adta ki 
Zólyomyt, de látogatásuknak eredménye maradt Cselebi színes, 
keleti fantáziával dúsított leírása, amelyet még hosszan idézhet-
tünk volna. 

Kemény János még ezek után is kételkedett egy ideig Rhédey 
hűségében, mivel azt hallotta, hogy a törökök őt is felkérték a fe-
jedelemségre. Csak később csitult el közöttük az ellentét, mert Ali 
basa Apafi Mihály személyében talált embert Erdély trónjára. Apa-
fi azonnal felszólította Keményt és Rhédeyt, hogy adják ki Huszt 
várából az ország kincseit, de mindketten nemleges választ adtak 
Apafinak, azt állítva, hogy a várban semmiféle kincsek nincsenek. 

Rhédeyék még egy ideig Kemény János hívei maradtak, de an-
nak halála után választaniuk kellett a császár vagy az erdélyi fe-
jedelem között. Rhédey már 1662. februárjában felajánlotta a saját 
és apja szolgálatait Apafinak, aki hamarosan kiváltságokban ré-
szesítette az öt koronavárost. 

Rhédey Ferenc nagyon megöregedett, kifáradt a munkában. Sú-
lyos csapások is érték. Először meghalt menye, Bánflfy Agnes, majd 



nemsokára a fia, László, akit 1663 áprilisában temettek el a huszti 
várban. 

Amikor a következő évben Bethlen Miklós (1642—1716), a híres 
emlékiratíró és későbbi máramarosi főispán meglátogatta Husztot, 
nagyon elkeseredett embernek írta le Rhédeyt: „Oda érkeztem I. 
junii, és ott Rhédei Ferenc, noha menyétől, fiától megfosztatott, 
igen keserves ember, nagy örömmel láta, egynéhány nap ott tarta, 
és aztán Erdélybe békülde. Huszton egy férj nélkül való, más féijes, 
de mégis özvegy, két igen szép ifjú úri dáma pántlikás köntösömet 
s magamat sokat nézett, dicsért, szeretett." 

Rhédey László halála után, mivel nem volt egyenes ágon leszár-
mazott örökös, gondoskodni kellett arról, hogy ki legyen Huszt jö-
vendő kapitánya és Máramaros főispánja. így esett a választás 
Rhédey Ferenc rokonai közül Thököly Imrére (1657—1705), aki 
akkor még csak nyolc esztendős volt. Apafi fejedelem nem idegen-
kedett a dologtól, s 1665. március 20-án kinevezte Thökölyt a vár-
megye élére. A vármegyét Teleki Mihály és Tholdalagi János ér-
tesítette a kinevezésről. 

Rhédey ekkor még élt. 1667. októberében halt meg. Halála előtt 
nagyobb alapítványt tett a máramarosi ispotály felépítésére. No-
vember 20-án reggel nyolckor helyezték örök nyugalomra Huszt 
várában az új kápolna új sírboltjába. 

Apor Péter énekelte meg dicső életét és fényes udvartartását: 

„Az máramarosi uraságot bírta 
gróf Rhédey Ferenc, de meg is mutatta, 
Mert mint egy igazi gróf udvarát tartotta, 
Aranyos kard, hintókra fizetését adta." 

Thököly Imre elfoglalhatta volna a főispáni széket, ha nem lett 
volna kiskorú, de Husztot és a huszti uradalmat Apafi szerette 
volna megszerezni, bár igényt tartottak rá Bethlen István többi 
örökösei is. A birtokért való egyezkedésnek az lett a vége, hogy 
végül is Apafi szerezte meg az örökséget, és saját katonáit küldte 
a várba. Katona Mihályt nevezte ki a vár kapitányának, s a kiskorú 
Thököly mellé Teleki Mihályt (1634—1690), a későbbi hatalmas 
kancellárt tette meg főispánhelyettesnek. A beiktatása 1668. au-
gusztusában történt. Teleki nem is adta ki többé a kezéből a főis-



pánságot. Thököly soha nem ült bele máramarosi főispáni székébe, 
se Huszt várának főkapitányi tisztét nem tölthette be, de életének 
fontos helyszíne lett mégis ez a táj, mert innen indult ki később 
az általa vezetett szabadságharc. 

1668-ban halt meg Huszton Sellyei Balogh István, református 
prédikátor. 1633-ban még az ungvári iskola rektora volt. Versben 
dicsérte Miskolci Pauh Pál ungvári prédikátor „Halotti Elmélke-
dések" (Lőcse, 1634) című művét. Majd ezután külföldön járt. 
1640-től lett Huszton prédikátor. 1643 és 1652 között a márama-
rosi egyházmegye esperese. 1652 tavaszától II. Rákóczi György fe-
jedelmi udvarában Keresztúri mellett a második prédikátor. Ebben 
a minőségben elkísérte a fejedelmet a lengyelországi hadjáratába. 
Ott tatár fogságba esett, de hamarosan kiszabadult. Az 1658. áp-
rilisi országgyűlésen ő adta át Kemény János krími fogságból kül-
dött levelét. Hűségesen kitartott Rákóczi György mellett annak 
haláláig. Ezután ismét Husztra került prédikátornak, shamarosan 
megint esperessé választották. 

Fiatal korában szerzett versein kívül főleg egyházi műveket írt. 
Valószínűleg köze lehetett Balassi Bálint és Rimay János versei-
nek váradi kiadásához. Prédikációi, tanításai „Temetési pompa 
(Várad, 1646), Temető Kert (Várad, 1655), Uti-Tars (Várad, 1657) 
a korszak java prózaterméséhez tartoznak. A szegények, özvegyek, 
árvák igaz ügyét elfordító bírák, magistratusok és „minden igasság 
kívül sacczoltató tisztek" gyakran részesülnek műveiben kemény 
dorgálásban. Külön tanítások szólnak a fejedelmekről, akiknek a 
hatalom és az ország, melyen uralkodnak, „nem varrattatott gal-
lérához", azért nem szabad az ország javait, jövedelmét — a sze-
gények verítékét — elvesztegetni, nem szabad hamisan szerzett 
zsákmányban gyönyörködni. A birodalmakat Isten osztogatja, til-
tott eszközzel ezért ne keressen senki magának országot. Altalá-
nosságokban a fejedelmekről beszél, de II. Rákóczi Györgyre kell 
vonatkoztatnunk az ilyen figyelmeztetéseket: éljenek a fejedelmek 
békességben a szomszéd országokkal, a velük való frigyet fösvény-
ségből, kicsiny okból ne bontsák fel. 

Sellyei Balogh István a korabeli irodalomnak jelentős, de nem 
nagyon ismert alakja. 

A Wesselényi-féle összeesküvés leleplezése után Huszt a ma-
gyarországi bujdosó nemesek védelmezője lett. Ide menekült Bocs-



kai István, Bocskádi Ádám több társával, Barkóczy Sándorné. In-
nen idézték Pozsonyba a törvény elé gimesi Forgách Miklóst, aki 
azonban nem jelent meg a törvényszék előtt, ismerve a kegyetlen-
kedéseket, hanem itt maradt haláláig. 1674. április 11-én temették 
el a vár kápolnájában. 

1670 végén 13 éves korában ide menekült Likava várából Thö-
köly Imre is, s innen indult Apafi udvarába. Talán ekkor értette 
meg először, hogy Huszttal mit veszített. Később leveleiben sokszor 
emlegette, „hogy Husztot torkon verve vette el tőle Apafi Mihály." 

A bujdosók először Teleki Mihályt választották fővezérükké. Ki-
kicsaptak Máramarosból, de a császáriak szétverték csapataikat. 

1676 decemberében Thököly Imre is felkereste Máramarost. A 
karácsonyt nagy mulatságok közt Máramarosszigeten töltötte. Itt 
kereste meg december 29-én Bige György és Bás Mihály Husztról. 
Újév napján temetésre Thököly maga is Husztra érkezett. A teme-
tés 1677. január 3-án volt, Gyulaffy Mihályt temették, akit Kapnik 
táján „az császár részéről való tolvaj talpasok" öltek meg. 

