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Prológus: 
 
 
 
 
A kirándulás nehezen indult…  

Féltünk az ismeretlentől…  

És nagyon meleg is volt…  

Mindig szomjaztunk…  

Hiányzott a számítógép…  

És a szüleinkkel kellett nyaralni…  
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Az első nap 

Munkács vára 
 

Elindultunk Szolnokról, hogy egy érdekes körutat tegyünk Kárpátalján. Hosszú órákig 
utaztunk, hogy elérjük a határt, de ott sem szabadultunk könnyen, mert sokáig ellenőrizték az 
útleveleket. Ami még jobban elhúzta az időt, hogy le kellett fizetni a határőröket. Fejenként 
200 Ft-ot, de nem ez volt a bonyolult benne, hanem az, hogy nem bírt mindenki papír 200 Ft-
ost adni. Végül egy óra elteltével sikerült átjutni. Szerencsére onnan már nem kellett sokat 
utazni, hogy megálljunk és megismerkedjünk az idegenvezetővel. Ott intéztük el a pénzváltást 
is (elég furcsa módon), ezután már indultunk is a kárpátaljai körútra. 

 
Első állomásunk Munkács vára, amihez nagy érdeklődéssel közeledtünk. Talán azért 

vártuk nagyon, mert több óra utazás után jólesett egy kis túra. Rögtön egy meredek út vezetett 
föl, ami eléggé kifárasztott mindenkit, de inkább a szomjúság gyötört minket (az ivással várni 
kellett). Mikor fölértünk megkönnyebbülve láttuk, hogy van egy kis árnyékos rész, de a 
hűvöst nyújtó helyet és minket egy híd választott el. Ránézésre könnyűnek látszott az átkelés, 
de mikor ráléptünk recsegett- ropogott és ha lenéztünk, leláttunk a mélységbe. Végül 
eljutottunk az árnyékba és ott kezdett el beszélni az idegenvezető. Először arról beszélt, hogy 
miért lett a vár neve: Munkács. Erre két magyarázat van: 

 
1. Anonymus, III. Béla király jegyzője leírja a Gesta Hungarorum-ban 

(Magyarok Cselekedetei), hogy a hét vezér (Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és 
Töhötöm) átkelnek a Vereckei-hágón és az alatta fekvő hegyvidéken, de nagyon 
elfáradtak, így elhatározták, hogy megpihennek. Megtetszett a hely, és vár építésébe 
kezdtek, ami sok munkával járt. Így lett a neve Munkács. 

2. Egy másik legenda szerint, a vár és a város neve egy szláv szóból ered 
„múka” („szenvedés”), mivel nagyon nehéz volt fölcipelni a köveket és a várat 
felépíteni. 
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Ezután bementünk a vár közepébe, ahol ugyancsak jó idő mutatkozott. 
Megcsodálhattuk, hogy milyen érdekes erkélyekkel felszerelt szobákban éltek az emberek. 

 

 
 
 

Ezután fölmentünk egy lépcsőn, ahol egy kutat láttunk. Ehhez is fűződik egy rövid 
történet: 

Ebből a kútból vittek az emberek haza vizet, ám egyszer ismeretlen okból kiszáradt a 
kút. A király kihirdette, hogy aki vizet fakaszt a kútból, annak ad egy zsák aranyat. Kis idő 
múlva egy pici fekete ember jelentkezett, hogy ő megpróbálja. Nem telt bele sok idő 
visszajött, hogy teli van a kút, vízzel. A király ekkor nagy bajba jutott, mivel fizetnie kell, de 
nem volt pénze. Ekkor jött az udvari bolond: 

- De király uram! Nem mondta neki, hogy mekkora az a zsák! 
A fekete ember nagyot nézett, amikor meglátta a jutalmat. Egy icike-picike zsákot 

kapott, amiben három aranytallért talált. Úgy megharagudott, hogy beleugrott a kútba és 
esténként azóta is hallatszik a kis ember kiabálása. 

 
Pár méterrel odébb áll Korjatovicsnak a szobra, ami arról híres, hogy fénylik a mutató 

ujja. A legenda szerint, ha megfogjuk a szobor mutató ujját teljesül egy kívánságunk. Tódor 
Korjatovics podóliai herceg, nagy szerepet játszott a vár történetében. Udvarát a munkácsi 
várban rendezte be, jelentősen kibővítette azt. A vár köré árkot ásatott abba vizet engedett, 
míg a part felé eső részén tölgyfa palánkot építetett. Innen ered a vár másik neve „palánk”. A 
vár bevehetetlen erőddé vált. 

