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Az olvasóhoz 
Kárpátaljaiaknak és nem kárpátaljaiaknak 

"Szülőföldünk, Kárpátalja, gyönyörű föld. S itt 
magyarnak lenni büszke gyönyörűség. 11a küszködve, 
szenvedve és sírva, de viseljük sorsunkat, ahogy meg 
van írva. Mert igaz ugyan, hogy mi sorsunkhoz sze-
gezve élünk itt, de nem tehetetlen bábként. Emberként 
akarunk itt élni, hittel és reménnyel, mert hisszük és 
valljuk, hogy a viharra csend jön egyszer és Fény az 
égen." 

Dr. Ortutay Elemér 

Kárpátalja, több mint háromnegyed évszázada kiszakadt a Tria-
non előtti magyarság kebléből. Az itt élő népek, elsősorban a ma-
gyarok, az ezeréves Magyarország kebléből való elszakadást ide-
iglenesnek tekintették, s sokáig nem is törekedtek új helyzetük új-
raátértékelésére. A történelem viharai azonban kikényszerítették 
otthon-, hazatudatuknak az új, s a mindig változó körülményekhez 
igazodó meghatározását. 

Kárpátalja, a történelmi átalakulások kikényszerítette új kelet-
kezésű földrajzi képződmény. Hisz ez a vidék az ezeréves Magyar-
ország Északkeleti-Felvidékéhez tartozott ezer évig. Hogy is lehetne 
kiszakítani az egyetemes magyar történelemből? —Vereckei-szo-
ros — Almos, Árpád — 896. Van-e, aki e fogalmakat külön is 
tudná értelmezni? Hisz e három kifejezés egyet jelent: HONFOG-
LALÁS. 

1920. Trianon. Szerte a világon minden magyarnak a történelmi 
Magyarország feldarabolása, szétforgácsolása jut eszébe e szavak 
hallatán. Az ország területének kétharmada, lakosságának egyhar-
mada le lett nyesve az anyaország testéről. Egy ország ilyen méretű 
feldarabolása példa nélküli a történelemben. Fájdalom hasított min-
den magyar szívébe. Akik a hazában maradtak, legalább nyíltan 
gyászolhattak, de a hazától elszakítottak még csak nem is könnyez-
hettek. A fájdalom és a remény váltakozó érzése töltött el minden 
kisebbségbe került magyart. Egy ismeretlen erdélyi szerző versbe 
öntötte ezeket a szavakkal nehezen kifejezhető érzéseket: 



Erdélyi vigasztaló 

Nehéz lett az időjárás felettünk, 
Annyi éve elmúlt, hogy mind csak temettünk. 
Temettük jogunknak meg-meg csorbulását, 
Temettük sorsunknak jobbra fordulását. 
Temettük népünknek kimüvelödését, 
Kenyér keresésnek a lehetőségét. 

Temettük vagyonunk szétforgácsolását, 
Kastélyok, kúriák romba omlását. 
Temettük a reményt, de nem ástuk mélyre 
Hiszen virradóinak kell jönni az égre. 
Magyar sors, kemény sors, 
Hiszen tudtunk róla, sohase volt úgy, 
Hogy sehogvse lett volna. 

Megszoktuk a bú-bajt, majd megsegít az Isten, 
Tűrjük rossz sorsunkat, mivel még jobb nincsen. 
Mert hát a szülőföld, lelkünk kötve tartja, 
Még a szenvedés is megédesül rajta. 
Mikor a tél hava lepi bérceinket, 
Hegyeinknek zöldje megvigasztal minket. 

Nyílnak még virágok, csattog még madárdal, 
Kedves emléket hoz minden magával. 
Látjuk a fejfáját édes szüleinknek 
És mikor a bölcsök felváltanak minket, 
Meny asszony-koszorúk törnek a jövőre, 
Népünk cwvasága oszladozik tőle. 

És az örök remény ott lebeg fölöttünk, 
S el-el feledjük, mi mindent temettünk. 
Feledni, feledni nagy ajándék annak 
Akinek sorsában feledendök vannak. 
De egy pillanatra sem lehet felednünk, 
Hogy magyarok voltunk, s azoknak kell lennünk. 



Éreznünk kell miként csordul ki a vére, 
Л hét vezérünknek a szent szövetségre. 
Hogy amíg csak élünk és lesz magyar fajta, 
Semmi pártoskodás ne fogjon ki rajta. 
Jöjjön a verőfény vagy a vihar jöjjön, 
Magasztaljon fel vagy össze-vissza törjön, 
Csakhogy együtt legyünk, halva úgy mind élve, 
És ne legyen egy se, aki húzna félre 

Itt, Európában, Kelct-Közcp-Európában, az Északkeleti-Fel-
vidéken is kiszakadt egy darabka az anyaországból, a mestersége-
sen létrehozott Kárpátalja. Az eltelt majd nyolcvan év alatt nevez-
ték ezt a területet Ruszka Krajnának, Ruszinszkónak, Ruténíöld-
nek, Podkárpátyjának, Kárpátoroszországnak, Kárpátontúli terület-
nek, Kárpát-Ukrajnának. A politikai viharok csapta hullámoktól 
függően alakult elnevezése is. Az első világégést követően Cseh-
szlovákiához csatolták autonóm területként (ami csak névleges ma-
radt). 1938 novemberében a déli rész az első bécsi döntés alapján 
Magyarországhoz került, s 1939 márciusában a rövid ideig függet-
lenné vált rész is. 1944. október végén elfoglalta a Vörös Hadsereg 
a mai Kárpátalja egész területét. 1945 júniusában, az úgynevezett 
1944. november 26—i "népszavazás" eredményeként a Szovjetunió-
hoz csatolták az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpáton-
túli területeként. 

Azóta, majd egy fél évszázadig tabu volt Kárpátalja. 
A hivatalos magyar politika 1945 után tudomást sem vett a terü-

letről. Még csak említeni sem volt szabad. De a helyi lakosság 13%-
ának sikerült megőriznie magyarságát, holott az itt élő majd 200 
ezer magyart önhibáján kívül tette kisebbségi nemzetiséggé a 
történelem. Hisz ez az országrész egy évezreden keresztül volt vé-
dőbástyája a nyugati civilizációnak, szerves részét alkotva annak 
az országnak, amely saját testével fogta fel a mongolok XIII. századi 
támadását, később az oszmán birodalom terjeszkedésének útját 
elállva nyújtott lehetőséget a nyugat-európai nagy nemzetek, or-
szágok kialakulásának. A XVI. század nagy török hadjáratai itt is 
éreztették hatásukat, a pusztító krími tatár betörések, a XVIII. század 



végének törököt kiverő háborúja, a sok dúlás, a magyarság csökke-
néséhez, a Kárpát-medence etnikai képének drámai átalakulásá-
hoz vezetett. A második világháború után kialakult politikai viszo-
nyok között hátrányos helyzetbe került a magyarság. Csehszlová-
kiában, a Szovjetunióban, Romániában, Jugoszláviában a magyarság 
meghurcoltatásnak, elncmzetlcnítésnek volt kitéve. Az anyaorszá-
gon belül pedig az 1945 után felnőtt nemzedék bizonyos része hiá-
nyos történelmi és magyarságismerettel rendelkezett. A szocialista 
barátság-vonatok turistái Moszkvában csodálkozva érdeklődtek az 
idegenvezetők magyar nyelvismerete felől. "Hogy lehet a nagy SU-
ban ilyen szépen beszélni magyarul?" Hitetlenkedve fogadta az 
anyaországi, hogy az itt élőknek (a szerzők, akik maguk is kárpát-
aljaiak, akkoriban idegenvezetőkként több száz magyarországi 
turistát kalauzoltak a hatalmas Szovjetunió "kijelölt" útvonalain) is 
ugyanúgy anyanyelvük a magyar mint nekik. Nehezen értették meg, 
hogy Kárpátalján is élnek magyarok. Illyés Gyula írja, hogy könnyű 
Magyarországon magyarnak lenni. De itt, a végeken, az anyaország 
határain túl, már jóval nehezebb. Az itt élők a saját bőrükön tapasz-
talva érezték, érzik és bizton állíthatják ezt. 

A gorbacsovi enyhülési folyamat sok reményt csepegtetett az 
egykori szocialista tábor minden országa lakóinak szívébe. Minden 
prózai magyarázatnál szebben szól erről Bulla D. Károly verse. 

Tavaszváró 

Lásd á fák már hiszik a rügyet 
Bár a verébcsőr még szomorú 
És hidegfényű a nap 
Most csak hunyorogni keres ürügyet 
Lásd a fák már hiszik a rügyet 

Már hiszi a fecskét a fészek 
Beír a verébcsőr még szomorú 
Hó alatt fázik a mag 
És éledni még a leg\>ek sem készek 
Már hiszi a fecskét a fészek 



Már hiszi a sétát a lábam 
Bár a verébcsőr még szomorú 
Négy fal között vagyok rab 
De ablakot látok a tél faléiban 
Már hiszi a sétát a lábam 

Nem sok idő telt el, s a Szovjetunió felbomlott, Ukrajna önálló 
ország lett, Magyarországon is rendszerváltás ment végbe. Antall 
József miniszterelnök 15 millió magyar gondját vállalta fel, s ugyan-
ekkor kötötték meg az ukrán—magyar alapszerződést is, melynek 
szövegét a mai napig sem közölték a kárpátaljai sajtóban. Nagyon 
sok kárpátaljai meglepetten, csalódottan, elkeseredetten vett tudo-
mást az alapszerződésről. Ekkor írta Balla D. Károly aPánsípcimu 
folyóiratban a közetkező sorokat: 

"Nekem nincsenek területi követeléseim. Nem is lesznek. 
Nem, nem, soha. 
Tessék csak nyugodtan aláírni, parafálni, ratifikálni, mife-

ne. Arra a kis földre is lehet bátran szerződni, ami itt van a 
lábam alatt. Tessék csak beáldozni. Majd legfeljebb feleme-
lem (felrúgom) a talpamat. És sírhely sem kell, mert még ab-
ból is hivatkozási alap lehetne: a föld azé, aki benne fekszik. 

Hát nem. Még hogy ilyen egyszerű trükkel. Még hogy> kö-
vetelés. 

Ugyan. Veréb mondja a bagolynak, nem eszlek meg. 
Egy biztos, én nem követelek területet. Elleszek így Jelhú-

zott lábbal. Amúgy is magam alatt vagyok. Améigy is kivagyok 
(szolgáltatva). És amúgy sem tudom, ki vagyok: Őslakos? 
Honfoglaló? Betelepülő? Elnyomó? Felszabadító? Vendég? 
Befogadó? Társbérlő? Albérlő? Agyrajáró? Ágrólszakadt? 
Vagy egyszerűen túlhaladott állapot? Akinek rezervátum sem 
kell. Hiszen az is terület. S arról csak lemondani lehet végle-
gesen, mindörökre. 

Holtomiglan holtodiglan ásó kapa nagyharang sem bírhat 
arra, hogy területi igényeim legyenek. Valahogy majd csak 
kibírom addig, amíg önként fel nem kínálják. Míg ajándékba 
nem adják. Habár az is veszélyes dolog. 



Ki ne emlékeznek, mennyi galibái okozott Trójában az a 
bizonyos faló. " 

Ma bármelyik nemzet fiai hallják nemzeti himnuszukat, büsz-
keség tölti cl szívüket. De csakis a kisebbségben élők tudják oly 
büszkén, s mégis szomorúan énekelni nemzeti fohászukat. Ezeknek 
az embereknek a szeme sarkában hamarább jelenik meg nemzeti 
himnuszuk hallatán, éneklése közben a tiszta szív érzése diktálta 
könnycsepp. Most, néhány éve, végre szabad a Kárpátalján élő ma-
gyaroknak is himnuszukat énekelni, s a könnyeiket is nyíltan be-
valIhatják. I íisz itt 50 éven át magyarnak lenni bús és nehéz volt. S 
mindezt csak még tetézte az anyaországbeliek közönye, akik most 
már be szeretnék pótolni a sok évtizedes elfeledettséget: de vajon 
lehet-e? El lehet-e feledtetni a szolyvai haláltábort, a 3 napos má-
lenykij robotot, Boriszovót, Orsát, Sztalinót, Vorkutát, Szibériát? 
El lehet-e feledtetni a sok száz, ezer életerős férfit, akik soha nem 
tértek haza? Le lehet-e törölni az özvegyek, árvák, édesanyák köny-
nyeit? Esetleg enyhíteni lehet ezt a fájdalmat, talán meg lehet pró-
bálni bepótolni az értetlenséget, a kényszerű hallgatást, de feledtetni 
soha. 

Könyvünk a hosszú-hosszú álomból való ébredés folyamatát 
kívánja szolgálni, s reméljük szeretettel fogadja minden kárpátaljai 
és nem kárpátaljai olvasó. Örvendetes tény, hogy a közelmúltban 
több könyv, kiadvány, tanulmány, cikk foglalkozik területünkkel. 
Útvonalra bontva az adott települések történelmi, közigazgatási, 
etnikai, kulturális, gazdasági bemutatásával próbálunk meg képet 
adni Kárpátaljáról. Hézagpótló? Hiánypótló? Útikönyv? Útikalauz? 
— Döntse cl ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően. Reméljük, 
közelebb hozzuk Kárpátalját az olvasóhoz, s vágyat ébresztünk min-
denkiben, hogy jobban megismerje vidékünket. Ha ez sikerül csak 
egy picinyke kis mértékben is, akkor már nem dolgoztunk hiába. 

Kiadványunkat tudatosan háború előtti "korabeli" felvételekkel, 
képeslapokkal illusztráltuk. Tettük ezt olyan megfontolásból, mivel 
a mai látványt mindenki saját maga is megörökítheti, egy-egy ké-
peslapon hazaviheti, de e kuriózum számba menő felvételekkel re-
méljük sikerül egy kis múltat, a megőrzött hagyományoknak kö-
szönhetően becsessé, értékessé tett jelleget is becsempészni a kár-
pátaljai barangolásba. 



Az ajánlott útvonalak bemutatása 

A nevezetességeket, a látnivalókat és a településeket útvonalak-
ra bontva mutatjuk be. Kiindulópontunk Csap, Kárpátalja és egy-
ben egész Ukrajna nyugati kapuja. 

Az első utunk Csapról Ungvárra vezet. 

Csap—Ungvár 

CSAP a Tisza jobb partján elterülő kisváros. A hármashatár 
(ukrán—magyar—szlovák) vasúti csomópontja. Mint már említet-
tük Ukrajna nyugati kapuja. Átrakódé állomása országos jelentő-
ségű. A keskeny, európai szabványéi (1435 mm) nyomtávú vasúti 
kerekeket itt cserélik szélesekre ( 1520 mm). Illetve fordítva, az 
Ukrajnából Európa más országaiba tartó szerelvényeken. 

A város neve Csap (Csop), magyar személynévből keletkezett. 
Az első említése 1281-ből való Chapként. 1944—ig magyar több-
ségű, magyar, ukrán-ruszin, orosz lakosságú. Lélekszáma jelenleg 
10000 fő, ennek kb. fele: 5000 ember magyar. Egykor a Baksa 
nemzetségből származó Csapy család birtoka volt. A település az 
1514—cs Dózsa vezette felkeléskor Barsvai Péter vezetésével külön 
osztagot állitott ki. A tatárok majdnem teljesen elpusztították, la-
kosságát vagy elhurcolták vagy megölték. A Rákóczi-szabadság-
harcból is kivették a csapiak a részüket. Az 1870-ben megkezdett 
Galícia felé vezető vasút építése hozott változásokat a jelenlegi vá-
ros és környéke lakosságának életében. A vasút jelentősen meg-
változtatta a lakosság nemzetiségi összetételét is. 

1944-ben a szovjet csapatok hosszú hetekig tartó harcok árán 
foglalták el a várost. Ekkor a visszavonuló magyar csapatok fel-
robbantották református templomát is. 

A város területén a már említett átrakodó állomás mellett fűtő-
ház, kocsiszín, téglagyár, a különböző kereskedelmi, szolgáltató 
egységek működnek. Ezek a létesítmények sok ember számára 
biztosítanak munka- és kereseti lehetőséget. 



Csapon a református egyház 1642-ben, a római katolikus egyház 
1890-ben alakult. A hívek felváltva használják a római katolikus 
templomot. Épül az új református templom. 

A városnak ukrán és magyar tannyelvű középiskolája van. 
Gyermek-zeneiskola is működik a városban. 

Csapot elhagyva a Latorcán átkelve érünk KISTÉGLÁSRA. 
Neve a tégla melléknévképzős alakjából származik. A Latorca ré-
vét kiszolgáló családok építkeztek itt elsőként téglából. Innen szár-
maztatják nevét. Tulajdonképpen a Latorca egykori árterületén ke-
letkezett községről csak a XVIII. századból valók az első adatok. 
Lakossága 651 fő, többségükben magyar nemzetiségűek. Ma már 
Szűrte társközsége, iskolája, kultúrháza, községházája Szürtével kö-
zös. Római katolikus temploma e század elején épült, 1990- ig — a 
szovjet éra alatt — ateista múzeumot rendeztek be benne az akkori 
túlbuzgó járási pálttitkár utasítására. 

SZŰRTE. Nevével először 1281-ben Strute-ként találkozunk, 
ami a Stmta szláv helynévből származik. A tatárjárás után a Rátót 
nemzetségé, 128 l-ben a Baksa nemzetség vette meg tőlük. 1357-
től a helyiek már Szüiteycknck mondják magukat. Lakossága 1850 
fő, ebből 1200 magyar nemzetiségű, akik főleg őstermeléssel 
foglalkoznak. 1550-ben alakult református egyháza. A református 
templom 1822—1864 között épült. 1898-ban építették kettős tor-
nyát. Római katolikus egyházának újraalapítási ideje a XIX. szá-
zadra esik. Temploma középkori eredetű, jelenleg műemlék. Kö-
zépiskolája kétnyelvű. Nemrég épült új kultúrháza. 

KINCSESHOMOK. Neve a talaj fajtájából ered. Társközségei: 
Minaj, Koncháza, Ketergény. A késő Árpád-korban a falut Hunky 
néven említik az okmányok. 1552-ben a falut teljesen elpusztítják 
a német katonák. 1830-ban már 368 lakosa, római katolikus temp-
loma, zsinagógája is van. A város közelsége magyarázza a ruszin 
illetve ukrán betelepedést. Lakossága jelenleg 1140 fő, ebből 540 
magyar nemzetiségű. Általános magyar tannyelvű iskolája van. 

KETERGÉNY. 1422-ben az okmányok Kethergen alakban em-
lítik. Lakossága 1500, ebből 470 magyar. A közelmúltban itt épült 
fel az Állami Takarmányfeldolgozó Gyár és a baromfitelep, amely 
mellett új lakótelep létesült. Ez is közrejátszott a lakosság nemze-
tiségi összetételének megváltoztatásában. 



KONCHÁZA—közigazgatási lag Homokhoz tartozik. AKonc 
személynévből és a ház birtokos személyragos alakjából keletke-
zett a neve. Lakossága 1000, ebből 700 magyar. A már említett 
baromfitelep különálló gazdaságnak számít. 1992-ben új római 
katolikus templomot építettek. 1991-től középiskolája van, amely 
ukrán és magyar tannyelvű. 

M1NAJ. Neve a szláv eredetű Ninaj személynévből ered. La-
kosainak száma 2200, ebből magyar 570. A magyarság fokozato-
san asszimilálódik az ukrán-ruszin betelepedés eredményeképpen. 
Református egyháza 1767-ben keletkezett, újjáalakult görög ka-
tolikus egyháza magyar szertartású. A templomot újjáépítették, 
1993-ban épült a tornya. 

UNGVÁR. Kárpátalja fővárosa. Minden szempontból helytálló 
a főváros kifejezés, hisz nemcsak a terület közigazgatási központ-
ja, hanem a vidék legnagyobb városa, kulturális, oktatási, közleke-
dési és kereskedelmi szempontból is. 

Neve az Ung folyónév és a vár (erődítmény) összetételéből ke-
letkezett. Az Ung a Laboréba torkolló folyó, nevét egyesek a török 
eredetű Ung személynévből származtatják. A szláv Uzs csupán 
másodlagos alakként jelenik meg a későbbiekben. Maga a város és 
Ung megye a történelmi Magyarország egyik ősi városa, várme-
gyéje. A krónikák már 1085-ben említik a megyét. Az ásatások 
leletei bizonyítják, hogy már a neolitban (újkőkor) lakott település 
volt. 

Lakossága az 1989-cs népszámlálási adatok szerint 116101, 
ebből 9179 magyar, 81054 ukrán—ruszin, 16632 orosz, a többi 
szlovák, német (sváb), lengyel stb. Ungvár a magyar nyelvhatár 
területén található, ez magyarázza lakosságának vegyes összeté-
telét. 

A város neve Hunguár alakban 1150 körül (egyesek szerint 1154— 
ben) fordul elő először a krónikákban. A XIX. század közepétől 
jelenik meg az ukrán Uzshorod a magyar elnevezés tükörfordítása-
ként. Anonymus a következőket írja a városról: "AkkorÁlmos ve-
zér és főemberei... Hung várához lovagoltak, hogy elfoglalják azt. 
Miközben tábort ütöttek a fal körül, a várnak Labore nevű ispánja 
— az ispánt az ottlakók nyelvén dukának mondták—futóra fogta a 
dolgot, és Zemplén vára felé sietett. A Vezér katonái űzőbe véve őt, 



egy folyó mellett elfogták, és mind járt azon a helyen felakasztották. 
Attól a naptól kezdve ezt a folyót az ö nevéről Laborénak hívták. 
Aztán Almos vezér és övéi bevonulva Hung várába, a halhatatlan 
isteneknek nagy áldozatokat mutattak be, és négy napig tartó lako-
mát csaptak. A negyedik napon pedig Almos vezér tanácsot tartván 
és övéit mind megesketvén, még életében vezérré és parancsolóvá 
tette fiát, Árpádot. Ezért hívták Árpádot Hungyária vezérének, összes 
vitézeit pedig Hangról hungvárusoknak nevezték el az idegenek 
nyelvén, és ez az elnevezés mostanáig él az egész világon. " 

A város és a vár neve szervesen összeforrt. Hisz még a város is a 
várkörül alakult ki három dombon. A vár a keleti dombon található, 
a görög katolikus székesegyház és a püspöki palota a délin, a volt 
vármegyeháza épülete pedig a nyugatin. A ma is álló vár már a 
harmadik. Az első egy földvár volt, amely az Ung folyónak a La-
boréba való torkollatánál állhatott. A második az Ungvár külterü-
letéhez tartozó Gerény (Horjani) faluban állhatott egészen a XIV. 
század első évtizedéig. Mindkét vár a gyepű védvonal része volt, s 
természetesen az akkori várispánság központja. A tatárjárás után a 
várispánságok megszűntével alakultak ki a vármegyék. A történel-
mi Magyarország Ung vármegyéjéhez az ungvári, kaposi. palóczi, 
szobránci járások tartoztak. 1279-től IV. Kun László a vármegyét 
az Aba nembéli Finta erdélyi vajdának adományozza. 131 l-ben az 
Ainadé-fiak Ung vármegyét visszaadják a királynak. 1317-ben az 
Amadé-fiak fellázadnak Károly Róbert 1312-es határozata ellen 
(még mindig nem ismerik el az új uralkodót), melynek értelmében 
az ungvári és a nevickei várat Drugeth Fülöpnek ajándékozza a 
rozgonyi csatában tanúsított hősiességéért. 1320-ban a Drugeth 
család leromboltatja a gerényi várat, s megkezdi a jelenlegi, immáron 
harmadik vár építését. Új telepesekkel bővül a város, s fokozatosan 
fejlődésnek indul. Az Ungon hidat is építenek. 1384-ben pálos ren-
di szerzeteseket telepítenek a városba, kolostort és templomot épít-
ve számukra. 1400-ban már említik az iratok János mester iskolá-
ját. 1430-ban Ungvár "kiváltságos város" címet kapott. 1558-tól a 
református hitélet központja, az új hit kiindulópontja. Ám Drugeth 
György Pázmány Péter befolyása alatt visszatért a katolikus hitre, 
leromboltatva a református templomot, parókiát. De hibáját jóvátette 
még a rombolás évében, 1610-ben, a mai római katolikus templom 



helyén új templomot, parókiát, iskolát építtetett. 1644-ben Mun-
kács várának kapitánya, Balling János büntető hadjáratot vezet a 
reformátusokkal szemben tanúsított bánásmód miatt Ungvárra, 
visszahelyezve őket jogaikba. Drugcth János özvegye, Jakusits Anna 
1646-ban Ungvárra, a püspöki palota helyére telepíti át Homonná-
ról a jezsuiták kolostorát és kollégium-gimnáziumát. A jezsuiták 
áttelepítésének fő célja az egyházi unió (a görög keleti egyháznak a 
római katolikusokkal való egyesítése) volt. 360 éven át volt a Dru-
geth család birtokában Ungvár. 1691 után az ungvári uradalom Ber-
csényi Miklós gróf birtokába került a Drugeth Krisztinával kötött 
házassága révén. Bercsényi kijavíttatta, rendbehozatta a Thököly 
csapatai által megrongált várat. Fényes udvartartásra rendezkedett 
be. A szomszédos munkácsi vár ura II. Rákóczi Ferenc gyakran 
tartózkodott barátja, Bercsényi gróf pompás palotájában. Barátsá-
guk révén lett Ungvár a kuruc szabadságharc bölcsőjévé. 1715-
ben Bercsényit árulónak nyilvánítva elkobozták birtokait. 1735-
ben a várost és az egész uradalmat Gyulay Ferenc, Ung megye 
főispánja kapja, aki az 1728-ban porrá égett várat régi fényében 
visszaállíttatta. 1740-ben Gyulay váratlan halála után az egész ura-
dalom a kincstárra szállt, s Ungvár kamarai mezőváros lett. 1769-
től megyeszékhely. 1775-ben Mária Terézia Munkácsról átköltöz-
teti a görög katolikus püspökséget, nekik adományozza a jezsuita 
rendházat és templomot. 1783-ban visszaköltözhet Radváncról a 
református egyház. 1792-ben zsidó iskola, 1794-ben zsinagóga 
épül. 1835-től a megyegyűlés rendezett tanácsú városnak nyilvá-
nította Ungvárt. 1847. július 11—én Petőfi Sándor Ungváron járt. 
Kárpátaljai élményeiről a következőképpen ír barátjának, Kcrényi 
Frigyesnek. 

ХП. Levél 
(részlet) 

Ungvár, 184 7. július 11. 
... Valami egv órányira Király-Helmectől van Lelesz. Nagyszerű 

disznó hizlaló hely. Van benne roppant barátklastrom. — Leleszen 
fölül foly a Latorca a Bodrogköz és Ung megye között. Folyása 
kanyargó, vize világoszöld, környéke erdős a rév körül, hol kompon 
jön át az ember. Csend volt, a mint áthoztak, kellemes erdei csend, 



mellyet csak egyes madárfüttyentés és az evező/apátok egyhangú 
lohicskolása zavart meg. 

Késő este értem Ungvárra. Itt kezdődik ama rónaság, mel/y tart 
lefelé egészen a Dunáig, s mellyen kénye kedve szerint csavarog a 
Latorca, Tisza, Szamos, Kraszna, Kadarcs, Hortobágy, Berettyó, 
Körös, Maros stb., s mellyen fekszik Szatmár, Nagy-Kalló, Nagy'-
Károly, Debrecen, Karcag, Kecskemét, Halas, Szeged, Szarvas, 
Gyula, Makó, Temesvár, Kikinda, Becskerek stb. Ah, csak addig 
szeretnék madár lenni, míg ez óriási rónát keresztülröpülném ! 

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

Az 1848—49-es szabadságharc idején a város mentesült a 
kincstár hatalma alól. Lakosai közül sokan beálltak Kossuth zászlaja 
alá. Ungvárott egyébként jelentősebb, sőt mondhatjuk azt, hogy 
semmilyen hadművelet nem folyt a szabadságharc idején. 1869-
ben a város vásártartási jogot kapott. A millenniumi események 
idején épült új közúti hídja. Az első világháború idején egy jelentő-
sebb magyar hadseregcsoport állomáshelye volt, egészen addig, míg 
a front arcvonala sokkal keletebbre nem tolódott. 1919-től a cseh 
uralom idején Podkarpatszka Rusz közigazgatási központja lesz. 
Ekkor épül ki a kormányzósági negyed. 1938-ban újra Magyaror-
szág fennhatósága alá kerül. 1939-ben törvényhatósági jogú városi 
rangot kap. 1944. október 27-én a szovjet hadsereg bevonul a vá-
rosba, s 1946 januárjától az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
Kárpátontúli területének központja lesz. 1945-ben megnyílik az 
Ungvári Állami Egyetem 11 karral. 1963-ban kezdi meg tevékeny-
ségét a filológiai kar magyar tagozata. Ungvár a soklakásos tömb-
házsorok építésével kezdi elveszíteni egyedi városi arculatát, s egyre 
inkább uniformisos jelleget ölt, különösen újonnan épült lakóne-
gyedei révén. 1988-ban épült az új színház, 1989-ben az egykori 
Bródy-villában nyílt meg a Hungarológiai Központ. 

A szovjet időben megmaradtak ugyan a műemlék jellegű épüle-
tek, de a város történelmi magja köré ipari negyedeket építettek. 
Ungvár iparosítása, közigazgatási, kulturális központként való fej-
lesztése elképzelhetetlenül nagyszámú betelepedést hozott magával. 
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Mindez magyarázatot ad a magyarság részarányának csökkenésé-
re az összlakosság számához viszonyítva. A magyarság sorait a 
természetes asszimiláció is ritkította. A deportálástól tartva sokan 
szlováknak, ruszinnak vallották magukat. 

A "felszabadulásig" a városban 693 kereskedelmi egység, 55 
vendéglő és kávéház működött. 2 kenyérgyára, vágóhídja, növény-
zsírgyára, olajfinomítója, cukorka-csokoládégyára, pótkávégyára, 
ccctgyára, kávébehozatali RT-je, szeszgyára, szeszfinomítója, 
gyógynövénytermelő telepe, dohánynagyárudája, 2 malma, 6 szík-
vízkészítője, Hangya- és Légiószövetkezet szolgálta az ittélők meg-
élhetését. 47 hivatal, intézmény működött a megyeházban és a Ga-
lagó más épületeiben, valamint az egykori Beszkid palotában a Ber-
csényi utcában. 

24 tanintézet volt a városban, többek között a Gizella-házi ró-
mai katolikus iskola, görög katolikus papnevelde, líceum, gimná-
ziumok (világiak és egyháziak). 

7 hírlap jelent meg: Határszéli Hírlap, Kárpáti Magyar Hírlap, 
Kárpáti Hírmondó, Kárpáli Vasárnap, Russzkoje Szlovo, Kárpáto-
ruszkij Golosz, Nová Ncgyiljá. 

2 mozija, 1 színháza, 11 bankja, 7 biztosítója, 64 orvosi rendelője 
(1 orvos jutott 550 lakosra), a dr. Nóvák Endre alapította állami 
kórháza, bábaképző intézete, betegsegélyezője, Országos Közegész-
ségügyi Intézete, mentőállomása, tűzoltószervezete volt a városnak 
1944-ig is. 

Amint láthatjuk a város a II. világháború előtt egy tudatosan 
kiépített intézményhálózattal rendelkezett. A szovjet hatalmi struk-
túráknak tulajdonképpen csak a meglévő közigazgatási rendszert 
kellett a saját igényüknek megfelelően átalakítaniuk. Gazdasági té-
ren pedig a gyárakban az újratermelést kellett beindítani. Kárpátalja 
legjelentősebb ipari létesítményei ma is Ungváron találhatók. A 
teljesség igénye nélkül néhány jelentősebbet említünk meg: a vil-
lanymotorgyár, a műszergyár, a bútorgyár, a mechanikai üzem, a 
gépgyár, a gázközlőműgyár, a háztartási vegyszergyár, a Kárpátontúl 
és a Patent nyomdaipari vállalat. Közlekedési szempontból a vas-
útnak kisebb a szerepe, mint a közútnak, mivel a vasút fő ága, a 
Csap—Munkács—-Lemberg vonal közvetlenül nem érinti a terüle-
ti székhelyet. Az Ungvár—Rahó autóút a területet átszelve a vidék 



közúti vérkeringésének legfontosabb útvonala. Ezért van az, hogy 
a Csap—Ungvár—Szambor—Lemberg vasúti szárnyvonalnak va-
lamivel kisebb a jelentősége. Repülőtere nemcsak az ország külön-
böző városaival kapcsolja össze Ungvárt, hanem napról-napra bő-
vül a már meglévő nemzetközi járatok száma is. Kereskedelmében 
domináló szerepet játszanak a már privatizált egységek. Nyoma 
sincs ezekben az üzletekben az azelőtt megszokott üresen ásító pol-
coknak. A vendéglátásban is egyre több a színvonalas magánkéz-
ben lévő étterem, kávézó stb. 

Ungvár a terület tudományos központja is. Ezt elsősorban az 
Ungvári Állami Egyetem és annak kutatóintézetei biztosítják. Az 
oktatás mellett a kultúra fellegvára is itt van. A legnagyobb lapok 
szerkesztőségei, a TV- és rádióstúdiók, a színház, a bábszínház, a 
filharmónia, a terület legnagyobb könyvtára, az egyetemi könyvtár 
— ezek mind azt bizonyítják, hogy Ungvár Kárpátalja kulturális 
központja. 

A városról való tudnivalókkal tarsolyunkban ismerkedjünk meg 
Ungvár nevezetességeivel. 

UNGVÁRI VÁR. Már a honfoglalás korában jelentős szerepet 
játszott, amikor is 903-ban beveszik a várat a honfoglaló magyarok. 
A mai vár valószínűleg a harmadik, melyet 1320 körül kezdett épít-
tetni Drugeth Fülöp, aki korán örökös nélkül halt meg, s így birto-
kait, s természetesen a várat is öccse, illetve annak fiai János és 
Miklós öröklik. Ahomonnai ág alapítójának, Jánosnak a fia Lász-
ló fejezte be a vár építéséi. A mohácsi vész után a Flomonnaiak 
Szapolyai oldalára állnak, s így annak halála után a várat át kellett 
volna adni a császárnak, de Szapolyai özvegye, Izabella csak egy 
év múlva, 1551-ben teszi ezt meg. 1587—1605 között Drugeth 
István jelentősebb építkezéseket hajt végre a váron. Erősebb védő-
öwcl látja el a várat a haditechnika korabeli követelményeinek 
megfelelően. Közben 1602 és 1606 között Bocskai István lesz a 
várúr. 1619-ben Bethlen Gábor szállta meg a várat, aki elől a vár 
ura Drugeth György ekkor még a reformáció híveként Lengyelor-
szágba menekül. 1679-ben Thököly megszállja a várat s egyes ál-
lítások szerint az utolsó Drugethet Kassán 1684-ben lefejezteti. Ho-
monnai (Drugeth) Zsigmond nem engedelmeskedett Thököly Imre 
felszólításának, s nem adta át önként a várat a kuruc királynak. 



Mielőtt 1683-ban megkezdték volna az ostromot Thököly kurucai, 
Homonnai Zsigmond május elején meghalt. Tévesen állítják tehát 
egyesek, hogy a kurucvezér végeztette ki. Az ostrom idején nagy 
károk érték a várat, s a várost is. Az utolsó Drugeth halála után 
felesége révén Bercsényi Miklósra száll a vár, aki jelentősen meg-
erősíti és fényűző palotát rendez be itt. Mint már említettük II. Rá-
kóczi Ferenc sokat tartózkodott Bercsényi vendégeként a várban, 
amely később a kurucok egyik főhadiszállása lesz. 1701-ben I. 
Lipót letartóztattatja Rákóczit, s Bécsújhelyre viteti. Bercsényi a 
letartóztatás elől Lengyelországba szökik, ahol ismét találkoznak a 
későbbi fejedelemmel. Együtt térnek haza, s állnak a kuruc 
szabadságharc élére. Miután 1703. szeptember 17-én a ruszinság 
Веса Iván vezetésével elfoglalta Ungvár városát, a várat is ostrom 
alá vették. Félévi ostrom után 1704. március 16-án adta meg magát 
a vár. A fejedelem 1707-ben egy teljes évig lakott a várban, s innen 
intézte a kuruc szabadságharc diplomáciai ügyeit, fogadta a külföldi 
követeket, a hadvezéreit. Az ungvári várnál csupán csak a munkácsi 
tartotta tovább magát a kuruc szabadságharcban. 1711. május 15-
én gróf Pállfy János, a császári seregek fővezére, rövid ostrom után 
elfoglalta a várat. Ezután gróf Gyulay irányítása alá kerül, aki 
helyreállíttatja, ám hirtelen halála után a várossal együtt a vár is a 
kincstárra száll vissza. Mária Terézia a Munkácsi Görög Katolikus 
Püspökségnek adományozza a várat, ahol is ezt követően hosszú 
ideig görög katolikus papnevelde működik. 

Az 1968 óta tartó restaurálás alatt álló vár vulkanikus eredetű 
sziklán áll. A külső várat ötbástyás védőfal veszi körül. A bejárat 
feletti évszám (1592) az utolsó átalakítás dátuma. A belső vár 
kapukeretein látható az 1598 évszám és a Drugeth család seregélyes, 
csonka címere. Itt belépve, a várpalota előtt állunk. A belső vár 
önálló védelmi rendszerű volt. A várbejárat a keleti oldalon volt, s 
hozzá felvonóhíd vezetett. A palota zárt rendszerén belül egy belső 
udvar van. Az épület homlokzatának egyes részei még ma is vise-
lik a reneszánsz stílusjegyeit. A görög katolikus püspökség idején 
végzett munkálatok már barokk stílusjegyekről tanúskodnak. A 
várkastélyban ma múzeum és képtár van. A Kárpátaljai Honisme-
reti Múzeum alapjait Lehoczky Tivadar (1830—1915) teremtette 
meg, aki hosszú és fáradhatatlan munkát folytatott a terület múltja, 



történelme,' kultúrájának megismerése és megismertetése terén. Az 
ő hagyatéka képezi a múzeum kiállítási anyagának alapját. A mú-
zeum gazdag történeti, régészeti, népművészeti, természettudomá-
nyi részlegekkel várja a látogatókat. A képtárban elsősorban kár-
pátaljai festők alkotásai láthatók 

A várudvarban találjuk a vártemplom romjait gótikus, egyhajós, 
nyolcszög záródású szentéllyel. Az 1728-as tűzvészkor leégett. 

A várkertben két valódi remekmű: "Héraklész a lernai hidrával" 
és a "Pihenő Hermész" látható. Mindkét műalkotás a kárpátaljai 
vasöntödék művész mestereinek a munkáját dicséri. Az itteni mes-
terek alkotásai Magyarország-szerte ismertek voltak, sőt még bé-
csi rendeléseknek is eleget tettek. Az egykor a munkácsi vár mil-
lenniumi emlékoszlopán álló kiterjesztett szárnyú bronz turulmadár 
is a várkertben látható. 

