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Bevezetés

Kedves Olvasók!

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”1 – Vörösmarty „emléksorának” szellemé-
ben e hétkötetes sorozat elkészítésével mi, alkotók egy érdekes utazás végére értünk. 
Arra hívjuk Önöket, hogy kultúrtörténeti kiadványunk segítségével először képzeletben, 
később pedig – a könyvek vezetésével – akár személyesen, tanítványaikkal is járják be a 
trianoni békeszerződés által szétszakított, ám történelmileg, földrajzilag és kulturálisan 
összetartozó magyarországi és határon túli területeket.

Köteteink – melyek szerkezetében a bemutatott vidékek sajátosságainak megfelelően 
adódnak eltérések – alapvető célja, hogy több szempontból megismertessék a hét nagy 
régió természeti viszonyait, történelmét, kultúráját és művészetét, hangsúlyt fektetve az 
irodalomra, az építészetre, a képzőművészetre, a vallásra, a turizmusra, a gasztronómiá-
ra, valamint a magyarság és a vele együtt élő más nemzetiségek és nemzetek szokásai-
ra, hagyományaira. Mivel a természeti, történelmi és kulturális értékek gazdagsága miatt 
a könyv tartalma nem lehet teljes, arra törekedtünk, hogy a jelentősebb személyeket,  
a főbb kulturális szempontokat ragadjuk meg, és ezeken keresztül, az összegyűjtött is-
mereteket érdekességekkel színezve mutassuk be az adott területet.

Az olvasmányos fejezetek után egy kreatív feladatsor segítségével mélyedhetnek el 
az olvasók még jobban a különböző korszakokban, a kiemelkedő személyiségek életé-
ben. Ezt követi egy ajánlott irodalomjegyzék, amely útmutatásul szolgál, ha szeretnék 
még alaposabban megismerni a régió kultúrtörténetét, valamint egy többnyelvű hely-
ségnévtár, amely az adott vidék részletes feltérképezésében lehet a segítségükre.

A Tiszától a Sajóig. Észak-Magyarország, Kelet-Felvidék és Kárpátalja című kiad-
vány hozzávetőlegesen a Kárpát-medence északkeleti és keleti vidékéről ad áttekintést. 
A történelmi Magyarország idejében ezt a területet nevezték Felső-Magyarországnak 
(Hungaria Superior), amely Borsod, Zemplén, Abaúj-Torna, Szepes, Ung, Bereg és 
Ugocsa vármegyéket jelentette. Ezekből egy délnyugat felé nyitott, patkó alakú területet 
emeltünk ki, amely három ország – Magyarország, Szlovákia és Ukrajna – között oszlik 
meg. Ennek ellenére az ezeréves összetartozás gyökereit továbbra is őrzi a táj, s a kol-
lektív emlékezetbe ágyazva a lakosság is.

Az itt élő nemzetiségek a történelem során bevándorlással vagy betelepítéssel kerül-
tek a területre. Már a honfoglaló magyarok – akiknek a derékhada a térségben található 
Vereckei-hágónál küzdötte át magát a Kárpátok hegyvonulatain a 9. században – szá-
mos szláv nyelvű népcsoportot találtak itt. A Vereckei-hágóhoz kapcsolódik egy későbbi 
fontos esemény is. II. Rákóczi Ferenc átvonult rajta a seregével, s e jelképes tettel kezdő-
dött meg a szabadságharc, melynek történetében Bereg megye egyébként is nagy sze-
repet játszott, ugyanis területén, Beregszászon, Tarpán és Váriban bontották ki először  
a Rákóczi-szabadságharc zászlóit, melyeken a következő latin felirat szerepelt: „Cum 
Deo pro patria et libertate” (’Istennel a hazáért és a szabadságért’).

Napjainkban a Kárpát-medence északkeleti és keleti vidékén élő, szlovákokból és ru-
szinokból álló szláv népessége azonban több évszázados bevándorlási hullám nyomán 
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alakult ki. Nagyobb számban a tatárjárás után jelentek meg. A keletről törzsi formában 
érkező ruszinokat (dolisnyákokat, bojkókat, lemkókat, huculokat) összefoglalóan rutének-
nek nevezték, mivel Ruténia (Ruscia) területéről származtak, amely akkor a Kijevi Rusz 
megjelölésére szolgált. A tatárjárás után hozzájuk kapcsolódtak szervezett betelepítés 
révén a német nyelvű szászok, akik elsősorban a városi kultúra megteremtésében ját-
szottak fontos szerepet. Ez a népesség a 18. században bővült ki a galíciai zsidókkal, 
akik sokáig szigorúan őrizték keleti hagyományaikat.

A megjelenített vidék tehát évszázadok óta sok nemzetiségű: bár sűrű politikai vál-
tozások kereszttüzében, de együtt élnek itt magyarok, szlovákok, ruszinok, szászok, 
romák, zsidók és románok. Kötetünk főként a magyar művelődéstörténeti hagyományo-
kat és az itt élő magyar embereket helyezi előtérbe. A nemzetiségek együttélése követ-
keztében természetesen számtalan közös vonás fedezhető fel a hagyományokban és  
a hétköznapokban – a népzenétől a gasztronómián át a nyelvi sajátosságokig.

A nemzeti sokszínűség egyben vallási sokszínűséget is jelent. Találunk itt katolikus 
és protestáns (evangélikus és református) közösségeket, de számtalan kis- és szabad-
egyház is virágzik. Emellett a térségben megerősödött a görögkatolikus irányzat, amely 
a római és bizánci hitelveket és szertartásokat ötvözi. Ezt az irányzatot sokáig nem 
ismerte el a hagyományos bizánci hitelveket követő ortodox, más néven görögkeleti 
vallás, amely sok tekintetben ma államvallás Ukrajnában. A térségben szórványként 
jelen van még a zsidó vallás ortodox és neológ irányzata, bár a ma már jobbára csak 
emlékhelyül szolgáló zsinagógáik többségéből kulturális intézményeket alakítottak ki.  
A csodarabbik tevékenységének jellemzése után a „csodarabbik útját” bejárva több te-
lepülés zsidó múltját ismerhetjük meg.

Ennek a vidéknek a gazdasága számtalan hagyományos vonást őriz. A mezőgaz-
daságban még ma is fontos szerepet játszik a hegyvidéki pásztorkodás, amely etnikai-
lag is megosztja a társadalmat (elsősorban a szlovákokhoz és a ruszinokhoz köthető), 
de a folyóvölgyekben a földművelés is jelentős. Az exportálható termékek zöme – só, 
fa, erdei termékek – inkább nyersanyagnak tekinthető. Az egyetlen kivételt talán a tokaji 
bor jelenti, amely évszázadok óta kedvelt terméke a lengyel piacoknak. Mindez azt is 
jelenti, hogy a tágabb régióhoz viszonyítva ez egy viszonylag szegény, magára hagyott 
vidék, amely legfeljebb a hagyományok őrzésében jár élen. A terület modernizálását 
megnehezíti, hogy a 20. században a polgári jellegű közösségek számaránya nagy-
mértékben csökkent.

A vidék lakosságának életében a következő nagy trauma már a II. világháború ide-
jén, 1944-ben kezdetét vette, amikor a Kassai Csendőrkerülethez tartozó területeken 
elkezdték a zsidó lakosság deportálását. Ezt követte 1944 novemberében és decembe-
rében a magyar és a német ajkú férfilakosság összegyűjtése. A civil lakosság köréből 
hivatalosan a tizennyolc és ötven év közötti férfiakat először tizenhárom gyűjtőpontra 
toborozták, majd gyalogosan hajtották télvíz idején Szolyvára. Valójában a legidősebb 
fogoly, akiről tudunk, hetvenhat éves, míg a legfiatalabb tizenhárom éves volt. Miután az 
egész vidékről begyűjtötték a férfiakat, az Uzsoki-hágón keresztül gyalogosan hajtot-
ták őket Sztarij Szamborig. Innen marhaszállító vagonokba zsúfolva vitték tovább őket  
a Szovjetunió különböző lágereibe, ahonnan a foglyok nagy része soha nem tért haza.

A nagyobb városok – Miskolc, Sárospatak, Nagyszőlős, Beregszász, Munkács, 
Ungvár, Eperjes, Kassa – és vonzáskörzetük, illetve a felső-magyarországi útirajzok 
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keretében bemutatott települések ismertetésekor elsősorban e helyszínek történel-
mét, nevezetességeit, híres szülöttjeit, illetve más kiemelkedő személyiségeit állítottuk  
a középpontba. A művelődéstörténeti témák mellett azonban helyet kaptak a különbö-
ző szabadidős programok is: rövid leírást kapunk a Miskolci Állatkert és Kultúrparkról, 
a Lillafüredi Állami Erdei Vasútról és állomásairól, a miskolctapolcai barlangfürdőről, 
érintőlegesen említjük a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt, illetve a Monok 
melletti, horgászati és kirándulási lehetőséget nyújtó víztározót. Bepillantást nyerhetünk 
néhány fesztivál programjába: a Tokaj Fesztiválkatlan tavasztól őszig tartó színház-
előadásaiba és koncertjeibe, a Sipot-vízesés melletti többnapos rendezvénybe, illetve  
a tarpai Szatmár-Beregi Szilvanapok és az ungvári Bercsényi Feszt elnevezésű hagyo-
mányőrző fesztiválba.

 Kulturális egységnek tekinthetők a magyar nyelv ápolásának kiemelkedő központjai: 
Vizsoly, ahol a gönci református prédikátor, Károlyi Gáspár elsőként fordította le magyar 
nyelvre a teljes Bibliát, illetve a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom, ahonnan Kazin-
czy Ferenc irányította a nyelvújítást a 19. század elején, és ahol napjainkban A Magyar 
Nyelv Múzeumának modern épületében követhetjük nyomon a magyar nyelv fejlődését. 
Kultúránk fontos részét képezi a hegyaljai borvidék és annak története, valamint a szat-
mári és a beregi népi hagyományok sokasága.

A 2015-ben hungarikummá lett Vizsolyi Biblia mellett részletesebben bemutatjuk 
a magyarság más értékeit is: „a királyok bora és a borok királya”, azaz a tokaji aszú 
2013-ban vált hungarikummá. Ezzel kapcsolatban röviden bemutatjuk az aszúsodás 
folyamatát. A 2017-ben hungarikumként bejegyzett hollóházi porcelán történetéből több 
érdekességet is megtudhatunk, például azt, hogy kezdetben Hollóházán készítették  
a Forma–1-es nagydíjakat. Szintén hungarikum a szatmári szilvapálinka, melynek készí-
téséhez csak a penyigei nemtudom szilva és a besztercei szilva használható fel.

Várak, kastélyok, templomok és más egyéb műemlékek hosszú sorát mutatjuk be, 
kiemelve például a sárospataki, a munkácsi vagy a krasznahorkai vár jelentőségét.  
A történelmi tények mellett hangsúlyosak a szájhagyomány elemei is: megismerhetjük  
a Szinevéri-tóhoz vagy a Sipot-vízeséshez kapcsolódó legendát, Krasznahorka vagy 
Beregszász kialakulásának, illetve Eperjes neve eredetének mondáját. Továbbá emlí-
tést érdemel az utolsó magyar népballada, a Penyigei népballada, amely egy 1905-ös 
tragédia emlékét örökíti meg: a Szenke patakba fulladt kilenc kislány szomorú történetét.

Reméljük, kötetünk felkelti a kedves olvasók érdeklődését, és személyesen is meg-
látogatják a bemutatott területeket. Nemzetünk múltja így válhat élő, nemcsak az iskola-
padban elsajátított, hanem valóságos ismeretté, gazdagítva a felnövekvő nemzedékek 
lelkét, életét. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően megtartó reménnyel tekinthetünk 
a jövőbe, hiszen ahogy Babits Mihály is írja: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazda-
gabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”2 

Az alkotók
 





9

Introduction

Dear Reader,

„The reputation of a nation without memories is only a shadow.”In the spirit of Vörösmarty’s 
„series of memories”, by creating this seven-volume series, we, the creators, have 
reached the end of an interesting journey. We invite you to visit the Hungarian and cross-
border areas torn apart by the Treaty of Trianon that are historically, geographically and 
culturally cohesive, first in your imagination and later – led by these volumes – even in 
person, together with your students, with the help of our cultural history publication.

The basic aim of our books - in the structure of which there are differences according 
to the characteristics of the presented regions – is to acquaint the reader with the 
history and natural environment of the seven great regions from several aspects, with 
an emphasis on literature, architecture, fine arts, religion, tourism, gastronomy, as well 
as the customs and traditions of Hungarians and other nationalities living with them. As 
the content of the book cannot be complete due to the richness of historical, natural and 
cultural values, we instead sought to capture the more significant persons and the main 
cultural aspects, and through these, tried to present the given area by adding some 
interesting details.

After each chapter, there is a set of creative tasks to help readers to deepen their 
knowledge of the different eras, and the lives of prominent personalities. This is followed 
by a recommended bibliography, which can provide guidance on which spiritual paths 
to follow if you want to learn more about the cultural history of the region. Finally, a 
multilingual directory of sites can help to map the area in detail.

The volume “From the Tisza to the Sajó – Northern Hungary, Eastern Felvidék and 
Kárpátalja” gives an overview of the north-eastern and eastern regions of the Carpathian 
Basin. In the time of the so-called historical Hungary, this area was called Upper 
Hungary (Hungaria Superior), which meant the counties of Borsod, Zemplén, Abaúj-
Torna, Szepes, Ung, Bereg and Ugocsa. Of these, we have highlighted a horseshoe-
shaped area open to the southwest, which is divided between three countries – Hungary, 
Slovakia and Ukraine. Nevertheless, the roots of the thousand years togetherness are 
still preserved in the landscape and are also embedded in the collective memory of the 
inhabitants.

The nationalities living here have historically come to the area through migration or 
resettlement. The conquering Hungarians – whose army fought their way through the 
Verecke Pass in the Carpathian Mountains in the 9th century – found many Slavic-
speaking ethnic groups already here. There is also a later important event related to the 
Verecke Pass. Ferenc Rákóczi II marched through the Verecke pass with his army, and 
with this symbolic act, began the war of independence, in the history of which Bereg 
County played a major role, as the flags of the Rákóczi War of Independence were 
unveiled for the first time in this region (in Beregszász, Tarpa and Vári) which had the 
following Latin inscription: “Cum Deo pro patria et libertate” (“With God for Fatherland 
and Liberty”.) 
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However, the Slavic population of Slovaks and Ruthenians now living in the north-
eastern and eastern parts of the Carpathian Basin are the result of centuries of waves 
of immigration. They appeared in greater numbers after the Tartar invasion. Rusyins 
(Dolinyans, Boykos, Lemkos, Hutsuls) arriving in tribes from the east were collectively 
called Ruthenians because they came from the territory of Ruthenia (Ruscia), which 
at that time was used to denote the Kievan Rus. After the Tartar invasion, German-
speaking Saxons were resettled here, who played an important role, especially in the 
creation of urban culture. The population was expanded in the 18th century with Galician 
Jews, who strictly preserved their Eastern traditions for a long time.

The region has thus been multi-ethnic for centuries: although in the crossfire of 
dense political changes, Hungarians, Slovaks, Ruthenians, Saxons, Roma, Jews 
and Romanians live here together. This volume mainly focuses on Hungarian cultural 
historical traditions and the Hungarians living here. As a result of the coexistence of 
several nationalities, of course, there are numerous common features in traditions and 
everyday life - from folk music through gastronomy to the language specificities.

National diversity also means religious diversity. There are Catholic and Protestant 
(Lutheran and Reformed) communities here, furthermore, a lot of free and independent 
churches are also flourishing. In addition, the Greek Catholic church that combines 
Roman and Byzantine beliefs and rites, has strengthened in the region. For a long 
period of time, this branch was not recognized by the Orthodox religion, also known 
as the Greek Orthodox religion, which in many respects is the state religion in Ukraine 
today. The Orthodox and Neolog branch of the Jewish religion are still thinly scattered 
in the area, although most of their synagogues, which are now only used as memorials, 
and serve as cultural institutions. After familiarising ourselves with the activities of the 
wonder rabbis, we can get to know the Jewish past of several local settlements by 
following in the “footsteps of the wonder rabbis”.

The economy of this region has plenty of traditional features. Hill farming still plays 
an important role in agriculture today, which also divides society ethnically (it is mainly 
practiced by Slovaks and Ruthens), but farming is also significant in the river valleys. 
Most products that can be exported – salt, wood, forest products – are raw materials. 
Perhaps the only exception is Tokaj wine, which has been a popular product on Polish 
markets for centuries. All this also means that, compared to the wider region, it is a 
relatively poor, secluded region that is at most at the forefront of preserving traditions. 
The modernization of the area is hampered by the fact that the number of middle class 
communities has greatly decreased in the 20th century.

The next great trauma in the life of the local population was during World War II, in 
1944, when the deportation of the Jewish population began in the areas belonging to 
the Gendarmerie District of Kassa, followed by the rounding up of the Hungarian- and 
German-speaking male population in November and December 1944. Men between 18 
and 50 years of age were first officially summoned to thirteen collection points and then 
driven to Szolyva on foot in the depths of winter. In fact, the oldest prisoner we know of 
was 76 years old, while the youngest was 13 years old. Men were gathered from all over 
the region; they were driven on foot through the Uzsók Pass to Sztarij Szambor. From 
there, crowded into cattle wagons, they were transported to various camps all over the 
Soviet Union, from which most of the prisoners never returned.
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When detailing the larger cities – Miskolc, Sárospatak, Nagyszőlős, Beregszász, 
Munkács, Ungvár, Eperjes, Kassa – and their catchment areas, as well as the settlements 
presented in the framework of the road maps of Upper Hungary, we focused primarily 
on their history, sights, famous natives and other prominent personalities. In addition 
to cultural history topics, there are also various leisure programs included in the book: 
there is a short description of the Miskolc Zoo and Cultural Park, the Lillafüred Forest 
Railway and its stations, and the cave bath of Miskolctapolca. Furthermore, there is 
a brief description of the Zsóry Thermal Spa in Mezőkövesd and the reservoir in the 
vicinity of Monok, which offers lovely fishing and walking opportunities. We can get a 
glimpse into the program of some festivals: the theatre performances and concerts of 
the Tokaj Festival from spring to autumn, the multi-day event taking place next to the 
Sipot waterfall, as well as the Szatmár-Bereg Plum Days in Tarpa and the traditional 
festival in Ungvár known as the Bercsényi Feszt. 

We consider the most outstanding Hungarian language centres as a cultural unit: 
Vizsoly, where Gáspár Károlyi, the Calvinist pastor of Gönc was the first to translate 
the entire Bible into Hungarian, and Széphalom (part of Sátoraljaújhely), from which 
Ferenc Kazinczy led the renewal of the Hungarian language at the beginning of the 19th 
century, and where its development is displayed in the modern building of the Museum 
of the Hungarian Language. An important part of our culture is the Hegyalja wine region 
and its history, as well as the multitude of folk traditions of Szaatmár and Bereg.

In addition to the Vizsoly Bible, which was named as a Hungarikum in 2015, several 
other cultural assets of the Hungarians are presented; for example, “the King of Wines, 
The Wine of Kings”, i.e. the Tokaji aszú was named as Hungarikum in 2013. The process 
of producing Tokaji Aszú utilising “noble rot” is also described. Interesting details are 
presented concerning the history of Hollóháza Porcelain Works, which was registered 
as a Hungarikum in 2017, such as the fact that the Formula 1 Grand Prix Trophy was 
initially made in Hollóháza. Another Hungarikum is the Plum Pálinka of Szatmár, for 
the production of which only the so-called “Unknown Plum” from Penyige or plums 
harvested in Beszterce can be used.

A long list of castles, chateaux, churches and other monuments are presented, 
emphasizing the importance of the castle of Sárospatak, Munkács or Krasznahorka. 
In addition to the historical facts, the volume also focuses on the related oral tradition: 
the legend related to Lake of Szinevér or the Sipot Falls, as well as the legend about 
the founding of Krasznahorka or Beregovo, and the origin of the name of Eperjes are 
also described. Also worth mentioning is the last Hungarian folk ballad, the Penyige 
ballad, which commemorates a tragedy in 1905; the sad story of nine girls drowned in 
the Szenke stream.

We hope that the geographical and spiritual landscapes described will attract your 
interest, so that you will visit the region, thus, a vivid, real-life experience (that is, additional 
knowledge not exclusively gained in school) of the past that enriches our nation will also 
enrich the soul and life of future generations. We hope that if this succeeds, we can look 
to the future with hope, because – as Mihály Babits writes – “Without the past there is no 
future; the richer your past the more threads you have that tie you to a future.”

The Authors
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„Hol a Sajó szép vidékén…”3 

Miskolc története

Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye a síkság és hegy vidék találkozásánál fekszik. 
A település az őskortól folyamatosan lakott volt, és a 14. századtól a régió kereskedel-
mi központjává vált. Nevét – Györffy György (1917–2000) történész szerint – a Miskóc 
nemzetségről kapta, amelyet elsőként Anonymus említ a 12. században, a Gesta Hun-
garorum című művében.

A város súlyosan megszenvedte a török hódoltság időszakát, majd többször gazdát 
cserélt a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) alatt. A több évszázados háborúskodás, 
a visszatérő pestis- és kolerajárványok, valamint az árvizek sokszor visszavetették a 
fejlődést, de a város mindig új erőre kapott. Sok magyarországi településhez hasonlóan 
a 19. század nagyarányú fellendülést hozott Miskolcnak: korszerű épületeket emeltek, 
villamosvonalat építettek. A trianoni békeszerződés (1920. június 4.) itt is visszaeséshez 
vezetett, majd kezdetét vette a lassú javulás. Erre azért is kerülhetett sor, mert a város-
nak több szempontból át kellett vennie az elcsatolt Kassa szerepét. Miskolc így a tágabb 

Miskolc
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környék közlekedési csomópontja, gazdasági és kulturális központja lett. 1945 után né-
hány környező települést – Diósgyőrt, Hejőcsabát, Görömbölyt, Szirmát és Hámort – is 
a városhoz csatoltak.

Kohászati múltja miatt Miskolcot korábban „acélvárosnak” nevezték. Az elmúlt év-
tizedekben a település jelentős változásokon ment keresztül, és az ezredforduló utáni 
időszakban egyre gyakrabban emlegetik „zöld városként”, mivel a magyarországi tele-
pülések közül elsőként csatlakozott a környezet védelmét és fenntarthatóságát szem 
előtt tartó „Zöldebb Városokért” mozgalomhoz.

Miskolcot a kulturális rendezvények (Bartók Plusz Operafesztivál, CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál) és nagyszabású városi programok (például a kocsonyához 
kapcsolható farsangi események) teszik híressé az országban.

 

„Ez víg város, jó lesz itt nekünk”4 

Miskolc nevezetességei

A címbeli idézet a népszerű színésznő és első magyar operaénekes, Déryné Szép
pataki Róza (1793–1872) tollából származik. Déryné akkor jegyezte le ezeket a szava-
kat, amikor 1818-ban Miskolcra érkezett. Majd az ő és színésztársai kezdeményezésére 
még az 1848–49-es szabadságharc előtt elkezdték építeni a romantikus és klasszicista 
stílusú Miskolci Nemzeti Színházat, melynek első igazgatója a később híressé vált 
színészdinasztia alapítója, Latabár Endre (1811–1873) lett.

Miskolc
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A Széchenyi és Déryné utcában álló épületet többször renoválták és korszerűsítet-
ték. Az 1896-os millenniumi ünnepségekre bevezették a légfűtést, a 20. század elején 
pedig a villanyvilágítást. Kialakítottak új ablakokat és öltözőket, a színpad elé pedig árkot 
a zenekarnak. A szinte újjávarázsolt épületet húsvétkor adták át. Az ünnepségen Her-
czeg Ferenc (1863–1954) író köszöntő sorait olvasták fel. Az 1990-es években ismét 
felújított épület mellett helyet kapó Dérynéudvarban találkozhatunk többek között Dé-
ryné és Latabár Endre szobrával. A 21. század jelentős újítása, hogy 2011-től jeltolmács 
is közvetíti az előadásokat, 2013-ban pedig megalakult a Miskolci Balett.

Miskolcon 1996-ban nyílt meg a Színháztörténeti és Színészmúzeum. Itt a kőszín-
házhoz és a színészekhez kapcsolódó iratokat, emlékeket, jelmezeket és díszletterve-
ket tekinthetjük meg.

A Bartók téren áll a neobarokk stílusú 
Zene palota, amely 1927-ben készült el, még-
hozzá amerikai újjáépítési kölcsönből. Az 
épület homlokzatán Bartók Béla (1881–1945) 
domborműve látható, s itt működik a zene-
szerzőről elnevezett zeneművészeti intézet 
is. A Zenepalotának fontos szerepe van a 
város kulturális életében, négyszáz fős hang-
versenyterme és orgonája révén. A hang-
versenyterem előtt Liszt Ferenc (1811–1886) 
mellszobra és Hubay Jenő (1858–1937) he-
gedűművész és zeneszerző szobra látható. 
Hubay többször is koncertezett Miskolcon, 
ahol zeneiskolát neveztek el róla.

A tetemvári temetőben az erdélyi fatemp-
lomok mintájára készült református Deszka
templom akár Miskolc egyik szimbóluma is 
lehetne, hiszen 17. századi megépülése óta 
háromszor építették újjá. Az első és a má-
sodik épület állaga erősen megromlott, ezért 
volt szükség a renoválásra. A harmadik temp-
lomot az 1990-es években egy férfi felgyújtot-
ta, s csaknem porig égett. A miskolciak nem 
egy teljesen új épületet szerettek volna, ha-
nem az eredeti „másolatát”, ezért a tűzvész 
után még menthető részeket is felhasználták 
a munkálatok során. Az épületről a miskolci 
születésű Szabó Lőrinc (1900–1957) emléke-
zik meg A miskolci „deszkatemplom”-ról című 
versében, melyet édesanyja halálakor írt.

Az Avas hegy lábánál található Miskolc 
egyik fő nevezetessége, az avasi reformá
tus templom, amely a legrégebbi belvárosi 
épület. Az eredeti templomot még a 13. szá-

Miskolc, Deszkatemplom
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zadban építették román stílusban, majd később, az épület bővítésekor gótikus stílusúra 
formálták. A 16. századi török támadások idején a templombelső annyira megsérült, 
hogy újjá kellett építeni, ekkorra már a reformátusok vették birtokba. Ugyancsak a 16. 
században egy harangtornyot is állítottak a templom mellé. Eredeti és új orgonája kül-
földön is ismert, a hazai és a Magyarországra látogató orgonaművészek szívesen meg-
szólaltatják itt a hangszerek királynőjét. A templom falán emléktábla őrzi a „magyar 
Luther”-nek is nevezett nagy reformátor, Dévai Bíró Mátyás (1500 k. – 1545) emlékét, 
melynek tanúsága szerint Dévai „előbb a lutheri, majd a kálvini reformáció apostolaként 
e szószékről hirdette Isten tiszta igéjét az Úr 1543. esztendejében”. Egy másik em-
léktábla az ellenreformáció üldözöttjeinek állít emléket. A közeli temetőben található a 
színész Latabár család nyughelye és az 1849-es miniszterelnök, Szemere Bertalan 
(1812–1869) sírköve.

Diósgyőr négytornyú várához villamossal utazhatunk a belvárosból. A várat a ta-
tárjárás után kezdték építeni, de ma is álló gótikus formája az Anjou-királyok – Károly 
Róbert és Nagy Lajos – uralkodása idején alakult ki. A vár később a mindenkori magyar 
királynék jegyajándéka volt. Megfordult itt Cillei Borbála, Podjebrád Katalin, majd Ara-
góniai Beatrix és Habsburg Mária is. A török hódoltság idején sokat romlott az épület 
állapota. Részletes régészeti feltárása és teljes helyreállítása csak az elmúlt évtize-
dekben valósult meg. Napjainkban a várhoz kapcsolódóan hagyományőrző történelmi 
játékokat (királynék tavasza, diósgyőri várjátékok), zenei fesztiválokat és sportrendez-
vényeket tartanak. A várfalon emléktábla jelzi, hogy 1847 nyarán itt járt Petőfi Sándor 

Miskolc, diósgyőri vár
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(1823–1849). További érdekesség, hogy az 1998 és 2009 között használt kétszáz forin-
tos papír bankjegy hátulján a diósgyőri vár volt látható.

A királyi vadaskertet még Nagy Lajos alapította a diósgyőri vár mellett, a mai állat-
kertet pedig 1983-ban nyitották meg. Eredetileg csak a környék állatvilágát mutatták be, 
később egzotikus állatok – teve, majom, antilop, tigris, leopárd, hüllők és papagájfajok 
– is kerültek ide. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark részt vesz nemzetközi fajmegőrző 
programokban is, amelyek révén a természetes élőhelyükről kipusztult állatok az állat-
kertekben fennmaradhatnak (mint például a Miskolcon megtekinthető Dávid-szarvas). 
Az állatkert részeként Európában egyedülálló módon 1998-ban létrehoztak egy termé-
szetvédelmi szoborparkot, amelyben kipusztult állatok életnagyságú szobrai tekinthetők 
meg. A szoborparkban emléket állítanak világhírű természettudósoknak is. Érdekesség, 
hogy a világon először itt állítottak szobrot a szenvedélyes természetvédő zoológusnak 
és írónak, Gerald Durellnek (1925–1995).

Miskolc Palóczy utcai zsinagógáját 1963-ban lebontották. Az 1850–1860-as évek-
ben, egy bécsi építész tervei alapján épült Kazinczy utcai zsinagóga megmaradt, s 
egyben a megye egyetlen működő zsidó temploma lett.

A belvárosban, a Szinva patak partján látható a miskolci származású Szanyi Borbála 
(1979–) szobrászművész alkotása, amely a több száz emberéletet megmentő kutyának, 
Mancsnak (teljes nevén Miskolci Sátán Mancs) állít emléket. Mancs 1994-ben született 
Miskolcon, s még életében, 2004-ben szobrot kapott. Miután 2006-ban elpusztult, em-
lékművénél naponta több gyertyát is meggyújtottak.

Miskolc, Mancs
(Szanyi Borbála, 2004)



18

„…csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg 
hazádat…”5

Nevezetes miskolciak
 

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) a szabadságharc ide-
jén többször járt Miskolcon, így 1706-ban is. A fejedelem 
a monda szerint a Dőry-kúriában szállt meg. Itt az inas 
figyelmeztette, hogy számolja meg a szobasarkokat, kü-
lönben nem lesz szép álma. Amikor megkérdezte tőle, mit 
álmodott, Rákóczi egy darab papírra írta le. A fiú magánál 
tartotta az írást, ám amikor a császáriak a városra törtek, 
az inast leszúrták, a papír pedig elveszett. Innen szárma-
zik a mondás arra az esetre, ha egy szép dolog kudarcba 
fullad: „Elveszett, mint Rákóczi álma.”

Vályi András (1764–1801) földrajztudós és pedagó-
gus Miskolcon született, és tanulmányait is itt kezdte meg. 
Lőcsén megismerte Kazinczyt, akinek később munkatár-
sa lett. Vályi a pesti egyetemen a magyar nyelv első tanára 
lett 1791-ben.

A Szózat zeneszerzője, Egressy Béni (1814–1851) 
a miskolci református gimnáziumban tanult. 2014-ben em-
léktáblát helyeztek el a tiszteletére, 2016-ban pedig egy 
egész alakos szobrot állítottak az emlékére.

