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Konferencia Bodrogszerdahely földjéről és népéről

A „Bodrogszerdahely földje és népe”
című konferenciáról

Nagy sikerű, élénk érdeklődéssel kísért konferenciát rendezett a Kazinczy Ferenc Társaság 
2016. november 24–25-én a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban.

Bodrogszerdahely – ma: Streda nad Bodrogom – Szlovákiában a Felső-Bodrogköz má-
sodik legnagyobb községe. 2011-ben 2239 lakosából 1216 magyar és 842 szlovák volt. A Bod-
rogon átívelő közúti hídtól délre, a síkság és a magaslatok találkozásánál kialakult település. 
Nyugatról a folyó holtágai szegélyezik, keletről a Tarbucka dombjai határolják. A település 
területe a paleolitikum óta lakott. A régészeti feltárások során a honfoglalás kori sírokból 
jelentős leletanyag került elő 1938-1941 között. Első írásos említése 1273-ból való. Legje-
lentősebb birtokosai az évszázadok során a Szerdahelyi, a Bocskay és a Vécsey családok. 
Jelentős műemlékei a Karmelitánus Szűz Mária római katolikus templom, a Szent Mihály 
arkangyal görög katolikus templom, a Vécsey-kastély, a Maillot-kúria, Nepomuki Szent 
János kőszobra, az I. és II. világháborús emlékművek. A község szép fekvése, a vizek közel-
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sége és a háborítatlan természet igen jó távlatokat ígérnek Bodrogszerdahelynek a magyar 
határ közelében.

2015-ben Bodrogszerdahely Polgármesteri Hivatala és Görög Katolikus Egyháza meg-
kereste a sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaságot és a sárospataki székhelyű 
Bodrogközi Művelődési Egyesületet Bodrogszerdahely Falukönyvének, azaz Bodrogszer-
dahely történetének megírására. A könyv célja, hogy népszerűsítően, olvasmányos stílus-
ban, mégis tudományos hitelességgel mutassa be a település évszázadait, természeti kin-
cseit, az itt élt és az itt élő emberek sorsfordító eseményeit és hétköznapjait. Az említett 
egyesületek a feladatot elvállalták, felkérték a szerzőket, megtartották az első szerkesztői 
ülést és azóta folyamatosan dolgoznak a megfogalmazott témákon.

Az eddigi eredményeket mutatta be ez a konferencia, amelyen 13 előadás hangzott el. 
A második napon helyszíni gyűjtés és terepbejárás történt, amelyen a résztvevők temp-
lomokkal, temetőkkel, műemlékekkel, védett természeti értékekkel ismerkedtek. A kon-
ferencián elhangzott előadások közül kettőnek a rövidített változatát közöljük, mintegy 
ízelítőül, kedvcsinálóul a készülő kötetből.

Fehér József

Bodrogszerdahely növénytani kutatása
Bodrogszerdahely környékének élővilága rendkívül változatos. Annak ellenére, hogy a te-
rületen évezredek óta élnek emberek és századokon keresztül művelték, művelik földjeit, 
mégis nagyon sok természetes élőhely őrződött meg napjainkig.

A település – ahogy nevéből is látható – leginkább a Bodrog közelségét érezheti magáé-
nak. Napjainkban a mintegy száz éve szabályozott, gátak közé terelt folyó már csak Bod-
rogszerdahely külterületének egyik természetes határának számít, ám korábban másutt, a 
lakott részek közvetlen közelében folyt. Most már békés állóvíz a Holt-Bodrog, amelyet az 
északnyugati, Bodrogszög felőli határrészen találunk. A múltban ez a víz komoly áradá-
sokkal a lakóházakat veszélyeztette, bizonyosan nagyon sok kárt és bosszúságot okozott 
az itt élő embereknek. Nem véletlen, hogy a korábbi bal partot kövekkel erősítették meg a 
hullámverés ellen.

Általában a növényzet az, amely egy természeti táj képét meghatározza, a növények is-
merői pedig már a távolból is meg tudják e kép alapján állapítani, hogy milyenek az adott 
helyszín termőhelyi adottságai. Nagyon jól felismerhetők már a légi fotókon is a különféle 
erdők. Minden növényfajnak, így a fáknak is megvan az a környezeti igénye vagy tűrőké-
pessége, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen alapkőzeten, mely talajon, milyen kitett-
ségben, mekkora átlagos éves csapadék mellett, miféle más növények között tudnak jól 
nőni, virágozni, termést hozni és tovább szaporodni. Mindez a természet évmilliókig tartó 
folyamatainak sorában lassan zajlik, s mi emberek csupán egy rövid, néhány évig tartó 

„pillanatképet” látunk. Ha nagyon fi gyeljük és jó az emlékezetünk (esetleg fényképek do-
kumentálják a múltat), magunk is észrevehetjük az erdők növekedését, fafaj-összetételük 
változásait. Egyszerű példa, ha valamely művelt területet, pl. a Tarbucka szőlőültetvényét 
egyszer csak felhagyják. Néhány év alatt visszahódítja azt a bozót, az akácos, s később, 
évtizedek múlva talán tölgyes erdővé alakul. Bodrogszerdahely környékén számos ilyen 
példára bukkanhatunk. 