SKANZEN. A várhegy délkeleti oldalán, a várkert gyümölcsö-
sében Szabadtéri Néprajzi Múzeumot hoztak létre, amelyet 1970. 
június 27-én nyitottak meg. A fogadóépületben pénztár és kiállítá-
si termek, hivatali helyiségek vannak. Magának a skanzennek a 
szabadtéri épületei egykori kárpátaljai hegyi falu képét idézik. Az 
épületek elénk sorakoztatják Kárpátalja ügyeskezű mestereinek 
faépítészeti emlékeit, melyek a népi építészet bemutatása mellett 
teljes képet tárnak elénk az adott tájegységre jellemző ház beren-
dezéséről is. A falumúzeum utcáján haladva körbejárhatjuk az 
egykori falu hangulatát idéző Szabadtéri Néprajzi Múzeumot. 

Jobbra indulva egy Rahoncáról (Orihovica) való tornácos ruszin 
lakóházat láthatunk. A következő épület egy tornácos ház és kam-
ra Bcrcgrákosról (Rakosino). Szemben egy tapasztott falú, kékre 
festett ház Dolháról (Dovhc), ezután faragott oszlopos tornácú ház 
Száldobosról (Sztcblivka). A következő portán kontyolt nyeregte-
tős ház áll Bedőházáról (Bedevlja), ezzel szemben találjuk az ide 
szállított falusi kocsma épületét Felsősebesről (Verhnyij Bisztrij). 
A területünkön élő nemzetiségek egyikének, a románoknak egy 
jellegzetes lakóháza Középapsáról (Szrednye Vogyane) a követke-
ző látványosság. Mellette magas, meredek, kontyolt nyeregtetős és 
arányos, szépen faragott oszlopos tornácú magyar ház Viskről 
(Viskove). Szemben vízimalom áll Alsókalocsáról (Kolocsava), 
mellettea Herincsemonostorból (Monasztirec) való mosóház. Szinte 



egy erődítményt idéz a boronafallal zárt udvarú ház a hozzá tartozó 
gazdasági épületekkel Mezőhátról (Lazesesina). A szabadtéri 
falumúzeum legszebb épülete a Szélestóról (Selesztovo) ide hozott 
fatemplom. 1777-ben épíilt a Szent Mihály tiszteletére szentelt gö-
rög katolikus fatemplom. Muzeális céllal 1927-ben Munkácsra 
viszik, s a Latorca-parti városban még szög nélkül szerelik össze 
az egykori mester alkotását. A skanzenbe 1974-ben szállítják, de 
itt már nem sikerül eredeti módon, szög nélkül összeszerelniük. A 
templom szentélye egyenes záródású, némileg keskenyebb a hajó-
nál. Az előtér és a hajó szélessége egyforma. A hajót sátortető fedi, 
a szentélyt szintén. Az előbbi négyes, az utóbbi kettős tagolású 
barokk csúccsal ellátott hármas tagolódású sátortetővel fedett. 
Tetszetősek, érdekesek a második szint rokokó ablakai. Az egész 
épületet faragott oszlopos tornác veszi körül. A templom ikonosz-
táza a XVIII. században készült. A XVII. századi ikonosztáz darab-
jait is kiállították. A templom előtt régi harangokat állítottak ki, 
amelyek a kisgejőci Egri Ferenc harangöntő műhelyében készül-
tek. Ugyanitt áll egy harangtorony Sósújfaluból (Novoszelica). 
Rusztikus szerkezetű a Rekettyéből (Rekiti) való porta, érdekes 
színfoltot jelent egy kőrösmezei (Jaszinya) hucul ház, két épületet 
hoztak Erdőludasról (Husznij). A Zúgóból (Huklivij) ideszállított 
ház szabad kéményes füstös konyhás. A Havasaijárói (Tibava) 
származó ház az egyik legrégebbi építmény, a XVIII. századból 
való. A falusi iparosokat idézi a dombói (Dubove) kovácsműhely. 
Szemben vele láthatjuk az Alsószinevérről (Szinevir) elszállított 
iskolaépületet. 

A várhegy melletti másik dombon áll a GÖRÖG KATOLIKUS 
SZÉKESEGYHÁZ. Ezen a helyen állt a Drugeth János által a 
jezsuiták számára építtetett templom és rendház. A jezsuiták 
rendjének feloszlatása után 1775-ben MáriaTerézia átengedi a görög 
katolikus püspökségnek. Hillebrand udvari építész javaslatára ala-
kítják át. 1780-ban szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére görög 
katolikus szertartás szerint. 1878-ban a székesegyházat késő 
klasszicista stílusban átépítették, kibővítették, ekkor készült el a 
homlokzat előtt álló timpanonos portikusz. Tornyai eklektikusak, 
belső tere barokk, a freskók és az ikonosztáz a XVIII. századból 
valók. Az alsó képsor Szent Miklóst, a Madonnát a gyermekkel és 



a ncvadó Szent Keresztet ábrázolja. A második sor Jézus életét 
mutatja be, a harmadik az apostolokat, a negyedik sor az ószövetségi 
atyákat ábrázolja, az ötödik pedig Mária és Magdolna között a 
keresztre feszített Jézust, a királykapu tengelyében az utolsó vacsorát 
jeleníti meg. Említésre méltóak a mellékoltárok, amelyek Szent 
Andrást illetve Keresztelő Szent Jánost ábrázolják. A sekrestyében 
értékes a XVI. században készült ikon és Boksay József 1942-ben 
készült üvegablaka. A főhajó mennyezetének képei Boksay József 
és Vidra Ferdinánd munkái. 

EGYETEMI KÖNYVTÁR, VOLT PÜSPÖKI PALOTA. Aszé-
kcsegyház melletti palota kétemeletes, a lejtő felőli oldalon, a székes-
egyház felőli oldalról egyemeletes barokk kori, késő klasszicista 
átalakításokkal. Az északi oldal két sarkán egy-egy nyolcszögletű 
torony díszíti. Amikor MáriaTcrézia átadta a volt jezsuita kolostort 
a görög katolikusoknak, a nagy műveltségű BacsinszkyAndrás volt 
a munkácsi görög katolikus püspök. Kricsfalusy György ungvári 
gimnáziumi tanár az ő tiszteletére adta ki a görög szertartású egy-
házi irodalom első magyar nyelvű emlékét, a görög katolikus mi-
sét. 1805. december 9-énck éjjelén a püspöki palotában őrizték a 
Szent Koronát és a koronázási ékszereket Napóleon elől menekít-

Ungvári templomok 



ve. Jelenleg egyetemi könyvtár működik az épületben. A két épü-
let Ungvár egyik legszebb épületegyüttese. 

Egykori BAZILITA KOLOSTOR. A jelenlegi épület 1912-ben 
épült. Ezen a területen működött 1776—tói a Mária Terézia által 
alapított Királyi-Püspöki Egyházmegyei Szeminárium és Líceum, 
vidékünk első főiskolája. A szeminárium olyan végzősöket adott a 
világnak, mint Balugyánszky Mihály, aki alapítója, dékánja, majd 
első rektora lett a Szentpétervárt egyetemnek. Szintén itt végzett 
Lódy Péter, aki Balugyánszky utódja lett a dékáni székben. Az 
épület ma az egyetemé. 

RÉGI VÁRMEGYEHÁZA. 1769-től itt tartották a megyegyű-
léseket. Az épületet 1932-ben lebontották, ma már csak a kapube-
járata maradt meg a megye régi címerével. 

Egykori DRUGETH GIMNÁZIUM. A XVII. században mái-
működő gimnázium mai épülete 1895-ben épült az egykori Dru-
geth téren, a XVI. századi firenzei paloták romantikus utánzata. 
1795-ben került pályázat ütján a gimnáziumba Dayka Gábor a lő-
csei főgimnáziumból. A nagy műveltségű költő (görög, latin, né-
met, francia, olasz, angol nyelveken beszélt) csak életének utolsó 
esztendejét töltötte Ungváron a retorikai osztály tanáraként, ám e 
jelentős irodalmárt, hazafit a város saját költőjének tekinti. Életé-
nek 27 éve alatt írt mintegy félszáz versével bekerült a halhatat-
lanok közé. 1796-ban tüdőbaja vitte sírba. A Kálvária-temetőben 
lett eltemetve. Sírja ma jeltelen, s éppen ezért nem is tudjuk hová 
lett a költő elhantolva. Daykát erős kötődés fűzte hazájához, annak 
nagyjai hoz. Erről erőteljes, gondos és tiszta nyelven ír Kazinczyhoz 
című versében: 

Indulsz Tokajnak édenébe, 
A Ch ár iszok szép lakhelyébe, 

Lelkemnek jobb fele, 
Hol űzi vak elmék homályát, 
S letépi bűn álorcáját 

Lantodnak zengzete. 



Én elmerülve bánatomban, 
Nyögök nem érdemelt honomban 

S utánad esdeklem; 
S lépésid könnybe ázott szemmel 
Eltelve néma gyötrelemmel 

Távolról követem. 

Te, a mord tél bús fúvatagja! 
A merre a szépség alakja, 

Ferenc, útját veszi, 
Térj Aeolus vak tömlöcébe, 
Hadd fújja lágy zefír fülébe: 

Hogy Dayka szereti! 

Az Ungvárott sétáló turista vagy helyi lakos ismét találkozhat 
Dayka emlékével. 1994. április 16-án újraavatták Ungvár városá-
nak első köztéri szobrát, hisz ideiglenesen Lenin-szobor volt a tal-
pazaton. Szamovolszky Ödön nagybereznai születésű szobrászmű-
vész alkotását, a fehér carrarai márványból készült Dayka-mell-
szobrot eredetileg a gimnázium parkjában avatták fel 1909. októ-
ber 3-án. "A költő is a mienk, a művész is" — írta a korabeli sajtó. 

A Drugeth-téren áll az egykori EVANGELISTA TEMPLOM 
1924-ből. Az evangelikus hívek csekély száma miatt gyülekeze-
tük nem tudta volna a templomot fenntartani, ezért átadták az ad-
ventista gyülekezetnek. 

CEHOLNYAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM. Az egyhá-
zak közötti Unió létrejötte után épült 1678-ban korai barokk stí-
lusban. 1802-ben az átépítéskor nyerte el mai alakját. A szovjet 
éra alatt sokáig számítóközpont működött benne. 1990-ben a gö-
rög katolikus hívek visszakapták templomukat. 

ÚJVÁRMEGYEHÁZA. Építését 1769-ben kezdik el, s 1809-
ben fejezik be. Az épület egyemeletes klasszicista stílusú épület. 
Főhomlokzatán díszes erkélyt láthatunk, ahol az egykori szónokok 
tartották beszédeiket. Ma irodaház és képtár. Itt van a Kárpáti Könyv-
kiadó, az írók és a festők szövetsége. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. 161 l-ben a reformátusok temp-
lomát, amely a vár mellett állott lerombolják. A jelenlegi római 



katolikus templom helyén építenek új templomot a reformátusok, 
de azt Bercsényi 1695-ben átadja a római katolikusoknak. A mai 
templomot II. József türelmi rendelete után 1796-ban építik csonka 
toronnyal. Mai neogótikus jellegét 1906-ban kapta. Épültekor a 
türelmi rendelet értelmében természetesen torony nélkül készült. 
Az egyházat 1546-ban alapították. Híveinek száma 1000 fő. 

A REFORMÁTUS ISKOLA szecessziós stílusú épülete 1904-
ben épült, szemben a templommal. Ma középiskola. 

1668-ban épült a FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA épülete. 
1944-ig működött. Ma kereskedelmi és vendéglátóipari szakkö-
zépiskola. 

ZSINAGÓGA. Ungvár első vasbeton szerkezetű épülete 1904— 
bői. Papp Gyula és Szabolcs Ferenc tervei alapján az askenázi or-
todox rítusú izraelita egyházközösség építtette. Az álmór stílusú épü-
let ma a Filhanrióniának ad otthont. Az épület előtti téren áll Eugen 
Fencik ruszin költő szobra. Jelena Mondich alkotása 1930-ból. 

KORONA SZÁLLÓ. A századelőn épült szecessziós stílusban. 
BÁBSZÍNHÁZ. Az egykori drámai színház épülete 1907-ben 

épült, de állandó társulata csak a háború után lett. 1988-ban épült 
fel az új színházépület. Az drámai színház egykori épületét ekkor 
kapta meg a Kárpátaljai Bábszínház. 

Az egykori csehszlovák kormányzói negyed Ung parti része 



RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. Az egykori katolikus temp-
lom a vár területén állott, s 1332-ben épült. A leégett vártemplom 
helyett a hívek új templomot kényszerültek építeni. 1762-ben kezd-
ték el az építkezési munkálatokat és 1766-ra be is fejezték a jelenlegi 
templom építését. A templomot Szent György tiszteletére szentel-
ték. A templom késő barokk, háromhajós. Barokk sisakos tornyá-
nak két melléktornya van. Főoltárát, s annak oltárképét 1763-ban 
Kraeker János Lukács készítette. A templom jobb oldali mellék-
oltárát Szent István tiszteletére szentelték. A templom melletti 
plébániaépületet 1767-ben építették. Az egyház újraalapítási éve 
1690. Híveinek száma 6300 fő. 

A GALAGÓ-t, ezt az impozáns városrészt Antonin Krupka ter-
vei alapján 1934—1936 között építették, amely magán viseli a 
konstruktivizmus jegyeit. 

UNGVÁRI VÁROSI KÖZKÓRHÁZ. Dr. Nóvák Endre 1849. 
november 21-én született Úrmezőn. Érettségi után a Budai Orvosi 
Egyetemen doktorált. Ungvárra került dolgozni, ahol 1874-ben 
megválasztották az Ungvári Városi Közkórház igazgató-főorvosá-
vá. Erőfeszítéseinek köszönhetően 1886-ban elkészült a kétszáz-
ágyas gyógyintézet, s 1917-re átadásra került a kórház C-, B-, D -
paviIonja, amelyekkel a kórházi ágyak száma 704— re emelkedett. 
Dr. Nóvák emlékét őrzi a területi kórház B-paviIonjának lépcső-
házában a márványba vésett háromnyelvű (ruszin, cseh, magyar) 
szöveg: "Köztevékenységi, kórházfejlesztési működése elismerésé-
ül Uzshorod főorvosa Dr. Nóvák Endrének 50 éves kórházi jubileu-
mára. 1923." 

PETŐFI TÉR. A mai képzőművészeti iskola helyén állott 
1780—1906 között a Feketesas vendéglő, ahol 1847. július 11-én 
megszállt Petőfi Sándor. Az épületen a Gyöngyösi Irodalmi Társa-
ság 191 l-ben emléktáblát helyezett el a következő szöveggel: 

"Ezen a téren állott a Feketesas-vendéglő, 
melyben 1847. július 11—12-ike között 

éjjel 
PETŐFI SÁNDOR 

megszállott. 
Emelte a Gyöngyösy Irodalmi Társaság 

1911-ben." 
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Petőfi halálának századik évfordulójára Ferenczy Béni megbízást 
kap a milánói Abrosiana Könyvtártól egy életnagyságú szobor 
elkészítésére. Közben Ferenezyt elbocsátják a Képzőművészeti 
Főiskoláról és a már elkészült gipszváltozat ekkor a Szépművészeti 
Múzeum raktárába kerül. Az Ungváron felállított szobor ennek a 
szobornak az ötödik bronzba öntött változata. Az elsőt Gyula váro-
sában állították fel 1960-ban. A második a Petőfi Irodalmi Múze-
umban látható. A harmadik Ecuador fővárosában, Quitoban áll. A 
negyedik Milánóban, az Abrosiana Könyvtár udvarát díszíti. Az itt 
látható szobrot 1990. szeptember 29-én avatta fel Göncz Árpád, a 
Magyar Köztársaság elnöke, Leonyid Kravcsuknak, Ukrajna ak-
kori elnökének a jelenlétében. E szoboravató ünnepséget Göncz 
Árpád azóta is élete legbensőségesebb, legmeghatóbb s ugyanak-
kor legfelemelőbb ünnepségének nevezi. 

PRAVOSZLÁV TEMPLOM. 1930-ban épült Kratkov irányí-
tásával, aki a Moszkva melletti Komarovszk XIV. századi templo-
mát másolta le Anasztázia nagyhercegnő adományából. A szovjet 
éra alatt ateista múzeum volt. Jelenleg visszakapták a pravoszláv 
hívek, akik felújították. 

GERÉNYI ROTUNDA, az ungvári vár elődjének (a gerényi-
nek) a közelében található a vidék legjelentősebb középkori mű-
emléke, a XIII. századi körtemplom (rotunda). Kívül kör alakú, 
belül lekerekített hatszögű hajójához 6 félköríves fülke csatlako-
zott. A hosszház hozzáépítésével teret nyertek a XIV. századi 
átalakításhoz. A rotundát borító tanburos kupolát sátortető fedi. A 
falak téglából készültek, s 1360 körüli freskók díszítik. Az építtető 
Drugeth György 1354-ben járt Itáliában, s ez a hatás érződik a 
freskókon. Ezek Jézus életét mutatják be: Angyali üdvözlet, Krisz-
tus születése, Királyok imádása, Betlehemi gyermekgyilkosság, 
menekülés Egyiptomba, Simeon karjaiba veszi a kis Jézust, Utolsó 
vacsora, Olajfák hegye, Péter levágja Kajafás szolgájának fülét. 
Krisztus Pilátus előtt, Ostorozás, Simeon Krisztus keresztjét viszi. 
Kálvária, Feltámadás, Mária koronázása, Krisztus Mária házában. 
A hosszhajóban található freskók XV. századiak. 1960-ban restau-
rálták utoljára, s ekkor eltávolították a belső berendezéseket. Azóta 
múzeum. 



Csap—Munkács 
Csapról nemcsak Ungvár felé indulhatunk, hanem Nagydobro-

nyon keresztül eljuthatunk Munkácsra is. Most ezt az alföldi utat 
mutatjuk be. 

TISZAÁSVÁNY. Ungvártól 25 kilométerre a Tisza jobb part-
ján, az ukrán—magyar határ mentén fekszik. Lakosainak száma 
900 fő, túlnyomó töbségében magyar nemzetiségűek. Neve a régi 
magyar ásvány, azaz mesterséges árok főnévből alakult ki. Először 
az írásos emlékek 1357-ben említik Asuan alakban. A XIII. szá-
zadban a Gut Keled nemzetség birtoka, aztán a Bocskayak birto-
kolják. 1556-ban nemesi birtok. A történelme szervesen összeforrt 
Csap történelmével, mivel a kisváros közelsége meghatározó sze-
repet játszik még ma is a falu életében. Általános iskolája 1991-
ben nyílott. 

CSARONDAHÁT (Cservone). Sokáig Tiszaásvány társközsé-
ge volt, ma önálló tanáccsal rendelkezik. Lakossága 1000 fő, 
zömében ukrán-ruszin nemzetiségű. Ungvártól 28 kilométerre 
fekszik. Betelepített község. A csehszlovák éra alatt a határ mentén 
a homogén magyarlakta vidékek egységes magyarságának meg-
bontására irányuló betelepítések folyamán szlovákokat és ruszinokat 
telepítettek ide. Ma már középiskolája, klubja, üzlete van. 

GYEMECSI (Demecsi). Ungvártól 33 kilométerre fekszik. Kis-
dobrony társközsége. Ukrán-ruszin település. Ez a falu is a cseh 
betelepítések idején alakult. Valamikor ezt a vidéket a Szernye-
mocsár borította, ezért is nevezték Macska-révnek. A falu határá-
ban gyógyvízforrás van, amelyre fürdőt építettek. 

KISDOBRONY(Mala Dobrony). Ungvártól 38 kilométerre fek-
szik. Magyarlakta település, lakossága 1800 fő. Társközségei: Gye-
mecsi és Tiszaágtelek. A falu közelében a Kr. e. VI—V. századból 
való leletekre bukkantak, amelyek tanúsága szerint itt már akkor is 
lakott település volt. Ma magyar tannyelvű általános iskolája, 
üzletközpontja, önálló kolhoza van. 

NAGYDOBRONY (Velika Dobrony). Kárpátalja legnagyobb 
magyarlakta községe, 42 kilométerre fekszik Ungvártól. A Dob-
rony helynév puszta személynévből keletkezett. Árpád-kori te-
lepülés. Első ízben 1248-ban említik a dokumentumok Dobrun 



alakban. Előbb a Dobronyi család birtokolja, később a Dobó csa-
lád, a Báthoryak, Korjatovics herceg, a Perényi, a Huszay család, 
Lórántffy Zsuzsanna, s a Rákócziak után a Schönbornok tulajdo-
nában volt a falu. Lakossága 5600 fő. Magyarok lakják, a más 
nemzetiségűek száma elenyésző. Lakói palócos nyelvjárásukkal 
nyelvszigetet képeznek a helyi magyarság körében. Nyelvjárásuk, 
öltözékük sajátos, viselkedésük miatt az itt élők földijeik élcelő-
déseinek vannak kitéve. Az utóbbi időben végzett kutatási ered-
mények szerint a tatárjárás során idetelepült (idemenekült) palócok 
leszármazottai lakják a helységet. A dobronyiak őstermelők, mun-
kaszerető és vállalkozó szellemű emberek. A környék leghíresebb 
zöldségtermelői, még az "átkosban" is megmaradtak zöldségterme-
lőknek, a legelső primőr zöldség mindig náluk kapható. Sajátos 
hagyományaikat a mai napig megőrizték. A vidéken több népdalt is 
gyűjtött Bartók Béla, a leghíresebb nótázó asszonyságot pedig 
Budapestre vitte, hogy fonográfra énekelhesse, s így tegye közkinccsé 
a nagydobronyi népdalokat. A gazdasági életet meghatározza a he-
lyi kolhoz, de a nagy kitcijedésű síksági erdő is említést érdemel. 

Itt nyílt meg a terület első magyar tannyelvű középiskolája 1953-
ban. Ma már református gimnázium is működik a faluban. A II. 
világháború után a nyugati sajtóban megjelent egy cikk, amely 
szerint Nagydobronyt a szovjet katonák eltüntették a térképről. Mi-
vel megtagadták a termés beszolgáltatását, körbe locsolták a falut 
benzinnel és felgyújtották. A Magyarságkutató Intézet munkatár-
sa, Bal la Gyula, aki kárpátaljai származású, Egy falu, melyet nem 
töröltek le a térképről című cikkében cáfolta ezt az állítást. Leírja, 
hogy az eredeti cikk szerzője valótlant állít, mivel Nagydobrony 
"mindössze" annyit szenvedett a háború alatt és után, mint a többi 
hasonló község. A falu teljes egészében református, 1600-ban jött 
létre református egyháza. A templomot 1912-ben szentelték fel. A 
templomkertben egy I. világháborús katonai emlékmű látható, 
amelyet a falu lakói közadakozásból emeltettek az elesett hősök 
emlékére. A szobrot a szovjet katonák a "felszabadításkor" ledön-
tötték, s csak 1989-ben állították helyre. Ugyancsak a templom-
kertben állították fel a II. világháború és a málenykij robot áldoza-
tainak monumentális emlékművét. A faluban körzeti kórház, pék-
ség, gyógyszertár, több üzlet van. 



A falut elhagyva Munkács irányában balról az erdészeti hivatal, 
jobbról pedig az 1995-ben átadott testi és szellemi fogyatékos gye-
rekek számára a holland református egyház segítségével épült bent-
lakásos iskolát láthatjuk. 

Nagydobronyból kiérve, az ungvári járást is elhagyjuk és átérünk 
a munkácsi járásba. 

CSONGOR (Csomonyin). Munkácstól 23 kilométerre fekszik. 
Lakossága 2200 fő. Magyar falu. Először 1406-ban említik az írásos 
dokumentumok, de már korábban is lakott volt. A falu határában 
bronzkori leletekre bukkantak a régészek. Bartók Béla itt is végzett 
gyűjtéseket. A két világháború közötti időben az irodalmárok, a 
Sarlósok mozgalma bejárta az itteni vidéket. Vezetőjük Balogh Ed-
gár egy cikksorozatban számolt be útjukról, amelynek már a címe 
is sokat elárul: Tíz nap Szegényországban. A 80-as években a fia-
tal kárpátaljai irodalmárgeneráció József Attila Irodalmi Stúdiójá-
nak tagjai a Sarlósok nyomába eredtek és egy könyvben adták köz-
re élményeiket, összehasonlítva a Sarlósokéval. Ennek címe Múl-
tunk és jelenünk. 

MEZŐTEREBES (Sztrabicseve). 12 kilométerre fekszik Mun-
kácstól. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 3400 fő, elenyésző a ma-
gyarok részaránya. Gazdasági életében a kolhozon kívül fontos sze-
repet játszik a malom is. Első ízben 1466-ban említik az okmá-
nyokban. Lakói zömében görög katolikusok. 

NAGYLUCSKA (Veliki Lucski). A Latorca partján fekszik 12 
kilométerre Munkácstól. Ukrán-ruszin község. Lakossága 8500 fő. 
A XV. századtól ismert, mint a munkácsi uradalom birtoka, de a 
falu határában 1871-ben Lehoczky Tivadar tájkutató vezetésével 
41 darabból álló bronzkori (Kr. e. 2 ezer évvel) leletre bukkantak. 
Mátyás király a falu földjeinek egy részét azoknak a szabad parasz-
toknak adta, akik az állam szolgálatában futárszolgálatot teljesítet-
tek Munkács és Kassa között. Itt élt Andréla Mihály, az 1646-os 
egyházi unió esküdt ellensége, akit 1669-ben a jezsuiták a munká-
csi vár kazamatáiba zárattak. 1739-ben már egyházi iskola nyílik 
itt. 1833-ban a falu kaszával, villával felfegyverzett parasztjai meg-
futamították a gróf hajdúit, akik a zugolódókkal való leszámolásra 
jöttek. A falu szülötte Lucskay Mihály (eredeti neve Pap vagy Ma-
tyacko, pontosan nem ismert), aki a ruszin írásosságért tett nagyon 



sokat. 1930-ban kiadott nyelvtankönyve meghatározó volt ezen a 
téren. A ruszinok történelmével a Kárpátoroszok történelme című 
könyvben foglalkozik. 

VÁRKULCSA (Kljucsarki). 2,5 kilométerre fekszik Munkács-
tól. Lakossága 2500, zömében ukrán-ruszin nemzetiségűek. 1773-
ban említik először az írásos emlékek. A munkácsi várhoz való 
közelsége adhatta a nevét. 

Várkulcsa után a "munkácsi vár kulcsát" elhagyva feltűnik előt-
tünk Zrínyi Ilona sasfészke, a munkácsi vár. Elértünk Munkácsra, 
Kárpátalja második legnagyobb városába. Utunk itt ér véget. E vá-
ros nevezetességeivel a Munkács—Huszt útvonal leírásánál talál-
kozhat az olvasó. 

Csap—Beregszász 
Csaptól Nagydobronyig az útvonal már ismert a Csap—Mun-

kács útvonal leírásából. Nagydobrony központjában a patakhíd után 
jobbra fordulva Beregszász felé vesszük utunkat. A nagyközséget 
elhagyva az ungvári járásból a beregszászi járásba érünk. 

BÁTYÚ (Batycve). 1992-ig ukránul Vuzlove. Városi típusú te-
lepülés 1971 óta. Beregszásztól 36 kilométerre fekszik. Fontos vasúti 
csomópont. Itt ágazik el a Budapest-—Kassa—Lemberg gerincvo-
nal máramarosi szárnyvonala, amely Nagybocskóig Kárpátalján, 
Terebesfehérpatakig Romániában és Tercbesfchérpataktól a Tatár-
hágóig ismét Kárpátalján fiit. Az újabb szárnyvonal a Szalóka— 
Eperjeske határállomáson át a nemzetközi teherforgalom biz-
tosítására lett építve az 1960-as évek elején. 

Még őrzi magyar többségét, de nagyarányú a külső betelepülés. 
Neve a Bateu személynévből keletkezett. A lakosság körében 
nevének eredetéről több magyarázat is van. Lakossága 3200 fő, 
ebből 2500 a magyar. Árpád-kori település. Első írásos emléke 
1205-ből való, Betke birtokaként említik, akitől Simon vásárolta 
meg, s a lónyai uradalomhoz csatolta. Valaha a Tiszához közelebb 
feküdt, de a gyakori árvizek miatt mostani dombosabb helyére 
települt. Református egyházközsége 1700-ban alakult, temploma 
1910-ben épült. Gazdasági életét a helyi kolhoz és a vasút határozza 



meg. Mára már Európa egyik legnagyobb vasúti csomópontjaként 
emlegetik. A Magyarország és Nyugat-Európa felé irányuló teher-
forgalom jelentősebb része itt, s nem Csapon bonyolódik le. Jelen-
leg középiskolája, körzeti kórháza van. Az egykori Lónyay kas-
télyban szívreuma megbetegedések kezelésérc szolgáló gyermek-
szívszanatórium működik. Művelődési ház, gyógyszertár, több üz-
let is található itt. 

BÓTRÁGY (Batrágy). 26 kilométerre fekszik Beregszásztól. 
Magyar község. Lakossága 1800 fő. Neve szláv eredetű személy-
névből keletkezett. Árpád-kori település. 1320-ban említik először. 
A Bctke család birtoka, később a Lónyayaké. 1556-ban a krími 
tatárok csak a környező tanyákat égették fel, a falut megkímélték. 
Református egyháza 1595-ben alakult. Római katolikus egyházát 
с század elején alakítják újjá. Gazdasági életét a kolhoz határozza 
meg. Általános iskolája, művelődési háza, több üzlete van. Társ-
községe Harangláb (Dzvinkove). 

BEREGSOM(Derenkovec). Beregszásztól 22 kilométerre fek-
szik. Magyar község. Lakossága 1200 fő. Társközsége Vadastanya 
(Kastanove). Első írásos emléke 1251-ből származik. Református 
egyháza 1605-ben alakult. Ősi Lónyay birtok. А XV. században 
megyei gyűléseket is tartottak a községben. Gazdasági élete a 
mezőgazdasági termelésre épül. A kedvező időjárási viszonyok 
kedveznek a kertészetnek és a szőlészetnek. Általános iskolája, 
művelődési háza, több üzlete van. 

A falu szülötte az a Janka Sándor, aki a Bcreg című hetilap szer-
kesztőjeként 1889 márciusában kezdeményezte a millenniumi 
mozgalmat. 

NAGYBÉGÁNY (Veliki Bihány). 10 kilométerre fekszik Be-
regszásztól. Magyar község a Vérke bal partján. Neve magyar 
névadással keletkezett személynévből. 2000 fő lakja. Társközsége 
Kisbégány. Első írásos említése 1333-ból való. A régészeti ásatá-
sok arról tanúskodnak, hogy már a bronzkorban (Kr. e. 2 ezer év-
vel) is lakott volt. Gazdasági életét a mezőgazdasági termelés 
határozza meg, azon belül is a kertészet és szőlészet, valamint a 
dohánytermesztés. Az elmúlt években a leghaladóbb dohányter-
mesztési technológiát honosították meg. Ma általános iskolája, 
művelődési háza, körzeti orvosi rendelője és több üzlete van. 



BALAZSÉR. Makkosjánosi társközsége. 4 kilométerre van Be-
regszásztól. Magyar község. Lakossága kb. 700 fő. Nevezetessége 
az 1994-ben felszentelt új református templom. 

Balazsér után Makkosjánosiban útunk a Munkács—Beregszász 
útvonalba csatlakozik. A falu központjában jobbra kanyarodva pár 
km megtétele után érünk Beregszászra. Az említett útvonal leírá-
sában olvashatjuk el az ismertetőt. 

Ungvár—Polena 
Következő útvonalunk Polenára kalauzolja a kedves olvasót 

Pcrecsenyen át. 
FELSŐDOMONYA (Onokivci). Ungvártól 1 km-re fekszik. 

Lakossága 1700 fő, zömében ukrán-ruszin. Társközsége Rahonca 
(Orihovica). A krónikák először 1412-ben említik, de a falu ha-
tárában feltárt leletek szerint már 50 ezer évvel ezelőtt is lakott volt 
területe. Értékes bronzkardokat találtak a Kr. е. X—IX. századból. 
A falu földjei az Ungvári Szőlész Szovhoz egyik részlegét képezik. 
Elemi iskolája, körzeti kórháza és gyermeküdülője van. 

NEVICKE. Ungvártól 12 kilométernyire fekszik. Lakossága 
1200 fő.Társközségei: Unghuta (Huta) és Ókemence (Kamjanica). 
A korai vaskor óta lakott vidék. Erre utalnak az ásatások során ta-
lált Kr. е. IX—VIII. századból való kardok és ékszerek. Történel-
me összefonódott a vár történelmével. Az Ung folyó partján, egy 
magas sziklán áll a középkori várrom. A vár egykor az Uzsoki-
hágóhoz vezető utat volt hivatva őrizni. Neve a nevisztká — meny-
asszony — szóból ered. Nevének alapja a legenda szerint a követ-
kező: Gara, Munkács hercege, jegyben járt Perényi Krisztina baro-
nesszcl, akit Upor, a ncvickei várúr elhódított tőle. A bosszú térdre 
kényszerítette Uport, aki szavát adta, hogy a születendő lányát 16 
évesen férjhez adja Garához. Judit azonban a frigy napján levetette 
magát a várkápolna ablakából, kiomló vére a hegy oldalán boros-
tyánná változott, az égi büntetés pedig a várat leromboló villám-
csapás volt. A legenda másik változata szerint Upornak, a vár egy-
kori urának volt egy gyönyörű szép lánya, Eszter. A lány és Upor 
fiatal vadásza egymásba szerettek. Mivel Upor annak idején elsze-



rette Gara menyasszonyát, megígérte, ha lánya születik, 16 éves 
korában Garához adja feleségül. A lány azonban hallani sem akart 
a vén hercegről, kitartott ifjú és szép kedvese mellett. Gara ezt meg-
tudva cl akarta rabolni a lányt, Eszter a viaskodás közben a vén 
Garát magával rántva levetette magát a mélybe. Véréből nőtt a várat 
borító repkény. 

1312 előtt építtette a várat Aba Amadé, s aztán a XIV. század-
ban a királyi tulajdonban lévő várat megkapták a Drugethck. Ma-
gának a várnak az alaprajza XIV. századi keletkezésre utal, de kü-
lönböző időkben készültek el egyes részei. A külső fal a sokszögű 
bástyával az 1300-as években épülhetett. A szabálytalan elliptikus 
alaprajzú belső tornyos várak sorába tartozik. A vár a XV. század 
elejére készülhetett cl véglegesen. A ncvickei vár az ungvári 
várbirtokhoz tartozott, s így későbbi birtokosai s történelme is azo-
nos. Az ungvári vár alváraként azzal állandó fény- és zászlókap-
csolatot tartott. I. Rákóczi György elfoglalta 1644-ben a várat, s 
leromboltatta. Azóta romokban hever. A várrom környékét a XIX. 
század végén Ungvár város tanácsa üdülő-és kirándulóhellyé nyil-
vánította. A vár mellett működik a Verhovina nemzetközi ifjúsági 
tábor. 

A községnek általános iskolája, vezetékes ivóvize van, amivel 
Kárpátalján nem sok falu büszkélkedhet. A várhegy lábánál kirán-
dulóparadicsom van. 

ÓKEMENCE (Kamjanica). Ncvicke társközsége. A falu életét 
meghatározza a kőfejtő és a kőzúzó üzem. 

Ókemencc után elhagyjuk az ungvári járást, és a perecscnyi já-
rásban haladunk tovább. 

PERECSENY (Perccsin). Járási központ. Városi típusú telepü-
lés. Ungvártól 20 km-re fekszik. Lakossága kb. 7000 fő. Közigaz-
gatásilag ide tartozik Oszemerc (Szimer) is. Neve a Perecsa sze-
mélynévből ered, aki valószínűleg a település birtokosa volt. A 
krónikák 1266-ban említik először. 1317-től Perecseny is a Dru-
gethck birtoka és 360 év múlva száll női ágon Bercsényi Miklósra. 
Az 1514-cs Dózsa parasztháborúban egy perecscnyi osztag is har-
colt, amelyet egy Valkaj nevű paraszt vezetett, s eljutott ez az osztag 
a Dúnántúlra is. A Rákóczi-szabadságharc alatt Iván Веса szerve-
zett itt csapatot. A szabadságharc után az ungvári domíniumhoz 
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tartozott. Az 1785-ös népszámláláskor 91 család 523 tagja lakott 
itt. Az 183 l-es kolerajárványban kilencvencn halnak meg. Óriási 
ezen a vidéken ebben az időben a szegénység és a nyomor. 1893-
ban a Bantlin RT favegyigyárat épít, amely enyhít a krónikus 
munkanélküliségen. Ebben az évben indul be az Ungvár—Nagy-
berezna vasútvonal is. Mindezek ma is meghatározzák Perecscny 
gazdasági életét. Ma középiskolája, bentlakásos iskolája, kórháza, 
filmszínháza, több üzlete, gyógyszertára, szakmunkásképzője stb. 
van. 

A vasúti síneken átkelve az Ung és a Túrja folyó találkozásánál 
érjük el ÓSZEMERÉT (Szimer), Perecseny társközségét. Utunk a 
Túrja völgyében vezet tovább. 

TÚRJA REMETE (Túrja Rcmeti). Városi típusú település, 9 
kilométernyire Perecsenytől. Lakossága 3500 fő, ukrán-ruszin 
többségű falu. 145 l-ben említik először. A múlt század 30—70-es 
éveiben volt itt egy kicsi, de annál modernebb vasgyár, amely a 
vasöntészetet magas fokon művelte. Öntöttvas szobrait és kályháit 
még ma is megcsodálhatjuk. A falunak középiskolája, körzeti kór-
háza, könyvtára van. Túrja Remete dísze az 1838-ból való postás-
emlékmű, amelyet a hálás falu állított halála után Fedor Feketának, 
aki nap mint nap gyalog tette meg az utat a postáért a hegyeken át. 
A településen néhány száz szlovák és szlovák-magyar kettős anya-
nyelvű él. Római katolikus gyületezetük 1989-ben újjáalakult. 

RAKÓ (Rakove). Turjavágás társközsége. Lakossága kb. 1000 
fő, ukrán-ruszin falu. 

TURJAVÁGÁS (Túrja Paszika). Perecsenytől mintegy 17 km-
re. Lakosainak száma 1700. Ukrán-ruszin község. Először 1552-
ben említik a krónikák. Általános iskolája, áruháza, művelődési háza 
és könyvtára van. 