Miskolcon született a Laborfalvi Róza (1817–1886) 
művésznevet használó kiváló drámai színésznő, Benke 
Judit, akit a realista színjátszás úttörőjeként tartanak 
számon. Laborfalvi 1848. március 15-én a Bánk bán 
előadásán ismerkedett meg Jókai Mórral (1825–1904), 
akihez hamarosan feleségül is ment. 1857-ben játszott 
a Miskolci Nemzeti Színház megnyitóján, melyen Jókai 
beszéde is elhangzott. A miskolci színház kapcsán már 

említett Déryné pedig Miskolcon halt meg.
Az „utolsó magyar polihisztor”, „a madarak atyja”, Herman Ottó (1835–1914) Mis-

kolcon kezdte meg tanulmányait. A szabadságharc leverése után lakatosinas lett, mér-
nöknek készült, ám a természet szeretete erősebb volt, így azzal kezdett foglalkozni: 
természetkutató és zoológus lett, emellett néprajzkutató, régész és politikus is. Később 
a Miskolcon talált szakócák nyomán ő állította, hogy Magyarország területén éltek ős-
emberek. Ennek alapján indult meg itthon az őskőkorszak és a barlangok kutatása. Her-
man Ottó 1885-ben az avasi református templomban kötött házasságot. 1893 és 1896 
között Miskolc országgyűlési képviselője volt. A világháború miatt először Budapesten 
temették el, de hamvait 1965-ben a felsőhámori temetőben helyezték végső nyugalom-
ra. A madarak hasznáról és káráról (1901) című, lexikonjellegű műve ma is használható 

Miskolc, Dőry-kúria

Miskolc, Nemzeti Színház
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annak ellenére, hogy egyes részei elavultak. E kötetének előszava haza- és természet-
szeretetéről is tanúskodik: „Hiszen Téged ezer év kevés öröme és tenger bánata, vére 
és verítéke kötött e földhöz, mely […] igazi, egyetlen magyar hazád. Jól tudod Te édes 
Népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat; […] értelemből 
fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez […].” 6

A „nagyon-nagy író-asszony”, Kaffka Margit (1880–1919) a miskolci irgalmas rendi 
nővéreknél tanult. Tanári oklevele megszerzése után visszatért Miskolcra, ahol a pol-
gári leányiskolában tanított. Itt jelentek meg első versei és novellái, itt házasodott meg 
és született fia. Nem sokkal később elszakadt a várostól, Szegeden és Budapesten élt. 
A Park utcai könyvtár Kaffka nevét viseli.

1900. március 31-én született a városban Szabó Lőrinc költő, műfordító, aki család-
jával még kisgyermekként Balassagyarmatra költözött. 1956. október 23-án, egy miskol-
ci irodalmi esten köszöntötték őt. Ennek emlékét tábla őrzi a Kossuth u. 11. szám alatt.

Miskolc első olimpiai bajnoka, a birkózó Repka Attila (1968–) szintén a város szü-
löttje. Repka a Diósgyőri Birkózó Club színeiben négyszeres Európa-bajnok lett, s az 
1992-es barcelonai olimpián aranyérmet szerzett.

„Csendes, szerény világ ez…”7

Barangolás Miskolc környékén

„Csendes, szerény világ ez
S talán vad egy kicsit,
De énnekem pihenni
Oly kedves mégis itt.” 8

Bár Lillafüred Miskolc része, a város határától mint-
egy 5 kilométerre helyezkedik el. A Petőfi által Svájc-
hoz hasonlított táj fő látványossága a mesterséges Há-
mori-tó, a Palotaszálló és a 20 méter magas vízesés.

Kazinczy Ferenc a görögországi, sziklás völgy, 
Tempe nyomán „magyar Tempé”-nek nevezte ezt a he-
lyet, amely gróf Bethlen András (1847–1898) minisz-
ter támogatása révén kezdett üdülőhellyé válni. Nevét 
is az ő javaslatára kapta: Bethlent 1882-ben felkeres-
ték lokálpatrióta helyiek, hogy megköszönjék a fejlesz-
téssel kapcsolatos támogatását, egyben kérték, hadd 
nevezzék el a települést őróla. A miniszter azonban 
elhárította ezt, és unokahúgát, a Lillának becézett Vay 
Erzsébetet (1860–1941) javasolta névadónak.

A másfél kilométer hosszú és 9 méter átlagos mély-
ségű Hámoritó a Garadnapatak felduzzasztásával 

Lillafüredi-vízesés
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jött létre. Az egykor Diósgyőri-tónak nevezett 
állóvizet ma csónakázótónak használják.

A neoreneszánsz stílusú Palotaszálló, 
amely 1925 és 1929 között épült fel, 2015-
ben bekerült a hungarikumokat összegyűjtő 
Magyar Értéktárba. A rendszerváltás után az 
épületet felújították. Ekkor nyerte el mai for-
máját a Palotaszálló alatt található függőkert 
is. Ennek állomásai különböző teraszok: a Fi-
atalság és a találkozások terasza, a Vízesés 
terasza, ahonnan kilátás nyílik a Szinva víz-
esésére, a Virágok terasza, a Zene terasza, 
a Szobrászat terasza, ahol szobrokat és más 
képzőművészeti alkotásokat helyeztek el, il-
letve a Költészet terasza, ahol József Attila 
(1905–1937) születésének 100. évfordulójá-
ra állított szobrát is megtekinthetjük. A költő 
1933-ben egy írótalálkozón vett részt Lilla-
füreden, s itt ismerte meg az újságíró Vágó 
Mártát, akihez az Óda című verset írta. A mű 
részletei egy nőalakot formázva jelennek meg 
a szobor melletti falon.

Az eredetileg fa és szén szállítására épült 
Lillafüredi Állami Erdei Vasút az 1920-as 
évek második felétől egyre inkább az idegen-

forgalom céljait szolgálja. A kisvasút Miskolcot elhagyva több turisztikai célpontot érint: 
Diósgyőrnél a várat, Lillafürednél a vízesést, az Annamésztufabarlangot, a Szent Ist
váncseppkőbarlangot, a Szeletabarlangot (amely ősembermaradványok lelőhelye), 
a függőkertet, a Hámori-tavat, a Palotaszállót, a Herman Ottóemlékházat, a libegőt 
és a Molnársziklát. A Fazola-kohó megállónál érhető el a 200 évnél idősebb, Fazola 
Henrik (1730 k. – 1779) építette Őskohó, a Közép-Garadnánál a Pisztrángkeltető (ahol 
csak az ott tenyésztett halakat árulják).

A Miskolctól 6 kilométerre 
lévő Miskolctapolca különleges 
barlangfürdője már a középkor-
tól ismert volt, de széleskörű fej-
lesztése csak az I. világháború 
után indult meg, miután Miskolc 
városa megvásárolta a terüle-
tet. Elkészült a termálfürdő és 
a strand, az építkezések során 
pedig újabb és újabb nagy vízho-
zamú gyógyforrásokat fedeztek 
fel, így a fürdő folyamatosan bő-
vült. Miskolctapolca a régió egyik 

Lillafüred, Palotaszálló

Miskolctapolca, barlangfürdő
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turisztikai központjává vált. Arborétum, 
csónakázó tó épült, amelyhez egyre több 
vendéglátóipari intézmény kapcsolódott.

Az 1977-ben alapított Bükki Nem
zeti Park Magyarország első nemzeti 
parkja, amelyen áthalad az Országos 
Kéktúra útvonala is. A nemzeti park te-
rületén több mint ezeregyszáz barlang 
található, többek között az ősemberek ál-
tal bizonyítottan lakott Szeleta-barlang és 
Istállóskői-barlang, de ide tartozik a lilla-
füredi Anna-barlang és a miskolctapolcai 
tavasbarlang is. A Bükki Nemzeti Parkban 
megcsodálható a térség különleges állat- és növényvilága.

A földvárakról elnevezett Szilvásvárad – Lillafüredhez hasonlóan – népszerű kirán-
dulóhely. Itt található a Szalajkavölgyi Sziklaforrás és Fátyolvízesés. Ez utóbbi 
az erdei vasút végállomása. A közelben látogathatjuk meg az Istállóskőibarlangot, 
valamint az 1860 körül épült, a Pallaviciniek által neobarokk stílusúvá alakított Erdődy
Pallavicinikastélyt. A napóleoni háborúk idején Magyarországra menekített lipicai 
ménest több állomás után az 1950-es években Szilvásváradra költöztették. A lipicai – 
melynek története a 16. század végén kezdődött –, nemzeti kinccsé nyilvánított lófajta.

 

Szilvásvárad, Fátyol-vízesés

Szilvásvárad, Erdődy-Pallavicini kastély
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„Az ember kincs után sovárog…”9 

Rudabánya, Szendrő és Edelény

A magyarországi vas- és színesfémbányászat 
központjának, Rudabányának a környékén 
régóta folytatnak bányászati tevékenységet. 
Erre utal a településnév szláv eredetű előtagja 
(ruda ’érc, vasérc’). Az itteni bányában a vas-
ércen kívül sokféle színesércet, elsősorban 
rezet találtak, így a 14. századra a település 
a bányavárosok közé emelkedett. A város 
gótikus temploma is ebben az időben épült. 
A 16. századra Rudabánya jelentősége csök-
kent, a török portyák miatt pedig fokozatosan 
elnéptelenedett a város. 

Az ércbányászat jelentősége a történelem 
folyamán szorosan összekapcsolódott a politikai változásokkal. A Rákóczi-szabadság-
harc idején, a pénzverés igénye miatt, ismét felértékelődött a rézbányászat szerepe 
a környéken, de ez csak a szatmári békéig (1711) tartott. A bányászat a 19. századi 
iparosítás nyomán egy időre ismét fellendült. Némi hanyatlást követően Trianon után – 
mivel a felső-magyarországi bányavárosok többsége Csehszlovákiához került – ismét 
bővítések következtek, s a hely a szocialista iparosítás egyik alapjává vált. S bár itt 
működött Magyarország egyetlen vasércbányája, azt 1985-ben bezárták, mert nyilván-
valóvá vált, hogy sem a vas, sem pedig a rézérc kitermelése nem gazdaságos. Emiatt 
a település lakossága megint apadásnak indult.

Az európai őstörténet egyik fontos leletegyüttesének első darabját Rudabányán ta-
lálta meg Hernyák Gábor (1928–2013) geológus 1965-ben. Ezek a leletek, melyeket 
a mocsaras terület őrzött meg, a Rudapithecus hungaricus („Rudi”) és az Anapithecus 
hernyaki maradványairól ismertek. Az első ásatások az 1970-es évek elején kezdőd-
tek meg, majd az 1990-es évektől elismert nemzetközi szakemberek is bekapcsolódtak 

a kutatásokba. 1999-ben került elő az eddigi 
legteljesebb Rudapithecus-koponya („Gabi”), 
a 2000-es évek elején pedig más, ugyan-
ehhez a típushoz tartozó csontok, valamint 
Anapithecus-maradványok kerültek felszínre. 
A rudabányai ásatásokon több mint kétszáz-
ötven emberszabású lelet került elő, köztük öt 
koponyával.

A tudósok szerint a Rudapithecus fán élt, 
négy lábon járt, 120-130 centiméter magas 
és 18-26 kilogramm volt, növényekkel táplál-
kozott. A rudabányai ásatások során gazdag 
növényvilág maradványait találták meg a ku-

Rudabánya, bányató

Rudabánya, Rudapithecus Látogatóközpont
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tatók, valamint igazolódott, hogy az állatvi-
lág is színes volt: élt itt mamut, medvekutya, 
őselefánt, gazella és háromujjú ősló is. Ezek 
az állatok jól érezték magukat a Pannon-tó 
közelében. A rudabányai leletek többségét 
megtekinthetjük a Rudapithecus Látogató
központban.

Rudabányától 1,7 kilométerre található 
egy bányató, amelynek meredek sziklafala 
a bányászat következtében alakult ki. A cso-
dálatosan kék vizű tavat vadregényes táj ve-
szi körül. Fürödni benne, mint a bányatavak 
többségében, nem szabad, ugyanis nem le-
het tudni, mire számíthatunk. Gyorsan mé-
lyül, néhol a 60 méteres mélységet is elérheti, a kellemes felszíni hőmérséklettel szem-
ben sokkal hidegebb lehet a víz a felszínhez közel, és a tó a bányászatból adódóan 
veszélyes tárgyakat (például drótot, bányagépet) is magában rejthet.

Rudabányától északkeletre található a meleg forrásai miatt is kedvelt Szendrő. A te-
lepülést 1312-ben említik először, vára szintén a 14. századból származik. A vár első 
ismert kapitánya az a Cselenfi Sándor fia János volt, aki 1330-ban a Károly Róbert és 
családja elleni, Záh Felicián-féle merényletet meghiúsította. 

A 16. század második felének politikai és vallási megosztottságát próbálta a maga 
javára fordítani Szendrő és Krasznahorka várának ura, Bebek György. A szendrői vár 
a három országrész határán feküdt, és Bebek hol a reformációt és az Erdélyi Fejede-
lemséget, hol pedig az ellenreformációt és a Habsburgokat támogatta. Végül a törökök 
fogságába esett. A várat ekkor a Habsburgok foglalták el. Ezt követően felépítettek egy 
új erődítményt, a Németvárat, majd a védelemre alkalmasabb Felsővárat.

A 17. század első felében jelentős református iskola működött a településen, mely 
elsősorban a helybeli nagyszámú kálvinista nemesség igényeit szolgálta ki. Az 1760-as 
évekre készült el ma ismert alakjában az Assisi Szent Ferenctemplom. 1836-ban 
a szendrői zsidó hitközség első rabbija, Wolf Tannenbaum (1787–1873) jesivát, azaz 
felsőbb fokú izraelita iskolát alapított a településen, mely egyike volt a Magyar Királyság 
leglátogatottabb jesiváinak.

Az 1896-ban megépült Bódvavölgyi vasút sokat számított Szendrő további fej-
lődése szempontjából. 1929-ben, Klebelsberg Kunó (1875–1932) kultúrpolitikájának 
részeként megkezdődött az új katolikus népiskola építése. A mai iskola eredeti szár-
nya építésének anyagi alapját főleg egy szántás közben megtalált gótikus, közel 2 kilo-
grammos szentségtartó (monstrancia) jelentette, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum 
megvásárolt. A szentségtartót aranyozott ezüstből készítették 1430 körül, Luxemburgi 
Zsigmond uralkodása idején.

1661-ben a szentgotthárdi győző, Raimondo Montecuccoli (1609–1680) császári tá-
bornok Szendrőre érkezett húszezer fős, az erdélyi fejedelmet a török ellen támogatni 
hivatott seregével. 1683-ban Sobieski János lengyel király a Bécs alatti diadalból haza-
térőben megszállt Szendrőn. Gvadányi Sándor fogadta, aki ezért nemesi címet kapott 
és családját honosították, ugyanis ősei Itáliából költöztek Magyarországra. Unokája, 

Szendrő vára
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a rudabányai születésű Gvadányi József 
(1725–1801) ismert író volt.

Gróf Csáky István (1635–1699) két kas-
télyt is építtetett Szendrőn. Az alsó vár helyé-
re emeltnek már csak a maradványai láthatók, 
a másik, amelyet Csákykastélyként tartanak 
számon, egy barokk stílusú épület a Fő utcá-
ban.

A város szülöttje Róth Zsigmond (1830–
1885), ő készítette például a régi Nemzeti 
Színház és a Nyugati pályaudvar díszes üveg-
tábláit. A családi hagyományt fia, az üvegfes-
tő és mozaikművész Róth Miksa (1865–1944) 
folytatta.

A Szendrőtől 7 kilométerre fekvő Szalonna 
a közelében lévő sós vizű forrásról kapta a 
nevét (slana ’sós’). A község egyik neveze-
tessége a református templom, melynek 11. 
századi rotundájában (körtemplom) értékes 
freskók maradtak fenn. A 18. században ha-
ranglábat emeltek a templom elé. A 19. szá-
zadban épült BónisGedeonkastélyban ál-
talános iskola működik.

A Bódva völgyében, Szendrő és Miskolc 
között félúton fekszik Edelény. A kisváros 
részben a borsodi földvár helyére épült (az 
egykori Borsod falu ma a település egyik vá-
rosrésze). A török időkben többször elnépte-
lenedett vidéken a 19. századtól indult meg 
a fejlődés: cukorgyárat építettek, barnasze-
net bányásztak. A 20. században Borsod 
után Finkét is a településhez csatolták. Lát-
ványosságai közé tartozik a Szent Kereszt 
görögkatolikus templom, a finkei református 
és római katolikus templom, valamint a barokk 
stílusú L’Huillier–Coburgkastély. Ez utóbbi 
a hetedik legnagyobb magyarországi kastély.

Szalonna, református templom

Edelény, L’Huillier–Coburg-kastély

Szendrő, Csáky-kastély
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„Bornemissza Gergely, szaporábban nyergelj!”10 

Mezőkeresztes és Vatta

Mezőkeresztes már az őskor óta lakott volt. 
Jártak itt a szkíták, az avarok és a hunok is, 
amit jól mutat az itt talált aranylelet, mely 
aranyszarvasokból, oroszlánfigurákkal díszí-
tett aranyláncból, valamint százharminchat 
darab arany félgömb alakú pitykéből (dísz-
gombból) áll, és amelyet a Magyar Nemze-
ti Múzeumban őriznek. A település a nevét 
onnan kapta, hogy a tatárjárás után IV. Béla 
johannita szerzeteseket (keresztes lovago-
kat) telepített le itt. A 14. században Diós-
győrhöz tartozott, majd V. Lászlótól kapott 
városi rangot. Az 1552-es egri ütközet után 
Bornemissza Gergely (1526–1555), a tüzes kerék kifejlesztője Mezőkeresztes mellett 
vívott csatát a törökökkel, de a túlerőben lévő ellenfél legyőzte. Az 1596-ban itt zajlott 
mezőkeresztesi csatát „borsodi Mohács”-nak is nevezik. A Miksa császár és Báthory 
Zsigmond (1572–1613) irányította keresztények kezdeti sikereiket ünnepelték, ám a me-
nekülő törökök visszafordultak, és lemészárolták őket. Mezőkeresztes térsége csak 
a török kiűzése után kezdett magához térni. 

A település egyik ismert épülete a Hoffmannkastély, ahol állítólag Munkácsy Mi-
hály is járt, és a környéken ihletet merített Honfoglalás című munkájához.

A felújított városháza előtt áll a település 99 hősi halottjának emléket állító I. vi
lágháborús emlékmű, amelyet 1927-ben 
avattak fel.

A mezőkeresztesi tájházat eredeti 
formájában a 20. század elején építette 
egy házaspár. Generációkon keresztül 
lakták, később üresen állt, majd megvet-
te az önkormányzat, és pályázati pénzből 
felújította. Sok berendezési tárgyat a helyi 
lakosok ajánlottak fel.

Érdemes ellátogatni a 15 kilométerre 
lévő Mezőkövesdre, ahol a Zsóry Gyógy 
és Strandfürdőben lehet kikapcsolódni. 
Az itteni hévíz 1968-ban hivatalosan is 
gyógyvíz minősítést kapott. 1952-ben jött 
létre a Matyó Múzeum, amelynek kiállítá-
sa bemutatja a környékbeliek életét, szokásait, beleértve a Mezőkövesd környéki, világ-
hírű matyó népviseletet és hímzést. A piros, kék, sárga, zöld, fekete és lila fonalakkal 
készített motívumok közül a legismertebb a rózsa, a madár és a csigavonal.

Mezőkeresztes, Hoffmann-kastély

Mezőkeresztes, tájház 
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Vatta neve valószínűleg török eredetű (jelentése ’újszülött teve’), a helyi hagyomány 
szerint viszont a pogány Vata nevéből származik. A falu két helység összeolvadásából 
keletkezett a 14. században. A török dúlások sok kárt okoztak, ezért ide is telepeseket 
hívtak a 18. században. Szintén ebben a században épült az itáliai eredetű Odescalchi 
család barokk kastélya, amely a 19. században nyerte el végső formáját. Az épületben 
iskola működik, melyet a település szülöttjéről, Szemere Bertalanról neveztek el. Az 
Odescalchiak vagyonuk jelentős részét a török kiűzésére fordították, amiért I. Lipóttól bi-
rodalmi főhercegi címet és szerémségi birtokot kaptak, ez alapozta meg magyarországi 
jelenlétüket. A család egyik tagja, Odescalchi Benedek (1611–1689) XI. Ince néven pápa 
lett, és fontos szerepet játszott annak a katonai szövetségnek a létrehozásában, amely 
1699-ben felszabadította Magyarországot az oszmán törökök uralma alól.

 

Vatta, Odescalchi-kastély
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„Tebenned reméltem, Uram…”

Szerencs rövid története és nevezetességei

Szerencs, a Tokaj-hegyaljai borvidék nyugati kapuja a térség egyik fontos kereskedelmi 
központja. Története során sokszor került különböző politikai ellentétek, háborúk – pél-
dául a Bocskai-, majd a Rákóczi-szabadság-
harc – ütközőpontjába.

A szerencsi várat a 16. században kezd-
ték építeni. Az építkezés akkor vett nagyobb 
lendületet, amikor a település és környéke 
Rákóczi Zsigmond birtoka lett, aki az erdélyi 
fejedelemségről lemondva ide vonult vissza 
1608-ban. Majd ugyanebben az évben meg-
halt, és a szerencsi református templomban 
temették el, melynek nyugati oldalán látható 
az arcképe is, a következő idézettel: „Te-
benned reméltem, Uram, hogy nem leszek 
porrá mindörökké.” Rákóczi Zsigmond fiai,  
I. Rákóczi György (1593–1648), Pál és Zsig-
mond Szerencsen születtek, de apjuk halála 
után máshol építkeztek, és a fejlesztés megállt. A harmincéves háború magyarországi 
küzdelmei során a vár a Habsburgok kezére került, tőlük vívta vissza I. Rákóczi György 
1644-ben.

A szerencsi református templomban került sor 1605-ben Bocskai István (1557–1606) 
erdélyi és magyarországi fejedelemmé vá-
lasztására.

1889-ben épült fel Szerencsen az akko-
ri Európa legnagyobb cukorgyára, amelyet 
2008-ban zártak be. A Szerencsi Csokoládé
gyár – Magyar Kakaó- és Csokoládégyár Rt. 
néven – 1923-ban indította meg a termelést, 
kezdetben csak kakaó, majd táblás csokolá-
dé gyártásával. A céget a Stühmer család, 
a Magyar Cukoripari Rt. és a Hangya Szövet-
kezet hozta létre. Kedvezőek voltak a gazda-
sági feltételek, mert a trianoni békeszerző-
dést követően már nem kellett félni az osztrák 
és cseh édesipari konkurenciától, miközben 
a hazai piacon megnőtt az igény az itthoni 
termékek iránt. Kezdetben csak kakaót, majd 
táblás csokoládét gyártottak. 1927-ben jelent 
meg a Boci csoki, a „cicás kakaó”, majd a ko-
nyakmeggy és a macskanyelv, valamint a Tibi 

Szerencs, Rákóczi-vár

Szerencs, az egykori cukorgyár
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csokoládé, amely nevét az alapító Stühmer Frigyes 
(1843–1890) unokájáról kapta.

A II. világháború után ez a gyár sem kerülhette el az 
államosítást. Noha a választék szűkült, a gyár termékei 
így is keresettek maradtak, mivel a külföldi édesipari 
termékek nem jutottak el a hazai boltokba. A rendszer-
váltás alapvető változást hozott. A szerencsi gyárat 
a Nestlé vette meg, amely itt építette ki regionális ka-
kaó- és kávéipari központját. 2018-ban a Nestlé átadta 
a „szerencsi” csokoládévédjegyet a Szerencsi Bonbon 
Kft.-nek, amely már 1996-tól kezdve gyártott különféle 
„szerencsi” csokikat.

1967-ben dr. Petrikovits László (1901–1972) sze-
rencsi orvos, műgyűjtő és patrióta felajánlotta a vá-
rosnak az akkor 400 000 darabot számláló képeslap
gyűjteményét. Ennek nyomán jött létre a Zempléni 
Múzeum. Az időközben egymilliósra bővült, és folya-
matosan gyarapodó gyűjteményt a nagyközönség és a 
kutatók számára is hozzáférhetővé tették. A szakem-
berek – követve a Petrikovits-féle beosztást – elkülö-

nítették a földrajzi, a képzőművészeti, az üdvözlő, a tematikus és a különleges techni-
kával készült lapokat. A gyűjtemény értékes része az országok szerint rendszerezett 
földrajzi lapsorozat. A tematikus lapok között a történelmi eseményektől a híres em-
bereket ábrázolókig minden megtalálható. Nagy érdeklődésre tarthatnak számot azok 
a lapok, amelyeket híres külföldi vagy magyar képzőművészek készítettek, korlátozott 
példányszámban. Vannak különleges technikával készült lapok is, amelyek anyaguk, 
a betűk domborított nyomása vagy szétnyithatóságuk miatt térnek el a megszokottól.

„Édes szülötte földem…”

Monok története

A 13. században már biztosan meglévő Mo-
nok neve a szláv monoh (‚szerzetes’) szóból 
származik. Egyes feltételezések szerint a falu 
már a honfoglaláskor létezett, mások szerint 
csak a tatárjárás után jött létre. A település 
birtokosa a faluról elnevezett Monaky család 
volt. A reneszánsz stílusú kiskastélyt, melynek 
bejárata fölé a család címere került, Monaky 
János építtette 1570–1580 körül. Az épít-
ményt erődfallal vették körül, amely részben 

Szerencs, cukorgyári emlékmű
(Ekker Róbert, 2009)

Monok
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ma is látható. Az épületet a 17. században bővítették egy bástyatoronnyal, ahol a halálos 
ítéleteket hirdették ki, ugyanis a Monakyak pallosjoggal rendelkeztek. Amikor a család 
a 17. században férfiágon kihalt, Monaky Anna hozzáment Andrássy Mátyáshoz, ezáltal 
az uradalom az Andrássyakhoz került. 1620–1625 körül felépült az eredetileg barokk 
stílusú, majd a klasszicizmus jegyében átalakított Andrássykastély. Ez a 18. század-
ban kiegészült egy díszteremmel, melynek négy sarka a négy égtájat jelképezi, illetve 
egy rokokó stílusú kápolnával. Itt őrizték Szent Orbán ereklyéjét, amelyet XIV. Kele-
men pápa adományozott Andrássy Istvánnak. A gróf azt remélte, hogy a szent ereklyéi, 
amelyek ma a monoki római katolikus temp-
lomban láthatók, megvédik a környék sző-
lőhegyeit a fagytól és a jégesőtől. A kastély 
épületében 2010-ig iskola működött.

Monokon született Kossuth Lajos 
(1802–1894), az Andrássyak által tiszti lak-
nak építtetett, copf stílusú házban, mely 
a mai formáját 1994-ben nyerte el. A koráb-
bi felújítás során díszes cserépkályhákat 
raktak, egy kandallót azonban meghagytak, 
mivel állítólag ennél melegedett élete első te-
lén a csecsemő Kossuth. A gyermeket még 
születése évében megkeresztelték a tállyai 
evangélikus templomban. A szülőház hom-
lokzatán látható Kossuth Lajos 1911-ben ké-
szült melldomborműve. Az épület 1949-től 
működik emlékházként. Ekkor még Kossuth 
kevés személyes tárgya volt itt látható, példá-
ul a kormányzóelnöki díszkard. 1994 óta láto-
gatható az „Édes szülötte földem, Zemplén” 
című emlékkiállítás, mely bemutatja Kossuth 
életútját, személyes tárgyait (például a tori-
nói ivópohár) és a történelmi eseményeket 
is (például a Függetlenségi nyilatkozat egy 
példánya). Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–
1975) 1960-ra elkészült szobrán Kossuth La-
jos bal kezével kardja markolatát fogja, jobb 
kezében a jobbágyfelszabadítás dokumen-
tumát tartja, kifejezve a szobor keletkezése 
idejének történelemszemléletét. A legenda 
szerint Kossuth járt a híres sátoraljaújhelyi 
rabbinál, Teitelbaum Mózesnél (1759–1841), aki azt mondta neki: „Olyan leszel, mint 
aki meglátta az égő csipkebokrot. A szavad kiáltani fog, a Seregek Ura naggyá tesz, és 
hosszú életet ad neked Bábel vizei mellett.”

A monoki római katolikus Sarlós Boldogasszonytemplom 1814-ben épült klasz-
szicizáló stílusban. A falai néhol olyan szélesek, hogy – a szájhagyomány szerint – ki-
lenc kislány kört táncolhat rajtuk. A templom mellett építették fel a Kálváriát 1910-ben, 

Monok, Kossuth Lajos szülőháza

Tállya, az evangélikus templom harangja
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amely azóta búcsújáróhely. A református templom 1791-ben épült azzal a feltétellel, 
hogy a gyülekezet fogja működtetni.

A falu közelében lévő Ingvárhegy tövében, a Gilippatak gátjával egy mestersé-
ges víztározót hoztak létre, amely a horgászat kedvelőinek és a turistáknak is kedvelt 
célpont.

 

„Ezen Hegy-allyának Tokaj a címere…”

Tokaj város története

„Ezen Hegy-allyának Tokaj a címere,
[…]
Tokajt, ki nem látta, oly nagynak gondolja,
Nagy roppant kerített városnak fontolja.
De ki eljő nézni, semminek számolja.
Nagy hírét és nevét a feje elállja.”

Így írt a Tokaj-hegyaljai borvidék névadójáról, Tokaj városáról a 18. századi krónikás, 
Debreczeni Ember András. Tokaj a hegyvidék és az Alföld találkozásánál, a Tisza és 
a Bodrog összefolyásánál fekszik. A Tisza túlpartján, vele szemben található Rakamaz, 
amely az 1956-ban ott talált honfoglalás kori, turulmadarat ábrázoló korongokról lett 
nevezetes. A környék mindig kereskedelmi központnak számított, a földrajzi adottságok 
pedig kedveztek a szőlőtermesztésnek és a bortermelésnek.

A települést és a hegyet először a 11. században említik Tokaj néven. Földvára a  ta-
tárjárás idején elpusztult, a 14. századra viszont megépült a tiszai átkelőhelyet felügyelő 
kővára. Tokaj és környéke a 15. században a Hunyadi, majd a Szapolyai családé volt. 
A törökök 1565-ben foglalták el a várat. Ekkor esett el a várkapitány, Némethi Ferenc, 

aki költő, zsoltárszerző és a Vizsolyi Biblia 
lefordításának egyik mecénása volt. Róla 
nevezték el a városi könyvtárat, amely előtt 
egy szobor őrzi az emlékét. A török kiűzése 
után a város és környéke a Rákócziak tu-
lajdonába került. Az ekkorra leromlott álla-
potú várat II. Rákóczi Ferenc nem építtette 
újjá, hanem inkább leromboltatta, nehogy 
az ellenség kezére kerüljön. Az építményt 
mégis a fejedelemről nevezték el Rákóczi
várnak. A régi vár tövében két zsidó temető 
található.

A szabadságharc bukása (1711) után 
Tokaj királyi kamarai város lett, és kivált-
ságai révén a térség politikai és gazdasági 

Tokaj, a Jézus Szíve templom és a Bacchus-kút
(Szanyi Péter, 1990)
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központjává vált. Sokat elárul a múltról, hogy a városban még ma is található katolikus, 
református, evangélikus, görögkatolikus és görögkeleti templom vagy imaház. A zsi-
nagóga felújított épületében ma a Paulay Ede Színház, valamint egy konferencia- és 
koncertterem működik.

Az egykori serház ad otthont a Világörökségi Bormúzeumnak. A hazai szőlészet-
borászat hagyományos eszközeinek megtekintésén kívül a látogatók interaktív módon 
ismerkedhetnek meg a spanyol, a portugál, a francia, az olasz, a német és az osztrák 
borvidékekkel. A látogatók virtuális utazás részesei lehetnek léghajón, kerékpáron vagy 
autón, érintve a tokaji borvidék termőhelyeit és nevezetes pincéit. Megismerkedhetnek 
olyan gasztronómiai különlegességek receptjeivel, melyek tokaji bor hozzáadásával ké-
szülnek.

Egy Rákóczi utcai, ágyúgolyós háznak nevezett épület egykor Klapka György 
(1820–1892) főhadiszállása volt. Különlegessége, hogy falában egy 1848–49-es, ere-
deti állapotában meghagyott ágyúgolyó látható. Bodrogkeresztúron szintén áll egy 
ágyúgolyós ház: a Dereszla Pincészet falában meghagyták azt a golyót, amelyet Klapka 
György lövetett ki 1849. január 22-én.

A nyaranta megrendezett Tokaji Írótábor 1972 óta a magyar irodalmi élet fontos 
rendezvénye. A tábor az írók fontos találkozóhelye, ahol nemcsak esztétikai problé-
mákkal foglalkoznak, hanem közéleti kérdéseket is megvitatnak. A nyári táborokban az 

Tokaj, zsinagóga Tokaj, református templom
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elmúlt évtizedekben több ezren megfordultak. 1990 után a határainkon túl élő magyar 
írók is csatlakoztak az összejövetelhez.

