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A F E L V I D É K M Ű V É S Z E T E 
Irta: Kampis Antal 

ÁLMAINK, vágyaink, az igazság győzedelmébe vetett hitünk 
és reményeink, koránt sincsenek még betelve. A törté-
neti határokat messze kilométerek választják el az újabb 

válaszvonaltól is. Hazánk természeti kincseinek nagy része ma is 
még idegennek adózik, tá j i szépségeivel mások büszkélkednek, 
történeti emlékei pusztulnak, vagy hamis mód mások dicsőségét 
szolgálják, művészi alkotásait elfogult szemlélet síma érveléssel 
igyekszik igazi jellegüktől megfosztani s felruházni egy nemlétező 
nemzet, még kevésbbé létező nemzeti szépségjegyeivel. 

Pedig közelítsünk csak a Felvidék tájaihoz elfogulatlan kíván-
csisággal, szorgos, vagy akár csak lanyha kutatással próbáljuk 
felbillenteni az elmult századok ködösen puha fátylát, mindenütt 
a magyarság és a magyarsággal egy kenyeret evő, együtt síró, 
együtt nevető sorsában, eggyéforrott népeknek beszédes emlékeire 
bukkanunk. 

Nincs falu, nincs város, melyben egy templom, egy kastély, 
néha csak egy magányos árván maradt címeres kő, egy oltárkép, 
zászlófoszlány, vagy hímzett úrasztaíterítő ne idézné a történelmet 
s ne volna bizonysága a mult fényeinek, felhőinek. 

Várak sejtelmes romkoszorúja üli meg a síkságból emelkedő 
hegyek csúcsát s a surranó, sebes folyókat szegélyező sziklaormo-
kat. Mondák, legendák szövevénye árad falaikról felénk. A meg-
vont választóvonalon ma még túl esett a Szepesség s a Bánya-
városok patinás, ódonízű világa, homályos templomaiban éppen 
maradt szárnyasoltárok seregével, pártás házakkal körülvett 
tereivel s e tereken nyüzsgő kedvesen maradi, de mélységes ön-
tudattal teli s műveltségükre méltán büszke iparos, kézműves és 
kereskedő polgáraival. Ám visszatért boldog valósággá s szép 
ígéretté egyben a déli sáv, a válaszvidék s az egész Felsőmagyar-
ország középpontja, tápláló, lüktető szíve Kassa. 

Különös tá j , különös emberekkel. Különös, mert t á j a t és 
embert évszázadok során a legellentétesebb erők, történeti és hely-
zeti adottságok formálták. Magyarrá, mégpedig talán a legtelje-
sebb és legérdekesebb típusává a magyarságnak. Pereme ez a föld, 
részben még a Nagyalföldnek sok szál fűzi éppen ezért ehhez. De 
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a hegység is teret foglal magának nyájas lankák és mord bércek 
tömegével s a folyók medre befele vonz a forrásvidék szakadékos 
rengetegei, a Fátra és a Tátra felé. 

Kövér földjének dús kincsei felcsalták a hódoltató törököt s 
a sarcoló ellenség dúlását megsínylették városok, falvak egyaránt. 
Ám állandóvá a török itt nem válhatott, mert a várak vitézei 
elűzték a múló portyásokat s a makacsabb foglalók életét pokollá 
nyugtalanították. 

Királyát ez a vidék a Habsburgi uralkodók személyében tisz-
telte, de megtanulta, hogy nincs hatalom, amely megtörhetetlen 
s ha magyarságát, szabadságait veszedelemben tudta, meguralta 
pártfogást kérve az erdélyi fejedelmeket. A szabadságharcok sere-
gei nagy tömegekben számlálták soraik között e vidék fiait s várai 
szinte egyig a szabadság erősségei voltak. 

Népén sok tekintetben uralkodtak az Alföld röghözkötődő, 
paraszti életformái, városainak arculata sokban idézi az Alföld 
túlméretezett falujellegű városait, mégis ezek inkább városok. 
Intézményeik ősibbek, polgáraik urbánusabb gondolkodásúak. 