Thököly nagy lakomát adott, melyen Fráter István (1630 körül — 
1703) huszti alkapitány is részt vett, majd ő hívta meg Thökölyt ebédre. 

Fráter István irodalommal is foglalkozott. Apja, Fráter Pál szin-
tén írt verseket, s feltehetően egy ideig ő is e vidéken élt. Rákóczi 
Lászlót például kaszonyi udvarházban kereste fel. 

Fráter István 1675-től lett a huszti vár kapitánya. Mivel a fő-
kapitány, Teleki Mihály ritkán tartózkodott Huszton, ezért a vár 
ügyeit Fráter István vitte. „Paraphrasis rhitmica az az verses ma-
gyarázat" című művét Tiszaújhelyi István (?— 1704/után) másolta 
át 1684—ben, amit a költő 1685. február 18-án szépen bekötve és 
ajánlással ellátva Teleki Mihálynak küldött el: 

„Hogy sugár szárnyával sas repülne délre, 
Éles szemmel nézvén az tiszta napfényre, 
Nagy ecclipsist vete fél hold erejére, 
Setétség támada Duna két felére. 

Mars is Bellonával egekbül érkezvén, 
Földet, vizet festnek vérrel, fegyverkezvén, 
Én is Huszt várának kősziklás tetején 
írám ez verseket, fejem szédelegvén." 



Vagyis akkor írta ezt a költeményt, amikor a császári csapatok 
(sas) megindították a törökök (fél hold) elleni általános támadást. 
Költeményeinek egy része latin bölcs mondásoknak egy-egy Ba-
lassi-strófában való fordítása, másik része szentírási példákkal bi-
zonyított tanítás különböző eseményekről. 

Versein kívül több levele is fennmaradt, amelyeket Apafi Mi-
hálynak, Bornemissza Annának és Teleki Mihálynak küldözgetett, 
s amelyben beszámolt arról, hogyan pusztították a németek 1685-
ben az ungvári és munkácsi krajnák falvait, 1686-ban hogyan ost-
romolta Caraffa Munkács várát. 

Müvének másolója, Tiszaújhelyi István szintén író volt. Valószínű-
leg Huszton született. Apja, Tiszaújhelyi Pál Huszt várának és a hoz-
zá tartozó jószágoknak a prefektusa szintén foglalkozott versírással. 

Tiszaújhelyi István Apafi fejedelem udvari embereként Keszei 
Jánossal együtt hallás után a templomban leírta Topheus Mihály 
református püspök prédikációit. Ok voltak az első magyar gyors-
írók. Tiszaújhelyi 1685-től külföldön tanult, s hazatérése után 
Ugocsa megyében lett főjegyző. Üdvözlő verseket is írt, s ő ültette 
át magyarra Drexel János Helistropiumát „Magyar Napraforgóvi-
rág" címmel. 

1671-ben Huszton született Huszti Szabó István orvos és filo-
zófiai író, aki debreceni és kolozsvári tanulmányai után külföldi 
egyetemeken tanult. Já r t Londonban és az oxfordi egyetemen. Ha-
zatérése után II. Apafi Mihály udvari orvosának nevezték ki, majd 
Debrecen város főorvosa és a kollégium professzora lett. 

1677. augusztus 11-én Huszton írták alá azt az „assecuratoriá"-t 
(bizonyságlevelet), melyben a bujdosók fogadást tettek, hogy nem-
zetük és vallásuk védelmezését csak úgy vállalják, ha a fejedelem-
nek és Erdélynek nem lesz kára belőle. Az aláírók között voltak: 
Dobay Gábor, Almási Péter, Egressy János, Ötvös János, Macs-
kássy György, Jászay Miklós, Ilosvay Péter nemes urak. 

Ezalatt Lengyelországban francia pénzen Bèthune lengyelorszá-
gi követ hadat gyűjtött a bujdosók támogatására. A mintegy 3000 
emberből alló had Máramarosban egyesült az erdélyi fejedelem 
csapataival és 1677. október 10-én fényes győzelmet aratott Ki-
rályházánál Schmid császári seregén. 

1678. március 7-én a bujdosók gyűlést tartottak Nagysomkúton, 
s elhatározták, hogy folytatják a harcot, bár segítséget a francia 



királytól most már nem várhattak, mert XIV. Lajos király ellen 
foglaltak állást a lengyel főurak. Bèthun francia követnek mégis 
sikerült 400 katonát Máramarosba átszöktetnie Lengyelországból. 
Ezek Huszton pihenték ki fáradalmaikat. Ide érkezett Teleki Mi-
hály is, hogy Ugocsán és Beregen keresztül innen induljon Eperjes 
ostromára. De Teleki nem volt jó hadvezér. Egy latin nyelvű gúny-
vers így szól róla: 

„Amikor jött az ellenség, azon voltál, hogy a csatát valahogy 
elkerüld, hagytad, hogy sértetlenül elvonuljon az ellenség, pedig 
bizonnyal reggelire megehetted volna. 

Tanúsítja ezt Ungvár vára, ott az ellenségnek a hírétől jóllaktál; 
ezért szól rólad gúnyos dicséret, s a generálisság sosem lesz a tiéd." 

Helyette Thököly Imrét választották a bujdosók fővezérükké, 
akinek ettől az időtől felragyogott a csillaga. 

Thököly 1682. június 15-én Munkácson örök hűséget esküdött 
I. Rákóczi Ferenc özvegyének, Zrínyi Ilonának. Az esküvő után 
kíváncsian kérdezősködött, hogy mit szólnak házasságához párt-
hívei. Máramarost is felkereste levelével. „Örülik nagyságod sze-
rencséjét" — írta 1682. június 8-án Szigetiül Bodolay Mihály vá-
laszlevelében. 

Teleki Mihály ezután belátta, hogy szakítani kell a hanyatló 
török birodalommal. Megerősítette Huszt várát, s szembefordult a 
kurucokkal, akik ekkor már kóborgásaik során károkat okoztak 
Máramaros megyének. Lipót királlyal kezdett alkudozni, s Apafi 
háta megett titkos szerződést kötött, amelyben elkötelezte Erdélyt 
a király fennhatósága alá. 

1685 végén császári csapatok érkeztek Máramarosba. 
„Nagy sokaság, irtóztató teher egy olyan sovány vármegyén" — 

írta Bethlen Miklós. 
Veteráni császári katonái zsarolták, fosztogatták a vármegvét. 

Nem hiába szólt így a kuruc kori ének: 

„Kis tartomány, igen sovány 
Amaz Máramaros, 
Nincs búzája, gabonája, 
Megette az tokos. 
Ne féljen bár, hogy lészen kár, 
Vagy búzája dohos." 



1686. március 8-án Lipót az erdélyi fejedelem kérésére Kinzing 
császári tisztet bízta meg, hogy vizsgálja ki a katonák visszaéléseit 
a megyében. Apafi pedig Bethlen Miklóst kérte fel, hogy szintén 
vegyen részt a vizsgálat lebonyolításában. 

Bethlen csakhamar meg is érkezett a vármegyébe, s jegyző-
könyvbe vette, amit a környékbeliek mondtak a császáriak túlka-
pásairól. A német hadbiztos azonban nem írta alá a vallomásokat, 
mert amikor egy helybeli ruszin tanútól azt kérdezte, „micsoda 
lehet ama Jézus Krisztus," a szegény azt felelte, hogy ő nem tudja, 
ki az. Erre a hadbiztos Bethlen ellen fordult, s szidta, amiért egy 
ilyen tudatlan nép vallomása többet ér, mint annyi nemes gróf, 
báró, lovag tanúsága. Ócsárolta a magyar mágnásokat, papokat, 
akik nem foglalkoznak a néppel, mert azok arcban és beszédben 
különböznek az állatoktól. Ezért Bethlen küldetésének semmi 
eredménye nem lett. 

