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ELŐSZÓ

„Igen kies és termékeny 
térségen fekvő város, me-
lyet északnyugatról láng
hullámu bort termő és tim
kőzetű trachythegyek kör
nyeznek, míg a délnyu gati 
lapály láthatára a messzeség 
egében elvész” – így mutat-
ja be Le hocz  ky Tivadar 1881-
ben megjelent Beregvármegye 
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monographiája című könyvé-
ben a történelmi Bereg me-
gye egykori székhelyét, az 
1995-ben alapításának 900. 
évfordulóját ünneplő Bereg-
szászt.

Nem tudjuk, hogy ponto-
san mikor keletkezett a tele-
pülés. Ami biztos: 1063ban, 
I. Béla királyunk halála után 
fia, Lampert herceg (Szent 
László király testvéröccse) 
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birtokába került ez a vidék. 
Kétségtelen, hogy ő volt a 
kezdetben Lampertháza né-
ven ismert település meg-
alapítója. Lampert herceg 
1095ben halt meg, tehát ak-
korra Lampertházának már 
állnia kellett.

A város keletkezésének 
mondáját Tompa Mihály dol-
gozta fel 1846-ban megjelent 
Népregék, népmondák című 
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kötetében. Beregszász cí mű 
regéje arról szól, hogy egy 
Szász nevű pásztor a folyó 
menti berekben csor dá ját 
legeltette. Hirtelen a szom-
széd csorda bikája előtört és 
összeverekedett a Szász bi-
kájával. 

A dulakodó állatok szar-
vukkal, patájukkal feltúrták 
a földet, amelyben a pász-
tor hét kád aranyat talált. E 



11

pénzből épült a folyó partjá-
ra a templom.

S a város,

 „Mely, minthogy Szász
a kincset
Berekben lelte fel:
Emlék gyanánt, Beregszász
Nevet kapott s visel.”

Viharos múltja van a vá-
rosnak. „1141. II. Gejza bir-
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tokába jövén e vidék, mely 
a kunok és más kalandor 
népek gyakori betörései mi-
att már majdnem egészen 
pusztává lett: a kormányzók 
jónak látták a Rajna torkola-
ta s a Gravellin közt lakott s 
a viznek meggátolhatatlan 
áradása miatt onnan elköl
tözni kényszerült, a föld 
és érczmüvelésben jártas és 
igen munkás s z á s z n é  
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p e t az ország északkele-
ti és Erdély keleti részei-
re behivni, kiknek egy ré-
sze ide szállván, róla e hely 
Z á z (Szász)nak kezdett 
ne veztetni s ez időtől fogva 
okmányilag majd Zaz, majd 
Lamprechtszász és Lam pert
háznak is iratott” – olvas suk 
Lehoczkynál. 

A tatárjárás sem kerülte el 
a települést. IV. Béla király 
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1247-ben városi rangot és 
kiváltságjogokat adott Lam
pert szásznak, illetve lakói-
nak. A Beregszász név kora-
beli okiratban először 1284
ben fordul elő: az egri püs-
pökség területén fekvő, de 
az esztergomi érsek jogha-
tósága alá tartozó exemt (ki
rályi) egyházak felsorolá-
sában Lampertszász plébá-
niája mellett külön említik 
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Beregszász plébániáját, ami 
arra mutat, hogy a város két 
magból fejlődött ki. 1342. 
szeptember 2-án Visegrá-
don kelt kiváltságlevelében 
Nagy Lajos király pallosjog-
gal ruházta fel a szabad ki-
rályi várost („libera civitas 
nostra”). 

Erzsébet királyné, Nagy 
Lajos anyja udvart is tar-
tott Beregszászon. Ekkor 
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élte Beregszász fény korát, 
vált FelsőMagyar ország 
gyöngyszemévé, legvirág
zóbb városává.

Újabb pusztító századok 
következtek, 1566ban ta-
tárok, 1657ben lengyelek, 
1686ban kuruc csapatok 
éget ték fel a várost, amely 
újra és újra feltámadt ham-
vaiból.
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1703. május 22e emléke-
zetes nap Beregszász törté-
nelmében. Esze Tamás ekkor 
bontotta ki a város főterén, 
a római katolikus templom 
előtt II. Rákóczi Ferenc zász-
laját, olvasta fel a Nagyságos 
Fejedelem kiáltványát. 1848 
március idusa után is nyom-
ban a szabadságharc mellé 
állt a város. Eötvös Tamás má-
sodalispán (a későbbi főis-
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pán és országgyűlési képvi-
selő) vezetésével megalakult 
a beregszászi nemzetőrség.

A kiegyezést követő „bol-
dog békeévek” után, az első 
vi lágháború vérzivatarait 
kö  vetően Beregszász átél-
te legnagyobb tragédiáját: a 
szin te kizárólag magyarok 
lak ta várost elszakították 
Ma gyarországtól, megállít-
va ezzel a századelőn indult 
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dinamikus fejlődését. Tria-
non traumáját Beregszász 
máig sem tudta kiheverni...