A Nyugatot és a Keletet összekötő országutat alkotván, 
szinte természetes módon sajátította ki, tulajdonította el és ele-
gyítette a maga számára mind a kettőnek értékeit. Bölcs számítás-
sal és fürge szorgalommal teremtett újra meg újra minden elpusz-
tult, elpusztított berendezést s a modern újításokban tán első volt 
mindig. Helyzete elsőnek jut tat ta számára az újságokat s szelleme 
hajlandó és alkalmas volt az újságok befogadására. 

Művészete egykor remekművek sorát teremtette a világra 
s az emlékek tanusága szerint ezen a téren is az élen járt s a leg-
magasabb szintet kereste. Hogy az emlékek legnagyobb része el-
pusztult, vigasztalanul, helyrehozhatatlanul elpusztult, az nem az 
ott lakó nép rovására írható. Vádat ezért csak a különösen mostoha 
sors, a folyton tartó és folyton dúló háborúk ellen emelhetünk. 

De minden pusztulás ellenére is vizsgálva apróra s főként 
szeretettel a visszakerült terület művészeti emlékeit, kiderül, hogy 
számszerint is hatalmas tömegű, értékes és kedves darabbal szapo-
rodott a gondot, törődést igénylő, de e gondért, törődésért szép-
ségével s történeti hangulatával bőségesen fizető művészi emlék-
állománya hazánknak. 

POZSONY M E G Y É B Ő L elsősorban az imént említett deáki 
kéttornyos, románstílű teplom. Bencéstemplom volt, felruházva 
a lombard hatások alatt épült magyarországi románstílű bencés-
templomok minden formai szépségével és sajátosságával. Még 
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1228-ban teljesen elkészült s ekkor fel is szentelték. Igen érdekes 
különössége e templomnak, hogy emeletes. Nevezetesen az alsó 
boltozatú csarnok fölött egy azzal alaprajzilag teljesen megegyező 
emeleti csarnok is emelkedik. Ipolyi Arnold a magyar művészet 
emlékeinek e szenvedélyes és nagytudású kutatója azzal magya-
rázta ezt a különösséget, hogy a deáki templomot eredetileg 
bazilikális felépítésű templomnak tervezték, de később, egyen-
súlyi hibák folytán ez a terv kivihetetlennek bizonyult s helyébe 
az emeletes szerkezetet iktatták, mint kényszermegoldást. 

Ugyancsak Pozsonymegyében fekszik Somorja község s ha 
ennek jelenleg a reformátusok birtokában lévő későgótikus, három-
hajós temploma sem régiségben, sem művészi fontosságban nem 
vetekedhetik az előbbi emlékkel, mégis rendkívül érdekes. 
A templomban van s ma is használatos egy aranyozott ezüst 
kehely, mely szintén a későközépkornak a terméke. 

A református templom mellett áll az 1778-ban felépült 
barokkstílű róm. katolikus plébániatemplom. Egykor szerzetes-
templom volt s belsejében egy stílusának jegyei szerint spanyol 
származású, de mindenesetre spanyol festői iskolázású szerzetes-
testvérnek ma is jóállapotban levő freskófestményei láthatók. 

Ebben a templomban is megtaláljuk a középkori ötvösművé-
szetnek egyik emlékdarabját. Ezüst pacifikálé ez, melyen Szent 
Jánosnak és Máriának tömör ezüstből öntött szobrocskája is 
helyet foglal. Stílusa, mesterségi és formai jegyei szerint ez is még 
a XV. században készült. A megyében nagy számmal található 
főúri kastélyok közül elég ha Cseklészre, az Esterházyak híres 
szép hajlékára hivatkozunk. 