 
Még egy érdekességet megnéztünk, a Turult. A magyarok hiedelme szerint megvédte 

a népet minden bajtól, éppen ezért több helyen találkozhatunk Turul szoborral. Ez a védő állat 
egy kerecsen sólyom, karddal a szájában, de van ahol a karmai között fogja a kardot. Az itteni 
Turult az 1940-50-es években leszedték, de pár hónappal ezelőtt visszahelyezték. Most magas 
oszlopon áll és a csőréig 2 m magas. A magyarok nagy örömére helikopter segítségével szállt 
a város felett végleges helyére. 
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Mikor megcsodáltuk a Turul szobrot visszamentünk Korjatovics szobrához, hogy 
kívánjunk valamit. Ezt követte a kilátók megnézése. Gyönyörűnek mutatkozott a táj, addig 
míg nem néztünk le, a vár tövébe. Oda gyűjtik a szemetet. A várról egyszerűen leöntik, és 
hagyják, hogy ott büdösödjön. Ezt látván továbbálltunk és megnéztük a múzeumot. Nem 
nyerte meg a tetszésem, de legalább láttunk régi csokikat, ruhákat, zászlókat és egyéb 
dolgokat. 

 
1703. június 24-én elfoglalták a császári seregek Munkácsot, de igazán birtokba venni 

még nem tudták. A vár ostroma 1703. novemberében kezdődött 1704. február 26-án a kuruc 
hadsereg győzelmével végződött. 

1805. december 11-étől 1806. március 10-ig, 88 napon keresztül Napóleon elől volt 
elrejtve a Szent Korona a várban. 

1834. július 27-én egy gyertyától meggyulladt a vár egyik kis épülete ablakának 
függönye. A vár leégése után újra építették, de zsindely tető helyett cseréppel fedték le. Ebben 
az állapotban áll fent mai napig. 

 
 Mikor meguntuk a vár nézését elindultunk a buszhoz. Már nagyon vártuk, mivel azóta 

sem ittunk, és a szomjúság csak fokozódott.  
A járműben eléggé meleg lett, de a légkondi bekapcsolása után pillanatok alatt 

kellemes hőmérséklet lett buszban. Az eddigi utazást kipihentük, így újult erővel bírtuk az 
újabb hosszú utat. A végére igencsak elegünk lett az útból. Mikor a szállásra megérkeztünk 
kedvesen fogadtak minket és elfelejtettük minden bajunkat. Kiszálltunk a buszból balzsammal 
és egyéb szeszes italokkal fogadták a felnőtteket, minket gyerekeket, pedig szörppel. Miután 
megittuk, mindenkit beosztottak egy-egy családhoz. Mi a buszsofőrrel voltunk egy háznál 
elszállásolva. Összeszedtük a holmit és a házigazdák elvittek mindenkit a saját házukba, ott 
mindenki megvacsorázott és közben beszélgetett. Furcsa módon mindenhol töltött káposzta 
volt a főfogás. Desszertnek mi fánkot és sós ropogóst kaptunk. A vacsora után elmentünk a 
barátainkkal sétálni.  
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Jó későn értünk a szállásra. Mikor visszaértünk rögtön lefeküdtünk aludni, mert nagyon 
elfáradtunk a sok utazástól és a sok új élménytől. 
Így telt el az első nap.  
Másnap reggel 7 órakor kellett kelni, de ez elég nehéz feladatnak tűnt. A második napon 
templomokat néztünk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
készítette: 
 
Venczel Réka 
14 éves diák 
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Kárpátaljai szállásaink 
 

Júliusban a szüleimmel Kárpátaljára mentünk. Utazásunk során sok érdekes 
látnivalóval találkoztam, de én most a szálláshelyeinkről, és az ott töltött időről írok röviden. 

 
11-én, korán reggel indult Szolnokról a busz. Az első szállásunk Mezőváriban volt. 

Körülbelül este 8-ra értünk oda. Kedvesen fogadtak bennünket a háziasszonyok, a felnőtteket 
pálinkával, minket üdítővel üdvözöltek. Engem, testvéremmel és szüleimmel, egy aranyos 
családhoz osztottak be, ahol nagyon finom, hagyományos vacsorával vártak ránk.  

Sok mindent meséltek az ottani életről.  
A faluban élő legtöbb férfi Magyarországra jár dolgozni, mivel náluk nincs munka. 

Nagy szegénység van, az asszonyok maguk végzik az otthoni feladatokat, termelnek, és 
állatokat is tartanak. A mi háziasszonyunk tehenet és disznókat tartott, mivel a boltban a 
húsáru nagyon drága.  

Az ő lánya már felnőtt, ősztől a Beregszászon lévő magyar iskolában fog fizikát és 
matematikát tanítani. Szomorúan mesélte, hogy a következő tanévtől az érettségi tárgyakat 
ukránul kell tanítania. Azt mondta, hogy sok gyereknek ez gond lesz, mivel eddig csak 
magyarul tanultak, van aki nem is beszél ukránul. Sokáig beszélgettünk, és aztán még este 
elmentünk a barátainkkal sétálni a faluba. Szerettünk volna lemenni a Tisza partjára, de a 
háziak azt mondták, ezen a részen még szigorúan őrzik a határt, fegyveresek járőröznek a 
parton.  

