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 UNGVÁR  
 

 A történelmi Ung-vidék már az ókorban lakott vidék volt. A krónikák szerint Ungváron adta 
át Álmos fiának, Árpádnak a fővezérséget. Eredetileg a város megegyezett a várral, Egyesek 
szerint eredetileg szláv erődítmény volt, mások szerint a honfoglaló magyarok alapították a várat. 
Egy biztos az Árpád-korban magyar végvár volt. A tatárjárás súlyos károkat okozott a várban. 1320 
körül a vár a Drugeth család birtokába került, ebben az időben telepedtek le a városban német, 
flamand és olasz telepesek. 1430-tól szabad királyi város. 1646. április 24-én a ungvári vár 
kápolnájában jött létre az Unió, melyben a magyarországi ortodox egyház elfogadta a római pápa 
hatalmát, létrehozva a Görög katolikus egyházat. A Rákóczi szabadságharc után a várost a 
Habsburgok megbízhatatlannak ítélték, és elvették előjogait.                      
 Trianon Ungvárt Csehszlovákiához csatolta, majd az 1938-as bécsi döntésben a város ismét  
visszakerült Magyarországhoz. 1945-ben Ungvár, akárcsak az egész Kárpátalja a Szovjetunióhoz 
került. 1991-óta a független Ukrajna nyugati kapuja.  
 

 

Sakuravirágzás 

 
 Mára a város jelképe lett. Minden évben ezreket vonz Ungvárra ez a csodálatos 
természeti esemény. Itt található Európa legnagyobb sakura-fasora, az Ung folyó partján 
húzódva, a „Pravoszláv“ és a „Kijevi“ parti-sétány mentén. Április végén-május elején nyílik 
és 2-3 hétig tart.  

 

 

Jon Lord, Csontvári és Svejk a derék katona 

 
 Történelmi hányattatásának köszönhetően Ungvár a középeurópai népek kúltúrájának 
olvasztótégelyévé vált. Talán ennek is köszönhető az elmúlt évtizedben teret hódító miniatűr 
szobrászat képzőművészeti irányzatának térhódítása. A város történelmi központjában több tucat 
alkotás kerűlt a  legváratlanabb helyszínekre (az Ung folyó sétányának korltjára, kűltéri 
postaládára, forgalomelzáró betonkőre, vagy akár lámpaoszlopra és kandelláberre).                   
 A népszerűségüket mutatja, hogy Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közelében gróf 
Bercsényi Miklós Ung megyei főispán és felesége Csáky Krisztina grófnő miniatűr szobrát is 
felavatták. Manapság turisták ezrei járják a város központját és sétányait, próbálják felfedezni és 
felismerni az alkotásokat.  
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 A teljesség igénye nélkűl, kapott szobrot Csontváry Kosztka Tivadar,  Jon Lord a Deep 
Purple alapítója, felavatták az amerikai szabadság szobor teltkarcsú ukrán paródiáját, van szobra a 
zászlaját lengető szovjet katonának és Mohamed prófétának is, sőt még Svejk a derék katona is 
részese lett az ungvári örökkévalóságnak.  

 

 

 

 

Görög katolikus Szent Kereszt székesegyház és püspöki palota  
 

 Az ungvári görög katolikus székesegyház és a hozzá tartozó egykori püspöki palota 
Kárpátalja legszebb műemlékei közzé tartoznak. A székesegyház belső tere barokk stílusú, 
gazdagon díszített. Különösen értékesek a szentély freskói, a díszes ikonosztáz, melyek a XVIII. 
századból származnak.  
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 UNGVÁRI VÁR  
   

  Az ungi vár eredete még a honfoglalás előtti időkbe nyúlik vissza. Az árpádházi királyok 
földvára a magyarok egyik legfontosabb erődítménye volt, amelyet az 1086-ban betörő besenyők 
sem tudtak bevenni. A tatárjárás után IV. Béla király kővárat építtetett, amely a XIV. század elején 
pusztult el. A vár helyőrsége részt vett az 1315-1317. évi felkelésben Károly Róbert magyar király 
ellen. A felkelés vereséget szenvedett és a király a romokban álló várat és környékét Drugeth 
Fülöpnek adományozta. A Drugethek építették a mai várat, amelnek közel négy évszázadon át 
voltak az urai. A vár ekkor a sáncon belül két palotából és a ma is fennálló 4 sarokbástyából állt. A 
XVI. században hatalmas kőfalakat emeltek sarkaikon rombusz alakú bástyákkal, kimélyítették és 
megerősítették a belső vársáncot, átépítették belső udvarát. Az akkori építmények jelentős része 
ma is áll.                                                                                    
 A XVII -ik században a vár töbször is gazdát cserélt. Bírtokolta Bocskai István gróf, Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem, a Habsburgok, majd Thököly Imre felkelő serege is megszállta a várost és 
elfoglalta a várat. 1691-ben Ungvár Bercsényi Miklós birtokává vált, aki megerősítette a várat,  
palotáját fényesen berendezte, és jelentős műkincsgyűjteményt halmozott fel benne.  
 

