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Pohilecz szilVeszter*1

Beregszász történeti földrajzi viszonyai  
a XIX. század végén és a XX. század elején 

*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	III.	évfolyamos	történelem–földrajz	szakos	hall-
gatója.	A	tanulmányt	dr.	csatáry	györgy	lektorálta.

Rezümé. Beregszász	 történeti	 földrajzá-
ról	 még	 nem	 született	 átfogó	 tanulmány,	
pedig	 a	 megyei	 levéltárban	 számtalan	
várossal	 foglalkozó	 kataszteri	 térkép	 ta-
lálható	 a	 XIX.	 század	 végéről	 és	 a	 XX.	
század	elejéről.	A	kataszteri	térképek	alap-
ján	 feltérképezhetők	 a	 város	 körüli	 dűlők	
nevei,	és	a	város	körüli	erdők	és	mocsarak	
elhelyezkedése,	a	város	víz-	és	hegyrajza,	
illetve	a	település	területnövekedése.	A	ka-
taszteri	 térképek	 nagy	 adatállományának	
köszönhetően	lehetőség	nyílik	Beregszász	
történeti	földrajzi	helyzetének	feltárására.

Резюме.	 про	 історико-географічне	 розташу-
вання	міста	Берегове	ще	не	створено	охоплю-
ючого	наукового	дослідження,	але	в	обласному	
архіві	можна	знайти	кадастрову	карту	значної	
кількості	 міст,	 датовану	 кінцем	ХіХ	 –	 почат-
ком	ХХ	ст.	на	основі	кадастрової	карти	мож-
на	 з’ясувати	 назви	 урочищ	 (назви	 земельних	
ділянок)	 навколо	 міста,	 розташування	 лісів	
та	 болот,	 водну	 та	 гірську	 схему	міста,	 тобто	
простежити	 зростання	 території	 поселення.	
Завдяки	 великій	 кількості	 кадастрових	 карт	
відкривається	 можливість	 охарактеризувати	
історико-географічне	розташування	Берегова.

Beregszász	 története	 kutatói	 szemszögből	 nézve	 fontos,	 mivel	 a	 sokáig	
megyeszékhelyként	 funkcionáló	 város	 fontos	 történelmi	 szerepet	 töltött	
be	 a	 térségben.	 egy	 adott	 település	 jellegzetességeit,	 arculatát,	 kialakulási	
feltételeit	 mindig	 befolyásolja	 a	 környezete,	 amelyben	 létrejött,	 kifejlődött.	A	
terepviszonyokhoz	 való	 alkalmazkodás	 kialakítja	 a	 terület	 sajátos	 identitását,	
ami	 egy	 város	 sajátságainak	 kialakulását	 adja.	 Beregszász	 esetében	 is	 igen	
fontos	a	város	környezte,	ennek	vizsgálata	szempontjából	igen	fontos	adatbázisa	
a	kárpátaljai	állami	levéltárban	 őrzött	 kataszteri	 térképgyűjtemény,	 amelyből	
nagy	 mennyiségű	 információt	 kaphatunk	 a	 település	 korabeli	 földrajzi	
viszonyairól.	 A	 korabeli	 magyar	 királyság	 területén	 a	 XIX.	 század	 közepén	
kezdtek	komolyabb	kataszteri	térképezéseket,	ezek	közül	a	levéltárban	az	1866-
os	 és	 az	 1912-es	 térképezések	 dokumentumai	 lelhetők	 fel	 teljes	 mértékben,	
illetve	részleteiben	az	1864-es	és	az	1853–54-es	iratok.	kataszteri	térképezésnek	
azt	a	folyamatot	nevezzük,	amikor	felmérik	egy	terület	birtokviszonyait,	a	rajta	
folytatott	művelési	ágakat	földadózás	céljából.	Bár	a	térképek	elsődleges	feladata	
a	 birtok-	 és	 telekhatárok	 rögzítése,	 nagy	 részletességgel	 ábrázolják	 a	 vízrajzot,	
az	 utcahálózatot,	 a	 közlekedési	 adottságokat,	 az	 épületek	 alaprajzait,	 és	 nagy	
számban	tartalmaznak	földrajzi	neveket,	pl.	dűlőneveket	is.