Ezért csak a Borzsa-hídon sétáltunk át, és bár sötét volt már, de azért kívülről 
megnéztük a református templomot is. Másnap korán keltünk, mert reggeli után 8-kor indult a 
busz.  
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Hosszan kellet utazni, míg sok látnivaló után második szállásunkhoz a Vadvölgy 
panzióhoz értünk Viharosba.  

Itt is pálinkával fogadták a felnőtteket. Ez a szálláshely magas hegyek között, egy 
domboldalon található. A panzió tulajdonosa magyar ember, bár a környéken főleg ruszinok 
élnek. Az épület egy régies, fa gerendaház volt.  

A kertben fából ki volt faragva a hét vezér és Szent István szobra.  
A ház éttermében egy kemence állt, a falakon régi használati tárgyak, lószerszámok, 

egy mosóteknő, két népviseleti ruha és még sok érdekesség lógott. A bárpult mellet két 
faragott ló állt nyereggel. Az épület alatt borospince is volt, de ide csak a felnőttek mentek le 
beszélgetni. Minden reggel friss pogácsát sütöttek. Az épülethez egy szauna és egy medence 
is tartozott, aminek, hogyha meleg van és süt a nap, elhúzható a teteje. A kert alján, egy kis 
házban lehetett biliárdozni is. A panzióhoz nagy kert tartozott, hátul lehetett röplabdázni, és a 
ház mögött egy sífelvonó állt. Volt két berni pásztor kutya is. Az egyiket Samunak hívták, a 
másikat Artúrnak.  

A mi szobánk berendezése is érdekes volt, a sarokban állt egy rokka, az ágy előtt meg 
egy régi fa bölcső. A falakon festményeket láttam. A panzió előtti utcán át lehetett menni egy 
patakhoz, és aki akart, ott „oroszfürdőzhetett” is. A patak fölött egy kis fahíd padokhoz 
vezetett, ahol szabadban vacsorázhattunk.  

Érkezésünk estéjén mesélte a tulajdonos, hogy van egy helyi népszokás: július egyik 
éjszakáján a legények felmennek a hegyoldalra, és nagy tüzet raknak. Úgy tartják, akinek a 
legnagyobb a tüze és legkésőbb alszik el, az a legügyesebb, legbátrabb legény a környéken. 

  

 
 
 
Másnap nem kellett korán kelni, mert csak 10 óra körül indultunk fel a hegyre 

kirándulni. Egy teherautó három csoportban vitt fel bennünket. A családommal az első 
csoportban voltunk. Az erdő széléig vittek minket teherautóval, onnan gyalog mentünk fel a 
hegy tetejére. A föld tele volt mindenhol kis áfonyabokrokkal, és pár helyen a fenyőfák 
tövénél a fű között szamócát is találtunk.  

Valamikor régen ezen a részen, a hegy gerincén húzódott végig az Árpád-vonal. Most 
már csak egy növénnyel borított lövészárok nyomait láttuk.  
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Visszafelé is teherautóval mentünk. Egy órára értünk vissza az első csoporttal a 
szálláshelyre. Ott rögtön megebédeltünk, és miután visszaért a másik két csoport, fürödtünk a 
barátainkkal a medencében. Délután 3 óra körül a felnőttek röplabdázni mentek, míg mi 
gyerekek biliárdoztunk, én a barátnőmmel együtt, Samuval és Artúrral játszottunk. Néhányan 
még az oroszfürdőt is kipróbálták. Este a pataknál volt a vacsora, és utána mi, gyerekek 
kártyáztunk és biliárdoztunk.  

 
Kedd reggel korán keltünk megint, mert el kellett hagyni a szállást.  
Sok érdekességet néztünk meg aznap is, így ismét későn értünk az új szálláshelyünkre, 

Viskre. Itt kiosztották, hogy ki hol alszik. Mi, a szüleimmel egy idős aranyos néninél kaptunk 
egy külön házat, és reggelizni meg vacsorázni át kellett menni egy kisebb épületbe, a 
nyárikonyhába. A ház, ahol laktunk tele volt régi emlékekkel, nemzeti színű szalagokkal, 
horgolt terítőkkel, képekkel. A házinéni a finom vacsoránál sokáig mesélt a családjáról, és az 
ottani életről. Elmesélte többek között azt is, hogyan alakult ki Visken a falusi turizmus. 
Néhány évvel ezelőtt, amikor a helyi iskola tanárai fél évig nem kaptak fizetést, kénytelenek 
voltak más kereseti lehetőség után nézni. Mivel az anyaországbeli magyarok ekkor kezdték 
Kárpátalját újra felfedezni, jó lehetőségnek látszott a vendéglátás megszervezése. Kezdetben 
az első szállásfoglalók még élelmiszerrel fizettek, mivel akkor az volt a legjobb fizetőeszköz. 
Mára a falusi turizmus jól szervezett, sőt kézműves táborok szervezésével is foglalkoznak. 
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A következő Visken töltött estén vacsora után elmentünk a faluházba.  
Ez szépen felújított régi épület volt, és eredeti bútorokkal rendezték be a helyiségeket. 

