
A park ma is gazdag hazai és külhoni fákban és díszcserjékben. A ritkaságok közül meg 
kell említeni az erdei vérbükköt (Fagus silvatica atropurpurea), az egyszínű jegenyefenyőt 
(Abies concolor), a korai platánoslevelű juhart (Acer platanoides), az ezüst juhart (Acer 
saccharinum), az enyves égert (Alnus glutinosa), a veresgyűrűt (Cornus sanguinea), a le-
pényfát vagy krisztusakácot (Gleditsia triacanthos), a vörös paratölgyet (Quercus rubra ses-
siliflora), a mocsártölgyet (Quercus robur), de ezeken kívül sok gesztenye-, akác-, galago-
nya-, hárs-, különböző nyárfa, gyertyánfa, mogyoróbokor, ciprus stb. található itt. Sajnos a 
Rima szabályozása idején sok értékes fa pusztult el. 

A község támogatókat keresve, saját erőforrásait átcsoportosítva megmenthetné a kúriát 
és a parkot, hogy ezzel a széles környéken ritkaságszámba menő értékkel a jövőben is büsz-
kélkedhessenek a község lakosai. 

Danis Tamás 

Forrásmunkák: Tóth S. - Zajdó L.: A serkei ref. egyház története, Rimaszombat - Magyarország 
Vármegyéi és Városai (Borovszky) - IIa Bálint: Gömör megye (I—IV.) Bp. 1946 - Hunfalvy ].: 
Gömör és Kishont leírása, Pest, 1867. 

Tömörkény István levelei Zomborban 
A zombori székhelyű Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat 1883-ban kezdte meg 

működését. A társulat alapvető feladatának a megye történelmi múltjának kutatását tekintet-
te. Említésre méltó a képzőművészeti és néprajzi gyűjteménye is, de leginkább a régészeti 
kutatások kötötték le a tagok figyelmét. Igyekvésük az elfelejtett múlt, a letűnt korok emlé-
keinek felkutatásában jeleskedett, s ezzel nemcsak a Bács-Bodrog megyében élők figyelmét 
vonták magukra. 

Egy igen jelentős numizmatikai lelet kapcsán érkezett a társulathoz néhány levél Szeged-
ről a Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum részéről. A levelek tartalmából a rokon intéz-
mény érdeklődése olvasható ki, s azok írója nem más, mint Tömörkény István, a kor jelentős 
novellistája, a múzeum igazgatója. 

Tömörkény István (1866-1917) író, régész és etnográfus 1899-től tartózkodott Szegeden, 
ahol előbb a Somogyi Könyvtár könyvtárosa, majd 1904-től a könyvtár és a Városi Múzeum 
igazgatója. Igazgatói minőségében köszöntötte a fennállásának huszonöt éves jubileumát 
ünneplő Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulatot: 

Somogyi Könyvtár Szeged 
188 szS1908. 
Tekintetes Társulat. 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat fennállásának és érdemes működésének negyedszáza-

dos évfordulója alkalmából a Tekintetes Társulatot a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum nevé-
ben tisztelettel köszöntöm és üdvözlöm s kérem, hogy köszöntésünket szívesen fogadni méltóztassék. 

Adjon az Isten nemes céhí működésükben továbbra is hasznos munkát, sikeres eredményeket! 
A Tekintetes Társulatnak alázatos szolgája 
Szeged 1908 május 29-én 
Tömörkény István 
igazgató 

Levéltári kutatóként örömmel olvastuk ezt a levelet, bár az ismert író azt csak tollba 
mondta írnokának s ő csupán aláírta. Annál nagyobb volt örömünk, amikor a szegedi nagy-
táj népéletének kitűnő ábrázolójától saját kezű levelet is találtunk. Ennek azonban előtörté-
nete is van. 

A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat múzeumőre, Gubitza Kálmán monostor-
szegi elemi iskolai igazgató és tanító a társulat 1912. november 12-én tartott választmányi 
ülésén, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a következőkről értesítette a vezetőséget: „Tri-
polszky Béla, bácsi jegyző úr, egy nagyobb s igen becses bácsi érem-lelettel gazdagította mú-
zeumunkat. Az 1321 darabból álló, Arpád-királyok korabeli gyűjteményben több olyan vál-
tozat is található, amilyen a numizmatikában még nem volt ismertetve...". 
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Az igen jelentős lelet évkönyvbel i közzétételéről határozat született, d e ez csak a társulati 
évkönyv XXXI. évfo lyamának (1915) I. füze tében található a már említett múzeumőr , Gubi 
tza Kálmán tollából A bácsi Árpád-házi éremlelet címmel: 