A	 történeti	 földrajzi	 vizsgálatok	 szempontjából	 fontos	 a	 dűlők	 vizsgálata.	
dűlőnek	 nevezzük	 a	 határnak	 két	 út	 vagy	 mezsgye	 közé	 eső,	 rendszerint	
külön	névvel	 jelölt	 részét.	A	 szó	 eredete	 az	 azonos	 irányba	 „dűlő”	barázdákra,	
parcellákra,	olyan	szántóföldre	utal,	amely	a	másikra	merőlegesen	„rádől”,	másik	
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értelemben	 a	 szántódarabok	 között	 húzódó	 földcsík,	 rendszerint	 út,	 melyre	 a	
„földek	véggel	kijárnak”,	s	ahol	szántásnál	az	eke	megfordul.	A	XIV.	század	óta	
ismert	és	használatos	elnevezés.1	A	dűlőnevek	sok	történelmi	és	néprajzi	adatot	
(pl.	 elpusztult	 helységek	 neve	 és	 helyei,	 egykori	 növénytakaró	 és	 művelési	
rendszerek,	események,	birtoklási	és	használati	formák	stb.)	is	őriznek.2

1. ábra. A Beregszász környéki dűlők nevei az 1866-os térképeken

Az	1866-os		kataszteri	felmérés	szerint	Beregszász	körül	a	következő	dűlőket	
lehetett	elkülöníteni:	tórafüggő	(1),	kis	hely	(2),	Aranyos	(3),	Aranyos	alja	(4),	
Vegrekettye	(5),	tilalmas	csere	(6),	Felső	Akol	(7),	Alsó	Ako	(l8),	Alsó	csillagos	
(9),	 dajböc	 (10),	 derekaszeg	 (11),	 rigó	 (12),	 Felső	 rigó	 (13),	 Vereshegy	
(14),	 nagy	 hely	 (15),	 rivaj	 (16),	 Bucsi	 tó	 (17),	 Bábotka	 (18),	 gerenda	 (19),	
Asztélyiszeg	(20),	Ördöngös	(21),	langajtó	(22),	Vásár	út	(23),	mogyoróbokor	
(24),	hajasnyires	(25),	Virághegy	(26),	Felsőmózes	(27),	nagyszilas	(28),	csepege		
(29),	 szunyoghegy	 (30),	teje	 (31),	Burkus	 (32),	rózsás	 (33),	nagymező	 (34),	
kis	szilas	(35),	kalmár	(36),	szarkaahegyalja	(37),	lövei	(38),	kerekhegy	(39),	
Fagyalos	(40),	ket	út	közti	salott	nyomás	(41),	malom	mező	(42),	palagos	(43),	
Farkasvész	 (44),	dinnyeföld	 (45),	darvas	 (46),	 sarok	 hegy	 (47),	 jánosi	 völgy	
(48),	Fogashegy	(49),	nagysarokhegy	(50),	nagyhosszúhegy	(51),	kishosszúhegy	
(52),	 Bakfiles	 (53),	 kistelek	 (54),	 Farkas	 (55),	 hágcsó	 (56),	 szarkahegy	 (57),	
sűrrügalya	(58),	galambos	(59),	csizaly	(60),	Bikás	(61),	ludszeg	(62),	szélljuk	
1	klinghauEr istván, PaPP váry árPád:	A kataszteri térképek és térképezés történetéből,	Budapest,	
1983.	188.	o.
2	pallas	nagy	lexikon.	III.	kötet,	Budapest,	1983,	kataszter	címszó
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(63),	Ardai	tó	(64),	kis	utcai	rét	(65),	Bomha	(66),	zsombékos	(67),	nagyhegy	(77),	
csigaszuk	(78),	dombszöllőalja	(79),	saró	(80),	halmosmiczköz	(68),	csákmező	
(69),	Fövényes	(70),	árokköz	(71),gerenda	(72),	kishegyalja	(73),	nagybocskor	
(74),	liget	(75),	Alsómózes	(76),	Beregszász	belsőség	(77).	(1. ábra)3	

Az	 1912-es	 felmérés	 a	 következő	 dűlőneveket	 tartalmazta:	 csepegő	 (1),	
nagyhegy	 (2),	 kerekhegy	 (3),	 Virághegy	 (4),	 Vereshegy	 (5),	 Felsőmózes	 (6),	
nagymező	(7),	Alsómózes	(8),	nagyszilas	(9),	rózsás(10),	kökapualja	(11),	Bur-
kus(12),	szunyoghegy	(13),	tejesszőlő	(14),	szarkahegy	(15),	),	Farkasvész	(16),	
pallagos	 (17),	 langajtórét	 (18),	 lövei	 (19),	 kishosszúhegy	 (20),	 darvas	 (21),	
kisutcai	rét	(22),	Bomha	(23),	csák	mező	(24),	halmos	miczköz	(25),	Fövényes	
(26),	galambos	(27),	sürűgallya	(28)	Bikásjáró	(29),	Ardai	tó	(30),	széllyuk	(31),	
zsombékos	(32)	mogyoróbokor	(33),	csizaly	(34),	dinnyeföld	(35),	Fogashegy	
(36),	Vásárútkert	 (37),	hajasnyires	 (38),	tilalmascsere	(39),	liget	 (40),	geren-
dahát	 (41)	szölőút	 (42),	Bucsitó	(43),	Bábotkatorok	(44),	kisrigó	(48),	kisme-
ző	 (46),	Alsócsillagos	 (47)	 tórafüggő	 (49),	 nagykő	 (50),	 dajböc	 (51),	 Felső-
akol	(52)	derekasszeg	(53),	nagybocskor	(54)	Alsóakol	(55),	Vegrekettye	(56),	
árokköz	 (57)	kishegy	 (58),	kisaranyos	 (59),	nagyaranyos	 (60),	Bakfiles	 (61),	
nagysárokhegy	(62),	jánosivölgy	(63),	hágcsó	(64),	Farkas	(65),	nagyhosszúhegy	
(66),	Beregszász	(67).	(2. ábra)4