Buda visszafoglalása után Lipót követelte, hogy Huszt, Kővár 
és Somlyó váraiba német őrséget helyezzen el a fejedelem, hogy a 
téli szálláson állomásozó katonák biztonságban éi-ezhessék magu-
kat. Hosszas alkudozás kezdődött Apafi követei és Caraffa között. 
A németek pedig tovább sarcolták a megyét, mivel itt voltak Thö-
köly legelszántabb hívei. 

Erdély meghódítása után 1686-ban Huszt is a németek kezébe 
került. 

Apafi halála után II. Apafi Mihály lett a fejedelem. Megerősíté-
sét Bécsből várták a rendek, s ennek kieszközlésére Bethlen Mik-
lóst kérték fel. 

Ezalatt Thököly Erdélybe tört és Zernyestnél diadalt aratott Te-
leki Mihály és Heister császári tábornok felett. Lipót úgy érezte, 
nem biztosíthatja uralmát Erdélyben csupán katonai hatalommal, 
ezért részben visszaállította Erdély alkotmányát, Bethlen Miklóst 
pedig kinevezte Máramaros főispánjává. 

Bethlent 1692. május 29-én iktatták be a főispáni székbe, de 
ritkán tartózkodott a vármegyében. Neki köszönhető, hogy Lipót 
megerősítette az öt koronavárost jogaiban, s címereket adományo-
zott a városoknak. Sziget címere bölényfő, Huszté két nyíl, 
Hosszúmezőé ökörfő, Viské szarvas, Técsőé sas lett. 

II. Apafi 1701-ben felajánlotta a máramarosi vagyonát a csá-
szári kincstárnak, amely két év múlva megvételre kínálta Bethlen 



Miklósnak. Bethlennek nem volt elég pénze, de a máramarosiak 
1703 elején 8 ezer forintot gyűjtöttek össze, s így végbement a 
vásár. Bethlen Miklós Farkas Zsigmond személyében jószág-
igazgatót nevezett ki Husztra. Bethlen azonban csak néhány hétig 
bírta az uradalmat, mert szép terveinek véget vetett a II. Rákóczi 
Ferenc vezette szabadságharc. Önéletleírásában Bethlen a huszti 
uradalom megszerzéséről így szólt: „...Husztért a kamara és a ci-
tadella engem megett vala, sőt ha a háború Máramarost el ne sza-
kassza egészen, az adott 21 000 Rh. forinthoz még kilencezret exe-
cutióval is megvesznek vala rajtam jószág nélkül is. Az a 9 000 
forint készen volt odaki Huszton, a viceispán és Farkas Zsigmond 
kezénél." 

II. Rákóczi Ferenc neve először 1701 novemberében fordult elő 
Máramarosban. Lipót november 24-én értesítette a vármegyét, 
hogy az, aki Rákóczit élve kézre keríti, 10 ezer rénes forintot, aki 
pedig halva, 6 ezret nyer jutalmul. 

Néhány év múlva Máramaros is türelmetlenül várta Rákóczit, 
miután Pap Mihály munkácsi nemes megkapta Lengyelországban 
a fegyverbe hívó szózatot. 

Rákóczival itt is eleinte csak a pórok tartottak, a nemesség egy-
formán félt a parasztságtól és a németektől, 1703 tavaszán Darvay 
István előtt egy szegény máramarosi paraszt ilyen szavakkal só-
hajtott fel: „De csak Isten hozná ki hamar Rákóczi urunkat, — 
talán a nagy ínségből megszabadítana." 

Amikor június 19-én a már Munkácson táborozó kurucoknak 
Montecuccoli vasasainak támadása miatt vissza kellett vonulniuk, 
s a küzdelemben az a hír kapott szárnyra, hogy Rákóczi elesett, 
Dulffy György máramarosi nemes így szól a jobbágyokra, akik a 
hír miatt szomorkodni kezdtek: „Ordögszülték! Odavan az Istene-
tek; levágták most azt a Rákóczit, akit Isten gyanánt tartottak." 

A fordulópont akkor állott be, amikor Tiszabecsnél Rákóczi si-
kert aratott. A nemesek is kezdtek Rákóczihoz csatlakozni. Első-
ként a máramarosi nemesek közül az Ilosvay család tagjai tették 
le a hűségesküt. 

A kallói győzelem után Rákóczi Ilosvayékat, Bálintot és Imrét 
küldte a vármegye meghódítására. Ezek két vagy három beregi 
zászlóaljjal jöttek augusztus elején a vármegyébe. A ruszinok és a 
románok is mindenütt lelkesedéssel üdvözölték a kurucokat. Má-



ramaros meghódolása egyedül Huszt várának megvételétől füg-
gött. Ilosvay Imre álruhában belopózott a várba, és ígérgetéseivel 
a várőrséget Rákóczi pártjára hódította. A várkatonaság már több 
éve zsold nélkül szolgálta a császárt, mert báró Eythner parancs-
nok nem fizetett nekik semmit. A zsoldosok sikkasztással vádolták 
a parancsnokot, ezért a felbiztatott őrség agyonlőtte Eythnert, a 
várat meg feladta a Huszt alatt tartózkodó Ilosvay Bálintnak és 
Majos Jánosnak. Ötven katonát nyert Rákóczi a várral, ennyi volt 
a várőrség. 

Huszt megszerzésében tehát a két Ilosvaynak volt a legnagyobb 
érdeme. A szegénylegények csak lesben álltak a vár alatt: 

„Híres Huszt vára Máramarosban 
Miképpen esék birodalmunkban: 
Mi pedig szegénylegények csak voltunk alattomban." 

Legendán alapszik a huszti vár kuruc kézre kerüléséről szóló 
Jókai-elbeszélés, „A huszti beteglátogatók" cselekménye is. 

Bécsben nem akarták elhinni, hogy Huszt Rákóczi kezébe ke-
rült. Az itt tartózkodó Káinoki Sámuel Apor Péterhez intézett le-
velében 1703. augusztus 22-én írta: „Én Husztot sem hiszem, hogy 
elvették, csak a novellista hazugsága." 

Máramaros meghódításával Rákóczi sokat nyert. Hozzájutott a 
gazdag sóbányákhoz, seregét pedig nagyszámú katonasággal gya-
rapította. A máramarosiak Ilosvay Bálint és Majos János seregé-
ben hadakoztak. Huszt várának alkapitánya a técsői Móricz István 
lett. 

1706. március 8-án országgyúlést tartottak Huszton az erdélyi 
kurucok, akik Rabutin császári táboi-nok Erdéllyel kapcsolatos in-
tézkedései miatt tiltakoztak. A fejedelem is részt szeretett volna 
venni a gyűlésen, de csupán Vay Ádám udvari marsallal és Kál-
máncsay István tanácsurral képviseltette magát. 

Erdély urai itt fogalmazták meg az ország „nyomorúságának 
okait", az Ausztria Ház kegyetlen uralkodását, s kimondták, hogy 
együtt harcolnak Magyarországgal a szabadságért, mert „mind az 
közügyekre, mind az egy magyari vérre, mind pedig természetre, 
és nemzetségre-szokásra nézve öszveköttettek." Ezzel Erdély is-
mét elszakadt az Ausztriai Háztól, s nem nehéz áthidalást találni 



e gyűlés és a következő évben tartott ónodi országgyűlés között, 
ahol kimondták a detronizáló nyilatkozatot. Ennek a nyilatkozat-
nak a csíráját Huszton kell keresni. 

Részt vett a huszti gyűlésen Pekry Lőrinc is, aki Rabutin elől 
menekülve családjával és feleségével, a híres költőnővel, Petrőczi 
Kata Szidóniával (1662—1708) itt telepedett le egy időre. Majd 
elhagyva Husztot Kutyfalvára költözött, de 1707 telén betegen is-
mét ide tért vissza a költőnő. Az 1707 és 1708—i telet lábadozva 
töltötte. A fejedelem nemcsak a kényelmes huszti kastélyát, hanem 
máramarosi jószágainak összes úrbéri jövedelmét is a rendelkezé-
sére bocsátotta. 1708 április közepe táján lett jobban, amikor má-
sodik leányának, Anna Katalinnak ülték meg a menyegzőjét Ke-
mény László erdélyi tanácsúrral. 

