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Vár állott, most kő halom 
 
 
         Szülő falum Boly, ahol nagyobb többsége a lakosságnak magyar nyelven beszél. Az alapiskola, 
ahol tanulok, szintén a faluban található.  
          Boly községt ő l a legközelebbi város 5 km-re van. Ez a város Királyhelmec /Kráľovský 
Chlmec/, ami a Bodrogköz legjelentő sebb városa és központja. A település első  említése 1214-bő l 
származik, Helmech néven volt bejegyezve. A város mező városi rangot visel, amit címeres pecsétje 
is bizonyít. A település sző lő termesztésrő l nevezetes. A mai napig a rendhagyó szüreti fesztivált 
évente megrendezi a város.  A 15. században Királyhelmec a Pálóczi-család birtokába került, akik 
felépítették várukat, melyet késő bb a Perényi-család szerzett meg (1526). A helmeci várkastély a 
város fölötti magaslaton volt található, ma már csak romjait tekinthetjük meg, ami Csonkavár néven 
ismert. 1548-ban királyi parancsra elrendelik lerombolását, valószínűleg csak megbontották, és 
pusztulni hagyták. A 17. század végén kelt leírás szerint: ”vagyon egy puszta vár a város mellett.” 
Mai romjai Királyhelmec város egyik szimbóluma. (Várak és várromok bejegyzésébő l) A 
Csonkavárnak ma már csak két kő fala áll romosan, de még így is sok idelátogató turista kíváncsi a 
történelmi vár romjaira, amirő l fotókat és videófelvételeket készítenek  

A Csonkavár tövében található a kő bő l kirakott étterem, az úgynevezett Perényi-pince, ami 
jó pár méterre a földfelszín alatt húzódik és három helyiségbő l áll. Érdemes ellátogatni erre a 
helyre, ami nagyon hangulatos, finom konyhájáról híres, nyáron kellemesen hűvösek a 
pincehelyiségek. Az étterem hasonlít a régi lovagi éttermekhez, címerek és kardok díszítik a falait.  

A csonkavári dombtető rő l gyönyörű kilátás nyílik a városra. Télen gyerekzsivajtól hangos a 
domboldal, ahol vidám gyerekek szánkóznak, csúszkálnak lefelé a havas, meredek lejtő n. Nyáron a 
szabadtéri színpad hangos a fellépő  zenekarok, énekesek koncertjétő l. A színpad a várrom mögött 
található, ahol már számos híres fellépő  vendég szórakoztatta a közönséget. Minden idelátogató 
turistának csak ajánlani tudom a Csonkavár lefotózását, a dombtető rő l körültekintve megcsodálják a 
csodálatos kilátást, és egy finom-ízletes étel elfogyasztását a pinceétteremben, ami maradandó 
élményt nyújt mindenki számára. 

 
 

             



Királyhelmectő l 14 km-re található Nagykövesd község /Veľký Kamenec/. A falu feletti 
hegyen emelkedik a kövesdi várrom, melyet 1250-ben emeltetett a Baksa-nemzetség. Késő bb a 
Szerdahelyieké lett a vár. 1458-ban a várat elfoglalta a királyi hadsereg és a 17. században 
felrobbantották. Mára csak a nagy sokszögű bástya és a fal egyes töredékei maradtak fenn. Az 
omladozó kő falak balesetveszélyesek lehetnek az odalátogatók számára, kisgyerekes családoknak 
különös figyelmet igényel a vár tetején, közepén található nagy átmérő jű gödör, ami sajnos nincs 
elkerítve és lefedve sem. A kövesdi vár nagyon szépen látszik Magyarországról is, Pácin 
környékérő l.  
      Családi programunk egyik kitűzött célja a kövesdi vár megtekintése volt. A fölfelé vezető  
domboldal megmászása elég meredek és fárasztó, de a kilátás a falura kárpótolta a nehézkes 
feljutást. A várromról készült fényképek önmagukért beszélnek. 
                                                                                                     
 

 
 
 

          
 
 
          A Bodrog folyó partján fekszik Borsi /Borša/, ami Sátoraljaújhelyt ő l 3 km-re található. A falu 
fő  nevezetessége a reneszánsz stílusban épült Rákóczi-kastély, amely a II. Rákóczi Ferenc 
szülő háza is volt. A Rákóczi család várkastélya a 16. századból származik, négyszögletes vastag 
falú épület. Itt született meg 1676. március 27-én II. Rákóczi Ferenc. Az épület bejáratánál található 
a fejedelem mellszobra és az emléktáblája. A kastélyban néprajzi kiállítás és a Rákóczi-emlékhely 
tekinthető  meg. A helyenként romos állapotú várkastély felújítása jelenleg is zajlik. Nyáron mi is 
ellátogattunk Borsiba, ahol minden évben megrendezik a Rákóczi-napok kultúrprogramos 
fesztivált. A színes program, a meghívott ismert elő adóművészek több száz embert csábítottak ki a 
kastély kertjébe. Betekinthettünk a kastély emlékhelyiségeibe, szobákba is.  Csodálatos idő utazás 
volt számomra, vissza a Rákóczi-korba, ahol egyedi ereklyét, pl. a fejedelem bölcs ő jét, trónját, 
ruháját, emlékiratait csodáltuk meg. A várkastély minden helyiségét körbe jártuk, a fenti emelet 
ablakaiból néztük,hallgattuk a zenés programot, ami régi történelmi hangulatot idézett fel. Ha 



vigyázunk ezekre az értékekre, ha építészeink rekonstrukciós munkálatokkal helyreállítják a falakat, 
nagyon sokáig megmaradnak a várak, kastélyok az utókor számára. 
         Minden várnak, várromnak lelke, varázsa van. Ezekben az épületekben egykoron a történelem 
nagy alakjai, - uralkodók, királyok,fejedelmek - élték mindennapjaikat családjukkal, nevelték ott a 
kis hercegeket, királyfikat, királylányokat.  
      Kívánom, hogy a vár- és kastélylátogatások kedvelt családi  programokká váljanak! Ismerjük 
meg ő seink múltját, és adjuk át a történelmet a fiatal nemzedéknek, mint ahogy azt én is tenni 
fogom, ha felnövök. 
 
 
„Vár állott, most kő halom,                            
Kedv s öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
'S ah, szabadság nem virul 
A' holtnak vérébő l, 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hő  szemébő l!“    
 
(Kölcsey Ferenc: Himnusz) 
 

            
 
 

                                                        