KOMÁROM VÁRMEGYÉBEN legfontosabbak a magával 
Komárom városával visszakerült alkotások. Élükön számolhatjuk 
a XVIII. században épült Szent András-templomot. Ennek a 
templomnak nem annyira az építészeti, szerkezeti szépségei a fon-
tosak. Hatalmas méretű alkotás ugyan, de szerkezeti, formai meg-
oldása a korbeli szabványoktól nem igen tér el. Ellenkezőleg, kül-
sejében valamelyes nehézkesség az uralkodó, arányai s a részek 
tömegeinek egymáshoz való viszonya nem követi a stílus válasz-
tékos szándékait, könnyed röppenését, kecses mozgalmasságát. 
Belsejét azonban nagyméretű falfestmények díszítik, melyeknek 
alkotója az osztrák barokkfestés utól nem ért nagy mestere Franz 
Anton Maulbertsch volt s ezen a réven a komáromi Szent András-
templom joggal igényel helyet hazánk barokkstílű emlékeinek 
legelőkelőbbjei között. 

Napkelet I. 2 
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Sokszor írtak már a komáromi görögkeleti templomról is, 
éspedig joggal aképpen, mint a hasonnemű emlékek legszebbjéről. 
Ennek is főként a belső berendezése a legfontosabb. It t azonban 
nem a festő remekelt, hanem a fafaragómester. A görög templom 
padjait, szentélyberendezését, ikonosztázisát dúsan borítják a 
leggyengédebben faragott díszítőelemek s a szem szinte nyugtot 
sem talál a formák zúgóan sűrű szövevényében. Mintául e beren-
dezés faragójának azonban nyilván az a rendkívül szép és ugyan-
csak gazdag faragással borított sekrestyeszekrény szolgált, ame-
lyet a komáromi görög egyház a feloszlatott majki kamalduli 
templom árubabocsátott berendezéséből vásárolt meg és állított 
fel a maga templomában. 

Igen érdekes a kis Komáromfüss XVII. századi temploma is, 
melyben egyik mellékoltáron Jézus születésének még a XVII. 
században faragott kő reliefképét láthatjuk, főoltárának képét 
pedig már a XVIII. század második felében, 1762-ben festette 
Schaller István, aki művét nevével és kelettel jelölte volt meg. 

Dunaradványban is áll még egy gótikus stílű templom, me-
lyet jelenleg a reformátusok használnak s e templomban az egyházi 
edények között van egy ezüst úrvacsoratányér, mely 1624-ben 
készült s eredetileg a szomszédos Ráth község templomáé volt. 
Kamocsa templomának a harangja érdemel említést. A harangot 
ugyanis felirata szerint még 1550-ben öntötte egy nagyszombati 
harangöntő, névszerint Barzinger Oszvald. Perbetén mind a 
katolikus, mindpedig a református híveknek kedves XVIII. 
századi barokk templomuk áll. A katolikusoké 1733-ban, a 
reformátusoké 1785-ben épült fel. 

NYITRA VÁRMEGYÉBEN első hely Érsekújvárt illeti meg. 
Plébániatemploma még a XVIII. században épült (sajnos azóta 
átépítették), de felszerelésének néhány darabja, köztük egy 
gótikus stílű ezüst szentségtartó bizton utal arra, hogy a korábbi 
idők hasonló értékű alkotásokkal díszítették a várost. Ugyancsak 
a XVIII. században épült fel a ferencrendiek temploma is, de 
hasonlóan az előbbihez, ebben a templomban is találunk néhány 
középkori felszerelési tárgyat. A templom egyik aranyozott ezüst 
kelyhe még a XV. századból való s ugyanezt a századot vallja 
szülőjének az egyik ereklyetartó kereszt is. 

Az építészeti emlékek között Pázmány Péter lakóháza fontos 
még, melyen az építtető nagy prímás címere mellett a méltó utód, 
Széchenyi György kőbe faragott címerét is fellelhetjük. Érsek-
újvár, mint a török elleni erősség is számottevő, sőt joggal mond-
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hatjuk, rendkívül jelentős volt. Emlékei között éppen ezért a vár 
romjait, helyesebben nyomait is meg kell említenünk, mert ha 
e romok nélkülözik is a művészi kiképzés jegyeit, történeti becsük 
és hangulatkeltő erejük nem csökken. 