A hátsó kertbe asztalokat és padokat állítottak fel, ott láttak minket vendégül. A viski iskola 
tanárai zenéltek, a felnőttek sokat táncoltak és énekeltek, mi meg addig kártyáztunk. 
Mindenki jól érezte magát.  

 
Reggel újra továbbindultunk, és az estét ismét Mezőváriban töltöttük, ugyanannál a 

családnál, ahol az első éjszakát is. Az ott élő családok is szerveztek a kultúrházban egy 
búcsúestet, ahol a háziak saját készítésű süteménnyel és itallal vendégeltek meg minket. A 
felnőttek megint csak táncoltak meg énekeltek, mi gyerekek pedig visszamentünk a 
szállásunkhoz, ahol játszottunk, míg meg nem jöttek a szüleink. Másnap már mentünk haza, 
de még megnéztük Beregszász központját.  

 

 
 
 

Késő este értünk vissza, Szolnokra. Nagyon jó volt az a hét, csak az a baj, hogy hamar 
eltelt, jó lett volna még pár napot Kárpátalján eltölteni a barátainkkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
készítette: 
  
Busch Tímea 
12 éves diák 
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A 3. nap 
Az Árpád-vonal 
 
 A nyár elején, amikor megtudtam, hogy a barátainkkal Kárpátaljára utazunk, nagyon 
megörültem. Hogy miért? Szeretünk együtt lenni, minden évben szerveznek a szüleink közös 
kirándulást, de ez az úti cél most különösen lázba hozott. Érdekel a magyar történelem, a 
magyar nép hagyományai, már a honfoglalás előttről, egészen a XX. századig. Tisztában 
voltam azzal, hogy a határt átlépve, Munkács várától, a Vereckei-hágón áthaladva, olyan 
történelmi utazást teszünk, mintha mi magunk is utaznánk az időben. 

A harmadik napon, az Árpád-vonalhoz látogattunk, ami szintén izgalmas kalandnak 
ígérkezett. Nehéz túra állt előttünk, amit a történelmi élmény, és a különleges fauna feledtetett 
a későbbiekben. Reggeli után három csapatra osztottak minket. Az első csapat egyből indult, 
míg mi a második csapat megvártuk az IFA teherautót (ideiglenes forgalmi akadály) majd 
azzal indultunk, a harmadik csapat pedig még utánunk jött. A Vadvölgy panzióból indulva 
egy rázkódós autó (teherautó) út után egy kimerítő túrára indultunk az árokrendszer egy 
szakaszának a megnézésére. 

  

A teherautóról leszállva elindultunk egy kitaposott autóúton majd letértünk egy 
bizonytalan, néha meglévő, néha eltűnő ösvényre a területre jellemző bükk, fenyő, gyertyán 
elegyes erdőben. Az első párszáz méteren az út a hegynek lankásan felfelé indult, majd 
hirtelen egyik pillanatról a másikra meredeken emelkedni kezdett. Itt gyönyörű ormok ölelte 
hegyoldalak fogtak közre minket. Páratlanul szép volt. Az is, ahogy virágoztak a vadvirágok, 
az áfonya bokrok pedig, melyek a térdünkig értek, tele voltak finom áfonyával, mely minden 
bajunkra ír volt. A csapat lemaradt tagjait várva, néha a bizonytalanság aggályának helyet 
adva, melykor szinte mindig időben jött a segítség, egy az előző csapatból már visszabaktató 
embernek köszönhetően, vagy a túrát feladó idősebbek felbukkanásában, néha meg 
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meglepetésünkben hogy erre a meredekre felhajtják a jószágot (erre az ürülékből 
következtettünk), álltunk meg. Mire a hegyre felértünk egyre jobban változott a táj, néha 
lankásan a gerinccel párhuzamosan néha meg rá merőlegesen haladva a tetőre érve azt hittük 
ennél fárasztóbb nem jöhet. Pedig jött. A lefelé út. Még előtte hadd említsem meg a látványt, 
mely egy alig észrevehető árkot jelent (ez az Árpád-vonal?) melyet néhol egy földhányás 
kísért, a mögöttünk lévő meredek mező és egy fenyőerdő által határolva a hegygerincen fut 
végig a fenyves gerincre éréséig, legalábbis láthatóan.  

 

Alig lehet elhinni, hogy itt a háború alatt még fegyveres katonák meneteltek föl-le. De 
a látvány sem mindennapi, megérte a sok fáradtság és jó volt látni a sok diadalittas arcot. A 
lefele menet során a táj átalakult, minden szebb, de félelmetesebb is lett. Út közben 
összeszedtük a lemaradt vagy elfáradt embereket.  
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Dél tájra leérve még várt ránk egy jó félórás várakozás, mely során találgattuk, hogy 
milyen madár hangját halljuk, majd egy bő tíz perces zötykölődés, ami alatt jókat nevettünk 
az aznap délelőtti kalandon. A fárasztó túra után belevetettük magunkat a finom ebéd 
elfogyasztásába mely egy ismeretlen levesből és a helyi konyha, a galuskához nagyon 
hasonló, de finomabb ételéből állt, majd jött a pihenés, mely nem igazán a pihenésről szólt 
nekünk fiataloknak. Nekünk a délután a panzió medencéjében való pancsolásból, 
röplabdázásból és egyéb fárasztó tevékenységekből állt.  