1708 májusában a németek többször betörtek Nagybányára és 
ezzel rettegésbe hozták a máramarosiakat. Pekrynét zavarták a 
császáriak hadakozásairól szóló hírek, s betegsége is rosszabbra 
fordult, ezért kérte meg 1708. május 31-én veje Krucsay Mártont, 
a fejedelem örökös jószágainak prefektusát, hogy ha anyósát biz-
tonságosabb helyre viszik Husztról, őt is helyezzék el onnan, mert 
közel szeretne lenni „Méltóságos Generálisné Asszonyomhoz". 

A fejedelem intézkedett, és a Munkács melletti Beregszentmik-
lóst jelölte ki Petrőczi Kata Szidónia lakhelyéül. Kemény kísérte 
el új szállására a költőnőt, de neki vissza kellett térnie Márama-
rosba, ahol a hivatala volt. A költőnő betegsége időközben mind 
súlyosabb lett és 1708. október 21-én gyermekei karja között Be-
regszentmiklóson halt meg. 

Petrőczi Kata Szidónia halála előtt néhány héttel írt levele sze-
rint visszavágyott Husztra, s talán ezért gondolták többen, hogy 
itt halt meg s itt van eltemetve. Szádeczky Lajos történész kuta-
tásai tisztázták ezt a félreértést. 

Petrőczi Kata Szidónia több művet is írt Huszton. Itt fordította 
le Arnd János könyvének „Jó Hattal Füstölgő Igaz Szív" címen 
tizenkét elmélkedését. Másodszori huszti bujdosásának termése a 
„Nyomorúságidban kesergő bús szívem" és a „Vale haszontalan 
könnyhullatásaim" kezdetű eredeti ének és a „Jézus életem világa" 
című fordítás, amely a vallásos költészet remekei közé tartozik. 

Testi szenvedéseihez Erdély letűnt szerencséjének a bánata is 
hozzájárult, lelke azért fordult a vigasztalásnak ahhoz a forrásá-



hoz, amellyel enyhítette bánatát: „Minthogy pedig — írta a Husz-
ton készült fordításának előszavában — e keserves bujdosást meg-
vallom igen szomorú szívvel viselem, hogy bánataimat enyhítsem 
s a felette való gondolkodást — nem lévén semmi haszna — elke-
rülhessem, fogtam e munkába." A szenvedésben való bő részegsége 
bátorítja fel arra, hogy az emberekhez „intő írással forduljon" s 
valóban az alázatosságban, s lelki kísértetekben való vigasztalódás-
nak, a rágalmak meggyőzésének, a hitnek és a reménynek, a szeretet 
cselekedeteinek méltó tanítója legyen, mert az ő élete ezeknek az 
erényeknek a szüntelen gyakorlásában nyert megszentelést. 

Nem hiába írt róla Pápai Páricz Ferenc még életében magasztaló 
költeményt: 

„És hogy a rabságban is a Krisztussal valál 
Arról bizonyító írást előadál 
Tövisek között nőtt szép Liliomidat 
Rabi házadban írt példás munkáidat, 
Keresztek közt való vigasztalásidat, 
Kiadád, hogy mi is szaglanók azokat. 
Élj hát kereszteknek látható címere! 
Élj szép arany, melyet próbált Isten tüze! 
Élj szép virtusoknak világos tüköi'e! 
Élj asszonyi rendnek nálunk példás dísze! 
Míg eljő Jegyesed az Istennek fia, 
Minden keresztidet aki megszámlálta: 
Arany hited után arany a korona, 
Melyet jutalmul letött a számodra." 

Petrőczi Kata Szidónia a korának legnagyobb költője, leglíraibb 
tehetsége. Szerelmi költészete a hasonlatok gazdagságával, a ter-
mészeti képek pazar halmozásával ékeskedik. Méltó utóda Balassi 
Bálintnak és Zrínyi Miklósnak. 

1709 őszén maga Rákóczi fejedelem is Husztra látogatott. Ok-
tóber 6-án értesítette Darvay Ferencet, hogy Husztra fog menni 
és ott erdélyi híveivel 12-én összejövetelt fog tartani. A vármegyét 
nem akarja terhelni, saját uradalmának javaiból szolgálják ki. 

A fejedelem még október végén is itt tartózkodott. 1890-ben bon-
tották le azt az épületet, amelyben lakott. 



1711-ben, amikor lehanyatlott a kurucok csillaga, s Rákóczi 
Lengyelországba ment, hogy ott az orosz cár segítségét kérje, 
Sztrijből intézkedett, amikor megkapta Pálffy békefeltételeit, hogy 
a rendek Husztra gyűljenek össze és határozzanak Pálffy előter-
jesztéséről. Maga is megígérte, hogy személyesen megjelenik. He-
lyetteséül Károlyi Sándort bízta meg. Károlyi a Husztra összehí-
vott országgyűlést Szatmárba tette át és április 20-án elfogadta 
Pálffy békepontjait. 

Móricz István a huszti várat azonban majd csak júliusban adta 
át a németeknek, amikor Károlyi pátensének engedelmeskedve egy 
szabadságlevél kézhezvétele után kivonult a várból. 

Rákóczi alakját és emlékét azonban mind a mai napig mondák-
ban és történetekben megőrizte a máramarosi nép. 

1717 tavaszán, a tatárok elpusztították Máramaros nagy részét 
is, sok embert fűztek rabláncra. A huszti várat elkerülve Visken 
keresztül igyekeztek elvonulni az országból, de a borsai szorosban 
a felháborodott parasztok lemészárolták a tatárokat. Ezeket az 
eseményeket is megörökítette regényében Gaál József. Művében 
szerepeltette a hollómezei Pintye Grigort, a híres rablóvezért, aki 
a monda szerint faágyúkkal ostromolta meg Huszt várát. Pintyéről 
számos legenda maradt fenn a vármegyében. 

Máramaros a szabadságharc után teljesen elszegényedett. Jel-
lemző, hogy gróf Bethlen József, a híres emlékíró fia, a megye ak-
kori főispánja is olyan szegény volt, hogy kölcsönökből élt. „Most 
már annyira jutottam — írta 1740. július 18-án —, hogy bizony a 
mindennapi szánkba való kenyér vételére is nincsen költségem, 
csak most Krisztina napjára is (felesége báró Kemény Krisztina) 
nem tudom mivel veszek kenyeret." 

Báró Apor Péter ezt írta róla, amikor 1742-ben meghalt: 

„A Máramarosnak jeles főispánja 
A gróf Bethlen József, Bethlen Miklós fia. 
Amint híre vala, pestisben meghala, 
Igen szelíd, jámbor úri ember vala." 

Az 1742-es pestisjárvány után még helyrehozták valamennyire 
a pusztulásnak indult huszti várat, de a munkálatokkal lassan 
haladtak. 1766. július 3-án hatalmas égiháború tört ki. A várba 



három helyen becsapott a villám, s felrobbantotta a puskaport. A 
várparancsnok lakosztálya teljesen leégett, elpusztult a várkápol-
na. A nagy tűzvész után lakhatóvá tettek az őrség számára néhány 
házat, de hogy teljesen felépítsék a várat, arra nem is gondoltak, 
s az az idők folyamán végképp az enyészeté lett. 

Máramaros megye főispánja volt Haller László (1717—1751), 
Haller Jánosnak, a Hármas Istória szerzőjének dédunokája, aki a 
magyar nyelv ápolásáért éppen olyan szorgalmasan buzgólkodott, 
mint dédnagyapja. Magyarra fordította Fénelon Télémaque-ját 
„Telemahus bujdosásának történetei" címen s a magyar hazának 
fő, közép és alacsony rendeinek örömére, kedves és bölcs mulatsá-
gára, dicséretes költségével kinyomtattatott... Szalai Barkóczi Fe-
rencz egri püspök" által 1755-ben. 