POROSKŐ (Poroskove). Perecsenytől 23 km-re fekszik. Uk-
rán-ruszin község. Lakossága 3500 fő. Először 1552-ben említik. 
A Drugethck előtt bizonyos Orosz Gábor birtoka. 1711-től az ud-
var birtoka, majd a XIX. század elejétől Klobusnyicka grófnőé. A 
XVI. században három vízimalma volt. A múlt századi ércbánya és 
üveggyár maradványai a mai napig láthatóak. A szegénységen és a 
nincstelcnségen sokat javított a XIX. század végén beindult fűrész-
telep, amelyet a Bantlin cég üzemeltetett. Ekkor emelkedett lakos-



ságának a száma is közel 1000 fővel. Itt élt és alkotott Eugen Fen-
éik (1844—1903) a "moszkofil" irányzat képviselője (írói álneve 
Vlagyimir). A falunak középiskolája, körzeti kórháza, áruháza van. 

SZVALJAVKA Turjasebes társközsége. A kis ukrán-ruszin 
falucska után átkelünk a Szarvas-hágón, elhagyjuk a perecscnyi 
járást és a szolyvai járás községeibe, elsőként Dombostelek 
társközségébe, SZARVASKÚTRA (Oleneve) érünk. 

DOMBOSTELEK(Ploszke). Szolyvától 17 kilométernyire ta-
lálható ukrán-ruszin falu. Közel 1000 lakosa van. Először 1597— 
ben említik. Elsősorban ásványvízforrásáról nevezetes. Középis-
kolája és az ásványvíz palackozásához szükséges göngyöleggyártó 
üzeme van. 

KISPALOS(Pávlove). Dombostelck társközsége csakúgy, mint 
JAKUSZKI (Jakivszkc). Mindkettő ukrán-ruszin kisközség. 

POLENA (Poljana). Városi típusú település 10 km-nyire Szoly-
vától, egy völgyben, 320 méterrel a tenger szintje felett, a Kis és a 
Nagy Pinya találkozásánál. Lakossága 2500, zömében ukrán-ru-
szin. Társközsége Aklos (Uklin). 1180-ban említik először, amikor 
TI. (Vak) Béla Boleszláv vazalusnak ajándékozza. 124 l-ben átkelve 
a Vereckei-szoroson, Batu kán porrá égeti. 1581-ben említik újra, 
amikor is Dcski András birtokolja. A Rákóczi-szabadságharc után 
a Schönbornok birtokába jut. A XVIII. sz. 30-as éveiben ők kezdik 
palackozni és népszerűsíteni a vidék legnagyobb kincsét, az ás-
ványvizet. 1841—1911 között a polenai ásványvíz 21 ízben nyer-
tese a különböző kiállításoknak, s Közép-Európa egyik legjobb 
ásványvízének ismerik el. A település gazdaságának ma is legje-
lentősebb ágazata az ásványvízpalackozó, amely 145 embert fog-
lalkoztat és kapacitása évente 150 millió palack. Itt épült fel a szov-
jet idők első szanatóriuma, a Poljana, amely a gyomorpanaszok 
gyógyítására szolgáló ásványvíz felhasználására alapozta műkö-
dését. 

Ungvár—Uzsoki-hágó 
Ungvártól észak felé indulva juthatunk el az Uzsoki-hágóra. Az 

Ung folyó völgyében Perecsenyig az út már ismert az Ungvár— 



Polcna útvonalból. Perecsenybcn a vasút melletti elágazásnál most 
egyenesen, s nem jobbra lekanyarodva, haladunk tovább. 

DRUGETHHAZA(Záricseve). Perecsenytől 6 kilométerre fek-
szik az Ung bal partján. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2300 fő. 
Első említése a XV. századból való. Gazdaságát a mezőgazdasági 
termelés határozza meg. Általános iskolája és több üzlete van. 

BERCSÉNYIFALVA(Dubrinics). Perecsenytől 10 kilométerre 
fekszik, ott, ahol a Lyuta folyó az Ungba torkollik. Ukrán-ruszin 
falu. Lakossága 2300 fő. Társközsége Kispásztély (Pasztiliki). A 
falu környéke már 15—20 ezer évvel ezelőtt is lakott volt, erre 
utalnak az itt talált leletek. Első írásos emléke 1427-ből származik. 
A XVII. század végéig az ungi uradalomhoz tartozik, melynek 
birtokosa a Drugeth-família. 1648-ban az itt élő parasztok fellá-
zadnak a gróf ellen, e felkelést véglegesen 1654-ben sikerült letörni. 
A Rákóczi-szabadságharc után a kincstár birtokába kerül. A kincs-
tár malmot építtet a faluban. Itt tenyésztették a szarvasmarhák kár-
páti fajtáját, amely iránt nagy volt a kereslet. A XIX. században 
feltárják azt a kaolinlelőhclyet, amely sajátosságaival túlszárnyalja 
a többi európai kaolint. Ez szolgált a híres bécsi porcelán alapanya-
gául. 1901-ben megépül a Bercsényi fal va—Sóhát (Csornoholova) 
erdei vasútvonal. 1912-ben könyvtár nyílik a faluban. Gazdaságá-
nak jellemzői a mezőgazdaság és az erdészet. 1971-ben beindult a 
kolhoz melléküzemágaként a kerámiagyár, amely burkolólapokat, 
porcelánedényeket és ajándéktárgyakat gyárt. A fafeldolgozó rész-
legen több más termék mellett ruhacsipcszeket is gyártanak. A falu 
neves szülötte Kassay Antal híres kárpátaljai festőművész. 

Bercsényifalva után elhagyjuk a perecscnyi járást és a nagybe-
reznai járásban haladunk tovább. 

MÉRCSE (Mircsa). Ukrán-ruszin falu. Akisközség Kisberez-
na társközsége, az Ung jobb partján fekszik. Néhány száz lakosa 
van. 

KISBEREZNA (Malij Bereznij). Nagybcreznától 4 kilométerre 
fekszik, az Ung és annak jobb oldali mellékfolyója az Ublyanka 
között. Első említése 1427-ből való. Gazdasági életérc a mezőgaz-
dasági termelés a jellemző. A helyi gazdaság melléküzemága aján-
déktárgyakat gyárt. 1995-ben megnyílt a Kisbcrczna—Ublya (Ugar) 



kishatánnenti átkelőhely, amely nagyban megváltoztatta, mozgal-
masabbá, élénkebbé tette a falu életét. 

NAGYBEREZNA (Velikij Bereznij). Az azonos nevű járás 
székhelye. 1947-től városi típusú település. Ungvártól 40 kilomé-
terre fekszik. Ukrán-ruszin többségű. Lakossága 6300 fő, ebből 
600 szlovák nemzetiségű, illetve szlovák-magyar kettős anyanyel-
vű. Ez utóbbiak római katolikusok, a többség görög katolikus. A 
település a bronzkortól lakott település, erre utalnak az itt talált le-
letek. Első írásos emléke 1409-ből származik, amikor Vencsa ke-
néz Csontosról megverte Tibu jobbágyot és elhajtotta birkáit. Dru-
geth János rendelete szerint Nagybereznán a bíróságon kellett 
felelnie tettéért. 1691-ben az ungvári uradalommal együtt Bercsé-
nyi Miklós tulajdonába kerül. 1704-ben a nagybereznai Веса Iván 
csapatának élén beveszi az ungvári várat, ezután egyesül a kuruc 
csapatokkal. A szabadságharc bukása után a birtokjog a kincstárra 
száll. Az udvar 1788-ban szlovákokat telepít ide Északnyugat Szlo-
vákiából. 1829-ben vásártartási jogot kap. 1894-ben megépül a 
vasút Ungvár—Nagyberezna közötti új szárnyvonala, amely sokat 
segít a település fejlődésében. Ma gazdasági életében fontos szere-
pet játszik a mezőgazdasági termelés, a bútorgyár, az építőipari 
vállalat, az ecetgyár és a ruhagyár. A település dísze a szubtrópusi 
növényi ritkaságokkal díszített évszázados park. 1975-ben nyílt meg 
a 250 ágyas kórház. Mezőgazdasági szakmunkásképzője, bentla-
kásos középiskolája, zeneiskolája és több óvodája van. 

RÉVHELY (Zábrigy). Nagyberezna társközsége. Ukrán-ruszin 
kisközség. Lakossága mintegy 700 fő. A Javornik hegy tövében 
fekszik, az Ung és az Ulicska (az Ung bal oldali mellékfolyója) 
találkozásánál. 

CSONTOS (Kosztrina). Az Ung folyó partján, Nagybereznától 
15 kilométerre fekvő ukrán-ruszin falu. Lakossága 1200 fő. Társ-
községei: Alsó és Felső Rosztoka. Első írásos emléke 1549-ből va-
ló. Gazdasági életérc a mezőgazdasági termelés és az erdőgazdál-
kodás a jellemző. A nagybereznai bútorgyár és ruhagyár egyik 
kihelyezett részlege található itt. A faluban van a "Dubovij Háj" 
turistatelep és egy vasutas sporttábor is működik itt. Nevezetessége 
az 1761 -ben a Nagyboldogasszony tiszteletére épült görög katolikus 
fatemplom. A templom a falu felett magasan, attól kissé elszakad-



A békés hegyi Ung 

... és az esőzés utáni háborgó 



va áll. Az egyház 1645-ben lett bejegyezve. A templomot Kelet-
Galíciából 1703-ban szállították ide és építették itt fel. 1861-ben 
részleges javítást végeztek el rajta. Hajója szélesebb a szentélynél 
és a bábinecnél is. Majdnem négyzet alaprajzú mindegyik tér, s 
mindegyiket sátortető fedi, melynek tetejét kúp díszíti. A harang-
torony a legmagasabb. Az egész épületet derékban egy tetősáv fog-
ja össze. A hajót és a szentélyt lépcsőkupolák fedik. 

MALOMRET (Zsornava). Határhegy (Zahorb) társközsége. 
Ukrán-ruszin falu. Lakossága kb. 700 fő. Első írásos emléke 1551-
ből való. Az első világháború idején 1914-ben itt nagy csata folyt 
az osztrák—magyar és az orosz hadsereg csapatai között. Gazdasá-
gi életét a mezőgazdasági termelés mellett a fűrésztelep határozza 
meg. 

Malomrét után az Ung egy hajtûkanyart vesz, amelynek vonalát 
mi is követjük. 

FENYVESVÖLGY (Sztavne). Az Ung völgyében, Nagybe-
reznától 20 kilométerre fekszik. Vasútállomása fontos szerepet ját-
szik a Csap—Szambor szárnyvonalon. A falu lakossága 800 fő. 
Első írásos említése 1544—bői származik. Gazdasági életét a kol-
hoz mezőgazdasági termelése határozza meg. A faluban működik 
egy fűrésztelep is. Bentlakásos középiskolája, körzeti orvosi rende-
lője, művelődési háza és több üzlete van. A második világháború 
idején kiépített Árpád-vonal innen vette kezdetét és a Kárpátok 
bércein, a Fenyvesvölgy—Alsóverecke—Volóc—Ökörmező—Ki-
rálymező—Kőrösmező vonalon húzódott. Az út mentén még ma is 
láthatóak az egykori géppuskafészkek, harckocsicsapdák és egyéb 
betondarabok, amelyek dacolva az idővel 50 év elmúltával is a há-
borút idézik. 

HAJASD (Voloszjanka). A Beszkidek és a Kicsera hegyek kö-
zött, az Ung által kialakított völgyben, Nagybereznától 30 kilo-
méterre fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2300 fő. 1549-ben 
említik először a falut az írásos dokumentumok. Gazdaságában a 
mezőgazdasági termelés mellett fontos szerepet játszik a vasútál-
lomás. (Csap—Szambor szárnyvonal). Egy fűrésztelep és egy 
göngyöleggyártó üzem is működik a faluban. A településen kö-
zép-és elemi iskola, 25 ágyas kórház és szülőotthon, gyógyszertár, 
varroda, hűsfeldolgozó üzem és több üzlet van. 



UZSOK. Nagybereznától 45 kilométerre, az Ung folyó eredeté-
nél fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1000 fő. Első írásos emlé-
ke 1582-ből való, amikor is egy járvány következtében az egész falu 
kihalt. Ezután Galíciából népesítették be a falut. 1914—ben az első 
világháború folyamán kétszer is nagyon fontos csatározások színhe-
lye volt. A falu neve az Ung szláv nevének kicsinyítő képzős válto-
zata Uzs-Uzsok. A vasúti viadukt alatt áthaladva a falu feletti hegy-
oldalban van az 1745-ben Szent Mihály tiszteletére épült görög 
katolikus fatemplom. A barokk stílusjegyeit fedezhetjük fel rajta. 
Hossztengely elrendezésű. Három részre tagolt az épület és a tetőzet 
is. A hajó sátortetőzete hármas, a bábinecé egyes, a szentélyé kettős 
tagolású. Alattuk nyeregtetős megoldás van az egész épületen. A je-
lenlegi 3 ablak a néhány éve történt felújításkor lett beépítve. Egy-
szerű kétszintes harangtorony egészíti ki. A falut elhagyva, s a szer-
pentineken felkapaszkodva 889 méter magasra érünk, hogy a Besz-
kideken átjuthassunk. Az utolsó kanyar előtt a magasságot jelző 
oszlopnál balra az úttól a fenyves mögött van a magyar katonai teme-

Az uzsoki I. világháborús magyar katonai temető 
emlékműve 



mető. Ide temették el az első világháborúban a hágó védelmében 
elesett katonákat. 

Ungvár—Munkács 
Utunk Kárpátalja legfőbb és legforgalmasabb útvonalán vezet, 

mely a terület székhelyét, Ungvárt köti össze Munkács, Lemberg 
érintésével Kijevvel. 

BÖRVINGES (Barvinok). Baranya társközsége. Ukrán-ruszin 
többségű falu. 

NAGYLAZ (Veliki Lazi). 9 kilométerre Ungvártól. Ukrán-ru-
szin község. Lakossága 1900 fő. Társközsége Cigányóc (Ciga-
nyivci). A XVIII. században említik először. A falu határában két 
neolit (5 ezer évvel Kr. e.) korból való település maradványaira 
bukkantak. 

MÉLYÚT (Hliboke). Ukrán-ruszin falu 11 km-re Ungvártól. 
Lakossága 1000 fő. Társközsége Alsószlatina (Nyizsnye Szolotvi-
no), ahol a kereskedelmi dolgozók Kooperátor szanatóriuma ta-
lálható. 

SZEREDNYE. Városi típusú település. Lakossága 4200, abszo-
lút többségben ukrán-ruszinok lakják. 22 kilométerre található Ung-
vártól. Szerednye is fontos szerepet kap a végeken. Az itteni várrom 
tulajdonképpen egy egyedülálló négyzetes torony. A falak vastag-
sága több mint 2,5 méter, a romok megmaradt falainak magassága 
kb. 12 méter. A toronynak három szintje lehetett, bejárata a föld-
szinten nem volt, csak az első emeleten. A várat a templomos lo-
vagrend építtette a XIII. században. A templomosokat 1380-ban 
váltották fel a pálos szerzetesek. A későbbiek során a Pálócziak 
birtoka, majd a család kihalásával a Dobó családra szállott. A csa-
lád leghíresebb tagja a Gárdonyi által ismertté és halhatatlanná tett 
egri hős, az egri vár kapitánya, Dobó István. Már a mohácsi csatá-
ban is részt vett, de aztán visszavonult szerednyei birtokára. Ferdi-
nánd pártján állott. 1549-ben lett Eger várának kapitánya. Nevét az 
1552. évi ostrom tette ismertté. Egy évvel az ostrom után újra sze-
rednyei birtokára vonul vissza. Később Ferdinánd Erdély vajdájá-
vá nevezi ki. A császár letartóztattatja 1569-ben, s csak 1572-ben 



szabadul ki a börtönből. Szerednyei várában halt meg, a dobóruszkai 
templomban temették el. A XVII. században a szerednyei vár bir-
tokosai változtak. A Rákóczi-szabadságharc után, 1711-től állaga 
fokozatosan romlik. 

A Szerednye környéki dombokon hosszú idők óta híres borvidék 
van. A település már a XV. században kiváltságokat élvez, ami a 
kézművesség, a kereskedelem fejlődésével jár. Ekkor lendül fel a 
szőlőművelés is. A szerednyei bort már I. Péter udvarában is is-
merték. Dobó István a fogoly törökökkel borospincét ásatott. Itt, a 
Butler-házban őrizték 1805. december 10-ének éjjelén a Szent Ko-
ronát Napóleon elől menekítve. Az 1870—es évek elején 3 évet töl-
tött a községben Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. 

IGNEC (Znyaceve). Lakossága 1600 fő, zömében ukrán-ru-
szinok. 1248-ban említik először a falut mint Csépán földjét, de a 
XV. században már a Pálócziak, aztán a Dobó család, később a 
Rákócziak, utánuk a Schönbornok birtokolják. Temploma 1839-
ben épült. 

BEREGRAKOS (Rakosino). Vegyes lakosságú: ukrán-ruszin, 
magyar település. 5900 lakosa van, ebből 2400 magyar. Neve a 
magyar rákból képződött, a szó - s képzős származékából. A Lator-
ca egyik ága valamikor gazdag volt rákban. A Bereg előtag a me-
gyei hovatartozásra utal. 1332-ben említik először Rakus alakban. 
A falu a munkácsi uradalomhoz tartozott. Mivel a Rákócziak birto-
ka volt 1657-ben a betörő lengyelektől szenvedte el a legkegyetle-
nebb pusztítást. 1728-tól a Schönbornok birtoka. 1595-ben alakult 
református egyháza, templomukat 1836—1844 között építették. 
1989—tői rehabilitálták görög katolikus egyházát. Sok tagja van az 
adventisták és a Jehova-tanúi gyülekezeteknek. Itt született Papp 
Károly irodalomtörténész és Salamon Béla színművész. 

IVANYI(Iványivci). Lakossága 1200 fő, ukrán-ruszin. Az első 
oklevél 1391-ben említi először királynéi birtokként. 1881-ben 
fürdő épül a faluban, mivel gyógyhatású vize van. Görög katolikus 
temploma a XIX. század elején épült. 

KLACSANÓ (Kljacsanove). Lakossága 1500, főleg ukrán-ru-
szinok. A Gallis család birtokaként említik először 1475-ben. A 
falu határában feltárt halomsírok arra utalnak, hogy a népvándor-
lások korában az ősi vándorlási útvonalakon feküdt. 



MUNKÁCS (Mukacseve). Részletes bemutatására a Munkács— 
Huszt útvonal leírása során térünk vissza. 

Munkács—Beregszász 
PÓSAHÁZA (Pavsin). 1992-től Paushaus. Lakossága 1000 fő, 

német cs német-magyar ajkúak. 1796-tól németül folyik az isten-
tisztelet a falu katolikus templomában. 

ALSÓKEREPEC (Nyizsnyij Koropec). 10 kilométerre fekszik 
Munkácstól. Társközsége Alsóschönborn. Először a XIV. század-
ban említik az írásos dokumentumok. 1668-ban teljesen kihal a 
háborúskodások miatt. A XVIII. században német telepesekkel 
népesítik be. 

Az útvonalunktól balra terül el Dercen. 
DERCEN (Driszino). Munkácstól 14 kilométerre a Szernye-

mocsár északi részén, a Kerek-hegy lábánál található település. 
1267-ben említik az okmányokban először. Lakossága 3000 fő. 
Társközsége Fornos. A XIII. században fejedelmi birtok. 1456-
ban Brankovics György rác despota felperzseli a települést. 1552-
től a Dobó család birtoka. Korán lett reformátussá, 1593-ban alakult 
református egyháza. Templomát 1835-ben építették. A község nagy 
része 1875. május 2-án tűzvész következtében elpusztult. Ma 
középiskolája, két óvodája, művelődési háza, több üzlete van. Bartók 
Béla ezt a falut is felkereste fonográíjával, hisz már akkor is híresek 
voltak nótafái. Ritkaságszámba megy temetőjének nevezetessége: 
a régi fejfákra halotti emlékverseket véstek. 

GÁT (Gáty). A község már a beregszászi járásban található, a 
járási központtól, Beregszásztól 12 kilométerre. Társközségei az 
ukrán-ruszin Nyárasgorond, Csikósgorond. Lakossága 3200 fő, 
zömében magyar nemzetiségűek. Neve a gát köznévből ered, hisz 
a falu a Szernyc-mocsár nyugati részén fekszik, s egykor a mocsa-
rakon keresztül vezető utakat is gátnak nevezték. A gyepűkori 
Szernye-mocsár melléki települést 1374—ben említik először. Már 
a legrégebbi időktől a munkácsi vár birtoka. A XVI. századi hadak 
pusztításaitól sokat szenvedett a falu. A XVII. századtól tért át a 
református hitre. 1834—ben épült a jelenlegi temploma. A község a 



Gáthy család fészke. A Jehova tanúinak erős szektája működik itt. 
Ma középiskolája, bölcsődéje, óvodája, 600 férőhelyes művelődési 
háza, több üzlete van. Ebben a faluban született Kovács Vilmos 
(1927—1977) az egyik legtehetségesebb kárpátaljai költő, regény-
író. A Holnap is élünk című regényében (1965) elsőként örökíti 
meg a szomorú, fájó emlékű 1944-cs málenykij robotra elhurcolt 
magyar férfiak sorsát. 1988-ban alakították a falu értelmiségiéi a 
Kovács Vilmos Művelődési Kört. 

Egyik versével tisztelgünk a költő emléke előtt. 

Kovács Vilmos: 
Testamentum 

Uram, emeld fel csontig nyűtt testem, 
s fújd el belőle múlt lobogások 
fiistölgő üszkét. 
Ismerd fel bennem halandó másod, 
ki most fekete árnyadra estem, 
s hozzá szegeznek lázvörös tüskék. 

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

Uram, maradt itt még néhány bolond, 
s ha most felemelsz, mindőjük nevét 
füledbe mondom. 
Oszd fel közöttük poklodnak felét. 
Homlokuk jeles, nyakukban kolomp. 
S vigyázzunk rájuk ott a porondon. 

Gátot elhagyva még mindig a Szernye-mocsár vidékén vezet 
útunk. A régmúlt időkben a Latorca és a Tisza közötti síkságot egy 
erdővel borított hatalmas kiterjedésű mocsár borította. Az itt élők 



tudatában ez szörnyű nagy mocsárként élt, ez szolgált alapul a hi-
vatalos névadáshoz. E mocsárvilág erdői helyenként még megma-
radtak. Kárpátalja alföldi részén kevés erdő van, éppen ezéit az 
erdei úton haladva szippantsuk be az erdő illatát és élvezzük az 
erdő sűrű csendjét mcg-mcgszakító madárdalt. 

Jobbra az út leágazik GUT (Harazgyivka) felé. Beregszásztól 
12 km-re fekvő Árpád-kori magyar község. Lakossága 1400 fő. 
Először 1312-ben a Csarodát birtokló Gúti nemesi család tulajdo-
naként említik. Neve állítólag a gut német szóból ered. A mai Gút 
két falu: Kisgút és Nagygút 1942-ben történt egyesülésével jött 
létre. A XV. században Nagygútot Nagy-Szernyeként is említik. 
Kisgútnak a középkorban földvára is volt. A falut reformátusok 
lakják, egyházuk 1645-ben keletkezett. Ma a községben általános 
iskola, óvoda, kultúrház és több üzlet van. 

MAKKOSJÁNOSI (Iványivka). Beregszásztól 2 km-re fekszik. 
Áipád-kori magyar község. Lakossága 3200 fő, ebből 2900 magyar, 
írásos emlékei 1321-ből vannak. Beregszász közelsége rányomja 
bélyegét történelmére. A tatárjárás idején sokat szenved, 1566-ban 
a krími tatárok, 1657-ben a lengyelek martaléka. 1332—37-ben 
épül római katolikus temploma Szent Erzsébet tiszteletére, mivel 
ebben az időben a falu Erzsébet királyné birtoka. Ezt a templomot 
ma a reformátusok használják. A többszöri átalakítás ellenérc is 
megőrizte korabeli jellegét. Jelentős a görög katolikus hívek száma 
is. Ma középiskolája, óvodája, 600 férőhelyes művelődési háza, 
orvosi rendelője, vendéglője, kávézója és több üzlete van. A falu-
ban van a munkácsi mezőgazdasági szakközépiskola magyar ta-
gozata. 

BEREGSZÁSZ (Berehove). Ungvártól 72 kilométerre a Vérke 
patak két partján fekszik Kárpátalja egyetlen magyar többségű 
városa. Járási központja az azonos nevű járásnak. A beregszászi 
járás lakossága 70 százalékban magyar nemzetiségű. 

Petőfi Sándor is járt a városban. A már idézett úti leveleiben 
Beregszászról is ír Kerényi Frigyesnek. Idézzük fel ezeket a soro-
kat: 

"Munkácstól egy jó etetés Beregszász. Közönséges mezőváros, 
van benne gót templom, megyeház, és magyar korcsmáros, ami nagy 
vigasztalás (nem a templom, hanem a magyar korcsmáros) ha az 



ember három napig csupa zsidó kocsmában hentergett. Dicsekedés 
nélkül szólva a legnagyobb emberbarátok eg'ike vagvok, s tisztelem, 
becsülöm a zsidókat, de már a kocsmáikból csak kikergetném őket 
pokolig, mert ami ronda, csak ronda az, hiába!" 

A város lakossága 30000 fő, kiknek több mint a fele magyar. 
Árpád-kori település. 1048-ban I. Béla fia, Lampert alapította, czéit 
először Lanipertházaként szerepel. П. Géza flamand telepeseket 
hívott be, akiket itt szászoknak neveznek, s így a város neve is Lam-
pertszásza lett. 

A monda a város létrejöttét sokkal előbbre teszi. A mostani vá-
ros helyén berek volt, s a mostani római katolikus templom helyén 
két bika viaskodott. Egy Szász nevű pásztor a két bika feltűrt nyo-
mában sok kincset talált. E kincsből templomot épített a viaskodás 
helyén, s e templom körül épült ki később a város. Lehoczky Tivadar 
véleménye szerint e mondának történeti valóságot tulajdonítani nem 
lehet. 1241-ben a tatárok teljesen feldúlják a várost. A IV. Béla 
által betelepített idegen lakosok kiváltságokat kaptak. Bereg 
vármegye előbbi neve a borsovai földvárról kapta a nevét. 1271-
ben Beregszász lett a megye székhelye. Nagy Lajos 1342. szep-
tember 2-án pallosjogot ad a városnak. 1364-ben Nagy Lajos király 
édesanyja, Erzsébet királyné udvart tart a városban. Báthori István 
zsoldosai 1511-ben feldúlják, kirabolják'a várost. A reformáció 
eszméi korán kezdtek terjedni ezen a vidéken. Már 1548-ban Radán 
Balázs, a reformáció terjesztője esperes volt a városban. Az ő ide-
jében tartották a beregszászi zsinatot 1552-ben, amelyen kimond-
ták az egyház megreformálását. Radán Balázst az elfoglalt katoli-
kus templomban lőtte le nyíllal egy szerzetes. 1566-ban a krími 
tatárok a várost majdnem teljesen elpusztítják. 1657-ben a Lubo-
mirszki-féle lengyel büntetőhadjárat során Beregszászt is teljesen 
elpusztítják. A lakosok egy részét, akik a templomba menekültek, 
az oltár előtt gyilkolták le. 4 év múlva a törökök sarcolják meg a 
várost. 1680-ban Thököly Imre a városban fogadta Apaffy Mihály 
követeit, akik kérték, fenyegették, hogy ne kössön a császárral bé-
két. Zrínyi Ilona 350 kuruca a munkácsi várból kijőve a bereg-
szászi templom udvarán összecsapott a labancokkal és 225 foglyot 
ejtett. 1703. május 22-én a Rákóczitól visszatérő Esze Tamásék 
kibontják a templom előtti piactéren II. Rákóczi Ferenc felkelésre 



hivó zászlaját. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a várost 
megfosztják városi címétől és minden kiváltságától. 1728-ban a 
város a Schönbornok birtoka lesz. 1730-ban állítólagos kuruc 
felkelés miatt szigorú vizsgálatot folytatnak a városban. Gróf 
Batthyányi Lajos miniszterelnök rendelete értelmében 1848. már-
cius 17. után felállítják a nemzetőrséget. Ezen év június 14-én 60 
önkéntes jelentkezik a honvédseregbe. 1864—1874 között refor-
mátus felekezeti algimnázium működik, amit átalakítottak polgári 
iskolává. A kiegyezés után a beregszásziak levelet váltottak a 
száműzetésben élő Kossuthtal. 1884-ben beindul az állami polgári 
fiúiskola, amit később átalakítanak reáliskolává. 1895-ben meg-
nyílik a beregszászi főgimnázium. 1919-ben a városban kikiáltják 
a tanácshatalmat. Ezen év április 16-án a románok elfoglalják 
Beregszászt, szeptemberben a cseh katonák bevonulnak a városba, 
megkezdődik a helyi magyarság kisebbségi élete. 1923-ban Be-
regszászt megfosztják rendezett tanácsú városi jogától. 1938. no-
vember 9-én a magyar honvédség bevonul Beregszászba, s a város 
ismét Bercg megye székhelye lett. 1944. október 26-án a szovjet 
hadsereg elfoglalja Beregszászt. A magyarság életében újabb ke-
serű szakasz következik. Málenykij robotra 1547 férfit hurcolnak 
el. 

A városban 20 ipari létesítmény van. Ismertebbek: a ruhagyár, a 
kísérleti üzem, a bútorkombinát, a majolikagyár. 

Református egyházközségének 6000 tagja van. Itt van a Kárpát-
aljai Református Egyház püspöki irodája. Római katolikus egyhá-
za a XII. században keletkezett, kb. 5500 híve van. Görög katolikus 
egyháza az 1640-es években keletkezett. Az 1949-cs betiltás után 
1990 tavaszán a gyülekezet újjáalakult. 

A városban ma 10 iskola, Magyar Gimnázium, több óvoda, ze-
neiskola, egészségügyi-, műszaki-, ruhaipari szakközépiskola, 20 
könyvtár van. 1959-től működik a kultúrház keretein belül a Nép-
színház magyar és ukrán társulata, 1993-ban alakult meg az Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház, itt székel a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógus Szövetség. 

Beregszász híres szülöttei: Kontz Endre író, Mados László 
talajvegyész, Rcichard Piroska költő, Tamás Mihály író, Drávai 



Gizella pedagógus. A leghíresebb azonban Fedák Sári, kinek férje 
Molnár Ferenc volt. Ady Endre Fedák Sáriról így ír: 

Ez ci lány a nagy mindennek 
Remekbe termett kicsi mása, 
A hódító, tüzes, pogány vér 
Gyönyörű és szent lázadása. 
Ez a leánv gyönyörűséges ember, 
Szilaj vággyal, vad szerelemmel. 
Nem értitek? Jól van: ne tessék!... 
Ez a leány tökéletesség! 
Ez a leány a szebbik Elet, 
Ez a leány szomorú vígság, 
Ez ci leány csak idetévedt. 
Körülte sir, suhogva szállva, 
Heinének, s Offenbachnak árnya... 
Mennyit fog még sírni, bűnhődni, 
Mert szebb és különb, mint a többi... 

Beregszász kulturális életében meghatározó szerepet játszik 
Horváth Anna, a sokoldalú művésznő, aki szobrász, festő, író. 

A város nevezetességei közül elsőként a RÓMAI KATOLIKUS 
TEMPLOMról szólunk, melyről Beregszász alapítási legendájával 
kapcsolatban már tettünk említést. A közhiedelem úgy tartja, hogy 
a pásztorlegény ezt a templomot építette a megtalált kincsből. Ez a 
legenda annyira erősen élt a köztudatban, hogy egy 1418—as falba 
beépített gyámkő domborzatán is ezt örökítették meg. Keletke-
zésével kapcsolatban a legvalószínűbb, hogy a II. Géza korában 
letelepedett marhatenyésztők, arany- és sóbányászok alapították. 
Batu kán hordái lerombolták. Felvirágzása Nagy Lajos korában volt, 
akinek anyja, Erzsébet királyné 1370-ben a róla elnevezett oltárt is 
alapította. A mai templom alapjában véve Zsigmond király korá-
ban épült 1418-ban. A XVI. században Mária királyné adomá-
nyából felújítják. Ez, az 1552-es átalakítás már 8 oltáros templom-
má bővíti. A sok háborúskodás, főleg az 1657-es Lubomirszki-
hadjárat, valamint az 1686-os kuruc—labanc összetűzés során ke-
letkezett tűzvész súlyos károkat okoz a templomban. Sokáig tetőzet 



nclkül áll. Mai formáját az 1839—46-os helyreállítás után kapta. 
Ekkor épült be a kis Szent Mihály kápolna a templom épületébe. 
Gótikus kapui, ablakai a tiszta stílusjegyeit hordozzák magukon. 
A legszebb talán mégis a Kálvária főoltár. 

A beregszászi római katolikus templom 



GRÓFI UDVAR. A homlokzat kőtáblájáról megtudjuk, hogy 
1629-ben Bethlen Gábor építtette vagy átépíttette. Az 1686-os 
tűzvészkor leégett és ezután II. Rákóczi Ferenc állíttatta helyre. 
1857-ben klasszicista stílusban átalakították és egy hatoszlopos 
timpanonos portikusszal bővítették. 

ÚRI KASZINÓ. A szecessziós stílusú épület a századelőn épült. 
Egykoron a művészeti és a tudományos élet fellegvára volt. A fa-
lán lévő Széchenyi-emléktábla arról tanúskodik, hogy a Tisza sza-
bályozásával kapcsolatosan a legnagyobb magyar több ízben is 
megfordult a városban. Ma az épületben az Aranypáva étterem 
működik. Előtte 1991. március 15-én avatták fel Körösényi Tamás 
alkotását, a vidék második Petőfi szobrát. Nem sokkal avatása után 
vandál fiatalok megrongálták a szobrot. A vétkesek kézre kerül-
tek. A bejelentést kezdeményező KMKSZ a szobor helyreállítási 
költségeinek megtérítése fejében a vádemeléstől elállt. 

VÁRMEGYEHAZA. A neobarokk stílusú épületet állítólag 
Ybl Miklós tervezte, igaz ennek igazolása még várat magára. Az 
impozáns épület emeleti jón oszlopsora még jobban kihangsúlyoz-
za magasztos voltát. Ma a városi tanács és több más városi és járási 
hivatal székel benne. 

TÖRVÉNYSZÉK. Jablonszky Ferenc tervezte az eklektikus stí-
lusú grandiózus épületet. 1908-ban épült. A háború után laktanya, 
később pedig a műszergyár kapott helyet benne. Manapság szóba 
került a Beregszászi Magyar Pedagógiai Főiskola elhelyezése az 
épületben. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. A kárpátaljai református egyház 
központi temploma 1715-ben épült, az akkori rendeletek értelmé-
ben torony nélkül. 1750-ben kapnak a reformátusok haranghasz-
nálati engedélyt, ezután 1780-ban megépül a torony is. Az 1918-
as tűzvész idején leég. Mai késő barokk jellegét a tűzvész utáni 
1921—22-es átalakítás folyamán kapta. 

ZSIDÓ FÜRDŐ. A város másik szép szecessziós stílusú épülete 
1912-ben épült, zsidó rituális fürdőnek. Az épület homlokzatát 
rizalitként tagolja az attikában végződő középső kiugró rész. 

Beregszászon sétálva lépten-nyomon szobor vagy emléktábla 
hirdeti, hogy az egyetemes magyar kultúra nagyjainak emlékhe-
lyeit féltve őrzi a város apraja-nagyja. A könyv megírásának ide-



jén 5 közteri magyar vonatkozású szobor és 30 magyar vonatkozású 
emléktábla található Beregszászon. Nagyon valószínű, hogy ami-
korra könyvünk megjelenik, újabb emléktáblák és szobrok fogják 
díszíteni a város utcáit és tereit. Nem kívánjuk felsorolni mindegyi-
ket, mivel ezek úgyis önmagukért beszélnek. 

Munkác s—Ve reckei-hágó 
LÓKA (Lavki). Munkácstól 7 kilométerre fekszik. Ukrán-ru-

szin falu. Lakossága 1300 fő. A XIV. században említik először. 
A faluban a X—XI. századból való sírt tártak fel. Földjeit a Mun-
kácsi Állami Gazdaság műveli. Általános iskolája, kultúrháza, üz-
lete van. 

KÖLCSENY (Kolcsine). A városi típusú település 1 kilomé-
terre fekszik Munkácstól, a Latorca partján. Zömében ruszin falu. 
Lakossága 4200 fő. Társközsége Frigyesfalva (Klenovec). Kol-
hozának nagyon sokrétű a melléküzemági tevékenysége: kőzúzó, 
asztalos, népművészeti tárgyakat készítő üzemegységek, pékség, 
fuvarozó vállalat. Középiskolája, 700 férőhelyes művelődési háza, 
több üzlete van. 

FRIGYESFALVÁN szórványban néhány száz magyar és né-
met is él. Erre utal, hogy római katolikus templomában magyarul 
és németül is miséznek. 

BEREGSZENTMTKLÓS (Csinagyijevo). Munkácstól 7 ki-
lométerre fekszik. Nevét a falu templomának védőszentjéről kapta. 
Első írásos említése 1270-ből való. A települést 11. Endre adomá-
nyozta Simonnak, Bánk bán vejének. 1403-ban Perényi Imre en-
gedélyt kapott a királytól erőd építésére. A település későbbi bir-
tokosai Frangepán Ferenc, Tclegdi Mihály, Lónyay Farkas, Ester-
házy László, a Rákóczi család, majd a Schönborn család. A kastély 
a XV. század elején épült, középkori erődítményként, az Ungvár— 
Huszt védrendszert erősítette. Az U alakú várkastély többször átépült, 
keletről a Latorca, másfelől vizesárok és töltés védte. Az egykori 
római katolikus templom 1333-tól Szent Miklós emlékét őrzi, de 
1737-ben már görög katolikus. A templom nyugati tornyát 1814— 
ben építették, a hajó alatt a Telegdyek sírboltja található. 



KÁRPÁTI SZANATÓRIUM. Egy 50 hektárnyi parkban áll a 
vidck legimpozánsabb kastélya, amely a XVIII. századi udvarház 
helyén épült 1890—95-ben. Z. Gresserson tervei alapján az angol 
Tudor-féle stílusban. Az asztronómia jegyében tervezték: 365 ab-
laka, 52 helyisége és 12 bejárata van. A lenyűgöző hatást fokozza 
a park, ahol különböző ritka növényfajok, ötszáz éves fák és az 
Osztrák—Magyar Monarchia kontúrját utánzó tavacska látható. Kár-
pátalja területének 1/6 része, azaz 2200 négyzetkilométer 1728-tól 
a Schönbornok birtoka. Az utolsó birtokosa, Schönborn Károly itt 
született és élt is 1942-ig, amíg a németek kórházat nem rendeztek 
be a kastélyban. 1948-tól szanatórium, amelyben szív- és gyomor-
betegségben szenvedők találnak gyógyulást. 1957-től szívszana-
tórium klimatikus gyógymóddal. Egyszerre 1640 gyógyulni vágyót 
tudnak itt kezelni. 