A Tokaj Fesztiválkatlan egy használaton kívüli kőbányában működik. A közel 3000 
fő befogadására alkalmas kulturális intézményben áprilistól szeptemberig színházi elő-
adásokat és koncerteket rendeznek.

„…e föld nem siralom völgye…”11 

A tokaji borvidék

„Szebbnél-szebb tájakon járok, barátom; ma a Hegyalján jöttem keresztül. […] Délre 
hosszú, hosszú rónaság le egészen a Tiszáig; keletre az egykori tűzokádó, a tokaji hegy, 
mely magában áll, mint a hadsereg előtt a vezér. Ott áll magas fejével, kék köpönyegben, 
komoly méltósággal; tövében Tarczal városa. Északra a többi hegyaljai hegyek hosszú 

sorban; alattok Tálya és Mád. E városokban 
laknak, e hegyeken az öröm istenei, innen 
küldik szét a világba apostolaikat a palackok-
ba zárt aranyszínű lángokat, hogy prédikálják 
a népeknek, miszerint e föld nem siralom völ-
gye…”12 – így látta Petőfi Sándor 1847 nyarán 
a történelmi borvidéket, amely a Zempléni-
hegység lábánál, a Bodrog mentén helyezke-
dik el. Három nagyobb település: Szerencs, 
Tokaj és Sátoraljaújhely határolja. Főbb ter-
melőhelyei Bodrogkeresztúr, Mád, Mezőzom-
bor, Tarcal, Tállya, Erdőbénye és Tolcsva.

A tokaji bort sokan a honfoglalás előtti 
időkből eredeztetik, de a mai értelemben vett 
borvidék kialakulása a 13. század második 
felétől igazolható, amikor a tatárjárás után 
nyugat-európai (vallon) szőlőműves telepe-
sek (vincellérek) érkeztek a térségbe (innen 
erednek például a mai Bodrogolaszi és Olasz-
liszka helynevek), magukkal hozva számos új 
szőlőfajtát. A borvidék a következő századok-
ban is megőrizte arculatát és hagyományait. 
Bár sok esetben cserélt gazdát – hol a királyi 
Magyarországhoz, hol Erdélyhez tartozott –, 
és a török támadások folyamatosan fenyeget-
ték, el tudta látni nemes borokkal a magyar, 
illetve a lengyel fogyasztókat. A szőlők és 
a pincék nagyobb része főnemesi családok 

Mád

Tokaji szőlősorok
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– a Thököly, a Rákóczi, később pedig a Szirmay, a Walbot, az Orczy és az Andrássy 
család – birtokában volt. A borkereskedelmet a középréteget alkotó zsidó kereskedők 
végezték. A középréteghez tartozó zsidó telepesek a 16–17. században érkeztek To-
kaj-Hegyaljára, elsősorban Cseh- és Morvaországból, főként borkereskedés céljából. 
A szőlőműveléssel a magyar, a ruszin és a szlovák kisbirtokosok, valamint a jobbágyok 
foglalkoztak. Egy királyi rendelet 1737-ben a Tokaj-hegyaljai borvidéket zárt borvidékké 
nyilvánította, ami azt jelentette, hogy rögzítették a terület határait, az itt termeszthető 
szőlőfajtákat és a helyi borkészítés szabályait.

„Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés…”13  – írta Kazinczy Ferenc 1810-
ben, de a tokaji bor már a 16. században is híres lehetett külföldön. Több tokaji pincében 
olvasható ugyanis az a mondat, amelyet a legenda szerint IV. Piusz pápa a tállyai bor 
megkóstolásakor mondott: „Őszentségének ilyen bor dukál.” A bor nemzetközi hírnevé-
nek kialakulásában fontos szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharc. A jó minőségű 
tokaji bor ugyanis fontos diplomáciai ajándékként eljutott a korabeli nagyhatalmi köz-
pontokba, királyi udvarokba. II. Rákóczi Ferenc először a Napkirálynak, XIV. Lajosnak, 
majd I. Péter orosz cárnak ajándékozott az „isteni nektárból”. XIV. Lajosnak annyira ízlett 
a tokaji, hogy Madame Pompadournak ezekkel a szavakkal ajánlotta: „A királyok bora 
és a borok királya.” Az orosz cárok a 18. századtól rendszeres vásárlói lettek a tokaji 
bornak, sőt a Krím-félszigeten igyekeztek tokaji szőlőtőkéket meghonosítani, hogy ott is 
tokaji bort termelhessenek. A tokaji nemzetközi ismertségét jól mutatja, hogy a márka-
név Magyarországon kívül megjelent más helyi borokhoz kapcsolódóan Olaszország-
ban (tocai friuliano), Franciaországban (tokay pinot gris), valamint a Krím-félszigeten 
(tokaji) is. A Tokaj-hegyaljai borvidéket az UNESCO 2002-ben komplex kultúrtájként 
felvette a világörökségi listára, ami azt is jelenti, hogy a „tokaji” elnevezést 2007. április 
1-jétől kizárólag az innen származó boroknál szabad feltüntetni. Ebből a szempontból 
különleges helyzetben van Szlovákia, ahová a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék egy 
része átnyúlik, így bizonyos mértékben jogosan használhatja a kifejezést. A két ország 
közötti megállapodás értelmében Szlovákia 565 hektáron állíthat elő tokaji bort, ha tel-
jes mértékben átveszi a magyar szabályozást. 

Boldogkőváralja
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A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék egyedisége kedvező adottságainak köszön-
hető. Ilyen a sajátos vulkanikus talaj, a különleges pincerendszer, a hosszú és jobbára 
csapadékmentes ősz, valamint a Tisza és a Bodrog közelségéből fakadó magas pára-
tartalom. Részben ez utóbbi biztosítja az aszúsodáshoz (nemesrothadás) szükséges 
nemespenész (botrytis cinerea) elterjedését. A szüret előtti száraz és napos időjárás 
esetén a szőlőfürtök megfertőződnek ezzel a penészgombával, és ennek hatására meg-
indul az aszúbogyók képződése. Szüretkor az aszúszemeket egyenként, kézzel kicsi-
pegetik a szőlőfürtökből, és külön kezelik őket. A kiválogatott aszúszemeket egy időre 
kádakba teszik, hogy levet eresszenek. Ez a szőlőlé az eszencia. A maradék aszú-
szemeket préseléssel aszútésztává alakítják. Régen a préselést taposással végezték, 
a hagyomány szerint fiatal lányok közreműködésével. A préselés nyomán létrejött aszú-
tésztára ép szőlőből korábban szüretelt mustot vagy előző évi bort öntenek, több napig 
állni hagyják, végül kisajtolják. 

A szüreti időszak a hosszú ősz miatt Tokaj-Hegyalján későn köszönt be, rendsze-
rint október második felétől november közepéig tart. A Tokaj-hegyaljai borvidéken ma 
a körülbelül 450-500 ezer tonnás éves szőlőtermésből mintegy 200 ezer hektoliter bor 
készül, ebből 15-20 ezer hektoliter szamorodni (vagyis olyan bor, amelyhez nem válo-
gatják szét a szőlőfürtökön termett ép és nemesen rothadt szőlőszemeket) és 7-10 ezer 
hektoliter aszú. A szamorodni első készítői a lengyelek voltak, s az elnevezés is tőlük 
ered (lengyel samorodny ’magától termett’).

A csodarabbik útján

A tokaj-hegyaljai zsidó kultúra

Mád
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Sok település (Munkács, Beregszász, Ungvár, Máramarossziget, Sátoraljaújhely, Tokaj, 
Nyírbátor) zsidó közössége büszkélkedett azzal, hogy egykoron csodarabbi élt közöttük. 
Őt akkor keresték fel a helybeliek – sok esetben a keresztények is –, amikor valamilyen 
nehéz helyzetbe kerültek, és azt várták, hogy a rabbi segítsen rajtuk. Számtalan történet 
fűződik a csodarabbikhoz. Egyes elbeszélők szerint éjszaka nem feküdtek le, folyton 
elmélkedtek, és amikor tudomást szereztek róla, hogy valaki nélkülöz, élelmet és ruhát 
szereztek neki. Bodrogkeresztúr utolsó zsidó lakója csak azért maradt a faluban, hogy 
a csodarabbi sírját gondozza. Voltak, akik – megfeledkezve a rabbi vallási hovatartozá-
sáról – úgy vélekedtek, hogy derék, igazi keresztény volt. A hiedelem szerint, amelyik 
portát felkeresi a rabbi, oda sohasem csap be a villám, nem lesz tűzvész. Csodálatos 
élelemszaporítást is kötnek a nevükhöz. A katolikus és a református pap, valamint a rab-
bi közösen óvták a közösséget a csapásoktól. A rabbikat nagy pompával és részvéttel 
temették el, sírjukra később olyan cédulákat helyeztek, amelyek kéréseket, fohászo-
kat tartalmaztak. Az I. világháború alatt több helyen gyakran felkeresték a rabbit, hogy 
a fronton harcoló családtagjaik sorsa felől érdeklődjenek.

Az észak-magyarországi zsidó közösségek élete egy zarándokút keretében ismer-
hető meg, amely Mádról indul, és ott is ér véget. A csodarabbik útja érinti Tarcalt, To-
kajt, Bodrogkeresztúrt, Olaszliszkát, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt, Erdőbényét, Abaúj-
szántót és Tállyát.

Mádon felújították a rabbiházat, zarándokházat építettek, gyerektáborokat és ren-
dezvényeket szerveznek. Az 1795-ben épült, barokk stílusú zsinagógában, amely az 
egyik legnagyobb az országban, családfakutatásra is mód nyílik. A mádi kiállítás az egy-
kor itt élt zsidók életmódját eleveníti fel interaktív módon, és feltárul előttünk a helyi zsi-
dó kereskedők szerepe Tokaj-Hegyalja bortermelésében is. A településen június végén 
rendezik meg a Mádi Zsidó Napokat. A településsel kapcsolatban egy mondás is ismert: 
„Úgy járt, mint a mádi zsidó.” Ezt akkor szokták mondani, ha valaki egy fontosnak tartott 
ügyére sok időt és fáradságot fordít, azonban nem jár sikerrel, vagyis az illető hiábava-
lóan cselekszik. A legenda szerint egy Mádon élő zsidó fuvaros egy téli hajnalon elindult 
lovaskocsijával a szomszéd faluba. Mivel nagyon hideg volt, ő pedig nagyon álmos, in-
dulás előtt megivott néhány kupica pálinkát. Alighogy kiért Mádról, a fuvaros elbóbiskolt, 
a lovak pedig – mivel jól ismerték a járást – csendesen poroszkáltak vele. A szomszéd 
falu kocsmájához érve az ott mulatozó legények úgy határoztak, hogy megtréfálják az 
alvó fuvarost. Óvatosan visszafordították a szekeret Mád felé. A lovak megindultak a jól 
ismert úton hazafelé, majd megálltak a férfi háza előtt. A zökkenésre felébredő fuvaros 
pedig rájött, hogy dolgavégezetlenül tért vissza.

Tarcalon a 18. század óta éltek szőlő- és bortermeléssel foglalkozó zsidó csalá-
dok. A temetőben található a település egykori csodarabbijának, Spira Jakabnak a sírja. 
A zsinagógában időszaki kiállításokat rendeznek.

Bodrogkeresztúron a híres csodarabbi, Reb Steiner Sáje emlékházát és sírját lehet 
az emléktúra során felkeresni.

A 19. század végén Olaszliszkán élt Friedmann Cvi Hers rabbi, aki híres volt mű-
veltségéről, aszkéta életmódjáról és adakozásairól. 1874-ben hunyt el, de egyes alapít-
ványai a mai napig működnek. Emlékét az utókor igyekszik elevenen tartani, sírja ma is 
zarándokhely. Az olaszliszkai zsinagóga alapozás nélkül készült, mert építésekor úgy 
gondolták, hogy csak átmenetileg lesz rá szükség, mivel a Messiás eljövetele közel 



36

van. A korábbi falakból így csak az egyik rész 
maradt meg. A felújítás következtében a pad-
lón hunyorgó fények láthatóak, a fal bizonyos 
részénél pedig kopogó lépteket és tórarészle-
teket hallhatunk. 

Sárospatakon már sem a zsinagóga, sem 
a fürdő nem létezik eredeti formájában, az 
egykori zsidó közösségre leginkább a teme-
tő emlékeztet. A sátoraljaújhelyi zsinagógá-
kat a II. világháború után lebontották, viszont 
a város temetőjében nyugszik a környék híres 
csodarabbija, Teitelbaum Mózes.

A jelképesen Tokaj-Hegyalja közepének 
tartott Erdőbénye zsidó lakosságát is csak a temető jelzi. A korábban virágzó kereske-
delmi központban, Abaújszántón is megszűnt a zsidó közösség, a zsinagógát raktár-
ként használják. Az egykori híres rabbik sírja azonban felkereshető a temetőben. Euró-
pa mértani középpontjának, Tállyának a zsidó lakossága az I. világháború előtt olyan 
dinamikusan fejlődött, hogy egy időben három zsinagóga is működött, de ezeket 1945 
után lebontották vagy átalakították.

A Bodrog-parti Athén

Sárospatak története és nevezetességei

A Bodrog két oldalán elhelyezkedő Sárospa-
takot az oktatásban és a tudományban be-
töltött szerepe miatt Bodrog-parti Athénnak 
és magyar Cambridge-nek is nevezik. A vá-
ros már az Árpád-korban fontos királyi köz-
pont volt, amit jól mutat, hogy itt született II. 
András lánya, Árpádházi Szent Erzsébet 
(1207–1231). A város szerepének növekedé-
sét jelzi, hogy a Luxemburgi Zsigmond által 
adományozott kiváltságok következtében me-
zővárosi rangot kapott, Hunyadi Mátyás pedig 
önálló vásártartási jogot adott a településnek.

A sárospataki Rákóczivár magán vise-
li az elmúlt évszázadok politikai küzdelmeinek nyomát. Falait sokszor lerombolták, 
de mindig sikerült újjáépíteni. Súlyosan megszenvedte a Habsburg Birodalom által 
uralt Magyar Királyság és Erdély hatalmi csatározását, majd a kuruc–labanc harcokat. 
A vár és a város többek között volt a Pálóczi, illetve a Dobó család birtokában – itt 
tartotta esküvőjét Balassi Bálint Dobó Krisztinával –, ezután Bocskai István uralta, 

Sátoraljaújhely, a sétálóutca Kazinczy 
Ferenc szobrával (Borsi Antal, 2011)

A Bodrog Sárospataknál
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később pedig a Lorántffyak és a Rákócziak 
következtek. 

A 17. század második felében nagy épít-
kezések kezdődtek, melyek nyomán kiala-
kult a vár ma is látható arculata. Az épület 
két szárnyára emeletet építettek, elkészült 
a Lorántffyloggia. Ebben az időszakban 
épült a Sub rosa terem, amely nemcsak 
a mennyezetére festett rózsákról nevezetes, 
hanem arról is, hogy itt tartották titkos meg-
beszéléseiket a Wesselényi-összeesküvés 
résztvevői. Itt kötöttek szövetséget a Magyar 
Királyság és Erdély vezető főurai, amelyet I. 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona házasságával 
pecsételtek meg. A latin „sub rosa” (’a rózsa 
alatt’) kifejezésnek ekkortól átvitt jelentése is 
lett (’titokban’).

A Rákóczi-szabadságharc elején a vár 
II. Rákóczi Ferenc birtokába került. A harcok 
során a várkastély súlyosan megrongálódott. 
A fejedelem 1708-ban még Sárospatakra 
hívta össze az országgyűlést, de a szatmári 
béke után a vár elveszítette stratégiai szere-
pét, s osztrák családok kezébe került (többek 
között a Windischgrätz családéba), akik több 
helyen is átépítették. A vár és a várkastély ma 
a Rákóczi Múzeum állandó kiállításának ad 
otthont, amely bemutatja a Rákóczi család 
történetét, valamint a kuruc szabadságharc 
tárgyi emlékeit.

A vár közelében található a Szent Er
zsébettemplom. Itt már a 11. században 
is templom állt, de kicsinek bizonyult, ezért 
melléépítettek egy nagyobbat. Később en-
nek a helyére egy gótikus templom került, de 
miután az leégett, a maradványait a 15. szá-
zad végén átépítették. A mohácsi csata után 
erődtemplommá alakították, amelyben ké-
sőbb egy tűzvész okozott óriási károkat. A 20. 
század derekán feltárt kriptájában a Perényi, 
a Lorántffy, a Dobó és a Rákóczi család több 
tagjának csontjait találták meg. A templom 
oltárképe a bécsi barokk festő, Franz Anton 
Maulbertsch (1724–1796) alkotása. A temp-
lomban őrzik Szent Erzsébet ereklyéit.

Sárospatak vára

Sárospatak vára

Sárospataki Református Kollégium
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A Sárospataki Református Kollégi
um, amelyet 1531-ben alapított Perényi Pé-
ter, a Kárpát-medence északkeleti részének 
meghatározó művelődéstörténeti központjá-
vá vált. A kollégium rangját jól mutatja, hogy 
a 17. században tanárai között volt a modern 
pedagógia egyik meghatározó személyisége, 
a cseh származású Comenius (1592–1670). 
Az ellenreformáció egy rövid időre Erdély-
be, Gyulafehérvárra, majd Marosvásárhely-
re kényszerítette a kollégium tanárait és 
diákjait, akik 1703-ban visszatérhettek Sá-

rospatakra. Az 1848–49-es szabadságharcban sok kollégista vett részt, egységüket 
„vörössipkásoknak” hívták. Bár ez a kollégium fejlődését átmenetileg visszavetette, a ki-
egyezés után a korábban elkezdett bővítést folytathatták. A két világháborúban a kollégi-
um tanárai és diákjai közül is többen hősi halált haltak. A II. világháború végén a szovjet 
Vörös Hadsereg katonái a kollégiumi könyvtár állományának jelentős részét elvitték, 
amelynek egy részét 2006-ban szolgáltatták vissza. A kollégium neves diákjai közé tar-
tozott Bessenyei György, Bethlen Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Gárdonyi 
Géza, Geleji Katona István, Kazinczy Ferenc, Komáromi Csipkés György, Kossuth La-
jos, Móricz Zsigmond, Rákóczi György, Rákóczi Zsigmond, Szemere Bertalan, Teleki 
László és Tompa Mihály.

A kollégiummal szemben található az Iskolakert, melyben a sétautak mentén úgy 
alakították ki a padsorokat, hogy tanítani is lehessen itt. A parkban a híres pataki tanárok 
és diákok szobrai láthatók (például Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth 
Lajos, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Lajos, Csokonai Vitéz Mihály, Tompa Mihály, Móricz 
Zsigmond, Egressy Béni). A kert közepén található a kollégium ősi tornacsarnoka, me-
lyet ma is eredeti funkciójának megfelelően használnak.

„…viszem, amit vihetek, […] magyar nyelven

az egész Bibliát”14 

Gönc és Vizsoly

Gönc városát német telepesek alapították, majd egy időre a husziták (cseh hitújító moz-
galom) egyik központja lett. A 16. század közepétől – a török terjeszkedés elől mene-
külve – dél felől sok magyar érkezett, így a település magyar anyanyelvűvé vált. Gönc 
életében meghatározó szerepet játszott a szőlőművelés és a borászat, illetve a borá-
szathoz kapcsolódó kézműipari tevékenység. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az 
itt készített úgynevezett gönci hordó űrtartalma (136,6 liter) jelentette a Tokaj-hegyaljai 
borvidék alapvető mértékegységét.

Sárospatak, Tokaj-Hegyalja Egyetem
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A Huszitaház helytörténeti kiállítása egy 
olyan lakásbelsőt mutat be, amely a borke-
reskedésből viszonylagos jómódra szert tett 
emberek életmódját tükrözi. Megismerhetjük 
a középkori cipészek, bognárok, kádárok 
mindennapjait, a pincerendszerben pedig né-
hány eredeti, középkori gönci hordó is látha-
tó. Itt található a Károlyi Gáspár Múzeum és 
a Bibliamúzeum.

Az első teljes magyar nyelvű bibliafordí-
tást Károlyi (Károly, a protestáns gyakorlat-
ban Károli) Gáspár (1530 k. – 1591) reformá-
tus lelkipásztor és munkatársai készítették 
Göncön. A gönci prédikátor így írt saját tevé-
kenységéről: „Szabad mindenkinek az Isten 
házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek 
aranyat, ezüstöt, drágakövet, én azt viszem, 
amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az 
egész Bibliát.”15 Károlyiék valóságos nyelv-
újítók voltak: számtalan új szót kellett alkot-
niuk vagy módosítaniuk ahhoz, hogy a bibli-
kus szöveg megfelelően átültethető legyen 
magyar nyelvre. Ezek a kifejezések azóta 
beépültek nyelvünkbe. Komoly feladatot je-
lentett a nyomtatás technikai háttérének meg-
teremtése. Ebben sokat segítettek a gazdag 
pártfogók – elsősorban Rákóczi Zsigmond 
–, de jól mutatja a korabeli helyzetet, hogy a 
nyomtatáshoz szükséges betűkészletet Hol-
landiából, a papírt pedig Lengyelországból 
kellett beszerezni.

Károlyi Gáspár bibliafordítását a Gönctől 
körülbelül 10 kilométerre fekvő Vizsolyban 
nyomtatták ki a lengyel származású nyom-
dász, Mantskovits Bálint vezetésével 1586 és 
1590 között. A vállalkozás nagyságát mutatja, 
hogy a kinyomtatott Biblia 2412 oldalas, súlya 
pedig közel 6 kilogramm. Károlyi és munka-
társai nyolcszáz–ezer példányt nyomtathat-
tak, amelyekből körülbelül ötven darab maradt fenn. Ezek az ősnyomtatványok rész-
ben Magyarországon, részben a világ különböző múzeumjaiban találhatóak. A Vizsolyi 
Biblia néven ismertté vált könyv 2015-ben bekerült a hungarikumok közé. A református 
templom kertjében, a nyomda egykori épületében egy nyomdatörténeti kiállítást látha-
tunk. Az interaktív múzeumban a látogató kipróbálhatja például a papírmerítés techniká-
ját, a betűszedést, s végül ki lehet nyomtatni a Biblia egy lapját. 

Gönc, Huszita-ház

Gönc, Károlyi Gáspár
(Mátrai Lajos György, 1890)
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Vizsolyban található Mézes Gergő Méhészete. A tulajdonos a 2000-es évek ele-
jén szerzett méhész oklevelet. Eleinte csak a méztermelésre koncentrált, de aztán el-
készült a méztöltő üzem, később pedig a vendégház az apiterápiás központ számára 
(apiterápia: a méhészeti termékek gyógyító célú felhasználása), ahol megszállhatnak 
azok, akik olyan gyógymódot vesznek igénybe, amelyhez mézszármazék szükséges. 

A család turistákat is fogad, akik megismerhe-
tik a méztermelés lépéseit, és vásárolhatnak 
a sokféle termékből.

Az Árpád-korból való vizsolyi református 
templomban 12. és 14. századi freskók ké-
szültek bibliai történetek (például a kánai me-
nyegző, Mária találkozása Erzsébettel, Jézus 
születése), illetve legendák nyomán. 1940-ben 
fedezték fel, a II. világháború után pedig res-
taurálták az egyik gyakori Szent László-áb-
rázolást: a kun vitéz elrabolja a magyar lányt, 
a király üldözőbe veszi, és a lány segítségével 
legyőzi.

Vizsoly, református templom

Vizsoly, református templom
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„…magas szőlőhegyek közt, regényes vidéken…”16 

Erdőbénye és Hollóháza

Az egyik legrégebbi Tokaj-hegyaljai települést, Erdőbényét a honfoglalástól magyar 
faluként jegyzik. A települést és környezetét kiválóan jellemzi geográfiai szótárában 
a közgazdasági és földrajzi író, Fényes Elek (1807–1876): „…magas szőlőhegyek 
közt, regényes vidéken […] szőlei igen hires és nemes hegyaljai borral kedveskednek; 
gyönyörü erdejében őzek és farkasok is találtatnak. Gyümölcse sok. Az országszer-
te hires erdőbényei gyógyfördőviz egy arany ércz után ásott mély bányában fakadt 
[…]. Továbbá találtatik e határban a Várhegyen egy régi váromladék, és egy Magita 
nevű kisded tó, a város erdejében malomkőbánya, országszerte hires faragott kőbá-
nya, kovakő bőven, és orvosi füvek a hegyeken nagy mennyiségben.”17 Az évszázadok 
során több család is birtokolta, majd a 15. században részben a Rákócziaké lett, akik 
gazdasági központtá emelték. II. Rákóczi Ferenc végül az Erdődyeknek adományozta. 
Előfordult, hogy a községben száznál is több bodnár (kádár) dolgozott egyszerre, akik 
hordókkal látták el egész Tokaj-Hegyalját. Emellett fontos és népszerű mesterség volt 
a kőfaragás. Egy helyi szólás őrzi e mesterségek emlékét: „Ha valaki Erdőbényén egy 
fát elhajint, az vagy kádárt üt, vagy kőfaragót.” Erdőbénye műemlékei közé tartozik a 
római katolikus templom (1548), a református templom (1787), a Budaházy–Fekete
kúria, amelynek napjainkban is híres a pincészete, a Szirmaykastély (egykor Rá-
kóczi-kúria), a Szirmay Ödön által 1830 körül építtetett gyógyfürdő, végül a Kolera

Erdőbénye, Szirmay-kastély
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oszlop, amely az 1831-es kolerajárvány áldozatainak állít 
emléket.

Hollóháza 13. századi létrejötte összefügghet a ma-
gyar alapítású pálos szerzetesrend megtelepedésével. 
Erre utal a nevében szereplő holló, amely a pálosok címer-
állata. A településen a Károlyi család 1777-ben üveghutát 
alapított, amely a későbbi porcelángyár alapjává vált.

Az üveghuta 1831-ben áttért a kőedénygyártásra (asz-
tali készletek, dísztányérok készültek), majd a 20. század 
közepén porcelángyártásba kezdtek. Az 1970-es években 
Victor Vasarely (1906–1997) és Szász Endre (1926–2003) 
is készített dekorációt a porcelánedényekre. A Szász által 
tervezett készletek új stílust jelentettek a hollóházi porce
lánok történetében. A termékek védjegye a babérkoszo-
rúval övezett koronás holló, „Hollóháza Hungary” felirattal.

A múzeumban, amely 1981-ben nyílt meg, több Forma–
1-es trófea is látható, mivel eleinte Hollóházán készítették 
az autóverseny nagydíjait. A hollóházi porcelán 2017-ben 
lett hungarikum, a gulyáslevessel és a pálos renddel együtt. 

A múzeum műhelyében lehetőség van a nyers, hó-
fehér termékek festésére. Mivel a tárgyak kiégetéséhez, 
száradásához időre van szükség, a csoportok az elkészült 
munkákat később, a lakhelyükhöz legközelebb eső bolt-
ban vehetik át. Az érdeklődők gyárlátogatáson is részt 
vehetnek, ahol a hatalmas csarnokok láttán rögtön szem-
betűnik, hogy az épület egykor jóval nagyobb mennyiségű 
áru előállítására volt alkalmas. Az üzemben csúcsminősé-
gű égetőkemencéket használnak, s bizonyos díszítéseket 
a mai napig kézzel készítenek el.

A porcelángyár rekonstrukciója során lebontották 
a régi római katolikus templomot, amelynek pótlására 
1967-ben egy új, modern épületet emeltek a falu fölötti 
domboldalra, Csaba László tervei alapján. A templomépü-
let három sátorformából áll, így kissé elkülönül egymástól 
a templomtér, az oltártér és a sekrestye. A belső térben 
láthatók Szász Endre porcelán táblaképe és Somogyi Jó-
zsef Krisztus-corpusa, valamint Kovács Margit keramikus 
Keresztút-stációi. A templomhoz vezető lépcsők mentén 
a Takács István (1901–185) által festett stációképek por-
celánra vitt másolatait helyezték el. 

Hollóházán található a közel 1200 kilométer hosszú Országos Kéktúra keleti vég
pontja. Hollóháza közelében, a NagyMilic oldalában található egy impozáns vadász-
kastély, a Lászlótanya. Ez Károlyi László tulajdona volt, aki 1945–1946-ban itt készí-
tette elő munkatársaival a forint bevezetését.

Hollóházi Porcelán Múzeum

Hollóháza, A hollóházi porce-
lángyártás 240. évfordulójára 
avatott szökőkút
(Hollóházi Porcelángyár Kft., 
2017)
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„…egy magas sziklahegyen láthatni régi 
omladozott várát”18 

Füzér vára és környéke

Hollóházától 5 kilométerre, egy vulkáni eredetű hegyen áll Füzér fő nevezetessége, 
a vár. Füzérről, e „magyar–tót falu”-ról Fényes Elek ezt jegyezte fel: „Erdeje igen szép. 
A helység felett egy magas sziklahegyen láthatni régi omladozott várát.” 

A mai vár helyén valószínűleg már a tatárjárás előtt is erődítmény állt, a 13. század-
tól pedig már írásos források bizonyítják, hogy a térséget birtokló főurak – az Abák, majd 
a Perényiek – uradalmainak egyik fontos központja volt Füzér. A vár országos jelentő-
ségű központ lett az 1526-os mohácsi csata utáni időszakban, amikor Perényi Péter 
koronaőr átmenetileg itt helyezte biztonságba a Szent Koronát. A 16. század közepétől 
Füzér a Nádasdy család birtokába került. Nádasdy Ferencnek (1555–1604), a „fekete 
bég”-nek volt a felesége Báthory Erzsébet (1560–1614), akit férje halála után boszor-
kánysággal vádoltak, továbbá azzal, hogy szűz lányok vérében szeret fürdeni. A kora-
beli forrásokból ma már egyértelműen tudjuk, hogy az özvegy ártatlan volt. A koholt 
vádak fő célja az volt, hogy megszerezzék birtokainak egy részét. A füzéri várat később 
elkobozták a császáriak, és hamarosan le is rombolták, mivel a török kiűzése után elve-
szítette hadászati jelentőségét.

Füzér vára
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Az 1930-as években a Károlyi család támogatásával megkezdődött a vár újjáépíté-
se, amely többszöri megszakítással végül 2016-ra készült el. A korhűen helyreállított vár 
kiállításán interaktív térképen, digitális módon látogathatunk el a Kárpát-medencében 
fellelhető mintegy háromezer várba. A paravánok vászonnyomatai pedig egyedi módon 
mutatják be az egykori várakat.

Az 1879-ben épített tájház bemutatja a korábban itt élő magyar, szlovák és ruszin 
parasztemberek életét. Füzértől 9 kilométerre található Pálháza, ahol egy vízimalom
ban nyomon követhető a kenyér készítésének minden lépése. Kovácsvágáson a János 
vára kilátót 2015-ben adták át: a parkolóból ezer lépcsőfok vezet a kilátóhoz, erőteljes 
szintkülönbséggel. Mikóházán két pincesor is található, melyeknek egyes pincéi még 
a 19. századból valók. Mikóházáról a Feketehegyi tanösvény vezet a Feketehegyi 
kilátóhoz, melyet az államalapítás millenniumának tiszteletére avattak fel. A tanösvény 
állomásain megismerhetjük a környék növény- és állatvilágát. Mindkét kilátóból jól lát-
szanak a Hegyköz falvai, jó időben a Nagy-Milic és a Szlovákkarszt is. Füzérradvány 
Károlyi-kastélyát a család a két világháború között luxusszállóvá alakította át. Ezt köve-
tően évtizedekig szanatóriumként működött, miközben állaga jelentősen leromlott. Fel-
újítása 2018-ban kezdődött. A kastély angolparkjában parktúrákat is szerveznek.

 

 

Füzér vára
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„A múzsák egykori tanyája”20 

Kazinczy Ferenc és Széphalom

„A múzsák egykori tanyájá”-nak – ahogy Pe-
tőfi írt róla –, vagyis Széphalomnak a korábbi 
neve Kisbányácska volt, és eredetileg önálló 
településként létezett. A Kazinczy Ferenc 
(1759–1831) által adott Széphalom elneve-
zést 1886-ban kapta meg a község, és 1982-
ben lett Sátoraljaújhely része.

