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Az olvasókörünk megalakulása óta számos
kirándulást szervezett a Felvidékre, Erdély-
be, de a régiónk, az Alsó- és Felsõ-Bodrog-
köz legszebb kultúrtörténeti értékeit mosta-
náig nem volt alkalmunk közelebbrõl megis-
merni.

Október végén kellemes õszi napsütésben
indultunk el a Tisza, a Bodrog és a Latorca
folyók által körülhatárolt tájegység, a kies
Bodrogköz felfedezésére. Anonymus króni-
kája és más források szerint a halászásra, va-
dászásra kiválóan alkalmas terület a népván-
dorlás idején az ideérkezõ magyarok legelsõ
nemzetségfõi központja volt. Alsó-bodrog-
közi programunk elsõ színhelye Karos tele-
pülés határában a honfoglalás kori Régészeti
Emlékpark volt. A bejárattól balra elhelye-
zett tájékoztatóból megtudhattuk, hogy Ár-
pád fejedelem magas rangú belsõ embere
családjával, népes kíséretével érkezett ide, itt
volt az elsõ hatalmi központ, innen irányítot-
ta a kalandozó hadjáratokat. Az 1980-as évek
végén az Eperjesszög II. dombon találták
meg, tárták fel az egyik leggazdagabb, legna-
gyobb honfoglalás kori temetõt. A díszes
szablyák, a tarsolylemezek, az övveretek és
pénzérmék felbecsülhetetlen értéket képvi-
selnek. A feltárások után a területét védetté
és nemzeti kegyhellyé nyilvánították. A pá-
ratlan leletanyagot a millennium évében a
budapesti Nemzeti Múzeumban és a pácini
Mágóchy-kastélyban láthatták az érdeklõ-
dõk. A misztikus hangulatot sugárzó emlék-
parkban meghatóan szép vers köszönti az
oda látogatót: „Ki beléptél az õsi helyre /

Egy vagy velem test-vér lélek, / Régmúlt
idõkrõl halld meg szavam, / Tovább örökké
tebenned élek…”.

Aztán a hét vezér fából, kövekbõl készült
jelképes sírhelye, majd az õsi temetkezési
szokásoknak megfelelõen a domb tetején, a
központban a fõvezér végsõ nyughelye látha-
tó, elõtte egy különös formájú, színes moza-
ikkal díszített mûremeken a cremonai püs-
pök szép gondolata olvasható. Félkörben
hetvenhárom sírhant következik, elõttük
részletes tájékoztató. A Himnusz eléneklésé-
vel tisztelegtünk dicsõ õseink emléke elõtt, s
meghatódva utaztunk tovább Karcsára.

A rendezett kistelepülés közepén, a
Karcsa-tó vízi világából emelkedik ki a vö-
rös színû, torony nélküli, zsindelytetõs kis
templom. Szabadka Béláné, a népszerû helyi
idegenvezetõ az építése történetérõl egy elra-
gadó bodrogközi monda egyik változatát
osztotta meg velünk. Valamikor réges-régen
a Karcsa-tó egyik felében tündérlányok, a
másikban gonosz boszorkányok laktak, akik
nagyon elszaporodtak, és a tó másik felét a
tündérek elûzésével tervezték megkaparinta-
ni. A jóságos tündérek új lakhelyet kerestek,
és a tóból kiemelkedõ homokdombra két nap
alatt fel is építették a vörös márvány palotá-
jukat, csak a toronyból hiányzott a boszor-
kányûzõ harang. Éjnek idején a két mesebeli
lény repítette az ezüstharangot a helyszínre.
Ekkor a boszorkányok üldözõbe vették õket,
majd megszólalt a kakas. A fáradt tündérek
ijedtükben a Karcsa vízébe ejtették a haran-
got, a torony pedig összedõlt. Ezért maradt
torony nélkül a karcsai templom. A források
szerint a XII. században az idetelepülõ
johannita keresztes lovagok építették a kör
alakú rotundát, amely belülrõl hatszöges kö-
zépterû, hat boltozott félköríves fülke veszi
körbe. Késõbb négyszögû hajóval bõvült a
templom, amely kívül-belül építészeti re-
mekmû. A vörös színû trachit kváderkövek, a
hajóban a pillérkötegek különleges kõfarag-
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„…Széphalomról becsavarodtam a Bodrogközre.
Országútnak híre sincs, csak úgy õgyelegtünk faluról

falura. Különben nem untam meg magamat, mert a
Bodrogköz szép, gazdag vidék. Nyugat felõl túl a
Bodrogon látszanak a hasonlíthatatlan szépségû