 

 Hazaérve első dolgom az volt hogy utána nézzek az Árpád-vonalnak és ezt találtam:  

A vörös hadsereg támadásával szemben a II. Világháborúban három kiépített védvonal 
volt. A Kárpátok előhegyei között helységtámaszpontok láncolatából kiépített Hunyadi-állás, 
az ezeréves országhatáron inkább csak kijelölt, de ki nem épített Szent László-állás, és 
Magyarország belseje felé futó völgyekben kiépített Árpád-vonal. Az Árpád-vonal a Keleti-
Beszkidektől egészen Besztercei-havasokig a terjedt. Légvonalban több mint 600 kilométerről 
volt szó. A vonal építkezése, elsősorban az infrastruktúra, a háttér megteremtésével, már 
1940-ben megkezdődött. Természetesen a legnagyobb titoktartás mellett. 1943-ban, a 
Sztálingrádi csata után felgyorsították a kiépítését. 1944 elején épül ki a Hunyadi- és a Szent 
László-állás. A magyar határ előtt 30-40 kilométerre lévő, előretolt védőöv, a Hunyadi-állás 
fő feladata a szovjet támadóerők lelassítása, szétbontakozásra kényszerítése, hogy túlerejével 
ne tudjon menetből azonnal teljes erővel a fő védőövre zúdulni, és az állások leküzdése során 
mind élőerőben, mind haditechnikában minél nagyobb veszteségeket szenvedjen. A Hunyadi-
állás a támadás várható hadműveleteinek irányában épített, tábori erődítésekből álló 
támpontokból állt. Az utakat, völgyeket zárták le. A közbeeső védelmi sáv, a Szent László-
állás, közvetlenül az ezeréves határ vonalát követve, mondhatni az utolsó hetekben és csak 
részlegesen épült ki. Kisebb támpontokkal, tüzelőállásokkal, géppuskafészkekkel zárták le az 
utakat, a magas hegyeken átvezető átjárókat. Fő feladata, közvetlenül az Árpád-vonal előtt 
ismételten szétbontakozásra, a támadás átszervezésére késztetni az ellenséget. És ezután 
következett csak a magyar határokon belül a védelem gerincét alkotó Árpád-vonal. Az Árpád-
vonal a magas hegységek terepviszonyait messzemenően kihasználó, tábori erődrendszer volt, 
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melyet vasbeton szerkezetű tüzelőállásokkal, védelmi létesítményekkel, figyelőkkel 
erősítettek meg. A kiépített támpontok, megerődített körletek, völgyzárak valamennyi, a 
hegyeken átvezető szorost, hágót, átjárót lezárták. A körkörösen védhető völgyzár alapja a 
sejtszerűen elrendezett körvédőképes és körvédőköteles rajállás, melynek központja a közepes 
tüzérség ellen is biztos védelmet nyújtó bunker volt. A környezeti anyagok, levéltári források, 
szemtanúk visszaemlékezései, helyszíntanulmányok és fotók bizonyítják, hogy ezt az 
erődrendszert csak megkerülni lehetett, de áttörni nem. A megkerülést pedig a gerinceken futó 
árok rendszer és a meredek hegyoldalak lehetetlenítették el, ezért nem lehetett átjutni az 
Árpád-vonalon. 

Az utazáshoz fűzött reményeim beigazolódtak, valóban, olyan volt, mintha egy 
történelemkönyvben tettünk volna időutazást, XXI. századi légkondis busszal, kellemes 
szálláshelyekkel, jó idegenvezetővel, és nagyon jó barátokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

készítette: 
 
Venczel Dávid 
16 éves diák 
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Fatemplomok Kárpátalján 
 

Életemben először idén nyáron jutottam el Kárpátaljára. A táj nagyon tetszett, a 
környezet gyönyörű, az emberek kedvesek. Az alatt az egy hét alatt, amit ott töltöttünk 
rengeteg ottani látnivalót, érdekességet néztünk meg. Nekem legjobban a régi falusi épületek 
és a fatemplomok tetszettek. Most ez utóbbiakról szeretnék írni. 

 
Kárpátaljai utazásunk alatt összesen öt legalább annyira hasonló, mint különböző 

fatemplomot látogattunk meg. A templomok hasonlóságai közé tartozik, hogy eredetileg 
egyik építésénél sem használtak szögeket, mindegyik csakis kizárólag fából épült. Ma már 
sajnos nincsenek olyan jó állapotban, ezért szögekkel és csavarokkal kellett megerősíteni 
őket.  