Kazinczy a sárospataki kollégium diák-
ja volt, majd jogásznak tanult. Támogatta II. 
József reformprogramjait, így a jozefinista 
értelmiséghez tartozott. Kassán Baróti Szabó 
Dáviddal (1739–1819) és Batsányi Jánossal 
(1763–1845) elindította az első önálló magyar 
nyelvű folyóiratot, a Magyar Museumot (1788–1792). 1793-ban csatlakozott a Martino-
vics Ignác által vezetett jakobinus mozgalomhoz. Emiatt 1794 végén elfogták, halálra 
ítélték, de várfogságba került (Brünn, Spielberg és Kufstein börtöneiben raboskodott). 

Sátoraljaújhely főtere, Kossuth Lajos szobrával 
(Gárdos Aladár – Gondos Imre, 1911)

Sátoraljaújhely, Kazinczy-mauzóleum
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Az irodalmi élet aktív szereplőjeként fontos-
nak tartotta a magyar nyelv megújítását. Az 
1820-as évekig Széphalom volt a magyar iro-
dalmi élet központja, s Kazinczy innen irányí-
totta a nyelvújítást, melyet ő maga robbantott 
ki Tövisek és virágok című epigrammagyűjte-
ményével (1811), illetve ő maga zárt le Ortoló-
gus és neológus nálunk és más nemzeteknél 
című békítő iratával (1819).

Kazinczy házának alapkövét 1791-ben 
rakták le. Feleségével, Török Sophie-val 
(1780–1842) viszont csak börtönévei után 
költözött az öccse által juhakolnak használt 
házba. Kazinczy adósságai miatt 1829-ben 
elveszítette a birtokot, és a család bérlőként 
élt ott tovább nagy szegénységben. A nyomor, 
az éhezés miatt legyengült Kazinczy elkapta 
a kolerát, és 1831-ben meghalt. A „széphalmi 
mester” legfiatalabb gyermeke, a széphalmi 
születésű Kazinczy Lajos (1820–1849) 
a nagysallói ütközet hőse volt. 1849-ben Ara-
don halt mártírhalált, ezért gyakran a tizenötö-
dik aradi vértanúként említik.

A Magyar Tudományos Akadémia 1859-
ben megvásárolta Kazinczy széphalmi birto-
kát. Tervezték a lakóház megmentését is, de 
erre végül nem került sor. Helyére épült Ybl 

Miklós (1814–1891) tervei alapján a Kazinczymauzóleum, a család egy részének 
nyughelye. A hatalmas kert védett emlékpark, amelyben Kazinczy Lajos sírja is meg-
található. Széphalmon nyílt meg 2008-ban Magyarország anyanyelvi tárlata, A Magyar 
Nyelv Múzeuma (érdekesség, hogy a megnyitón részt vett Kazinczy 79 éves ükunoká-
ja). A múzeum modern épületében nyomon követhető a magyar nyelv fejlődése a korai 
magyar nyelvű szövegektől a trianoni határokon túli nyelvjárásokon át a mai szlengig.

„…a múltat be kell vallani”21 

Nagyszőlős neves személyiségei

Nagyszőlős vidéke az egykori Ugocsa vármegye központi területét alkotta. A város első 
írásos említése 1262-ből való. Szőlősnél húzódott a királyi vadaskert határa, majd Ká-
roly Róbert Borsa Beke tárnokmesternek adományozta a várost, aki erős várat építte-
tett ide. Ezt hamarosan lerombolták, mert a család Borsa Kopasz vezetésével fellázadt 

Sátoraljaújhely, Kazinczy-emléktábla

Sátoraljaújhely, A Magyar Nyelv Múzeuma
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Károly Róbert ellen. A szőlősi vár újjáépítése Perényi Péter nevéhez fűződik, aki az 
1389-es nikápolyi csatában tanúsított vitézségéért kapta jutalmul a területet Luxemburgi 
Zsigmondtól. Ekkortól vált a Perényiek uradalmának központjává Szőlős, amely 1560-
tól Ugocsa vármegye székhelye lett.

Bár a festő Révész Imre (1859–1945) Sátoraljaújhelyen született, élete nagy része 
Nagyszőlőshöz kötődött. Szülei válása után édesanyjával ide költöztek, s tanulmányait is 
itt kezdte meg. Később (Budapesten és Debrecenben tanulva) a nyári szüneteket töltötte 
Nagyszőlősön. Első kiállításán (1884) Révészt az a megtiszteltetés érte, hogy Csárdai 
jelenet című képét Erzsébet királyné vette meg. 1884-ben a festő agyszőlősön vette fe-
leségül Kürbis Herminát. Ezután ösztöndíjjal három évet Párizsban tölthetett Munkácsy 
mellett. Az 1930-as években annyira megromlott a látása, hogy nehezen tudott olyat 
festeni, ami neki is tetszett. Így családjával hazaköltözött anyja egykori nagyszőlősi há-
zába. Itt halt meg, sírja a városi temetőben található.

A 16. századi Perényikastély eredetileg négy saroktornyos, földszintes épület volt. 
Második emeletét a 17. század végén húzták fel. Az átépítés során a kastély barokk dí-
szítőelemeket is kapott. A főhomlokzat középső részén a Perényi család címere látható. 
A szovjet korszakban a díszterem 18. századi freskóit lemeszelték. A legenda szerint 
Perényi Zsigmond (1783–1849) ugocsai főispán azt kérte családjától, hogy tartsák nyit-
va a kastély kapuját, amíg haza nem tér a szabadságharcból. A világosi fegyverletétel 
után azonban letartóztatták és kivégezték, így családja hiába várta, a kastélykapu pedig 
azóta is nyitva áll. Perényi emlékére 1906-ban mellszobrot állítottak a vármegyeháza 
előtt, és 1991-től a középiskola is az ő nevét viseli.

Nagyszőlős
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A Perényi család hívta a városba a feren-
ces szerzeteseket. A fekete-hegyi Kankóvár 
(Ugocsa-vár) romjaitól nem messze még ma 
is láthatók a ferencesek régi kolostorának 
és templomának maradványai. A mohácsi 
vészt követően a rend itt őrizte Kapisztrán 
Szent János (1386–1456) koporsóját. A pro-
testantizmus terjedése idején a szerzeteseket 
elüldözték, kolostorukat lerombolták. Bő száz 
év múlva a ferencesek visszatértek Nagysző-
lősre. Ekkor egy nemesi udvarházat alakí-
tottak át kolostorrá, amely 1747-ben leégett. 
A helyére barokk stílusú templomot és kolos-
tort építettek. 1945 után a kolostorban városi 
múzeumot rendeztek be, a templom több-
ször gazdát cserélt, majd évtizedekig üresen 
állt. 1989-ben, néhány nappal Paskai László 
(1927–2015) bíboros kárpátaljai látogatása 
előtt kapta vissza a katolikus egyház, a kolos-
tor viszont csak 2000-ben lett ismét egyházi 
tulajdon.

Az 1898-ban épült neobarokk várme
gyeháza Nagyszőlős központjában, egy kis 
parkban áll. Itt látható Bartók Béla 1999-ben 
felavatott szobra, amely Borbás Tibor (1942–
1995) alkotása. A gyermek Bartók a városban 
adta első koncertjét, s többször is fellépett a 
vármegyeháza nagytermében.

2012-ben Nagyszőlős szabad királyi vá-
rossá nyilvánításának emlékére felavatták 
az ungvári születésű Kolodko Mihály (1978–) 
neoreneszánsz stílusú szökőkútját. A régi 
ferences kolostortemplom melletti fülkében 
2013 óta szintén Kolodko alkotása, Assisi 
Szent Ferenc szobra látható. 2014-ben ad-
ták át az I. és II. világháború áldozatainak 
emlékművét, amelyen magyarul, ruszinul, 
ukránul és héberül olvasható József Attila 
A Dunánál című versének egy sora: „…a múl-
tat be kell vallani”.

 

Nagyszőlős, Kankó-vár

Nagyszőlős, Szent Ferenc
(Kolodko Mihály, 2013)



49

„Régi kor árnya felé visszamerengni…”22 

Barangolás Nagyszőlős környékén

A Nagyszőlőstől 24 kilométerre fekvő Huszt 
elnevezése szláv eredetű (husztka ’kendő’). E 
város az öt máramarosi koronaváros egyike 
Hosszúmező, Máramarossziget, Técső és 
Visk mellett. A legenda szerint Szent Lász-
ló király a kunok ellen építtetett ide várat, de 
valószínűbb, hogy a tatárjárás után emelték 
az épületet, amely a középkori Magyarország 
egyik legnagyobb erőssége volt. Több fontos 
történelmi esemény is kapcsolódik hozzá: 
Hunyadi Mátyás 1458-ban ide záratta láza-
dó nagybátyját, Szilágyi Mihályt, később a 
Rákóczi-szabadságharc egyik központja volt, 
1703-ban itt kiáltották ki Erdély függetlensé-
gét, 1711-ben az osztrákok az utolsó magyar várként foglalták el, 1939-ben pedig itt 
kiáltották ki Kárpátalja függetlenségét. 1766-ban három villámcsapás okozott benne tü-
zet, amely felrobbantotta a lőporraktárt, s a vár azóta romos. Ebben az állapotban említi 
Kölcsey Ferenc (1790–1838) is Huszt című epigrammájában:

„Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
     Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. […]
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
     Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?” 23

Huszt, várrom

Kilátás Husztra a várromból
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A város nevezetességei közé tartozik a 13–14. 
századi református erődtemplom, a ba-
rokk stílusú római katolikus templom és 
a görögkatolikus templom. A településen 
található Petrőczi Kata Szidónia (1658 k. – 
1780) sírja, aki a magyar barokk első ismert 
költőnője, a pietizmus képviselője volt. Huszt 
szülöttjei közül kiemelkedik gróf Teleki József 
(1738–1796) főispán, író, koronaőr és Szép 
Ernő (1894–1953) író, költő.

A Tisza-parti Técső 30 kilométerre talál-
ható Huszttól. A települést, melynek neve egy 
régi magyar személynévből származik, a kö-
zelben lévő sóbányákban dolgozók (sóvágók) 

lakták a középkorban. A város egyik fő látnivalója a 13. századi református templom. 
A máramarosszigeti születésű festő, Hollósy Simon (1857–1918) 1896-ban öt társával 
Nagybányán művésztelepet alapított, amely a modern magyar festészet kiindulópontja 
lett. Hollósy 1901-től nyaranta Técsőn is dolgozott. Festészetének utolsó szakában már 
csak a técsői parasztházakat, a Tiszát vagy a Nereszen-hegyet festette. A festőművész 
Técsőn hunyt el, de a máramarosszigeti katolikus temetőben helyezték örök nyugalom-
ra. Técsőről származik a máramarosi ruszin zenét játszó Técsői Banda, s a helység 
a címadója Örkény István (1912–1979) Técsőiek című egypercesének.

A Huszttól 20 kilométerre, a Tisza völgyében fekvő Visket először a 13. század 
végén említik a források. 1308-ban már a fő sószállító helyek között szerepelt Técsővel 
együtt, s 1329-ben Károly Róberttől városi rangot kapott. Vára, amelynek már szinte 
nyoma sincs, királyi birtok volt. A 13–14. századi református erődtemplom különleges 
értékei a 2012-ben felfedezett freskók, melyek például az utolsó vacsorát és Júdás áru-

lását ábrázolják. 1944-ben a kár-
pátaljai magyar férfiakkal együtt 
a viskieket is a sztálini lágerekbe 
hurcolták, s a nem sokkal koráb-
ban felavatott turulmadarat is le-
rombolták. Matl Péter (1960–) 
szobrászművész a korabeli mű-
szaki rajz és fényképek alapján 
újra elkészítette a szobrot, melyet 
2006-ban avattak fel. A viski tu
rulmadár a többi ábrázolástól el-
térően nem kiterjesztett szárnyú, 
hanem leeresztett szárnyakkal 
ül. Az emlékműre helyezett már-
ványtáblán a két világháború két-
száztizenhat helyi áldozatának a 
neve szerepel.

Técső, református templom

Huszt, református erődtemplom
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Az Ukrán-Kárpátok tengerszeme

A Szinevéri-tó és környéke

Kárpátalja harminckét tavának többsége a fo-
lyómedret elzáró földcsuszamlások követ-
keztében alakult ki. Közülük a legnagyobb az 
UkránKárpátokban csaknem 1000 méter 
magasan található Szinevéri-tó, amely körül-
belül tízezer évvel ezelőtt keletkezett. A négy-
szög formájú tó közepén kicsiny sziget találha-
tó, partját pedig minden oldalról erdős hegyek 
övezik. A tó átlagos mélysége 8-10 méter, leg-
mélyebb pontja 27 méter. Vize tiszta, szinte 
teljesen átlátszó. Kéksége, valamint mélysége 
miatt tengerszemnek is nevezik. Neve ruszin 
eredetű: a szinevir első tagja sötétkéket, má-
sodik tagja pedig örvényt jelent. Az elnevezést 
először a Talabor folyóra használták, csak ké-
sőbb vált a folyó fölött elhelyezkedő tó nevévé.

Egy monda így magyarázza a tó elneve-
zését: Színy volt a környék urának gyönyörű, 
kékszemű leánya, Vír pedig itt legeltette nyá-
ját. A lány gyakran kisétált a szépen furulyázó 
bojtárhoz, és beleszeretett. Apja megharagu-
dott, és megparancsolta embereinek, hogy 
végezzenek a bojtárral. A fiúra egy hatalmas 
sziklát gurítottak le a hegyről. Amikor Színy 
meglátta halott kedvesét, keserves sírásra 
fakadt, s könnyeivel az egész völgy megtelt. 
A tó partján fából faragott szoborkompozíció 
őrzi a szerelmesek emlékét.

A tó érdekes növénye a sulyom, melyet tüs-
kés termésének íze miatt vízidiónak is nevez-
nek. A keményítőben gazdag sulyom az ázsiai 
konyha egyik jellegzetes eleme: nyersen, süt-
ve, főzve, lisztként fogyasztják. A tó állatvilágát 
főként puhatestűek, lárvák és piócák alkotják. 

A tavat körülvevő területen 1989-ben lé-
tesítették a Szinevéri Nemzeti Parkot. A vé-
dett terület a Keleti-Kárpátok középső részén, 
a Talabor- és a Nagyág folyók felső folyásá-
nál található. A Keleti-Kárpátok gerince víz-
választó, a hegycsúcsok magassága 1700 és 

Felsőszinevér

Felsőszinevér, Szín és Vér legendája (Ivan Brovdi, 1978)



52

1800 méter között váltakozik. A fenyvesek és bükkösök gazdagok erdei gyümölcsökben, 
mogyoróban, a nyári és őszi időszakban pedig gombákban. A park egyik különlegessé-
ge a Hluhnya Botanikai Rezervátum, amelynek területén a Kárpátok legmagasabban 
fekvő tőzegmocsara húzódik. A vidék gazdag állatvilággal rendelkezik: élnek itt barna-
medvék, farkasok, vaddisznók, vidrák, borzok, hermelinek, de találkozhatunk szarva-
sokkal, hegyi kecskékkel és mókusokkal is. A hegyi patakok pisztrángok és fogasok 
otthonai.

A magashegység jellemző növénye a görbetörzsű hegyi tölgy és a szibériai fenyő. 
A hegyi réteken (poljánákon) honos a sárga kikerics. Előfordul itt még erdei bükk, nyár-
fa, hagyományos és sziklás tölgy, hárs, juhar és szibériai fenyő. Jelentős a keskenyle-
velű fűz és az alpesi havasi gyopár. A növények több mint két százalékát őshonos fajok 
alkotják, amelyek csak a Keleti-Kárpátokban fordulnak elő (ilyen például a havasszépe 
és a kárpáti sóska). A park területén több ásványvízforrás ered.

A park 2011-től egy 12 hektáros területen barnamedve rezervátumot működtet, 
ahol a sokszor kegyetlen körülmények között, magánszemélyeknél tartott, tőlük elkob-
zott állatok természetes környezetben élhetnek. Felsőszinevér mellett 2018-ban létre-
hozták a Farkasvölgy Ökoparkot, amelyben különböző fajtájú farkasokat láthatunk.

„Verecke híres útján jöttem én…”24 

Az Északkeleti-Kárpátok nevezetességei

Az ÉszakkeletiKárpátok legmagasabb része, a Máramarosihavasok Ukrajna és Ro-
mánia területén húzódik végig a Vereckei-hágó és a Borsai-hágó között. Legmagasabb 
pontja az Ukrajna területén található Hoverla (2061 méter). A körülbelül 840 méteren el-
helyezkedő Vereckeihágó a Máramarosi-havasok és a Keleti-Beszkidek közötti átjáró. 

Szinevéri-tó
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Itt tekinthetjük meg Matl Péter A magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékműve 
nevű munkáját. A hét tömbből álló, 2008-ban felavatott alkotás a hét törzset, valamint 
a Kelet és a Nyugat közötti kaput jelképezi. A kapuban a vérszerződést felidéző már-
ványoltár áll. A hágó fontos szerepet töltött be a történelem folyamán: a honfoglaláskor 
a magyarok többsége ezen keresztül érkezett a Kárpát-medencébe, a 13. században itt 
tört be Magyarország területére a tatár fősereg. 1703. június 16-án II. Rákóczi Ferenc 
átvonult a Vereckei-hágón, s ezzel a jelképes, népi kezdeményezésű cselekedettel kez-
dődött meg a szabadságharc. Az I. és a II. világháború idején is súlyos harcokat vívtak 
ezen a helyszínen. Mára a hágó elvesztette jelentőségét, mivel a moszkvai olimpiára 
épült Munkács és Lviv (Lemberg) közötti útra terelődött a forgalom.

A Vereckei-hágóhoz Alsóvereckéről juthatunk fel, útközben pedig áthaladunk 
Rákócziszálláson, az egykori Zavadkán. A hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc Mun-
kácsról Oroszország felé itt szállt meg végleges elbujdosása előtt, 1711-ben. A rossz 
idő miatt megállt a kis faluban, ahol egy jószívű parasztcsalád látta vendégül anélkül, 
hogy tudták volna, ki ő. Mivel a házigazdák igen szegények voltak, csak egy kecskelábú, 
fából készült asztalt tudtak a fejedelemnek fekhely gyanánt adni, aki nem tudott elaludni 
rajta, ezért nevének kezdőbetűit belefaragta a fába. A falu lakosai ereklyeként őrizték 
az asztalt, amely szerintük megvédte őket minden bajtól. A Zavadkához kapcsolódó 
másik fontos esemény, hogy Rákóczi itt találkozott először Bercsényivel. Alsóvereckétől 
nyugatra fekszik Vezérszállás, amely arról nevezetes, hogy 1703-ban állítólag itt állt 

Vereckei-hágó, A magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékműve
(Matl Péter, 2008)



54

Rákóczi sátra, melynek helyére később kőke-
resztet állítottak.

A Vereckei-hágóról is látható Borzsa
havasok a Máramarosi-havasok előtt fekvő, 
önálló hegység, amely az Északkeleti-Kárpá-
tok része. Kiemelkedő csúcsa az Asztag (Sztij, 
1681 méter), a Nagy-csúcs (Magastető, Velikij 
Verh, 1598 méter) és az Ősztető (Temnatik, 
1343 méter). A vadregényes vidéket Cholnoky 
Jenő (1870–1950) földrajztudós is zord, elzárt 
és nehezen megközelíthető tájként írja le.

A hegység északi oldalán, Fülöpfalva 
mellett találjuk a Sipotvízesést, amely be-
került Ukrajna hét természeti csodája közé. 
A Magastető hegy föld alatti forrásából ered 
a hűsítő frissességű Plosankapatak. A kris-
tálytiszta víz mintegy 14 méter magasból, ki-
sebb-nagyobb köveken zúdul alá, három szin-
tet alkotva. Nemcsak a nagyobb mennyiségű 
víz, de a kisebb szinteken futó, kövek közötti 
erecskék gyors csobogása és folytonos út-
keresése is különlegesen széppé teszi a víz-
esést.

A Sipot kifejezéshez – a Szinevéri-tó nevé-
hez hasonlóan – egy legenda fűződik. A köze-
li faluban élt két család, az egyik módos volt, 
a másik pedig szegény. A gazdag család leá-
nya beleszeretett a szegény család Iván nevű 

fiába. A lány szülei ellenezték ezt a frigyet, ezért a fiatalok csak titokban találkozhattak 
a hegyvidéki erdőkben. Egy alkalommal a lány édesanyja a szürkületben utánuk ment, 
és megleste őket, majd hangosan kiabálni kezdett a fiataloknak. Ekkor nagy vihar ke-
rekedett, és a hirtelen megduzzadó patak vize magával sodorta a szerelmespárt, akik 
először egymás kezét fogva próbáltak menekülni. A lány végül elengedte Iván kezét, és 
külön-külön lelték halálukat a megáradt patakban. Az édesanya, aki tanúja volt a tra-
gédiának, minden este kereste az erdőben a lányát, és megesküdött rá, hogy hallja, 
amint az suttogva hívja kedvesét. Innen a Sipot (ruszin/ukrán tájnyelven sipit ’suttog’) 
megnevezés. A helyiek legendájától eltekintve a vízesés neve valószínűleg a lezúduló 
víz állandó halk morajából, „suttogásából” ered.

A Sipot-vízesés mellett programokat is szerveznek. Többnapos fesztivál keretében 
rendeznek itt szépségversenyt, július 7-én pedig a hagyományos szláv ünnepet, az Ivan 
Kupala-napot tartják, amikor hatalmas tüzet raknak, amelyen átugrálva ünneplik a nyári 
napfordulót.

A vízesés közelében található a vidék 6 kilométer hosszú libegője, amelyre felülve 
elénk tárulnak a Borzsa-havasok magas hegyei.

Fülöpfalva, fatemplom

Kilátás a Vereckei-hágóról
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„A lomha Vérke partján…”25 

Beregszász története

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

Tompa Mihály (1817–1868) Beregszász című 
elbeszélő költeményében írt így a város ke-
letkezésének mondájáról, amely szerint a vi-
déken nyájukat legeltető pásztorok éltek, s 
egyiküket Szásznak hívták. A pásztor bikája 
összeakaszkodott egy idegen bikával. A két 
állat küzdelméből Szász pásztor bikája került 
ki győztesen. A feltúrt földben Szász kincset 
talált, s ennek egy részéből templomot építte-
tett, majd a templom köré emberek költöztek, 
főképp pásztorok.

A források szerint a honfoglalást követő-
en már lakott terület volt a mai Beregszász 
és környéke, központja pedig Borsova földvára volt. A várost kezdetben Villa Lam-
perti (’Lampertháza’) néven említették, ahova a 12. században szászokat telepítettek. 
Ők meghonosították itt a szőlőtermesztést, illetve a Nagy-hegyen aranyat bányásztak. 
Lampertháza kereskedelmi központtá vált, ám a Vereckei-hágón át 1241-ben beözönlő 
tatárok feldúlták. Ezt követően IV. Béla újabb szász telepeseket költöztetett a térségbe, 
s 1247-ben kiváltságlevelet is adott a városnak. A település ekkor már Bereg vármegye 
székhelye volt.

1301-ben, amikor az Árpád-ház kihalt, a trónviszályokból győztesen kikerülő Károly 
Róbert a lengyel király Erzsébet nevű lányát vette feleségül, aki Beregszászon királynéi 
udvartartást rendezett be. Ez vonzotta ide a vásározókat, a kereskedőket és az újabb 
betelepülőket. A királyné alapította az első két kolostort is a városban: a domonkosokét 
1370-ben és a ferencesekét 1377-ben. A királyné nyári rezidenciája a mai Bethlen–
Rákóczikastély helyén lehetett. Ebben az időben Beregszász Felső-Magyarország 
virágzó városai közé tartozott. Ekkor épült a Mindenszentek templom és a mellette 
álló Szent Mihálykápolna. Nagy Lajos király 1342-ben kelt kiváltságlevelében hang-
súlyozta, hogy Lampertháza szabad királyi városnak tekintendő, ugyanis a határszélen 
fekszik, s megérdemli, hogy különös kiváltságokban részesüljön, és pallosjoggal ren-
delkezzen. A király feljogosította a város bíróságát, hogy elítélje a határában elfogott 

A Vérke Beregszásznál



56

bűnözőket. A település később mezővárosi rangot kapott. Hunyadi Jánosnak (1407 k. 
– 1456) is voltak Bereg megyében birtokai, ezért többször megfordult a vidéken, például 
1446-ban. Ugyanebben az évben alakult az első szabócéh Lampertszászán. Hunyadi 
Mátyás anyjától, Szilágyi Erzsébettől örökölte a várost, amelyet 1484-ben fiának, Cor-
vin Jánosnak (1473–1504) adományozott tovább. Lampertszászát 1499-ben említették 
először Beregszász néven. A településnév előtagját egyesek a magyar berek (’liget’) 
kifejezésből eredeztetik, a hagyományos tudományos álláspont viszont Bereg vármegye 
nevével hozza kapcsolatba. A név utótagja a szász népre utal.

Az 1604 és 1606 között zajló Bocskai-szabadságharcot lezáró bécsi béke megte-
remtette a térségben a vallásszabadságot. Bethlen Gábor, akinek az uralkodása idején 
(1613–1629) a térségben megszilárdult a protestáns hit, a gazdasági és politikai fejlő-
dés mellett a vallás, a tudomány és a kultúra ápolására is hangsúlyt fektetett. Bethlen 
támogatta a szegény, de tehetséges fiatalokat, akiket saját költségén taníttatott külföldi, 
elsősorban német egyetemeken. Közéjük tartozott Geleji Katona István (1589–1649), 
aki gönci, sátoraljaújhelyi és sárospataki tanulmányai után 1613-ban Beregszászon te-
vékenykedett iskolamesterként. Néhány év elteltével a csengeri zsinat őt mint „kitűnő 
ifjút” küldte két évre a heidelbergi egyetemre tanulni. Később szatmári lelkész, majd er-
délyi püspök lett. Nevéhez fűződik a Geleji-kánonok (a magyar református egyház első 
énekeskönyve) megszerkesztése. 

Bethlen Gábor 1625-ben lett Beregszász birtokosa, s elsősorban a város kereskedel-
mét és iparát fejlesztette. Rezidenciája, melyet egy 16. századi udvarházból alakított ki 

1629-ben, a Grófudvar nevet kapta. Ez a ba-
rokk kastély a Thököly-felkelés idején leégett, 
s új tulajdonosként csak II. Rákóczi Ferenc 
állíttatta helyre. Az így Bethlen–Rákóczi 
kastélynak nevezett, majd 1857-ben klasszi-
cista stílusban átépített épület egy részében 
ma a Beregvidéki Múzeum működik. A fej-
újított alagsorban szőlészeti és borászati tárlat 
nyílt.

A szőlőművelés mindig fontos helyet fog-
lalt el az itt élők életében. Ezt mutatja, hogy 
a szőlő kifejezés több település nevében is 
felbukkan. A történelmi források az első sző-
lővesszők megjelenését a 12. század köze-
pén megtelepedő szászokhoz kapcsolják. 
A legenda szerint a Nagymuzsaly melletti 
Bocskorhegyen volt II. Rákóczi Ferenc egyik 
kedvenc szőlője. A Rákóczi-szabadságharc 
leverése után a beregszászi szőlők nagy 
része a Schönborn család birtokába jutott. 
Jelentős érdemeket szerzett a szőlészet és 
borászat fejlesztésében gróf Schönborn
Buchheim Ervin (1842–1903), akinek borai 
az 1880-as, Kassán megrendezett I. Felvidéki 

Beregszász, Szent Kereszt felmagasztalása 
templom
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Borkiállításon három arany- és tíz ezüstér-
met, valamint nyolc dicsérő oklevelet gyűj-
töttek be. A Schönborn-grófok beregszászi 
nyári rezidenciájának tornyos épületét 1913-
ban a Magyar Állami Borgazdaság vette meg. 
1920-ban az Országos Borászegyesület tu-
lajdonába került, és 1954-ben itt alakult meg 
a Beregszászi Borüzem, amely nemzetközi 
versenyeken díjazott borokat palackozott.

A Beregszász környéki szőlőtermesztés 
és borkészítés újjáéledni látszik, bár a korsze-
rű technológiával készült borok még nem jel-
lemzők a vidékre. Megalakult a Beregszászi 
Szent Vencel Borlovagrend is, amely a te-
rület borainak hírnevét szeretné visszaállítani.

„Mint a […] vihar, végigsöpört ott mindent”27 

Híres beregszásziak

A Beregvidéki Múzeumban külön gyűjte-
ményben láthatók a beregszászi születésű 
Fedák Sáriról (1879–1955) készült korabeli 
képeslapok, melyek különböző szerepekben 
örökítették meg a 20. század eleji primadon-
nát.

Fedák Sári már gyermekként kötéltán-
cosnő vagy műlovarnő szeretett volna lenni. 
Tizenhét évesen lépett először színpadra, 
majd szülei engedélyével Budapesten tanult 
színészetet. Huszonöt éves korára már iga-
zi sztár volt. Ahogy Ady Endre (1877–1919) 
írt róla egy cikkében: „A Bereg megyei bakfis 
egyszerre csak fölszaladt a színpadra. Mint 
a gyötrelmes, erős, szűz vihar, végigsöpört 
ott mindent. […] Nekivágott a csatatérnek, 
a színpadnak, s megnyert minden csatát.”28 

Fedák 1926-ban feleségül ment Molnár 
Ferenc (1878–1952) íróhoz, de később elvál-
tak. A tehetséges színésznő, aki sikerességét 
főként természetességének köszönhette, hat 
nyelven beszélt. Szerepelt az első magyar 

Beregszász, Rákóczi emléktáblája 
a Bethlen–Rákóczi-kastély falán

Beregszász, Fedák Sári
(Kolodko Mihály, 2018)
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némafilmben, A táncban (1901). Első saját gyártású filmjét 1933-ban készítette Iza néni 
címmel, amely propagandafilmként a trianoni béke igazságtalanságaira akarta felhívni 
a világ figyelmét. Ötszáz éves a magyar dal című műsorával bejárta az USA magyar-
lakta városait. Művészetéből meggazdagodott: birtokot és kúriát vásárolt, és övé volt az 
egyik első automobil Budapesten, amelyet saját maga vezetett – a járókelők legnagyobb 
rémületére még Beregszászon is. Alakja legendává vált: róla nevezték el a legnagyobb 
kontrát a rablóultiban, valamint torta és lepény is viseli a nevét. Politikai okok miatt ké-
sőbb börtönbe került, nem léphetett színpadra, s elfeledve, szegénységben halt meg.

Fedák Sári egész alakos szobra, amely a beregszászi színház bejáratával szemben 
található, Kolodko Mihály alkotása. A szoborkompozíció, melyet 2018-ban, a művésznő 
születésnapján avattak fel, egy 4 méter magas mészkőoszlopból és a tövében a fehér 
márványpadon könnyed tartásban ülő Fedák Sári életnagyságú bronzalakjából áll.

A Munkácsi úton található az egykori Fedákkastély, amelyet csak a helyiek nevez-
nek így, az 1912-ben emelt épület valójában egy villa. A primadonna családi rezidenciá-
ját a szovjet időkben elkobozták, s szanatórium típusú óvoda működött benne, napja-
inkban pedig a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának ad otthont. 
Az épület falára emléktábla került, amellyel a ház egykori tulajdonosa előtt tiszteleg az 
utókor. A villát körülvevő kertben emlékművet állítottak a sztálini lágerekbe elhurcolt 
kárpátaljai református lelkészeknek.

Beregszász, Fedák-villa
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A 20. századi szőlőtermesztésben és 
-nemesítésben elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a beregszászi születésű dr. Linner 
Bertalan sebészorvos (1887–1969). Linner 
az orvosi egyetemet Budapesten végezte 
el, de 1919-ben visszatért Beregszászra, és 
haláláig ott dolgozott. Szabadidejében sző-
lőtermesztéssel és szőlőnemesítéssel fog-
lalkozott. Több nemesített szőlőtőkéje volt, 
mindegyik a vidéken honos szőlőfajták ke-
reszteződéséből született: a rajnai rizling és 
a tramini keresztezéséből származó hibridet 
róla nevezték el.