2. ábra. A Beregszász környéki dűlők az 1912-es térképeken 

3	kál,	F.	125,	op.	1,	od.	zb.	88,	lap	1–90.	
4	kál,	F.	125,	op.	3,	od.zb.100,	lap	1-89.
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A	dűlőnevekben	kisebb	változások	következtek	be	a	két	felmérés	között.	A	
langajtórét	dűlő	1866-ban	több	dűlőből	állt,	amelyeket	egyesítettek	az	egysze-
rűbb	archiválás	végett	(1866-ban	Fagyalos,	Asztélyiszeg,	Ördögös	és	langajtó).	
Bikás	és	ludszeg	az	1912-es	térképeken	Bikásjáró	néven	szerepelnek.	kerekhegy	
mellett	1866-ban	elkülönítették	a	kalmár	dűlőt,	amely	1912-ben	szintén	kerek-
hegyhez	tartozott.	A	dűlőnevek	eredetére	kevés	adat	található.	több	dűlőnév	a	te-
rületen	található	növényzetből	(rózsás,	Fövenyes,	dinnyeföld,	mogyoróbokor),	a	
hegyek	nevéből	(kerekhegy,	sarokhegy,	kishosszúhegy,	nagyhosszúhegy,	nagy-
hegy),	 a	 birtoklási	 formákból	 (tilalmascsere),	 több	dűlő	 az	őket	 határoló	vagy	
keresztülszelő	utakból	(két	út	köz,	Utak,	Vásárútkert,	szőlőút)	alakult	ki.

A	 két	 felmérés	 között	 területileg	 terjeszkedtek,	 így	 közvetlenül	 a	
város	 területén	 belülre	 kerültek	 olyan	 korábbi	 városhoz	 tartozó	 dűlők,	
mint:	két	út	köz	(1),	malommező	(2),	liget	(3),	Újvárosi	kertek	alja	(4),	
Bábotkatorok	 (5),	 szarkahegyalja	 (6),	 kis	 utcai	 rét	 (7),	 kecskegát	 (8),	
csigaszuk	 (1866-ban	 csigazug,	 ami	 a	 köznyelvben	 átformálódott)	 (9),	
Fogasér	(10),	macskadomb	(11),	dombszőlőalja	(12),	saró	(13).	közülük	
több	későbbi	városrészek	nevének	alapját	adta,	erre	példa	csigaszuk	(9),	
amely	 elnevezés	 mai	 napig	 él,	 vagy	 például	 a	 köznyelvben	 mai	 napig	
használják	a	liget	(3)	elnevezést.	(3.	ábra)

3. ábra. A városon belülre került dűlők nevei 1912-ben
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A	területen	a	főbb	hegyek	a	kerek-hegy,	hosszú-hegy,	sarok-hegy,	a	kis-hegy	
és	az	Aranyos-hegy,	ezek	legmagasabb	pontja	a	nagy-hegy,	melynek	magassága	
362	méter.	egyes	feltételezések	szerint	a	város	ezeknek	a	domboknak	köszönhette	
a	kialakulását,	és	azt,	hogy	ez	a	 település	vált	később	várossá	a	környező	lakott	
helyek	közül.	A	városhoz	tartozott	a	derekaszegi	bánya	is	a	nagy-hegy	közelében,	
ami	a	mai	muzsalyi	aranybánya	helyén	működött.	Beregvégardóhoz	tartozott	az	
Ardai-hegy	és	a	csepka-hegy,	amelyekkel	így	a	város	szintén	határos	volt.