Komját község barokk temploma és kastélya, Nagysuránynak 
1526-ban (gyászos év) épült temploma és barokk kastélya, a tar-
doskeddieknek és tótmegyerieknek még a XVII. század során 
épült korabarokk temploma egészítik ki e vármegye visszakerült 
emlékeit. A túlnan maradt területek, köztük maga Nyitra városa, 
valósággal tárházai a művészi alkotásoknak, sajnos, ezekről ma 
még nem nyílik alkalom szólani. 

ESZTERGOM MEGYÉVEL a magyar építészettörténetnek, 
egyben a középkori magyar alkotógéniusznak egyik legszebb és 
legfontosabb tanuságtevője került vissza idegenségéből, a kisbényi 
románstílű templom. Ez a templom a premontrei rendnek Magyar-
országon legkorábbi építkezése volt. A kisbényi prépostságot 
1217 körül alapították s a templomot nyilván közvetlenül az ala-
pítás után, 1220 táján kezdték építeni. Egyéni, szokatlan, válto-
zatos és meglepő mód alakuló alaprajz és felépítés jellemzik e 
templomot, melyet amellett, hogy tervében francia sajátságok 
felismerhetők (a rend Franciaországból telepedett be), rokonság 
fűzi a dunántúli premontrei építkezésekhez is (Ják, Zsámbék), 
tehát világos a tervnek és felépítésnek hazai alapvetése. Ilyen az 
a sajátság, hogy a tornyok alsó szakaszának belseje csatlakozik a 
hajó belső teréhez s hogy a két torony között karzat húzódik. 
Különösen értékes sajátsága e templomnak az, hogy belső karzatai 
is vannak s hogy homlokzata előtt nyitott, négyszegletes előcsar-
nok épült, valamint, hogy oszlopfői gazdagon faragottak s e fara-
gásoknak különösen figurális részeiben határozott magyar vonások 
fedezhetők fel. Kisbény mellett Karván is áll egy kéttornyú, 
románstílű templom, Muzslán pedig egy XV. századi templom 
romja gyarapítja az emlékek számát. 

LÉVA VÁROSÁVAL kezdhetjük a szemlét Bars vármegyé-
ben. Középkori várának romjai mellett Dobó István kastélya a 
legrégibb épülete. További emlékei már valamennyien a XVIII. 
században keletkeztek. Igy a ferencrendiek temploma és zárdája, 
hasonlóképpen az Esterházy-kastély. Nagysallón két kis barokk 
teplom épült. Egyik a katolikusoké, másik a reformátusoké. 
Verebélyen középkori vár falai omladoznak, helyesebben dacolnak 
idővel és elmúlással. 

2* 
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HONT ÉS NÓGRÁD MEGYÉBŐL túl maradtak a középkor 
alkotásaiban oly gazdag bányavárosok, így a visszakerült emlékek 
száma és jelentősége csekélyebb. Legfontosabb közöttük a losonci, 
jelenleg református templom. Ez még a középkorban épült, állító-
lag 1128-ban készen állott. A templom felszerelésében szerepel 
egy XVII. századi kehely. A plébániatemplom a barokkstílus 
emléke. 1783-ban épült s belső kiképzése, felszerelése, edényei leg-
nagyobbrészt ugyane korból való. 

Felsőszemeréd templomát a rajta levő felirat tanusága szerint 
Jakab plébános 1485-ben építtette, Ipolyszécsénke temploma még 
régibb, mert hiteltérdemlő adatok szerint még a XIII . században 
épült. Hasonlóan az utóbbihoz XIII . századi emlék Kiskeszi község 
köralakú kápolnája. Valószínűleg egyike volt a középkor idejében 
használatos, különleges rendeltetésű temetőkápolnáinak, az úgy-
nevezett «carnariumok»-nak. Középkori emlék Fülek vára is, míg 
a városban álló ferencrendi zárdaépület és templom XVIII. szá-
zadi barokk alkotás. 