Beregszász városának másik ikonikus 
szülöttje Ricsey György (1891–1950) orgo-
naművész, aki a Budapesti Zeneakadémián 
Kodály Zoltántól (1882–1967) és Hubay Je-
nőtől tanult zeneszerzést. 1923-tól a bereg-
szászi gimnáziumban tanított zenét és éne-
ket. 1925-ben megtervezte a beregszászi 
református templom orgonáját. Ricsey nagy 
nőcsábász hírében állt, s ez okozta tragédiá-
ját. 1926 telén egy helyi hajadon kénsavval 
arcon öntötte, és az orvosok nem tudtak se-
gíteni rajta, végleg megvakult. Emlékezetből azonban továbbra is játszott az orgonán, 
mégpedig olyan szépen, hogy aki hallotta, azt mondta, szinte együtt élt a hangszerek 
királynőjével.

Londonban jelentek meg 2000-ben a beregszászi születésű Grün Hugó (Hugo 
Gryn, 1930–1996) emlékiratai Letűnt árnyak (Chasing Shadows) címmel. Ebben a szer-
ző az 1930–1940-es évek Beregszászáról ír, és családján keresztül mutatja be a bereg-
szászi zsidóság helyét és társadalmi szerepét, akik 1768-ban telepedtek le a városban. 
Hivatalos, saját rabbival rendelkező vallási közösségük 1838-ban alakult meg. 1877-re 
a település lakosságának már 26 százalékát tették ki az izraelita vallásúak. Elsősorban 
a kereskedelemben és a kézművesiparban dolgoztak, de orvosok, ügyvédek, gyár- és 
malomtulajdonosok is voltak közöttük. Grün Hugó 1944-ben tért vissza Beregszászra, 
ám pár év múlva Nagy-Britanniába emigrált, ahol a londoni zsidó közösség rabbija lett.

Gyermekkorának városáról, Beregszászról írt emlékei jelennek meg Kaszab Judit 
(Judy Cassab, 1920–2015), Ausztráliába emigrált festőnő angol nyelven megjelent nap-
lójában is. Kaszab első szénrajzát tizenkét évesen készítette anyai nagymamájáról. Már 
felnőttként Bernáth Aurélnál (1895–1982) és Hermann Lipótnál (1884–1972) tanult fes-
tészetet. 1951-ben családjával Ausztráliába költözött, ahol 1955-ben portréfestői díjat 
nyert. 

 

Beregszász, református templom
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„Beregszász közönséges mezőváros, van benne 
gót templom…”29

Beregszász nevezetességei

A Beregszászon áthaladó Vérke bal partján 
korábban két nagy kolostor állt. Ezeket a 18. 
század végén lebontották. A 19. század utolsó 
harmadában vásárteret alakítottak itt ki, amely 
köré egy árkádos épületsort emeltek. A város 
Magyarországhoz való visszacsatolása után 
1938. november 9-én itt fogadták a vidékre 
bevonuló magyar honvédeket is. Ennek emlé-
kére a helyi cserkészek egy földhalmot emel-
tek a tér közepére, amelybe egy országzászlót 
tartó oszlop került. Így lett a marhavásártérből 
emlékhely és park, melyet 1941-ben Kossuth 
Lajos nevére kereszteltek át. 1942-ben I. vi

lágháborús emlékművet avattak fel a város elesett hőseinek tiszteletére, amelyet a 
szovjetek 1945-ben lebontottak. A helyiek a teret már ekkor Hősök tereként emlegették. 
1945-től, a szovjet emlékmű felállítása után már hivatalosan is így nevezték el a területet.

1973-ban az emlékmű mellé örökmécsest állítottak. Az ekkor végzett ásatások so-
rán tömegsírra bukkantak, amelyben nagy valószínűséggel azoknak az áldozatoknak a 
maradványait találták meg, akiket az 1657-ben Beregszászra betörő, Jerzy Lubomirski 
(1616 k. – 1667) vezette lengyel katonák öltek meg. A lengyelek ezzel II. Rákóczi György 
lengyel hadjáratát bosszulták meg, aki akkor még Varsót is elfoglalta.

2017-ben adták át a felújított központi parkot, illetve a benne található obeliszket. 
Utóbbiról lekerültek a szovjet szimbólumok, eltávolították a szovjet időszakot idéző régi 
szobrokat, de a szökőkutak megmaradtak, és a park megtartotta a Hősök tere nevet.

Az 1418-ra felépült, gótikus stílusú római katolikus templom udvarán látható Szent 
István mellszobra, melyet 2001-ben a millennium emlékére állítottak. Alkotója Nagy 
Lajos Imre (1949–) nyíregyházi szobrászművész. A beregszászi Petőfi-szobor abban a 
pózban ábrázolja a költőt, ahogyan állítólag 1847. július 13-án délután karját előre nyújt-
va szemlélődött a templomnál. Körösényi Tamás (1953–2010) budapesti szobrászmű-
vész alkotását 1991. március 15-én avatták fel. A művet vandálok még az avatás évében 
megrongálták, ám az alkotó helyreállította. Ekkor került a költő alakja a megközelítőleg 
egyméteres fehér terméskő talapzatra. A város lakossága minden évben itt emlékezik 
meg az 1848–49-es magyar forradalomról és szabadságharcról.

A mai Beregszász központi részének, illetve a főutca szerepét betöltő Széchenyi 
útnak a jellegzetes, szecessziós házai zömmel a 19–20. század fordulóján épültek. 
Beregszász mai főutcája a vasútállomás 1884-es felépítése után kezdett beépülni, mivel 
ez kötötte össze az állomást a város központjával. Kezdetben Főutcának, később And-
rássy utcának nevezték. Széchenyi István nevét 1990 óta viseli.

Beregszász, Hősök tere
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A Széchenyi és a Tinódi utca egyik sarkán 
áll a Méhespalota, Méhes Samu beregszászi 
építészmérnök bérháza. Az épület eredetileg 
csak kétszintes volt, kör alakú sarokbástyás 
megoldással és süvegtetővel. A csehszlovák 
időszakban egy újabb emeletet húztak rá. En-
nek következtében elvesztette a sarokbástyát 
és féldombormű-díszítését. 

A Méhes-palotával szemben, ugyancsak 
a Széchenyi és Tinódi utcák sarkán áll az 
egykori Kubovicspalota, amelyet szintén 
Méhes tervezett. Ezt a szecessziós épületet 
nagyrészt eredeti formájában állították helyre.

A Széchenyi utca elején áll az 1912-ben 
épült, ugyancsak szecessziós stílusú, egy-
emeletes zsidó rituális fürdő (mikve). Bejá-
rata és ablakai félkörív záródásúak, fölöttük 
mindkét emeleten hullámvonalas vakolatdí-
szítésekkel. Széles, hangsúlyos párkánya kü-
lönleges hangulatot kölcsönöz az épületnek. 
Egy ideig városi közfürdőnek, majd sportklub-
nak használták. A 2000-es évek elején telje-
sen felújították.

Bár már nem az eredeti színeiben pompá-
zik, impozáns szecessziós épület a Vérke part-
ján álló egykori Beregmegyei Kaszinó, amely 
1913-ra épült fel. Az emeletes saroképület 
fontos motívuma az arany páva, homlokzatait 
díszes párkányok, mozaikok, stukkók díszítik. 
Tornyai, kettős tetői még különlegesebbé te-
szik külsejét. A 20. század végén nyitották meg 
benne az Arany Páva Étterem és Hotelt. 

A Beregszászi Állami Főgimnázium első 
osztálya 1895. szeptember 15-én nyitotta 
meg kapuit a tanulók előtt, ám akkor még nem 
volt saját épülete. A városi képviselő-testület 
1896-ban egyhangú határozatot hozott arról, 
hogy a gimnázium felépítéséhez telkeket adományoz. A reneszánsz homlokzatú, tégla-
díszítésű, kétemeletes épület Pecz Samu (1854–1922) műegyetemi tanár tervei alapján 
készült el 1901-re. Az építkezés fő támogatóinak nevét márvány emléktáblába vésték, 
amely a bejárattól jobbra látható. A tanintézet alapításától kezdve 1919-ig főgimnáziumi 
rangot viselt, a cseh megszállás után reálgimnáziummá alakították. Főgimnáziumi rang-
ját 1939-ben nyerte vissza. A II. világháború után, 1944 novemberében újra megnyílt a 
gimnázium, de már az 1945–1946-os tanévben átalakították ukrán nyelvű középiskolá-
vá. A bejárat jobb oldalán található márvány emléktáblát kiemelték fülkéjéből, megfordí-

Beregszász, Petőfi Sándor
(Körösényi Tamás, 1991)

Beregszász, Beregmegyei Kaszinó 
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tották, és a hátlapjára azt a rendeletet vésték 
rá, amelynek alapján 1949-ben a középiskolát 
Nyikolaj Scsorszról, az orosz polgárháború 
egyik hadvezéréről nevezték el. A márvány-
táblát csak a rendszerváltás után fordították 
vissza. Az épületben ma ukrán középiskola és 
gimnázium működik.

A Bogdan Hmelnyickij (egykori Bocskai) 
utcán áll a Beregszászi 4. Számú Kossuth 
Lajos Középiskola, amely Kárpátalja legna-
gyobb magyar középiskolája. A neobarokk stí-
lusú épület 1898 és 1901 között épült, Lechner 
Ödön műépítész tervei alapján. A múlt század 
elejétől Magyar Királyi Elemi Fiúiskolaként 
működött. A kétszintes épület homlokzatát 
népi motívumú madaras ornamentika díszí-
ti. 1945-ben hétosztályos magyar tannyelvű 
általános iskolává minősítették át, tekintettel 
arra, hogy az akkor túlnyomóan magyarok 
lakta városban a szovjet hatóságok elzárkóz-
tak a magyar tannyelvű középiskola megnyitá-
sa elől. Így tehát, ha az iskola végzősei közép-
iskolai érettségit szerettek volna, kénytelenek 
voltak ukrán vagy orosz tannyelvű középisko-
lákban folytatni tanulmányaikat. Csak 1953-
ban indult el a magyar középiskolai osztály az 
iskolában. Az intézmény 1963-ban vette fel 
Kossuth Lajos nevét, de csak 1991 júliusában 
avathatták fel bejárata előtt Kossuth Lajos 
mellszobrát, Somogyi Árpád Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotását.

Az egykori Magyar Királyi Törvényszék 
kétszintes, eklektikus épülete Jablonszky 
Ferenc (1864–1945) tervei alapján készült 
1908–1909-ben. A II. világháború évei-
ben a törvényszék épületében kapott helyet 
a rendőrség és a bíróság, illetve több megyei 
és városi közhivatal. A háború után katonai 
laktanya volt, majd finommechanikai üzemet 
működtettek benne, 2002-ben pedig a Bereg-
szászi Városi Tanács döntése alapján a Kár-

pátaljai Magyar Tanárképző Főiskolának adták át. Az Illyés és az Apáczai Közalapítvá-
nyok támogatásával ekkor kezdődött el az akkorra már szinte teljesen leromlott épület 
felújítása. Ma ismét egykori pompájában tekinthető meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola tanulmányi épületének otthont adó épület.

Beregszász, Kubovics-palota

Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos 
Középiskola 

Beregszász, Magyar Királyi Törvényszék
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Egy kárpátaljai hungarikum nyomában

A beregi szőttes és hímzés

Nemcsak a kárpátaljai falvakban, hanem 
a magyarlakta vidékek zömében is lassan ki-
hal az a nemzedék, amely még látta, hogyan 
termesztik a kendert, részt vett annak feldol-
gozásában, és háziszőtteseket készített. Pár 
évtizede azonban – a határ mindkét oldalán 
– feléledt a beregi szőtteskészítés hagyo-
mánya. Fiatal népművészek készítik a régi 
minták alapján a faliszőnyegnek, asztalterí-
tőnek, alátéteknek való díszes szőtteseket, 
amelyek az itteni vásárok jellegzetes termé-
kei lettek. A beregi szőttes alapvető díszítő 
eleme a tulipán és a szegfű, valamint kedvel-
tek a Rákóczi-mintás, makkos, tölgyfaleveles 
és farkasnyomos motívumok, melyek fehér 
alapon lehetnek piros és kék, piros és fekete 
vagy piros és rózsaszín színűek. Készülhet 
belőlük terítő, falvédő, komakendő, díszken-
dő, tűpárna vagy ing. 

1958-ban a beregszászi születésű nép-
művész, Antonikné Polónyi Katalin, Ka-
tóka néni (1922–) Nagyberegen megszer-
vezte az első, csak nőkből álló szövő- és 
hímzőcsoportot. A tagok segítségével össze-
gyűjtötte és rendszerezte a beregi szőttes és 
hímzés motívumait. Így egy sajátos mintaso-
rozatot hoztak létre, amelyet keresztszemes 
hímzéssel, saját kezűleg szőtt házivászonra hímeztek. Ilyen volt a kistulipánok álló és 
dőlt változata, a szegfű sok-sok formája, a makkos, őszirózsás, a sokféle madaras és 
a híres farkasnyomos hímzés. A régi terítőkön, kendőszéleken a mintákat piros-kék-
kel, később piros-feketével varrták vagy szőtték. A komakendőkön, díszkendőkön azok 
a minták maradtak fenn, amelyeket szedett szőttesnek neveznek. Az első háziszőttesre 
kivarrt beregi farkasnyomos mintát 1878-ban varrták Beregújfaluban piros és kék fo-
nállal.

Egyedi színvilágot képvisel a Rákócziminta, mely fehér alapon sárga, zöld, piros 
és fekete színekből tevődik össze. Nevét az Ilosva mellett található Kisrákóc nevű ruszin 
faluról kapta. A helyiek mondája szerint viszont a minta neve állítólag onnan származik, 
hogy egy ilyen szőttest terítettek arra a kőre, amelyen II. Rákóczi Ferenc megpihent. 
Egy másik változat szerint egy ruszin asszony ilyen díszítésű inggel ajándékozta meg 
a fejedelmet, s azóta hívják ezt a hímzést Rákóczi-mintának.

Nagybereg, református templom
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Nagyberegen a mai napig ápolják a szőttes készítésének hagyományait. A helyi 
középiskolában 1979-től Katóka néni tanórák keretében kezdte tanítani a szövés és 
hímzés alapjait. A középiskolában 1992-ben Szőttesmúzeumot hoztak létre, ahol 

megtekinthetők a szövéshez és fonáshoz 
használatos tárgyak, régi lenvászon alap-
anyagú szőttesek, melyek között több mint 
százharminc éves darabok is akadnak. 2008-
ban a beregszászi Rákóczi Főiskolán állandó 
kiállítás nyílt a beregi szőttesekből, ahol az 
érdeklődők kipróbálhatják a szövőszéket és a 
szövés folyamatát. 2016-tól pedig megrende-
zik a Nagyberegi Csipkebogyó és Beregi
szőttesfesztivált, ahol hagyományosan 
díszpolgárrá avatják azokat, akik sokat tesz-
nek a városért. 

Nagybereg, Református Líceum

Nagybereg
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Népek és ételek

A sokszínű kárpátaljai konyha

Kárpátalja nemzetiségi sokszínűségét a vidék konyhája is tükrözi. Minden népnek meg-
vannak a saját ételei, ugyanakkor az itteni konyhák kölcsönösen hatottak is egymásra. 
Így vannak olyan fogások, amelyek a magyar, a ruszin, az ukrán és a román konyhán is 
szerepelnek, természetesen saját életterükhöz és gazdasági adottságaikhoz igazítva. 
A kárpátaljai konyha oly mértékben kevert, hogy gyakoriak az olyan ételek, amelyeket 
nemzetiségtől függetlenül mindenki kedvel, s ezért főz is. Ilyen például a borscsleves, 
amelyet nem lehet egyetlen néphez kötni, mert az oroszok, ukránok, lengyelek, beloru-
szok, de még a litvánok is főzik. Kárpátaljai változatát piros borscslevesnek nevezik, 
és a helyi magyarok zöménél egytálételnek készítik.

A ruszinok sok tejterméket fogyasztanak: tejfölt szinte minden ételhez használnak, 
és sok változatban készítik a juhtúróval fogyasztott tésztákat. A tejtermékek mellett fon-
tos alapanyaguk a krumpli és a kukoricaliszt. A ruszinoknál egyébként (az ukránokhoz 
hasonlóan) jellemző a tótos evés, vagyis a levest csak a tészta után eszik meg. Jellegze-
tes ételük a málékenyér és a derelye, melyet készítenek túrós, gombás, krumplis vagy 
káposztás töltelékkel is. Utóbbit nem szórják meg pirított zsemlemorzsával, csak füstölt 
szalonna kiolvasztott zsírjába forgatják a pörccel együtt. Hagyományos ruszin ételnek 
számít még a bobájka, azaz a mákkal vagy túróval ízesített guba, a pirított puliszka, 
a pászka vagy a sárgatúró. Utóbbi készítése először a magyar görögkatolikusokhoz 
vándorolt át, majd minden más magyar falusi konyhára, felekezettől függetlenül. A ma-
gyar konyha karakteres ételét, a töltött káposztát annyiban módosították a helyi ruszi-
nok, hogy sokszor gombát tesznek bele hús helyett, s egyébként is sok erdei gombát 
használnak több fogáshoz.

A szászok egyik kedvelt édessége – hagyományaikhoz kötődően – a rétes (strudli), 
melynek szokásos almás töltelékét ezen a vidéken sokszor sárgatúróval helyettesítik. 
A cigányok egyszerűbb konyhájának ismert étele a cigány haluska, amelynek a barna 
liszttől sötétebb tésztáját nyújtódeszka és sodrófa nélkül készítik. Tetejére – kárpátal-
jai szokás szerint – káposztát és túrót tesznek. Az említett ételeken kívül kiemelhetjük 
még az ukrán vinyegretet (főtt zöldségekhez, például céklához, répához, krumplihoz 
savanyú káposztát adnak, és öntettel tálalják), a fehérorosz káposztalevest, az orosz 
rántott húst, a román módra apróra tekert töltött káposztát vagy a szlovákok nemzeti 
eledelét, a sztrapacskát, melyet errefelé nyögőnek neveznek. Ismeretlen eredetű a pa-
radicsommal vagy tejjel habart káposztás paszulyleves, amelyet Kárpátalja jelképes 
ételének tartanak.

A régió másik nagy kedvence a pelmenyi. A hússal töltött tésztabatyukat sós vízben 
kifőzik, vajforgáccsal gazdagon megszórják, majd meglocsolják almaecettel, és meg-
hintik őrölt feketeborssal vagy finomra vágott zöldkaporral, esetenként tejfölt csurgatnak 
rá. Az időigényes étel elkészítéséhez már pelmenyikészítő formát is vásárolhatunk.
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„A szilvalekváros kenyér a szegény ember zsíros 
kenyere”

Beregi és szatmári ételek, italok

A beregi és a szatmári síkságon gyakran megtalálható, apróbb szemű nemtudom szil
vának nevezett gyümölcs őshonos errefelé. Nevét a monda szerint úgy kapta, hogy 
Penyigén egy idegen megkérdezte a helyiektől, milyen fajta szilvát lát minden kertben. 
Ők pedig ezt válaszolták: „Nem tudom.” A Tisza és a Szamos árterein élő, évszázado-
kon keresztül vadon termő, gondozást szinte egyáltalán nem igénylő gyümölcsfa a sze-
gények alapvető élelmiszere lett. A szürkéskék színű, gömbölyded, nem magvaváló, 
világossárga húsú és nagyon édes szilva augusztusban érik, s már a 19. században 
aszalták, illetve főztek belőle lekvárt és pálinkát.

A szilvalekvár fontossá vált: nemcsak a paraszti, hanem a nemesi-polgári étkezés-
ben is széleskörűen használták. Egy beregi mondás szerint: „A szilvalekváros kenyér a 
szegény ember zsíros kenyere.” A nemtudom szilvából készült lekvár jellegzetessége, 
hogy csak a gyümölcsöt tartalmazza. Nem adnak hozzá cukrot, tartósító- vagy ízesítő-
szert. A szilvát egészben teszik a rézüstbe főni. Amikor az első adag levet enged, fo-
kozatosan hozzáadják a többit. Az üstben a szilvát kavarófával (lapockával) kevergetik, 
amíg elválik egymástól a gyümölcs héja, húsa, valamint a magja. Ez a híg állagú anyag a 
cibere, amelyet egy rostán átpasszíroznak. A mag nélküli ciberét újra főzni kezdik, s visz-
szaöntik az üstbe és elkezdődik a lekvárfőzés második szakasza, amikor az ún. vitorlá-

A Szenke Penyigénél
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val egyenletesen keverik a masszát, nehogy 
leégjen. Több órába, néha egy-két napba is 
beletelhet, mire a híg ciberéből sötét, sűrű 
lekvár lesz, amely akár hosszú évekig is eláll.

A pálinka neve és a pálinkakészítés 
alapvető magyarországi módja az Európai 
Unióban védettséget kapott: a „pálinka” elne-
vezést csak Magyarország és négy osztrák 
tartomány használhatja az italok címkéjén. 
Ebben az értelemben pálinkának nevezzük 
azokat az alkoholos italokat, amelyeket Ma-
gyarországon termett gyümölcsből, illetve a 
szőlőfürtök kipréselése után maradó törköly-
ből készítenek erjesztéssel és lepárlással. 
A hungarikumként bejegyzett magyar pálin-
kának száz százalékban gyümölcsből kell ké-
szülnie, és legalább 37,5%-os alkoholfokkal 
kell rendelkeznie. A történelmi Szatmár és 
Bereg megye vidéke alkalmas a kiváló pá-
linkák előállítására. Az eredetvédettséggel 
rendelkező nyolc magyar pálinkafajta közül 
hármat ezen a vidéken állítanak elő: ezek a 
szatmári szilvapálinka, a szabolcsi almapá-
linka és az újfehértói meggypálinka. A szat
mári szilvapálinka készítéséhez a penyigei 
nemtudom szilvát és a besztercei szilvát 
használják fel. A szilvát a magjával együtt erjesztik, s az így kapott cefrét rézüstben 
többször is lepárolják és érlelik. A többnyire színtelen vagy enyhén aranysárga színű 
ital íze a szilvára jellemző, de a mag miatt enyhén kesernyés. A szatmári szilvapálinkát 
hatvannégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen lévő szeszfőzdében szabad 
előállítani és palackozni. 

Minden évben szeptember végén rendezik meg Tarpán a szatmári szilva ünnepét, 
a SzatmárBeregi Szilvanapokat. Ezen a hagyományőrző fesztiválon sokféle szilvából 
készült ételt és italt kóstolhatnak meg a látogatók. A rendezvényen pálinkaversenyt tar-
tanak, és felvonul a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend is. 

A töltött káposzta a magyar konyha egyik jellegzetes étele, ám a Kárpát-medence 
különböző részein számtalan változata született. Az egyik kevésbé ismert változatát 
„szabolcsi” előnévvel illetik, pedig az a beregi és szatmári Tiszaháton egyaránt elter-
jedt, s ott is szinte kizárólagosan ezt a fajtát főzik. A szabolcsi töltött káposztát az 
különbözteti meg a többi változattól, hogy a főzés második szakaszában paradicsomlét 
adnak hozzá. Arrafelé a húsos tölteléket nem csupán káposztába, de paprikába is töltik, 
és a kettőt együtt főzik meg, ami páratlan ízkombinációt eredményez. A darált húst, 
amelyhez rizs helyett sokszor kukoricadarát kevernek, töltik még kelkáposzta levelébe 
is. A vidék nehéz sorsú lakossága leleményességének eredményeképpen megszületett 
a málékásás változat, tormalevélbe töltve.

Tarpa, II. Rákóczi Ferenc
(Bíró Lajos, 2003)
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A nemtudom szilván kívül Penyige szomo-
rú nevezetessége, hogy a községhez fűződik 
az utolsó magyar népballada. Ez egy tragé-
dia kapcsán íródott, amikor kilenc kislány ful-
ladt bele a Penyigénél tóvá szélesedő Szenke 
patakba, miután csónakjuk felborult.

Tarpához kapcsolódóan pedig meg kell 
említeni az Észak-Tiszántúl egyetlen, erede-
ti helyén megmaradt szárazmalmát, amelyet 
a Hegyi család épített a 19. század első fe-
lében, majd Tokai János birtokába került. 
Tarpán egykor egy vízimalom és hat száraz-
malom működött. Utóbbit lónyúzónak is hív-
ták, mert a malom kerengősátornak nevezett 
részében felállított járókereket lovakkal húzat-
ták. Az egyenletes tempóban való körbejárás 
elég megterhelő volt az állatok számára. Az 
Árpád utcában található, fazsindelyes Tokai
féle szárazmalomban 1929-ben őröltek utol-
jára, utána a közösségi élet színterévé vált, 
bálokat, lakodalmakat tartottak benne.

 

Móricz Zsigmond nyomában

Tiszacsécse és Túristvándi

„Én magam bizony kevés ideig éltem Csécsén. De énnekem Csécse maradt a tündérszi-
get, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán 
a lelkem, mint a boldogság, béke kedves szigetére”30 – írta egy levelében Móricz Zsig-
mond (1879–1942) szülőfaluja, Tiszacsécse református papjának, Orosz Kálmánnak, 
akivel jó barátságban volt. 

Móricz szülőháza Tiszacsécse milotai végén állt. Ezt az 1960-as években lebon-
tották. A család ekkor átköltözött a kóródi faluvégre, egy másik házba, amelyet az író 
apja, Móricz Bálint eladott, és iskola lett belőle. A szemközti telek 19. századi, taposott 
szalmával fedett, kontytetős szegényparaszti vályogházában éltek egy ideig. Ebből ala-
kították ki 1966-ban a ma is látogatható Móricz Zsigmond Emlékházat, melyet Mó-
ricz írásai (például az Életem regénye) alapján rendeztek be. A hagyományos paraszti 
életmódot bemutató eszközök mellett az író személyes tárgyai (például a bölcsője és 
a kalapja) is láthatók. Udvarán áll az író egész alakos szobra, amelyet Varga Imre 
(1923–2019) készített.

Penyige, a kilenc kislány sírja

Tarpa, Tokai-féle szárazmalom
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1929-ben Tiszacsécsén rendeztek ünnepséget Móricz 50. születésnapjára és 50. 
kötete megjelenésének alkalmából. Ekkor avatták a falu díszpolgárává is, sőt emléktáb-
lát és szobrot is akartak állítani neki, ám ő ezt nem engedte:

„E percben itt volt nálam Gaál Endre kép-
viselő úr, s megbeszéltük a következőket: nem 
lesz sem szobor, sem emléktábla. Én nem aka-
rom a világi hiúságnak ilyen jelét életemben. Én 
ahhoz nagyon nyakas kálvinista, s nagyon pu-
ritán magyar vagyok, hogy magamat ünnepel-
tessem. Az pedig egyenesen lehetetlen, hogy 
valami olyan dologba belemenjek, ami nem jön 
egészen a szívekből. De ha én azt érzem, hogy 
szeretnek, s hogy kötelesség hív, akkor én je-
len vagyok, ha csákányeső esik is.”31

A díszpolgárságot azonban szívesen vette: 
„Nagy örömmel és hálával fogadtam a dísz-
polgárrá választást, s ez nekem a legszebb 
dísz, amit életemben kaphatok.”

Móricz egykori lakóházán kívül a falu ne-
vezetessége a barokk stílusú református 
templom, amely 1820–1825 között épült, il-
letve a szintén református fa harangtorony. 
A kb. 24 méter magas, fatalpas, fazsindelyes 
tornyot 1822-ben emelték.

Tiszacsécse, Móricz Zsigmond Emlékház

Tiszacsécse, Móricz Zsigmond 
(Varga Imre, 1979) 
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Móricznak 1884-ben el kellett hagynia a „tündérsziget”-et. Móricz Bálint vállalkozá-
sai tönkrementek, így a család Prügyre költözött. Legidősebb fiukat, Zsigmondot azon-
ban nem vitték magukkal. Ő nagyanyjával Túristvándiba, a „fájdalomkert”-be, a jellem
formáló kohó”-ba ment, ahol nagybátyja, Pallagi László gépészházában kellett laknia:

„Istvándi kisközség Szatmár vármegyében. Ugyanabban a járásban, ahol Csécse 
van, de két faluval errébb. Nem a Tisza partján, hanem az ország felé, a kis Túr vize mel-
lett. […] Tisztán emlékszem az első pillanatra, mikor az istvándi gépészházból kinéztem: 
rettenetesen össze voltam zúzva, meg voltam ijedve, féltem és bámultam. […] A ház 
másik fele pedig a pokol volt, maga a fekete pokol. A kovácsműhely volt ez. Itt minden 
kormos volt és ijesztő. […] Nem jó hely volt. Én már az első percben éreztem, hogy itt 
nem vagyok jó helyen. […] Istvándi volt az én jellemformáló kohóm.”32

A falu közepén ma is látható gépészház falán tábla emlékeztet Móricz 1885 és 1887 
között itt töltött éveire.

1752 előtt épült az ÖregTúron az a ma is működőképes vízimalom (Kendema
lom), amely múzeumként egész évben látogatható, illetve itt rendezik meg a Nemzet
közi Molnártalálkozót. A népies stílusú, cölöpökön álló, többször is felújított malom 
fából épült, s a Kölcsey és a Perényi család után a Kende család birtokába került.

Túristvándi, Kende-malom
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Református templomcsodák a beregi Tiszaháton

Csaroda, Tákos, Csetfalva és Bene templomai

A beregi Tiszahát apró falvaiban – a határ 
mindkét oldalán – bújnak meg a gyakori ár-
vizeket túlélt hagyományos népi építkezés 
gyöngyszemei, a kis fazsindelyes templomok.

A legrégebbiek közé tartozik a magyaror-
szági Csaroda késő román stílusú, a 13–14. 
század fordulóján épült református templo-
ma. Karcsú, tűhegyes, fazsindellyel fedett 
toronnyal építették, amelyből vigyázhatták a 
vidéket. A hajó északi és keleti falán festett 
szenteket (például Péter, János és Pál apos-
tolok, Szent Anna, valamint két orvos szent, 
Kozma és Damján) láthatunk, illetve Máriát, 
ölében a kis Jézussal. A szentélyben mintha 
függönyt festettek volna a falra, amely a haj-
dani uradalmi házak falaira függesztett, kele-
ti mintázatú szőnyegekre emlékeztet. A keleti 
ablak rézsűjében Zsigmond-kori freskókat is 
fellelhetünk. A reformáció során lemeszel-
ték a freskókat, s a falakra virágos-leveles, 
kék-vörös mintákat festettek. A mennyezeten 
virágos-gránátalmás úrihímzést idéző motí-
vumok láthatók. A festett, fából készült szó-
szék, karzat és padok népies barokk hangu-
latot árasztanak. A község másik nevezetes 
épülete egy parasztházból kialakított paticsfalú, zsindelyes tájház. (A patics vesszőből 
font, sárral vagy agyaggal tapasztott fal.) Csaroda mellett terül el a fokozottan védett 
Bábtava nevű dagadóláp, amely az öt beregi tőzegmohaláp egyike a Nyíres-, a Bence-, 
a Navat- és a Zsid-tó mellett.

A szomszéd faluban, Tákoson álló templom „mezítlábas Notre-Dame”-ként is ismert. 
A település eredeti templomát, mely malomköveken állt, 1733-ban emelték. Gerendák-
ból állítottak favázat, és a falat paticsból készítették, mivel Mária Terézia a protestánsok-
tól megtagadta a követ és a téglát. Az 1948-as tiszai árvíz a templom nagy részét szinte 
„lemosta” a föld felszínéről, helyreállítása 1961-ben kezdődött el. A templom másik sajá-
tossága az ötvennyolc festett táblából álló kazettás deszkamennyezet, melyet Asztalos 
Lándor Ferenc készített 1776-ban. A falu határában található a változatos és gazdag 
élővilággal rendelkező Bockerekierdő.