Sátorhegyek Újhely mellett, innen a Bodrogon erdõs
rónaság…”

(Petõfi: Úti levelek 1847.)
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vány díszítései lombard, francia hatást mu-
tatnak és lenyûgözõ látványt nyújtanak. 
A környék páratlan épületét a századok so-
rán többször felújították, az 1873-as tûzvész
után Schulek Frigyes tervei alapján helyreál-
lították. Jelenleg is pályázati támogatásból
folynak a korszerûsítési munkálatok. Újjáé-
ledt a zsindelytetõzet, a rotunda a régi szép-
ségében tündököl, a hajóban a karzat helyre-
állításán munkálkodnak. A templom mellett
látható a megújult zsindelytetõs harangláb is. 

Barangolásunkat a Felsõ-Bodrogköz
egyik híres településén, II. Rákóczi Ferenc
születése helyén, a „magyar Betlehem”-ben,
Borsiban folytattuk. A reneszánsz kastély
parkjában a Rákóczi-szobornál igazi patrió-
taként fogadott, majd kalauzolt bennünket
Kázmér István, az intézmény vezetõje. 
A Felvidék legszebb Rákóczi-szobrának ka-
landos történetét is megosztotta velünk.
1906-ban a nagy fejedelem és bujdosótársai
hamvainak hazahozatalában több magyar
mozdonyvezetõ is részt vett. II. Rákóczi Fe-
renc iránt érzett tiszteletük bizonyítékaként
országos gyûjtést rendeztek egy szobor felál-
lításához. Páratlan tervük megvalósítására
Mayer Edét, korának kiváló mûvészét kérték
fel. 1907 júniusában a bronzból készült alko-
tást a zólyomi vár udvarán állították és avat-
ták fel. Aztán a szomorú történelmi esemé-
nyek miatt csaknem hatvan évig rejtegetni
kellett, késõbb Füleken tervezték elhelyezni,
végül 1969 májusában a borsi kastély elõtt
avatták fel másodszor is. Az olvasókör ko-
szorújával tisztelegtünk a fejedelem emléke
elõtt. Itt találkozhattunk a széphalmi Magyar
Nyelv Múzeumában vendégeskedõ kárpátal-
jai, técsõi asszonykórussal is. Szívszorítóan
szép magyar dalokkal idézték Rákóczi emlé-
két, majd együtt indultunk a kastély meg-
tekintésére. Megtudhattuk, hogy a XIII.
században IV. Béla király a Csörsz Kércs
családnak ajándékozta ezt a birtokot, és a
Bodrog folyóhoz közel egy négyszögletes
vízi várat építettek. Aztán Perényi Miklós,
Hennyei Miklós, Zelmir Miklós volt a kör-
nyék ura. 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna há-
zasságával a birtok a Rákóczi-család tulajdo-
nába került. A fejedelemasszony a vízi vár
helyére egy négyszögletes, nagy alapterüle-
tû, többszintes reneszánsz kastélyt épített.

