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Serke, az egykori járási székhely 
Serke a sajógömöri királyi vá rhoz tartozó várföld volt, lakói vá rnépek . A község nevé t a 

tör ténelem során a k ö v e t k e z ő k é p p e n írták: Syrke, Cherke, Sirke, Sirque, Zerke, Zirzitum. Az 
1244-ből szá rmazó adománylevé lben Sisque n é v e n szerepel. Egy másik, 1264 kel tezésű írás 
Simonyi szomszédjaiként említi é s V. István (1270-1272) a Rátoldoknak adományozta . A 
Rátoldok ősei már Könyves Kálmán idejében, Apuliából jőve le te lepedtek az országban. 
Nagy bir tokokat nyertek e v i d é k e n és egyik águk a Ráthold nembél i Lorántfy család lett, kik 
1324-ben megszerezvén a várat, a serkei e lőnevet kezdték használni. Az egyik oklevél sze-
rint a serkei vár építését 1326-ra befejezték. 

A vár, melynek a helyszínen ma már csupán alapjait véljük felismerni, valószínűleg négy-
tornyú k isebb e rőd vagy vadászkastély lehetett. Érdekes volna megállapítani , melyik kőbá -
nyából szállították ide az épí tőanyagot , hiszen a későbbiek során a környék templomai t , 
udvarházait a vár romjaiból épí te t ték. 

A serkei vár földrajzi s zempon tbó l fontos he lyen állt, Serke községtől délnyugatra, a Gort-
va és a Macskás pa takok völgye fölött. Itt fogadja magába az említett pa takokat az északról 
é rkező Rima folyó, mely Rimaszombaton és Tiszolcon túl a Gömör-Szepes i Érchegységbe 
vezet. A Macskás Eger, a Gortva Fülek és a kelet felé kanya rodó Rima a Sajó vö lgyében 
fekvő Putnok és Miskolc i rányába mutat utat. Serke Feleddel együtt a Rima alsó szakaszának 
legnagyobb és legerőte l jesebb települése. A történelmi o k m á n y o k b a n Serke- és Kaplavárak 
szerepelnek, d e az 1447-i oklevél a kettő azonosságá t igazolja: „. . .mons Kapla, in q u o esset 
Castrum Serke" - Kapla hegye, amelyen Serke e rőd í tménye van. Serke község az 1244-ből 
származó oklevélbeli említésnél jóval e lőbb keletkezett . 

Fel tehetően 1443-tól 1463-ig Serke várát a husziták tartották ha ta lmukban , majd Mátyás 
király visszavette a várat és t ö b b Gortva-völgyi várral együtt régi tu la jdonosainak - így Ser-
két a Lorántfyaknak - juttatta. A község 1554-ben került török kézre, a csatározások idején, 
1566-ban hét ház kivételével felperzselik. Fel tehető, hogy a várat is a tö rökök pusztították el 
(1573). A füleki török szandzsákság élén álló basa gyakran sanyargatta a községet , és e n n e k 
következ tében a XVII. század e le jén már csak 8 - 1 0 család lakja a falut. 

Serke földesurai majdcsak 400 éven át (1283-1660) a Lorántfyak voltak, így Lorántfy Zsu-
zsanna is ( I6 l6 - tó l I. Rákóczi György erdélyi fe jede lem neje) gazdasági reformokat vezetet t 
be. A vég és rendszer nélküli robot helyett c s u p á n árendát kívánt alattvalóitól. Ezzel a va-
gyonjobbágyok érdeke l tebbé váltak a te rmelésben. Ebben az i dőben ezeket a bir tokokat a 
sárospataki fe jedelmi udvarból irányították, d e Serke volt a széles környék , a több ezer hol-
das uradalom, a serke-ajnácskői járás központ ja . Erről tanúskodik a sárospataki vár m ú z e u -
mában látható, a Rákóczi-birtokokat bemuta tó t é rkép is. Lorántfy Zsuzsanna volt a sárospa-
taki iskola és kollégium bőkezű támogatója , ő kérte fel Comeniust a magyarországi iskola-
ügy reformjának elkészítésére. 