1738-ban Huszton született Teleki József (1738—1796) költő, 
könyvgyűjtő, a művelődési élet kiemelkedő alakja, Ugocsa megye 
főispánja, akinek egyik tanítója Bod Péter volt, s akit szoros ba-
rátságfűzött a felvilágosodás korának számos jeles képviselőjéhez. 

1790-től Máramaros megye országgyűlési követe lett fia, Teleki 
László (1764—1821), aki szépirodalommal is foglalkozott és szor-
galmazta a magyar nyelv művelését. Gazdag könyvhagyatéka az 
MTA könyvtárának alapja lett. 

1792-től volt Máramaros megye főispánja Teleki Sámuel 
(1739—1822) erdélyi kancellár, a híres könyvgyűjtő, a marosvá-
sárhelyi Teleki-könyvtár megalapítója. 

1779 és 1787 között Huszton volt lelkész Gáti István (1749— 
1843) szakíró, az első magyar gyorsírási rendszer kidolgozója, aki 
később szintén sokat tett a magyar irodalmi nyelv terjesztéséért. 

A magyar irodalomban Bornemisza Péter Huszt várában szer-
zett „Siralmas énnéköm" kezdetű versének jelentőségével azonos 
Kölcsey Ferenc (1790—1838) Huszt című költeménye. A reformkor 
nagy alakja minden bizonnyal személyes élmények hatására írta 
költeményét 1831. december 29-én. 

Nem egyszer utazott el a vár alatt a viski fürdőbe járván, s talán 
alkalma volt a várhegyre is felkapaszkodni. 

Obernyik Károly (1815—1855) Kölcsey unokaöccsének, Kálmán-
nak a nevelője naplójában utal erre, amikor egyik barátjával ő is 
felkereste a várat 1838 augusztusában: „Elindulva a fürdőből, Szu-
hányi úr kocsiján Nagy Danival előre jöttünk, hogy míg Husztra 



érnek, mi addig felmehessünk a huszti várba. Ez meg is történt. 
A hegy magasabbnak látszik, mint amilyen valósággal; s a felme-
netel is reá nem nehéz. A várban még meglehetős nagyságú falak 
állanak fenn, s hajdan a vár elég erős és nagy lehetett. Szépek 
némely falak, melyeket a repkény sűrűn beborított. Szép itt a haj-
dan emléke, honnan a vár ura nézhetett le a legmagasabb ablakból. 
Itt jár t egykor Kölcsey éppen viski utában, itt sóhajtotta: 

„Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza fényre derül!" 
A múlt század elején Huszton született Paulikovics Lajos 

(1832—1885) író, aki nem egy művében megörökítette vidékünk 
történelmi eseményeit. 

Huszt szülötte György Aladár (1844—1906) író, űjságíró és kul-
túrpolitikus, a Jókai által szerkesztett Hon munkatársa, a Magyar 
Néprajzi Társaság alelnöke, a Petőfi Társaság tagja. írásai napvi-
lágot láttak a Máramaros számaiban. Kapcsolatát szülővárosával 
élete végéig fenntartotta, számtalanszor emlegette, hogy őt, az alig 
négy éves fiút, „a nemzet nagy énekese, a szabadság lantosa", Pe-
tőfi ölébe kapta, s édesapja jelenlétében térdein lovagoltatta. 

Petőfi feltehetően 1847 augusztusában Máramarosszigeten „lo-
vagoltathatta" a térdein György Aladárt. 

Itt született és itt járt iskolába öccse, György Endre (1848— 
1927) földművelésügyi miniszter és közgazdasági író. 

Huszton ringott a bölcsője Szép Ernőnek (1884—1953), a Nyugat 
nagy nemzedéke sajátos hangú költőjének, írójának. 

Huszt jellegzetes régi épülete a református erődtemplom. A XIV. 
században épült. Már 1524 tért hódított itt a reformáció eszméje, 
az akkori plébános Huszti Lovász Tamás hatására és vezetésével, 
ezért Huszt a legrégibb magyar református egyházat mondhatja 
magáénak. 

Őriznek a templomban egy 1773-ban kelt verset, amely erről 
szól: 

„Már két-száz esztendő s harmadiknak fele 
Az idő jártával lassankint eltele, 
Miolta e templom birtokunkba kele, 
Sokszor víg napja volt, többször komor tele. 
Ezer-hat-száz harmincnyolcban hogy írának, 
Volt oly buzgósága gróf Bethlen Istvánnak, 



Hogy költsége által megújítanának 
Ebbe mindenek, mert romlásba valának..." 

A huszti templom szabadalmait 1616-ban Bethlen Gábor, 1644-
ben I. Rákóczi György, 1661-ben Kemény Jánosné Lónyay Anna 
és 1670-ben Apafi Mihály erősítette meg. Az itt múködő jeles re-
formátus prédikátorok irodalmi téren is sokat tettek a magyar 
nyelv megőrzéséért. 

* * * 

A Tisza bal partján fekvő település, Visk az öt koronaváros leg-
nagyobbika volt Máramarosban. 

Környéke a XII. század hetedik évtizedéig királyi birtok. 1271. 
május 14-e után a Rába és a Rábca között Ottokár cseh királlyal 
vívott ütközetben a Hunt-Pázmán nemzetség egyik tagja, Echel-
leus is elesett, ezért a hálás V. István az elvérzett vitéz testvére-
inek, Mykovnak és Chepánnak adományozta Visket a tiszai vám-
mal és tartozékával. Oklevelük azonban valamiképpen Leóhoz, a 
halicsi fejedelemhez került, aki Ottokár oldalán harcolt, ezért 
Mykov és Chepán V. István fiától, IV. Lászlótól új levelet szereztek. 
Ok építhették az erősödő belháborúk miatt a vi ski várat. 

Mykov és Chepán részt vett a Habsburg Albert segítségére kül-
dött magyar seregben 1298-ban, és a július 2-i Rajna mellett le-
folyt ütközetben, amely Albert ellenfele, Nassaui Adolf halálával 
végződött, Chepán különösen kitűnt bátorságával. III. Endre en-
nek hatására megerősítette őt Visk várának és tartozékainak bir-
tokában, de 1300-ban a Hunt-Pázmánok Jó és önként való aka-
ratukból", „a király és az ország rendei kérésére" lemondanak 
Viskről. Kárpótlásul három ugocsai falut kapnak: Rákászt, Feke-
teardót és Nyírteleket. Nyírtelekre Mykov utódai telepednek le, s 
a községet Újhelynek kezdik nevezni s erről veszi fel a család az 
Újhelyi nevet. Visk lakóinak többsége a középkorban szász erede-
tű. A nagyszámban fennmaradt Hanka, Heczel, Stók, Poncz nevek 
ma is bizonyíthatják ezt. 

A hagyomány szerint a várhegyet is „Bürgüszi"-nek nevezték. 
Károly Róbert 1329. április 26-án diplomájában Visknek a nagy-

szőlősiekével egyenlő jogokat adott. 



A XIV. században épült a város jelenleg is álló erődtemploma. 
A reformáció Visken is már 1524-ben elkezdődött. Ramasi Má-

tyás szebeni pap egy rokonát, barátját, Surdaster Jánost küldte 
Viskre a távoli hazájában megismert igék hirdetésére. 

II. Rákóczi György nagyravágyása, a lengyel trón megszerzésé-
ért folytatott harca sok bajt hozott a megyére és a városra. 

A fejedelem 1657. január 14-re Viskre rendelte hadait. Itt tar-
tott tanácskozást főembereivel a hadjárat előtt. 

A fejedelem magával hozta Viskre feleségét, Báthori Zsófiát, és 
fiát, I. Rákóczi Ferencet, hogy bizalmat öntsön a férjekért aggódó 
családokba. 

A viski fejedelmi sátor pompázott a fényben: párducbőrök, zász-
lók, selymek, ékszerek, prémek kápráztatták el a szemet. Rákóczi 
királyi méltósághoz illően szerelte fel magát. Itt voltak a svéd, a 
kozák követek. Az orosz követ, Alekszej Mihajlovics cár küldötte 
is eljött, „igen szép, válogatott, drága érő, egynéhány száz nyuszt-
bőrrel", hogy eltántorítsa a fejedelmet a svéd szövetségtől. 

