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1.  Földrajzi  fekvése.  A  Kárpátok  északkeleti  hegytömege  az  uzsoki  hágótól  lefelé

fokozatosan halmokká és dombokká lapul el. Ezeknek az alján fekszik 137 m. magasságban

Ungvár városa, elzárva a város délkeletén kezdődő nagy alföldi síkságot az Ung völgyétől,

mely jobbról-balról szép szálas erdők koszorújával zöldellik nyáron át,  habár itt-ott  már a

kiirtott erdők helyein kopár hegygerincek néznek le szomorkodva a völgyre.

2. Története. U. története a honfoglalástól kezdődik. Amint honfoglaló őseink Ungvár várát

elfoglalták s annak Laborc nevű vitéz parancsnokát innen elűzve, Zemplénben felakasztották,

azontúl nem sokat törődtek Ungvár varával.  Több vonzalmat  éreztek a sík föld iránt s az

elfoglalt várat ott hagyták. Történetíróink U.-ról egyebet nem jegyeztek fel, mint azt, hogy a

koronajavak  közé  számíttatott  s  váruradalmi  székhely  volt  egy  várispán  vezetése  alatt.

Lakosairól,  azok  számáról  a  legrégibb  multból  egyáltalán  semmit  sem tudunk.  Később a

Drugeth nemzetség idejében,  majd ennek kihaltával  Bercsényi  Miklós alatt,  teljes  kényuri

hatalom alá került a város, a Rákóczi szabadságharc után pedig mint kincstári vagyont ismét

uradalmi  tisztek  kezelték  és  a  város  lakossága  is  ezek  jurisdictiója  alatt  állt,  sőt  teljesen

jobbágyi viszonyba sülyedt.

Az 1848-iki törvények a városok jogegyenlőségét is szabályozván, U. városa is ekkor

kezdte  meg  fejlődésének  zsenge  korát,  mely  azonban  nagyon  lassan  érlelődött,  mivel

hiányzott  ezen fejlődéshez a megkívántató anyagi  erő. Az ötvenes években lassan bár, de

fokozott  igyekezettel  ment  előbbre a  város,  mert  a népesség szaporodása mellett  új  és  új

eszmék,  igények  fejlesztették  a  város  lakosságának  tevékenységét.  A  város  lakosságának

szaporodása  fejlesztette  a  kereskedelmet  és  ipart;  fejlődött  a  város  is,  mert  utcáit

villanyvilágításra  rendezte  be,  aszfalt  járdákkal  látta  el  az  utcákat,  az  Ung  folyó  és  Ung

csatorna a város csatornázását nagyon megkönnyítette s így a köztisztasági követelmények

kielégítést nyertek.

3. Hatóságok és hivatalok.  Székhelye Ungvármegyének; van ott kir. főerdőhivatal, m. kir.

pénzügyigazgatóság, az ungvári járás szolgabirói hivatala, kir. járásbíróság, erdőgondnokság,

erdőfelügyelőség,  csendőrparancsnokság,  határszéli  rendőrség,  kir.  tanfelügyelőség.

Székhelye a munkácsi g. kath. püspökségnek, a 66-ik cs. és kir. gyalogezrednek, a m.kir. 11-

ik honvédezrednek.



6.  Tervek  a  jövőre.  A  jövő  fejlődést  elő  fogja  mozdítani  a  vízvezeték  berendezése,  a

közvágóhíd modern átalakítása és a város rohamos építkezése.