GÖMÖR MEGYÉBEN megszaporodnak a számbaveendő 
példák. Ajnácskő sok legendával körülszőtt várának romjai fűzik 
tovább az eddig említett középkori váromladékok sorát, Betlér-
nek 1600 körül épült korabarokk katolikus és 1786-ban épült, 
már-már klasszicizmussá merevedett későbarokk református 
temploma közé illeszkedik időben is, stílusban is a falai között 
értékes gyüjteményeket rejtő Andrássy-kastély. E kastélyban 
őrizték egyebek között a legendás Bebek-féle ágyúk néhány pél-
dányát. 

Berzéte temploma még 1420-ban épült. Ma reformátusoké s 
felszerelésében sok más érdekes darab között egy 1631-ben készült 
és a Máriássy-címerrel díszített aranyozott kelyhet, valamint egy 
Serédy Zsófia által 1695-ben hímzett és ideajándékozott úrasztal-
terítőt találunk. A falu mellett középkori páloskolostor romjai 
állanak, a faluban benn pedig a Máriássy- és az Okolicsányi-csalá-
dok barokkstílű kastélya. Az utóbbi 1720-ban lett teljesen készen. 
Egyházasbást későgótikus stílusú római katolikus templomának 
mennyezete egészében kifestett. Mesterét nem ismerjük, de a mű 
tehetséges és képzett kézre vall. 

Rimaszombat templomai XVIII. századi barokk épületek. 
Legérdekesebb közülük az ág. ev. templom, melynek oltárképét 
maga Gusztáv Adolf ajándékozta a gyülekezetnek s a templom-
felszerelés úrasztali és keresztelőedényei a bécsi svéd követség 
templomi felszereléséből kerültek ki hasonló ajándékozás útján. 
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A város mellett álló Krasznahorka váráról nem is kell említést 
tenni, annyira ismert. Alatta a váralján azonban áll egy kevésbbé 
ismert, de nagyon érdekes gótikus templomocska. 

Jolsván a katolikus templom még középkori, gótikus stílusú. 
Az evangélikusok temploma 1789-ben épült. Mestere valószínűleg 
az a névszerint ma még nem ismert építész volt, aki néhány évvel 
azelőtt, 1781-ben a városházát is építette. Templárius kolostor 
volt előbb, majd romjaiból régi részeit épenhagyva, 1796-ban 
újjáépült a Kóburg-kastély, mely így kellemes barokk keretben 
őrizte meg néhány részletében a régebbi korok hangulatát. 
Jánosi községben kéttornyú árpádkori apátsági templom áll. Fel-
szerelése, úrasztaledényei a XVII. századból valók. 

Rozsnyó székesegyháza még a XIII . században épült. Sok 
vihart látott, sok viszontagság volt romlására úgy, hogy még a 
XVI. században, 1514-ben újjá kellett építeni. Ebből a korból 
maradt meg nyugati bejárata, mely feliratának tanusága szerint 
a hazánkban egyebütt is sokat foglalkoztatott olasz építőnek és 
szobrásznak, Raguzai Vince mesternek a műve. A székesegyház 
egyik oltárképe is az újjáépítés idejéből való. Jézus születését 
ábrázolja a kép s ismeretlen mestere, művét «L. A. 1513» jelzéssel 
látta el. Még egy érdekes oltárképe van a székesegyháznak. Ez 
Szent Borbálát ábrázolja s a Szepesség híres festőjének, Czausig 
Józsefnek ecsetét, tehetségét dícséri. 

1660-ban a ferencesek, a XVIII. század folyamán a pre-
montreiek építenek maguknak templomot Rimaszombatban. 
A város hivő lakossága 1741-ben díszes Kálvária-csoportot állít-
tatott, mely hazai barokk szobrászatunknak egyik ékessége. 
Ugyanebben az időben, talán egy-két évtizeddel korábban épült 
fel a Városháza is. A ma már teljesen modern kinézésű püspöki 
palotának egy része is még a XVII. századból való. 

Süvetén rendkívül érdekes, freskókkal díszített árpádkori 
templom maradt fenn s fennmaradt a középkori temetőkápolna, 
a carnarium is. 