  
 Bercsényi Magyarország Habsburg uralom alóli felszabadításának tervei miatt menekűlni 
kényszerűlt,igy a vár labanc kézre került. 1703 júniusában-júliusában a kurucok ostrom alá vették 
a várat. Az osztrák védők 1704. március 16-án kénytelenek voltak megadni magukat. Ungvár lakói 
Rákóczi seregéhez csatlakoztak, és a város a Rákóczi-felkelés egyik központjává vált. A fejedelem 
többször is járt a várban, sőt 1707-ben egy teljes évig lakott itt. 1711 májusában Pálffy János gróf, 
császári főhadvezér elfoglalja a várat, amely így újra Habsburg kézre került.                        
         Az Ungvári Vár XVIII-ik századtól elveszítette stratégiai jelentőségét.                            
 Jelenleg itt található a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum és Képtár, melynek rendkívül 
gazdag és sokrétű gyűjteményét 1948-ban hozták létre, részben a náci németországtól szerzett 
műkincsekből. 
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Skanzen (Ungvári szabadtéri és néprajzi múzeum)  

 

 Az ungvári szabadtéri néprajzi múzeum alapításáról az 50-es évek végén született döntés. A 
szovjet kommunista vezetés kisajátította Kárpátalja legszebb XIX. század végi jellegzetes fa 
műemlék-épületeit, lebontották, majd újra felépítették a Skanzen területen. A néprajzi múzeum 
azon kevés örökség közé tartozik, amiért köszönetet mondhatunk az egypártrendszernek.  
 

 

 

 

Nagyzsinagóga egykori épülete  
 
 Ungvár zsidó hitközsége már 1794-ben felépítette első zsinagógáját, amely az egykori 
Rákóczi utcán volt. Az épület azonban a 1907-es nagy ungvári tűzvész áldozata lett több 
templommal és középülettel együtt. Az új zsinagóga tervét Papp Gyula és Szabolcs Ferenc neves 
műépítészek készítették. 
 A háború után az ungvári nagyzsinagógát államosították, hangversenyterem céljára belső 
terét teljesen átalakították, főhomlokzatáról eltávolították az ötágú Dávid-csillagot. Jelenleg a 
Kárpátaljai Filharmóniának ad otthont, hangversenyteremként működik.  
Szerencsére külső alakján nem hajtottak végre jelentősebb átalakításokat, változatlanul 
meghagyták az épület neo-mór jellegét. A vörös és sárga klinkertéglával burkolt, gazdagon tagolt, 
jellegzetes derűs színű épület Ungvár központjának egyik meghatározó eleme.  
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„Dzsin” gyerekvár  

 

 Ungvár több tucat szórakozóhelye közül a legeredetibb ötletet két örmény mérnök 
valósította meg. A Párizsi Disneyland ihlette gyerekvár építése megkezdésétől a városlakók 
figyelmének központjában volt. A pravoszláv egyház vezetőinek meggyőződése, miszerint az épület 
valójában egy örmény templom lesz, arra késztette a városvezetést, hogy mindenképpen 
megakadályozzák az építését. A hosszas jogi huzavona közepette megváltoztak az építési 
szabályok Ukrajnában, ezért az eredetileg elfogadott tervek megváltoztatására és a félkész épület 
bontására kötelezték a tulajdonosokat.   
 Hosszú évekig úgy tűnt az Ungvári Disneyland a bürokrácia bábeli kísértetvára lesz. 
Végül 2006-ban mégis megnyitotta kapuit a szórakozni vágyók előtt.                       
 A látogatókat az igényesen kialakított komplexumban egy mesebeli világ várja. A vár 
labirintusszerű négy emeletén a gyerekek különböző kalandok részesei lehetnek, minden emeleten 
más-más mesevilágba csöppennek.  
 

 

 

 

"Napfényes italok" méz- és borfesztivál Ungváron 

 
A "Bagoly fészek" ősi pincéjében, kárpátaljai borászok és méhészek mérettetnek meg évről 

évre. A rangos eseményen a látogatók a kóstoló mellett meg is vásárolhatják a régió legjobb 
borait, mézkészítményeit és sajtkülönlegességeit. Évről évre több tízezres tömeg látogatja a 
fesztivált, és próbálja megállni, hogy a finom mézédes borokból csak mértékkel fogyasszon. 
 

 