Az 1938-as visszatérés 
önfeledt örömét beárnyé-
kolta a közelgő újabb vi-
lágégés, amely után Bereg-
szász ismét más államhoz, 
a Szovjet unióhoz, illetve 
annak tag köztársaságához, 
Ukrajnához került.
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Beregszász ma Kárpátal-
ja egyetlen magyar többsé-
gű városa, a kárpátaljai ma-
gyarság földrajzi és – remél-
hetőleg – majdani szellemi 
köz pontja. Lakói (és nem-
csak a magyarok) hitet tet-
tek lokálpatriotizmusukról, 
amikor 1990-ben népsza-
va záson követelték a város 
történelmi nevének vissza-
állítását és hivatalossá téte-
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lét, majd 1991ben – ugyan-
csak népszavazáson – a Ma-
gyar Autonóm Körzet létre-
hozására voksoltak. Nem ők 
tehetnek róla, hogy a nép 
akarata nem valósult meg.

Az ősi magyar telepü-
lés – önkormányzati képvi-
selőinek kezdeményezésé-
re – visszakapta régi utca-
neveinek túlnyomó többsé-
gét. A város magyar kultu-
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rális szövetségének jóvoltá-
ból ma már négy szobor, egy 
kopja fa és mintegy negyven 
emléktábla idézi fel Bereg-
szász magyar történelmi és 
kulturális hagyományait.

Jubileumi kiadványunk 
a 900 éves város múltját (és 
részben jelenét) mutatja be: 
azokat a szegénységükben, 
lepusztultságukban is gyö-
nyörű, impozáns épülete-
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ket, amelyek egykor a kultú-
ra, a kereskedelem, a szőlő
termesztés és borászat, a 
föld művelés egyik kelet
ma gyarországi központjá-
vá tették a várost, továbbá 
azt az egykét létesítményt, 
amely az utóbbi fél évszá-
zad „termékéből” figyelem-
re méltó. Láthatók Andruskó 
Károly világhírű zentai mű-
vész miniatűr remekein né-
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hány környező falu templo-
mai is: nemzetmegtartó jele-
nünk e szentélyei.

Szülővárosunk kilátásta-
lannak tűnő mai napjaiban 
a szebb jövő reményében él. 
Mert remény nélkül nincs 
élet, nincs feltámadás.

Dalmay Árpád
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ELŐSZÓ
A 2. KIADÁSHOZ

Immár tizenhat eszten-
dő telt el Andruskó Ká
roly e miniatűr fametsze-
teit tartalmazó könyvének 
megjelenése óta. Sok idő 
ez vagy kevés? Azoknak, 
akik nem jutottak hozzá e 
gyöngyszemhez, bizonyára 
sok. Sok víz folyt le azóta 
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az utóbbi fél évszázadban 
szennycsatornává vált, jobb 
sorsra érdemes Vérkén. De 
mintha feltűnne a fény az 
alagút végén: ma már fele-
lősebb önkormány zata van 
a városnak, jobban törődik 
a fejlesztésével. Hosszadal-
mas, nehéz munka ez: csak 
lassan lehet felszámolni a 
korábbi elhanyagoltságot.
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Beregszász ma már nem 
a szovjet tagköztársaság 
USZSZKhoz tartozik, ha-
nem a független, fiatal uk-
rán állam határvárosa. Szo-
morú, hogy tovább apadt 
ará nyaiban a város magyar-
sága: a korábbi abszolút 
több ség helyett ma már 
csak relatív a többség. Vi-
szont egyre szembetűnőb-
ben vált Beregszász a kár-
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pátaljai magyarság szellemi 
központjává! Itt működik a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar  Főiskola, az Ily-
lyés Gyula Magyar Nemze-
ti Színház, a Bethlen Gábor 
Gimnázium, az Európa Ma-
gyar Ház, hogy csak a fonto-
sabb intézményekről essék 
szó. Újabb magyar szobrok-
kal és emléktáblákkal gyara-
podott a város, az előbbiek 
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száma hétre, az utób biaké 
mintegy hat vanra nőtt! 
Szob rot kapott Szent István 
királyunk, dr. Linner Berta-
lan sebész főorvos és Esze 
Tamás is. Büszkék lehetünk 
rá, hogy az utóbbi más fél 
évtized beregszászi szobor 
és emléktábla-termé ke a Be-
regszászért Alapítvány kez-
deményezésére és támoga-
tásával jött létre.
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Ami kimaradt az első ki-
adás 1991ben Beregszászon 
szü letett  előszavából: a vá-
ros  visszakapta (mert visz-
szakövetelte!) középkori cí
merét, nemzeti szimbólu
ma ink szabad használatát, 
déli harangszavát. Ugyan-
ez mondható el a járás ma-
gyar falvairól is, amelyek ősi 
neve lett hivatalossá.
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Fel kell oldanunk egy 
ellent mondást a két előszó 
között. Első kiadásunkban 
azt írtuk, hogy a város 1995
ben ünnepelte alapításá-
nak 900. évfordulóját, ez év-
ben viszont az alapítás 950. 
évfordulójáról beszélünk. 
Mivel az egykori Borsova 
(majd Bereg) vármegyének 
ez a része 1063ban, I. Béla 
király halála után került fia, 
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Lampert herceg birtokába, s 
a herceg 1095ben halt meg, 
szerényen úgy véltük, hogy 
a település alapításának 
leg  későbbi éve a herceg el-
hunytának esztendeje. Ám a 
beregszásziak merészebbet 
gondoltak: miért ne lehetne 
inkább 1063-at tekinteni az 
egykori Lampertháza, a ké-
sőbbi Lampertszász és a mai 
Beregszász alapítása évé-
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nek? Ezt is lehet! Olyannyi-
ra, hogy a város ma ezt az 
évet ünnepli, így immár a 
950. évfordulót.