A tákosi templom ikertestvére az ukrajnai, de szinte teljesen magyarlakta Csetfalván 
áll. Utóbbi építésének ideje a 15. századra tehető. Magas, szoknyás, galériás, négy fia-
tornyos, faszerkezetű harangtornyát karcsú, magas sisak fedi. A templomot és a nyugati 

Csaroda, református templom
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homlokzat előtt álló haranglábat kézi hasítású 
zsindely borítja. A templomba a haranglábon 
áthaladva lehet bejutni. A templombelső rend-
hagyó, világoskék színű fapadjainak és népi-
es, festett famennyezetének köszönheti szép-
ségét. A mennyezet szintén Asztalos Lándor 
Ferenc munkája. A hajómennyezet kazettái 
sakktáblaszerűen váltakoznak, sötétebb és 
világosabb kék mezőkből állnak, s virágos dí-
szítésűek. A szentély kazettáin fehér alapon 
virágok, levelek, indák láthatók, és több felirat 
is olvasható. A hajó északi és nyugati oldalát 
festett fakarzat ékesíti.

Az ukrajnai Bene, ahol a faluház előtt a hét vezér faragott szobrai állnak, szintén 
büszkélkedhet egy 14. századi templommal. A reformáció előtt készült freskókat még 
nem tárták fel. Későbbi feljegyzések szerint a diadalív egyik falán Mária látható Jézus 
holttestével. Az épület is többször megrongálódott: a tatárok és a lengyelek lerombolták, 
a 18. században kigyulladt, a 20–21. század fordulóján árvizek sújtották. Renoválása 
során a templom és a torony új tetőt kapott. Utóbbira galériás, mellvédes, négy fiator-
nyos sisak került.

Tákos, református templom

Tákos, református templom
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„Hol fejedelmi terem fogadott fejedelmi lakókat…”33 

Munkács várának története

„Munkács ugyanis sziklán épült, melyet csak 
kevés föld takar, e sziklahegy rónaságból 
emelkedik föl úgy, hogy egy jó mérföldnyire 
nincsen közelében semmi magaslat”34 – írta 
egykoron II. Rákóczi Ferenc. És valóban, a 
várhegy a maga 68 méterével kimagaslik a 
síkságból: bármelyik irányból közelítjük meg, 
mindig rálátunk. Építéséről nincs pontos adat, 
de honfoglaló őseink már cölöpökből emelt 
erődítményt találtak a helyén. Szent Istvántól 
kezdve szinte minden királyunk épített vala-
mit rajta. A várat Luxemburgi Zsigmond király 
adta magánkézbe. Ekkor ásták a vár körül a 
széles vizesárkot, s annak a vár felé eső part-
ján tölgyfa palánkot építettek. Innen ered a 
vár helyi szlávok által használt neve: Palánka. 

A tulajdonosok között gyakran ide-oda 
„vándorló” vár 1630-ban került a Rákóczi csa-
lád tulajdonába, akik udvartartásukat is oda-
helyezték. I. Rákóczi Ferenc 1676-os halála 
után özvegye, Zrínyi Ilona (1643–1703) két 
gyermekével, a néhány hónapos Ferenccel 
és a négyéves Juliannával Munkács várába 
költözött anyósához. Ugyanebben az évben 
levelezni kezdett a késmárki gróffal, a későb-
bi „kuruc királlyal”, Thököly Imrével (1657–
1705). Azonban csak 1680-ban találkoztak személyesen, és két évvel később háza-
sodtak össze Bécs engedélyével. 1685-ben a váradi pasa elfogatta Thökölyt, így Zrínyi 
Ilona egyedül maradt a várban, melyet novemberben a császári csapatok ostromolni 
kezdtek. A magyarok, szlovákok és ruszinok mellett német nemzetiségűek is akadtak 
a védők soraiban, akik elsősorban Thököly seregének zsoldosai voltak. Egyes korabeli 
írások szerint a várúrnő, a „Hős nemzetség hős leánya” (Szendrey Júlia: Zrínyi Ilona) 
sokszor a legnagyobb ágyútűzben is megjelent a védők között, és mintegy két évig védte 
az erődítményt. Ezért írhatta Kölcsey Ferenc Munkács című epigrammájában:

„Hol fejedelmi terem fogadott fejedelmi lakókat,
      S küzde nemes harcot Zrínyi leánya soká…”35 

A gyermek Rákóczi Ferencre mély benyomást tett ez az időszak, s később is erősen 
ragaszkodott Munkácshoz. Az érzelmeken túl a várnak stratégiai jelentősége is volt: az 

Munkács vára

Munkács vára
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általa vezetett szabadságharc idején Rákóczi például itt fogadta az orosz cár követeit. 
1728-ban a király a várat egy osztrák grófnak adományozta, s így addigi harcászati 
szerepét elveszítette. 

Munkács várában a csehszlovák időszakban kaszárnya működött, a szovjetek ide-
jén laktanya, majd traktoristaképző kapott helyet benne. A háromszintes vár impozáns 
része a fellegvár, jobb szélén pedig a 2008-ban újra felállított turulszobor látható. Az 
eredeti szobrot a hét millenniumi emlékmű egyikeként helyezték el itt 1896-ban. Ezt 
1924-ben a csehszlovákok lebontották, 1945-ben pedig a Vörös Hadsereg beolvasz-
totta. Az egytonnás szobrot Belény Mihály ungvári szobrász tervei alapján öntötték ki 
a korábbi szobor mintájára. 

A várat 2009-ben az ukrán parlament állami jelentőségű kulturális emlékké nyilvání-
totta. Ekkor alakították ki benne az elsősorban Lehoczky Tivadar (1830–1915) régész, 
néprajzkutató gyűjtéséből összeállított Munkácsi Történelmi Múzeumot, ahol a törté-
nelem minden korszakából találhatunk emlékeket.

„Áll még Munkács…”36 

A város híres épületei és emlékművei

A Latorca-parti város az évszázadok alatt több kiváltságot kapott, megillette például 
az önálló törvénykezés (igazságszolgáltatás) joga. Városháza hiányában azonban a bí-
róság tevékenysége sokáig a mindenkori bíró otthonában zajlott. Az első városháza 
1777-ben épült meg Paulicsek András ácsmester vezetésével. A város életét érintő 
események mellett itt szavazták meg Munkácsy Mihály díszpolgárrá avatását, és adták 
át neki az oklevelet 1882-ben. A millennium évétől kezdve Munkácson is látványos épít-
kezések folytak, így ifj. Bobula János (1871–1922) tervei alapján új városháza épült. Az 
1904-re elkészült neogótikus építmény máig városházaként működik.

Munkács, Millenniumi emlékmű
(Belény Mihály – Angyallosy Sándor – Pákh Sándor, 2008)
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A város központi teréről lehet elérni 
a Fejérházat, amely egykor a Rákócziak 
tulajdonában állt. Az egyemeletes Rákóczi
kastélyban II. Rákóczi Ferenc többször is 
megfordult. A fejedelemlak tágas, melléképü-
letekkel körülvett udvar közepén állt, ame-
lyet egykor nagy kiterjedésű kert ölelt körbe. 
1728-ban a Fejér-ház is a Schönborn család 
tulajdonába került. Az épület a 18. században 
nyerte el jelenlegi formáját, a Genovai János 
debreceni építész által irányított átalakítás-
kor. A kastély története során vendégül látta 
például II. Józsefet 1772-ben, Ferenc Józse-
fet 1852-ben és Munkácsy Mihályt 1882-ben. 
Jelenleg a Munkácsy Mihály nevét viselő mű-
vészeti iskolának ad otthont.

A Béke utcai egykori Lehoczkyház
ban hatvan évig Lehoczky Tivadar élt, aki 
huszonöt évesen költözött Munkácsra. Fő-
szolgabíróként bejárta Bereg vármegyét, 
és 1863-ban ásatást végzett a királyházai 
Nyalábvár romjai között. 1881-ben Ungváron 
jelent meg háromkötetes történeti műve Be-
regről, amely az első vármegye-monográfia. 
A Lehoczky-ház családja révén a munkácsi 
születésű Matl Péter (1960–) szobrászmű-
vész tulajdonába került. Matl 1996-ban első 
helyezést ért el a magyarok honfoglalásának 
1100. évfordulójára meghirdetett nemzetközi 
szobrász-pályázaton, a honfoglalási em
lékmű azonban csak 2008-ban épült meg 
a Vereckei-szorosban. Azóta viszont a Kár-
pátaljára látogató magyarok számára szinte 
zarándokhellyé vált. 

 Munkácsy Mihály (1844–1900), a ma-
gyar romantikus és realista festészet egyik 
óriása a Bereg vármegyei Munkács város-
ában született Lieb Mihály néven. Szülőhá-
zát, a régi sóvámházat 1911-ben megvette 
a város, hogy emlékhelyet hozzanak létre, ám ez nem valósult meg, és az épületet 
1941-ben lebontották. A helyére emelt bérházon márványtábla jelzi a festő emlékét. 
Munkácsy hatévesen elveszítette szüleit, s nagybátyjához került asztalosinasnak. Már 
fiatalkorától sikeresen rajzolt és festett. 1865-től a Bécsi Képzőművészeti Akadémia ta-
nulója lett, de anyagi okok miatt fél év múlva abba kellett hagynia az iskolát. Az 1867-es 
párizsi világkiállításon látott festmények nagy hatással voltak rá. Nevét 1868-ban vál-

Munkács, Rákóczi-kastély 

Munkács, Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi Ferenc 
(Matl Péter, 2006)
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toztatta Munkácsira, s csak 1880-ban, a ne-
mesi cím odaítélése után használta y-nal. Az 
1860-as években több realista képet festett 
(például Feldöntött bogrács, Búsuló betyár). 
A Cécile Papier-vel 1874-ben kötött házas-
ságát követően megjelent nála a szalonfes-
tészet, és Párizs ünnepelt festőjévé vált. Alig 
múlt harmincéves, amikor felmerült benne 
a későbbi Krisztus-trilógia megalkotásának 
ötlete, és elmúlt ötven, amikor annak utolsó 
részét is befejezte. Ismert képei közé tartozik 
még a Parlamentben található Honfoglalás, 

Az ásító inas, A rőzsehordó nő vagy Liszt Ferenc portréja. Az UNESCO 1994-et Mun-
kácsy-évnek nyilvánította. Az ekkor a hajdani szülőház közelében felállított mellszobrot 
2016-ban a Rákóczi-kastély elé helyezték. A festő emlékét kívánja őrizni a munká-
csi születésű amerikai üzletember és műgyűjtő, Pákh Imre (1950–), aki 2009-ben egy 
Munkácsy-alapítványt is létrehozott. Ennek célja a festőművész hagyatékának feldol-
gozása, ismeretlen képeinek felkutatása, kiállítások szervezése és egy Munkácsy-mo-
nográfia kiadása.

2010-ben, születése századik évfordulóján avattak emléktáblát a tanár és költő 
Sáfáry László (1910–1943) munkácsi szülőházán. Sáfáry tehetséges lírikus volt, ám 
a 2. magyar hadsereg kötelékében a Don-kanyarban harcolt, s otthalálra fagyott. Csa-
ládja nagy nyomorban élt, miután apja nem kapott munkát, mert nem tett hűségesküt a 
cseheknek. Saját szegénységük, illetve a hegyekben élő ruszinok nincstelensége nagy 
hatással volt a gyermek Sáfáryra, akinek első, tizenkét-tizenhárom éves korában írt ver-
sein a 18–19. századi magyar költők hatása érződik. A csehszlovákiai magyar ifjúsági 
mozgalom, a Sarló tagjaként Balogh Edgár (1906–1996) íróval bejárta a Felvidék és 
Kárpátalja jelentős részét, így szociológiai ismereteket szerzett a vidékről. Körülbelül 
százhatvan verse maradt ránk: ennek fele megjelent nyomtatásban, másik fele kézirat-
ban maradt. Sáfáry fő alkotói korszaka 1935-ben lezárult, de levelei tanúsága szerint 
még a fronton is próbált írni: „Vers vagy kettő készült ugyan, de nincs egész jól kidolgoz-
va. Anyag gyűlik az emberben, de megérlelni itt nem lehet.”37

A város központjában áll a Toursi Szent 
Mártonszékesegyház, amelynek elődje 
a 14. század elején épülhetett. A munkácsi 
protestánsok 1552-ben Kálmáncsehi Sánta 
Márton (1500 k. – 1557) személyében kap-
tak lelkipásztort. Ő vette birtokba a katolikus 
templomot, amelyet később (a város egyetlen 
templomaként) a katolikusok és a reformátu-
sok megosztva használtak. A reformátusok-
nak Keresztúri Miklós birtokos ajánlotta fel a 
csűrjét, amelyet imaházzá alakítottak. Ezt az 
épületet az osztrákok 1703-ban felgyújtották. 
Az ezután emelt fatemplomot a császári erők 

Munkács, Munkácsy Mihály emléktáblája

Munkács, Szent Márton-székesegyház
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rombolták le 1720-ban. Végül II. József engedélyezte a reformátusoknak a templom-
építést. A templomhoz utólag hozzáépített torony az ünnepélyes átadón az ágyúlövés 
hatására ledőlt, s csak 1815-ben húzták fel újra. 

A katolikus templom ezután még többször gazdát cserélt a keresztény felekezetek 
között. A Rákóczi-szabadságharc bukása után romlásnak indult az épülete, ráadásul 
1762-ben villám csapott a tornyába. Romos állapota és szűkössége miatt új templomot 
építettek, melyet 1905-ben szenteltek fel. A régi épületből áthozták Szent László és 
Szent István szobrait, a gyertyatartókat és a Bécsben festett Szent Márton-képet.

Az új zsidó temetőben láthatunk egy holokauszt emlékművet, illetve itt nyugszik 
Spira Lázár (1868–1937) csodarabbi. Sírjához sokan ellátogatnak, hogy imádkozzanak 
és elhelyezzenek egy cédulát a kívánságukkal. A zsidó lakosok Munkácson 1648 után 
jelentek meg, majd a Rákóczi-szabadságharcot követő időszakban telepedtek le nagy 
számban a mai Galícia, Bukovina felől érkezve. 1741-ben létrehozták első egyházközsé-
güket, és felépítették első zsinagógájukat. 1871-ben héber nyelvű nyomdát alapítottak. 
Spira Lázár, aki galíciai zsidó családból származott, 1913-tól lett a munkácsi főrabbi. Az 
ő idejében harminc zsinagóga működött a városban, amelyet ezért elneveztek kis Jeru-
zsálemnek. Spira csodarabbi híre gyorsan terjedt, mivel jártas volt a vallási ügyekben 
és a világi tudományokban is. Gyakran keresztények is felkeresték. Házának alagsorá-
ban hatalmas konyhát rendeztek be, ahol a nála megfordulók és a szegények számára 
főztek. 1930-ban olyan kísérettel járt a Szentföldön, mint egy fejedelem, ám visszatérte 
után betegeskedni kezdett. Több helyen kezelték, majd 1937-ben hazaszállították Mun-
kácsra, s a hitközség elrendelte, hogy régi szokás szerint a város tizenkétezer zsidó-
ja ajándékozzon egy-egy napot az életéből a főrabbinak. Felépüléséért folyamatosan 
imádkoztak, de Spira Lázár még abban az évben meghalt.

Munkács, holokauszt emlékmű
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„Uram, […] segíts haza minket…”38 

Barangolás Munkács környékén

A Munkács melletti csernekhegyi Szent  
Mik lóskolostort 1458-ban említi először 
hiteles forrás, habár egy legenda a 14–15. 
század fordulójára teszi az építését. Ekkor 
ugyanis a Litvániából Magyarországra mene-
kült Korjatovics Tódor (†1414) herceget, aki 
a munkácsi vár tulajdonosa volt, egy kígyó tá-
madta meg vadászat közben. A herceg Szent 
Miklós segítségül hívásával tudott megmene-
külni, s hálából kolostort emeltetett a szent tisz-
teletére. A kolostor 1751-ig a munkácsi görög-
keleti püspökség székhelye és központja volt.

Egy 17. századi püspök, Taraszovics Ba-
zil (†1651) a római egyházzal való egyesülést 
fontolgatta, s egy időre át is tért katolikus hitre. 
Utódai és az itt élő ruszin/rutén papság nagy 
része elfogadták a Rómával kötött megegye-
zést, és görögkatolikusként visszatértek a ró-
mai pápa fennhatósága alá. A mostani díszes 
kolostor alapkövét 1766-ban, Olsavszky Mihály 
Manó (1697–1767) görögkatolikus püspök ide-
jén tették le. (Olsavszky tevékenységének kö-
szönhetően XIV. Kelemen pápa 1771-ben fel-
állította a független Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegyét.) A kolostor késő barokk stílusú 

kőtemploma és a kolostor nagy része 1863-ban tűzvész martaléka lett, a hívek segítségé-
vel azonban két év alatt szinte teljesen újjáépítették. A templom mennyezetképeit a husz-
ti születésű Virágh Gyula (1880–1949) készítette. Máriapócs előtt a görögkatolikusok 
legjelentősebb magyarországi kegyhelye a Munkács-csernekhegyi kolostornál volt. 
1944-ben a kolostort átadták az ortodox egyháznak, s az így nyílt ortodox női kolostor 
egyike lett a Szovjetunió területén szabadon működő hét kolostornak. 1926-ban XI. Piusz 
pápa a kolostornak adományozott egy, a hagyomány szerint 1453-ban Konstantinápoly-
ból kimenekített Istenszülőikont, melyet a görögkatolikus atyák a II. világháború idején 
egy másolatra cseréltek. Az eredeti ikon csak 1999-ben került elő, ám mivel a munkácsi 
kolostort a görögkatolikusok nem kapták vissza, a kép a kisbereznai kolostorukban lelt 
otthonra. A Csernek-hegyen őrzik a kijevi barlangkolostorban nyugvó Magyar Szent 
Mózes (11. század) szerzetes karereklyéjét. A kolostor a munkácsi ortodox püspökség 
lelki központja, működő zárdaként turisták nem látogathatják.

A Munkácstól mintegy 6 kilométerre, a Latorca völgyében fekvő Szentmiklós köz-
ségben található Beregszentmiklós kastélyának felépítése a partiumi Telegdiekhez 

Csernekhegyi bazilita kolostor

A csernekhegyi kolostor ikonosztáza
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kötődik. Birtokolta Nyáry István, Eszterházy 
László, majd Lónyay Zsigmond, akinek özve-
gyét Rákóczi László vette el, így az uradalom 
a Rákócziakhoz került. 1711-ben innen vonult 
száműzetésbe II. Rákóczi Ferenc. A rene-
szánsz kastély később a Schönborn család 
tulajdona lett. 2001-től egy munkácsi képző-
művész házaspár bérelte ki az épületet negy-
venkilenc évre, akik vállalták, hogy felújítják a 
várkastélyt, és működtetik a benne lévő mú-
zeumot.

Beregváron, egy hatalmas parkban áll 
a Schönborn család 1890 és 1895 között 
épült vadászkastélya. A fényűző kastély az akkor divatos Tudor-stílusban készült. Az 
épületet állítólag az asztronómia jegyében tervezték, ugyanis háromszázhatvanöt ab-
laka, ötvenkét helyisége és tizenkét bejárata van. A park ritka növényfajoknak és több 
száz éves fáknak ad otthont, és láthatunk benne egy, az Osztrák–Magyar Monarchia 
kontúrját követő mesterséges tavacskát. Számos forrást is találhatunk, ezek közül ki-
emelkedik a legendák övezte Örök fiatalság forrása.

Munkácstól 30 kilométerre, szintén a Latorca partján fekszik Szolyva, melynek kö-
zelében Lehoczky Tivadar egy honfoglalás kori magyar harcos sírját tárta fel. A te-
lepülés 1728-ban a Schönbornok tulajdonába került. A népi építészet jelentős műve 
az először Szent Miklós, majd Mihály arkangyal emlékezetére szentelt zsindelyes fa

Beregvár, Schönborn-kastély 

Beregszentmiklósi kastély
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templom. Az eredeti épületet 1588-ban épí-
tették egy dombra, és 1759-ben költöztették 
a település délkeleti részére. Szolyván 1944-
ben a benyomuló Vörös Hadsereg előírta a ti-
zennyolc és ötven év közötti kárpátaljai ma-
gyar és német férfiak összegyűjtését, akiket 
a szolyvai gyűjtőtáborba hajtottak. A kegyet-
len bánásmód, a hideg és a kitörő járványok 
a körülbelül negyvenezer fogolyból már a tá-
borban huszonötezer ember halálát okozták. 
Jeltelen tömegsírjuk a város mellett található. 
A többieket a beígért munkavégzés helyett 
a szovjet Gulagra vitték, ahonnan a többség 
soha nem tért vissza. A fogvatartottak szen-
vedését örökítette meg több lágervers is, pél-
dául az ismeretlen szerzőtől származó Ezer 
fogoly imája 1944-ben, melynek több változa-
ta is fennmaradt:

„Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre.
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.”39

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
1989-ben indítványozta egy emlékpark léte-
sítését. A szolyvai áldozatok tiszteletére elő-
ször Nagypaládon állítottak emlékművet. 
A Szolyvai Emlékpark Asztalos Éva tervei 
alapján készült, és 1994-ben nyitották meg. 

2004-ben a fő emlékmű siratófalára fekete márványtáblákat helyeztek, amelyeken több 
mint tizenkétezer áldozat neve szerepel.

Munkácstól 14 kilométerre, a Kerek-hegy lábánál található Dercen, a 20. század 
elején még jelentős ruszin kisebbséggel rendelkező, ma azonban színmagyar község, 
melyet még a 11. században alapítottak. Lakosai a reformáció óta reformátusok, az itteni 
református közösséget nagy valószínűséggel Kálmáncsehi Sánta Márton hozta létre. Az 
1930-as években Magyarországon kibontakozó Gyöngyösbokréta mozgalom emlé-
kére a derceni néptáncosok 1975-ben felvették a Gyöngyösbokréta nevet. Hivatásuknak 
tekintik az eredeti kulturális mozgalom céljainak megvalósítását: a néptáncot és a nép-
zenét szeretnék közelebb vinni az emberekhez. A településen egyébként is fontos volt 
a hagyományőrzés: a 20. század közepén is sokan jártak népviseletben, és láthatók 
voltak a népi építészet emlékei. A környékbeli temetők egyediségét a sírverses fejfák 
adják, így a kerek-hegyi temetőben is több ilyennel találkozunk. Dercenben született 
Mohy Sándor festőművész (1902–2001), illetve Fodor Géza (1950–) költő, esszéíró, 
aki általános iskolás tanulmányait is itt végezte.

Szolyvai Emlékpark 
(Asztalos Éva, 1994); 
A kommunista terror áldozatainak emlékére 
(Kincs Gábor – Jendrék Tibor – Jendrék Sándor, 
2008)

Szolyvai Emlékpark 
(Asztalos Éva, 1994)
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Ezerarcú Kárpátalja

A vucskómezői gejzír és a kárpáti méh hazája

Kárpátalja sokszínűsége elsősorban természeti kincseiben rejlik, amely a vízesések-
ben, a hegyi patakokban, a hűs forrásokban, a sokszínű virágokkal teli poljanákban 
(hegyi rétek), az erdők gazdag növény- és állatvilágában testesül meg.

A vidék különlegessége az ország egyetlen szökőforrása, a vucskómezői gejzír. 
Ez az Ökörmezői járásban, Vucskómező község határában található, melynek első írá-
sos említése 1548-ból való. A ruszin vucsko szó egyik jelentése ’kis szem, szemecske’. 
Maga a falu a Nagy-ág folyó völgyében fekszik, közel 400 méterrel a tengerszint felett, 
15 kilométerre Ökörmezőtől, a járásközponttól. Az 1990-es évek elejéig a szökőforrás 
naponta négyszer 5-7 méter magas vízsu-
garat lövellt ki, és a jelenség akár tíz-húsz 
percig is látható volt. A víz akkor még forró 
és rendkívül sós volt, így a gejzír környékén 
körülbelül 30 centiméter vastag sóréteg rakó-
dott le. A településen szanatóriumot akartak 
létrehozni, s ehhez megpróbálták a gejzír vi-
zét elvezetni. A Szovjetunió széthullása azon-
ban leállította az építkezést. A beavatkozás 
következményeként már csak 5 méterre szö-
kik fel a vízsugár, és ugyan még sós, de már 
nagyon hideg. A gejzír közelében lévő forrás 

Vucskómező, a kárpáti méh emlékműve

Vucskómező, a kárpáti méh szobra
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magas vastartalommal rendelkezik, iható és 
gyógyhatású is.

Vucskómező a kárpátaljai méhészet egyik 
központja. Az 1920-ban felfedezett méhfaj, a 
kárpáti méh jó mézelő, jó teherbírású, a többi 
méhnél ellenállóbb a betegségekkel szemben, 
és viszonylag békés is. 2006-ban, a méhésze-
ti gazdaság alapításának 40. évfordulóján em-
lékművet is állítottak az állat tiszteletére. 2019-
ben itt rendezték meg a méhészek fesztiválját, 
amelynek keretében történt mézszentelés, tar-
tottak vásárt és népi mulatságot is a gejzírnél.

A helyiek a Nagy-ág folyón való átkelésre függőhidakat használnak, melyeket asz-
szonyfaggatónak is neveznek. Az elnevezés abból a hagyományból ered, hogy a hosszú 
idő után hazatérő férj a feleségét a hídra küldte, és addig rázta, míg az asszony bevallotta 
bűneit. Vucskómezőn egy igen hosszú, 92 méteres híd található, melyet 2006-ban adtak 
át. A legelső híd még 1870-ben épült, majd egy vasbeton hídon közlekedhettek az arra 
járók. Híd hiányában komppal lehetett átkelni a folyón.

„Itt kezdődik ama nagy rónaság…”40 

Ungvár története

A honfoglalás idején az Ung folyó völgye bi-
zonyosan lakott volt, és a magyarok 894-ben 
foglalták el. Anonymus szerint Álmos itt adta 
át Árpádnak a fővezérséget. 1085-ben már 
állt a terület első földvára. A második, immár 
kőből épült várat az 1241-es tatárjárás után a 
mai vár közelében, a gerényi dombon emel-
ték. A harmadik, ma is látható vár építését 
Drugeth Fülöp (†1327) kezdte el 1320 körül 
az Ung jobb partján magasodó vulkanikus 
sziklára, amely öccse, János idején tovább 
épült. 1384-ben Drugeth László hívására 
megtelepedtek a városban a pálosok, akik 

iskolát is alapítottak. A Drugethek 369 éven át voltak a vár urai. 1740-ben Ungvár sza-
bad királyi városból kamarai várossá lett, mivel Habsburg-ellenessége miatt elvesztette 
kiváltságait. Az 1848–49-es szabadságharc bukása után látványos fejlődésnek indult: 
csatornázták és lekövezték az utcákat, iskolákat és pénzintézeteket alapítottak. 1919-
ben Csehszlovákiához került, 1938-ban Magyarországhoz, 1945-ben a Szovjetunióhoz 
csatolták. 1991-től a független Ukrajna városa.

Vucskómező, függőhíd a Nagy-ág fölött

Az Ung Ungvárnál
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Az ungvári vártartomány 1688-ban a Homonnai Drugeth Krisztinával való házas-
ságkötés után gróf Bercsényi Miklós (1665–1725) birtokába jutott, aki a várat fejedelmi 
pompával berendezte, átalakította palotává, képtárat és könyvtárat is létrehozott benne, 
a vár körül pedig parkokat és vadaskerteket létesített. Bercsényi 1695-ben feleségül 
vette Csáky Krisztinát. Frigyüket a gróf titkára, Kőszeghy Pál (1665 k. – 1703 után) egy 
elbeszélő költeményben énekelte meg:

„Méltóságos, kegyes Csáky Krisztinával
Megesküdt Bercsényi, s Isten áldásával
Takarództak együtt, Vénus paplanjával.”41

Bercsényi 1700-ban már a fiatal lázadó, II. Rákóczi Ferenc legjobb barátja, 1703 júliusá-
tól hadseregének generálisa, a fejedelem legfőbb bizalmasa lett. A Rákóczi-szabadság-
harc idején az ungvári vár fontos események színhelyévé, a felkelés egyik központjává 
vált. Rákóczi egyik testőrparancsnoka a gróf első házasságából származó, Eperjesen 
született fia, Bercsényi László Ignác (1689–1778) lett, aki Franciaországban marsal-
li tisztet is betöltött. Emlékét a legrégebben fennálló, Bercsényi-huszároknak nevezett 
francia katonai egység őrzi.

Az 1770-es évek végén a várat Mária Terézia a görögkatolikus püspökségnek aján-
dékozta. A 20. század közepétől a várpalotában helytörténeti múzeum működik, 2017-
től pedig hagyományőrző fesztivált szerveznek a várban Bercsényi Feszt elnevezéssel. 
1970-ben a vár mellett megnyitották az Ungvári Szabadtéri és Néprajzi Múzeumot, 
melyet kárpátaljai falvak lebontott épületeiből építettek fel.

Ungvárnak kiemelkedő helye van Kárpátalján: megyeszékhely, s igen népes tele-
pülés. Korábban is fontos szerepet játszott a térség életében az Ungi-síkon, a Szinyák- 
és Vihorlát-hegységek találkozásánál elterülő város. A mindig többféle nemzetiségi és 
felekezeti lakossággal rendelkező hangulatos városka a szovjet időben ideköltöztetett 
munkások révén vált igazán sokszínűvé.

Ungvár vára
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Utazásakor Petőfi Ungváron is megszállt, s bár a környék elnyerte tetszését, a vá-
rosról egyáltalán nem volt jó véleménye: „Itt kezdődik ama nagy rónaság, mely tart egé-
szen lefelé a Dunáig, s melyen kénye kedve szerint csavarog a Latorca, Tisza, Szamos, 
Kraszna, Kadarcs, Hortobágy, Berettyó, Kőrös, Maros […]. Ah, csak addig szeretnék 
madár lenni, míg ez óriási rónát keresztülröpülném. Ungvár egyébiránt szörnyen komisz 
város. Piszkos és rendetlen. Épen olyan, mint a részeg ember, ki pocsétába bukott, s 
most sárosan tántorog haza felé.”42

Szobrok, mellszobrok és miniszobrok útján

Ungvár nevezetességei

Ungvár jelentős köztéri szobrai közé tartozik 
Mária Terézia életnagyságú szobra, me-
lyet 2015 januárjában avattak fel az ungvári 
görögkatolikus székesegyházzal és a hozzá 
tartozó egykori püspöki palotával szemben 
kialakított parkban. A park önmagában is kü-
lönlegességnek számít, mivel Ukrajna első 
magántulajdonban lévő köztéri parkja lett. 
A szobor melletti, timpanonnal ellátott em-
lékfalon a térség felvirágoztatásáért sokat 
tett személyek, például Szent István, Károly 
Róbert, Drugeth Fülöp szepesi ispán, Bercsé-
nyi Miklós gróf, valamint Bacsinszky András 
görögkatolikus püspök domborműves portréi 
kaptak helyet. Mária Terézia személye azért 
jelentős, mert az ő idején vált Ungvár regio-
nális központtá, illetve 1771-ben az ő enge-
délyével hozták létre az önálló Munkácsi 
Görögkatolikus Püspökséget, és miután 1775-
ben a jezsuiták ungvári templomát és rendhá-
zát az uralkodónő a Munkácsi Görögkatolikus 
Püspökségnek adományozta, az egy évvel 
később át is költözött Munkácsról Ungvárra.

Dayka Gábor (1769–1796) költő, pap 
és gimnáziumi tanár félalakos mellszobrát 
1909-ben állították fel. Ez volt Ungvár első 

parkban álló köztéri szobra az Ungvári Királyi Katolikus Gimnázium előtt, amelyben Day-
ka mindössze fél évig tanított retorikát. A szobor megalkotója, a nagybereznai születésű 
Szamovolszky Ödön szobrászművész beton alapzatra állította a carrarai márványból 
készült alkotást. A szovjet hatalom 1945-ben a magyar gimnáziumot felszámolta, épü-

Ungvár, Mária Terézia 
(Bohdan Tomasevszkij, 2015)
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letét az akkor alapított ungvári egyetemnek 
adta át. A szobrot ekkor eltávolították, helyére 
Lenin alakmása került. A Daykáról készült mű 
ötven évig a Megyei Néprajzi Múzeum raktá-
rában porosodott, s 1994-ben vitték vissza 
eredeti helyére.