BÁNYAFALU (Szuszkove). A község a szolyvai járás első te-
lepülése ezen az útvonalon, 7 kilométerre fekszik a járási központ-
tól. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1500 fő. Határában halad a Ba-
rátság kőolaj-, a Testvériség gáz- és a Béke villamos távvezeték. 
Első írásos emléke 1465-ből való. Az 1964-ben feltárt leletek a 
korai vaskorból, a Kr. е. XI—X. századból valóak. Ezek tanúsága 
szerint a település már régen is lakott volt. 

GALAMBOS (Holubine). A Pinyc folyó partján, Szolyvától 4 
kilométerre fekszik. 2600 lakosa van. Társközsége Királyfiszállás 
(Szolocsin). Először 1430-ban említik. A XIX. században a kosár-
fonásáról volt nevezetes. Ma a faluhoz tartozik a "Luzsanka" ás-
ványvízpalackozó üzem. 

KIRÁLYFISZÁLLÁS (Szolocsin). Ukrán-ruszin falu néhány 
száz lakossal. 

POLENA. Itt csatlakozik be az Ungvár—Polcna útvonal. A fa-
lu központjában lévő forrásnál megkóstolhatjuk a környék, sőt talán 
a vidék legkedveltebb ásványvizét. A helyiek az ásványvizet, amit 
az üzletben vásárolnak, még a mai napig is "polcnai víz"-nck hívják. 

AKLOS (Uklin). Ukrán-ruszin falu. Polcna társközsége. Né-
hány százan lakják. A falut elhagyva az út egyre emelkedik. Fel-
érve az Aklosi-hágóra a szolyvai járásból a volóciba megyünk át. 
Itt a hágón található egy gyermeküdülő (egykori pionírtábor). 



AzAklosi-hágón átkelve érünk FELSŐ GEREBENBE (Verh-
nya Hrabivnica) Vczérszállás társközségébe. Ukrán-ruszin falu. 

VEZERSZALLAS (Pudpolóc, Pidpolozje). A község a járási 
székhelytől, Volóctól 22 kilométerre fekszik. Ukrán-ruszin falu. 
Lakossága 800 fő. Határában késő bronzkori (Кг. е. II. évezred) 
leletekre és egy Кг. е. IX. századból való sírra bukkantak. 1691-től 
Rákóczi-birtok. II. Rákóczi Ferenc az 1703. június 28—i munkácsi 
csatavesztés után a csekély számú kuruc csapatokkal Lengyelor-
szág felé haladtában Pudpolócon töltötte az éjszakát. A Duzsarj 
nevű kenéz házában szállott meg. A lakás legméltóbb helyén, egy 
kőrisfából készült asztalon készítettek számára fekhelyet. Az asz-
talon való alvás nagy megtiszteltetésnek számított. Másnap reggel 
ment Rákóczi Zavadkára, hogy találkozzon Bercsényivel. 1711. 
március 3-án szintén töltött itt egy éjszakát útban az örökös emig-
ráció felé. Az asztalt a falubeliek zarándokhelyül tisztelték. Itt rót-
ták le tiszteletüket, kegyeletüket Rákóczi iránt a környékbeliek. Az 
asztalt 1882-ben szállították el a sárospataki Rákóczi-emlékmúze-
umba. 

A Latorca híd után a Vereckei-szoros bejáratánál a millenniumi 
ünnepségsorozat idején 1896. július 20-án emléktáblát avattak a 
Napóleon-sziklán, amely sajnos mára már eltűnt. A táblán a kö-
vetkező szöveg volt olvasható: 

Az ezer év emlékére 
896 1896 

Árpád a címer I. Ferenc József 
Isten áldd meg a hazát! 

A táblaavatási ünnepségen Fankovics Antal volóci görög kato-
likus plébános mondott kétnyelvű avatóbeszédet. Jelen volt Erdé-
lyi Sándor magyar igazságügyminiszter, aki felavatta a táblát. 

REKESZ (Zagyilszkc). Alsóvcreckc társközsége, pár házból 
álló ukrán-ruszin település. 

Kiérünk a történelmi út és az új autópálya kereszteződéséhez. 
Áthaladva a régi utat átívelő közúti híd alatt elérjük az állandó jellegű 
közlekedésrendészeti ellenőrző pontot. Az új út, szintén átvezet a 
Kárpátokon, de mi a történelmi utat választva kapaszkodunk fel 



Alsóvercckén át a Vereckei-hágóra. Tehát a Vercckei-szorost 
elhagyva elértünk arra az útra, amelyről Ady Endre oly büszkén 
szól, mintegy magát is, olvasóját is ott látva, láttatva a honfoglaló 
ősök között: 

... S mégis megkérdem tőletek: 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 
Vereeke híres útján jöttem én, 
Fülembe még összmagyar dal rivall, ... 

ALSÓVERECKE (Nyizsnyi Vorota). Városi típusú ukrán-ru-
szin település, a Zavadka patak és a Latorca folyó találkozásánál 14 
kilométerre fekszik Volóctól. Lakossága 3000 fő. Első írásos említése 
a XII. századból való. Neve a veretke-ből ered, ami szláv nyelven 
völgyet jelent. A XII. században a Betke-család birtoka. 1263-tól 
királynéi birtok. 1734-től városi rangot kap. 1715 és 1848 között 
határőri és harmincad állomása van, 1753-tól "veszteglő intézef'-e. 
A Schönbornok szeszfőzdét, téglagyárat létesítenek itt. 1855-től 
szolgabírói, járásbírói és pénzügyőri hivatalt kap. Vásárai színes nép-
ünnepélyek. 1784-ben fatemploma, 1860-ban kőtemploma épült. 

RÁKÓCZISZÁLLÁS (Kiscsongova, Zavadka). Alsóvercckc 
társközsége. 1711 februárjában az itteni görög katolikus lelkésznél 
várta be bújdosó társait II. Rákóczi Ferenc. Katonái a dombon ver-
tek sátrat. Az ötödik nap délutánján búcsút véve népétől lengyel 
földre ment. Távozása előtt megcsókolta az anyaföldet és sírt, fel-
kelvén földet vett a kezébe és a nagyszámú rutén népnek ezt mond-
ta: "Ezt a kevés földet magamnak viszem. Ez lesz az én második 
imádságos könyvem. E mellett fogok imádkozni és imámban kérni 
fogom a nagy Istent: áldja meg ezt a földet, melyet el kell hagynom. 
Lehetséges, hogy soha többé nem fogom látni kedves hazámat. De 
ti hű népem itt fogtok élni, e föld fog benneteket táplálni, legyetek 
továbbra is oly jók és hűek e földhöz, mint voltatok eddig". A ruté-
nek zokogva templomi zászlókkal a lengyel határig kísérték, ott 
letérdelve imádkoztak és templomi énekeket énekeltek, amíg csak 
látni lehetett a nagy fejedelmet. A két falut, Zavadkát és Pudpoló-
cot 1889-ben keresztelték át Rákócziszállásnak és Vezérszállásnak. 

VEREBES (Verbjázs). Ukrán-ruszin falu Volóctól 17 kilomé-
terre. Lakossága 1000 fő. Gazdasági életében a mezőgazdaság és 



az erdészet játszik fő szerepet. Első írásos emléke 1600-ból való. 
1703-ban Esze Tamásék itt várták Rákóczi Ferencet, hogy csapa-
tuk élére álljon és vezesse őket. Ma általános iskolája, orvosi ren-
delője, művelődési háza és több üzlete van. 

A falun keresztül folyó Zavadka patak hídján átkelve kezdődik 
a kapaszkodó a Vercckei-hágóra. A megannyi szerpentin, kanya-
rulat, a táj lenyűgöző szépsége és a honfoglalás történelmet for-
máló eseménye ihlette Kovács Vilmost Verecke című versének 
megírásában. 

Kovács Vilmos: 
Verecke 

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

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

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

841 méter magasan vagyunk, fenn a Vereekei-hágón, a történelmi 
Magyarország magyar—lengyel határátkelőhelyén. 1896-ban a mil-
lennium évében július 20-án Erdélyi Sándor magyar igazságügy-
miniszter és Halaktovics Bertalan alsóvereckei plébános avatták fel 
azt a 4 méter magas gránitobeliszket, amelyen 4 emléktábla volt 
elhelyezve. 

Szemben, az útra nézett Kóródi Sándor, a Bereg vármegyei ké-
pes naptár szerkesztőjének időmértékes verse. 

Hon fi e bércormon, szíved hevesebb dobogása jelzi, 
hogy ősi honod drága határa ez itt. 
Itt hangzott egykoron riadó, csatakürtje Lehelnek. 
Nagy Rákóczink itt hullata búcsú könnyűt 
Szent kegyelet tűze gyúl itt minden csipkebokorban 
Oldozd meg saruid: Szent hely ez itt, ahol állasz 
1896 Kóródi Sándor 

Ettől balra indulva volt található a millenniumi emlékszöveg. 

A HONFOGLALÁS EMLÉKÉRE 
Magyarország ezeréves fennállásának 

Országos ünneplése alkalmából 
1896. évben 

Az útról nézve hátul függött a készítőknek emléket állító tábla. 

Lányai Sándor főispán, Jobszty Gyida alispán 
közrehatása, Káldy Gyula királyi főmérnök 

művezetése mellett 
emelte a vármegye közönsége 



Az úttól jobbra indulva felerősített tábla az uralkodó és a magyar 
miniszterelnök nevét örökítette meg. 

1. Ferencz József királyunk dicsőséges uralkodása 
és Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége alatt 

Sajnos Trianon után az új hatalom nem nézte jó szemmel a ma-
gyarság eme jelképét. A táblákat leverték, de az oszlop a helyén ma-
radt. 1939. június 25-én vitéz dr. József Ferenc főherceg újjáavatta a 
helyreállított emléktáblákat. A szovjet csapatok előrenyomulásakor 
a táblák ismét eltűntek. S hamarosan a gránitoszlopot is ledöntötték, 
eltűntetve honfoglalásunk legbecsesebb szimbólumát. Ezért kesereg 
Imre Sándor versében, amelynek alcíme "Vcreckei gondolatok": 

Imre Sándor: 
A megszolgált emléket kérem 

Talán eg emléktábla jelezhetné: 
Egkoron itt jöttek be ŐSEINK — 
mint ahog a Tisza parton 
a Turulmadár most rámtekint... 
csőrében szabadság-osztó karddal, 
— vag Arpád-szobrot, mint lovával nyargal; 
nem hódítót, gűlöletest, ki kaszabol, 
eg embert, eg lovast igaztalan mélyből 
a zöldellő, felhőtörő csúcsra, 
ki történelmet békésen igazol. 

Verecke, Verecke — magaroknak ez is valami; 
hajlott gerincű tarajos fejű hegek alatt, 
kinek árthat ezeréves igazat vallani?! 
Megférnek népek, szokások régen itt, 
de ha nekünk, csak kétségbevont hazánk marad 
e Kárpátok, holnap az kiket szégenít? 
Szunnyadó völgek rohanó vizével; 
világ-járt madarak leláncolt röptével; 
hit-őrző latinbetűs, templomos zsoltárral, 



nem a földet kérem, s már apám sem kérte — 
az azé legyen, ki e tájat munkával méri s mérte 
már akkor is, mikor a Tiszát, Ungot, Latorcát s vetést 
hatalmasok kénye keresztül-kasul nyargalászta: 
aföld az azé, ki fajra való tekintet nélkül, 
kiszolgáltatottként vigyázz-ba, fázva 
a havasokra, a mezökre, a folyóhoz viszi s vitte 
a házéiban, udvarán, kertjében végleg cöveket vert lelkét 
Nem a földet kérem hát, a megszolgált emléket 
(hiszen szanaszét széles e világon) 
hány Vereckét kérhetnék most szóimon, 
mely felemel népemmel annak tudatáig, 
hogy nem holmi koldusnépként jöttünk a máig. 

Talán egy emléktábla jelezhetné: 
Egykoron itt jöttek be ŐSEINK, — 
mint ahogy a Tisza parton 
a Turulmadár most rámtekint... 
...csőrében szabadság-osztó karddal, 
— vagy Árpád-szobrot, amint lovával nyargal: 
nem hóditót, gyűlöletest, ki kaszabol: 
egv embert, egy lovast igaztalan mélyből 
a zöldellő, felhőtörő csúcsra, 
ki történelmet békésen igazol. 

Megnyugtató tény, hogy a Magyarok Világszövetsége, a Kár-
pátaljai Református Egyház, a KMKSZ közös összefogással új em-
lékmű felállítását tervezi. A tervek szerint az emlékmű avatására 
1996. augusztus 15-én kerül sor. Vajon így lesz-e? 

Alsóverecke—Ökörmező 
FELSŐVERECKE (Verhnyi Vorota). Volóctól 7 kilométerre 

fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2300 fő. 1430-ban említik 
először az okmányokban. Ma középiskolája, több üzlete, kultúrháza 
van. Kolhoza a környező falvak gazdaságait egyesíti. 



A Mencsil-hágón átkelve a hegytetőn megpillanthatjuk a Barát-
ság-kőolajvezeték kompresszorállomását, amely biztosítja a kőolaj 
átjuttatását a Kárpátokon. A hágóról csodálatos kilátás nyílik a já-
rási székhelyre, a völgyben meghúzódó Volócra. 

VOLÓC (Völovec). 115 kilométerre van Ungvártól a Latorca 
bal oldali mellékfolyójának a Veesának a partján elterülő városi 
típusú település. Lakossága 6000 fő. A réjgészeti leletek tanúsága 
szerint már а Кг. е. II. évezredben is lakott volt. Első említése 1433-
ból való, amikor is a Perényiek birtoka volt. Neve a Volovcsik patak 
nevéből származik, amely az ökrök itatóhelye volt. (vol — ökör). 
1625-ig a munkácsi vár birtoka, amikor is bizonyos Simon Eleknek 
adományozzák. 1645-ben kerül a Rákócziak birtokába. 1657-ben 
a Lubomirszki-féle büntetőhadjárat ezt a falut sem kíméli és majd-
nem teljesen elnéptelenedik. Ennek ellenére a XIX. század máso-
dik felére a Verhovina jelentősebb községei közé tartozik. 1872-
ben, olasz munkások részvételével, megkezdődik a Budapest— 
Kassa—Lemberg vasútvonal itteni szakaszának az építése, amely 
gyökeresen megváltoztatja a volóciak életét. A XX. század elején 
megépül a fűrésztelep. Ezek ma is meghatározó szerepet játszanak 
a település gazdasági életében. 1973-ban a lembergi Elektron ter-
melési egyesülés üzemegységet telepített ide. A városka gyümölcs-
lé-palackozó üzeme 1958-tól működik. 1957 óta városi típusú te-
lepülés. Középiskolája, 150 ágyas kórháza van. 1976 óta az Elekt-
ron szakmunkásképzőt működtet itt. Szállodája mellett meg-
említhető a Pláj Turistatelep is. 

ZÚGÓ (Guklivij). Volóctól 5 kilométerre fekszik. Lakossága 
2100 fő. Ukrán-ruszin falu. 1600-ban említik először írásos doku-
mentumok. A főutcáról a hegyek felé irányuló mellékutcában ta-
láljuk a XVIII. században épült fatemplomot, amely szabályosan 
faragott alacsony kőlábakon áll. A négytengelyű templom három 
helyisége közül a hajó óriási méretű a szentélyhez és a bábinechez 
viszonyítva. Sajátos templomtípust képvisel. A közút melletti for-
rás közelében egy fennsíkon látható a később épült fatemplom. Tö-
megkompozíciós és nyugati hatásával eltér az ősi kárpátaljai fa-
templomoktól. A bábinec és a hajó azonos szélességű, míg a szent-
ély keskenyebb, egyenes oldalzáródású. Nyeregtetős megoldását 



változatossá teszi a szentély feletti és a nagytornyot utánzó huszárto-
rony. Mindkét templom bádoglemez borítású. 

A falut elhagyva átkelünk a Borzsa-havasok északi nyúlványain 
és elhagyjuk a volóci járást, megérkezünk az ökörmezői járásba. 

PADOC (Podobovcc). Fülöpfalva társközsége. Görög katoli-
kus fatemploma a XVII. század végén épült Szent Miklós tisztele-
tére. Hossztengelyes, keletelt szentélye egyenes záródású. A bábi-
nec felett négyzet alaprajzéi barokk stílusú tagolt torony áll. Kontyolt 
kettős nyeregtető fedi. Egyszerű négyzet alaprajzú sátortetős ha-
rangtornya 1785-ben épült. . 

FÜLÖPFALVA(Pilipcc). Ökörmezőtől 25 kilométerre fekszik 
a Nagyágba ömlő Repinka folyócska forrásánál. Ukrán-ruszin falu. 
Lakossága 1200 fő. Társközségei: Padóc és Rosztoka. 1463-ban 
Verpelénec néven említik először. Nevét az elsőnek idetelepülő 
Fülöp nevű juhászról kapta. A XV—XVII. században Iszka tanyá-
ja volt. A XV. század elején az Úrmczeiek birtoka, 1467-től a Dol-
hay családé. A Repinka partján épült a Születés tiszteletére fel-
szentelt görög katolikus fatemplom. Hossztengely elrendezésű, 
keletelt szentélye egyenes záródású, valamivel keskenyebb. Ket-
tős nyeregtetős, a bábincc felett emelkedik a négyzet alaprajzú 
zsindelyezett torony. A felső tető eresze szinte teljesen eltakarja a 
kis árkádíves álgalériát. Ikonosztáza szerény, valószínűleg egyidős 
a templommal. Harangtornya négyzet alaprajzú, kétszintes. 

ISZKA (Iszki). A Borzsa és az Orosz havasok között, 22 kilo-
méterre fekszik Ökörmezőtől. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 900 
fő. A XVI. század második felében említik először. Ma iskolája, 
kórháza, 250 férőhelyes kultúrháza és péksége van. Nevezetessége 
az 1798-ban épült, s Szent Miklós tiszteletére felszentelt görög ka-
tolikus fatemplom. A kutatások szerint a XVII. századi templom 
boronafalainak felhasználásával épült szárazon rakott kőlapokra. 
Hossztengelyes, keletelt szentélye trapéz alakú, s keskenyebb a ha-
jónál. Nyugati oldalról a földszinten galéria övezi. Barokkos tor-
nya a kőtemplomok tornyát utánozza. Kettős nyeregtetős megol-
dású. A fő nevezetessége a "Kárpátaljai Madonna "-ként emlege-
tett bizáncias ikon, amely a XVI. században készült. Háromszintes 
négyzet alaprajzú harangtorony áll mellette. 
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KELECSÉNY (Kelecsin). A Repinka partján, Ökörmezőtől 18 
kilométerre fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 700 fő. írásos 
dokumentumok a XV. századtól említik. Nevezetessége a falu ha-
tárában lévő ásványvízforrás, amelynek magas vastartalmú vize 
élénkítő hatású, s az emésztésre is jótékony hatással bír. 

REPENYE (Repine). Ökörmezőtől 8 kilométerre fekszik a Re-
pinka és a Nagyág völgyében. Ukrán-ruszin falu, 1000 lakossal. 
Társközségei: Szárazpatak (Szuhij) és Vízköz (Szojmi). 1457-ben 
említik először a dokumentumok. 1780-ban épült görög katolikus 
fatemploma Szent Demeter tiszteletére lett felszentelve. Hossz-
tengelyes, szentélye keskenyebb és alacsonyabb a hajónál, egyenes 
záródású. A kettős nyeregtető a bábinecet a hajóval együtt fedi, a 
szentélyé alacsonyabb. Négyzet alapú tornya nyolcszögbe vált és 
meredeken emelkedik. A nyugati homlokzat első emeletén árká-
dos galéria van, amely a hajóig fút. Mind az ikonosztáza, mind a 
hajó falfestése XVIII. századi. Mellette ravatalozó épült. 

VÍZKÖZ (Szojmi). A Repinka és a Nagyág találkozásánál fek-
vő település. Az útról közvetlenül láthatjuk a két folyó összefolyá-

Ilegyi pásztor havasi kürttel 



sát. A folyót az autóút a falu déli részén, egy völgyben keresztezi. 
A település fölé emelkedő partszakasz szélén áll a görög katolikus 
fatemplom. A terepviszonyokat a terméskő alapzat egyenlíti ki. 
Hossztengely elrendezésű, a tornácot hat oszlop egyenlíti ki, míg a 
szentély keskenyebb, a hajónál egyenes záródású. A kettős nye-
regtetőből nem nagyon emelkedik ki a nyolcszögű tűhegyes to-
rony. A szentély felett kisebb huszártorony emelkedik. 

Vízköz határában található egy szanatórium, amely az itteni bő 
kénhidrogénes víz gyógyító hatására épült. Az út melletti kiépített 
forrásnál az utas meg is ízlelheti a kissé kellemetlen szagú, de annál 
gyógyítóbb hatású (főleg gyomorfekélyre) ásványvizet. 

ÖKÖRMEZŐ (Mizshirja). Városi típusú település, járási szék-
hely. 154 kilométerre Ungvártól, a Borzsa-havasok és a Kiaszna 
által kialakított völgykatlanban. Legközelebbi hegycsúcsai a Kam-
janka (1587 m) és a Kuk (1365 m). Ukrán-ruszin település, 8700 
lakossal. Társközségei: Fenyves (Sztrihalnya), Gombástclek (Za-
peregyilja). A XIV. század óta ismert település. Már ezer éve is 
ismert volt a Toronyai-hágón át vezető út. 1415-ben írnak Ökör-
mezőről, mint az Urmezeiek birtokáról. A korábban létrejött Víz-
köz és Vucskómező jószágait ide hajtották ki. Többek között az 
ökröket is. Előbb csak a pásztorok viskói voltak itt, de később ál-
landó település jött létre. 1467-ben megvásárolja a vidéket a Dol-
hay család. Az 1394—cs tatárdúlás és az 1657-es lengyel büntető-
hadjárat visszaveti a fejlődésben. 1686-ban tűzvész pusztítja. 

1962-ben indult be itt a bútorgyártás, melynek legismertebb 
termékei a gyermekbútorok. 1974-ben az Elektron cég üzemet lé-
tesít itt. A Verhovina Szálló várja a város vendégeit. 

Szоlyva—Huszt 
SZOLYVA (Szvaljava). Az azonos nevű járás székhelye a Ve-

reckci-hágó felé vezető úton, a Latorca felső völgyében terül cl. 
Ungvártól 72 km-re fekvő ukrán-ruszin többségű város. Lakossága 
15000 fő, ebből 400 magyar. Neve az itt folyó Szoly patakból ered. 
Első említése 1263-ból való Zoloa-ként. A XII. században a Bet-
kc családé. A XIII. század elején II. Endre király Bánk bán vejé-



nek, Simonnak ajándékozta, de mivel neki nem volt örököse, vissza-
szállt a királyra. A gyepűvonalon belülinek mondják. 1433-tól a 
szcntmiklósi uradalom részeként a Perényieké. Később a Nyáryak, 
az Eszterházyak, a Lónyayak és 1680-tól Báthory Zsófia birtoka. 
A Rákóczi-szabadságharc után ez a város is a Schönborn család 
tulajdonába kerül. Ekkor kezdődik nagyméretű iparosítása. A 
századelőn Európa egyik legnagyobb fűrésztelepe működik itt. A 
külföldi tőkések létrehozzák a Szolyva RT-t, amely megalapította 
a fa vegyi kombinátot. Ez a kombinát évente 100000 m3 bükkfát 
dolgozott fel, s 1000—1400 embert foglalkoztatott. 

Hosszú évszázadok óta híresek a Szolyva környéki ásványvíz-
források. A forrásoknál sok nevezetes személyiség megfordult, 
többek között II. Rákóczi Ferenc fejedelem is. A nagyságos feje-
delem itt találkozott a népfelkelők küldötteivel. Ma az ásványvizet 
az itt felépült palackozóban üvegekbe töltve az ország legkülön-
bözőbb vidékeire szállítják. 

Szolyva hitéletében meghatározó szerepet játszik a görög kato-
likus egyház, melynek temploma 1758-ban épült, valamint a római 
katolikus egyház, amelynek alapítási éve 1863. 

Szolyva jelképe lett a magyar nép tragikus sorsának. Jelképe lett 
az emlékezésnek. 1944 októberében a szovjet hadsereg elfoglalta 
Kárpátalját. A birodalmi terjeszkedés fontosnak tartotta a Kárpá-
tokon túli meghódított földek megtartását. Ugyanabban az időben, 
amikor az emigráns csehszlovák kormány képviselője kormányzói 
teendőinek ellátására megérkezik, megkezdődik a vidék Szovjet-
unióhoz való csatolásának előkészítése. Félve egy esetleges általá-
nos népszavazás sikertelenségétől, a hatalom elrendeli a nemkívánt 
elemek kiszűrését. A4. Ukrán Front 1944. november 13-án kelte-
zett 0036. számú határozatából idézünk: 

"... egész sor településen német és magyar nemzetiségű hadköte-
les személyek élnek, akiket ugyanúgy mint az ellenség katonáit, le 
kell tartóztatni és hadifogolytáborba kell irányítani... 

b) A német és a magyar nemzetiségű hadköteles személyeket, akik 
Kárpátontúli Ukrajna felszabadított területén élnek, külön csapatok-
ban, listák szerint, konvoj alatt hadifogolytáborba kell irányítani. " 

E határozat alapján még aznap megjelenik a városparancsnokság 
2. számú parancsa: 



A VÁROSPARANCSNOKSÁG 2. SZÁMÚ PARANCSA 
1944. nov. 13. 
1. Folyó év november hó 14-től három napon belül jelentkezni 

kötelesek a legközelebbi városparancsnokságnál mindazok a 
katonák és tisztek, akik a magyar és német hadsereg kötelékébe 
tartoztak és a felszabadított Kárpátalja területén maradtak. 

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

2. Ezen határidőn belül kötelesek ugancsak jelentkezni mind-
azok, akik a m agar megszállás alatt Kárpátalján a rendőrség vag 
csendőrség szolgálatában álltak. 

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

A jelentkezés utolsó napja 1944. nov. 16-ika. 
4. Mindenki, aki a jelentkezésnek nem tesz eleget, le lesz tar-

tóztatva és a haditörvényszék elé kerül. 
Városparancsnokság 

A Sztálin nevével fémjelzett szovjet rendszernek a magyarokkal 
szemben támasztott és táplált bizalmatlansága a legkülönbözőbb 
hatalmi szinteken nyilvánult meg. Kilátástalanság, félelem fészkel-
te be magát minden magyar szívébe. Senki sem tudhatta, mikor kit 
rángatnak ki munkahelyéről, felesége vagy gyermekei mellől. Min-
denki, aki csak magyarnak vallotta magát, bűnösnek számított. S 
eljött a szomorú november 16-ika, amikor is megszólaltak a kisbí-
rók dobjai a falvakban, városokban. A férfiak színe-java 18-tól 50 
éves korig gyülekezett 3 napi élelemmel. Három napot! Hazudták 
nekik szemrebbenés nélkül a háború okozta károk helyreállítására. 
Mit sem sejtve, egyesek vidáman vállalták. Ugyan már, a háború 
borzalmai után csak jobb jöhet, egyébbként is a magyar ember se-
gítőkész. Mentek az emberek, s még a fegyveres katonákat a me-
netoszlopok mellett meglátva, sem gondoltak semmi rosszra. Ho-
gyan is gondolhattak mindazokra a borzalmakra, szörnyűségekre, 
amelyek a lágerekben vártak rájuk. S mindez miért? Egyetlen bű-
nük magyarságuk volt. Kárpátaljáról több mint 40 ezer magyar fér-
fit hurcoltak el és sajnos, közülük 16 ezren soha többé nem tértek 
haza. 



Az első állomás Szolyva volt. Embertelen körülmények között, 
bezárva, éhesen és fázva várták sorsukat ezek az ártatlan emberek. 
Sokan közülük útra sem keltek, itt lelték halálukat, de akik a láge-
rekbe kerültek, talán még szörnyűbb körülmények között találták 
magukat. A mára nyilvánosságra került levélrészletek segítségé-
vel próbáljuk meg átadni azt, ami ezeknek az egyszerű emberek-
nek a lelkében lejátszódott. 

Filep Lajos: 
Bús magyarok... 

Bús magyarok imádkoznak 
Égi atyánk hozzád. 
Fordítsd felénk, magyarokra 
Jóságos szent orcád. 
Sírva kérünk, fohászkodunk, 
Hozzád száll a lelkünk. 
Ennyi tenger sok fájdalmat 
Meg nem érdemeltünk. 

Tagil, 1947. 

Ismeretlen szerző: 
Ezer fogoly küldi imáját az égbe, 
Hallgasd meg hát Uram. kérésünket végre. 
Könyörögve kérünk, segíts haza minket, 
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet, 
Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn vagy az égbe ', 
Hallgasd meg hát sok-sok kérésünket végre. 

Filep Lajos: 
Búcsúzom tőled... 

Búcsúzom tőled kis falum, 
Búcsúzom tőled jó anyám. 
Akik úgy szerettek engem, 
Soha nem látlak talán. 



Gyermekkori szép emlékek, 
Hogyha rátok gondolok, 
Szememből a fájdalomnak 
Nehéz könnyei csorognak. 

Elnézem a madarakat, 
Boldogan szállnak tova, 
De előttem be van zárva 
A láger nagy kapuja. 

Fenn az égen bárányfelhők 
Úsznak napnyugat félé, 
Üzenetet küldök tőlük, 
Drága szülőföldemre. 

Otthon lévő szeretteim, 
Isten áldjon meg benneteket, 
Ha itt lehelem ki ifjú lelkem, 
Sose félejtsetek engemet. 

Tagil, 1947. máj. 4. 

Szolyván az egykori lágertemető helyén az utókor emlékparkot 
létesített a KMKSZ kezdeményezésével az ártatlan magyar és más 
nemzetiségű áldozatok emlékének megőrzése, lelki nyugalmának 
biztosítása érdekében. Az emlékpark építését a Szolyvai Emlék-
park-bizottság fejezte be, Tóth Mihály parlamenti képviselő irányí-
tásával. E kezdeményezés mottójául íródott Dupka Györgv verse: 

Tömegsírfelirat 
karjuk kétágú csont-villa 
nyúlik égi sivatagba 
u jjuk hegén felhő-zászló 
kiáltásuk csonka jelszó 

gödör-szemük sárral telt nap 
sorsuk csukott könyvvé hervad 
börtönük is üres árva 
sírjuk nyitott meddő tárna 



örök fagyuk érjen tűzzé 
kínjuk legyen a szívünké 
vérrel meszelt napvilágunk 
egére szállófüst-ál m unk 
évszázadba gyökerezzen 
évezredbe levelezzen 

Sajnos az emlékpark avatásával kapcsolatban az anyaországi 
média érthetetlen hozzáállást tanúsított. Minden további kommen-
tár helyett hadd álljon itt a Magyarország c. lap 1995. január 13-i 
számában Fodó Sándorral, a KMKSZ akkori elnökével készült inter-
jújának néhány részlete: 

... —A kárpátaljai magvarság fájdalommal és értetlenül tapasz-
talja, hogy gyakorlatilag kiszorult a magyar médiából. A keserű 
pohár 1994. november 27-én telt be: az itt élők életében sorsdöntő 
esemény évfordulós megemlékezéséről mondott le a Magyar Tele-
vízió, amely esemény jelentőségepedig messze túl mutatott a térség 
határain. Ezen a napon volt 50 éve, hogy 1944 őszén elhurcolták 
Kárpátalja magyar férfilakosságát, illetve annak számottevő részét 
a "háromnapos málenykij robotra ", amiből azután évek lettek. Az 
első gyűjtőtábor egy Munkács melletti kisvárosban, Szolyván volt, 
ahol ezrével hullottak el az emberek járvány, fagy- és éhhalál 
következtében: név szerint 16 ezer magyar áldozatról tudunk. Egy 
ötesztendős küzdelem eredményeképpen sikerült megszereznünk egy 
majd 20 ezer négyzetméteres területet. Ezen a földön az egykori 
tömegsírok fölött avattunk november 27-én emlékparkot. Az avatá-
son képviseltette magát Göncz Árpád köztársasági elnök, a Határo-
kon Túli Magyarok Hivatala, a kijevi nemzetiségi minisztérium is. A 
főszerkesztő ígérete ellenére távol maradt viszont a Híradó stábja, s 
bár a magyarországi országos napilapok itteni tudósítói valamennyien 
megjelentek Szolyván, másnap e lapokban egyetlen sor sem jelent 
meg az avatásról. Történik pedig ez akkor, amikor Újvidéken az 1944-
es áldozatok emlékére állított kereszteket kidöntik, a vajdasági 
emlékmű lerombolásával fenyegetnek szerb szélsőségesek. 

Mi itt elértük, hogy békében emlékezhetünk halottainkról. Az 
áldozatok neve kőbe, márványba vésve minden faluban olvasható. 



A magvar külpolitikának használhatott volna a mi példánk felmu-
tatása a szomszédok felé, hogy lám, így is lehet. De az anyaországi 
médiában az effajta dolgoknak nincs eseményértéke. Hírértéke Tő-
kés László besározásának van, nem a beregszászi főiskolának, nem 
annak, hogy hamarosan korszerű nyomdánk lesz, hogy nemzeti szim-
bólumainkat szabadon használhatjuk, a magyarlakta vidékeken 
anyanyelven intézhetjük ügyeinket és kétnyelvűek az utcanévtáblák, 
hogy az elmúlt két évben tíz magyar iskola nyitotta meg kapuit. A 
téma a Híradóban legfeljebb a KMKSZ belviszálya lehet, az, hogy 
tagságunk 5 százaléka más szervezetekben önállósult, s nem az, 
hogy bár í500 an hagytak el bennünket, 1994 végére szövetségünk 
számban gyarapodva — 27 ezer fővel — a kárpátaljai magyarság 
meghatározó szervezete. 

... — Egy idő óta tv-s körökben olyan érveket is lehet halla-
ni, hogy a hazai közvéleménynek elege van a határokon túli 
magyarokból, meg hogy túl sokba kerülnek az országnak, 
egyesek azt sugallják, nincs elegendő pénz a beregszászi 
főiskolára sem. 

— A támogatcis mértékére vonatkozó utalásokat demagógiának 
tekintem. Nem kell attól tartani, hogy a Lánchíd egyik pillérjét vagy 
a Parlament valamelyik tornyát elvisszük Ungvárra vagy Kolozs-
várra, bár nagyapáink verítéke és pénze bőven benne van. De jog-
gal várjuk el az anyaországtól a támogatást, hiszen mi is a nemzet 
része vagyunk. A rossz békeszerződéseket nem valamelyik erdélyi, 
felvidéki vagy kárpátaljai város, hanem Budapest kötötte meg. Mi 
vétlenül kerültünk a határokon túlra. Élünk olyan körülmények kö-
zött, olyan országban, ahol az iskolákban télen nincs tanítás, ahol 
a gyárak 70 százaléka leállt, ahol egy orvos kétezer forontnyi ke-
resetéről mindenki azt gondolja, hogy szép fizetése van, ahol a ta-
nár órarendjét úgy állítják össze, hogy maradjon egy- két napja a 
csencselésre, s ahol a magvar nép mégsem éhezik, mert önellátásra, 
önálló munkára rendezkedett be. Van mit tőlünk irigyelni! Bizony, ha 
nekünk nyomdai papírra van szükségünk, megkell keresnünk a Volga 
menti rokonnépeket, netán barátságban kell lenni a komi államfővel 
ahhoz, hogy Kárpátalján minél több könyv, folyóirat, újság íródhasson 
magyarul. A szó, a gondolat korlátozása nélkül. 



MALMOS (Sztrojnc). Szolyvától 4 kilométerre fekszik. Uk-
rán-ruszin falu. Lakossága 2400 fő. Társközsége Csernik. Első írá-
sos emléke 1430-ból való. A XIX. század elején faszén- és mész-
égetőjéről ismert. 1968-ban római Antonius kori pénzérméket ta-
láltak a faluban. 

ZAJGÓ(Duszina). 15 kilométerre fekszik Szolyvától a Duszinka 
patak mentén. Lakossága 1500 fő. Ukrán-ruszin falu. Társközsé-
gei: Kopár (Roszos), Zsilip (Plavja), Lombos (Lopusanka). Első 
írásos emléke 1444-ből való. Ma középiskolája, körzeti kórháza, 
óvoda-bölcsődéje, művelődési háza, étkezdéje és több üzlete van. 
Kolhoza meghatározó szerepet játszik a környező falvak gazda-
ságában is. 

KOPÁR (Roszos). Zajgó társközsége, 18 kilométerre fekszik 
Szolyvától. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 700 fő. 

KERECKE (Kerccki). Szolyvától 22 kilométerre, a Borzsa fo-
lyó partján, a Sztoj (északról) és a Buzsura (nyugatról) hegyek öle-
lésében fekszik. Ukrán-ruszin település. Lakossága 7400 fő. Társ-
községe Beleznek (Berezniki). Első írásos emléke szerint Erzsébet 
királyné 1383-ban Sztanyiszláv vajdának ajándékozta, egy feltétel 
mellett, mely szerint, az adót köteles a kincstárba a falu helyett be-
fizetni. 1389-ben V. László a munkácsi vár tulajdonába adja. 1463-
ban Dolhay Ambrus kapja meg. A XVII—XVIII. század forduló-
ján 4 évig pusztított itt a pestis. Ma középiskolája, gyermek-tüdő-
gondozója, több üzlete van. 

A falut elhagyva a szolyvai járást is elhagyjuk és átkelünk az 
ilosvai járásba. 

KOVÁCSRET (Kusnyica). Ilosvától 37 kilométerre fekszik a 
Borzsa folyó völgyében, ahol a Kusnyica patak beleömlik a folyó-
ba. Itt van az 1906-ban épült Beregszász—Kovácsrét erdei kisva-
súinak, amely 1906-ban épült, a végállomása. Ukrán-ruszin falu. 
Lakossága 4000 fő. Első írásos emléke 1383-ból való, amelyben 
Erzsébet királyné Sztanyiszláv vajdának adományozza. Történel-
me egybeforrt a szomszédos Kereckével. Ma középiskolája, 80 
ágyas körzeti kórháza, szolgáltatóháza, több üzlete van. 

SZUHABARANKA (Bronyka). Ilosvától 28 kilométerre, a 
Borzsa folyó partján fekszik. Ukrán-ruszin település. Lakossága 
1700 fő. Társközsége Szuha. A völgyet lezáró hegyen állott cgy-



koron Baranka vára. Valószínűleg 1265 előtt épülhetett királyi vár-
ként. Először V. István és apja, IV. Béla harcaiban szerepel, majd 
1336-ban egy tatárjárás kori jegyzőkönyv már romnak tűnteti fel. 
Lehetséges, hogy az 129l-es heinburgi megállapodás értelmében 
rombolták le. 