A fejedelem környezetében volt Huszt várának ura, Rhédey Fe-
renc. Több főúr: Serédy István, Barcsay Ákos, Kemény János, Pap 
Endre, Földváry Ferenc. Többen közülük aggódtak a vállalkozás 
sikeréért, mert mégiscsak nagy dolog tél idején átkelni a márama-
rosi havasokon. Rákóczi mehetett volna Zboró felé is, ahol nagy 
uradalma volt, de nem akarta, hogy a német császár, aki helyte-
lenítette a vállalkozását, határsértéssel vádolja. Máramaros Er-
dély kiegészítő része volt, itt ő parancsolt. 

Miután összeszedte seregét, január 15-én fogadta az orosz kö-
vetet, s azzal engedte el, hogy a svéd szövetséget nem mondhatja 
fel, hiszen azt alig tíz napja kötötte. Követeket küldött a szultán-
hoz, hogy igyekezzenek lecsillapítani haragját. Kinevezte helytar-
tóit, s elindult a végzetes útra. 

Szalárdi János „Siralmas króniká"-ja és a Rákóczi-eposz örö-
kítette meg II. Rákóczi György lengyel hadjáratának történetét. 

A lengyelországi vereség után a fejedelem seregét Kemény Já-
nosra bízva Visken keresztül menekült Erdélybe. A lengyelek által. 
felkért tatárok nyomában betörtek Máramarosba, Visket is pré-
dálni kezdték, de a huszti várat megpillantva menekülni kezdtek 
az országból. 



Kemény János egy ideig akkor is Visken és Bikszádon időzött, 
amikor sikertelen trónfoglalási hadjáratába indult 1662 januárjá-
ban. 

A Rákóczi-szabadságharc bukása után az 1717-ben betörő ta-
tárok feldúlták a teleüülést és felgyújtották a templomot, amely 
hosszú ideig fedél nélkül állt. 

1789-ben famennyezetét népies mintával gazdagon díszítették, 
1867-ben pedig lemeszelték az északi falán látható freskókat. 

1852-ben építették Visk református kőiskoláját a régi faépület 
helyére. 1862-ben Vittenberger mérnök, Héder János, Hánka Már-
ton és az akkori református lelkész, Géressy László (1804—1870) 
olvasókört hozott létre. 

Géressy László igen sokat tett Visk kultúrájáért. A sárospataki 
főiskola elvégzése után egy rövid ideig az Ugocsa megyei Csépén, 
Forgolányban volt pap, majd 1834-től Viskre került. 1840-ben a 
szegény gyerekek számára „intézeti alapot" létesített. Az ő idejében 
renoválták a templomot, építették újjá a parochiát. 

Itt született fia, Géresi Kálmán (1841—1921) jogakadémiai ta-
nár, történész. Debrecenben és Pesten tanult, 1864-ben papi vizs-
gát tett, majd segédtanár lett a pesti evangélikus református gim-
náziumban. Ezután Tisza Kálmán nagyobbik fia mellett 
nevelősködött és közben egyetemi hallgató volt. 1873-ban hét hó-
napot töltött Péterváron és Moszkvában, ahol történelmi és köz-
oktatásügyi tanulmányokat folytatott. 1874-től Debrecenben főis-
kolai tanár és könyvtári felügyelő, majd jogakadémiai tanár lett. 
Magyar történelmi és protestáns egyháztörténeti tanulmányokat 
írt, Rómer Flóris és Véghelyi Dezső hatására paleographiával is 
foglalkozott. Igen érdekelte szülőmegyéje és városa története, be-
mutatta Mátyás király és III. Iván orosz cár kapcsolatait, közre-
adta a Károlyi család oklevél tárát. 

Öccse, Géresy Imre 1844-ben született Visken és a márama-
rosszigeti főgimnázium tanáraként dolgozott, méltatta az erdélyi 
fejedelmek kulturális érdemeit, közelebbi tekintettel Bethlen Gá-
borra és Máramaros megyére. 

Lánytestvérük, Ilona 1886 és 1896 között az első vi ski tanítónő 
volt. 

Visk neves szülötte Lassú István (1797—1852) statisztikai és 
földrajzi író. Tanulmányit a máramarosszigeti református főisko-



Ián végezte. Egy ideig itt tanított, de 1823-tól Budán az udvari 
kamara írnoka és lajstromozója lett. Már akkor megjelentek művei 
a Tudományos Gyűjteményben. Foglalkozott szépirodalommal és 
történeti földrajzzal. Műveiben kora államainak legfontosabb le-
írását adta. Tíz kötetet tesznek ki geográfiai, történeti és statisz-
tikai leírásai. A statisztikának mint tudományágnak ő az egyik 
első magyarországi művelője. Szülőhelyével élete végéig fenntar-
totta a kapcsolatot. Ha csak tehette, felkereste az erdős vidékéről 
és gyógyító ásványvízforrásairól híres vidéket. 

1896. július 12-én emléktáblát helyeztek el tiszteletére a szülő-
háza tőszomszédságában álló iskola épületének a falára, s ez a 
tábla napjainkban átkerült az újonnan épített viski középiskolára. 

Visk szülötte Krüzselyi Bálinti 1844—1900) jogakadémiai tanár, 
író, szerkesztő. Elemi iskolát Visken, a gimnáziumot Márama-
rosszigeten, a jogot Sárospatakon végezte. 1868-ban lett Visk vá-
ros jegyzője, majd egy évig Pesten nevelő Várady Gábor házánál. 
1871-ben Eötvös József külföldi tanulmányútra küldte. 1872-ben 
Máramarosszigeten jogtanár lett, 1877-ben pedig a sárospataki 
jogakadémia tanárává választották. Irodalommal már fiatal korá-
tól foglalkozott. Viski Bálint néven írt költeményeket, tárcákat, 
értekezéseket. 1874 és 1877 között Szigeten szerkesztette a Mára-
maros című lapot. Máramaros megye monográfiájában a nemzeti-
ségek közül ő ismertette a magyarokat, 1874-ben a Máramarosi 
Képes Nagy Naptárban bemutatta Visk város történetét. 

1899-ben „Aki másnak vermet ás" című népszínművét Huszton 
adták elő. 

Nagyon sok Viskre vonatkozó néprajzi anyagot gyújtott. A viski 
népdalok közt jegyezte fel a következőket: 

„Hej a viski hegy alatt 
Seprik a gyalogutat; 
Nekem hiába seprik, 
Nem sokáig leszek itt." 

* 

„Hej a viski Tiszaparton 
Rózsa terem minden ágon. 



Ott jó szeretőt tartani, 
Mert van mivel csalogatni." 

Tőle tudjuk, hogy itt a fonóban vén „nyinjók" meséltek, és igen 
gazdagok voltak a lakodalmi szokások. Az étel, ital megverselésén 
kívül a „borkutot", a közeli források ásványvizét is verssel ajánlot-
ták: 

„Tessék a korsóból inni jó borkutot, 
Jó erős, jó hideg — ide még nem jutott. 
Érte a pajtásom csak keveset futott, 
S a kicsiny futásban vagy ötvenet bukott." 

Híres volt a múlt században a viski várhegy oldalán a várhegyi 
fürdőhely. Gyönyörű fekvése és gyógyvize sok neves látogatót von-
zott ide. Többek között Obernyik Károly naplójából tudjuk, hogy 
gyakran járt a viski fürdőbe Kölcsey Ferenc. 

Kedvenc és szép séta volt ellátogatni a Dicsőkéhez vagy más-
képpen a Parapléhoz, az esernyőformájú kilátóhoz, ahol táncolásra 
alkalmas téren szórakoztak a vendégek, húzta a cigány a talpuk 
alá a híres „Várhegyi nótá"-t. 