Szutter Ferenc, bácsi lakos, folyó évi március 7-én, Bács határában, az ún. Perlyance-dülőben, 
szántás közben egy nagyobbszerű ezüstpénzleletre bukkant. A lelet helye a községtől északkeletre, 
mintegy 3 km-re van. A nagyobb pénzdarabok egy három deciliter űrtartalmú kerek fekete bögrében 
voltak, melyet az eke kettévágott s azután darabokra tört, az apróbb pénzdarabok pedig egy vászonféle 
zacskóban voltak a másik pénz mellett, de amint a találó fel akarta emelni, a zacskó szétesett. A lelet 
a föld szintjétől alig volt 10 cm-nél mélyebben. Szutter a talált pénznek körülbelül a felét ismerősei 
között elosztotta, a másik felét pedig Tripolszky Béla bácsi jegyzőnek adta. Tripolszky úr szívessége 
folytán a lelet megmentett része a Bács-Bodrog vm. Történelmi Társulaté lett. 

Van a leletben 1390 drb magyar dénár, 5 1/2 drb aquilejai fillér, 132 1/2 friesachi fillér, 1 bizony-
talan és 8 töredék darab. 

Tripolszky úr később még 107 darabot megmentett... A magyar dénárok között 37fajtát, azoknak 
293 variánsát s a Corpus Nummorum Hungariae-ban még nem publikált 12 új válfajtfedeztem fel. Ez 
az, amely a leletnek különös érdekességet ad... Az egésznek súlya: 393-93 gr. 

A lelet korát az a határ jelöli, amely az érmek verése és a lelet földbe jutása között vonható. Az elsők 
között találjuk a III. Béla királyunk (1173-1196) denárait, majd II. Endre (1205-1235) pénzecskéit. 
A friesachi fillérek között van II. Eberhard püspök (1200-1246) pénze is, de teljesen nélkülözi a lelet 
IV. Béla érmeit... 

Nos, az ismertetett leletből a Magyar Nemzeti Múzeum megtartott magának jó néhányat . 
A zombori társulat is kiválasztott a saját gyű j t eményébe mindegyikből . A többi pénzt ped ig 
áruba bocsátotta, amiről értesítette az akkori r angosabb múzeumoka t is. Ennek kapcsán ér-
keznek Tömörkény István levelei Zomborba , hiszen a jó szemű régész a szegedi m ú z e u m -
ban is tudni szeretett volna néhánya t az ér tékes leletből: 

Városi Muzeum Szeged 
52/914 
Tekintetes Igazgatóság 
Éremtári osztályunk a bácsi éremduplumokból megveszi a kínált áron a másodosztályú (közepes) 

sorozatot, ha ugyan van még minden darabjából fölös példány. Kérem az anyagot kellően bélyegezett 
számla kíséretében elküldeni, az áru és a számla érkezte után a pénzt postautalványon küldöm. 

Tisztelettel 
914. II. 18. 
Tömörkény 
igazgató 

Kozma László, a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat e lnöke 1914. febr. 22-én kelt 
válaszában arról értesíti Tömörkényt, hogy több változatban is kaphatók m é g az érmek, s várja 
értesítését, hogy melyikből kíván. Tömörkény három n a p múlva a következőket jelenti: 

Somogyi Könyvtár Szeged 
56/1914. szám 
TEKINTETES ELNÖKSÉG! 
Egy-egy példányt kérek egyelőre a közepes fémtariású érmekből, a 2. (közepes) sorozatban jelzettek-

ből. Esetleg ezekből is elmaradhatnak a 21 -es és 25-ös ábrák érmei. Ha hiányos már a többi, akkor a 
jobb fémtartású érmekből kérem pótolni. Ezekből nem kérem a 26-os ábrában jelölt érmet, amelyből 
már van a birtokunkban. 

Szeged, 1914. február 25-én. 
Tisztelettel 
Tömörkény István 
igazgató 

A levél hát lapján Gubitza Kálmán m ú z e u m ő r feljegyzése: „14 drb érmet, 182 K. 50fill, ért 
elküldtem. 914. VII. 30." 

Ezután írta Tömörkény István leghosszabb levelét a zombori társulathoz: 

Igen tisztelt Uram. 
Az érmek megérkeztek, azonban a számla kifizetésének a jelen formában akadályai vannak. 
Miután május 13-án arról méltóztatott értesíteni, hogy valószínűleg a főfelügyelőség veszi át s osztja 

szét az egész leletet, a vétel ügyét levettem a napirendről s a várható régiségtári államsegély terhére 
más kiadásokat tettem. Úgy hogy ott. ha az idén is 600 K államsegélyt kapok, már azt 124 K 34 f áll 

56 



rendelkezésemre. Tehát csak ennyit fizethetnék az idén, vagy pedig csak 102 K 50 f-t s a SOK-s érem 
megvétele a jövő évre maradna. 

De lehet, hogy egy vagy kétszáz koronával nagyobb régészeti segélyt, ez esetben a számla az egészé-
ben fizethető. Mindenesetre kérem ez ügyben a szíves várakozásukat addig, amíg az államsegély meg-
érkezik. 