Az elsõ emeleti sarokszoba nevezetes ese-
mény színhelye volt, 1676. március 27-én itt
hozta világra Zrínyi Ilona fejedelemasszony
Ferenc nevû gyermekét. A források szerint
az anyai örömök elé nézõ fejedelemasszony
a pataki várból Munkácsra indult, közben a
szülési fájdalmak elkezdõdtek, és a közeli
borsi kastélyban születhetett meg az áhított
trónörökös. A hagyomány szerint a település
kis templomában vagy Munkácson keresz-
telhették meg a csecsemõt, aki a Ferenc Li-
pót nevet kapta. A sarokbástyás szoba falán
vörös márvány emléktábla és egy korabeli
bölcsõ másolata is idézi a fejedelem születé-
sét. A Rákóczi-szabadságharc bukása és a
szomorú történelmi események után a kas-
tély állaga folyamatosan leromlott. Néhány
éve a tetõzetét kicserélték, a szülõszobát, az
alatta lévõ földszinti szárny egy részét pályá-
zati támogatásból felújították. A páratlan re-
neszánsz kastély megmentéséhez, további
korszerûsítéséhez gyors, hatékony nemzet-
közi összefogás, együttmûködés kellene. 

Elköszöntünk kedves kalauzunktól, a té-
csõi magyaroktól, és indultunk programunk
következõ színhelyére, Bodrogszerdahelyre.

A hangulatos, rendezett kistelepülés
egyik magaslatán a megújuló, híres Vécsey-
kastély elõtt várt és köszöntött minket ked-
ves barátunk, Gecse Valéria, az eperjesi tú-
ránk kiváló tolmácsa, programunk önzetlen
segítõje. A kívül-belül hangulatos barokk
kastélyban a polgármesteri hivatal mûködik.
Gecse Ferenc, a település kiváló polgármes-
tere szívélyes köszöntése, kedves vendéglá-
tás közben mutatta be a különleges természe-
ti környezetben alapított bodrogközi nemesi
falu történetét, jelenét, jövõbeni terveiket és
a kastélyt. Megtudhattuk, hogy a település
határában a Bag-hegy környéke már a XII.
században lakott volt, ezt bizonyítják a gaz-
dag õskori és a népvándorlás korából szár-
mazó régészeti leletek. A jelenlegi település
a források szerint Egyházas Szerdahely és
Vásáros Szerdahely összevonásából alakult
ki. A történelem során számos gazdag fõúr
(Szerdahelyi Baksa, Soós, Csebi Pogány
Miklós, Serédy Gáspár és mások) tulajdona
volt a környék. A XVII. században Szerda-
hely mezõvárosi rangot kapott, pallosjoggal
rendelkezett, és Zemplén vármegye megye-



gyûlései színhelye is volt. A település híres
személyiségei voltak: báró Bocskay Miklós
zempléni alispán, Bethlen Gábor tanácsadó-
ja, Orosz Károly, több megyei táblabíróság
elnöke, a Vécsey-család zempléni ágából
Vécsey Sándor zempléni alispán, majd Jó-
zsef fõherceg titkos belügyi tanácsosa.

A szerdahelyi várat a XIV. században a
Szerdahelyi-család építtette, késõbb az idete-
lepülõ híres Bocskay-család reneszánsz stí-
lusban átépíttette. A XVII. században a csá-
száriak lerombolták, a romos vár a császárhû
Vécsey-család tulajdonába került. Ennek a
helyére épült fel a kastély, egyik ékessége 
a háromszintes régi torony. A XIX. század-
ban Vécsey Pálnak, a pozsonyi országgyûlés
képviselõjének az otthona volt a kúria. 
A család jogtanácsosi teendõit a családjával
Sátoraljaújhelyben élõ fiatal, tehetséges
ügyész, Kossuth Lajos látta el. Sajnos a meg-
bízását a zavaros ügyletei miatt visszavon-
ták, de Vécsey Pál és nagylelkû felesége 
segítségével, a távolmaradó követek mandá-
tumának megszerzésével Kossuth részt vehe-
tett a pozsonyi országgyûlésen, az Ország-
gyûlési Tudósítások hasábjain rendszeres 
tájékoztatást adott az ott zajló eseményekrõl,
és a politikai pályafutása újra magasra ívelt.
A kastély falán szép emléktábla jelzi Kos-
suth Lajos munkálkodásának színhelyét. 
A helytörténeti szobában megtekinthettük a
Vécsey-családdal kapcsolatos különleges re-
likviákat is. Megtudhattuk, hogy a település
vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a tör-
ténelmi család ma élõ tagjaival is. 