A fürdő svájci típusú faházainak egyik erkélyére 1850-ben Pap 
Endre (1817—1851) költő ezt a versét írta: 

„Tarka pillangói az emlékezetnek 
El-elszálltok messze; meg sem is pihentek... 

Keresitek a múlt viruló rózsáit, 
Szerelem, dicsőség erős élőfáit... 

Jobb, térjetek vissza; ne is keressétek, 
Hosszú fáradsággal bánatot lelnétek: 

A szerető lányka elfelejtett régen 
S a dicsőség napja nincs a magyar égen! 

Pap Endre, 1850." 

A költeményt P. Szathmári Károly jegyezte le és tette közzé „A 
Tisza bölcsője" című Máramarosról szóló cikksorozatában. 

Técső is az öt koronaváros egyike volt. 



Nevére vonatkozóan többféle magyarázat van: egyesek német 
vagy szláv eredetűnek mondják, mások a Técs személynév kicsi-
nyítő képzős alakját látják benne. 

Az első máig fennmaradt említés Técsőre vonatkozóan az az 
1329. április 29-én kelt okirat, amelyben a király kiváltságokat 
biztosít a településnek. Feltehetően ezt a várost is az Ugocsából a 
Tisza mentén felfelé húzódó szászok hozták létre. A középkorban 
a közeli sóbányák sóvágói lakták. A máramarosi, köztük a técsői 
sóvágók a XV—XVII. században magyarok voltak. 

Takáts Sándor „Régi sóvágóink"-ról szóló tanulmányában írta: 
„A sóvágóknak volt bírájuk, aknabírájuk és dékánjuk. A mára-

marosi rendtartás (1614) írja a többi között e sorokat: „Vagyon a 
sóvágók között, kit Isten fiának hívnak. Esztendőnkint ez a sóvá-
gók közé számláltatik. Ennek két sója jár minden sóvágótól minden 
napra. Ezt a kamara útján ötével váltja be másfél pénzen. Vagyon 
két gazda az sóvágók között, akik vizet, fát hordanak, tüzet raknak 
és főznek nekik. Ezeknek minden sóvágó mindenkinek két sót ád. 
Mindszent napba, amikor bírót szoktak tenni, annak áldomásába 
szoktak adni 33 sót. Sóvágóknak, kerekeseknek, gépelyeseknek, 
kovácsoknak, feredősnek, gazdáknak szoktak adni egy-egy öreg 
sót, ki három sóért vagyon, melyet szombati darab-nak hívnak." 

Ulászlónak 1498. évi kiváltságlevele szerint a máramarosi só-
vágók az adótól mentesek, és minden száz kősó után húsz dénárt 
és posztóra évenként száz kősót kapnak. Minden tömény (tízezer 
darab kősó) után harminchárom dénár jár nekik. A sóvágók köz-
ségei, úgymint a huszti, técsői és a szigeti külön-külön kará-
csonykor, húsvétkor, pünkösdkor és mindszentkor négy hordó bort, 
négy ökröt és negyven kenyeret kapnak. Egy-egy ünnepre tehát 
egy ökör, egy hordó bor és tíz kenyér jár neki. A három község 
sóvágóbírái fejenkint háromszáz kősót is kapnak. 

A sóvágókhoz tartoznak a millyés-ёк, avagy kerekes-ek, akik a 
bányákban a tömlőket sóval megrakták, s miután a gépelyesek 
(gépészek) fölvonták, a csűrökbe vagy girákba hordták. A kereke-
sekről írja a máramarosi (1614—i) rendtartás: „Mikoron sójártatás 
vagyon, ha ezer vagy kétezer sót följártatnak, adnak nékik hetven 
dénárt." 

A kerekeseken kívül még külön sóliordók is voltak, akik a bá-
nyákból fölhozott sót pajtákba és girákba hordták, s akik eszten-



dőnkint három-három frt segédpénz-1 kaptak. A fölhozott só meg-
számlálása és máglyák-Ъа (halmokba) rakása az úgynevezett mág-
/ás-ок dolga volt. A máglásokat kontrának, azaz ellenőrnek is hív-
ták." 

A sóbányák legtöbbször haszonbérben voltak, s a bérlők is sze-
rettek volna minél többet keresni, ezért — hiában voltak a bányá-
szoknak kiváltságaik — gyakran megrövidítették a sóvágókat. 
Mindehhez méghozzájött a rossz bánásmód, a sótisztek hatalmas-
kodása. Ez volt az oka annak, hogy a máramarosi sóbányászok 
1551-ben egyöntetűen beszüntették a munkát, Nagybányára me-
nekültek, itt ütötték fel sztrájktanyájukat. 

Az öt koronaváros bírái, esküdtei hosszas tárgyalásokat folytat-
tak a sztrájkolókkal, míg 1551. szeptember 24-én Técsőn tartott 
ülésükön egyezséget kötöttek. A sóvágók azt követelték, hogy az 
öt koronaváros biztosítsa visszajövetelük szabadságát, saját pe-
cséttel ellátott kötelezvényt írjon alá, hogy nem lesz bántódása a 
sztrájkolóknak. 

Végül is Szalay Benedek huszti várnagy és Makay Tamás ka-
maraispán hitével erősített határozatot hoztak, hogy nem fogják 
megbüntetni távozásukért a sóvágókat, jogaikat nem sértik ez-
után, biztosítják összes törvényes jövedelmeiket. A tanács kérte a 
sóvágókat, hogy jöjjenek vissza és kezdjék meg a munkát „a királyi 
felség és az egész Magyarország hasznáért." 

Ez volt talán az ország első sztrájkesete. 
1576. január 26-án Báthori István erdélyi fejedelmet a lengyel 

követek Técsőn várták, hogy Lengyelországba vigyék a koronázás-
ra és a trón elfoglalására. Báthori kíséretéhez tartozott Balassi 
Bálint is. 

A reformáció eszméje már Técsőn is korán tért hódított. A ta-
tár járás után, a XIII. században épült temploma már 1546-tól a 
reformátusoké lett. A templomot 1748-ban kibővítették, ekkor ké-
szült festett kazettás mennyezete is. 

1841-től volt református lelkész \ttBatizi András (1810—1877). 
Técsőn született, Máramarosszigeten és Debrecenben tanult. Egy 
néhány évig Péterfalván lelkészkedett, majd szülővárosába került, 
ahol újjászervezte az egyházat, iskolát építtetett, alapítványokat 
szerzett, papi könyvtárat alapított. Célszerű elemi iskolai tanrend-
szert honosított meg, s érdemeiért 1856-ban az elemi iskolák fel-



ügyelőjévé tették. „Kis énekléstan" és „Kis templom" című munkái 
Debrecenben jelentek meg. 

Técső lakosai lelkes hívei voltak az 1848—49-es szabad-
ságharcnak, ismertté váltak országszerte mint hú Kossuth-párti-
ak. A város központjában még ma is áll Kossuth Lajos 1896-ban 
állított szobra. 

Técsőhöz kapcsolódik Hollósy Simon (1857—1918) festőművész 
életének utolsó szakasza. Otthagyva a nagybányai festőiskolát, ta-
nítványaival nyaranta Técsőre a Tisza partjára, a Nereszen-hegy 
aljára ment festeni. Itt találta meg újra szín- és formavilágát a 
tájban és az itteni emberek megjelenésében. 1904-től kezdve szün-
telenül kereste festői megújulását, örömét lelte tanítványaiban. 
Técsőn festett képei: Almás táj, Parasztudvar szekérrel, Técsői pa-
rasztház, Tiszahíd Técsőnél, Boglyák, Zöld kalapos kislány, Önarc-
kép, a nagy mű, a Rákóczi-induló több változata és a Nereszen 
hegy képei. 