914. 30/VII. 
Teljes tisztelettel kész híve 
Tömörkény István1 

Tömörkénynek erre a levelére be leegyező válasz indult Zomborból . így azt h ihe tnénk , 
hogy Tömörkény is e légedet ten nyugtázhatta a numizmat ikai r i tkaságok megszerzését a sze-
gedi m ú z e u m számára, s a zombor i Történelmi Társulat is b izonyos pénzhez jutott. Azonban 
Kozma László társulati elnök 1915. november 12-én levelet intézett Tömörkényhez , mely-
b e n tisztelettel kéri, hogy az é rmekér t járó teljes összeget megkülden i szíveskedjék „hogy ne 
legyünk kényte lenek az összeget , az évi számadásunkban , mint követelést tüntetni föl". Ez 
a levél egy kissé elhomályosít ja az ügybuzgó szeged i múzeumigazga tó pontos munkavégzé -
sét, ügyintézését . De hát kitört a háború , s akkor nemigen jutott pénz a közműve lődés támo-
gatására. A Szeged környéki szegény parasztok, kubikosok, halászok keserves é le te iránt 
oly fogékony író bizonyára igyekezett az említett csorbát mielőbb fényesre csiszolni. 

Silling István 

A torockói Székelykő 
A Székelykő olyanformán emelkedik meredek, fehér szikláival Torockó fölé, mint - mondjuk 

- a Cenk Brassó fölé, és valamelyest emlékezetünkbe idézi az alpesi tájak hangulatát is. Persze, 
van ennek a földtörténeti középkorban képződött szirtvonulatnak, amelyet vulkanikus agglo-
merátum „bélel", olyan sajátos arculata-hangulata is, amely csak a Székelykő sajátja. Aki ezt m eg 
akarja ízlelni, annak el kell jönnie Torockóra és meg kell másznia a hegyet. 

Az egykor vasiparáról, bányászatáról híres városka felé néző, m é g á rnyékban lévő mere-
dek sziklaszirteket a reggeli párák „puhábbá" teszik, s olyan, mint egy ébredező-nyúj tózko-
d ó álmos óriás, amely az éjszaka Torockó nyugalmát vigyázta. Amikor Torockón, a hegy 
mögül másodszor felkelő n a p a ködöt , párákat már eloszlatta s a bizarr sziklákat é lesen 
megvilágítja, mintha ünnepé lyesebbé , magassá, büszkévé válna; s ha leszáll az alkony, fél tő 
szeretettel hajol a lábánál bizalommal meghúzódó , piros tetejű, kedves házak fölé, s az el-
múlt évszázadok e s e m é n y e k b e n dús, sokszor v iharos történetéről regél. 

Aki még s o h a s e m próbálta megmászni és n e m ismeri az ilyenfajta hegyek fortélyát, azt 
hiheti, hogy az úgynevezet t Nagy-árok mentén jó órácska alatt felsétálhat a Székelykő tete-
jére. Aztán mászás közben rájön, hogy ennek a hegynek „meghódítása" nem is é p p e n olyan 
könnyű. Oldalról k ö n n y e b b n e k látszik a feljutás erre a vonzó, híres hegyre, de csak látszik, 
mert a va lóságban még több időt és energiát igényel. Aki a hegy tetejéről akarja szemlélni 
Torockót meg a környező szép és é rdekes tájat, a n n a k meg kell dolgoznia érte. 

Torockón már másodszor is felkelt a nap, amikor el indulunk a teraszosan megművel t , 
gondozot t fö ldeken , legelőkön a Nagy-árok irányába. Jól kitaposott ösvény jelzi, hogy nyári 
idényben hol t öbben , hol kevesebben , de á l landóan járják-másszák ezt a hegyet. A Nagy-
á rokban főleg a kőfolyások m e n t é n vezet valami ösvényféle. Rég volt, amikor utoljára jár-
tunk itt, s azóta bizony „megnőtt a hegy", „meredekebb lett a kapaszkodó." De azért egy 
pillanatig s e m bánjuk, hogy ismét vállalkoztunk e hegy megmászására . Időnként meg-meg-
állunk, hogy egy kicsit kifújjuk magunkat , s visszatekintve a megtett útra, a táj s zépsége in 
pihentessük a szemünket . Egy kicsit fennebb , a jobb felől benyú ló sziklaalakzat olyan, mint 
valami óriás kakastaréj; s a kőfolyások fehér mészkő tö rme léke úgy kanyarog alá a völgyön, 
mint valami vízfolyás. Fentebbről látszik az egykori városka központ jának jellegzetes, tekin-
télyes házsora, mely az erdélyi szász falvakat juttatja eszünkbe , és jobbra egy elég nagyocs-

1 A levelek találhatók: Történelmi Levéltár, Zombor. Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulat 
fondja (.1883-1920), 47/2006. sz. 
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