DOLHA (Dovhe). Ukrán-ruszin városi típusú település, llos-
vától 28 kilométerre a Borzsa folyó partján. Lakossága 5700 fő. 

A település központjában ágazik el az út Ilosva és Huszt felé. Itt 
a főtéren látható a Rákóczi-időket idéző emlékoszlop. A Rákóczi-
szabadságharc idején a dolhai csatában Esze Tamás csapatában 1500 
paraszt harcolt. Az emlékoszlop egy közös sír felett lett emelve 50 
hősi halott emlékére. Ez volt a szabadságharc első, ugyan még 
vesztes csatája. 

A szabadságharc leveréséért kapja jutalomként a falut gróf Te-
leki László. 

1751-től a településen mészégető, tetőfedő-bádogkészítő üzem 
működik. 1760-ban papírgyárat építettek. 1780-ban beindul a szö-
vődé. 1830-ban indul be a vasgyár, amely számára az ércet Dol-
hán, Bilkén, Huszton és Rókamezőn (Liszicseve) bányásszák. A 
századfordulón pedig fűrésztelep létesült. Tervbe volt véve a Huszt— 
Dolha vasútvonal megépítése, de az I. világháború közbeszólt. Mára 
csak a fűrésztelep maradt meg. 

A Rákóczi-emlékoszloptól balra haladva Huszt felé vesszük 
utunkat, s elhagyjuk az ilosvai járást. 

LIPCSEMEZŐ(Lipecka Poljána). Huszttól 22 kilométerre fek-
szik. Lakossága 2300 fő, abszolút többségben vannak az ukrán-
ruszin nemzetiségűek. Társközségei: Kálovi, Magastető (Ozse-
verh) és Szlopony (Szlopovij). Első írásos emléke 1653-ból szár-
mazik. Ma középiskolája, kultúrháza, több üzlete és szolgáltatóhá-
za van. 

A falut elhagyva a hegy tövében láthatjuk a működő apácazárda 
épületeit. 

LI PCSE (Lipcsa). Huszttól 12 kilométerre a Nagyág folyó part-
ján, a Szolyva—Huszt és az Ökörmező—Huszt autóutak találko-
zásánál fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 3400 fő. Társköz-
ségei: Kálló (Krajnye), Krivi, Hárs (Lipove) és Darázsvölgy (Osza-
va). Első írásos emléke 1350-ből származik. Ma bentlakásos kö-



zépiskolája. 75 ágyas körzeti kórháza, 500 férőhelyes művelődési 
háza és több üzlete van. 

Lipcsét elhagyva jobbra kanyarodva rátérünk az Ökörmező— 
Huszt útvonalra. Izán át 9 km-t megtéve jutunk Husztra. 

Huszt nevezetességeivel következő útvonalunk leírásakor 
ismertetjük meg az olvasót. 

Munkács—Huszt 
Ezen útvonalunk végállomásai a magyar történelem két olyan 

városa, ahová minden magyarul gondolkodó és érző embernek éle-
tében legalább egyszer "kötelező" ellátogatnia. Ha esetleg még ed-
dig nem sikerült kedves olvasóinknak eljutniuk az egyik illetve a 
másik városba, akkor kedvcsinálóként következzék rövid ismerte-
tőnk. 

MUNKÁCS (Mukacseve). Ukrán-ruszin, orosz, magyar, né-
met területi jogú város. Járási központ. Ungvártól 42 kilométerre 
fekszik, az alföld és a hegyek találkozásánál. Nyugati-keleti irány-
ból szőlőskertek veszik körül, amelyek mögött már feltűnnek a Kár-
pátok magashegyi bércei. Anonymus krónikájában említi, hogy a 
honfoglaló magyaroknak megtetszett ez a hely: "S így a Havas-
erdőn áthaladva a hungi részekre szálltak. Midőn pedig oda 
megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkács-
nak nevezték el azért, mivel igen nagy munkával, fáradsággal ju-
tottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott 
aztán, hogy fáradalmaikat kipihenjék, negyven napot töltöttek, és a 
földet kimondhatatlanul megkedvelték. " 

Lakossága 1989-ben 80 ezer fő, ebből 15 ezer magyar. 
Neve személynévből keletkezett, alapjául a szláv eredetű magyar 

munka főnév szolgál. Már 1150 körül Muncas néven említik az 
okiratok. 

895 tavaszán itt kezdődik a tulajdonképpeni honfoglalás. Az 
Oroszországba vezető hadi és kereskedelmi útvonal fő állomása. 

Már a neolit korban is lakott település volt. A Munkács környé-
kén talált régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már a Krisztus előtti 
1000 körüli időkben erődítmény volt itt, amely mintegy kétezer 



embernek nyújtott menedéket. A településen trákok, majd szkíták 
laktak. A szkítákat a kelták, aztán pedig a szlávok váltották fel. Tu-
lajdonképpen a szlávokat találták itt honfoglaló őseink 895 tava-
szán. 1086-ban a vidéket feldúlják a kunok, s más néptörzsek is. 
Az elpusztult lakosságot szászokkal pótolták. Munkács városa el-
lentétben Ungvárral, nem a várkörül alakult és fejlődött. 1233-ban 
II. András útban Halics felé a beregi erdőben megköti Jakab pápai 
legátussal a beregi egyezményt. 1241-ben a Vcreckei-szoroson 
betörő Batu kán csapatai a védőket leverve elpusztítják a várost. 
IV. Béla király a betelepített idegeneket kiváltságokkal látja el. 1285-
ben a tatárok ismét elpusztítják a várost. A XIV. században I. 
Nagy Lajos király és Erzsébet királyné gyakori vendégek itt. Ek-
kor, azaz 1356-ban Erzsébet királyné pecsétet ad a városnak. 1378. 
május 22-én városi kiváltságokat kap. 1396—1414 között Zsig-
mond király Korjatovics Tódornak adományozza a várat és a várost 
is. 1445-ben Hunyadi János szabad várossá nyilvánítja. Ezután 
Mátyás király, majd pedig Corvin János birtokolja. 1484-ben Mátyás 
király minden jogában megerősíti a várost. 1514-ben a munkácsiak 
Dózsa-pártiakká lesznek, amiért adózniuk kell a lázadás leverése 
után. 

1552-ben megszervezik az első protestáns iskolát. Az Erdély 
ellen felvonuló császári csapatok feldúlják a várost. 1627-ben meg-
szervezik az első római katolikus iskolát. 1633-ban a Rákócziak 
birtokába kerül a város és környéke. 1656-ban II. Rákóczi György 
itt tárgyal Bohdan Hmelnyickij követeivel a lengyel hadjáratról. A 
sikertelen hadjárat után a lengyelek felégetik a várost, lakosságát 
lemészárolják. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok köz-
pontja. 1728-tól Károly király adományaként a Schönborn család 
birtokába kerül az egykori hatalmas Rákóczi-birtok. 1746-ban már 
polgári iskola működik a városban. 1867-ben megnyílik a gimná-
zum. 1926-ban felépül a Kereskedelmi Akadémia épülete, s meg-
indul a kétnyelvű oktatás (ruszin és magyar). 1901-ben a Podhe-
ringi-csata emlékére emlékművet avatnak. 1886-ban megépül a 
Budapest—Kassa—Lemberg vasútvonal. Ez jelentősen hozzájárult 
az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság fellendüléséhez. Ekkor 
építik a sörgyárat is. 



Munkács jelenleg Ungvár mellett Kárpátalja második legnagyobb 
ipari központja. 1946 után sok orosz nemzetiségű telepedett le a 
városban, ami elsősorban a katonai légi támaszpont létesítésével 
magyarázható. Már 1947-ben orosz drámai színházat szerveznek. 

1532-ben alakul református egyháza. A XII. században alapít-
ják a római katolikus egyházat, amit 1660-ban szerveznek újjá. Az 
1949-ben beszüntetett görög katolikus egyházat 1989-ben rehabi-
litálják. Munkács 1949—tői a görög keleti egyház központja Kár-
pátalján. Az izraelita vallásúaknak imaházuk működik. Munká-
cson adventisták, baptisták, pünkösdisták, Jehova tanúinak szektá-
ja működik. 1991-ben újjászervezték evangélikus egyházát is. 

Ma a városban 15 középiskola, tanítóképző, vendéglátóipari és 
mezőgazdasági szakközépiskola működik. 

Munkács neves szülöttei: Balling János Munkács várának kapi-
tánya, Báthory Zsófia, Csortos Gyula, Lehoczky Tivadar, Uray Ti-
vadar, s természetesen Munkácsy Mihály. 

Az általános áttekintés után nézzük a város nevezetességeit. 
A MUNKÁCSI VÁR. 
A várral való ismerkedésünket kezdjük Petőfi Sándor levélrész-

letével: 

Ж Levél 
(részlet) 

Beregszász, 1847. július 12. 
... Ungvárról korán reggel vag tulaj donkép későn reggel indul-

tam el, s délután értem Munkácsra. Míg kocsisom megkapatta lovát, 
én hirtelen megebédeltem, s siettem ki a statusbörtönné alakult várat 
megtekinteni, mely a várostól eg jó negedóránvira fekszik a róna 
közepén, eg magas kerek dombon. A domb oldalán szőlőt termesz-
tenek... nem szeretnék borából inni... azt gondolnám, hogy a rabok 
könnyét iszom. Fölmentem a várba, az udvarokat s eg pár szobát 
bejártam, de a börtönöket nem mutatták meg, talán mert egedül és 
egészen ismeretlen voltam, vagy senkit sem eresztenek a föld alá ? 
nem tudom. Eg teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és 
Zrínyi 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 ág összeszorult keblem, hog alig bírtam 



lélekzetet venni. Érzéseimet leírtam egy versben. Azok kínos érzé-
sek voltak. Az egész idö alatt, míg itt voltam, fülembe valami szellem 
szomorú dolgokat suttogott. Szavait nem is értettem, oly halkan 
beszélt, csak suttogását haliám, és ennek oly bús hangja volt. Azt 
sem tudom, ki volt e suttogó szellem ? az emlékezet-e vagy a sejtés ? 
... J800-ban és 1801-ben az itteni foglyok egyike volt Kazinczy 
Ferenc. Szegény Kazinczy! szegény haza! — 

A várat leghitelesebben egykori birtokosa, vidékünk büszkesége, 
II. Rákóczi Ferenc mutatja be: "Munkács ugyanis sziklán épült, me-
lyet csak kevés föld takar, e sziklahegy rónaságból emelkedik föl 
úgy, hogy egy jó mérföldnyire nincsen közelében semmi magaslat. 
Csak ily távolságban kezd emelkedni a vidék, egész a magas Besz-
kid-hegyekig. A Tisza felöl a mely ide négy órányira foly: nincsen 
egyéb rendkívül sűrű erdőségnél, a melyben bámulatos terjedel-
mű-magasságú és egyenességű tölgyek találtatnak, avagy roppant 
mocsaraknál, 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, 

A munkácsi vár Zrínyi Ilonával és II. Rákóczi Ferenccel a 
XVIII. században 



mely a Beszkid-hegyekből ered, egy puska lövésnyire folyik a mun-
kácsi várhegytől. " 

Két vélemény. 
Anonymus szerint a honfoglalók átkelve a Vereckei-hágón, itt 

tartották első pihenőjüket. 40 nap múlva Ung irányába mentek 
tovább, hátrahagyva az erődítmény építőit, kiknek véleményét, 
Anonymus szavaival adjuk vissza: "Isten mentse meg az ellensé-
günket is az olyan helytől, felette munkás hely vala ez. " Az első 
írásos említés a várról 1311-ből való. Ekkor Aba Amadé birtokol-
ja. Fiai visszaadják a királynak. A kutatók szerint 1242—1311 kö-
zött épült. Minden valószínűség szerint az elpusztult borsovai vár 
helyett építették. 1352-ben a litvániai hadjáratból hazatérő Nagy 
Lajos király itt pihent meg. Később Erzsébet kiráyné birtoka. 1395-
ben Zsigmond király Munkács városával együtt elajándékozza Kor-
jatovicsTódor podóliai litván fejedelemnek, aki megerősíti a várat, 
ekkor épül a donjon és a négy sarokbástya, amelyekből három még 
maisáll. 1423-tól Brankovics György birtokolja, 1439-től Pálóczy 
László, 1446-tól Hunyadi János kezén van. Ezután Szilágyi Erzsé-
bet, Mátyás király, Corvin János birtokolja. 1505-től királyi birtok, 
míg Zápolya János el nem foglalja a Ferdinánd-pártiáktól. Halála 
után özvegye, Izabella és Ferdinánd sokáig torzsalkodnak a vár 
birtoklásáért. 1560-ban aztán Ferdinánd elfoglalván a várat Dobó 
Istvánnak adományozza. 1573-ban a császár elzálogosítja Magócsi 
Gáspárnak, akinek családjába benősül Rákóczi Zsigmond, s így az 
ő birtokába kerül. 1605-ben Bocskai Istváné, 1622-ben Bethlen 
Gáboré. Ekkor lesz a vár kapitánya Balling János, aki több épülettel 
bővítette a várat. Erről tanúskodik a belső várudvar falán lévő latin 
nyelvű felirat, amely magyarra fordítva így hangzik: 

"Nemes gelsei Balling János úr Munkács vára 
és erődítménye főkapitányának gondjával és 
hűségével megkezdett és befejezett az 1629. 
esztendőben. " 

1630-tól I. Rákóczi György erdélyi fejedelem birtokába kerül, 
halála után özvegye, Lórántffy Zsuzsanna és fia II. Rákóczi György 
fontos építési munkálatokat végeztettek a váron. Lórántffy Zsuzsan-
na emlékét latin nyelvű tábla őrzi a következő szöveggel: "Lóránt-
f f y Zsuzsanna úrnő, Erdély legkiválóbb és legdicsőbb fejedelem-



asszonya e munka elvégeztetését rendelte el az 1657. évben ". Ekkor 
kerül fel a Rákóczi tér felirat is az egyik épületre. II. Rákóczi György 
és özvegye, Báthory Zsófia halála után menyérc, Zrínyi Ilonára, 
I. Rákóczi Ferenc feleségére száll 1680-ban. A Thököly Imrével 
kötött házassága után a kuruc király átvette a várat és jelentős javítási 
munkákat végeztetett. 1686—1688 között Zrínyi Ilona hősicsen vé-
delmezte a Caraffa generális vezette császári csapatokkal szemben. 
Az ostrom idején a várban tartózkodott a még gyerek II. Rákóczi 
Ferenc is, aki névnapján verssel köszöntötte édesanyját: 

De megdobban szívem, hogy jutna eszembe 
Kegyelmes asszonyunk forogván elménkben, 
Kivel múlt napokban valánk ínségben: 
Es 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 magvarság 
Egv Munkács várában szorult a szabadság, 
Kit egy Zrínyi-szívü tartott meg asszonyság, 
Hol vagy s hálát nem adsz az egész magyarság. 

A gyermekkori élmények meghatározóvá váltak II. Rákóczi 
Ferenc egész életérc. A kuruc szabadságharc idején a munkácsi 
vár fontos diplomáciai tárgyalások színhelye, a Rákóczi-szabadság-
harc központja. Elsőként vált a szabadságharc fő központjává, s 
Munkács vára tartotta magát a legtovább. Az 1711. évi szatmári 
béke után került a vár császári kézbe. 1728-tól hadiszertár, 1787-
től pedig fogház, börtön. 1800. augusztus 25-től 1801. június 28-
ig itt raboskodott Kazinczy Ferenc is. 1805-ben 88 napig volt a 
várban elrejtve őrizet alatt a Napóleon elől menekített Szent Koro-
na. Az 1848—49-es szabadságharc idején a foglyokat kiszabadí-
tották. De később a császár ismét börtönt létesíttetett a várban. 1896-
ban a vár északi kiszögcllésén díszes talapzaton 24 méter magas 



emlékoszlopot állítottak, tetején egy hatalmas turulmadárral. (Ma 
az ungvári vár kertjében található). A millenniumi eseményekhez 
kapcsolódva díszes, pompás ünnepség keretében 1896. július 19— 
én avatták fel az emlékoszlopot. Az emlékmű alapkövébe elhe-
lyezték az alapkőletéti okmányt a következő szöveggel: "Ez az em-
lék, melynek alapkövét Erdélyi Sándor magyar királyi igazságügy-
miniszter, az országgyűlés tagjának, Lányai Sándor Bereg megye 
főispánjának, a vármegyei hatóságnak, nagyszámú ünneplőkö-
zönségének jelenlétéhen 1896.július 19-ének napján tettele, s mely 
mű Bérezik Gyula műszaki tanácsos ten>ei szerint készült, hivatva 
van megjelölni a sok vérrel áztatott szirtfokot, mely a bölcs és dicső 
honalapító Árpád vezérlete alatt a Beszkidek erdős bércein át nag 
munkával beköltözött ősök seregének az új hazában első pihenő 
helye, első erőssége s az évszázadok lezajlásával az alkotmányért 
vívott súlyos harcok korában a szabadságnak ősileg védett vára. 
utolsó bástyája vala mindenkor, dicsőséges Magarországzivataros 
történetében. Te pedig emlékkő állj itt az időknek végezetéig! Allj, 
míg a haza áll!"(Bezzeg lia sejthették volna az ünnepség résztvevői, 
hogy a haza sorsát eldöntő Trianon nincs is olyan messze.) A cseh-
szlovák érában, 1920-ban vették le a bronz turulmadarat, s bontot-
ták le az emlékoszlopot. A második világháború után laktanya-
ként, majd traktoros iskolaként működött. Jelenleg helytörténeti, s 
történeti múzeum nyílt meg a várban. 

A várral való ismerkedésünket Petőfi szavaival kezdtük, fejez-
zük is be azt versének felidézésével: 

A munkácsi várban 

Itt tüzéfol piros zászlaját a 
Szabadságnak Zrínyi Ilona? 

A szabadság hősinek tanyája 
íme, íme most rabok hona. 
Semmi más, mint dönthetetlen kőfal, 
Semmi más, mint lánccsörömpölések — 
Bátran tudnék a vérpadra lépni, 
Oh de ez a börtön ... ettül félek. 
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Föl s alájár magas büszke fővel 
Ott a sáncon egy ifjú fogoly; 
Messzeszállott lángtekintetével 
Vájjon hol jár gonclolatja, hol? 
Lépte gyors még; új vendég bizonnyal, 
Erejét az éj s lánc nem tőré meg — 
Bátran tudnék a vérpadra lépni. 
Oh de ez a börtön ... ettülfélek. 

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

Ifjú rab, nézd, mint virít az erdő, 
Akkor is, ha kijösz, zöld lesz az, 
Ah de téged, téged akkorára 
A nyomor s bú régen behavaz. 
És te vén rab, tőled már talán csak 
Itt vesz búcsút a lánc és az élet — 
Bátran tudnék a vérpadra lépni, 
Oh de ez a börtön ... ettül félek. 

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

Munkács, 1847. július 12. 



Egykori VÁROSHÁZA. 1904-ben épült szecessziós stílusban. 
Kétemeletes épület, a középrizalit kivételével. A főhomlokzat ten-
gelyében a középrizalit előtt négyzetes torony áll, amelynek torony-
órája negyedóránként üt. Sokáig Híradástechnikai Kutatóintézet volt 
itt, de ma a városi tanács reprezentációs épülete. 

A MUNKÁCSY MIHÁLY egykori SZÜLŐHÁZA helyén álló 
épületen egy 1969-ben felállított ukrán nyelvű emléktábla hirdeti, 
hogy e város legnevesebb szülötte itt látta meg a napvilágot. 

Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született. Apja Lieb Leó, 
bajor származású el magyarosodott sótiszt, anyja Reöck Cecília 
magyar kisnemes leánya. A leendő festő nyolcéves korában árva-
ságra jut, gyámja, anyai nagybátyja inasnak adja egy asztalosmes-
terhez, ő ugyanis a szabadságharcban való részvétele miatt bujdos-
ni kényszerült. A fiatal asztalosinasra később Aradon felfigyel a 
kúriákban festegető Szamossy Elek, aki a rajz és a festészet alap-
elemeire tanítja. Az ő ajánlólevelével utazik fel Pestre. Innen Bécs-
be megy, ahol kb. fél évig tanul, majd a müncheni képzőművészeti 
akadémián folytat tanulmányokat. Aztán Düsseldorfba vezet útja, 
ahol megfesti az Ásító inast. A híres Párizsi Szalon kiállítására festi 
a Siralomház című képét 1870-ben, amelyet egy jó szimatú, élel-
mes angol műgyűjtő még a festőállványról megvesz. Nélkülözései 

Munkácsi képeslap a háború előtti időkből 



véget érnek, de alkotói válságba kerül, félve attól, hogy nem képes 
újabb nagy művet festeni. Később megnyugszik és remekművek 
egész sora kerül ki ecsetje alól: Éjjeli csavargók, Köpülő asszony, 
Rözsehordó nő, Tépéscsinálók, Golgota, Krisztus Pilátus előtt, Hon-
foglalás. 1882. március 2-án érkezik szülővárosába. Erről Lchocz-
ky Tivadar, a fogadóbizottság tagja így ír: "Munkácsy Mihály 1882. 
március hó l-jén elindulván nejével együtt Budapestről, útja dia-
dalmenethez hasonlított, 2-án érkezett a diadalkapuval és lobo-
gókkal feldíszített városunkba, hol az üdvözlésére összesereglettek 
által lelkesen üdvözöltetett". Munkácsy kíséretében egy sor neves 
személyiség érkezett Munkács városába: Jókai Mór, Pulszky Fe-
renc, Teleki Sándor, Vadnay Károly, György Aladár, Mikszáth Kál-
mán stb. Még aznap Munkácsy Mihály szülőházának falán emlék-
táblát lepleztek le. Az emléktábla szövege a következő volt: 

"Honszerző Árpád e helyütt pihené ki nag útját, 
Sas szeme itt villant ősei hazája felé. 
Itt született Munkácsy Mihály, innen kele útra, 
S új eszményi hazát hódi ta láng ecsete". 
A díszebéd a Csillag Vendégfogadó nagytermében volt, ahol 

Jókai Mór mondott ünnepi beszédet. Ekkor választották az immár 
világhírű festőt Munkács városának díszpolgárává. A vendégek 
március 4—én tértek vissza Budapestre. 

A millenniumi ünnepségek előkészítése során vetődött fel, hogy 
a Munkács városához kapcsolódó két nagyság Árpád és Munkácsy 
Mihály tiszteletére a városban szobrot emeljenek. Anyagi okok 
miatt azonban ez elmaradt. A századelőn aztán meg is hirdettek 
egy pályázatot, amelyen a Munkácsy-szobor ügyében csak a máso-
dik díjat tudták kiadni, ennek gipszváltozatát ma megtekinthetjük a 
Fejér-házban működő képzőművészeti szakközépiskola előcsarno-
kában, Göncz Lajos szobrász és Fohner Sándor építész alkotása 
1912-ből. A szobor 1979-ben került Munkácsra. Az Árpád-szo-
bor ügyében 1914-ben készült el Vastagh György alkotása, melyet 
a művész évtizedeken át őrzött műtermében. Az I. világháború 
ugyanis megakadályozta a szobor felállítását. Az ezt követő idők 
új hatalmainak pedig nem állt érdekében szorgalmazni egy szá-
mukra idegen nép nagyjai előtt való tisztelgést. E szobrot csak képen 
tudjuk bemutatni. 



Vastagh Görgg alkotása Árpád lovasszohra, melyet 1914—ben 
rendelt Munkács városa, de felállítására nem került sor 

1994 nemzetközi Munkácsy évnek volt nyilvánítva a festő szü-
letésének 150. évfordulója tiszteletére. A számtalan rendezvény 
közül kiemelkedik a nyáron a város főterén leleplezett Munkácsy-
mellszobor avatóünnepsége. Talán a népek egymás iránti toleran-
ciáját igazolja az alkotópáros is: Mihajlo Beleny (Ungvár) a szobor 
gipszváltozatát készítette el, míg Sebestyén Sándor (Nyíregyháza) 
azt bronzba öntötte. 



Az OROSZ DRÁMAI SZÍNHÁZ epülete 1889-ben épült. 
Sokáig nem volt önálló társulata. Csak 1947-ben alakult meg az 
állandó színház, ekkor szerveződik az állandó társulat is. A terület 
egyetlen orosz nyelvű színháza. 

FEJÉR-HÁZ. Munkács sétáló utcáján, az utca sorházai mögött 
szerényen, de annál büszkébben áll a Rákóczi-birtok fő udvarháza, 
az elegáns palota. Ajelenlegi kétszintes U-alaprajzú épületet 1667-
ben építették. Valamikor tornác vette körül. Az egykori épület tá-
gas, különböző célt szolgáló melléképületekkel körülvett udvar 
közepén állott. Amikor, a Rákóczi-szabadságharc leverése után, a 
Schönborn család birtokába került az egykori fejedelmi uradalom, 
a Rákóczi-kastély is az övék lett. 1747-ben jelentős átalakítási mun-
kálatokat végeztek az épületen, és ki is bővítették. Ekkor nyerte el 
mai formáját. A kapubejárattól balra, az első emeleti egyik ablak-
közben látható a díszes kivitelű emléktábla, amelyet 1911-ben 
állítottak fel. Az emléktábla szövege: 

"II. Rákóczi Ferenc 
vitézlő fejedelem dicső emlékének! 

Kibujdosása kétszázadik évfordulóján 
emelte Munkács város közönsége. 

1711—1911 
Eszményképe maradsz Rákóczi a bonszeretetnek, 
Szellemed él köztünk s védi e drága hazát. 
Ős hajlékod előtt kegyelettel jár a magyar nép. 
Munkács népe ölén nagy neved áldva virul. " 

A kastélyban ma képzőművészeti iskola működik, különböző 
kiállításoknak, rendezvényeknek a színhelye. 

A Fejér-ház előtti udvarban gyűjtötték össze a magyar- és né-
metajkú férfiakat 1944 novemberében, hogy az úgy nevezett má-
lenykij robotra a Szovjetunió különböző részeire száműzzék őket. 
Emléküket emléktábla őrzi az udvar falán, amely Matl Péter alko-
tása. 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. Az új templomot, az egy-
kori Szent Márton-templom hajójának helyén 1904—ben építették 
háromhajós, eklektikus, neoromán stíluselemekkel. Tornya három-
szintes, hegyes gúlasisakos, órapárkányos. Az eredeti templomnak 
megmaradt a kápolnája, amely már 1333-ban állott. Egykoron Szent 



Márton tiszteletére szentelték, aki egyben a város védőszentje. Az 
Erzsébet királyné által adományozott pecséten is az ő arcképe volt 
látható. A templom sorsa szorosan összeforrt a város sorsával, 
történelmével. A Hunyadiak idejében megújított templom több-
ször is leégett, helyreállították, a reformáció idején az újhitűek bir-
tokába került. Báthori Zsófia adja vissza a katolikusoknak. A Thö-
köly vezette kurucháború leverése után a császáriak a várossal együtt 
felégetik, újfent helyreállítják, míg századunkban aztán teljesen le-
bontják főhajóját. Az egykori szentélyből kialakított kápolnát Szent 
Mihály tiszteletére szentelték. A kápolnát három oldalról az erede-
ti támpillérek erősítik. 

Itt székel a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház Apostoli Kor-
mányzósága. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. 1795-ben épült, a torony három 
év múlva készült el, de egy nap után ledőlt, s majd csak 1814-ben 
állították fel újra. A református egyházközség 1552-ben alakult meg. 

TANÍTÓKÉPZŐ. 1914-ben nyílt meg. 1939-től líceum, 1945-
től újra tanítóképző. 1950-ben indult meg a magyar tagozat, amely 
szakképzett alsóosztályos pedagógusokkal, óvónőkkel látja el Kár-
pátalja magyar iskoláit, óvodáit. Évente 15—30-an nyernek felvé-
telt. Jelenleg 5 csoportban 125-en tanulnak magyarul. 

II. RÁKÓCZI FERENC KÖZÉPISKOLA. 1945-ben lett ala-
pítva általános iskolaként, s csak később szervezték át középisko-
lává. Az előtte lévő mellszobor Lavotta Géza sárospataki művész 
alkotása. Az iskolában 52 pedagógus oktatja a 634 tanulót. 

A BAZILITÁK SZENT MIKLÓS-KOLOSTORA. A Latorca 
partján álló kolostort Korjatovics Tódor alapította. Közép-Európa 
legrégebbi görög keleti kolostora. Egyes állítások szerint még a XI. 
században alapították azok a szerzetesek, akik I. Endre feleségével, 
Anasztáziával érkeztek területünkre. Eredetileg barlangkolostor volt, 
aztán elkészültek első faépületei. 166 l-ben készült az első kőépülete, 
a körtemplom, amelyet mára már lebontottak. A kolostoregyüttes 
magában foglalja a templomot, a kolostort, a kerítést és a gazdasági 
épületeket. 1947-ig férfikolostorként működött. 1947—1989 kö-
zött apácazárda (kettő működött területünkön, jelenleg 6 működik). 
Fteofánia, a jelenlegi főapátnő 1919-ben született, s 1961-ben ke-
rült ide a lipcsei kolostorból. A kolostornak gazdag könyvtára van. 



6400 kötetet tartalmaz 17 nyelven, köztük meg Fjodorov nyomdá-
jából származó kiadványokat is. 92 apáca él itt jelenleg. 

Munkácsot elhagyva folytatjuk utunkat Huszt felé. Az első falu 
FELSŐKEREPEC (Vcrhnyij Koropec). 4 kilométerre fekszik 
Munkácstól. Lakossága 1300 fő, ebből 500 német illetve elmagya-
rosodott német. Társközségei Németkucsova és Kustánfalva. Na-
gyon régen lakott vidék ez. Németkucsova területén a Kr. е. XI— 
X. századból való bronztárgyakat találtak. Kustánfalván a Kr. e. 
VI—IV. évezredből való halmokat tártak fel. Kárpátalján e kort kus-
tánfalvi kultúra néven ismerik. Felsőkerepcc első írásos emléke 
î 360—ból származik. Gazdasági életében fontos szerepet játszik a 
Munkácsi Szovhozüzem, s annak melléküzemágai, többek között 
a halastó és a szalámiüzem. A lakosság egy része görög, másik 
része római katolikus. A római katolikus egyház 1708-ban kelet-
kezett, ma is 600 híve van. A mise német nyelven folyik. 

NYÍRHALOM (Berezinka). Beregleányfalu társközsége. La-
kossága kb. 500 fő, zömében ukrán-ruszin. 

BEREGLEÁNYFALU (Lálove). 11 kilométerre fekszik Mun-
kácstól. Lakossága 1000 fő, ukrán-iuszin, német. Első írásos em-
léke 1465-ből való. A XVIII. században német telepesek költöz-
tek ide. A római katolikus egyházát a sztálini időkben felszámol-
ták, templomukat lerombolták. Gazdasági életében meghatározó 
szerepet játszik a szovhozüzem. Ma általános iskolája, 25 ágyas 
körzeti kórháza és több üzlete van. 

Beregleányfalu után balról Kárpátalja leghírhedtebb épülete tűnik 
fel: a pisztraházai "tésztagyár" ormótlan tömbje. Igaz, csak a föld 
feletti részét láthatjuk, a föld alatti rész szintén hasonló méretű. A 
monstrum egy hatalmas kapacitású radarállomásnak lett tervezve 
még a szovjet időben. A kivitelezés folyamán azonban sikerült a 
makarónigyárnak mondott épületről lerántani a leplet. A magyar 
TV-híradó és Panoráma stábja segítségével a nemzetközi közvéle-
ményt is sikerült tájékoztatni arról, hogy Kárpátalja második leg-
nagyobb városától néhány kilométerre egy olyan teljesítményű 
radarállomás üzembehelyezését tervezik, amely beláthatatlan kör-
nyezeti károkat okozhatna. A radarállomást egy saját atomerőmű-
vel látták volna el. A berendezések hűtésére a pisztraházai mester-
séges tórendszer vízét használták volna fel. Kárpátalján példa nél-



küli összefogásra került sor. A kezdetben spontán tiltakozásokat, 
végül is a tanácsok fogták össze, aláírásokat gyűjtve a Szovjetunió 
Honvédelmi Minisztériumába és a Legfelsőbb Tanácsba juttatták 
el a tiltakozó leveleket. A hatalom megpróbálta elkendőzni az 
építkezést, bejelentve annak leállítását, míg valójában azt titokban 
tovább folytatták. Az újabb tiltakozások és a magyar TV-riportok 
után azonban sikerült végleg leállítani az építkezést. A Szovjetunió 
felbomlása után az építkezés gazdátlan maradt. Az emberek az 
építőanyagokat szétlopkodták. Az ukrán kormány fontolgatta, hogy 
börtönt hoz létre az épületben, de a helyi hatóságoknak sikerült 
lebeszélniük az állami tisztviselőket egy ilyen intézmény létjogo-
sultságáról a határ közelében. Az épület további sorsa mindmáig 
tisztázatlan. 

BEREGKISALMÁS (Zaluzsja). 14 kilométerre fekszik Mun-
kácstól. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1800 fő. írásos dokumentu-
mok a XV. századtól említik, de jóval korábbról való leletek buk-
kantak felszínre: bronzkori (Кг. е. II. évezred), korai vaskori (Kr. e. 
IX—VII. század) és a kustánfalvi kultúrából is. Gazdasági létét a 
bereglcányfalui szovhozüzem részlege határozza meg, melynek itt 
haltenyészete, tyúkfarmja valamint szőlős- és gyümölcsöskertjei 
vannak. Ma középiskolája, körzeti orvosi rendelője, művelődési háza 
és több üzlete van. 

Beregkisalmás után átkelünk a Vihorlát—Hutini hegyvonula-
ton, de nem igazán ereszkedünk le a síkság színtjére, hanem egy 
fennsíkszerűségen haladunk tovább, immáron átérve a munkácsi 
járásból az ilosvaiba. 

NYÍRESÚJFALU (Dunkovica). 22 kilométerre fekszik Ilosvá-
tól. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1800 fő. Első írásos emléke 
1448-ból való, de már korábbról is vannak leletek, а Кг. е. VI—IV. 
századból. Gazdaságát a halastó, a kosárfonás és az emléktárgyké-
szítés jellemzi a mezőgazdasági tevékenység mellett. 

BEREGKÖVESD (Kámjanszkc). Ilosvától 10 kilométerre, a 
Borzsa völgyében fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1400 fő. 
Első emlitésc 1412-ből való. Gazdasági életében fontos szerepet 
játszik a szőlészet és a kertészet. A szovhoz melléküzemágaként 
malom, kosárfonó és dísztárgykészítő üzem működik. Ma közép-
iskolája, 25 ágyas körzeti kórháza és több üzlete van. 



Beregkövesden elágazik az út a falu központjában. A jobbra 
vezető út Nagybercgen át Beregszászba, a balra vezető pedig Huszt 
irányába tart. 

BEREGKISFALUD (Szilyce). Alsókaraszló (Zariccsa) társköz-
sége, 6 kilométerre Ilosvától az Irsavka patak partján. A XV. szá-
zadtól ismert község, de jóval korábbi korból való leletre bukkan-
tak a község határában. Egy sor bronztárgy (Kr. е. II. évezred) került 
elő az ásatások során a késői paleolit korból (20 ezer évvel ezelőtt), 
a neolit korból (5 ezer évvel ezelőtt) és a korai vaskorból (Kr. e. 
VI—IV. sz.). Gazdasága a hagyományos mezőgazdasági termelé-
sen alapszik. 

Beregkisfaludnál elágazik az út: balra Ilosva, jobbra Nagyszőlős 
felé. Egyenesen tovább haladva Husztra jutunk el 30 km megtétele 
után. 

ÖLYVÖS (Vilyhivka). A Borzsajobb partján 10 km-re fekszik 
Ilosvától. Ukrán-ruszin község. Lakossága 2000 fő. Első írásos 
emléke a XVI. századhoz kapcsolódik. A faluban nagy hagyomá-
nya van a fazekasságnak. A helyi állami gazdaság melléküzemága 
kályhacsempék és burkolólapok gyártásával foglalkozik. Átkelve 
a falun, annak határában festői környezetben láthatjuk a Szosznovij 
Háj motelt. 

A motelt elhagyva az ilosvai járásból a nagyszőlősi járásba 
érkezünk. 

FELSŐSÁRAD (Siroke). 12 kilométerre fekszik Nagyszőlős-
től. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2100 fő. Először a XIV. század-
ban említik írásban. Gazdaságát a Nagyszőlősi Állami Gazdaság 
határozza meg, ahol is a falu szőlészetre és kertészetre szakosodott. 
Általános iskolája, művelődési háza és több üzlete van. Kereske-
delme különösen fejlett. Ezt tapasztalhatjuk is, hiszen a 6,5 km 
hosszú falun áthaladva úton-útfélen árusokkal találkozunk. 

Felsősárad után búcsút veszünk a már említett fennsíkoktól és a 
szerpentineken leereszkedünk a Máramarosi síkságra, ahol a Vi-
horlát—Hutini hegyek egészen a Tisza vonaláig lehúzódva két rész-
re osztják Kárpátalja sík részét: a Beregi és a Máramarosi síkságra. 

FELSŐVERESMART (Veliká Kopányá). A Tisza völgyében 
12 kilométerre fekszik Nagyszőlőstől. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 
3200 fő. Társközsége: Alsóveresmart. Első írásos emléke 1430— 



ból való. Gazdasági életében a helyi állami gazdaság meghatározó 
szerepet játszik. A falu határában húzódik a Felsővé res marti Vé-
dett Terület, amely növényritkaságok tárháza. Általános iskolája, 
körzeti orvosi rendelője, művelődési háza és több üzlete van. 

Felsőveresmarton az út elágazik. Jobbra kanyarodva Nagysző-
lősre is eljuthatunk. Egyenesen haladva pedig kiérünk a Máramarosi 
síkságra, mely a falut elhagyva utánozhatatlan szépségével tárul 
elénk. Balról a máramarosi bércek, jobbról az Avas hegység hatá-
rolja. Máramaros a történelmi Magyarország megyéje volt, mely-
nek egyik része a mai Kárpátalján, másik része pedig Romániában 
van. 1670-ben Petrovay Miklós így jellemzi e vidéket: 

Négyféle nemzet ez tartományt lakja, 
Magyar és régi szászok maradékja, 
Oláh és orosz másik haza tagja, 
De akarattvok 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 törvénnyel 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. 