Petőfi Sándor 1847. július 11-én érkezett 
Ungvárra, ahol egy éjszakát töltött a Fekete 
Sas fogadóban. Ott tartózkodását az Úti le-
velek Kerényi Frigyeshez XII. episztolájában 
örökítette meg, amelyben semmi hízelgőt 
nem írt a városról. Másnap, július 12-én dél-
előtt folytatta útját Munkács felé. Petőfinek 
a városban látható életnagyságú szobrát Fe-
renczy Béni készítette, és 1990. szeptember 
29-én avatták fel. A tér azóta viseli Petőfi 
nevét.

Fenczik Jenő (1844–1903) a Bereg vár-
megyei Kismártinkán született. Teológiai 
tanulmányait a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye papnövendékeként Bécs-
ben végezte, s 1869-ben szentelték pappá. 
Görögkatolikus lelkészként és íróként orosz 
és egyházi szláv nyelvek keverékén írta ver-
seit. Öt tankönyvet is írt a ruszin iskolák számára (fizika, történelem, természettudomány 
és grammatika tárgyakból). A „ruszofil” irányzat képviselője volt, vezető szerepet játszott 
a Szent Bazil Társulatban, és szembeszállt a magyar liturgikus nyelv bevezetésével. 
Mellszobrát 1926-ban állították, s soha egyetlen államhatalom sem mozdította el.

Az úrmezei születésű szemészdoktor, Novák Endre (1850–1954) az 1872-es kole-
rajárvány idején költözött Ungvárra, ahol 1874-től főorvos lett. Tevékenysége révén az 
intézmény elismert kórházzá fejlődött. Tiszteletére 1923-ban fekete márványból készült 
emléktáblát avattak, amelyen aranyozott betűkkel ruszinul, csehül és magyarul fejezték 
ki köszönetüket áldozatos munkájáért. 2003-ban a B épület közelében avatták fel Novák 
mellszobrát, s öt évvel később a kórház is felvette egykori főorvosa nevét. Novák Endrét 
az ungvári Kálvária temetőben helyezték örök nyugalomra.

Ifj. Roskovics Ignác (1854–1915) a Zemplén vármegyei Szalók községben szüle-
tett. Apja, id. Roskovics Ignác görögkatolikus nagyprépost volt, akit 1866-ban az Ungvári 
Papnevelő Intézet lelki igazgatójává neveztek ki. Fia így az ungvári gimnáziumban tanult 
egy ideig, ám ragyogó rajztehetsége korán megnyilvánult, s apja először Vidra Ferdi-
nándhoz küldte Bilkére rajzolást tanulni, majd 1875-től a budapesti Mintarajziskolába 
járt. Roskovicsot, a müncheni realizmus képviselőjét egyházi és zsánerfestőnek tartják, 
népszerűségét azonban életképeinek köszönhette. Könyveket is illusztrált, különösen 
sokat rajzolt az Osztrák–Magyar Monarchia című képes vállalkozás számára. Roskovics 
szobrát, amelyen épp az ungvári gyaloghidat festi meg, Kolodko Mihály készítette. Az 
egész alakos szobor a Színház tér és a Függetlenség sétány sarkán áll.

Ungvár, Dayka Gábor
(Szamovolszky Ödön, 1909)
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A két barátot és festőtársat, Erdélyi Bélát (1891–1955) és Boksay Józsefet (1891–
1975) ábrázoló rendhagyó köztéri szobor 1993-tól látható Ungváron a Vármegye tér mel-
letti Dovzsenko utcán, a város egyik központi részén, ahol alakjai egy „alpináriumnak” 
nevezett park közepén egy mesterséges kis tavat szemlélnek. A festészeten kívül az 
is összekötötte a két művészt, hogy egyidősek voltak: mindketten 1891-ben születtek, 
Erdélyi a jelenleg Ilosvai járási Kelemenfalván, Boksay pedig Gyertyánligeten. 1911-ben 
mindketten a Budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatói lettek, közös tanáruk Révész 
Imre volt. Ám míg Boksay a főiskola után 1914-ben az orosz frontra, majd hadifogság-
ba került, addig Erdélyi a kecskeméti művésztelep ösztöndíjasa lett. Később utóbbi a 
munkácsi tanítóképző, míg Boksay az ungvári reálgimnázium rajztanáraként dolgozott. 
További életük is összefonódott: 1927-ben Ungváron művészeti szabadiskolát alapítot-
tak, 1931-ben pedig közösen hozták létre a Kárpátaljai Képzőművészek Szövetségét. 
Boksay húsz évvel túlélte pályatársát és barátját, de mindkettőjüket Ungváron helyezték 
örök nyugalomra.

A nagyobb nevezetességek mellett a városban vannak kevésbé szembetűnő látvá-
nyosságok is: ezek a zömmel az Ung-parti sétány korlátjain elhelyezett miniszobrok. 
A miniszoborkollekció ötlete Kolodko Mihálytól származik, aki első apróságait „ge-
rillaművészként” helyezte ki a folyópartra. Először a 12 kilogrammos, ám mindössze 
16 centiméter magas Mikulás jelent meg 2010-ben. A helyiek úgy tartják, hogy aki 

Ungvár, Erdélyi Béla és Boksay József
(Mikola Olejnik, 1993)

Kolodko Mihály ungvári miniszobrai (Mikulás, 2010; Carpathia; 2013; Főkukac, 2016; Csontváry Kosztka Tivadar, 2016)
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megdörzsöli a puttonyát, annak teljesül a kí-
vánsága. A kopásminta alapján azonban 
úgy tűnik, a járókelők inkább a szobor or-
rát és sapkáját dörzsölgetik előszeretettel. 
2012-ben helyezték el az Ungvári Nemzeti 
Egyetem rektori hivatala mellett Glück Gábor 
(1912–1983) festőművész szobrát, aki Buda-
pesten tanult, majd Ungváron élt, és kedvenc 
Willis gépkocsijával járta a vidéket, témát és 
ihletet keresve. Az alkotás egy kőtömbön álló 
autót ábrázol, melynek volánja mögött Glück 
ül, mellette a Favágók című híres festményé-
nek vázlata látható.

2013-ban, bő száz évvel a Titanic elsüllyedése után „vetett horgonyt” az Ung partján a 
Carpathia gőzös, amely 1912-ben elsőként érkezett a katasztrófa helyszínére, és mentett 
meg több száz utast. 2014-ben, feltalálásának negyvenedik évfordulója alkalmából va-
lós méretű Rubik-kocka került az ungvári gyalogoshíd lépcsőjének a korlátjára. 2015-ben 
avatták fel Csáky Krisztina és Bercsényi Miklós szobrát a Pravoszláv parton, Magyaror-
szág Ungvári Főkonzulátusának közelében. A folyóparton található a Főkukac, a nagy 
Ho-ho-horgász hű társa. A szobor 2016 óta segíti a helyi horgászokat nagy fogáshoz, 
ehhez csupán az orrát kell megdörzsölni. Ugyancsak ebben az évben került a gyalogoshíd 
melletti korlátra Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) szobra, amelyen a festő korcso-
lyával a lábán látható.

A Szent Kereszt tiszteletére elnevezett székesegyház és a püspöki palota a vár-
hegyen épült fel. A klasszicista stílusban kibővített templom belső tere barokkos, gazdag 
díszítésű. Nagy értéket képviselnek a 18. századi szentélyfreskók és az ikonosztáz. 
A sekrestye üvegablakát Boksay József tervezte. A püspöki palota nevezetessége, hogy 
1805-ben egy éjszakán át itt őrizték a napóleoni háborúk idején a budai várból kimene-
kített Szent Koronát, az országalmát, a jogart, a koronázási kardot és a palástot.

Ungvár belvárosában áll a barokk stílusú, háromtornyos, 1762 és 1766 között épült 
Szent Györgytemplom. Ennek kincseit Bercsényi magával vitte Lengyelországba, 
majd Rodostóba, ám halála előtt két szentségtartót visszaküldött Ungvárra. Ezek Ber-
csényi-féle monstranciaként váltak ismertté.

Az egykori ortodox, mór stílusú zsinagóga, amely 1904-re készült el, az Ung folyó 
jobb partján áll. A kilencszáz ülőhelyes, központi fűtéses, villanyvilágítással és külön 
vízvezetékkel ellátott templom Ungvár első vasbeton épülete. Nyerstéglával és terra-
kottával kirakott homlokzata és Róth Miksa ablaküvegjei még különlegesebbé tették 
az épületet. A II. világháború után a zsinagógát államosították, és belső terét átalakítva 
hangversenytermet működtettek benne.

A Korjatovics téren áll az eklektikus stílusú Kerekesház, mely 1873-ban épült. 2000 
körül lebontották, s eredeti stílusában építették újjá. A ház egykor egy orvos családé 
volt: a szegények orvosa, Kerekes István, illetve az ő Ferenc nevű fia és unokája is tisz-
teletben álló magyar doktorok voltak.

Az Október utcai régi vármegyeháza 1769-ben épült, barokk stílusban. Oromzatán 
Ungvár régi címere látható.

Ungvár, Szent Kereszt székesegyház
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„Mi reményünk megmarad, összeforr mi 
szétszakadt…”43 

Barangolás Ungvár környékén

Ungvártól 3 kilométerre fekszik, de Ungvár ré-
sze a hajdan önálló falu, Gerény, amelynek 
neve a görény szóból származik. A település 
első említése 1332-ből való, bár már IV. Béla 
építtetett itt új várat. Ebből csak az eredetileg 
körtemplomnak (rotunda) épült, majd a 15. 
században gótikus stílusban bővített templom 
maradt meg. A településen a 14. század vé-
gétől pálos kolostor állt: maradványainak fel-
tárása még a régészekre vár.

Az Ung völgyében fekvő Nevicke Ungvár-
tól 12 kilométerre található. Vidéke már a Kr. 

e. 9–8. században lakott volt. Érdekes régészeti lelet a Kr. e. 6–4. századból származó 
temetkezési helyen talált hamvasztásos urnasír. A falu mégis leginkább az először 1274-
ben említett váráról ismert, bár maga a vár a hagyomány szerint még a honfoglalás előtt 

Gerény, görögkatolikus templom

Nevicke vára
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épült egy szláv hercegnő megbízásából, s 
a hely is róla kapta a nevét (a ’menyasszony’ 
jelentésű szláv nevisztka szóból). A nevickei 
vár feladata az Ung folyó völgyének a védel-
me volt, mivel azon jelentős kereskedelmi út 
haladt át. Az erődítmény később a Drugethek 
székhelye lett, akik a szinte csak fából álló 
épületet kővárrá alakították át. Mivel Drugeth 
György támogatta a jezsuita rendet, II. Rákó-
czi György bosszúból leromboltatta a várat, 
melyet többé nem építettek fel. A 19. század 
végén megkezdett restaurálás az I. világhá-
ború kitörésekor félbeszakadt.

Ungvártól délnyugatra, az ukrán–szlovák 
határnál fekszik Kisszelmenc – a határ túl-
oldalán pedig „ikerfaluja”, Nagyszelmenc. A 
település nevével először egy 1332-es iratban 
találkozhatunk, bár csak később vált valódi 
faluvá, melynek igazi tragédiáját (a tatárok 
1566-os dúlása után) a II. világháború okoz-
ta. Ekkor ugyanis egy olyan határt húztak 
meg a Szovjetunió és Csehszlovákia között, 
amely Kisszelmencet kíméletlenül elvágta 
Nagyszelmenctől. A határhúzás olyannyira 
nem volt átgondolt, hogy az egyik házat elválasztották a kertjétől, illetve kettészelték 
a temetőt is. Ez utóbbit végül kikerülte a határvonal: a temető Nagyszelmenchez került, 
így az ukrán oldalról nem járhattak át oda az emberek, s a kerítésen kellett átdobniuk 
a temetőbe szánt csokrokat. A szovjetek idején a főutcára szögesdrót kerítést raktak, így 
a családtagok egyáltalán nem látogathatták egymást. 2003-ban a határ mindkét olda-
lán felállítottak egy-egy félbevágott székely kaput, hogy összetartozásukat jelezzék. 
A kisszelmenci székely kapun a következő felirat olvasható:

„Egy Szelmencből lett a kettő, egyesítse a Teremtő
Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel
Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt
Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja.”44 

A hat évtizedes elszakítottságnak az vetett véget, hogy 2005-ben (Szlovákia európai 
uniós tagsága miatt) határátkelőt nyitottak a két falu között.

 

Kisszelmenc, a félbevágott székely kapu
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„Épüljön város a vadon helyén…”45 

Eperjes története

Eperjest, amely a 18–19. században Sáros vármegye székhelye volt, II. (Vak) Béla ala-
pította, és a nevét valószínűleg onnan kapta, hogy a környéken sok eper volt (a gyü-
mölcs neve még Balassi Bálintnál is „eperj” formában szerepel: „Nem tudod-é, hogy 
nem jó szamárnak eperj?”). Ezt az elképzelést örökíti meg Eperjes című elbeszélő köl-
teményében Tompa Mihály:

„S mond a király: vágattassék ki a
Vad erdő, ülhelyem körül!
Hol hűsítő, érett bogyóival,
Talála földiepret két kezem,
Mely kinzó szomjamat megenyhité.
Épüljön város a vadon helyén
S emlék gyanánt a történet felől:
Eperjes légyen ő neve!”46 

A település első írásos említése a 13. szá-
zad első feléből való. A 14. században szabad 
királyi város lett, így falat is építhetett, melyet 
azonban I. Lipót 1673-ban leromboltatott, 
a város jogait elvette, s Eperjes szabadsága 
megszűnt.

A település a 16. században élte virágko-
rát: ekkor a reformáció egyik fellegvára lett 
iskolájával, kollégiumával és nyomdájával. 
1667-ben alapították az evangélikus kollé
giumot, amely a híres magyarországi isko-
lák közé tartozott. Az ellenreformáció során 
az evangélikusoktól elvették a templomot és 
a kollégiumot, a protestáns prédikátorokat pe-
dig gályarabságra ítélték. A Rákóczi-szabad-
ságharc során a kuruc csapatok elfoglalták 
Eperjest, II. Rákóczi Ferenc pedig visszaadta 
a város korábbi kiváltságait. Az egyik legsú-
lyosabb tragédia 1687-ben történt, amikor 
Thököly Imre bukása után a kurucok oldalán 
álló települést Caraffa tábornok, az eperje-
si vésztörvényszék vezetője elfoglalta: több 
száz embert megkínoztatott, és huszonnégy 
gazdag polgárt nyilvánosan kivégeztetett, 
hogy megszerezze vagyonukat. A kivégzés Eperjes, Mária-szobor (1751)
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helyére a 18. században Máriaszobor ke-
rült, a vértanúk emlékére pedig 1908-ban állí-
tottak szobrot. Caraffa vérengzését követően 
1696-ban tűzvész pusztított, 1710-ben pedig 
pestisjárvány.

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc idején a szlovákok többsége nem for-
dult a magyarok ellen, de egy szűk kisebbség 
az osztrákok oldalára ált. Az 1919-es Tanács-
köztársaság idején a magyar Vörös Hadse-
reg rövid időre visszafoglalta a Felvidék ke-
leti részét, és a Szlovák Tanácsköztársaság 
központja Eperjes lett. A II. világháború során 
megmenekült a város: az 1941-es bombázás 
eredeti célpontja valószínűleg Eperjes volt, de tájolási hiba miatt Kassát lőtték a repü-
lőgépek. Az 1994-ben megnyitott katonai temető a II. világháborúban itt elesett német 
katonáknak állít emléket.

Eperjes legősibb temploma, a Szent Mik lóskegytemplom 1330 és 1515 között 
épült fel. Az eredetileg gótikus stílusú épületet a 20. század elején a budapesti Halász-
bástya tervezőjének, Schulek Frigyesnek a tervei alapján építették át. 1642-ben felépült 
az evangélikus templom, 1719-ben a ferences, 1754-ben a görögkatolikus Keresztelő 
Szent Jánosszékesegyház (Eperjes a felvidéki görögkatolikusok központja). Értékes 
műemlék a reneszánsz stílusban épült Rákócziház, mely arról is nevezetes, hogy I. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem itt kötötte 
meg a császáriakkal 1633-ban az eperjesi 
egyezményt. Az előtte lévő téren láthatjuk a 
Neptunszökőkutat, illetve a régi városháza 
épületét, amelyben a Bortörténeti Múzeum 
működik. A Fő utca különböző stílusú (késő 
gótikus, reneszánsz és barokk) polgári házai 
az 1887-es tűzvészben nagyrészt leégtek. 
A házakat új stílusban építették meg, ennek 
egyik példája a Klobusiczkypalota.

Alekszander Duhnovics (1803–1865) 
Topolyán született görögkatolikus lelkész, 
ruszin író, népművelő, pedagógus és folklór-
kutató volt. 2007-ben Eperjesen avatták fel 
életnagyságnál kicsit nagyobb szobrát, melyet ugyanazon a napon kétszer lepleztek le: 
délelőtt a ruszinok, délután pedig az ukránok. Duhnovicsot 1829-ben szentelték pappá, 
1838 és 1841 között a Szentszék ungvári jegyzője volt, majd 1843-tól Eperjesen kano-
nok. 1847–1848-ban részt vett a pozsonyi országgyűlésen. 1859-ben saját könyvtárát 
a krasznibródi (Zemplén vármegye) bazilita kolostornak adományozta, hogy minden ol-
vasni vágyó ember hozzájuthasson a könyvekhez. 1862-ben részt vett a Keresztelő 
Szent János Társaság megszervezésében, amely szegény sorsú ruszin diákokat támo-
gatott. A 19. század legkiválóbb ruszin költőjének tartják, aki 1856-tól oroszul kezdett 
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írni, s a „ruszofil” irányzat egyik ismert kép-
viselője volt. Történelmi, jogi és pedagógiai 
jellegű tankönyveket és imakönyveket írt. Az 
ő nevéhez fűződik a ruszin himnusz szövege.

Eperjes szülöttje Pulszky Ferenc (1814–
1897) régész, reformkori politikus, Kossuth 
londoni követe. Pulszky 1849 után az emigrá-
cióban idővel eltávolodott Kossuthtól. Hazaté-
rését követően évtizedekig a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatója volt. Szintén a városban 
született Dessewffy Emil (1814–1866) műfor-
dító, lapszerkesztő, a mérsékelt konzervatí-
vok egyik vezéralakja, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke. Eperjes híres szülöttjei 
közé tartozik még Maléter Pál (1917–1958), 
a Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere, 
az 1956-os forradalom egyik vértanúja, Keré
nyi Frigyes (1822–1852) költő, műfordító és 
Hamvas Béla (1897–1968) író, filozófus. Itt 
végezte tanulmányainak egy részét Thököly 
Imre, Kossuth Lajos és Márai Sándor.

„Tornyok ormán az őszi szél…”47 

Krasznahorka legendája és története

Krasznahorka vára a 13. században épült, 
és a 14–16. század között a Bebek család tu-
lajdonában volt. A Krasznahorka várához kap-
csolódó legendák egyike szerint egy Bebek 
nevű juhász a gömöri hegyek között talált egy 
csodálatos követ, amelyért egy kereskedő sok 
pénzt ígért. A juhász inkább elvitte a követ IV. 
Béla királyhoz, aki látta, hogy az valójában 
gyémánt, s a drágakőért cserébe egy kíván-
ságot ígért a juhásznak. Bebek hét hegyet 
kért, ezek egyike Krasznahorka volt.

Miután a Habsburgok elfoglalták, az 
Andrássyaknak ajándékozták a várat. A Rákóczi-szabadságharcban a család több tagja 
is harcolt a fejedelem mellett. 1817-ben egy villámcsapás következtében a vár legrégibb 
részei leégtek, egy másik része pedig a 2012-es tűzvészben pusztult el. A tűz martaléka 
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lett Andrássy Gyula fegyvergyűjteménye, a nagy tanácsterem beszakadó mennyezete 
pedig több száz éves bútorokat tett tönkre. A megmaradt műkincseket a betléri és a kas-
sai múzeumokba szállították. A műtárgyakkal együtt a kápolnából egy természetes kö-
rülmények között mumifikálódott holttestet is elvittek. Erről a vizsgálatok során kiderült, 
hogy Andrássy István (1660 k. – 1720) kuruc generális feleségének, Serédy Zsófiának 
a teste. Az asszony megjelenik Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regényében. Az 
Andrássy-mauzóleumban temették el Andrássy Dénest (1835–1913), korának ismert 
műgyűjtőjét. Andrássy egy polgári származású lányt vett feleségül Hablawetz Francis-
ka (1838–1902) személyében, ezért apja kitagadta, és külföldön éltek. Felesége halála 
után Andrássy hazahozatta a műkincseket, és külön épületet emeltetve Krasznahorkán 
létrehozta a Franciskaereklyemúzeumot.

Zichy Eleonóra (1867–1945) előbb Andrássy Tivadar (egyik lányuk Andrássy Katin-
ka, gróf Károlyi Mihály miniszterelnök felesége), majd ifj. Andrássy Gyula felesége volt. 
A különösen a két világháború között gyakran hallható műdalt Zichy Eleonóra akkor al-
kotta meg, amikor 1906-ban II. Rákóczi Ferenc hamvait Rodostóból Kassára szállították:

„Krasznahorka büszke vára,
Ráborult az éj homálya,
Tornyok ormán az őszi szél
Rég múlt dicsőségről mesél.
Rákóczinak dicső kora
Nem jön vissza többé soha.

Harcosai mind pihennek,
Bujdosó fejedelemnek.
A toronyból késő este
Tárogató nem szól messze.
Olyan kihalt, olyan árva
Krasznahorka büszke vára.”48 

Krasznahorkaváralja, Andrássy-mauzóleum
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A Laborctól a Poprádig

Felső-magyarországi útirajzok

A Laborc-parti Mezőlaborc kezdetben a Drugeth család birtoka volt. A 17. században 
a Csákyaké lett, a 19. században pedig az Andrássyaké, akik a Schönfeldeknek adták. 
Az 1900-as tűzvészben a templom kivételével az egész település leégett. Mezőlaborc 
fő nevezetessége a görögkatolikusok klasszicista stílusú, 18. századi Nagy Szent  
Vazultemploma és az 1991-ben megnyílt Andy Warhol Múzeum. Andy Warhol 
(1928–1987), akit az amerikai pop-art királyának neveznek, ruszin származású volt: 
szülei a Mezőlaborc melletti Mikó nevű faluból vándoroltak ki az USA-ba 1913-ban. War-
hol az 1950-es években alakította ki sajátos technikáját: egy képet különböző színárnya-
latokkal többször megismételt. Ebből alakult ki az eltérő színvariációkban, ikonszerűen 
készített képek sorozata (Warhol ilyet készített Marilyn Monroe-ról). 1963 és 1969 között 
hatvan kísérleti filmet forgatott saját stúdiójában.

A német telepesek által a 13. században alapított Rozsnyó (német Rosenau ’rózsa-
liget’) bányászváros volt. Az esztergomi érsek birtokolta, majd a 15. század közepén 
a husziták foglalták el. Az általuk épített várat Hunyadi János (1407 k. – 1456) vette 
be, amely később a Rozgonyiak kezére került. A törökök a várat a 16. században több-
ször is kirabolták, felégették. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején Rozsnyóról, 
a Nehrerházból kormányozta a hozzá tartozó országrészeket. E házban volt a fejede-
lem pénzverő műhelye is. 1707-ben a településen döntöttek az ónodi országgyűlés ösz-
szehívásáról, ahol kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. Rozsnyó nevezetességei 
közé tartozik egy 14. századi, gótikus székesegyház, a barokk stílusú Xavéri Szent 
Ferenctemplom (Diák templom), a hozzá tartozó tűztorony, amely a város jelképe 
lett, a szintén barokk ferences templom és kolostor, az empire stílusban épített vá-
rosháza és a 38 méter magas, reneszánsz stílusú őrtorony. A városban, az egykori 
bőrgyár épületében működik a Bányászati Múzeum, amely a bányászat és a kohászat 
emlékein túl természettudományos (például geológiai és ásványtani) értékeket is őriz. 
A közelben található a Magdolnaforrás, s mellette a középkori kápolna, amely bú-
csújáróhely.

Betlér a Sajó partján épült, 13. századi bányászfalu. Nevét korábbi német birto-
kosáról kaphatta. Bár egy idő után az aranybányászat jelentősége csökkent, a vasol-
vasztás továbbra is fontos maradt, és a 19. században korszerűsödött. A település fő 
nevezetessége az Andrássykastély, amely eredetileg vizesárokkal körülvett erődít-
ménynek épült a 15. században. Az Andrássy Lipót (1767–1824) által alapított könyvtár, 
amely a park bejáratánál áll, értékes könyv- és éremgyűjteménnyel rendelkezik. A kas-
tély földszintjén látható az Andrássyak családfája, az első emeleten a családtagok 
portréit állították ki. A kastély és a birtok egy időre a Pálffy család tulajdonába került, de 
Andrássy Manó (1821–1891) visszavásárolta tőlük. 2016-ban felfedeztek a kastélyban 
egy ajtót, amely mögött relikviák és kéziratok rejtőztek, például Jókai Mór A szökevény 
című novellája.

A Bódva-parti Szepsit a tatárjárás után szepességi németek alapították (innen ered 
a neve is). Az Árpád-korban a települést egy darabig Szekeresfalvának hívták, mert itt 
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tárolták a királyi szekereket. A többször átépített katolikus templom falán látható a pa-
lócok apostolának, a ferences rendi Herkó páternek (†1686) az emléktáblája, aki va-
lóságos mondai hőssé vált. Alakja a katolicizmus védelmezőjeként hol a Délvidéken, 
hol Kárpátalján tűnik fel a különböző helytörténeti kiadványokban. Szepsiben született 
Szepsi Csombor Márton (1595–1622), az első magyar nyelvű európai útleírás szerzője. 
A településen évente megrendezik a Szepsi Csombor Márton Napokat, változatos prog-
ramokkal. Itt született Szepsi Laczkó Máté (1576–1633) történetíró, református lelkész, 
Lorántffy Zsuzsanna udvari papja. Sokáig tartotta magát a legenda, hogy ő készítette az 
első aszúbort, de valószínűleg csak ő volt az első, aki lejegyezte az előállítás módját.

Jászó már a 12. században is jelentős település lehetett. A 13. században elkészült 
premontrei kolostort Könyves Kálmán (1074 k. – 1116) alapította. Az épület 18. szá-
zadi újjáépítése után hatalmas kolostoregyüttessé növekedett, és ma Szlovákia egyik 
legnagyobb barokk műemlékeként tartják számon. A tatárjáráskor a kolostor vagyona és 
irattára megsemmisült, a 20. században pedig, a kommunista diktatúra idején feloszlat-
ták a prépostságot. A falu melletti hegyen állt a Károly Róbert által építtetett vár, amely 
Thököly és Rákóczi tulajdona is volt, majd a 18. században elpusztult. A közelben ta-
lálható és már a 13. században is ismert, közel 3 kilométer hosszú Jászói-barlang láto-
gatását a premontreiek a 19. század közepén tették lehetővé. A fehér, szürkésbarna és 
barnásvörös színezetű cseppkőbarlang az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt része. 

Jászó, prépostság (fekvő)
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Szlovákia délkeleti csücskében található Lelesz. Prépostságát 1188 körül alapítot-
ta a váci püspök. II. Endre (1176–1235) éppen itt tartózkodott, amikor hírt kapott fele-
sége, Gertrúd meggyilkolásáról. A királyné jobb kezét, mellyel a gyilkosok ellen vé-
dekezett, a király a leleszi templomban helyeztette el. A Rákóczi-szabadságharc idején 
a község iratait Munkácsra szállították, melyek egy részét ott ágyúfojtásra használták. 
A másik részét, melyet Bercsényi Miklós mentett meg, Bercsényiiratoknak is nevezik. 
Leleszen találkozhatunk egy 18. századi Nepomuki Szent Jánosszoborral, illetve 
átsétálhatunk egy középkori kőépítményen, a Szent Gotthárd hídon.

Kassától északkeletre található Rozgony, ahol 1312-ben összecsaptak a leendő 
király, Károly Róbert és a helyi tartományúri Aba család csapatai. Károly Róbert győ-
zelmét a kassai polgárok is segítették. A csata emlékművét 2012-ben avatták fel Roz-
gony közelében. A község nevezetessége két római katolikus templom: a Szent Kereszt 
felmagasztalása templom 1770-ben épült, a Hétfájdalmú Szűzanyatemplom pedig 
1991 és 1994 között.

Rozgonytól 6,5 kilométerre fekszik Budamér, melynek 13. századi templomát a 18. 
században barokk stílusban átépítették. Másik nevezetessége a klasszicista stílusú kas-
tély, melyben a Szlovák Műszaki Múzeum működik. A községhez fűződő esemény az 
1848-ban itt vívott csata, amelyet a magyar csapatok elveszítettek, így a császáriak 
könnyen elfoglalhatták Kassát.

Eperjesről Késmárkra indulva a Szinyéhez közeli Szinyeújfalura érkezünk, amely 
Szinyei Merse Pál (1845–1920) festő szülőhelye. A községben egy 18. századi római 
katolikus templom és egy barokk kastély áll. A szövőművészetéről ismert Szinyén több 
19. századi családi kúriát is megtekinthetünk. A községtől északkeletre található Jernye, 
ahol saját kúriájában élt Szinyei Merse Pál, s itt is halt meg. Sírja a falu temetőjében ta-

Kilátás Szepes várából



97

lálható. Jernye nevezetes épülete a Szinyei 
Mersekastély és a Szent Antaltemplom, 
melyet Szinyei Merse festményei ékesítenek.

Az egykor a szepesi vár uradalmához 
tartozó Zsigra volt a Szapolyaiaké, a Habs-
burgoké, a Thurzóké, majd 1636 és 1948 kö-
zött a Csákyaké. A 13. századi Szentlélek
templom különleges, 14. századi freskója a 
keresztény szimbólumokat megjelenítő Élet
fa. A falu határában egy védett gránithegy 
magasodik.

A mészkősziklára épített szepesi vár, 
mely Zsigrával, Szepeshellyel és Szepesváraljával a világörökség része, Közép-Európa 
egyik legnagyobb vára. A 13. századtól a 18. századig folyamatosan átépülő vár műve-
lődéstörténeti kuriózum, hiszen építményein sokféle építészeti stílus – a román korszak-
tól a gótikán és reneszánszon át a barokkig – tanulmányozható. Falai között született az 
utolsó nemzeti király, Szapolyai János (1487–1540). A Rákóczi-szabadságharc idején 
a kurucok elfoglalták, az itt elfogott császári generális pedig a legenda szerint csak az 
árnyékszék nyílásán leereszkedve tudott elmenekülni. 1780-ban a katonák a várban 
pálinkát főztek, amely belobbant, az erődítmény pedig leégett.

Szepescsütörtök (Csütörtökhely) az egykor a tatárok által elpusztított Szentlászló 
helyén épült. A király emlékére szentelték a román stílusú Szent Lászlótemplomot, 

Szepes vára
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melynek szomszédságában a gótikus Szapo
lyaikápolna látható.

A Poprád-parti Kakaslomnic neve szláv 
eredetű, alapításában pedig nagy szerepet 
játszottak az ide érkező német hospesek. Ez 
a vagyonos réteg Nyugat-Európából érkezett 
Magyarországra, és a király szolgálatáért ka-
pott birtokot. A 13. században épült Alexand
riai Szent Katalin–templom 14. századi 
freskói Szent László és a kunok harcát ábrá-
zolják. Kakaslomnicon született és halt meg 
Berzeviczy Gergely (1763–1822) közgaz-
dasági író, aki az elsők között szorgalmazta 
a jobbágyság helyzetének javítását.