Hollósy nagyon sok neves festőt, művészbarátot vonzott Técsőre. 
Bródy Sándor, a művészt felkereső író így örökítette meg 1908-ban 
a vásárra ébredő kisvárost: 

„...Akis ablakok zörögtek, csörömpöltek: népvándorlás volt alat-
tunk, odakint. Fehér tulokfejek százai vonultak el, az egyik a má-
sikhoz nyomva, a szarvaik összeakadnak, az élő gomolyag megáll 
egy pillanatra, aztán meg újra eszeveszetten, bőgve, ordítva szá-
guld előre... Embereket nem láttam, csak bikacseket, fonott szíjos-
tort, barmot kormányzó szerszámokat. Később egy-egy báránybőr-
kucsma mozgott tovább az ablak szintjén... A hosszú szőrű, sovány 
kis lovak, kötőféken vezetve, szőrén ülve; öt paraszt és muzsikát 
nem látott cigány hajszolta szegényeket. Jöttek tehéncsordák az 
elmaradhatatlan asszonynéppel, szomorú üszőborjúkkal, rekedt 
hangú kutyák kíséretében. Kora ősz volt és szikrázó nap-porban 
ragyogott és füstölgött az egész egy teljes óráig, míg igazán reggel 
nem lett. Akkor aztán az állat-rohanás meg-megszúnt egy-egy 
pillanatra, és messze-messze múltból való, ősrégi keleti hangon, 
de magyar nyelven ketten is éneket sírtak. A ház előtt már javában 
állt a técsői vásár. Kinyitottam az ablakot, hogy élvezzem az élet-
nek ezt a legklasszikusabb zaját, a legszebb színeket, amelyek a 
magyar szemek csak lehetnek a földön. Itt vannak a kis falvak, a 
hegy, a tanya, mindenféle faj és vidék. Magyar, oláh, német, tót, 



orosz, még rác is, mind jellegzetes, évezredes arcukkal, ősi ruhá-
jukban, a jellemző állataikkal és a saját nemzeti izraelitáikkal... 
Csupa festmény mind, de nagy lármával illusztrálja magát..." 

Az első világháború utolsó éveiben végleg Técsőn telepedett le 
a nagy Mester, itt is halt meg 1818. május 8-án. A római katolikus 
temetőben helyezték nyugalomra, de 1919-ben felesége kívánsá-
gára Máramarosszigeten, szülővárosában temették el. 

Egykori házán emléktábla jelzi: 
„Ebben a házban élt és dolgozott 
1915-től 1918-ig Hollósy Simon 
neves magyar festőművész." 
Ady Endre a Nyugat 1918. május 16—i számában szép megem-

lékezést írt róla „Hollósy Simon sorsa" címmel: 
„Robosztus, nagy magyar piktor, akire szinte rákényszerített 

irodalmiságomban a Vajda Jánosra mutatás, mert ijesztően hason-
ló sorsúak... , 

...Magyar és alkotásra hívott zseni volt és nagyszerű pedagógus... 

...Még öreg sasnak se mondhatom, mert nem volt öreg, csak 
éppen a magasat nem tudta beszárnyalni... 

...Egy anekdotát tudok róla, megtörtént, nem történt, mindegy, 
de több az igazságnál. Mindenki menekült már azon a vidéken, 
ahol ő festett betörtek az oroszok. Már majdnem nyakoncsípte egy 
kozák, mikor egyetlen félig megcsinált vásznával, fejét csóválva, ő 
is elballagot. A Rákóczi-induló lehetett ez a megmentett vászon-
darab vagy valami több?.." 

* * * 

Itt értünk el irodalmi barangolásaink végére. Az egykori Mára-
marost és a huszti várat elhagyva Obernyik Károly költői gondo-
latai jutnak az eszünkbe: 

„A huszti várat, mint említém, megjártuk. Midőn távol voltam 
tőle, a falak, ha romlottak is, de mindamellett szépnek látszottak, 
így van ez, gondolám, a távolság olyan, mint a képzelet, mindent 
megszépít, nagyít vagy kicsinyít. Ezért a jelen oly közönséges és 
prózai; — s az életnek csak a múltban és a jövőben vágynák költői 
szép oldalai. Szerencsés, ki nem a jelennek, de a jövőnek él, s a 
múltban is keres, és talál gyönyört." 



IRODALOM 

1. Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása. Bp., 
1876. 

2. Mihályi János: Máramarosi diplomák a XV. és XVI. századból. 
Máramarossziget, 1900. 

3. Pap József: Adalékok Máramaros vármegye történetéhez. Má-
ramarossziget, 1909. 



Az ungvári görög katolikus püspöki palota 

Az ungvári vár 



Gyöngyösi István 

Az ungvári megyeháza 



Bercsényi Miklós 



Szabó Dezső 

Roskovics Ignác Petőfi arcképe 



Petőfi szobra Ungváron 



Munkács vára 

Szabó Ervin 



A munkácsi vár ma 

Munkács várának rajza 



Szapolyai János 

II. Rákóczi Ferenc Fejérháza 



Izabella királyné 

Lorántffy Zsuzsanna 



Báthori Zsófia 

Zrínyi Ilona 



Thököly Imre 

II. Rákóczi Ferenc nyolcesztendős korában 



I. Rákóczi Ferenc 

Vay Ádám 



Károlyi Sándor 

Mikes Kelemen 



Ráday Pál 

Bárkányi János munkájának befejező versszaka 



Koháry István müve 



Kazinczy Ferenc 



Tabódy müvének címlapja 



A Magyar írás I. száma 



A beregszászi egykori kaszinó, ma Arany Páva étterem 

Román, magyar és orosz (ruszin) népviselet 



Bethlen Gábor 

II. Rákóczi Ferenc zászlója 



Esze Tamás 

Brandenburgi Katalin 



II. Rákóczi Ferenc 

Gvadányi József 



Győ/y Dezső 

Fábry Zoltán 



Kankóvár romjai 

A nagyszőlősi állami polgáriskola 



Perényi Zsigmond nagyszőlősi emléktáblája 

A nagyszőlősi Perényi-kastély 



Semsey András Ugocsa megye főispánja 

Aczél László 



Révész Imre festőművész 



Révész Imre tanulmánya 



Szirmay Antal könyve 



Komjáti Benedek könyvének címlapja 



Kutlán István Ábécés könyve 



Huszt. A vár és a város а XIX. század közepén 

Esze Tamás emléktáblája Tiszaújlakon 



A huszti vár az 1700-as években 

A huszti református erődtemplom 



Báthori István erdélyi fejedelem 



Bocskai István 



II. Rákóczi György 



Rhédey Ferenc 



Kemény János 



Fráter István Verses Magyarázatának a címlapja 



Gaál József 



BUDAPEST 

P R A N X L I N-TÁ R S U LAT 
magyar írod, i a t ö o é t könyvnyomda 

1905 

Szirmay Ilona című regény 



Szép Ernő 



Hollósy Simon emléktáblája Técsőn 

Lassú István emléktáblája Visken 



TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETŐ SOROK 5 
Ungvár és vidéke 9 
Munkács és környéke 43 
Beregszász és környéke 95 
Nagyszőlős és vidéke 157 
Huszt és környéke 201 





„Móricz emlékezetében ehhez a tájhoz a mese, a 
népdal fűződött, amelyet annyit hallott a „ficfás" kis 
tiszaháti falvakban, hogy feljegyezni is alig győzte. Ő 
a nép alkotásait a „szellem gyöngyei"-nek nevezte. Én 
azoknak nevezem az itt született irodalmi alkotásokat 
is. A Kárpátok hegyei és a Felső-Tisza zugában meg-
maradt „szellem gyöngyei"-nek még fellelhető darabjait 
próbáltam meg e könyvbe összeszedegetni, s tisztogatni 
erőmhöz mérten a mesének apadó, beomlott forrását. 

Olvasóim közül azoknak ajánlom munkámat, akiket 
érdekelnek a múlt történelmi és kulturális értékei. Ta-
nárokra, diákokra számítok, akik szeretnének többet 
tudni szűkebb környezetük irodalmi hagyományairól. 
Meg az ide látogató magyarokra, akiknek a bokrokkal, 
repkénnyel benőtt várkövek már nagyon keveset mon-
danak Verecke híres útjának vidékéről." 
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