 
Az első fatemplomot az ungvári skanzenben láttuk, mely eredetileg Szélestón épült. A 

cseh uralom idején a templomot a pravoszláv egyháznak ajándékozták, így Munkácsra került, 
és Ungvárra már innen telepítették át. A templommal együtt tökéletes volt a skanzenben 
rekonstruált falu látképe.  

 
A vár alatt fekvő templomot 1777-ben építették, de korához képest gyönyörű 

állapotban van. Az egykor benne található ikonok közül ma már nincs meg mindegyik, az 
idők folyamán többet elvittek eredeti helyéről. A templom három részből áll, használatának 
idejében a nők csak az elsőbe, az előtérbe léphettek be, míg a középső hajó, a férfiaknak volt 
fenntartva. Mára ez már megváltozott, azonban a szentélyt elválasztó királykaput még ma is 
csak felszentelt személy lépheti át.  
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A következő fatemplomot az Uzsoki-hágóhoz vezető úton láttuk. Az uzsoki 
templomot Szt. Mihály arkangyal tiszteletére szentelték 1745-ben. Az épület szintén hármas 
tagolású, a részek közel négyzet alaprajzúak, a harangtorony a templom mellett áll.  A 
templom belülről túldíszített, a festmények, és a több száz éves ikonok érdekes hatást 
keltenek, a jelenleg sajnos műanyag lambériával burkolt falak előtt.  

 

 
 
 

A következő napon nem találkoztunk fatemplommal, majd az utána következőn a 
Sztrukovszka templomot néztük meg a Fekete-Tisza partján, Kőrősmezőn. Ezt a kis dombon 
álló templomot a Tiszán függőhídon átkelve tudtuk megközelíteni. Az átkelést zuhogó eső, 
áradó Tisza nehezítette. 

 
A Sztrukovszka templom számunkra érdekes magyar vonatkozása, hogy az ott 

található, számos - szentet ábrázoló - zászló közül az egyik hátoldalán Szent István királyunk 
látható. Ahogy a legtöbb fatemplomnál, így a Sztrukovszkánál is különálló épület a 
harangtorony. Ebbe mindenképpen érdemes felmenni. Öt különböző harang lóg itt, egytől 
egyig különböző célt szolgálnak.  

 
Másikat kondítanak meg ha dél van, és másik szól, ha tűz van a faluban.. Más jelzi egy 

gyerek halálát, és más egy felnőttét. Egyszóval az emberek egyetlen kondulásból pontosan 
tudták hogy mi történt. A harangoknak ezen kívül más érdekessége is van. Több legenda, 
hiedelem fűződik hozzájuk. Van olyan, hogy meztelenül imádkoznak a nagyharang alatt, 
vagy, hogy fokhagymával kenik be a harang nyelvét. 

/Erre a célra most is ki volt készítve egy tálba fokhagyma./  
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A hatodik napon két egymáshoz nagyon hasonló, szomszédos faluban fekvő 
templomot látogattunk meg. 

Az egyik a mihálkai templom, mely a vadregényes fák alatt gyönyörű látványt nyújt, a 
másik pedig Szeklence temploma.  

Mihálka kis temploma 1668-ban épült csendes környezetében. Ez az épület szolgált 
mintául a közeli falvak templomépítői számára. A templom tornácát és belsejét megkettőzött 
meredek tető fedi, az előtér fölé torony épült. Az épület külső falán, mint több másik 
templomén is, keresztek vannak, melyek az ottani elhunyt pópák vagy módosabb emberek 
emlékét őrzik. A szinte teljesen mohás tetejű templom ajtaja zárva volt, így belülről sajnos 
nem tudtuk megnézni.  
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Nekem mindközül az ez után látott szeklencei tetszett a legjobban.  
A kis templom falára ugyancsak keresztek vannak szegezve, hajóját szintén kettőzött 

meredek tető fedi. A négyzet alaprajzú harangtorony a templomtól különállóan, a kertben 
található. A templomot Csodatévő Szent Miklósról nevezték el, és a 17. század elején 
építették Szászfaluban, 1751-ben költöztették a mostani helyére. A többi faluhoz hasonlóan az 
itteni fatemplom sincs már használatban, egy tágasabb kőtemplom vette át a szerepét. A 
szeklencei templom 23 évvel fiatalabb a mihálkainál, ez „csak” 324 éves, míg a másik 347. A 
két épület hasonló, de sok eltérés is látható. A mihálkai templomot helyiek ácsolták, míg az 
ittenit állítólag Szatmárban készítették, onnan szállították darabokban ide, majd helyben 
összeállították. A belsejében, a királykapu két oldalán eredeti festmények lógnak. A templom 
egyébként belülről erősen túldíszített, művészi értéke nem nagy. A zsindelyezés hiányos, 
nincs jó állapotban. Itt a legjobban kivehető, hogy a karzat mindig benyúlik a hajóba. Mivel a 
templom már nincs használatban, a szentélybe is be lehetett menni, azt is meg tudtuk nézni. A 
szeklencei kis fatemplomnak eseménydús története van. 1949-ben bezárták, raktárként 
használták. A görögkatolikusok csak 1992-ben kapták vissza, ekkor már az ikonosztáz 
hiányzott. Az új kőtemplomot is ekkortájt építették.  