Lőcsét a 12. században ideérkező szászok 
alapították. A város a 20. századig a szepes
ségi szászok központja volt. A város hatal-
mas főterén áll a közel száz évig épült Szent 
Jakabtemplom, melynek csaknem 19 méter 
magas gótikus főoltára Lőcsei Pál (1455 k. – 
1530 k.) fafaragó alkotása. A régi, 15. századi 
városháza leégett, a 17. században újjáépí-
tették, majd Schulek Frigyes tervei alapján 
alakult ki jelenlegi formája, s napjainkban a 
Szepesi Múzeumnak ad otthont. A főtér épen 
maradt középkori házai közül figyelemre mél-
tó a Thurzóház és Lőcsei Pál háza. A város 

szülöttjéről, Géczy Juliannáról (1680 k. – 1714) mintázta Jókai Mór A lőcsei fehér asz-
szony című regényének főhősét. Géczy Juliannáról elterjedt, hogy ő engedte be Lőcsére 
a császáriakat, ám valójában csak leveleket közvetített az ostromlók és a védők vezére 
között. Ennek ellenére elítélték, és Győrben kivégezték. Mikszáth Kálmán (1847–1910) 
utolsó nagyregénye, A fekete város is Lőcsén játszódik, és a belőle készült 1971-es 
tévéfilmsorozatot is részben itt forgatták.

A Poprád partján fekvő Késmárknak, amely évszázadokon keresztül megőrizte la-
kosságának német többségét, a neve is német eredetű (Käsemarkt ’sajtvásár’). A II. 
világháború utáni kitelepítések nyomán ma már gyakorlatilag sem német, sem magyar 
lakosság nem él a városban. Késmárk óvárosának nevezetessége a vár, amely a 16. 
században a Thököly család birtokába került. Itt született Thököly Imre, akit a város 
újabb evangélikus templomában („vörös templom”) temettek el. Szobrát 1954-ben 
a késmárki Hősök terén állították fel. A világörökségi listán szerepel az evangélikus 
fatemplom, amely 1687 és 1717 között épült vasszegek nélkül, belső terének tetőszer-
kezete pedig egy felfordított hajóra emlékeztet.

Poprádot német telepesek alapították Deutschendorf (’német falu’) néven. Mellette 
húzódik a Kárpátok legmagasabb hegysége, a MagasTátra. A várost a Magas-Tátra 
kapujának is nevezik. A poprádi Szent Egyedtemplom, melynek freskóin jól felismer-

Késmárk, evangélikus fatemplom 
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hető Szent László király alakja, a 13. században épült. A Szent Egyed téren látható 
a Szűz Mária tiszteletére 1834-ben állított Máriaoszlop. Az 1886-ban alapított Tátra 
Múzeumban a Tátrához kapcsolódó természetrajzi és néprajzi gyűjteményt tekinthet-
jük meg. A város szülöttje Alexy Károly (1816–1880) portrészobrász, aki elkészítette 
többek között Mátyás király, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor szobrát.

Sztrapacska, kürtőskalács, pálinka

Felső-magyarországi ételek és italok

Felső-Magyarország keleti részének hegyvölgyes tájai nagymértékben meghatározták 
a gazdasági lehetőségeket, ami jelentősen befolyásolta az itteni étkezési kultúrát. A tér-
ség hagyományos ételei többnyire az állattenyésztéshez, erdőgazdálkodáshoz kapcso-
lódtak. A húsféléket, a tejtermékeket, a gombákat zömében paraszti jellegű konyhakerti 
növényekkel (káposztával, krumplival) készítették el. Ezt a képet árnyalja, hogy itt sok-
féle kultúra – magyar, szlovák, német, zsidó és ruszin – élt szorosan egymás mellett, 
ami komoly gazdasági különbségeket eredményezett. A magyarok többnyire fölműve-
sek vagy városlakók voltak, a szlovákok és a ruszinok jellemzően állattenyésztéssel 
foglalkoztak, a szepességi szászok (cipszerek) a bányaművelésben és a kézműiparban 
jeleskedtek, a zsidók pedig a kereskedelemben és a művelődési életben.

Mindez változatossá tette az itteni konyhaművészetet. Ráadásul minden kultúra hoz-
ta a maga sajátos ízeit és fűszereit, így ugyanazokból az alapanyagokból – apró elté-
résekkel –sokféle ételt készítettek. A különböző kultúrák jelentős mértékben hatottak is 
egymásra, így az azonos nevű ételek – töltött káposzta, kürtőskalács, krumplis tészta 
– eltérő ízvariációkkal kerülhetnek asztalra. Ha Felső-Magyarországon utazunk, ne le-
pődjünk meg azon, hogy egy általunk jól ismert étel – például a gulyásleves, a sztra-
pacska vagy a pörkölt – alapvetően megváltozik: más alapanyagokból készítik, vagy 
más fűszerezést kap.

Az igazi szlovák menühöz hozzátartozik a szlovák korhelyleves (kapustnica). Ez 
az alapvetően savanyú káposztából készülő kolbászos káposztaleves tipikus újévi étel. 
A szlovák eredetű sztrapacskához reszelt, nyers krumpliból készítenek galuskát, erre 
pedig savanyú káposztát és húst raknak. Ennek egy változata a juhtúrós sztrapacska 
(más néven brindzás haluska, népies magyar nevén pedig csírásgaluska, nyögő, nyög-
venyelő vagy krumplitészta), amelyben a káposzta helyett juhtúrót használnak, a hús 
helyett pedig szalonnát. A kürtőskalács első ismert receptje egy 1784-es erdélyi sza-
kácskönyvből való, s valószínűleg Gvadányi József erdélyi szakácsa vitte a Felvidékre. 
A 19. század elejétől ismert szakolcai kürtőskalács (skalický trdelník), melyet először 
a Szakolcán tanító Juhász Gyula (1883–1937) magyar költő említett 1911-ben, más ösz-
szetevőkből készül. A településen 2004-ben elevenítették fel a kürtőskalács sütésének 
hagyományát, majd hat évvel később a szlovákok Trdelník néven le is védették az ételt. 
Ez a termék csak parázson vagy forró melegben sülhet, és csak dióval, mandulával vagy 
barackmaggal szabad megszórni. A kürtőskalács után védett termék lett Szlovákiában 
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a félkemény, félzsíros és általában füstölt sajt, a parenyica és a juhsajt tartósítására 
létrehozott juhtúró, a brindza is. Ez utóbbiból készíthetünk körözöttet is.

A Felvidéken mindig népszerű volt a szilvapálinka, szlovák néven slivovica. En-
nek erősebb változata a gyógynövényekből és tiszta szeszből készített likőr, a Tatratea 
(Tatransky Čaj, ’tátrai tea’). Közismert nedű a borókapálinka (borovička), amelynek 
különböző változatai ismeretesek, de az közös bennük, hogy elkészítésükhöz nélkü-
lözhetetlen a borókabogyó. Elsősorban cseh és német hagyományokhoz köthető a mai 
Szlovákiában is népszerű sörfogyasztás, mint ahogy a helyi kóla, a gyógynövényekből 
főzött alkoholmentes Kofola fogyasztása is.

„Állj meg, vándor!”49 

Kassa rövid története és nevezetességei

A 13. századi alapítású Kassa a mai Szlovákia egyik legnagyobb városa. 1312-ben Károly 
Róbert a kassai polgárokkal összefogva győzte le Aba Amadé (†1311) híveit. A visegrádi 
királytalálkozón (1335) kijelölt útvonalnak köszönhetően a lengyel–orosz kereskedelmi 
kapcsolatok központja Kassa lett, és ez jót tett a cseh, a lengyel és a magyar gazdasági 
fejlődésnek is. A településsel kapcsolatban hangsúlyozni szokták, hogy a 15–18. szá-

Kassa, Szent Erzsébet-főszékesegyház
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zadban Felső-Magyarország „fővárosa” volt. Ezt alátámasztja, hogy a Felső-magyar-
országi Főkapitányság és a Szepesi Kamara székhelyéül is Kassa szolgált. 1606-ban 
itt halt meg Bocskai István, és itt is temették el. A 17. században Kassán tartotta eskü-
vőjét Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin. 1644-ben itt kiáltották ki Magyarország 
fejedelmének I. Rákóczi Györgyöt. 1788 és 1792 között pedig ebben a városban jelent 
meg Kazinczy Ferenc, Batsányi János és Baróti Szabó Dávid szerkesztésében az első 
önálló magyar nyelvű folyóirat, a Magyar Museum. A trianoni békeszerződés értelmé-
ben Kassa Csehszlovákiához került, így szerepét Miskolc vette át. Az első bécsi döntés 
következtében a Felvidék déli része – Kassával együtt – visszakerült Magyarországhoz. 
1941. június 26-án Kassát és környékét légitámadás érte. Máig sem tisztázódott, hogy 
mely ország gépei hajtották ezt végre, de a magyar politikai vezetők azon az álláspon-
ton voltak, hogy szovjet támadás történt, ezért Horthy Miklós (1868–1957) kormányzó 
még aznap bejelentette a hadiállapotot a Szovjetunióval. A II. világháború után annyira 
felduzzasztották a várost – kitelepítve sok magyart és betelepítve még több szlovákot –, 
hogy mára a magyarok aránya elenyésző.

A két világháború közötti Kassára jellemző volt a kultúrák találkozása. Magyar, szlo-
vák, cseh, ruszin, zsidó festők alkottak itt, többek között Kassák Lajos (1887–1967), Uitz 
Béla (1887–1972), Pór Bertalan (1880–1964), František Foltyn (1891–1976) és Koloman 
Sokol (1902–2003). Ők voltak a „kassai modernek”. Műveikből 2009-ben Szentendrén 
rendeztek kiállítást. Ez volt az előzménye annak, hogy Kassa 2013-ban Európa Kultu
rális Fővárosa lett.

Az óvárosi Szent Erzsébetfőszékesegy
ház helyén eredetileg egy 13. századi templom 
állt, amely 1378-ban leégett. A kassai dómnak 
is nevezett székesegyház csaknem 150 évig 
épült, az idők folyamán azonban többször 
megrongálódott, így a 19. században Steindl 
Imre (1839–1902) tervei alapján átépítették. 
Ekkor került a dóm alá egy kripta is, ahol 1906-
ban nyugalomra helyezték II. Rákóczi Ferenc 
Rodostóból hazahozott hamvait, miután a ma-
gyar parlament eltörölte a Rákócziékat megbé-
lyegző 1715-ös törvényt, Ferenc József pedig 
szentesítette a hamvak hazahozataláról szóló 
törvényt. A dóm falán a Rákócziemlékművön 
a címer alatti latin szöveg a templom kriptájá-
ban nyugvókat (többek között a fejedelmet és 
Zrínyi Ilonát) említi. A Rákóczi-dombormű alatt 
ez a felirat olvasható, szintén latinul: „Állj meg, 
vándor! Tiszteld ezeknek a hősöknek a kiváló 
érdemeit és dicső emlékét.” A dóm 15. száza-
di főoltára kinyitva Árpád-házi Szent Erzsébet 
(1207–1231) életét ábrázolja.

A dóm mellett látható zenélő szökőkút 
és harangjáték Kassa modern nevezetessé-

Kassa, harangjáték (1997)
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gei közé tartozik. A harangjátékot huszonkét, fát formázó harang szólaltatja meg. Amikor 
a harangjáték elhalkul, megszólal a zenélő szökőkút.

Eredetileg a Rákócziak sírhelyének épült a római Il Gesù mintájára a jezsuita temp
lom – 1811-től premontrei Szentháromság-templom –, amelyet II. Rákóczi György fele-
ségének, Báthory Zsófiának (1629–1680) az adományából emeltetett I. Lipót császár. 
Az értékes, kívül reneszánsz, belül barokk stílusú építmény helyén egykor a királyi ka-
mara székhelye, a Király-ház állt. A 16–17. század fordulóján itt éltek a jezsuita misszio-

náriusok, akik közül hármat halálra kínoztak 
I. Rákóczi György hajdúi. E tragikus esemény 
miatt vásárolta meg később a területet Bátho-
ry Zsófia. Az 1671 és 1681 között épült temp-
lom Báthory Zsófia, illetve fia, I. Rákóczi Fe-
renc nyughelye lett. Kapuja fölött a két család 
egyesített fejedelmi címerét helyezték el.

Kassa színházát a 18. század végén épí-
tették. Az első magyar nyelvű darabot 1816-
ban játszották, és 1833-ban itt volt Katona 
József Bánk bánjának ősbemutatója. A Thá
lia Színház 1969-ben jött létre a komáromi 
magyar színház színpadjaként, és csak 1990-

Kassai Nemzeti Színház 

Kassa, Rodostói ház 
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ben önállósulhatott. A színház társulata vándorelőadásaival rendszeresen járja az or-
szágot.

A Keletszlovákiai Képtárat a II. világháború után alapították. Volt itt önálló kiállítása 
a fent említett „kassai modernek” közül František Foltynnak, de bemutatták az 1918 és 
1938 között Csehszlovákiához tartozó Kárpátalja több kiemelkedő művészeti alkotását. 
A „Mentett – a tűz által károsított művek felújítása” című tárlat olyan képeket mutatott 
be, amelyek egy 1985-ös tűzvészben sérültek meg a múzeum raktárában. A kiállítással 
a restauráció folyamatára, a műemlékvédelem fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. 
A múzeum otthont ad modern művészek kiállításának is.

A Löffler Béla Múzeumot a szobrászművész egykori házában rendezték be. Saját 
művein kívül sok jeles művész önarckép-gyűjteményét és kortárs alkotásokat is talál-
hatunk itt.

Kassán van egy Nyitott Városi Képtár, amelynek anyagát túlnyomórészt a házak 
falára festett képek képezik. Többségük egy lengyel képzőművész, Mariusz Waras 
(1978–) alkotása.

A Keletszlovákiai Múzeum létrehozását egyik első igazi művészettörténészünk, 
a kassai születésű Henszlmann Imre (1813–1888) kezdeményezte a 19. században. 
Az akkor még Felső-magyarországi Múzeum nevű gyűjtemény alapját is az ő hagyatéka 
képezte. A főépület elkészülte után az első je-
lentős kiállítást 1906-ban, II. Rákóczi Ferenc 
hamvainak hazahozatala után, a fejedelem 
ereklyéiből rendezték. A múzeum legérté-
kesebbnek tartott kiállítása a kassai arany 
éremlelet. 1935-ben, az egykori Szepesi 
Kamara épületénél végzett építési munkála-
tok során került elő a majdnem háromezer 
érme, amelyeket más kincsekkel együtt Thö-
köly Imre felvidéki hadjárata során rejthettek 
el. A múzeumhoz tartozik a Miklósbörtön, 
amely a hagyomány szerint egy kegyetlen hó-
hérról kapta a nevét. A múzeum egyik egysé-
ge a Rodostói ház. Ezt a Hóhérbástya egy 
részéből alakították ki 1940 és 1943 között 
annak emlékezetére, hogy II. Rákóczi Ferenc 
1720-tól 1735-ig a törökországi Rodostóban 
élt száműzetésben. A félkész emlékhelyet 
évtizedekig raktárnak használták, s 1991-ben 
nyitották meg. A múzeum termei bemutatják 
például Rákóczi családját és a szabadság-
harc történetét. 2006-ban felállították az em-
lékház elé a fejedelem szobrát.

Az 1950-ben alapított kassai botanikus 
kert Közép-Európa jelentős növénygyűjte-
ménye. A kert egy részén különleges lepké-
ket tenyésztenek.

Kassa, Márai Sándor-emlékmű 
(Gáspár Péter, 2004)
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1619-ben a városban végezték ki a kas
sai vértanúkként ismertté vált két jezsuita 
szerzetest, Pongrácz Istvánt (1582–1619) és 
Grodecz Menyhértet (1584–1619), illetve az 
egykori jezsuita diákot, Kőrösi Márkot (1589–
1619), akik a kínzás ellenére sem tagadták 
meg katolikus hitüket. Menyhértet és Márkot 
lefejezték, a halottnak vélt Istvánt pedig egy 
szennygödörbe dobták, ahol csak másnap 
halt meg, hosszú szenvedés után. Bár boldog-
gá avatásukat már 1628-ban kezdeményezte 
Pázmány Péter (1570–1637), erre csak 1905-
ben került sor X. Piusz pápa által. 1995-ben II. 
János Pál pápa avatta szentté mindhármukat 
a kassai reptéren tartott szentmisén. 

A Kassán született Márai Sándort az Egy 
polgár vallomásai (1934–1935) című regénye 
tette országos hírű és divatos íróvá. Az erő-
sen életrajzi mű egyben szociográfiai jellegű 
is: az igazi kassai polgárság társadalomrajzát 
tárja elénk. Márai a városi polgári életforma 
irodalmi témává tételével hagyományt terem-
tett. Az író 1948-ban vándorolt ki az USA-ba. 
Itt lett öngyilkos 1989-ben, hamvait a Csen-
des-óceánba szórták. Még 1967-ben készített 
végrendeletében úgy rendelkezett, hogy Ma-
gyarországon a műveit csak azután adhatják 
ki, amikor kivonultak a szovjet csapatok, és 
helyreállt a demokrácia. Így is történt. Szobrát 
szülővárosában 2004-ben avatták fel. Gáspár 
Péter (1951–) felvidéki képzőművész alkotása 
egy kis téren, annak az utcának a végén áll, 
ahol az író szüleivel élt. A tér 2013 óta Márai 
Sándor nevét viseli.

A szintén kassai születésű Salkaházi 
Sára (1899–1944) az 1920-as évek elején 
majdnem férjhez ment egy gazdatiszthez, ám 
felismerte, hogy hivatása másfelé szólítja, így 
belépett a Szociális Testvérek Társaságába. 
1937-ben Budapestre költözött, magyar ál-
lampolgárságot szerzett. A német megszállás 

után sokakat bújtatott hamis papírokkal. 1944-ben agyonlőtték a Duna-parton. 1972-ben 
Izraelben felvették a Világ Igazai közé, 2006-ban XVI. Benedek pápa avatta boldoggá. 
Salkaházi Sára bronzból és mészkőből készült szobrát 2013-ban avatták fel a felújított 
kassai dómban.

Kassa, Márai Sándor szülőháza

Kassa, Salkaházi Sára 
(Szabó Ottó, 2013)
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Helységnévtár

A település 
jelenleg 

használatos 
magyar neve

Ország

A külhoni 
település 
jelenlegi 
hivatalos 

államnyelvi 
neve

A külhoni 
település 

utolsó 
hivatalos 

magyar neve

A külhoni 
település 
helyben 

használatos 
további 

magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Abaújszántó Magyarország  - - -

Alsóverecke Ukrajna
Нижні Ворота 

[Nizsnyi 
Vorota]

Alsóverecke -
ruszinul: 

Nizsnyi Verecki

Bene Ukrajna Бене [Bene] Bene - -

Beregszász Ukrajna
Берегове 
[Berehove] Beregszász -

 németül: 
Bergsaß vagy 
Lampertshaus

Bereg
szentmiklós Ukrajna

Чинадійово 
[Csinagyijovo] Szentmiklós - -

Beregvár Ukrajna
Карпати 
[Karpati] Beregvár - -

Betlér Szlovákia Betliar Betlér - németül: Betler

Bodrog
keresztúr Magyarország  - - -

Budamér Szlovákia Budimír Budamér - -

Csaroda Magyarország  - - -

Csetfalva Ukrajna
Четфалва 
[Csetfalva] Csetfalva - -

Dercen Ukrajna
Дерцен 
[Dercen] Dercen - -

Diósgyőr 
(Miskolc) Magyarország  - - -

Eperjes Szlovákia Prešov Eperjes -

ruszinul: 
Prjasiv, 

németül: 
Eperies vagy 

Preschau

Erdőbénye Magyarország  - - -

Felsőszinevér Ukrajna

Синевирська
Поляна 

[Szinevirszka 
Poljana]

Felsőszinevér
Szinevér-
polyána

-

Fülöpfalva Ukrajna
Пилипець 

[Pilipec] Fülöpfalva - -

Füzér Magyarország  - - szlovákul: Fizér

Füzérradvány Magyarország  - -
szlovákul: 
Radvaň

Gerény 
(Ungvár) Ukrajna

Горяни 
[Horjani] Gerény - -
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A település 
jelenleg 

használatos 
magyar neve

Ország

A külhoni 
település 
jelenlegi 
hivatalos 

államnyelvi 
neve

A külhoni 
település 

utolsó 
hivatalos 

magyar neve

A külhoni 
település 
helyben 

használatos 
további 

magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Gönc Magyarország  - -
szlovákul: Gync  

vagy Gynec, 
németül: Guntz

Hollóháza Magyarország  - -
szlovákul: 
Holoház

Huszt Ukrajna Хуст  [Huszt] Huszt -
németül: 
Hus(s)t

Jászó Szlovákia Jasov Jászó -
németül: 
Jossau

Jernye Szlovákia Jarovnice Jernye -
németül: 
Jarownitz

Kakaslomnic Szlovákia
Veľká 

Lomnica Kakaslomnic -
németül: 

Großlomnitz

Kassa Szlovákia Košice Kassa -
németül: 
Kaschau

Késmárk Szlovákia Kežmarok Késmárk -
németül: 

Käsmark vagy 
Käsemarkt

Kisszelmenc Ukrajna

Малі 
Селменцi 

[Mali 
Szelmenci]

Kisszelmenc -
szlovákul: Malé 

Slemence

Kovácsvágás Magyarország  - -
szlovákul: 

Kováč-Vágaš

Krasznahorka
váralja Szlovákia

Krásnohorské 
Podhradie

Krasznahorka-
váralja

- Krasznahorka

Lelesz Szlovákia Leles Lelesz - -

Lillafüred 
(Miskolc) Magyarország  - - -

Lőcse Szlovákia Levoča Lőcse -
németül: 

Leutschau

Mád Magyarország  - - -

Mező
keresztes Magyarország  - - -

Mezőlaborc Szlovákia Medzilaborce Mezőlaborc - -

Mikóháza Magyarország  - -
szlovákul: 
Mikoház

Miskolc Magyarország  - -

szlovákul: 
Miškovec,
németül: 

Mischkolz

Miskolctapolca 
(Miskolc) Magyarország  - - -

Monok Magyarország  - - -
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A település 
jelenleg 

használatos 
magyar neve

Ország

A külhoni 
település 
jelenlegi 
hivatalos 

államnyelvi 
neve

A külhoni 
település 

utolsó 
hivatalos 

magyar neve

A külhoni 
település 
helyben 

használatos 
további 

magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Munkács Ukrajna
Мукачево 

[Mukacsevo] Munkács -

ruszinul: 
[Mukacsovo], 

németül: 
Munkatsch 

vagy Munkatz

Nagypalád Ukrajna
 Велика 
Паладь 

[Velika Palagy]
Nagypalád - -

Nagyszelmenc Szlovákia
Veľké 

Slemence Nagyszelmenc Szelmenc -

Nagyszőlős Ukrajna
Виноградів  

[Vinohragyiv] Nagyszőlős - ruszin: Szivljus

Nevicke Ukrajna
Невицьке 
[Nyevicke] Nevicke - -

Olaszliszka Magyarország  - - -

Pálháza Magyarország  - -
szlovákul: 

Palház

Penyige Magyarország  - - -

Poprád Szlovákia Poprad Poprád -
németül: 

Deutschendorf

Rakamaz Magyarország  - - -

Rákóczi
szállás Ukrajna

Завадка 
[Zavadka] Rákócziszállás Závadka -

Rozgony Szlovákia Rozhanovce Rozgony -
németül: 

Roschonowetz

Rozsnyó Szlovákia Rožňava Rozsnyó -
németül: 
Rosenau

Rudabánya Magyarország  - - -

Sárospatak Magyarország  - -

szlovákul: 
Šarišský Potok 

vagy Blatný 
Potok, 

németül: Patak 
am Bodrog

Sátoralja
újhely Magyarország  - -

németül: 
Neustadt 

am Zeltberg,
szlovákul: 

Nové Mesto 
pod Šiatrom

Szendrő Magyarország  - -
szlovákul: 
Sendrov

Szepes
csütörtök Szlovákia

Spišský 
Štvrtok Csütörtökhely -

németül: 
Donnersmarkt

Szepesváralja Szlovákia
Spišské 

Podhradie Szepesváralja -
németül: 

Kirchdrauf
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A település 
jelenleg 

használatos 
magyar neve

Ország

A külhoni 
település 
jelenlegi 
hivatalos 

államnyelvi 
neve

A külhoni 
település 

utolsó 
hivatalos 

magyar neve

A külhoni 
település 
helyben 

használatos 
további 

magyar nevei

A település 
további nevei 

a releváns 
helyi 

nemzetiségek 
nyelvén

Széphalom 
(Sátoralja

újhely)
Magyarország  - - -

Szepsi Szlovákia
Moldava nad 

Bodvou Szepsi -
németül: 
Moldau

Szerencs Magyarország  - -
németül: 

Serentsch

Szilvásvárad Magyarország  - - -

Szinyeújfalu Szlovákia
Chminianska 

Nová Ves Szinyeújfalu -
németül: 
Neudorf

Szolyva Ukrajna
Свалява 

[Szvaljava] Szolyva -

románul: 
Svalova, 
németül: 

Schwallbach

Tákos Magyarország  - - -

Tállya Magyarország  - - -

Tarcal Magyarország  - - -

Tarpa Magyarország  - - -

Técső Ukrajna
Тячів 

[Tyacsiv] Técső -

románul: 
Teceu Mare, 

ruszinul: 
Tjacsovo

Tokaj Magyarország  - - németül: Tokey

Ungvár Ukrajna
Ужгород 

[Uzshorod] Ungvár -

szlovákul: 
Užhorod, 
németül: 
Ungwar

Vatta Magyarország  - - -

Vezérszállás Ukrajna
Підполоззя 
[Pidpolozzja] Vezérszállás Pudpolóc -

Visk Ukrajna
Вишковo 
[Viskovo] Visk -

 románul: 
Văşcova

Vizsoly Magyarország  - - -

Vucskómező Ukrajna
Вучкове 

[Vucskovje] Vucskómező - -

Zsigra Szlovákia Žehra Zsigra -
németül: 
Schigra



109

Feladatok

1. Tervezzetek egy, a régiót népszerűsítő plakátot! A poszter képmontázsból és ké-
penként egy-egy hívószóból álljon! 

2. Készítsetek fotókollázst a régió híres szülöttjeiről!
3. Válasszatok ki egy, a régióhoz köthető fesztivált! Járjatok utána, mi történik a ren-

dezvényen, és írjatok róla egy rövid tudósítást!
4. Állítsatok össze túra- és programjavaslatokat egy egyhetes tanulmányi kirándulás-

ra a régióra vonatkozóan! Milyen lehetőségeket ajánlanátok egy sporttagozatos, és 
milyeneket egy művészeti iskola számára?

5. A régióban kirándulva készítsetek fényképeket a műemlékek előtt! Csoportosítsá-
tok a képeket történelmi korszakok szerint! Ehhez tudnotok kell, hogy melyik épü-
letet mikor emelték!

6. Képzeljétek el, hogy esküvőt kell szerveznetek! Válasszatok a régióból hét hely-
színt, és röviden indokoljátok meg, miért lennének ideálisak egy ilyen alkalomra!

7. Szerkesszetek népszerűsítő prospektust! Emeljetek ki hét különlegességet: egy 
egyházi épületet, egy magyar történelem, egy magyar irodalom és egy magyar 
művészet szempontjából fontos helyszínt, egy természeti értéket, egy gasztronó-
miai különlegességet, illetve egy lokális rendezvényt! Keressetek hozzájuk fotót, és 
írjatok mindegyikhez három-öt mondatos figyelemfelkeltő leírást!

8. Válasszatok ki egy felekezetet és a régióban fontos, hozzájuk köthető helyszíneket 
rajzoljátok fel a térképre!

9. Járjatok utána, mi a zarándoklat! Rajzoljátok meg a régió híres zarándokhelyeit egy 
térképen, és készítsetek hozzá egy Facebook-posztot!

10. Miért vált a Vereckei-hágó különleges, nem a valláshoz kötődő zarándokhellyé? 
Tervezzetek meg egy ide elhelyezett emlékművet, és állítsatok össze egy program-
füzetet az avató ünnepségre!

11. Keressetek olyan műalkotásokat és irodalmi műveket, amelyek a Vereckei-hágó-
hoz kötődnek!

12. Képzeljétek el, hogy interjút készítetek egy magyar vallási vezetővel a határon túl-
ról, az egyházi-közösségi életről, más felekezetekhez való viszonyáról, a kisebb-
ségi lét nehézségeiről! Járjatok utána a neten, hogy miként nyilatkozna a vallási 
vezető a témában!

13. Válasszatok ki egy felekezetet, majd jellemezzétek a régióban betöltött vallástör-
téneti szerepét, és gyűjtsétek össze a hozzá tartozó műemlékeket! Képzeljétek el, 
hogy egy másik régióból érkező, a felekezethez köthető magyar csoportot hoznak 
el kirándulni erre a vidékre! Állítsatok össze egy programtervet nekik!

14. Képzeljétek bele magatokat valamelyik, a régióhoz köthető híres ember szerepébe! 
Írjatok néhány naplóbejegyzést vagy levelet a nevében, amelyek a helyi tapaszta-
latairól, élményeiről életéről szólnak!
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15. Válasszátok ki a régió egy jelentős városát! Ismerjétek meg a hely történeti legen-
dáit és egyházi csodáit! Ennek alapján „gazdagítsátok” magatok a hagyománykin-
cset, és találjatok ki egy ötletes legendát a városhoz köthetően! Osszátok meg a 
Facebookon másik két, valóban létező történettel egy játék formájában. A posztot 
olvasók tippeljék meg, hogy melyik az a történet, amelyet ti találtatok ki!

16. Rajzoljátok fel egy térképre azokat a régióbeli helyszíneket, amelyek fontosak vol-
tak a Rákóczi-szabadságharc idején! Hol zajlottak a jelentős ütközések, mi lett a 
kimenetelük? Mely városokba, helyekre látogatott el II. Rákóczi Ferenc, és miért?

17. Készítsetek egy, a régió borait népszerűsítő plakátot!
18. Milyen hungarikumok köthetők ehhez a vidékhez? Hogyan népszerűsítenétek 

őket? Tervezzetek hozzájuk reklámot a televízióba!
19. Írjatok egy rövid tudósítást a hollóházi porcelángyár látogatásáról! Hogy készül a 

porcelán? Mióta fonódik össze a porcelángyártás története Hollóházával? Miben 
más a hollóházi porcelán, mint a herendi?

20. Képzeljétek el, mi lett volna, ha Perényi Zsigmond, a szabadságharc 14. vértanúja 
búcsúlevelet ír családjának a siralomházban! Vitassátok meg, mi kerülhetett volna 
bele egy ilyen levélbe, és mi nem!

21. Járjatok utána, mi minden lehetett eladó egy középkori, beregszászi piacon! Raj-
zoljátok meg a különböző árusok helyét, tervezzétek meg a piacot!

22. Tervezzetek meg egy villáminterjút Antonikné Polónyi Katalinnal a hagyomány-
őrzéssel, a hagyomány átörökítésével (tanórák kerete közt történő oktatás során) 
a beregi szőttessel kapcsolatban! Vitassátok meg, miért fontos a különböző vise-
letek ismerete, ápolása!

23. Állítsatok össze egy ünnepi menüsort a jellegzetes helyi ételekből a régióba látoga-
tó olasz nagykövet számára!

24. Készítsetek egy rövid ismeretterjesztő cikket a szatmári szilváról! Miért különleges 
a szatmári szilvalekvár? Milyen, szilvából készült édességeket ismertek még?

25. Írjatok rövid tudósítást az 1998-as árvízről, és említsétek meg a benei református 
templomot ért károkat is!

26. Állítsátok össze rajzolva vagy számítógépen megszerkesztve egy hat-tizenkét kép-
ből álló képregényben Munkács várának történetét!

27. Osszatok meg egy saját vagy egy neten található fotót a méheknek készített 
vucskovói emlékműről a Facebookon! Válasszatok az alábbi témák közül, és írjatok 
belőle rövid kísérőszöveget!

 a) Milyen következményekkel járhat bolygónkra nézve a méhek kipusztulása?
 b) Hogyan hat a méz az egészségre?
28. Járjatok utána, milyen Kolodko Mihály által készített miniszobrok vannak Ung váron 

és Budapesten! Minden ungvári Kolodko-szoborhoz írjatok egy meghatározást, 
mintha az egy rejtvény feladványa lenne!

29. Állítsatok össze egy tíz-tizenöt kérdésből álló életműinterjút Andy Warhollal!
30. Tervezzetek meg a térkép alapján egy városi sétát Kassán!
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