A	várost	a	Vérke-patak	osztotta	két	részre,	a	várostól	délre	terült	el	a	Bábotka-
mocsár,	melynek	kiszárítására	csak	az	1960–1970-es	években	került	sor,	és	mely	
végig	kísérte	a	város	történelmét.	A	szernye-mocsárral	a	városnak	kevés	közvet-
len	kapcsolata	volt.	A	 jelenleg	a	várostól	nyugatra	 található	bányatavak	helyén	
még	ekkor	(1866–1912)	főleg	parcellák,	mezőgazdaságilag	hasznosított	területek	
voltak,	 illetve	a	kis	utcai	 rét	 és	Bomha	dűlőkön	 lápos	 területek	voltak.	A	vas-
út	1872-ben	épült	meg.	A	városhoz	tartozó	terület	1900-ban	7831	kh.	(kataszteri	
hold).	ebből	szántó	3946,	kert	285,	rét	1150,	szőlő	886	(eből	beültetett	253,	parlag	
633),	 legelő	117,	erdő	1093,	nádas	0,	nem	termő	354	kh.	A	város	a	 lélekszám-
hoz	viszonyítva	kis	határral	 rendelkezik.	A	gazdaságok	száma	1094.5	A	katasz-
teri	térképekhez	tartozó	birtokállományokat	leíró	jegyzőkönyvekben	a	telkek	és	
birtokok	felhasználása	szerint	a	következő	csoportosítást	használták:	szántóföld,	
rét,	kert,	szőlőkert,	legelő,	erdő,	lakház,	út,	„adómentesen	vízárok”.	magában	a	
város	területén	belül	lakóházak	találhatóak	a	hozzájuk	tartozó	udvarral,	gazdasági	
épülettel.	Az	1912-re	a	városon	belülre	került	dűlők	(csigaszuk,	liget)	parcelláin	
csak	kertek	voltak,	 lakóházak	még	nem	épültek	ki.	A	város	melletti	vulkanikus	
hegyeken	szőlőkertek,	a	várostól	 többnyire	nyugati	 irányban	elterülő	sík	vidéki	
részeken	szántóföldek	voltak	legelőkkel	elszórtan.	A	szőlőtermesztésben	messze	
kitűntek	a	kerek-,	a	hágcsó-,	a	Bocskor-	és	a	kalmár-dűlők.	 (ehhez	kötődik	a	
rákóczi	Ferenchez	fűződő	mondás:	„Bocskorom,	kalmárom,	kerekhegyem	saj-
nálom”,	illetve	a	nagy-hegy	lábánál	mai	napig	fellelhető	rákóczi-pincék).

A	 városhoz	 tartozó	 területeket	 Beregdéda,	 mezőhomok,	 Balazsér,	
makkosjánosi,	Beregvégardó,	kígyós,	nagymuzsaly,	macsola,	Asztély,	Búlcsu	
(csak	1967-től	a	város	része),	surány	és	Beregdarócz	határolták.

A	kárpátaljai	állami	levéltár	beregszászi	részlegén	az	1876-os	évből	több	
határleírás	található.	ezek	szerint	a	határokat	a	város	és	a	szomszédos	falvak	kö-
zött	 legtöbbször	 erdőszélen	 (csizaly,	tilalmascsere),	 utak	mentén	 húzták	meg,	
határjelei	a	dombok	voltak.	A	határ	a	dombvidéken	megjelölt	határdombok	között	
futott,	a	dombok	közötti	lejtők	legalsó	pontjain	a	hegylábaknál	értek	véget	a	tele-
pülés	földjei.	Asztély	és	Beregszász	között	több	helyen	határfákat	ültettek,	hogy	
megjelöljék	a	vonalat.	A	határ	legfontosabb	határjelei	a	dombok	voltak,	amelyeket	
végig	a	határ	mentén	létesítettek	körülbelül	150	lépésenként.6
5	dr.	szaBó	géza:	Beregszász	dualizmus	kori	társadalomtörténetének	sajátosságai.	In.: Észak-kelet 
Magyarországi Évkönyv.	nyíregyháza,	1999.	98.o
6	kál,	F.	125,	op.	1,	od.zb.99,	lap	1–8.
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4. ábra. A város körüli erdők, mocsarak, utak 1866 és 1912 között

természetesen	a	város	területének	mérete	jelenleg	más	képet	mutat,	mint	a	
vizsgált	korszakban.	tilalmascsere	és	hajasnyires	dülő	fele	a	trianoni	békével	a	
határ	túloldalára	került,	a	szovjet	korszakban	Búlcsut	és	Végardót	Beregszászhoz	
kapcsolták,	 viszont	 a	 közigazgatásilag	 a	 városhoz	 tartozó	 területekből	 a	
szomszédos	falvaknak	adtak	területeket	(4.	ábra).
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