HUSZT. Ukrán-ruszin, orosz, magyar város. Ha vesszük ma-
gunknak a fáradságot s felmegyünk a várhegyre, a romok közül 
gyönyörű kilátás nyílik Máramaros hegyeire. Ungvártól 112 ki-
lométerre fekszik. Neve Huszth-ként már 1329-ben feltűnik az ok-
mányokban. A város neve a településen keresztülfolyó Husztica 



patak nevéből ered, amely a Tisza jobb oldali mellékfolyója. Ne-
vének magyarázata: husztka—jelentése kendő, ami a völgykatlan 
formájára utal; a másik magyarázat: husztij — sűrű, ami a körülötte 
lévő áthatolhatatlan erdőre utal. Szöllősy Tibor tájkutató egy általa 
fellelt dokumentumra hivatkozva úgy véli, hogy a másik 4 koro-
naváros nevének kezdőbetűiből alakult ki az ötödik máramarosi 
kiváltságos település neve, amely a városok egyenjogúságának, 
egyenrangúságának elismeréséből ered. Tehát a négy város: Hosszú-
mező, Visk, Sziget, Técső. Huszt járási központ a Nagyág és aTisza 
találkozásánál. Lakossága 32000 fő, ebből mintegy 4000 magyar. 
1329. április 26-án Károly Róbert Husztnak kiváltságos szabadal-
mijogokat ad. Ebben fejeződik ki a szász telepesek hospesszabad-
sága, egyúttal Visk és Técső is megkapta ezen kiváltságokat. Az 
adománylevél jelenti a máramarosi sóbányászat kezdetét, s majda-
ni felvirágzását. Zsigmond király Husztot a "mi várunknak" neve-
zi. A XV. században Hunyadi János birtoka, s aztán Mátyás király 
bírja. 1472-ben Mátyás király is megerősíti az öt koronaváros sza-
badságát. 1555-től Huszt vára az erdélyi fejedelmeké. Az 1594-es 
tatár betöréskor Huszt várát nem tudják bevenni. A várhegy alján 
álló Régi vár étterem helyén volt a Rákóczi-ház, melyben a nagy-
ságos fejedelem 1709-ben országgyűlést tartott. 1717. szeptember 
4-én a borsai Határszorosnál a betörő tatárok vereséget szenved-
nek a magyar hadaktól. 1883-ban elemi iskola nyílik Huszton. 
1919-től Husztot is Csehszlovákiához csatolják. 1938. december 
3-án a Csehek-Szlovákok-Kárpátukránok Föderatív Köztársasá-
gának vezetése átköltözik Husztra. Csonka Kárpátalja lakossága 
552124 fő. Bródy András miniszterelnök már nem tart velük. Ek-
kor esküszik fel Augusztin Volosin, az új miniszterelnök (görög 
katolikus kanonok) telefonon a prágai kormánynak. A mini állam 
egyik miniszterének havi fizetése természetben a következő volt: 1 
hektoliter tiszta szesz, 1 hordó szerednyei bor, 3 hordó plseni sör, 
15 liter rum. Létrehozzák a "dumeneket", azaz a haláltáborokat, 
ahová Volosin még saját hittestvéreit, paptársait is bezáratja. Kato-
nasága a "Kárpáti Szics" félkatonai alakulat, németbarát tisztekkel, 
barna uniformisban, Hitlerjugend fegyverekkel. Ezután a kőrös-
mezei Klempus vezette szicsgárdisták megütköznek a Prchala tábor-
nok vezette belügyi csapatokkal. 1939. március 16-án a magyar 



csapatok bevonulnak Husztra. Ezen a napon az egész kormány 
Romániába szökött. 1944. október 24—én a szovjet csapatok bevo-
nulnak a városba, s ekkor már Sztálin megbízottja Iván Turjanica 
kezdi előkészíteni a terület Szovjetunióhoz való csatolását. 

Huszt ma fejlődő város. Nemzetközi hírű kalapgyára, cipő-, 
tégla-, cserép-, üveg-, iparművészeti termékeket előállító gyára és 
több más ipari létesítménye van. 

Római katolikus egyháza a XTV. században alakult. 1524-ben 
keletkezett református egyháza. Az 1949-ben betiltott görög ka-
tolikus egyházát 1989-ben újjászervezték, de a hívek és a pravo-
szláv egyház hívei között az ellentétek még mindig megvannak. 

Több középiskolája van, magyar tannyelvű iskoláját is újrain-
dították. 

A város neves szülöttei: Dovhovics Vasil Basilius görög katoli-
kus lelkész, író, költő, Szép Ernő, Teleki József gróf, főispáni 
koronaőr, Horváth Ödön akadémiai tanár és mások. 

A HUSZTI VÁRROM. A városhoz közeledő utas már messziről 
láthatja a magas sziklahegy ormán épült várat, Máramaros megyének 
és sokak szerint egész Magyarországnak a legnagyobb erődítményét. 
A várat, helyesebben a várromot látva Kölcsey Ferenc a követke-
zőket írta: 

Bús düledékeiden, Huszínak romvára megállók, 
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold, 
Szel 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 össze jelenkort, 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 

Kölcsey elfogult e még romjaiban is magasztos építményt lát-
ván. De nézzünk egy elfogulatlan véleményt: Evlia Cselebi török 
világutazó vélekedését a várról, a városról: "Huszt vára: Építője 
Ján Ezder nevű király volt. Az erdélyi királyokhoz tartozik, de mivel 
Felső-Magyarország földjén van, egy ideig Felső-Magyarország 
fejedelmének Kurusz Palatínusnak birtokában volt. Aztán Erdély 



uralkodója, Bethlen Gábor király Szulejmán khán engedélyével ezt 
a várat Kurusz Madsartól elvette s az oszmán erővel oly erős várrá 
tette, hog ki éjnek idején meglátja, az ajka is remeg. Jelenleg né-
metek vannak benne, őrei, fégveresei mind németek, de Zolomi-
oglunak birtoka. Vára a H ászán-heg tövében fekszik, falai erős 
tömések s Iszkander erődítményéhez hasonló erős vár, bástyájának 
magassága az égboltig ér. Külvárosának házai a vár nyugati olda-
lára néznek s égik a másik fölött van. Palotáinak teteje színes cse-
réppel van jédve, a templomok tetejét ón fedi s a keresztek tiszta 
arannyal vannak bevonva úg, hog az ember szemei elbámulnak 
rajtuk. A szöllőknek, kerteknek vége nincs. Vize és levegője kelle-
mes. 

... Mikor a hídra léptünk, a várbéli katonaság százankint jött elő 
s ötünk fegyvereit is elszedték, szemeinket bekötötték s kezeinket 
megfogán, teljes száz lépcsőn vezettek fel. Mikor szemeinket fel-
nyitották eg diván-khánenben találtuk magunkat s székekre ülve a 
Tisza síkságát, a Tisza-folyót, a hegeket és a széltében látszó váro-
sokat és falvakat szemléltük. " 

Máramaros megye a történelmi Magyarország legkésőbben 
kialakult megyéje. Éppen czéit téves állítás az, hogy a huszti várat 
1090-ben építtette volna Szent László a kun betörések elleni véde-
kezésre. Magát a várat a XIV. század első felében építhették, hisz 
első dokumentális említése 1353-ból való. Első várnagya a Nya-
lábvárvárnagya, Macska Domokos. Máramarosban a XIV. század-
ban tűnnek fel a Drágffyak ősei Balk és Drág oláh vajdák. A fő 
tisztségek elnyerése után évtizedekig viaskodnak a birtokaikért a 
Perényiekkel. 1485-ben Beatrix királyné birtoka. 1511-ben Peré-
nyi Gábor kapja. A mohácsi vész után a vár az erdélyi fejedelem-
séghez kerül. 1546-tól, miután Ferdinánd csapatai elfoglalják, sű-
rűn cserél gazdát. Az erődítmény Erdély egyik kulcsa. A XVII. 
században többször is eredménytelenül ostromolták. 1703—1711 
között a Rákóczi-szabadságharc egyik központja volt. A kuruc sza-
badságharc után császári helyőrség lakhelye lesz. 1766. július 3 -
án villám csap a várba három helyen is. Ekkor a vár lángok martalé-
kává lesz. Ezek után már nem építik fel, nem törődnek vele, átadták 
az enyészetnek. 

A várról legendák forognak közszájon. 
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REFORMÁTUS TEMPLOM. A templomot szász telepesek 
alapították, s Szent Erzsébetnek szentelték. Az ország legrégebbi 
református temploma, Luther után 6 évvel, 1524-ben re formálódik 
hitközössége, Huszti Lovász Tamás hatására és irányításával. A 
bejárattal szembeni karzaton a hittérítő Huszti Lovász Tamás címe-
re látható. Az erődtemplom egyhajós, sokszögzáródású szentéllyel, 
melyet kivülről négy támpillér gyámolít. A bordás keresztboltozat 
középpontjában Isten báránya. Az északi falban egyszerű paszto-
fórium van. A szentélyt a hajótól diadalív választja el. A karzat és a 
szószék XVIII. századi, a szép freskók a meszelt falon nem látha-
tók. 186 l-ben, az utolsó átalakításkor a négy fiatorony le lett bontva. 
Állítólag itt van eltemetve Petróczi Kata Szidónia, korának legna-
gyobb költője, aki méltó utóda tehetsége révén Balassi Bálintnak 
és Zrínyi Miklósnak. A református templomban őriznek egy 1773-
ban íródott verset: 

Már két-száz esztendő s harmadiknak fele 
Az idő jártával lassankint eltele, 
Mióta e templom birtokunkba kele, 
Sokszor víg napja volt, többször komor tele. 
Ezer-hatszáz harmincnyolcban hogy irának, 
Volt oly buzgósága gróf Bethlen Istvánnak, 
Hogy költsége által megújítanának 
Ebbe mindenek, mert romlásba valának... 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. A huszti vár utolsó bás-
tyája 1798 nyarán ledőlt, kövei a Husztka patak partjára gurultak 
le. Ezeknek a köveknek a felhasználásával építették 1799-ben a 
római katolikus Szent Anna templomot barokk stílusban. 

Beregs zás z—Hus z t 
NAGYMUZSALY (Muzsijeve). Magyar többségű község. Be-

regszásztól 7 kilométerre fekszik a Borzsa folyó jobb partján. Neve 
szláv eredetű személynévből keletkezett. A település helye már az 



őskorban is lakott volt, amiről az itt talált régészeti leletek is tanús-
kodnak. Árpád-kori település. Első írásos említése 1232-ből való, 
amikor is két részből álló királyi birtok. Lakossága 2500 fő. La-
kosságának cgyhatoda nem magyar nemzetiségű. A tatárjárás után 
szászokat telepítenek ide. A hegyoldalon látható templomot Ke-
resztelő Szent János tiszteletére szentelték, s már az 1337-es évben 
említik. Alatta sírbolt található. A templom alapítója Erzsébet ki-
rályné, Nagy Lajos király anyja. Még ma is a vidék legszebb góti-
kus műemléke. A lengyelek támadásakor a lakosság a közeli bá-
nyaüregekbe menekült. Az 183 l-es kutatások során a leletek bizo-
nyították (csontvázakat találtak), hogy az ide menekült 50 embert 
kéngázzal folytották meg. Az ülő és fekvő testhelyzetű csontvázak 
és a kéndarabkák erre utalnak. 

Nagybakta felé haladva a község határában van a Szépasszony 
dombja, amely a históriákból, a helytörténeti mondákból ismert. 

BENE (Dobroszilja). Magyar község a Borzsa folyó jobb part-
ján. Beregszásztól 12 kilométerre fekszik. Lakossága 1400 fő. Neve 
a Benedek személynévből ered. 1337-ben említik az írásos emlé-
kek, de már IV. Béla egyik okmányában, 1269-ben is feltűnik a 
falu neve. A XIV. századi kőtemplomát 1552-ben már a reformá-
tusok birtokolják. Az 1657-cs lengyel megtorlások alatt ezt a temp-
lomot sem kímélte az ellenség, felgyújtották. 1670-ben állították 
helyre. A falu melletti Kerekhegy kedvelt kirándulóhelye a kör-
nyék lakóinak. Már II. Rákóczi Ferencnek is kedvelt pihenőhelyé-
ül szolgált. A monda szerint a Kelemen-hegy egyik barlangjában 
rejtették el a kurucok "temérdek" kincsét. A falu határában gyüle-
keztek Esze Tamás kuruc katonái. A posta felletti hegyen állott va-
lamikor a szerelméről legendás Kadarcs vitéz vára. 

Benét elhagyva elérjük a történelmi Magyarország legkisebb 
megyéjét Ugocsát. Az egyszerű prózai bemutató előtt olvassuk el 
Losonczi Istvánnak a megyét bemutató XVIII. században írott so-
rait: 

Ugotsa vármegyét a Tisza hasítja, 
Gyakran bő vizével főterét elborítja, 
Itt Halmi, N agy-Szőlős, Kastélyát mutatja. 
Nyaláb, Kankó vára, romlását siratja. 



A mai közigazgatási felosztást figyelembe véve, elhagytuk a 
beregszászi járást, s utunkat immár a nagyszőlősi járásban folytatjuk, 
ahol az első település TISZAÚJLAK (Vilok). Az ukrán-magyar 
határon, a Tisza jobb partján Nagyszőlőstől 16 kilométerre fekvő 
városi típusú település. Lakossága 3500 fő, ebből 3180 magyar nem-
zetiségű. Nevének eredete összetett köznév, amely benne foglalta-
tik elnevezésében is. A honfoglaláskor a Töhötöm törzsé. Helyén a 
XIII. században volt a Nyírtelek nevű település, amelyet egy árvíz 
elpusztított. Az 1300-as évek elején, III. Endre idején épült újjá, 
mintegy 4 év alatt, s az 1332-es esztendőben már temploma is volt. 
A tiszai usztatásoknak (a természetes vízi útvonalat kihasználva fát 
és sót is szállítottak) köszönhetően fejlődik. 1417-ben épül a só-
hivatal (sóraktár, átrakodó), amelynek saját őrsége van. Az 1657-
cs lengyel dúlást még ki sem heverik, amikor 1661-ben a törökök 
égetik fel, ugyanis az északkeletre igyekvő törökök átkelését a Ti-
sza-hídnál sokszor meghiúsították a magyar seregek. A Rákóczi-
szabadságharc kezdeti megmozdulásainak színhelye a település. 
Esze Tamás kurucai itteni ténykedésének tiszteletére emléktáblát 
állított a hálás utókor az Esze Tamás tér 2. sz. háznak, az egykori 
sóhivatalnak a falán a következő szöveggel: "Ebben az épületben 
sóház volt, melyet 1703. május 24-én reggel 7 órakor 2 gyalogos 
csapattal és 40 lovassal Esze Tamás kurucvezér megtámadott. A 14 
muskétásból és egy hadnagyból álló őrségből négyet levágtak, a 
többi közéjük esküdött". 1717-ben a krími tatár betörés során 17 
embert visznek magukkal fogolynak a tatárok. 1790-ben megnyí-
lik a patika (Kárpátalján az ungvári és a munkácsi után ez a har-
madik). Ma cipőgyára, fafeldolgozó üzeme, malma, kenyérgyára, 
aszfaltkeverő üzeme jellemzi iparát. 

A római katolikus templom 1788-ban épült Szent Ilona tisztele-
tére. Az egyhajós templom falait belülről fapillérek tagolják. Tor-
nya a XIX. században épült klasszicista stílusban, falain a faliké-
pek XX. századiak. A görög katolikus templom Jézus Krisztus 
mennybemenetelének tiszteletére lett felszentelve. 1806-ban épült 
klasszicista stílusban. Egyhajós, csehsüveg boltozatos. 

Az idők során több nagy árvíz pusztított itt, s az egyik emlékére 
kápolnát emeltek, amelyet 1991-ben állítottak helyre. 



Móricz Zsigmond egyik rokona, Papp Mária (a boldog ember, 
Papp Mihály testvére), itt telepedett le. Az író többször járt a tele-
pülésen, tiszteletére a tiszaújlakiak emléktáblát állítottak a sóház 
falán. 

A sóháznál az út elágazik. Egy kis kitérővel elérünk a Tisza-
hídhoz. Ezen a hídon többször ment át Szabó Lőrinc Tiszabecsről 
Tiszaújlakra igyekezvén. A költőt idézzük, pontosabban Tücsőkze-
rtéjének egy részletét, bemutatván a korabeli várost és környékét: 

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. 

Gyalog mentünk, vagy, hogyha szekeret 
kaptunk, Bő kény пек a vashídon át. 
Révészek és komp szelte a Tiszát: 
A becsipart 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, én voltam a kocsis. 

Ha a hídon átmegyünk, láthatjuk az egykori legmagyarabb folyót 
országokat elválasztó "pozícióját" betöltvén, ugyanis a híd után 
jobbra a Tisza itt kezd határfolyóvá válni. Balra még szabadon ka-
nyarog ukrán, azaz kárpátaljai területen. Itt működik aTiszaújlak— 
Tiszabecs nemzetközi közúti határátkelő. 

Az út mellett jobbra látható a kurucok dicsőségét őrző turulma-
daras Rákóczi-emlékmű. Az emlékművet 1906-ban állították fel 
II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalakor. Évtizedekig a kör-



nyék fontos emlékhelye volt. Itt, ezen a síkon aratta első győzelmét 
1703. július 14-—16-án a kuruc sereg. Ebben a csatában állt első 
ízben a seregek élére a nagyságos fejedelem. Jelképes volt maga az 
emlékoszlop is, jelképes volt a szájában kardot tartó turulmadár (a 
legenda szerint a fáradni látszó, szorult helyzetbe került fejedelem 
számára hozta, s adta a kezébe a turulmadár), s jelképes volt maga 
a mesterségesen emelt domb is, hisz a dombot Magyarország 38 
megyéjéből hozott földből emelték hirdetvén ezzel is a magyarság 
együvétartozását. 1945-ben az emlékművet lerombolták, a dombot 
buldózerrel eltolták. 1987-ben BíróAndornak, a péterfalvai kolhoz 
akkori elnökének, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa hosszú ideig egyet-
len magyar képviselőjének kezdeményezésére megindult a munka 
az emlékmű helyreállításáért. Sokáig húzódott az ügy, már megvolt 
a területi tanács engedélye az eredeti emlékmű visszaállítására, de 
ez még kevésnek bizonyult. Engedély kellett Kijevből is. A hata-
lom nem akart turulmadaras emlékművet, csak egy kuruc lovas-
szobrot. Míg aztán a különböző hivatalokat, hivatalnokokat a saját 
maguk csapdájában BíróAndornak sikerült megfognia. Hisz a mái-
aláírt engedélyt sehogyan sem tudták megváltoztatni. így aztán 1989. 
július 16-án sor került az emlékmű újraavatására, emlékeztetőül a 
magyar nép dicső múltjára. A KMKSZ szevezésében azóta minden 
nyáron emlékünnepséget rendeznek itt. Valódi zarándokhellyé vált 
az emlékmű környéke. 

Az emlékmű megtekintése után visszamegyünk az útleágazásig, 
s folytatjuk utunkat Nagyszőlős irányában. 

TISZAÚJHELY (Nove Szelő). Nagyszőlőstől 11 kilométerre 
fekszik ez a többségében magyar község. Lakossága 1800 fő, 1400-
an magyar nemzetiségűek. írásos adat 1310-ben említi először. 
Eredete, keletkezése hasonló a tiszaújlakihoz. Birtokosai sokáig az 
Újhelyiek voltak. Református temploma 1236-ban épült, még lát-
ható régies varázsa. A reformáció kezdetének idején került az új 
hívekhez. 

OROSZVÖLGY (Ruszka Dolina). Szőlősvégardó társközsé-
ge. Ukrán-ruszin falu. A homogén magyarlakta települések meg-
bontására lett betelepítve. Temploma a XIV. századból való és Bu-
kovinából lett áthozva a XIX. században az ökörmezői járásba, majd 
innen került Oroszvölgyben felépítésre 1929-ben. 



FANCSIKA (Fancsikove). 8 km-re fekszik Nagyszőlőstől. La-
kossága 2000, ebből 1200 magyar. Társközsége Tiszasásvár (Trasz-
nik). Első írásos említése a XIV. századból való. Gazdaságát a me-
zőgazdaság, ezen belül a szemes termények termelése jellemzi. 
Középiskolája van, de ukrán tannyelvű s a magyart csak fakultá-
cióban oktatják. A községben görög katolikusok, reformátusok és 
római katolikusok is élnek. A XIX. század első felében római ka-
tolikus egyházközösségének fiókegyháza volt a hanyatlásnak in-
dult nagyszőlősi római katolikus egyház. Mai református templo-
ma 1755 után épült. 

SZŐLŐSVÉGARDÓ(Pidvinohragyiv). Nagyszőlőstől 5 kilo-
méterre fekszik. Lakossága 3500 fő. Társközségei: Oroszvölgy, Ver-
bőc (Verbovec), Mátyfalva (Matyijévé). Első telepesei az erdőóvók 
voltak, s ők alapították a falut a XIII. században. 1295-ben Ordov, 
majd Feketeardó. 1472-től nevezik Szőlősvégardónak. A XV. 
században épült református temploma a múlt század végén romok-
ban állt. 1860-ban Schulz Ferenc mérte fel és 1912-ben Sztehló 
Ottó tervei alapján helyreállították. Ablakai, alaprajza, támpillérei 
és a csúcsíves kapuzatok a tornyon és a szentélyfalon a gótikára 
utalnak. A Henszlmann Imre által 1868-ban leírt freskók Szent Er-
zsébetet és több fej nélküli szentet és püspököt ábrázoltak. 

NAGYSZŐLŐS (Vinohragyiv). Ukrán-ruszin, magyar, orosz 
városjárási székhely, Ungvártól 100 kilométerre. Lakossága 24300 
fő, ebből 3400 magyar nemzetiségű. Neve a szőlőművelésből ered. 
Már Anonymusnál is találunk róla említést a megyével, Ugocsával 
kapcsolatosan. "Árpád vezér elküldvén seregeit, az egészföldet, mely 
a Tisza és Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt 
elfoglalta". Királyok kedvelt vadászterülete volt a megye. A me-
gye nevét adó Ugocsa falu a XIV. században beleolvadt Szászfalu-
ba. A város első említése 1262-ből való, amikor is István városi 
kiváltságokat ad a hospeseknek. 1271. december 31-én V. István 
deklarálja Ugocsa vármegye hospeseinek kiváltságait. 1282-ben 
királynéi birtok. 1317-ben I. Károly elhódítja a Borsa-Beke nem-
zetség kezén lévő "Szőlős Várát". 1329-ben Károly Róbert önkor-
mányzati, gazdasági és kereskedelmi jogokat ad a városnak. Ekkor 
lesz a megye központja. 1399. augusztus 29-én Zsigmond király 
hű híve adományként megkapja a várost, s a király engedélyezi 



egy vár építését is. A Perényiek megkapták a Királyházán IV. Kun 
László idején épült Nyalábvárat is, s a szőlősi várat átengedik a 
ferenceseknek, akik után a várat Kankó-nak nevezik. A név a szer-
zetesek csuhájára utal, kalikó azt jelenti, csuha. 1405-től mintegy 
100 évig pereskedtek a Perényiek a DrágfTyakkal a Nyalábvárért. 
1509-ben a monda szerint a ferencesek a Kankó várba menekí-
tették Kapisztrán János holttestét és szentté avatták. A Nyalábvár-
hoz kapcsolódik egy jelentős kulturális, egyházi és nyelvészeti büsz-
kesége is e vidéknek. Az első magyar nyelvű nyomtatott könyv 
szövege a Nyalábvárba menekült Komjáti Benedektől származik. 
A nyomtatást Krakkóban végeztette Perényiné Frangepán Katalin, 
aki Pál apostol leveleinek magyar fordítására adott megbízást 1532-
ben a reformáció szellemében Komjáti Benedeknek, a Perényi gye-
rekek nevelőjének. Komjáti egy-egy latin szó több változatát is 
közli. Fordításának címe "Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. 
Az szent Pál leuelei magyar nyeluen". Pál apostol 13 levelének 
fordítását ezen szavakkal fejezi be: 

"Ez Szent Pál epistolái magyarságának vége lett Szent Szilveszter 
pápa estin, nagymise harangkor, az Jézus Krisztus születésének utána 
1532. esztendőbe. Laudetur Jesus Gloriosus. " 

Vidékünknek nem is ez a legkorábbi bibliafordítási emléke. 
1508-ban az egyik korai magyar kódexnek, a Döbrentci-kódexnek 
írója, fordítója Bertalan pap a Bereg megyei Haláborról. A mű ma-
gyar nyelvű zsoltárokat, az Énekek énekét, Jób könyvét, az Evan-
géliumok egy részét és epistolákat foglal magába. Ezért is mondjuk 
azt, s joggal tehát, hogy a Felső-Tisza vidék, az északkeleti 
nyelvjárás területe a magyar irodalmi nyelv bölcsője. 

Ízelítőül egy kis részlet Bertalan pap munkájából: 
"Jla angoloknak és embereknek nyelvével szóljak, szerelmem 

kedég ne légen olyan: lőttem, miként zőngő érc avagy pengő 
cimbalom. Es ha prófétaiásom és minden titkokat esmérnék, és 
minden tudománt, és volna minden hűtőm úgy, hogy hegyeket 
változtatnék, szerelmem kedég ne légen: semmi vágok... " 

1558-ban Ferdinánd és Izabella csapatai lerombolták a Kankó 
várat. A vár azóta is romokban hever. 1580-ban a Perényi birtokon 
tartózkodott Ilosvai Selymes Péter mint iskolamester. Minden való-
színűség szerint a könyvszerető Perényi család levéltárában bukkant 



rá a Toldi-história témájára. A mű ajánlásából megtudhatjuk, hogy 
a Percnyieknek ajánlotta művét. Arany Toldija sem születhetett volna 
meg tehát llosvai nélkül, de mondhatjuk azt is, hogy Nagyszőlős 
nélkül, a Pcrényick nélkül. Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc 
kivégzése magával hozza a Perényi család elleni császári haragot. 
I. Lipót császár ugyanis tudomást szerezve a Perényiek ellenzé-
kiségéről elrendeli a Nyalábvár lerombolását. Azonban nem ez volt 
az első Habsburg-ellenes fellépése a megyének. A kettős királyság 
kialakulásának évében, 1526-ban az ugocsaiak dacból és gőgből 
kitartottak Szapolyai János mellett, s nem voltak hajlandók 
Ferdinánd királlyá választásában részt venni. Az ugocsaiak gőgös 
üzenete óta vált az egyedüli, hiábavaló ellenállás szállóigéjévé 
"Ugocsa non coronat" (Ugocsa nem koronáz). Az 1717—es krími 
tatár betörés és pusztítás után csupán 49 lakója maradt a városnak. 
Hosszú idő kellett, míg újra felduzzadt a város lakossága. Csak 1880-
ban lett a betelepítésekkel együtt 4000 körüli lakosa. 1881-ben 
polgári iskola nyílik. 1919-ben először a románok, majd később a 
csehek vonulnak be. Az 1939-es magyar korszak után 1944. október 
24-én a szovjet hadsereg vonul be a városba, s megismerteti a 
szőlősieket is a szovjet rendszer "vívmányaival". (Mintegy 500 férfit 
hurcolnak el már novemberben, s a kisebbségi lét minden oldalát 
megismerik a város lakói). 

Római katolikus egyházának újraalapítási ideje a XIII. század 
után: 1700. Református egyháza 1560-ban keletkezett. Görög ka-
tolikus egyháza 1989-ben újjászerveződött. 

Ma a városban cipő-, műszer-, tégla-, kerámia- és sajtgyár 
működik. A város neves szülöttei: Nagy Endre, Révész Imre (szü-
letett Csebray Imre), Czabán Samu. 

VÁRMEGYEHÁZA. Itt nyílt meg újra immáron a független, 
szuverén Ukrajnában az önálló magyar középiskola. Előtte látható 
báró Perényi Zsigmond újraavatott mellszobra. Eredetileg az 1906. 
október 24-én felavatott szobor a főtéren állt. Székely Ernő alkotá-
sát 1991-ben avatták újra. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. A város református gyülekezete 
1690-ig a római katolikusok templomát használta. Mai templomuk 
1828-ban épült. Klasszicista jellegű, egyhajós. Beltere fakazettás, 
sík mennyezetű. 
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM. A XIII—XIV. században 
alapították és a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték. Az épü-
leten gótikus stílusjegyek keverednek a kései román jegyekkel. Fő-
falai eredetiek, de a boltozat a XVIII. században készült. Egyhajós, 
szentélye kissé keskenyebb, sokszögű, kívülről támpillérek gyá-
molítják. A torony gótikus részén a századfordulón még barokkos 
sisak volt. Századunk első éveiben állították helyre. Sokáig rak-
tárként használták a szovjet időben, de 1989-ben a hívek vissza-
kapták, s helyreállítása után Paskai László hercegprímás szentelte 
fel újra a Mennybemenetel tiszteletére. 

FERENCES KOLOSTOR. A XV. században alapították. Első 
említése 1516-ból származik. 1556-ban a helybéliek a rendházat 
megrohanták, a szerzeteseket megölték. Kapisztrán Szent János Sze-
rémújlakról ideszállított tetemét kútba dobták. 1668-ban a Perényiek 
visszahívták a szerzeteseket, megvásárolták Bánffy Gábor udvar-
házát, mely 1747-ben leégett. A mai épület 1889-ben épült. Ere-
detileg barokk stílusban, ám az átépítések miatt már több stílus is 
fellelhető rajta. 

PERÉNYI KASTÉLY. Egy kis parkban áll az udvarház, ame-
lyet a XVI. században építettek, s akkor földszintes, négy saroktor-
nyos épület volt. A XVII. században átépítették barokk stílusban. 

Még egg nagyszőlősi képeslap a háború előttről 



Akkor a főhomlokzat tengelyében íves rizalitot kapott, amelyet a 
Perényiek címere díszít. A család legnevesebb tagja báró Perényi 
Zsigmond 1782-ben született Beregardóban. Apja Ung megye fő-
ispánja, a debreceni kerületi tábla elnöke. Előbb a nagyszombati 
convictusba adják iskolába, majd Kassán jogot tanul. Utána Bcreg 
vármegye alispánja, 1835-ben pedig Ugocsa vármegye főispánja 
lesz. A hűtlcnségi per idején felemeli szavát Wesselényi és Kos-
suth mellett, fellép azApponyi-kormány adminisztrátori rendszere 
ellen, ezért felmentik főispáni tisztéből. 1848-ban a felsőház má-
sodelnöke, majd elnöke. Aláírta a trónfosztó nyilatkozatot, s követi 
a kormányt Debrecenből Szegedre, Aradra a hétszemélyes tábla 
elnökeként. A világosi kastélyban tartóztatják le és 1849. október 
24-én 14-ik vértanúként kötél által kivégzik. 

Az emléktábla a Perényi-kastély falán önmagáért beszél: 
"Neked, te kimagasló alak 
Ki abból az időből oly páratlanul egyedül 
állasz, neked leborulok emléked előtt. 
Mesterem! 

Kossuth L. ". 
A nagyszőlősi magyar középiskola ma báró Perényi Zsigmond 

nevét viseli. 
BARTÓK-HÁZ. Bartók Béla 1889-től 1892-ig élt Nagyszőlő-

sön. Az a ház, amelyben a majdani zeneszerző élt, már nem áll. Az 
1920-as években lebontották. A jelenlegi épület falán emléktábla 
emlékeztet arra, hogy itt élt a gyermek Bartók, aki Nagyszőlősön 
adta élete első nyilvános koncertjét. 1892. május elsején lépett fel 
egy iskolai koncerten, amelyet a vármegyeháza nagytermében ren-
deztek. Saját szerzeményének címe A Duna folyása. Bartók ezzel a 
művével aratta élete első igazi sikerét. 

A Perényi-kastélynál az út elágazik Királyháza és Huszt felé. 
Balra haladva Nagyszőlős után átkelünk a Hutini hegyvonulaton és 
FELSŐVERESMARTnál a Munkács—Huszt főútvonalra érünk. 
Husztig még 11 km az út. 



Ökörmező—Toronyai-hágó 
Ökörmezőről tulajdonkeppen 3 felé ágazik az út. Mi most a négy 

kárpátaljai hágó közül aToronyai felé vesszük utunkat. Ökörmező-
ről Vízköz felé indulva a vízközi folyótalálkozás (a Nagyság és a 
Repinka) után jobbra fordulva (balra az út Volócra vezet) a hágó az 
úti célunk. 

MAJDANKA(Majdan). Városi típusú település, egy festői szép-
ségű völgyben, amelyet a Nagyág és a Holjatinka összefolyása alakít 
ki. 10 kilométerre van Ökörmezőtől. Ukrán-ruszin település. La-
kossága 1700 fő. Társközsége Felsőbisztra. Első írásos említése 
1599-ből való. Gazdasági életét a kolhoz mellett az erdészet és egy 
műanyaggyár határozza meg. A településen 2 pékség, egy körzeti 
orvosi rendelő, általános iskola és több üzlet van. 

A Nagyág partján található a pravoszláv keresztű fatemplom, 
amely valószínűleg a két háború között épült. Kereszt alaprajzú, s 
5 helyiségből áll. A központi hajót a tetősíkok közötti nyolc 
oldalfalban elhelyezett ablakok világítják meg. Újszerű a hagyma-
kupolának ilyen megoldása is, melynek a négy oldalrész feletti kis 
fiatornyok hasonló hagymakupolái a kiegészítői. A kereszt alap-
rajz ágai között kis tornácok vannak, melyeket még kisebb, de ha-
sonló hagymakupolák díszítenek. A boronafalakat trapéz alakú 
zsindelyezés borítja. 

FELSŐBISZTRA (Vcrhnyij Bisztrij). Majdanka társközsége a 
Nagyág partján fekszik. Ukrán-ruszin falu. Mintegy 1000 lakosú. 
Az úttól keletre sík terepen áll a pravoszláv kereszttel díszített fa-
templom és mellette a hagyományos formájú harangtorony. Nincs 
műemléknek nyilvánítva, mégis figyelmet érdemel, mivel sajáto-
san ötvözi a kárpátaljai fatemplomok stílusait. Kereszt alaprajzú, s 
érdekes módon a tornya nem a kereszt középpontjában van, hanem 
annak egyik szárán a bábinec felett. Elképzelhető, hogy a kereszt 
két szárául szolgáló oldalhajókat csak később építették hozzá. A 
tornya a kőtemplomok tornyait utánozza. A boronafalak zsinde-
lyezése halpikkcly formájú, ami inkább a pravoszláv templomok-
nál hagyományos. 

TORONYA (Toruny). 22 kilométerre fekszik Ökörmezőtől a 
Poloninák övezte Nagyág-völgyben. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 



1500 fő. TArsközsége Leveles (Lopusnc). A XVII. századból való 
az első írásos említése. Gazdasági életét a mezőgazdasági termelés 
és az erdészet határozza meg. A helyi kolhoz melléküzemágaiban 
göngyöleggyártással, asztalosmunkákkal és ajándéktárgykészítéssel 
foglalkoznak. Általános iskolája, 25 ágyas körzeti kórháza, műve-
lődési háza és több üzlete van. A falu nevezetessége az 1809-ben 
épült fatemplom. A falu vége felé egy dombon áll az egykori te-
metőtől körülövezve. A temető voltára néhány kőkereszt és az 
egykori sírhalmok még kivehető dombjai utalnak. A templom 
hossztengelyes megoldású, mely mellett az erre a vidékre jellemző 
harangtorony áll. Az egyenes záródású szentély a hajónál és a bábi-
necnél valamivel keskenyebb. Kettős nyeregtető borítja, kiegészíti 
a tagolt barokk torony. Nyugati oldalról oszlopos galéria övezi. 

A falut elhagyva néhány kilométer megtétele után fenséges 
szépségű tájon 930 m magason — aToronyai (Viskovszkij)-hágó-
ra érünk. 

Ökörmező—Huszt 
GOMBÁSTELEK (Zaperegyilja). Közigazgatásilag Ökörme-

zőhöz tartozik. A Nagyág bal partján, Ökörmezőtől 2 kilométerre 
fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága kb. 1000 fő. 

VUCSKÓMEZŐ (Vucskove). 15 kilométerre fekszik Ökörme-
zőtől. Ukrán-ruszin település. Lakossága kb. 1000 fő. Társközsége 
Pidcsumály. Első említése 1548-ból való. Történelme egybeforrott 
Ökörmezővel. Gazdaságát a kolhoz határozza meg, melynek mel-
léküzemága az ökörmezői fafeldolgozó részlege. Ma általános és 
középiskolája, művelődési háza, több üzlete van. 

PODCSUMÁLY (Pidcsumály). Vucskómező társközsége a 
Nagyág partján. Ukrán-ruszin falu. Néhány százan lakják. 

A falut elhagyva, elhagyjuk az ökörmezői járást is és a huszti 
járásban folytatjuk utunkat, a Nagyág völgyében. Kárpátalja egyet-
len vízierőművéhez érünk. ATereblja—Rikai Vízicrőművet 1956— 
ban építették fel, azon a helyen, ahol a Talabor és a Nagyág folyók 
a legközelebb folynak egymáshoz. A Bovcár-hcgy (Vovcsárszkij 
Verch) választja el a két folyó völgyét. Mivel a Talabor medre jóval 



magasabban fekszik a Nagyágénál, ezért a vígyűjtőt a Talabor völ-
gyében alakították ki. A vizet a Talaborból átvezették a hegyeken, 
ami aztán a turbinákat meghajtva a Nagyágba jut. 

ALSÓBISZTRA (Nyizsnyij Bisztrij). A Nagyág két oldalán 
fekszik 30 kilométerre Huszttól. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1300 
fő. Társközsége Félszeg (Protivcny) és Siróka (Siroke). Első írásos 
emléke 1668-ból származik, de a falu területén a korai vaskorból 
való leletre is bukkantak а Кг. е. XI—X. századból. Ma gazdasá-
gát a kolhoz, a huszti ruhagyár leányvállalata és a vízierőmű hatá-
rozza meg. Bentlakásos középiskolája, általános iskolája, körzeti 
kórháza és több üzlete van. 

GANCOS (Hancos) és RÁPIGY (Rjápigy) Berezna (Berezo-
ve) társközségei. Ukrán-ruszin falvak, néhány száz lakossal a Nagy-
ág völgyében. 

BEREZNA (Berezove). 22 kilométerre fekszik Huszttól a Nagy-
ág partján. Ukrán-ruszin község. Lakossága 3200 fő. Az első írásos 
említése 1445-ből származik. Ma gazdasági életét ajuhtenyésztésre 
szakosodott kolhoz mellett a huszti népművészeti tárgyakat készítő 
üzem részlege határozza meg. Középiskolája, művelődési háza, 
körzeti orvosi rendelője van. A falu határában dendrárium (fais-
merettani létesítmény) működik. 

HERINCSE (Horincseve). Huszttól 15 kilométerre a Nagyág 
bal partján fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2700 fő. Társ-
községei: Blizsnyigyilok (Gyilok), Kutlás, Poszics (Poszics), Szurjuk 
(Szjurjuk). Első írásos emléke 1350-ből való. Ma gazdasági életét 
az állami gazdaság határozza meg, melynek melléküzemágai kö-
zül a kosárfonóműhelyt és a téglagyárat kell megemlítenünk. A 
faluban 75 ágyas körzeti kórház, középiskola, étterem és több üzlet 
van. 