 

 
 

A kárpátaljai fatemplomok hatalmas műemléki értéket képviselnek, és nagyon 
tetszettek, sajnos általában nagyon rossz állapotban vannak, elhanyagoltak. Az egy hetes 
utazás alatt rengeteg jó élménnyel gazdagodtam, és biztos vagyok benne, hogy nem utoljára 
jártam ezen a vidéken, többször fogok itt nyaralni. 

 
készítette: 
 
Busch Olivér 
15 éves diák 
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Beregszász 
 

Beregszász városa egyfajta keretbe foglalja kárpátaljai utazásunkat, mivel ide érkeztünk 
meg az első napon, de a városnézést csak az utolsó napon ejtettük meg. 

Története 
A várost Lampert herceg, Szent László öccse alapította állítólag 1063-ban, de 

Beregszász első írásos említése 1095-re tehető. Mivel szászok lakták, ezért a várost 
Lampertszásznak nevezték. 1284-től már Beregzaza formában is előfordul, mivel a beregi 
erdőispán székhelye volt. A bereg szó egyébként ligetet jelent. A városnak - 
kettéválasztottsága miatt - két plébániája volt, a lampertszászi és a beregszászi. A tatárjárás 
során elnéptelenedett, IV. Béla népesíttette be újra. Városi kiváltságait is IV. Bélától kapta, 
1247-ben. Beregszász jelentős szerepet játszott a magyar történelemben: innen indult a II. 
Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc, itt bontott zászlót Esze Tamás 1703. május 22-én. A 
város XX. századi történetét jól jellemzik a Rákóczi tér nevei: Trianon előtt Rákóczi tér, a 
csehszlovák bevonulás után Maszarik tér, aztán a bécsi döntések után újból Rákóczi tér, majd 
a II. Világháború után Sztálin tér. 1957-től A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. 
Évfordulója tér, majd a Szovjetunió összeomlása után, a történelmi utcanevek 
visszaállításának során ismét Rákóczi tér. 

Katolikus templom 
Városnézésünket a katolikus templommal kezdtük, ahol megérthettük, hogy miért őszül 

az idegenvezetőnk; mondanivalóját többször szakították meg az elhúzó teherautók. De így is 
sok mindent megtudtunk Beregszász római katolikus templomáról.  
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A mai templom helyén több régebbi templom is állt: az elsőt a XII. században 
bevándorló német arany- és sóbányászok alapították. Ebből az időből maradt ránk két 
gyámkő, az egyik ember-, a másik oroszlán- vagy kutyafejet ábrázol. Ezt a templomot Batu 
kán serege a várossal együtt elpusztította. A jelenlegi templom Zsigmond uralkodása alatt 
épült, 1418-ban. Ezt tanúsítja egy 1418-as évszámú „Jó Pásztor” dombormű. A templom az 
1657-es lengyel bosszúhadjárat során leég, nem sokkal később befedik, ám 1686-ban ismét 
leég. Ezután a templom csaknem 150 évig fedetlen. Fokozatosan újítják fel, a toronnyal 
kezdik 1753-ban, majd a templom többi része következett 1839 és 1846 között. Mivel a 
templomot nem alakították át soha teljesen, ezért egyes részei megőrizték gótikus stílusukat.  

A templom megnézése után az Arany Páva étteremhez folytattuk utunkat. 

Arany Páva étterem 
Az épület 1906-ban épült, Besenszky György tervei alapján. Eredeti funkciója úri 

kaszinó. A szecessziós stílusú épület rizalitokkal, párkányokkal, keretezésekkel és 
kerámiákkal gazdagon díszített, sarkát kerek torony ékesíti. A tetőszerkezete is változatos: 
sok torony, kettős tető, attika és mintás fedés díszíti. A tetőszerkezet azonban 2006-ban 
leégett, a tüzet nem sikerült megfékezni, idegenvezetőnk szerint azért, mert a város két 
tűzoltókocsija közül az egyik sörért volt, a másik pedig a szomszédos ház muskátlijait 
öntözte. A késve megkezdett oltás során derült ki, hogy a locsoló tömlő lukas. A tüzet 
valószínűleg rövidzárlat okozta, hivatalos vélemény szerint pedig a Nap sugarai egy helyre 
fókuszáltak, és ez gyújtotta meg a tetőszerkezetet. 