ABAUJ-TORNA vármegyéből, ha csupán Kassát vennők 
be felsorolásunkba, már vaskos köteteket megtölthetnénk a 
művészi alkotások számbavételével és méltatásával. Mielőtt azon-
ban Kassáról valamit is szólnánk, Jászót kell említenünk. Jászon 
van ugyanis a premontrei rendnek hazánkban legszebb s mind 
külsejének kiképzésében, mind belső díszítésében és felszerelésé-
ben leggazdagabb temploma. A kéttornyos templom tervező és 
építőmestere a bécsi születésű Anton Pilgram volt, ugyanaz, 
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aki a rendnek szentgotthárdi templomát is építette. A mennyezet 
freskóit az Egerből kiszármazó s ecsetével az egész Felvidéket 
bevándorló, ott hol kisebb, hol nagyobb szerencsével dolgozó 
Kracker Lukács János festette ki freskóival, megalkotván Jászon 
élete legteljesebb és legértékesebb műveit. Nála sokkal nagyobb 
tehetség, sőt mondhatjuk az egész magyarországi barokk művé-
szetnek egyik legnagyobb tehetsége volt a szobrász Krauss János 
Antal, ki a jászói templom főoltárát készítette s általában véve 
a templom minden figurális és dekoratív szobrászati kiképzését 
végezte. Jászó, működésének csúcspontját, egyben hazai barokk-
szobrászatunk legnagyobb értékét alkotja. Érezte ezt valahogyan 
maga a művész is, mert későbbi szerződésein, nyugtáin, mindig 
hivatkozik jászói működésére s úgy írja nevét alá, hogy utána 
függeszti a «statuarius jaszoviensis» megjelölést. 

És KASSA. Kassa a középpont. Kassa a Felvidék középkori 
művészetének tápláló életere. Közepén a XIV. század végén a 
leégett régebbi helyén építeni kezdett s magyarországi Szent Erzsé-
betnek szentelt városi plébániatemplom, a mai székesegyház. 
Egyik tornya épült csak fel, a másik, a nagyobbra, díszesebbre 
szánt, csonkán maradt. Falának peremén ékes mérműves párkány-
korlát fut végig s északi előcsarnokának kapuzata körül a XV. 
század elejének legérdekesebb domborművei alkotnak keretet. 
Belsejében István mesternek kőből faragott álma, a karcsú 
szentségház vonja magára a szemet s a különös szépségű király-
lépcső mérműves korlátja csavarodik a magasba. Szentélyében 
áll a szárnyas főoltár, szárnyain 48 képpel s szekrényében 
három életnagyságon felüli, mégis gyengéd megjelenésű, töré-
keny bájú, finom érzékenységgel faragott szoborral. Mesteré-
nek, vagy mestereinek személye fölött sok vita folyt már, ám ha 
végérvényesen nincs is eldöntve ez a vita, mindannyian megegyez-
hetünk abban, hogy a mester a legszebb magyar szárnyasoltár 
mestere volt, ki művét még a XV. század végén alkotta meg. 
Műhelyéből került ki a másik kassai szárnyasoltár, a Mária láto-
gatása oltár mestere is. 

A Dóm mellett áll a Szent Mihálykápolna, másik szép közép-
kori épülete Kassának. Homlokzatán a lelkeket mérlegelő Szent 
Mihály arkangyal reliefalakja áll, oromzatát sajátságos szer-
kezetű tornyocska koronázza. A Dóm másik oldalán az Orbán-
torony vaskos épülete áll s vezet át bennünket a későbbi korok 
művészetéhez. A korai barokk, vagy a kései reneszánsz egészen 
különös sajátságú alkotása a premontrei templom. Mesterét ma 
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még nem ismerjük. De ismerjük azt a kassai építészt, kinek művé-
szete ettől a templomtól ihletődött. Thornyossy János volt ennek 
az építésznek a neve, ki először is az eperjesi ferencesek templomát 
építi fel teljesen a kassai premontrei templom mintájára. Kassán 
a Rozáliát s hihetőleg a Kálvária-templomot is ő építi. Az ő tehet-
ségét dícséri a kassai ispotálytemplom s végül az Immaculata-
emlék. A barokk korban épül a városháza a vármegyeházával 
együtt. Ekkor a püspöki palota s néhány magánépület. 