LIPCSE (Lipesa). Itt csatlakozik jobbról az Ökörmező—Huszt 
útvonalba a Szolyva—Huszt útvonal. 

IZA (Iza). Huszttól 5 kilométerre a Nagyág bal partján két 
hegyvonulat közötti völgyben fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakos-
sága 4400 fő. Társközsége Kárpótlás (Kárpovtlás). A falu határá-
ban a III—IV. századból való két halomsírra bukkantak. Az első 
írásos emléke 1387-ből való. A legenda szerint nevét az első te-
lepeséről, Izáról kapta, miszerint őt követően sokan viselték ezt a 



nevet. 1786-ban hatalmas éhínség pusztítja el a falu lakosságának 
harmad részét. Gazdasági életét már nagyon régről meghatározza a 
kosárfonás. A nagybocskói Klotild vegyigyár számára is fontak 
korsókat a vegyszerek tárolására. Ez hagyománnyá vált, s meg-
maradt a mai napig is. A helybeli kolhoz a vidék egyik leggazda-
gabb gazdaságaként ismert. Az utóbbi időben 74 különböző be-
ruházást hajtott végre. Ma kereskedelmi központja, körzeti orvosi 
rendelője, középiskolája van. 

192 l-ben alapították a Szent Miklós kolostort és ebben az évben 
épült a kolostor temploma is, az első világháborút megjárt szerze-
tesek kezdeményezésére. A szerzetesek létszáma 30 körül inga-
dozott. 

1924-től működik a faluban az apácazárda, a Szüzanya születé-
sének zárdája. Hivatalosan csak 1946-ban lett elismerve. A mun-
kácsi zárda mellett ez volt a szovjet éra alatt a második kárpátaljai 
apácazárda. Az apácák létszáma 20 körül ingadozott. 

Izát elhagyva Husztra érünk. 

Ökörmező—Szinevéri tó—Huszt 
Ökörmezőről egy másik út is leágazik, mégpedig az, amelyik 

Kárpátalja talán legfestőibb részébe vezet — a Szinevéri tóhoz. Ha 
Volóc felől érkezünk, akkor a településen balra fordulva térhetünk 
rá a szinevéri útra. Utunk nem mindennapi szépségű tájon vezet, 
igaz lakott településekkel nem találkozunk, ahogy kapaszkodunk 
fel a Szinevéri-hágóra, majd onnan leereszkedve érjük el az első 
települést. 

ALSÓSZINEVÉR(Szinevir). 15 kilométerre fekszik Ökörme-
zőtől aTalabor felső folyásánál. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 4600 
fő. Társközsége Nagycserjés (Zaverhnya Kicsera). Első írásos 
említése a XVI. századból való. Gazdasági életét a mezőgazdasági 
termelés, ezen belül a birkatenyésztés határozza meg, melléküzem-
ágai közíil említést érdemel a téglagyár, az asztalosműhely, a pék-
ség, az erdészet és a pisztrángtenyésztő telep. Középiskolája, 4 ele-
mi iskolája, 25 ágyas körzeti kórháza, 3 óvodája, művelődési háza 
és több üzlete van. 



Alsószinevéren az út elágazik két irányba. A balra vezető út a 
tóhoz visz, míg a jobbra kanyarodó Huszt felé. Előbb kirándulunk 
a tóhoz, majd visszatérünk ide ugyanazon az úton. 

Szinevért elhagyva, kb. 2 kilométerre a Talabor bal oldali mel-
lékfolyójának, az Ozeránkának (Csorna Rika) a torkolatától szá-
mítva 4 kilométerre van az Erdészeti és Faúsztatási Múzeum. 

Tovább haladva a főúton érjük el a Határhegy (Zahorb) nevű kis 
ukrán-ruszin falut, amely Felsőszinevér társközsége. 

FELSŐSZINEVÉR (Szinyevirszka Poljana). 27 kilométerre 
fekszik a járási székhelytől, Ökörmezőtől a Szinevéri tó közelében. 
Ukrán-ruszin község. Lakossága 1000 fő. Legkorábbi írásos emlé-
ke a XVII. századból való. Gazdasági életét a mezőgazdasági ter-
melés, s ezen belül a birkatenyésztés határozza meg. A helyi kol-
hoz melléküzemágai: a fűrésztelep, szövő- és varró-üzem és az 
erdészet. Általános iskolája, művelődési háza és több üzlete van. 
Görög katolikus fatemploma és annak haranglába a XVIII—XIX. 
században épült. A Megváltás tiszteletére lett felszentelve. A falut 
elhagyva a Szinevirszke ozero turistatelephez érünk. A turistatelep 
parkolójáig mehetünk autóval. Innen balra fordulva gyalog kell fel-

Ilqjnal a szinevéri tengerszemnél 



mennünk a tóhoz. Ezt a mintegy fél órás gyalogtúrát kellemes kör-
nyezetben és kiépített úton tesszük meg, mivel a tó környékéről a 
gépkocsiforgalom ki van tiltva. Ez egyike azon intézkedéseknek, 
amelyeket 1989. január 5-én hoztak, amikor létrehozták a Szine-
véri Nemzeti Parkot. A nemzeti park létrehozásának célja a külö-
nösen értékes növény- és állatvilág megőrzése, annak kutatása, a 
természetvédelem és a turizmus fejlesztése. A nemzeti park terüle-
te 40,4 hektár, 500—1700 méterrel a tengerszint felett húzódik, a 
Tisza jobb oldali mellékfolyójának, aTalabornak az eredetéül szol-
gáló Gorgánok hegyeiben. Kiterjedése észak—déli irányban 30 km, 
kelet—nyugati irányban pedig 20 km. 4 lakott település és 2 kol-
hoz van a területén. A park északi részén, 989 méter magasan, a 
Tóhegy lábánál van a Szinevéri tó. Kb. 10 ezer évvel ezelőtt, a 
jégkorszak utáni időben alakult ki egy folyómeder csuszamlás ál-
tali elzáródásával. Három forrás — amelyek a tó helyén voltak — 
táplálja vizével. A tó területe 4—7 hektár, közepes mélysége 8— 
10 m, legnagyobb mélysége 22 m. A tó méretei az évszaktól és a 
vízhozamtól függően változnak. A fenyvesek karéjozta kék víz, s 
a kis szigetecske adta a tónak a másik nevét, az itt élők ugyanis 
Tengerszemnek nevezik. 

A park domborzata hosszú idők folyamán nyerte el mai formáját. 
Nagyon régen, kb. 35 millió évvel ezelőtt aThétüsz-tenger meden-
céje volt itt. Ennek a fenékszintjére lerakódott az agyag, a homok 
és más üledékek keveréke, amelyek az idők folyamán megköve-
sedtek. 

A vidék éghajlata a domborzattól függően változik, az előhe-
gyekben a mérsékelten nedvestől a magas hegységekben uralkodó 
nagyon hideg nedvesig. 

Annak ellenére, hogy a terület már nagyon régen lakott, mégis 
sok helyen háborítatlan maradt a természet. A park területén több 
mint 50 fafajta és 90 féle cserje, összesen 1000 féle növény találha-
tó, amelyek közül 40 ritkaságszámba megy. Gazdag és változatos a 
park állatvilága is. 

Évente kétszer: május l-jétől—július 12-ig és szeptember 15-
től—október 15-ig csendes időszak van. Ilyenkor tilos a park meg-
jelölt részeit látogatni. 



Visszafelé az utat Alsószinevérig már ismerjük, a faluban nem 
térünk le jobbra Ökörmező felé, hanem egyenesen, a másik utat 
választva haladunk Huszt irányába. 

FELSOKALOCSA (Negrovec). Ökörmezőtől 20 kilométerre 
a Talabor völgyében fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2200 
fő. Társközségei Koszóvér(KoszivVerh). Első írásos emléke 1463-
ból való. Az 1657-es Lubomirski által vezetett büntetőhadjárat ezt 
a falut is feldúlta és elnéptelenítette. Gazdasági életét a mezőgazdá-
sági termelés határozza meg. Középiskolája, 2 óvodája, művelődési 
háza és több üzlete van. Görög katolikus fatemploma a XVIII. sz. 
végén épült Szent Mihály tiszteletére, a kapu feletti 1818-as dátum 
az átépítés időpontjára utal. Hossztengely elrendezésű, néhol góti-
kusjelleget ölt. Szentélye trapéz alakú, a hajó, a bábinee és a tornác 
azonos szélességűek. Tornya négyszög alaprajzú, az előtér felett 
hirtelen tör a magasba. Tetőzete kettőzött nyerges megoldású, tölgy-
zsindelyes borítású. Belül a bábinecet síkmennyezet, a hajót teknő-
mennyezet borítja. Ikonosztáza XVIII. századi. Harangtornya egy-
szerű négyszögű, sátortetős megoldású. 

ALSOKALOCSA (Kolocsava). 1976 óta városi típusú település. 
Balról a Negrovec, Darvajka, Sztrimba, jobbról a Tyapes hegy ka-
réjozta völgyben a Kalocsa patak és a Talabor találkozásánál fek-
szik. Ukrán-iuszin település. Lakossága 5800 fő. Ivan Olbracht cseh 
író szerint a települést a börtön, az akasztófa és egyéb üldöztetés 
elől elmenekült emberek leszármazottai lakják. Ezzel magyarázható 
talán, hogy tanyaszerű letelepedések nőttek össze nagyobb telepü-
léssé. A Láz nevű tanya lett a település központja. Az itt élők fő 
foglalkozása az állattenyésztés volt, csak később kezdtek föld-
műveléssel is foglalkozni. Az 1365-ből való írás szerint Balk vaj-
dáé, majd utódjáé a Drágffyaké volt ez a földterület. 1526-tól az 
Erdélyi fejedelemségé, ezen belül a huszti vár birtoka. 1555-ben, 
1600-ban, 1648-ban, 1698—1701 között járvány pusztítja. Meg-
szenvedi a lengyel büntetőhadjáratot, részt vesz a Rákóczi-szabad-
ságharcban. 1789-ben az éhség szedi itt áldozatait. 1900-ban 2724 
lakosa közül 252 német, 33 magyar. A századelőn válik híressé 
Mikola Suhaj, a jó betyár, aki 1917-ben dezertált a hadseregből, 
több csendőrt is megölt. A környező falvak népe bújtatja és pár-
tolja, mígnem 1921-ben öccsével együtt kivégzik. A nép ajkán 



sok legenda él Suhajról. A település gazdasági életét a helyi kolhoz 
és az erdészet határozza meg. Középiskolája és 3 elemi iskolája, 60 
ágyas körzeti kórháza van. 

Alsókalocsa után aTalabor völgyében haladva jobbról az Ungvári 
Állami Egyetem magashegyi kutatóállomását láthatjuk. 

RÓKARÉT (Meresor). Alsókalocsa társközsége. Ukrán-ruszin 
falu. Néhány százan lakják. 

Rókarét után elhagyjuk az ökörmezői járást és tovább már a huszti 
járásban vezet utunk. Ismét elhaladunk az egyetlen kárpátaljai ví-
zierőmű víztározója mellett. A Talabor vizét felfogva csöveken 
vezetik át a hegyen a vizet a túloldalon lévő turbinák meghajtására. 
A fáradt víz aztán a Nagyág vizével egyesülve folyik tovább. 

ÉGERMEZŐ (Vilsányi). 45 kilométerre fekszik Huszttól a Mén-
esül hegy lábánál. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1700 fő. Első írásos 
említése a XV. századból való. A második világháborúban 1943 
augusztásában ide, a Mencsul hegyre dobták le a szovjetek azt az 
ejtőernyős partizáncsoportot, amelynek vezetője Pataki Ferenc volt. 
A faluban általános iskola, területi pszichiátriai kórház (525 ágyas), 
művelődési ház és több üzlet is működik. 

Egermező határában a Talabor völgyében volt egy kis település 
Bócár, amely ma a falu külső része. Itt találjuk azt a kristálytiszta 
vizű forrást, melyből II. Rákóczi Ferenc is ivott. A forrásnak a nép 
a boveár nevet adta, ami ruszinul azt jelenti, hogy itt volt a cár. A 
millennium évében, 1896. október 18-án a forrásnál márvány em-
léktáblát helyeztek el a következő felirattal: "Itt volt II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem 1711. február hónap 18-án—1896". 

GÁZLÓ (Zabrigy). 38 kilométerre fekszik Huszttól a Talabor 
jobb partján. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1800 fő. Első említése 
a XVI. századból való. Gazdasági életét a mezőgazdasági terme-
lés, ezen belül a birkatenyésztés jellemzi. A kolhoz melléküzem-
ágaként ásványvíz- (a kövcsligeti víz), gyümölcsszörp-palacko-
zó, és márványkőzúzó üzem működik a faluban. Középiskolája, 2 
művelődési háza és több üzlete van. 

SZTÁNOVEC. Kövesliget társközsége. Ukrán-ruszin kisköz-
ség. Néhány százan lakják. A falu határában 50 ezer évvel ezelőtti 
település nyomaira bukkantak. 



KÖVESLIGET (Drahove). 34 kilométerre fekszik Huszttól a 
Talabor völgyében. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 3800 fő. Társ-
községei: Sztánovec, Szokcrnica (Zsovtneve) és Kicserela (Kicse-
reli). Első írásos emléke a XIV. századból származik. A XVIII— 
XIX. században fazekasairól híres a vidéken. Gazdasági életét ma a 
birkatenyésztésre szakosodott kolhoz, s a kolhoz mellett működő 
márványfejtő és márványlapcsiszoló üzem, a göngyöleggyártó 
részleg és a téglagyár jellemzik. Középiskolája, 50 ágyas körzeti 
kórháza, művelődési háza, bölcsődéje és több üzlete van. A falu 
határában van az enyhén sós vizű kövesligeti gyógyvízforrás. 

Kövesliget után az út elágazik. A jobb oldalin Izára és Mihálká-
ra (Krajnyikove) lehet eljutni. Ezek a községek már Huszthoz na-
gyon közel vannak. Mi azonban a bal oldalin haladva nem veszünk 
búcsút a Talabortól, hanem egészen torkollatáig követjük. Elhagy-
juk a huszti járást és a técső járásban vezet tovább utunk. 

CSOMÁNFALVA (Csumaleve). A Talabor jobb partján 30 ki lo-
méterre Técsőtől fekszik. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2000 fő. Rov-
noje (Rivne) a társközsége. Viszonylag későn, a XIX. század máso-
dik felében említik először. Gazdasági életét a kertészetre szakoso-
dott kolhoz és az annak melléküzemágaként működő téglagyár ha-
tározza meg. A faluban ma bentlakásos általános iskola működik. 

DULFALVA(Dulove). 20 kilométerre fekszikTécsőtől a Talabor 
jobb partján. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 2100 fő. Első említése 
a XIV. századból való. Gazdasági életét a zöldségfeldolgozó és 
-konzerváló üzemmel rendelkező állami gazdaság határozza meg. 
Általános iskolája, művelődési háza és több üzlete van. A község 
déli részén XI—XIII. századi településre bukkantak. 

TALABORFALU(Tereblya). Técsőtől 18 kilométerre aTalabor 
jobb partján fekszik. Ukrán-ruszin település. Lakossága 3300 fő. 
Első írásos emléke 1389-ből való. A középkorban kősóbányásza-
táról volt ismert. Gazdaságát a kertészetre és a gyümölcsfeldolgo-
zásra, konzerválásra szakosodott állami gazdaság határozza meg. 
A Tereblya 100 ágyas szanatórium szintén említést érdemel. Ma 
középiskolája, 50 ágyas körzeti kórháza, művelődési háza és több 
üzlete van. 

VAJNÁG (Vonyigove). A Talabor jobb partján Técsőtől 12 ki-
lométerre fekszik. Ukrán-ruszin község. Lakossága 2300 fő. Gaz-



dasági életében a kertészet és az állattenyésztés játszik szerepet. 
Első írásos emléke 1389-ből származik. Ma általános iskolája, óvo-
dája, művelődési háza és több üzlete van. 

E falu után Bustyaházára érünk, ahol a Talabor a Tiszába tor-
kollik. Itt érjük el a Kárpátalján áthaladó Ungvár—Rahó főútvona-
lat. A főúton jobbra kanyarodunk Huszt irányába. 

BUSTYAHAZA (Bustino). Ukrán-ruszin, magyar, orosz tele-
pülés, 8 kilométerre fekszik Técsőtől. Neve személynévből és a 
ház birtokos személyragos alakjából keletkezett. Első írásos emlí-
tése 1373-ból való. Lakossága 6400 fő, ebből 400 magyar. 1373-
ban Balk tulajdona, 1389-ben már Drágh birtoka. Mai gazdasága 
elsősorban gyümölcstermesztésre és állattartásra épül. Sokan dol-
goznak a fafeldolgozóban, az egykori hadiüzemben és az elektro-
automatikai gyárban. A Tisza partján 1300 férőhelyes gyermekvá-
ros működik. Római katolikus egyháza 1895-ben, görög katolikus 
egyháza pedig 1989-ben alakult újjá. 

Bustyaházát elhagyva a főútról balra ágazik le a Viskre vezető 
mellékút. A mellékúton jobbról Makszim Gorkij, a szovjet szocia-
lista realizmus irodalmi irányzatának megteremtője "fogad" ben-
nünket. Átkelünk a Tisza-hídon és megérkezünk a településre. 

VISK(Viskove). Magyar, ukrán-ruszin városi jellegű település. 
Huszttól délkeletre, az ukrán—román határ mentén, a Tisza bal 
partján, 25 kilométerre fekszik a járási székhelytől. Neve a szerb-
horvát Vis személynévből ered. Lakossága 8000 fő, ebből mintegy 
4000 magyar nemzetiségű. Társközségei: Mogyorós, Saján, Jablo-
novka. Első írásos említése 1270-ből származik. Mára már sajnos 
vára nincs meg, lerombolódott. Előbb II. Endre, majd Károly Róbert 
ruházza fel koronavárosi kiváltságokkal. 1472-ben Mátyás király 
minden addigi jogában és kiváltságaiban megerősíti. 1656 feb-
ruárjában II. Rákóczi György itt tartja azt az országgyűlést, ahol 
elhatározzák a lengyel hadjáratot. A sikertelen hadjárat után Lubo-
mirski seregei a települést felégetik, a lakosokat kardélre hányják. 
Csupán 100 portája és 400 lakosa maradt épségben. A viskiek ki-
vették részüket a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcból is. 
1717-ben a krími tatárok Visket is pusztítják, de a Tatár-hágó felé 
vonuló tatárokra a husztiakkal összefogva súlyos vereséget mérnek. 
1730—1780 között vásártartási jogot kap. 1786-ban súlyos éhínség 



pusztítja a lakosságot. Az 1848—49-es szabadságharc után elve-
szíti koronavárosi kiváltságait. A XIX. században több ipartelep 
kezd működni Visken, kertészeti szakiskola létesül. Két könyvtár 
és társas kör is működik a településen. 1919.április 11-énarománok 
bevonultak a faluba, feldúlták és kifosztották, mivel a viskiek el-
lenálltak, csakúgy mint a később bevonuló csehszlovák katonák-
nak is. A megtorlás ekkor sem maradt el. A vörös hadsereg 1944— 
es bevonulása is tragikus volt: 286 magyar férfit hurcoltak el a má-
lenykij robotra, akik közül 95-en soha nem tértek haza. A viskiek 
gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak a mezőgaz-
daságban. Ma a településnek kőbányája, olajütője, malma, aszta-
losüzeme van, a Bustyaházai Erdőkombinát kirendeltségében haj-
lított székeket gyártanak. Római katolikus egyháza a XIV. szá-
zadban alakult. A görög katolikus egyházát 1989 után szervezték 
újjá. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. Az erődtemplom a XIV. század-
ban épült. Többször átépítették, az 1717-es tatárdúlás után 33 évig 
tető nélkül állt. Mai formája az 1789-es átalakítás után maradt ránk. 
Erről tanúskodik a famennyezet készítőjéről és koráról szóló felirat. 
Rómer Flóris közlése szerint a mészréteg alatt az északi falon édeni 
jelenetet, Jézus mennybemenetelét ábrázoló freskók vannak. A 
templom közepén álló úrasztal 1855-ből való, a szentély keleti 
végében lévő fakarzaton elhelyezett orgona 1880-ban készült. A 
hajóban körbefutó fakarzat azonos díszítésű a szentély karzatával. 
A karzat északi része a fiatal házasok részére (1828), a nyugati a 
legényeknek (1918), a déli a gyerekeknek (1946) készült. A ba-
rokk stílusú padok és a mózesszék 1783-ban és 1794-ben készül-
tek, biedermeier díszítéssel. 

Visktől búcsút veszünk és visszatérünk az Ungvár—Rahó főút-
vonal Técső és Huszt közötti szakaszára. 

SZÁLDOBOS (Szteblivka). Ukrán-ruszin település. Lakossága 
2300 fő. Az 1643-ból való görög katolikus fatemploma Márama-
ros bazilikális, gótikus egyházainak jellegzetes képviselője volt a 
"Születés" temploma. A múlt idő használata sajnos jogos, hisz 1994 
augusztusának végén gömbvillám csapott a templomba és leégett. 

SZEKLENCE (Szokirnica). Ukrán-ruszin falu. Lakossága 5000 
fő. Görög katolikus fatemploma a XVII. század elején épült Szász-



váron (Szászovo). Itt 1751-ben szentelték fel Szent Miklós tisz-
teletére. Tipikus máramarosi fatemplom: hossztengely elrendezé-
sű, kelétéit sokszögzáródású szentélye, hajója, bábinece és zárt tor-
náca azonos szélességű, kettős nyeregtetős. Ikonjait a szovjet éra 
alatt eltűntették. Az új templom 1993. augusztus 27-én lett fel-
szentelve Nagyboldogasszony tiszteletére. Az építési munkálato-
kat a hívek önerőből végezték. 

Szeklencét elhagyva a Máramarosi síkságból kiemelkedő kúp-
szerű, a hegylánctól kissé különváló hegy, a huszti vár hegye tárul 
elénk. Ez pedig azt jelenti, hogy megérkeztünk Kárpátalja harma-
dik legnagyobb városába, Husztra. 

Técső—Tatár-hágó 
Az útvonal bemutatásakor Kárpátalja egyik legfestőibb részébe 

kalauzoljuk olvasóinkat. Kezdjük is mindjárt TECSOnek, terüle-
tünk legnagyobb kiterjedésű járása központjának bemutatásával. 
1961-től városi rangot kapott a település. 1946-tól ukránul Tya-
csiv. Ungvártól, a területi székhelytől 136 km-re, az ukrán—román 
határ közelében, a Tisza jobb partján terül el. Lakosssága 13000 fő, 
ebből 3800 magyar nemzetiségű. Nevének alapjául a magyar Técs 
személynév szolgál. Elnevezése a személynévnek a becéző szár-
mazéka. Az okirat, amelyben először említik, s amely máig fenn-
maradt, 1329-ből való, Károly Róbert uralkodásának korából. A 
király Técsőnek is kiváltságokat biztosít, mint az öt máramarosi 
koronaváros egyikének. 1389-ben Balk és Drág vajdák birtokolták 
zálogjogon. 1406-ban Zsigmond király megerősíti koronavárosi 
jogait. Az itteni szerzetesek kérésére, 1459-ben Mátyás király ha-
tárkiigazítást rendelt cl, 1472-ben pedig megerősítette ő is a város 
kiváltságait, melyek értelmében Huszt, Sziget, Hosszúmező, Visk 
városokkal együtt "... az ő szabadságjogaikban megerősíttessenek 
és őket azokban ne háborgassák". 1576-ban a lengyel követek 
Técsőn várták az erdélyi fejedelmet, Báthori Istvánt, hogy Len-
gyelországba kísérjék a trón elfoglalására. A reformáció Técsőn is 
korán tért hódított, középkori temploma már 1546-ban a reformá-
tusoké lett. A técsőiek az 1848—1849-es szabadságharcnak lelkes 



hívei voltak, mint hű Kossuth-pártiak. A város a XVIII—XIX. 
században koronái birtok volt. 

KOSSUTH-SZOBOR. Kossuth Lajos Zemplén megyében, Mo-
nokon született 1802. szeptember 9-én. A család származása Gyu-
la erdélyi vajdához vezethető vissza. Ügyvéd volt, különböző tiszt-
ségeket töltött be. Az 1825—27-es országgyűlésen jelent meg elő-
ször mint országgyűlési képviselő. Az 1832-ben megkezdett és 
másolatban terjesztett országgyűlési tudósításai nagy feltűnést kel-
tettek. A bécsi kormány megdöbbent és 1836-ban bebörtönözte. 
Innen az 1840-es országgyűlés erélyes fellépése szabadította ki. 
Ekkor vette át a Pesti Hírlap szerkesztését. A nemzeti ébredés vezé-
re lett. de tollát a hatalom 1844-ben ismét kiragadta a kezéből. Pest 
megye 1847-ben ismét országgyűlési követnek választotta. A 
nemzet közvéleményére gyakorolt hatása feltartóztathatatlanná vált. 
Az 1848-as szabadságjogok kivívásában a nemzet neki köszönheti 
a legtöbbet. Az első magyar felelős kormányban pénzügyminisz-
ter lett. Ebben a minőségében mondotta cl leghatásosabb beszédeit, 
melyekben a haza megmentésére 200000 katonát és anyagi meg-
ajánlást kért. Később, 1849-ben, amikor Magyarország államiságát 
egy császári rendelet önkényesen eltörölte, a nemzet a debreceni 
függetlenségi nyilatkozattal felelt. A független Magyarország pe-
dig Kossuth Lajost választotta kormányzójának. Az aradi és a 
világosi tragédiák után elbujdosott hazájából, hogy a művelt világ 
színe előtt harcoljon leigázott nemzetének felszabadításáért. A hon-
talan Kossuth Lajos keze fényes glóriát vont a gyászba borult nem-
zet fölé. Csendes magányában, olasz földön írta meg azokat az ira-
tait és szózatait, amelyek a magyar remekírás örökké csodálatos 
gyöngyszemei lettek. Kossuth LajosTurinból küldött üdvözletének 
egyik részlete: "Tehetségem szegényes értékeit azon óhajtással 
bocsátom útnak a távoli szülőföld jeié, hogy ha van valami igazság 
a nézetekben ... ne legyen az oly mag, mely egészen kopár sziklára 
hull. A siker áldása Istennél van. Embernél a becsületes igyekezet. " 
Késő öregkoráig munkás életet élt. 1894. március 20-án halt meg. 
A técsőiek, mint hű Kossuth-pártiak, 1896. május 10-én avatták 
fel sokáig területünk első és egyetlen Kossuth-szobrát, Gcrenday 
Béla alkotását. A bronzból készült mellszobor kettős posztamensen 
áll. A talapzaton árvízszint-jelek láthatók. A szobrot ismeretlen 



tettesek 1992. január 6-án ledöntötték, de a técsői magyarok új-
ból visszaállították. 

REFORMÁTUS TEMPLOM. A XIII. században a tatárjárás 
után épült. Ahogy már említettük a koronaváros polgárai korán 
áttértek az új, református hitre, s a templom már 1546-tól az övék 
lett. A nagyméretű egyhajós templom a város szívében áll. 1748-
ban átépítik, ekkor készül a 198 darabból álló fakazettás mennye-
zet, amely ornamcntális, figurális és feliratos kazettákból áll. 1810-
ben épült a torony, a népies díszítésű klasszicista orgona 1853-ból 
való. A hajó XIX. századi architektonikus kifestéssel, a diadalíve 
függönnyel, a szentély felé fordított padsoraival színházra emlé-
keztet. Ide kívánkozik Szöllösy Tibor, técsői orvos, helytörténész 
szívhezszóló, a kisebbségi létet tudomásul vevő, de sorsába beletö-
rődni nem tudó, szűkebb pátriánkért aggódó Istenhez fohászkodó 
Kárpátaljai miatyánkja. 

Kárpátaljai Miatyánk 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, bocsáss meg nékünk, mert 
kételkedtünk. Nem abban, hogy vagy-e egyáltalán, hanem azért, 
hogy oly messzire kerülvén egymástól ki mertük mondani, meg 
mertük kérdezni egymástól és magunktól: Atyáink, miért hagytál el 
minket? Miért csuktad összepilláiidat ránk letekintvén, megfosztva 
minket hitet éltető szemeid fényétől és melegétől? Bocsásd meg, 
mert mi hagytunk el Téged. Te ezt tudod, de lelki megnyugvásun-
kért, gyónásként hadd mondjuk: 

Atyánk, a sátán kerített hatalmába minket, elrabolta mindenünket, 
egyik kezünkben kenyeret tartottunk, a másikkal fedelet magunk és 
szeretteink fölé — ennyit hagyott meg nekünk. Gyarló emberként 
féltünk imáira kulcsolni kezeinket, mert elejtvén valamelyiket — 
megsemmisülünk. 

Szenteltessék meg a Te neved, mert reménytelenségbe tiport 
évtizedeinkben neveddel tettük elviselhetővé testi-lelki fájdalmain-
kat, vágyva-remélve országod eljöttét. 

Ne vádolj minket türelmetlenséggel, de legyen meg a Te akaratod 
már ma, amint a mennyekben, áigy a földön is. A mindenség vég-



telenjébenföldi létünk pillanatnyi: add meg hát Atyánk, hogy élni 
akarásunkat a Te akaratod tegye elviselhetővé. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és holnap is. Add, 
hogy búzánkat anyaföldünkbe vethessük, kenyerünket anyanyelvün-
kön nevezhessük. Adj biztató kitartást, hogy ne süllyedjünk a napi 
küzdelmek kilátástalanságába, hogy feléd fordíthassuk kérges 
tenyerünket és érdes lelkünket, hogv legyen bátorságunk és időnk 
Téged kérni: bocsásd meg vétkeinket, taníts meg újra, hogy őszintén 
valljuk és tegyük: mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mi, 
akik végigszenvedtük a poklok éveit, hova vétkek kényszerítettek 
vétkezni, kérünk: adj erőt és időt megbocsátani embereknek, nem-
zeteknek, évtizedeknek. 

És ne vigv minket a kísértésbe, hogy elégedettek legyünk ma-
gunkkal, ne engedd, hogy sanyargatóinkszenvedéseit látva-hallva, 
a bosszú bódulatéiba zárkózva kárörvendjünk. 

Szabadíts meg a gonosztól, mely itt van közöttünk felöltvén az 
anyagiasság és önimádat cséibító palástját. 

Bízva és reménykedve fordulunk most és mindig Hozzád: tarts 
meg szülőföldünkön, emelj fel magadhoz, add meg Atyánk, hogy 
kegyességed tanúi és részesei legyünk, mert Tiéd az Ország, a 
Hatalom és a Dicsőség most és mindörökké. 

Amen. 

HOLLÓSY SIMON SZOBRA. Holiósy Simon (1857—1918) 
festőművész életének utolsó szakasza Técsőhöz kapcsolódik. 
Münchenből hazatelepülve létrehozta a nagybányai művésztelepet, 
melynek Ferenczy Károly mellett, legnagyobb festője volt. Össze-
különbözve a nagybányai festőkkel, növendékeivel nyaranta Té-
csőrc jött. ATisza partján, aNereszen hegy lábánál találta meg szín-
és formavilágát újra. Técsőn festett képei tükrözik a tájat, az itteni 
emberek életvitelét. Az első világháború éveiben végleg a város-
ban telepedett le, s itt is érte a halál 1918. május 8-án. 1919-ig, 
amikor is felesége kívánságára szülővárosában, Máramarosszige-
ten lett eltemetve, Técsőn volt nyughelye a római katolikus teme-
tőben. A técsői művésztelep az ő halálával megszűnt. A ház falán, 
melyben a festő élt, kétnyelvű tábla őrzi emlékét: "Ebben a házban 
élt és dolgozott 1915-től 1918-ig Holiósy Simon neves magyarfes-



tőművész". A református templom mellett a Hollósy-napok kereté-
ben leplezték le 1993. május 3-án Hollósy Simon szobrát. A szobor 
Tóth Emőke szombathelyi szobrászművész alkotása. Az avatáson 
jelen volt a néhai magyar miniszterelnöknek, Antall Józsefnek a 
felesége is. Antall Józscfné, született Fülcg Klára szülei Técsőről 
számiaznak. Az ünnepség fennkölt, bensőséges szellemben zaj-
lott. Megemlékeztek az avatáson Hollósy munkásságáról, különös 
tekintettel itteni tartózkodására. Itt festette többek között a Rákó-
czi-induló több változatát, a Parasztudvar szekérrel (1912), Fák 
vízparton (1916), Önarckép (1916) című alkotásokat, valamint több 
képet a Nereszen hegyről. 

Római katolikus egyházának alapítási ideje 1780. Ettől az évtől 
kezdődően vezetik anyakönyvét. 

Erős pravoszláv egyháza is. Újjáalakult 1949-bcn betiltott gö-
rög katolikus egyháza. 

BEDOHAZA (Bedevlja). 6 km-re fckszikTécsőtől aTisza part-
ján. Lakossága 3300, zömében ukrán-ruszin. Társközségei: Kis-
kirva (Bilovárci), Hlinyáni és Runya. Első írásos emléke 1336-ból 
való, a huszti vár birtokaként említik. A feltárt leletek szerint a Kr. 
е. VI—IV. században is lakott volt. Gazdasági életét meghatározza 
a konzervgyártásra szakosodott állami gazdaság. 

TARACKÖZ(Tereszva). Ukrán-ruszin városi típusú település, 
jelentéktelen magyar részaránnyal. Lakossága 7500 fő, ebből 152 
magyar. Neve a Felső-Tisza jobb oldali mellékfolyójának a nevé-
ből ered, hisz a Tarac és a Tisza összefolyásánál fekszik. Először 
1336-ban említik a források Tharazwye néven. 1373-ban Nagy 
Lajos király Balk vajdának ajándékozta, aki 1404. május l-jén a 
szentmihálykörtvélyesi kolostornak adományozza tovább. 1480-
ban Mátyás király az időközben az udvar tulajdonába került vidé-
ket a Drághflyaknak ajándékozza. A következő századokban is 
sűrűn cserél gazdát. A mezőgazdaság mellett a lakosság szállítmá-
nyozással is foglalkozott: fa-, só- és egyéb áruk usztatása a folyó-
kon, majd a Técsőről Szigetre vezető út megépülte után közúti fu-
varozást is vállalnak. A fa megmunkálásának is nagy hagyománya 
van itt. A múlt század végén idetelepített fűrésztelep és famegmun-
káló üzem beindítására magyar és német telepesek érkeznek a falu-
ba. Az üzem mára korszerűbb és nagyobb lett. Ma már nem ez a 



település egyetlen ipari létesítménye, hanem itt van a járási mező-
gazdasági gépjavító állomás, a gyümölcslépalackozó üzem és a 
malom. A lakosság zömében görög katolikus, de kisebb létszám-
ban római katolikusok és reformátusok is élnek Taracközön. 

SZENTMIHÁLYKÖRTVÉLYES (Hruseve). Ukrán-ruszin, 
román falu. Lakossága 5200 fő, melynek jelentős része román ajkú. 
Károly Róbeit idején a románok kolostort alapítottak itt. 1390-ben 
Antoniusz konstantinápolyi pátriárka sztanropig joggal ruházta fel 
(kivonta minden görög keleti püspökség fennhatósága alól). 1558-
ban a kolostor feloszlik. Az ungi (1646), a munkácsi (1644) unió 
után itt csak 172 l-ben jött létre az egyházi unió. Ekkor 144 pap állt 
át a görög katolikus egyház oldalára. De még 1730-ban is él a régi 
hit. A Disziteusz nevű papot régi hite miatt eltiltják minden papi 
tevékenységtől. 

ALSÓAPSA (Gyibrova). Lakossága 5600 fő, zömében romá-
nok. Neve azAbsolon, Ábrahám névből ered. 1387-ben Alsówapsa. 
1948-tól Gyibrova, a román dumbrava — cserjés, ligetes jclentes 
átalakításával. 156 l-ben épült görög katolikus fatemploma, de mai 
alakját a XVIII. században nyerte cl. Szent Miklós tiszteletére szen-
telték. A boronafal és az előcsarnok födémé korabeli. A templom 
három része közül a keletelt szentély a legalacsonyabb. Meredek, 
kettőzött zsindelytető fedi. A harangláb négyzctalakú, favázas, sá-
tortetős. 

AKNASZLATINA(Szolotvino). Ukrán-ruszin, magyar, román 
városi típusú település. A Tisza mentén, az ukrán—román határ 
mellett található, 25 km-re Técsőtől, a járási székhelytől. Lakossá-
ga 10000 fő. Magyar közel 4000 fő. A legkorábbi írásos emlék 
1360-ból Zlathynaként említi. Az itt talált pénzérmék arról tanús-
kodnak, hogy már a római korban élénk kereskedelem folyt itt. 
Már a XIII. században, IV. Béla korában bányásztak itt sót. Erre 
bizonyítékként megemlíthetjük, hogy Boleszláv lengyel király 
hitvese, IV. Béla leánya meglátogatta az akkor már működő sóaknát. 
Ennek a látogatásnak köszönheti a Kunigunda-bánya a nevét. 1492— 
ben a máramarosi királyi sóbányában dolgozók sztrájkba léptek az 
embertelen munkakörülmények miatt, 1514-ben pedig fel is lá-
zadtak és a bányászok közül sokan csatlakoztak Dózsa csapataihoz. 
A környéken a XVII. és a XVIII. század fordulóján tevékenykedett 
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Iván Pintye betyár, s az ő csapataihoz is sokan csatlakoztak a 
bányászok közül. A Rákóczi-szabadságharc idején Pintye a kurucok 
oldalára állt, s csapatainak segítségével sikerült a kurucoknak el-
foglalniuk Szlatinát. A kuruc szabadságharc után következett a ke-
gyetlen császári megtorlás. A bányát a császári udvar fennhatósága 
alá rendelték. A XVIII—XIX. században egy sor új bányát (aknát) 
nyitnak: Krisztina-bánya (1778), Albert-bánya (1781), Miklós-
bánya (1789), József-bánya (1804), Ferenc-bánya (1808). Ez 
utóbbinak a mélysége 1901-ben már 105 méter. A 45—50 kilo-
grammos sókockákat már ekkor gőzgépek segítségével emelték a 
felszínre. 1870-ben már 440 bányászt foglalkoztattak. A márama-
rosi vasút megépültéig aTiszán szállították a sót. Ezen útvonal főbb 
állomásai voltak: Újlak,Tárkány, Tokaj, Szolnok. Ezeken a megál-
lókon sóraktárakat építettek. Az első világháború alatt a bányák-
ban orosz hadifoglyokat dolgoztattak. Napjainkban korszerű gé-
pekkel termelik ki a sót, az újabban létesített aknákat már automata 
gépsorokkal szerelték fel. A 306 méteres mélységű egykori bá-
nyában allergológiai kórházat rendeztek be 200 férőhellyel, s itt 
elsősorban az allergiai alapon kialakult megbetegedéseket gyógyít-
ják. Az idelátogatók előszeretettel keresik fel a Kunigunda-akná-
ban működő földalatti asztmatikus gyógyhelyet, a Pável-fürdőt, a 
sósfürdőt, a kisszlatinai zöldövezeti üdülőtelepet. 

