
Látogatás Boldogkőváralján 

Kora reggel indultunk el mikroibusz-
szal Nyíregyházáról a Zempléni-hegy-
vidék felé. A nyírségi homokbuckákat 
elhagyva már a távolból gyönyörköd-
tünk a tokaji Nagy-Kopasz hegyben. A 
Tisza h íd ján haladva u tunk céljáig vé-
gig a Zempléni-hegység másodlagos vul-
káni kúp ja i maradtak hűséges kísérőink. 

Ez a terület a hazai aindezátvulkános-
ság legfiatalabb része. Heves kitörései a 
miocén korszak legvégén az alsó pannó-
niai emeletben a Mátra kialvása után is 
tartottak. Az egymást keresztező töré-
seknél zajlottak le a legerősebb kitöré-

sek. A hegység főtömegét andezit alkot-
ja (újabban dácitot is említenek), ez ki-
egészült riolittal és az andezit szárma-
zékokkal. A boldogkői várhoz érkezé-
sünk előtt érdekes látvány volt a bol-
dogkőújfalui kőtenger. A felszínalakítás 
szempontjából fontosak itt a jégkorsza-
ki kőtengerek, a törmeléklejtők, vala-
mint a hegység nagy részét borító vá-
lyog mellett a hegylábi lösztakarók is. 

A tá j szépsége, a magasra emelkedő 
vár, az üde levegő mind együttesen em-
lékezetes élményt nyújtot tak. A község-
től északra különösen megragadó a pa-
noráma. A hegyen szinte őrként áll a 
várrom, amely aránylag ép. Saroktor-
nyán a felső díszes párkányban gyö-
nyörködhettünk. 

Már a XIV. században állott ez a vár. 
Zsigmond király 1388-ban a Czudarok" 
nak adta el, 1427-től 1453-ig Brankovics 
Györgyé volt, utána 1461-ben Mátyás 
király a Parlagiaknak, adományozta. Zá-
polyai János és Fráter Lóránt is birto-
kolta. Thököly 1678-ban bevette, a 
XVIII. században a Rákócziaké, majd 
hamarosan pusztulásnak indult. Ma a 
romjai is csodálatosak. 

Nemrégiben — a rom látszatát meg-
tartva — néhány szobát helyreállítottak 
és bemuta t ják a látogatóknak. 

A hegy tövében elterülő fa lu nemcsak 
érdekes tornácos házaival, hanem kör-
nyékének ritka, kárpáti növényfajaival 
is kitűnik. Kastélyát, hata lmas parkját , 
ősfáit érdemes megtekinteni. Valamikor 
a Zichy—Péchy családoké volt. Egyeme-
letes barokk épület, 1768-ban készült. 

Elbúcsúzva a községtől a boldogkői 
várra pillantottunk, ismét megfigyeltük 
a természeti erők szeszélyes játékának 
eredményét. A vár romos magaslata fel-
tűnően tornyosul a rioli t tufából álló, 
enyhe vonalakkal körülvet t dimbes-
dombos t á j fölé. Kovasavas oldatok át-
járták a kőzetet, ez keményedett meg és 
hosszú sziklagerincként nyúl ik fel pu-
hább környezetéből. Ezzel a látvánnyal 
hagytuk el „Rákóczi földjét" . 
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