 

Petőfi-szobor 
Beregszász 29000 fős lakosságának több, mint 48 százaléka magyar. Ennek fényében 

nem meglepő a városban található sok magyar nevű utca, vagy az Arany Páva étterem előtt 
álló szobor, ami Petőfi Sándort ábrázolja. A szobrot 1990-ben avatták fel, ám nem sokkal 
később megrongálták, két karját leszedték. A restaurálásnak külön története van, ezt 
idegenvezetőnktől, mint főszereplőtől hallhattuk. 
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A szobor karjainak visszahelyezését egy munkácsi cég tudta megcsinálni, de ez egy 
titkos katonai cég volt, és csak a minisztériummal való levelezés után lehetett volna 
egyáltalán belépni oda. Azonban a Tanács hiába küldött levelet a minisztériumnak, arra nem 
érkezett válasz, és egyre közeledett március 15-e, amikorra szerették volna elkészíttetni a 
szobrot. Ekkor a Tanács alelnöke (az idegenvezetőnk) állt elő az ötlettel, hogy menjenek 
egyszerűen be, és mint „privát” munka, csináltassák meg az üzem szerszámkészítőivel. Hát 
ment is az idegenvezetőnk egy UAZ-zal, annak platóján a szobor, a két kar, és ellenértékként 
előzetes kalkulációk alapján egy láda vodka. Mikor megérkezett, kihívatta a portással a 
szerszámkészítők brigádvezetőjét. Mivel idegenvezetőnk is szerszámkészítőként dolgozott 
egykor, hamar megtalálták a közös hangot. 

-Meg tudod csinálni? 
-Meg. 
-És mennyi lesz? 
-Egy láda vodka. 
Na ennyit a kalkuláció helyességéről – tette hozzá az idegenvezető. Ezzel a módszerrel 

aztán elkészült a szobor március 15-ére. 
Az Arany Páva éttermet elhagyva a Vérke patak folyásának irányában indultunk el, 

átmentünk a patak hídján, és a volt megyeházánál találtuk magunkat. 
 

 



K   á   r   p   á   t   a   l   j   a                                                          2   0   0   8.      0   7.      1   1.  -   1   7. 

Megyeháza 
Idegenvezetőnk szerint a volt beregszászi Megyeháza Kárpátalja legszebb épülete (nem 

a legimpozánsabb – az az ungvári székesegyház – tette hozzá). Állítólag Ybl Miklós tervezte. 
Ebben lehet valami, hiszen az 1895-ben épült Megyeháza valóban nagyon arányos 
kialakítású. Egyemeletes, szimmetrikus épület, valamivel magasabb középrizalittal. Ez utóbbi 
emeletét jón oszlopsor tagolja. A középrizalit földszintjén három darab félköríves lezárású 
kapu található, két oldalán pedig három-három egyszerű kialakítású ablak. Az emeleteket 
övpárkány választja el egymástól. A Megyeháza megtekintése után elindultunk a főtér felé, 
útba ejtve a református templomot is. 

 

 
 

Törvényszék 
Beregszász főterén található az egykori törvényszék hatalmas, kétemeletes épülete, mely 

1908-ban épült. A II. világháború után laktanyaként működött, majd a ’70-es évek második 
felétől műszergyárat alakítottak ki benne. A gazdaság összeomlásával egyre több más 
intézmény (például adóhivatal) költözött ide, ám egyik sem érezte saját felelősségének az 
épület karbantartását, ezért annak állapota folyamatosan romlott. Egy választási kampány 
során került a beregszászi magyar főiskolához. Az épületbelső felújítását sajátos módon 
oldották meg: levelet írtak Magyarország önkormányzatainak, hogy amelyik szeretné, és van 
módja rá, finanszírozza egy-egy terem felújítását, és így azt a termet az adakozó 
önkormányzatról nevezik el. A terv bevált, ma már van többek között Esztergom-, Karcag- és 
Szolnok-terem is. 

 
A külső felújítás gyakorlati okokból a belső után fog következni. Az épület külsején is 

van mit felújítani: az első és második emeleten keresztül kettős toszkán oszlopok találhatók, 
fölöttük timpanonnal. A közép- és sarokrizalitokon még talán ennél is nagyobb oszlopok 
vannak. A földszint vakolatkváderezéssel díszített, egyszerű ablak- és ajtónyílásokkal. Az 
első és második emeletet övpárkány választja el egymástól. Az ablakok az első emeleten 
timpanon-szemöldök díszítésűek, a másodikon pedig félköríves záródásúak. 
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A szervezett városnézést követő szabadprogram során felfedeztük a város hétköznapi 
életének helyszíneit is: szétnéztünk a nyüzsgő piacon, kutatgattunk, keresgettünk a magyar 
nyelvű könyvesboltban, és utolsó hrivnyáinkat egy kávéházban költöttük el. 

 
Fáradtan, de élményekkel telve búcsúztunk el Kárpátaljától. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
készítette: 
 
Vécsey Máté 
15 éves diák 
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Epilógus: 
 
 
 
 
Végül is túl lehetett élni a kirándulást…☺ 

Rájöttünk, hogy érdemes odafigyelni az idegenvezetőre…☺ 

A légkondis buszban, medencében vagy az esőben a meleg is elviselhető…☺ 

A hűtőből mindig kiszolgálhattuk magunkat üdítővel…☺ 

Rájöttünk, hogy a mobiltelefont is sok mindenre lehet használni…☺ 

Egy hétig a szülők is elviselhetőek…☺ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette: Vécsey Tamás 
 

 