Programunk következõ állomása Bodrog-
szentes volt, ahol a Felsõ-Bodrogköz leg-
szebb középkori temploma látható. Hajdók
Gézáné, Anna, felkészült helyi idegenvezetõ,
igen szemléletesen mutatta be a település és
a templom történetét. Bevezetésként a temp-
lom építésének történetét egy kedves bod-
rogközi mondával színesítette. Lingó tündér-
király, a Bodrogköz félelmetes és kíváncsi
ura, a tündéreivel a templom melletti
„Lingó-kõ” várában éldegélt. Egyik éjjel
észrevette, hogy az õ alattvalói is a szomszé-
dos tündérkastély és magas tornya felépíté-
sén szorgoskodnak, s birodalmából még kö-
veket is hordanak oda. Haragjában a sípjába
fújt, hazaparancsolta õket. A tündérkastély

tulajdonosának, Karcsának, a torony építését
megtiltotta, mert a tündéreivel egy új, tor-
nyos kastélyt emeltetett magának. Ez a
bodrogszentesi templom a források szerint 
a XII. században épült a Pilis-hegy oldalá-
ban, román stílusban. A régészeti feltárások
szerint mellette mûködött a vörösbarátok
(ruhájukon egy vörös kereszt volt) kolostora.
Körülöttük még nem volt település. Szent-
helynek nevezték, a környék vallásos lakói
járhattak ide. A XIV. században többen ide-
költöztek, a település a Szentes nevet kapta.
A kis kápolnához nyugati irányban építettek
egy szentélyt, a kapuzat oszlopa, az ikerab-
lakok keretei a karcsai templomhoz hasonló-
an a pilisi hegybõl származnak. A XV. szá-
zadi átépítése során szentéllyel, hajóval és
portállal bõvült. A déli bejárata gótikus stílu-
sú, feltehetõ, hogy a kõfaragó a kassai dóm
építkezésében is részt vett. A XVIII. század-
ban már református templomként újították
fel, alakították át. 1907-ben pályázati támo-
gatásból és országos összefogással tovább
bõvítették, restaurálták a templom tetõzetét,
a tornyot, a falakat és a belsõ berendezést. 
A régészeti feltárás során koporsómaradvá-
nyokat, emberi csontokat is találtak. Kide-
rült, hogy az 1241-es tatárjárás idején a la-
kosság nagy része a mocsaras, lápos vidékre
menekült, a közeli abaháziak a templomban
találtak menedéket. A tatárok felgyújtották
az épületet, a holttesteket a visszatérõ bará-
tok a templom mellé temették el. 1964-ben a
helyiek adományából a templomhoz felveze-
tõ lépcsõt, szép kerítést építettek, kívül-belül
a régi szépségében várja a híveket, az érdek-
lõdõket. Különleges értéke a fából készült,
kazettás, színes virágokkal díszített mennye-
zet és a karzat. Az egyik fatáblán a templom
építéstörténete is olvasható.