Még egy évfordulója van 
az idén Beregszásznak: 75 
év vel ezelőtt, 1938ban, az 
első bécsi döntés következ-
tében szabadult fel a két év-
tizedes cseh megszállás alól, 
tért vissza az anyaország ke-
belére. Kiadványunk e két 
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jubileum alkalmából látott 
új ra napvilágot.

Könyvünk egyúttal tisz
tel  gés Zenta és az egész 
ma  gyarság nagy művésze, 
Andruskó Károly emléke 
előtt. E méltán világhírűvé 
vált nagyszerű ember öt esz-
tendeje, 2008ban hunyt el, 
rendkívül gazdag életmű-
vet hagyva maga után. Fest-
ményei, grafikái, fa és linó-
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leummetszetei, ex librisei és 
nem utolsósorban  miniatűr 
könyvei kedveltek és kere-
settek a műértők körében. 
A 40es évek elején Mun-
kácson nyomdászként dol-
gozó művész e sorok írójá-
nak kérésére örömmel ké-
szített miniatűr fametszete-
ket városunkról és környé-
kéről, amelyeket most tisz-
telettel ajánlunk olvasóink, 



36

a Beregszászért Alapítvány 
Baráti Köre tagjainak figyel-
mébe.

Nyíregyháza, 2013.

Dalmay Árpád
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1.  A római katolikus templom 
(keleti oldal)
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2.  A római katolikus templom 
homlokzata
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3.  A római katolikus templom 
déli portálja
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4. A református templom 
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5.  A református templom 
tornya
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6. A görög katolikus templom
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7.  A Bethlen-Rákóczi kastély 
(Grófudvar)
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8.  A Bethlen-Rákóczi kastély 
udvari homlokzata (részlet)
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9. A központi kőhíd
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10.  Az egykori Oroszlán 
Szálló (most Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház)
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11.  A Perényikastély 
(Beregardó)
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12.  Az egykori vármegyeháza 
(most egészségügyi 
college)
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13.  Az egykori állami 
főgimnázium (most ukrán 
középiskola)
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14.  A Kossuth Lajos 
Középiskola
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15.  A volt megyei úri 
kaszinó (most Aranypáva 
Étterem)
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16.  A volt megyei törvényszék 
(most II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar 
Főiskola)
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17.  A volt pénzügyőrhivatal 
(most ukrán középiskola)
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18.  A Royal Szálloda (most 
Kölcsey Ferenc Kollégium)



73



74

19.  A városi közfürdő 
(volt zsidó fürdő)
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20.  A borgazdaság épülete 
(volt Schönborn
vadászkastély)
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21.  A művészeti iskola 
(volt Váriház)
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22. A Kálvin János Kollégium
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23. A Kubovichház
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24. A Méhespalota
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25. A Kontpalota
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26. Az Angyalos ház
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27. XX. század eleji polgárház
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28. A város peremén
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29. Tornácos ház
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30. Udvar
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31. Régi udvar
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32. Keskeny utca
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33. Zsidó temető
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34. A Körház (Rákóczi tér)
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35.  A járási művelődési 
központ
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36. Illyés Gyula mellszobra
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37. Panoráma



111



112
38. Külváros
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39. Szőlőhegy



115



116
40. Villasor
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41.  A kismuzsalyi 
romtemplom
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42. A nagymuzsalyi templom
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43. A nagyberegi templom
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44. A benei műemlék templom
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45. A kígyósi templom
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46.  A csetfalvi templom 
és harangtorony
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47. A mezővári templom
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48. A beregdédai templom
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49.  A hetyeni templom 
és harangláb
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50. Nagyberegi házak
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