Külön öröm újra a magunkénak tudni Kassa múzeumát. Ez 
a gyüjtemény a főváros hatalmas közgyüjteményei után a legelső 
efajta intézménye hazánknak. Szorgos gond, tudás, szellemi és 
fizikai fáradozás hozta ezt a gyüjteményt létre s fejlesztette min-
den akadály ellenére azzá, amivé lett. Falai között a művészi és 
történeti multnak oly gazdag emléksorozata foglal helyet, melynek 
párját alig is találhatjuk. Nemcsak Kassa multjára, közvetlen 
környékére terjedt ki a múzeum? eddigi vezetőinek figyelme, 
hanem az egész Felvidékre. Igy azután a kép, amelyet a múzeum 
megtekintése után művészi, históriai és néprajzi szempontból a 
Felvidékre nézve nyerünk, majdnem teljesnek mondható. 

A KELETI VÉGEK természetszerűleg szegényebbek a mű-
vészet emlékeiben. Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa vármegye 
emlékei mindig kisszerűbbek s egy-két nagyon kiütköző kivételtől 
eltekintve, jelentéktelenebbek. 

Ung megyéből a gerényi templomot, ezt az épülettel egykorú 
freskókkal ékesített középkori emléket a carnariummal és Ungvár 
nevezetességeit említhetjük fel csupán. Ungvárott a mai görög-
katolikus székesegyház 1732—40 között épül fel a jezsuiták 
templomaként. A görögkatolikus plébániatemplom már régebbi 
építkezés, 1678-ban készen állott. A római katolikus templom 
felszerelésében van egy miseruha, melyen a Drugeth-címer árulja 
el a középkori eredetet s egy úrmutató, mely formái után ítélve, 
ugyancsak még a XV. században készülhetett. 

Beregben a műemlékek után való tallózás valamivel gazda-
gabb eredménnyel jár. Beregszászban magában találunk egy 
háromhajós gótikus stílusú templomot, melynek építése 1504-ben 
fejeződik be, de déli kapujának tanusága szerint egyes rész-
letein még 1522-ben is dolgoztak. E kapun ugyanis ez az évszám 
olvasható. A templom egyik harangján felirat beszél arról, hogy 
azt egy Szegedi Gáspár nevű harangöntőmester öntötte Bereg-
szász városában 1753-ban. 

Beregdédán középkori templom került vissza, melynek falait 
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falképek maradványai díszítik. Jelenleg a reformátusoké s egyik 
harangján ízes magyarnyelvű felirat hirdeti, hogy «Ez harangot 
csináltatta nem. Fulo János uram dédavai ecval ediütt Isten 
dicsőségére». 

Munkácson erődített kolostor, valamint egy a XV. században 
épült gótikus templom maradt fenn. Utóbbinak egyik harangját 
Báthory Zsófia ajándékozta 1677-ben. Középkori eredetű a híres 
munkácsi vár. Benne összegyüjtötték s múzeumszerűen kiállí-
tották a vár területén előkerült régiségeket, melyek között nem 
egy igen érdekes darab akad. Várán kívül a Rákóczi-kastély, a 
híres munkácsi fatorony és az 1760-as években épült csernekhegyi 
kolostor szaporítja a munkácsi történeti emlékek számát. Nagy-
muzsajon falképmaradványokkal ékes gótikus templom, Nagy-
beregben ugyancsak gótikus stílusú templom áll. 

Ugocsában Akli községben s Mátyfalván áll egy-egy XV. 
századi templom. E sietős s éppen ezért sokban hézagos felsorolás 
is elég ahhoz, hogy vele megbizonyítsuk, a mult emlékeinek minő 
rengetege várja, hogy velük minél részletesebben, minél alapo-
sabban megismerkedjünk. 