Ezután Leleszre indultunk. A településre
vezetõ úton jobbra a Ticce-patak medre fö-
lött megcsodálhattunk egy négylyukú góti-
kus építményt, a Gotthárd-hidat, amely kivi-
telezésében nagyon hasonlít a hortobágyi 
kilenclyukúhoz. Több évtizedes pusztulása
után a különleges középkori építményt fel-
újították, a környezetet rendbe rakták, külön-
leges látványt nyújt az érdeklõdõknek. Le-
lesz hangulatos kistelepülés, magaslatán áll a
híres apátság épületegyüttese. A kolostor dé-
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li szárnyában épült római katolikus templom
bejáratánál köszöntött és nagyszerûen kalau-
zolt minket Zurbola Mihály polgármester.
Megtudhattuk, hogy a volt premontrei kolos-
tort a XII. században a váci püspök alapítot-
ta. II. Endre magyar király többször járt itt. 
A leleszi konvent forrása és a kiváló király-
helmeci helytörténész, Bogoly János feltéte-
lezése szerint II. András feleségét, Gertrudist
1213-ban a bodrogszentesi Pilis-hegy olda-
lában gyilkolták meg. Az uralkodó feleségé-
nek jobb kezét és a szívét a leleszi templom
fõoltára alá temették. Az 1214-ben kiadott
királyi oklevél az apátság birtokait erõsítette
meg. Ez a leleszi alapítólevél, értékes ma-
gyar nyelvemlékünk. Az apátság a XIII. szá-
zadtól három évszázadon át a környék egyet-
len hiteles helye volt. Az épületeket késõbb
megerõsítették, a XVI. században felújítot-
ták, barokk stílusban átépítették, majd a
XIX. században újból restaurálták. A kolos-
tor állaga jelenleg nagyon rossz, a szerzete-
sek Jászóra költöztek. A római katolikus
templom a XIV. században épült gótikus stí-
lusban, majd a barokk elõírásainak megfele-
lõen alakították át. A gótikus mennyezet, a
szebbnél szebb freskók, a fából készült oltár
különleges látvány. A kolostorhoz tartozó
Szent Mihály gótikus kápolna berendezése
és a gótikus freskók felbecsülhetetlen értéket
képviselnek.

Programunk következõ színhelye az uk-
rán határhoz közeli Dobóruszka volt. A tele-
pülés ékessége a Szent Kereszt felmagasz-
talása római katolikus templom, ahol Tóth
Péter színvonalas tájékoztatást adott a tele-
pülésrõl, az ide temetett Dobó Istvánról.
Ruszka település a XV. századtól két évszá-
zadon át a Dobó-család birtoka volt. 1553-
ban egy kastélyt is építettek ide. A római ka-
tolikus templomot is õk emelték. A XVIII.
századi átépítés során az épület kéthajós lett.
Ide temették 1572-ben az egri vár hõs kapi-
tányát, Dobó Istvánt. Az itt látható vörös
márvány szarkofágot a fia, Dobó Ferenc ké-
szítette, a fedlap eredetije Egerben látható. 
A régészek többéves kutatás után találták meg
Dobó István fakoporsóját és földi maradvá-
nyait. Az újratemetés 2008. június 28-án 
ünnepélyes keretek között zajlott. Az elõadás
során közelebbrõl megismerhettük a 184 cm

magas Dobó István különleges személyisé-
gét, viharos életútját és példaértékû vitézsé-
gét. Megköszöntük az értékes tájékoztatást,
sok új ismerettel gazdagodva Nagyszel-
mencre indultunk tovább. A források szerint
a magyar kistelepülést 1946-ban az új cseh-
szlovák és szovjet határ kijelölésével vágták
ketté. A falu két részét csaknem hatvan évig
szögesdrót választotta el. Nemzetközi össze-
fogással született meg a megállapodás, gya-
logosok és kerékpárosok részére átkelõt nyit-
nak. Ukrán oldalról csak vízummal lehet 
átjönni. 2005. december 23-án a neves ese-
mény alkalmából egy kettévágott székely 
kaput állítottak fel mind a két oldalon. 
A kisszelmenci alkotáson egy szép vers ol-
vasható: „Egy Szelmencbõl lett a kettõ, egye-
sítse a Teremtõ / Áldjon Isten békességgel,
tartson egybe reménységgel / Mi reményünk
megmarad, összeforr mi szétszakadt / Két
Szelmencenk kapuszárnya, falvainkat egybe-
zárja.”

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük
Gecse Ferenc, Zurbola Mihály polgármester
urak kedves fogadtatását, a szíves vendéglá-
tást, Szabadi Béláné, Kázmér István, Hajdók
Gézáné, Tóth Mihály színvonalas kalauzolá-
sát, Gecse Valériának a program sikeres
megvalósításához nyújtott támogatását. Él-
ményekben gazdagon térhettünk haza. A ré-
giónkban látható különleges értékeket szere-
tettel ajánljuk minden érdeklõdõnek. ■
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