A szórványban élő magyarság itt erősen őrzi nemzeti identitását. 
A helyi KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére 1989-ben a magyar 
középiskola visszanyerte önállóságát. Az óvodában magyar cso-
port is indult ebben az évben. Az iskola, egyház, tanács egysége 
jelentősen hozzájárul a nemzetiségtudat megőrzéséhez. Az akna-
szlatinaiak római katolikus egyháza 1833-ban keletkezett. Ez év-
től vezetik anyakönyvét. Az 1949-ben betiltott görög katolikus 
egyházát 1989-ben újraindították. Reformátusok és pravoszlávok 
is élnek itt. 

A számadatokkal dúsított ismertető után kikapcsolódásként, mon-
danivalónk alátámasztására álljon itt az aknaszlatinai sóbányászok 
bányászindulója. 

Kárpátalján zokognak á fák, 
Kárpátalján sír a vadvirág, 



Sir az erdő, sír a mező 
Az egész Magyarország egy nagy temető. 
Veri az Isten a magyart, 
Verje is, míg össze nem tart. 
Aki magyar, szeresse egymást, 
Minden magvar tegyen eg' nagy szent fogadást: 
Nem, nem, soha, nem, nem, soha! 
Amíg két ember összetart, 
Nem lehet leg'őzni a magyart! 

Aknaszlatinát elhagyva, jobbról egy új bányász lakótelep mögött 
feltűnik a Tisza és a határ túloldalán Máramarossziget, az egykori 
megyeszékhely. Aknaszlatina után a técsői járást is elhagyjuk, és 
átlépünk a rahói járásba. 

TISZAFEJÉREGYHÁZA (Bilá Cerkvá). 42 km-re fekszik 
Rahótól a Tisza jobb partján. Lakossága 2700, többségben román 
nemzetiségű. Nevét az egykori kolostorról kapta, melynek romjai 
még ma is láthatók a falu határában. Dolgos, igyekvő lakóinak kö-
szönhetően palotáknak is beillő lakóházakat láthat az erre vetődő 
idegen. Területszertc a leggazdagabb, legmódosabb községként 
tartják számon. 

NAGYBOCSKÓ (Velikij Bicskiv). Ukrán-ruszin, magyar, né-
met, román városi típusú település. A Sopurka és a Tisza találko-
zásánál teiül cl. 1944—ig négy falu: Nagy-Bocskó (Orosz-Bocskó); 
Kis-Bocskó, Német-Bocskó, Újbocskó. 1944 után az első három a 
Tisza jobb partján Nagybocskó néven egyesült, s ez a település a 
határ ukrán oldalán maradt, viszont Újbocskó, a Tisza bal partján 
Bocicoiu Mare néven a határ román oldalára került. Nagybocskó 
lakossága 4000 fő, ebből magyar kb. 250. Az első írásos említése 
1373-ból való Boshko alakban. Valószínű azonban nevének erede-
te a Bicskiv családnév mellett, az ukrán bicsok — tinó, bika köz-
névből. 1373-ban 1. Lajos király Balk két testvérének adományoz-
ta. 1556-tól a Báthoriak birtokába kerül. A Rákóczi-szabadság-
harc után német telepesek kerültek a községbe, a Klotild vegyigyár 
1868. február 26-ai alapítása, s felépülése után. A faluban kénsav-
kén-, szóda-, klór-, mészgyár, gépjavító műhely, gépház, kórház, 
vendéglő, iskola működött. Jelenleg a 12 részleggel működő fa-



vegyikombinát több mint 20 féle terméket állít elő. Több ipari lé-
tesítmény is üzemel itt, ami iparosítottá teszi a települést, munkale-
hetőséget teremtve az ittlakóknak. 1796-ban alakult római katolikus 
egyháza, de a hívek a templomuktól megfosztattak, hisz a templomot 
a határ átkerítette a román oldalra. Szórványban élnek itt reformá-
tusok is. Jelentős a pravoszláv egyház. Sajnos a határ nem csak a 
híveket választotta el templomaiktól, hanem a gazdasági szempont-
ból oly fontos vasútvonalat is. A máramarosi vasútvonalnak, mely 
a múlt század végén épült a Magyarországot körülölelő külső vas-
útgyűrű részeként, legfontosabb rendeltetése az aknaszlatinai 
sóbánya kiszolgálása volt. A trianoni határok kialakításakor Ma-
gyarországot megfosztották a külső vasúthálózatától. A cseheknek 
sikerült kiharcolniuk, hogy a vidékkel együtt, az annak legfonto-
sabb kincséhez vezető vasútvonal is birtokukba kerüljön. Ezzel 
magyarázható, hogy az Aknaszlatina utáni szakaszról viszonylag 
könnyebben lemondtak. Nagybocskó után a vasút a Tisza bal partján 
fut tovább, s mivel aTisza közepe a két ország határa, ezért egészen 
a Terebesfehérpatakig terjedő szakasz román fennhatóság alá ke-
rült. A cseh hatóságok megállapodtak Romániával, s így a vonatok 
közlekedhettek ezen a szakaszon is, csak Nagybocskónál a kocsik 
ajtaját lezárták, és Terebesfehérpatakon nyitották ki újra. Szovjet 
időben ezt a román hatóságoknál nem sikerült elérni, állítólag túl 
nagy árat kértek érte. Hasonló esetről pedig a terület vonatkozásá-
ban is beszélhetünk: az ungvári repülőtér kifutópályájáról mai napig 
is a gépek fel- és leszálláskor a szlovák légteret használják. 

Nagybocskónál a Sopyrka völgyében balra letérünk és 12 km 
megtétele után a szórványmagyarság egyik települését érjük el. 

GYERTYÁNLIGET (Kobilccka Poljana). Ukrán-ruszin, ma-
gyar városi típusú település. Rahótól 36 kilométerre a Sopurka két 
ágának a Kis Sopurka (Krajna) és a Szerednyaja Rika összefolyá-
sánál fekszik. Gyertyánligetre Nagybocskóról erdei vasút vezet. A 
XVI. században Kobola Polyana-ként, 1672-ben Suprucz Polia-
na-ként említik az okmányok. Lakossága 3000 fő, ebből mintegy 
670 magyar nemzetiségű. 1774—ben vasgyárat telepítenek ide, amely 
az aknaszlatinai sóbánya számára szükséges eszközöket gyárt. 
1787-ben Dombóról is átköltöztetik ide a vasgyárat. A kereslet 
megnövekedése miatt a helyi vasércbánya képtelen ellátni alap-



anyaggal a gyárat, ezcrt Bedőházáról, Kaszópolyanáról, a Mencsil-
ről is ide szállítják a vasércet. A XIX. század elején évente 1000— 
1500 mázsa vasat gyártanak. A XÏX. században felismerik forrás-
vizének értékét, gyógyhatását, s gyógyfürdőt létesítenek. 1883-ban 
és 1896—97-ben bővítik a vasgyárat és két részre, alsó és felső 
gyárra osztják. Az alsóban gépgyártó, öntöde és szerszámgyártó, 
míg a felsőben hengermű, kovácsműhely és fűrésztelep működött. 
A gépeket vízicrővel hozták működésbe, vízszegény időben ren-
delkezésre állt egy 16 LE-s lokomobil. 1873-ban a bécsi kiállítá-
son a gyár termékei nagy sikert arattak. A századfordulón 250 em-
bert foglalkoztattak. 1964-ben az üzemet szerelvénygyárrá alakí-
tották át, amely különböző szcrelvényidomokat, csapokat, zárósze-
lcpeket gyárt. 1967-től színesfémből is gyártanak különböző ter-
mékeket. Jelenleg nyersanyag terén behozatalra szorul. A gyár 
kapcsolatban áll a kisvárdai Vulkán céggel. 

A település római katolikus egyháza 1786-ban keletkezett. Pra-
voszlávok, görög katolikusok és szórványban reformátusok is él-
nek itt. 1991-től a gyerekek fakultációban tanulják a magyar nyel-
vet, 1994 szeptemberétől megnyílt a magyar első osztály. 

Gyertyánligetről visszatérünk az Ungvár—Rahó főútvonalra. 
TISZALONKA (Luh). 30 km-re fekszik Rahótól, azon a he-

lyen, ahol a Kaszó folyó a Tiszába torkollik. Ukrán-ruszin falu. 
Lakossága 1900 fő. Első írásos emléke 1439-ből való. A múlt 
században aranymosó helyeiről is nevezetes volt. 

Utunk során lassan elhagyjuk a Máramarosi síkságot, egyre 
közelebb kerülünk a Káipátok itteni legmagasabb hegycsoportjai-
hoz. A síkság kis szurdokba szűkül össze, melyet a Tisza alakított 
ki. Mintha tudta volna a folyó, hogy a félelmetes magasságú he-
gyek között a völgyben egykoron a közútnak és a vasútnak is el 
kell férnie. 

TEREBESFEHÉRPATAK (Gyilove). Ukrán-ruszin, magyar, 
elmagyarosodott német település. 1944 előtt alakult a falu Trcbusa 
és Fejérpatak egyesüléséből. Egy 1615-ből származó irat Tribus-
falvának említi. A múlt században vasgyárat nyitottak, majd ennek 
helyén Káhán Kálmán fiai üveggyárat létesítettek, amit 1926-ban 
felszámoltak. Az iparosítással magyarázható a német (akik elma-
gyarosodtak) és a magyar lakosság betelepülése a községbe. Még 



ma is őrzik a magyar nyelvet. Ma márványfejtő bányája és már-
ványtábla készítő üzeme működik. A községtől nem messze emel-
kedik a magasba a Máramarosi havasok kárpátaljai harmadik leg-
magasabb csúcsa az 1940 méter magas Pop Iván csúcs. IttTerebcs-
fehérpataknál, igaz még a Tisza bal partján a kanyarulatnál, meg-
pillanthatjuk az alagútból előbukkanó máramarosi vasútvonalat, 
mely az országhatárt átszelve újra Kárpátalja földjére lép. Terebes-
fehérpataktól Rahón át Ivano-Frankivszk (az egykori Sztanyiszláv) 
felé lehet rajta eljutni. A lakosság hite görög katolikus. A Jézus 
születésére szentelt fatemplom 1750-ben épült. Tetőzete kettőzött. 
A bejárat előtti tornácot oromzatos előtető fedi. Az oromzaton lévő 
háromszögű zsindelytető után emelkedik ki a tetőből a négyzetes 
alapú sátortetős hagymasisakos torony. 

A falut elhagyva az út mentén látható a Ferenc József által 1875-
ben állíttatott Európa közepe-emlékoszlop. 1977-ben felújították 
és akkor került ide az új emlékmű is. 

KÖRTELEP(Kruhlij). KözigazgatásilagTerebcsfehérpatakhoz 
tartozik. 

BARNABÁS (Kosztilivka). 9 km-re fekszik Rahótól a Tisza 
jobb partján. Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1500. írásos emlékei a 
XVII. századtól vannak. Lakói favágók, de a XVIII. századtól 
1866-ig a Barnabás hegyben vasércet is bányásztak. 

KISCSERJES (Vilhovátij). Barnabás társközsége, lakossága kb. 
800 fő, zömében ukrán-ruszin. Munkalehetőséget az itt élőknek az 
erdő, a favágás biztosít. Több ügyeskezű fafaragó és dísztárgyké-
szítő él a faluban. 

RAHÓ(Rahiv). Ukrán-ruszin, magyar, román lakosságú város, 
járási központ a Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyásánál. Ung-
vártól, a területi központtól 209 kilométerre fekszik. Lakossága 
17000 fő, ebből 3000 magyar. 1447-ben említik az okiratok Rahow-
ként. A Tiszába jobbról ömlő Rahó patak völgyében épült a város, 
s a patakról kapta a nevét. A román rohov, oreohov, a szláv orech 
— mogyorós, diós a patak feltehető nyelvi forrása. Maga a város a 
tenger szintje felett kb. 440 méterrel a szűk Tisza völgyében a 3 km 
hosszú és 1 km széles medencében fekszik. A település iparosítása 
a XIX. század derekán kezdődött. Ma kartonpapírgyára, bútorokat 
is gyártó faipari kombinátja, s más ipari létesítményei vannak. Tu-



rizmusa is fejlett. Turistatelepei: Tisza, Borkút, Breckul, Pereleszok. 
1945 után nincs a városban magyar iskola. A Rahói Kartonpapír-
gyár könyvtárának munkatársa Bilics Éva kezdeményezésére 
létrejött a Petőfi Sándor Anyanyelvi és Művelődési Kör. Nezsmák 
Annának és Bilics Évának köszönhetően ma 139 gyerek tanulja 
ismét a magyar nyelvet, játszva, énekelve, mesélve. A római kato-
likus egyháza 1791-ben keletkezett. Szórványban élnek itt refor-
mátusok is. A görög katolikus egyháza az 1949-cs betiltás után 
1994-től újraszerveződött. 1991-ben épült az új pravoszláv temp-
lom. 

A város központjától mintegy 3 km-re a Tiszabogdányi letérő-
nél egyesül a Fekete- és a Fehér-Tisza. A Csornohora hegységet 
két oldalról megkerülő folyók nemhiába kapták nevüket, szemet 
gyönyörködtető látvány a fehér és a fekete színű vizek testvéri 
ölelkezése a boldogan fodrozó habokkal egyesülve. A Csornoho-
ra hegység legmagasabb csúcsa a 2061 méter magas Hoverla, a 
Kelet-Kárpátok legmagasabb csúcsa. A Fekete-Tiszától nyugatra 
a Szvidovec hegység, a Fehér-Tiszától délre a Pop Iván csoportja 

Kísért a múlt. A szovjet eszme "megnyilvánulása" a 
hegyoldalon Kallónál 



látható. A Tisza a történelmi Magyarország legmagyarabb folyója 
volt. Ma már ez a kép teljesen megváltozott. Mindkét ága ukrán 
területen ered. A Fekete-Tisza Kőrösmezőtől 20 kilométernyire 
1200 méterrel a tenger szintje felett ered. Vékony sugárban csepeg 
alá a víz egy nagy kőtáblára és kis patakként rögtön el is tűnik a 
sűrű fenyőerdőben. Rahónál egyesül a Fehér-Tiszával, s így jut el 
Titelig. A Fehér-Tisza forrását nem lehet ilyen könnyen megtalál-
ni. Még a helybeliek sem tudják pontosan, hogy a sok apró ág, ér 
közül melyik is valójában az igazi eredete. Valószínű, hogy a Ho-
verla 2000 m-es magasságából alázúduló kis patakocska az igazi 
Tisza-ág, s ehhez csatlakozik a Tiscsora és innen a neve már Fe-
hér-Tisza. 

A Duna legjelentősebb mellékfolyója, hossza 962,2 km. Kár-
pátalján 201 km hosszan kanyarog Terebesfehérpataktól Jablonov-
káig (Técsőnél) ukrán—román, Újlaktól Badalóig (25,2 km) és 
Szalókától Csapig (17,2 km) ukrán—magyar, Záhonytól pedig egy 
5 kilométeres szakaszon szlovák—magyar határként teszi válto-
zatossá a folyó útját. 

A Felső-Tiszán folyik a folyó a legsebesebben 3,5-5 km/h se-
bességgel. 60—100 méter széles, 1—2,5 m mély, medre kavicsos, 
lejjebb homokos, szinte iható a vize. Feketetisza falunál 5 kilomé-
terre a völgyben ma is látható az a duzzasztógát, amellyel hetente 
kétszer faúsztatásra elzárták a Tiszát. Működik itt egy gyermek-
üdülő is és látható egy millenniumi emlék-facsoport. Szentmihály-
körtvélyes, Lonka, Farkasrév, Felsővisó, Técső, Visk, Huszt vidé-
kén valamikor aranyat is mostak. 870 ezrelék finomságú volt az 
arany, 130 az ezüst. 50 kg homok/kavicsban 2/4, 3/4, 1, 1,5-től 8 
latig (1 lat = 14 g) aranyat találtak. 

A Tisza két ágának találkozásakor olvassuk szeretettel Imre 
Sándor kárpátaljai születésű költő versét, s gondolkodjunk együtt a 
költővel. Lehet vele egyet érteni, lehet nem érteni vele egyet, de 
lehetetlen el nem gondolkodni. 



Imre Sándor: 
Ősszel a meglopott Tiszánál 

Técső , 1990 

Itthon vagyok a Kárpátokban 
s itthon vitt kalászos nyárból 
sorvadó lombú arany őszbe a bánat 
csak azt sajnálom nem hoztam 
levelek toránál a Tiszánál kinyílt 
dalok színe elé Técső elé 
egészben egyetlen ünneplő ruhámat 

Valahol elmaradt balga lelkem 
ott egy piros csíknál a Tisza fölött 
ahol az a drága folyó kettétörött 
hol negyvenöt éve a halak se tudják 
hosszában avagy keresztbe ússzanak 
nem hasadnak-e ők is ketté 
a fölöttük metsző piros csík alatt 

Ott maradt el egyszer a lelkem 
s csak darabokban ingázik 
sohasem egészben a betonhidon 
azt hittem naivan majd beborítom 
testemmel azt a mágikus csíkot 
mely sorsok közt bambán kivirított 
hogy vidám hulláminak megbélyegezve 
még kopottan is csak a "megállj "-t jelezze 

Am friss a festés friss és piros 
de nem lett minden ismét tilos 
s tapsolhatnak eszmék agyukban annak 
hogy útlevélbezárt ablakok vannak 
csakhát a lélek hogyan is járjon 
darabokra szedve erre arra 
mintha az embernek ki magyarnak 



épp a Kárpátokban született 
piros csík lenne a hátára varrva. 

Itthon vagyok hol gyanútlan Tiszáink 
még szőke és fekete egyszerre 
s halaink ösztönösen érzik merre ússzanak 
pedig a szöges kerítés itt is máir ránkszakad 
itt Csak az ember sejti napról-napra 
Nerszenre mint Örmény Ararátra nézve 
génjeinkben vérünkben vagyunk megigézve 

Itthon vagyok a János-bácsik szén ás-gazos 
majd hóval rakott csilingelő szekerénél 
lócás asszonyok mondják a szemükkel 
röpülő ajkaddal a meglopott Tiszánál 
s anyádnál mintha zsákbafogott álmot kérnél 

Itthon vagyok a kórusdalos Tiszaparton 
homlokomtól áillamig otthon-jegyes arcom 
szélvezérelt fűzfavesszők arcciba tartom 
s aztán mint folyánk sodródva-maradva 
hullajtva-gyűjtve tcigulva-szorongva 
elmegyek a világba torkollva egyszer 
megállított toronyóránk ne felejts el 
körmeimmel szedem jel a piros csík másik oldalát 
tajtékzó szívetekkel ti tegyétek ugyanezt ideát 

BILIN (Bilin). Ukrán-ruszin falu. Lakossága 1500 fő. A Feke-
te-Tisza két partján, Rahótól 6 kilométerre fekszik. Első írásos 
emlékei a XVIII. századból valóak. A falu határában van egy piszt-
rángtenyésztő telep. A falu ügyeskezű hímzőasszonyairól neveze-
tes. 

TISZABORKUT (Kvaszi). Ukrán-ruszin lakosságú község. 
Lakóinak száma 1600 fő. A falu a Fekete-Tisza mentén terül el. 
Híres ásványvízfonásáról. Gyógyvizére alapozva működik a Hir-
szka Tisza szanatórium. A község görög katolikus fatemploma a 
XIX. században épült. A "kéznél" lévő építőanyagból, fából ké-
szült a múlt században az egykori zsinagógája is. 



KŐRÖSMEZŐ (Jaszinya). Ukrán-ruszin, magyar, nemet váro-
si típusú település. A rahói járáshoz tartozik közigazgatásilag a 
Fekete-Tisza völgyében, a járási székhelytől, Rahótól 35 kilomé-
terre, a Kelet-Kárpátoknak, s egyben a Máramarosi havasok ukraj-
nai része legmagasabb csúcsainak: a Hoverlának, a Pietrosznak, az 
Ikreknek a lábánál. Lakosainak száma 8100 fő, ebből 900 magyar. 
Első említése 1555-ből Kreusmezew. Neve a kőrisfaerdőben lévő 
kaszálóval (mezővel) magyarázható. Az ukrán neve a jászén—kő-
risfa megfelelője. A Fekete-Tisza völgyének legnagyobb telepü-
lése. 1583-ban a Károlyiak birtoka. A Rákóczi-szabadságharc 
idején a jaszinyaiak Iván Pintye vezetésével külön csapatot állítot-
tak ki. Évszázadok óta közúti majd pedig vasúti határátkelőhely. Itt 
vezet az út a 931 méter magasan lévő Tatár-hágóig, s onnan tovább 
a szomszédos Ivano-Frankivszki területre. Nevét 1743—45 között 
Olcksza Dovhus betyár tette ismertté. Ezekben az években kezdődött 
meg a vízgyűjtők, utak építése, ekkor indult meg a fakitermelés, a 
faúsztatás. Az 1848—49-es szabadságharcban a szegényebb 
lakosok a német telepesek, azaz munkaadóik ellen fellázadtak, amiért 
a szabadságharc bukása után az osztrákok kegyetlenül leszámoltak 
a lázadókkal. A település mellett még ma is felfedezhetők az első 
világháború idejéből származó táborhelyek, lövészárkok nyomai, 
a katonai temetők. A helyi ruszinok közül sokan átálltak az oro-
szokhoz, amiért később ötüket kivégezték, több mint ötvenet 
bebörtönöztek. A kőrösmezeiek 1918. november 9-én kikiáltották 
a "Hucul Köztársaságot", s az aktivisták csatlakoztak a nyugat-
ukrajnai polgári-nacionalista mozgalomhoz. 1919 tavaszán csat-
lakoznak a Tanácsköztársasághoz, melyet áprilisban a románok 
véresen szétvernek. 

1975-ben műszőrmegyárat kezdtek működtetni, s ekkor kezdi 
meg működését a messze földön híres csergckészítő üzem is. Római 
katolikus egyháza 1785-ben keletkezett, ettől kezdve vezetik 
anyakönyvét is. Görög katolikus fatemplomát az 1989-ben újrain-
duló görög katolikus egyháza visszakapta. 

A millenniumi események nagyszabású rendezvénysorozat ke-
retében zajlottak. 1896. augusztus 30-án reggel 6 órakor indult a 
népvándorlást ábrázoló menet. 6 ökör vontatta szekéren vitték a 
magyar címert. Az ünneplő tömeg 9 órakor istentiszteleten vett 



részt. 11 órakor a községháza előtti téren díszgyűlést szerveztek, 
melyen a szónok Pogány Zsigmond járási főszolgabíró volt. Puza 
Antal görög katolikus pap magyarul és ruszinul méltatta a millen-
niumot. 
Az egykori községháza előtt a millennium tiszteletére emlékosz-
lopot állítottak. A mára már eltűntetett emlékoszlopon a következő 
felirat volt olvasható: "Hazánk ezeréves fennállásának emlékére 
896—1896". Több helyen emlékfákat ültettek. 

Görög katolikus fatemploma a XIX. század elején épült, görög 
kereszt alaprajzú. A Feltámadás vagy Sztrukovszka templom 1824— 
ben lett építve. Zömök négyszögű tornya fent nyolcszögbe vált, 
melyen övpárkány fut körbe. A templom belső terében az ikonosz-
táz a XVII. századból való. Kőrösmező és Mezőhát határán található 
a Plitováte templom, amelyet Péter-Pálnak szenteltek. A XVIII. 
század végén épült. Ez is centrális kereszt alaprajzú, de az előbbinél 
a horizontális hatás érvényesül, míg itt a vertikális. Ezt emeli ki a 
nyolcszögre épült sátortető is. Boronafalai zsindelyborításúak. A 
belső fafaragások 1782—85-ből valóak. Harangtornya négyzet 
alaprajzú, egyszerű kivitelű. 

MEZŐHÁT (Lazescsina). Ukrán-ruszin falu.ALazcscsina fo-
lyócska partján, a Hoverla lábánál, Rahótól mintegy 36 kilométerre 
fekszik. Lakossága 3600 fő. A XVII. századtól maradtak fenn írá-
sos emlékek a faluról. 

A falut elhagyva kanyargós szerpetinen, festők ecsetjére kíván-
kozó bércek között, mélyen lent a völgyben tovatűnő falvak, vagy 
talán csak különálló házak után érjük el a Tatár-hágót (Jabloneckij 
pcrevál). Fent a hágón megpihenhetünk, vásárolhatunk szuvenírt, 
megebédelhetünk, s így pihenten, felfrissülve indulhatunk vissza, 
hogy újra gyönyörködhessünk a festői Kárpátok bérceiben. 
Mindenekelőtt az első kanyar után elénk tárul szemből a Hoverla 
2061 m magas csúcsa, amelyet a helybeliek koporsócsúcsként is 
emlegetnek a formája miatt. 



A IIo verla 





Utószó helyett 

A Kárpátok alján és bércein tettünk kirándulásokat. Reméljük, 
hogy minden kedves olvasóban felkeltettük az érdeklődést szülő-
földünk iránt. Szeretnénk, ha az ide látogatót nemcsak a táj mesébe 
illő szépsége, a látnivalók és nevezetességek történelmi nosztalgiája 
vonzaná, hanem észrevenné a mögöttük létező és élő szellemisé-
get, az összmagyarsághoz kapcsolódó és nem meghunyászkodó 
nemzettudatot is. Hosszú évek óta érlelődik bennünk is, mint ahogy 
sok más kárpátaljai magyarban, hogy az évtizedes elnemzetlenítési 
törekvéseket valamiképpen megállítsuk. Ha könyvünkkel nemcsak 
a látnivalók bemutatását sikerült elérnünk, hanem egy kicsit az ol-
vasó érzelmeire is hatottunk, akkor e morzsányi tettünkkel mi is 
hozzájárultunk ahhoz, hogy minden kárpátaljai és nem kárpátaljai 
magyar büszke lehessen szülőföldjére és magyarságára. Soha ne 
kelljen szégyenkeznie vagy eltitkolnia származását. Befejezés-
képpen hadd álljon itt a kárpátaljai magyarság himnusza, amelynek 
szövegét Dupka György írta és Ivaskovics Józ.ve/'zenésítettc meg: 

Levél 

Kedves barátom, miért kérdezel, 
Származásom mondd, miért érdekel? 
Kedves Barátom, feltárom neked a szívem, 
Mert én magyarnak itt születtem. 

Itt, hol a múló kor tükreiben 
Átok fogan és vérző szerelem, 
Erdős-Kárpátok karéjozta sík vidéken, 
Mert én magyarnak itt születtem. 

Sorsunk évgyűrűktől duzzadó fa, 
Gyökeret vert véres múltú fa, 
Bűnös századok viharától megtépetten, 
Mert én magyarnak itt születtem. 



Nem fojtjuk el a feltörő éneket, 
Nem f elejtjük el a gyászos éveket. 
Félj ha a gyávaság most szívedbe mar, 
Ajkunkon tovább lobog az ősi dal. 

S ki-ki mely nép fia s leánya, 
Ezt most soha senki sem tagadja, 
En anyanyelvem büszkén holnap is megvédem, 
Mert én magyarnak itt születtem, 
Mert én magyarnak itt születtem, 
Mert én magyarnak itt születtem... 



Néhány hasznos tudnivaló 

Határátkelőhelyek 

Az ukrán—magyar határon a következő határátkelőhelyek 
működnek: 

Csap—Záhony — nemzetközi közúti és vasúti személy- és 
teherforgalmi; éjjel-nappal, 

Szalóka—Epcrjcskc—nemzetközi vasúti teherforgalmi; éjjel-
nappal, 

Harangláb—Lónya — közúti kishatárforgalmi; nappal, 
Mezó'kaszony—Barabás — közúti kishatárforgalmi; nappal, 
Asztély—Bercgsurány — közúti kishatárforgalmi; nappal, 
Tiszaújlak—Tiszabecs—nemzetközi közúti személyforgalmi; 

éjjel-nappal. 
Az ukrán—szlovák határon a következő határátkelőhelyek 

vehetők igénybe: 
Csap—Tiszaágcscrnyő — nemzetközi vasúti személy- és te-

herforgalmi; éjjel-nappal, 
Ungvár—Nagykapos — nemzetközi vasúti teherforgalmi; éj-

jel-nappal, 
Ungvár—Felsőnémeti — nemzetközi közúti személy- és te-

herforgalmi; éjjel-nappal, 
Kisbcrczna—Ublya —közúti kishatárforgalmi; nappal. 
Az ukrán—román határon három átkelőhely van: 
Nevetlenfalu (Gyákove)—Halmi — nemzetközi teherforgal-

mi; éjjel-nappal, a személyforgalom heti 2 alkalommal (kedden és 
pénteken) kishatármenti, nappal. 

Taracköz—Máramarossziget — közúti kishatárforgalmi; he-
tente 3 alkalommal — hétfőn, szerdán és pénteken, nappal. 

Kistarna (Hizsa)—Nagytarna — közúti kishatárforgalmi, he-
tente háromszor— hétfőn, szerdán, pénteken, nappal. 



Szállodák 

A szállodák minősítését az Ukrajnában elfogadott kategóriák 
szerint közöljük. 

Település A szálloda neve Osztály Férőhely Cím Telefonszám 

Ungvár Uzshorod I 320 Bohdán Hmel-
nyickij tér 2 350-60 

Zákárpáttye Felső В 600 Cirill és Me-
tód tér 5 975-10 

Druzsba Felső В 99 Petrov tábor-
nok u. 12 332-32 

Munkács Zirka 11 191 Lenin u. 2 220-08 
225-31 

Nagyszőlős Vinohrágyiv 11 152 Lenin tér 4 218-95 
218-79 

Huszt Verhovina II 175 Poperecsna u. 1 31 -53 
22 -57 

Csap Ukraina II 73 Lenin tér 1 712-30 
Técső Tyácsiv II 120 Lenin u. 42 223-83 
Perecseny Polonina III 29 Cservonoár-

mijszká u. 27 218-08 
Nagyberezna Cseremha III 54 Lenin u. 36 215 -09 

(Velikij Be-
reznij) 

Ilosva Irsava II 58 Zsovtnevá u. 4 216-41 
(Irsava) 

Ökörmező Verhovina II 51 Lenin u. 56 912—49 
(Mizshirja) 

Volóc Pláj II 58 Puskin u. 21 229-96 
(Volovec) 

Szolyva Kárpáti II 38 Zsovtnevá u. 4 212 -30 
Beregszász Druzsba II 82 Zvilnennyá tér 2 233-38 
Ölyvös Szosznovij Háj 70 Ölyvös 452-17 

(Vilyhivka) motel 



Szanatóriumok 

A szanatórium neve Cím telefonszám Milyen megbete-
gedéseket kezel 

Szonyácsne Zá- Szolyvai járás, 354-21 
kárpáttye Polena 354-51 emésztőrendszeri 
Polena Szolyvai járás, Po-

lena, Lenin u. 96 
511-41 
515-74 

Kvitka Polonini Szolyvai járás, 
Galambos (Holu-
bine) 323-16 и 

Verhovina Ökörmezői járás, 912-25 
Vízköz (Szolymi) 931-44 _ " _ 

Szinyák Munkácsi járás, mozgásszervi, perifé-
Kékesfürdő (Szi- 210-92 riás idegrendszeri, 
nyák) 774-34 sz ív- és érrendszeri 

Kárpáti Munkácsi járás, 
Beregszentmiklós 213-06 központi idegrendszeri, 
(Csinagyijeve) 210-88 szív- és érrendszeri . 

Saján Huszti járás, 22-32 
Visk 223,231 emésztőrendszeri 

Hirszka Tisza Rahói járás, Tisza- 324-73 mozgásszervi, perifé-
borkút (Kvászi) 319-79 riás idegrendszeri, 

emésztőrendszeri 
Kooperátor Ungvári járás, 

Alsószlatina 
(Nyizsnyá Szolot- 793-25 perifériás idegrendsze-
viná) 793-51 ri, szív- és érrendszeri 

Köztársasági aller- Técsői Járás, Akna- 215-00 allergiai alapú megbe-
gológiai kórház szlatina (Szolotvina) 319-36 

565-56 
tegedéseket kezel bá-
nyaterápiáva! (300 m 
mélyen a sóbányában) 



Turistatelepek és -szállók 

Település A telep vagy 
szálló neve 

Osztály Férő-
hely 

Cim Telefon-
szám 

Ungvár Szvitánok II 464 Kosicka u.30 343-17 
Munkács Latorica 11 

111 
310 

G l 
Duhnovics u.90 232-06 

Huszt Nárcisz 
111 
11 

yj 
270 Szlivova u.38 31-70 

Ralió Tisza II 
I I I 

200 
1 Л 

Ivan Franko u. 1 211-65 

Kőrösmező (Jaszinya) Edelvejsz 
in 
III 

J O 

127 Borkanyuk u.9 342-10 
Gyertyánliget II 76 Rahói járás, 
(Kobilecka Poljána) Trembita IV 60 Gyertyánliget 743 
Királymező II 106 Técsői járás, 
(Uszty Csorna) Jálinka IV 63 Királymező 348 
Ökörmező (Mizs- II 99 Rágyánszká 
hirja) Kárpáti Armijá u. 61 914-62 
Felsőszi nevér 
(Szinevirszká Szinevirszke Ökörmezői járás, 
Poljáná) ozero II 114 Felsőszi nevér 
Volóc (Volovec) Pláj II 120 Lenin u. 100 229-72 

Volóci járás, 
Szarvasháza Forel II 120 Szarvasháza 232 
(Zsgyeneve) 
Rónafüred Polonina II 98 Perccsenyi já-
(Lumsori) rás, Rónafüred 512-41 
Ókemencc (Kámjá- Nevicke IV 76 Ungvári járás, 746-81 
nicá) Ókemence 746-81 
Csontos (Kosztrina) Dubovij Háj IV 72 Nagybereznai 

járás, Csontos 255 



Ajánlott irodalom 

Dr. Árpa István: A tiszaháti nemzetisegek életéből (Pillanatképek 
múltunkból), Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 
1993. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 13. sz.) 

Balla D. Károly: Kisebbségi magyar skizofrénia. (Adalékok a 
kárpátaljai magyarság identitástudatának termé-
szetrajzához.) Holnap, 1990. 1. sz. 33—35. p. 

Balla Gyula: Kárpátaljai magyarság 1918—1988. Jelentések a 
határon túli magyar kisebbségek helyzetéről. 
(Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlá-
via), Medvetánc könyvek, Budapest, 1988. 

S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúrtörténete, Berc-
ményi Könyvkiadó 

S. Benedek András: A tettenérhető történelem (Kárpátaljai nem-
zetiség-és kultúrtörténeti vázlat), Intermix Kiadó, 
Ungvár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 28. sz.) 

Boniszlavszky Tibor: (Magyar) zenei élet Kárpátalján, Intermix 
Kiadó, Ungvár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 18. sz.) 

Botlik József—Dupka György: Ez hát a hon..., Mandátum-Uni-
versum, 1991. 

Botlik József—Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve 
Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 
1993. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 11. sz.) 

Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei, Budapest, 1990. 
Dupka György—Horváth Sándor—Móricz Kálmán: Sorsközösség, 

Káipáti Kiadó, Ungvár, 1990. 
Egyetlen bűnük magyarságuk volt (Emlékkönyv a sztálinizmus 

kárpátaljai áldozatairól (1944—1946), Dupka . 
György közreadásában, Intermix Kiadó, Ung-
vár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai Magyar Köny-
vek 13. sz.) 

Extra Hungáriám, a Hatodik Síp antológiája, Hatodik Síp, Buda-
pest—Ungvár, 1992. 



Gortvay Erzsébet: Ezer évig nem volt itt semmi?, Irodalmi publi-
cisztika, Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 
1993. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 17. sz.) 

"Itt élned, halnod kell...", Kárpátaljai honismereti olvasókönyv, 
összeállította és a jegyzeteket írta. S. Benedek 
András, Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 
1993. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 41. sz.) 

Ivaskovics József,Tóth Lajos: Tavaszváró, Kárpátaljai magyar köl-
tők megzenésített versei, Intermix Kiadó, Ung-
vár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai Magyar Köny-
vek 12. sz.) 

Kárpát-medencei magyar paletta (Técsői Hollósy Napok, 1993), 
Szöllősy Tibor összeállításában, Intermix Kiadó, 
Ungvár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 32. sz.) 

Kisebbségi ének a beregi rónán, Kárpátaljai írók antológiája (1919— 
1944), Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 1992. 
(Kárpátaljai Magyar Könyvek 4. sz.) 

Keresztyén Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok alján, Inter-
mix Kiadó, Ungvár—Budapest, 1993. (Kárpát-
aljai Magyar Könyvek 19. sz.) 

Kovács József: Fatemplomok Kárpátalján, Építésügyi tájékozta-
tási Központ, Budapest, 1990. 

Kovács Vilmos: Testamentum, Válogatott versek, Intermix Kiadó, 
Ungvár—Budapest, 1992. (Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 5. sz.) 

Kovács Vilmos: Holnap is élünk, Csokonai Kiadó, Debrecen— 
Kárpáti Kiadó, Ungvár, é.n., 1989. 

Móricz Kálmán: Nagydobrony, Hatodik Síp Alapítvány, é.n. 
Németh Adél: Kárpátalja, Panoráma "mini" útikönyvek, é.n. 
Dr. Oitutay Elemér: "Holnap is felkel a nap", Emlékeim, Intermix 

Kiadó, Ungvár—Budapest, 1993. (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 36. sz.) 

Dr. Palotás Zoltán: A trianoni határok, ineredition, Budapest, 1990. 
Raffay Ernő: Trianon titkai vagy, hogyan bántak el országunk-

kal..., Budapest, 1990. 



Rákóczi virágai, Kárpátaljai történeti és helyi mondák, Intermix 
Kiadó, Ungvár—Budapest, 1992. (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 8. sz.) 

Szabó István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapítvány (Buda-
pest), Új Mandátum Könyvkiadó (Beregszász), 
é.n. 

Szöllősy Tibor: "Teccő nekem ez a hely" (Técső — mondák és 
tények tükrében), Intermix Kiadó, Ungvár— 
Budapest, 1994. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
54. sz.) 

Töredék hazácska, (Kárpátaljai magyar költők versei), Galéria-Éc-
riturc, Ungvár—Budapest, 1994. (Galéria könyv-
tár, 22. sz.) 

Vári Fábián László: Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar 
népballadák, Intermix Kiadó, Ungvár—Budapest, 
1992. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 6. sz.) 
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