A XVII. század végén Serke és környéke zálogbir tokként a Vay család kezébe került, akik 
a jobbágyokat ismét robotra kényszerí tet ték, és saját kezelésbe vették a bork iméréseket és 
mészárszékeket . Ez a jobbágyi te rhek növekedéséve l járt. A jobbágyok fö ld jének egy részét 
az a l lódiumhoz (szál lásbir tokhoz) csatolták, így az tán aki tehette, e lhagyta Serkét, akik ott-
maradtak, e lszegényedtek. 1740 után, a nagy pestisjárványt köve tően , a korábbi bérleti vi-
szonyok visszaállítása után sok e lmenekül t jobbágy ismét visszatért falujába. 
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A község határát borító erdőket következetes, kitartó munkával évszázadokon át irtották. 
Az így termőfölddé változtatott területek után csak hetedet fizettek a jobbágyok és szabadon 
adhatták-vehették egymás között a telkeket. 

Az első templom és a paplak eredeti leg az iskola épü le tének helyén állott. Az 1700-as 
évek kezdetén épült az új templom a Vay Ádám által a jándékozott funduson , az úgyne-
vezett „Úr dombján", a falu Feled felőli végén, valószínűleg a vár köveiből. A munkála-
tokat azonban már csak Vay Ádám leánya, Vay Judit „földesasszony" idejében, 1718-ban 
fejezték be. 

1992-ben, a templom renoválása során feltárták az úrasztala alatt található lejáratot, mely 
abba a kriptába vezet, ahol Serke község több földesura és családtagjaik nyugosznak. A 
tornyot 1765-ben építették az egyház és Vay Judit költségén. A földesasszony 51 magyar 
forintot és 4 pénzt adományozott, a helybeliek kirovás útján 73 magyar forinttal és 14 pénz-
zel járultak hozzá az építkezéshez, a további költségeket az egyház pénztárából fizették. 
Tóth Samu serkei lelkész könyvében arról szól, hogy a torony építésére fordították azt a 
pénzt, amit a salétromostól a lakóházakból kihordott földért kaptak, azaz 108 magyar forin-
tot és 32 dénárt. A templomkertet valószínűleg már ebben az időben zsindelyezett tetejű 
kerítéssel vették körül. Á kőkerítés csupán 1887-ben épült. 

A serkei torony harmonikus egységben van a templommal és kiforrott stílusával, kerengő-
jével igazi dísze e tájnak, uralja a Rima itt már kiszélesedett völgyét, Gömör alföldjének pe-
remét. Az 1779-i feljegyzések szerint Wass Dániel és neje, Vay Judit 1725-ben három harang-
gal ajándékozta meg az egyházat. A legnagyobbat, a 6 mázsa és 20 fontosat 3 mázsával 
szaporítva 1779-ben Losoncon újraöntötték. Á középső harangot 1781-ben hárommázsásra 
cserélték. A harmadik, 1725-ből valót 1916-ban hadi célokra elrekvirálták. Az iskola udvarán 
állványon álló csengettyű 25 fontos és ezen az 1774-es évszám olvasható. 

A legrégibb temetőkert a templom körüli területen, a „ templomtéren" volt. Az újabb teme-
tő a „ Várlyuk elei"- 1772 óta szolgálja a jobblétre szenderültek nyugalmát, melyet 1870-től 
Kemény István földesúr jóvoltából kibővítettek. A Feled-Tiszolc közúti vasútvonalat 1874-
ben adták át a forgalomnak, de a Fülek-Miskolc fővonal már korábban megépült és mo-
dernizálása 1893-ig tartott. Ebben a több mint két évtizeden át tartó vasútépítési korszakban, 
főként az 1870-es évek elején, a hiányos egészségügyi feltételek következtében az itt dolgo-
zó nagyszámú olasz szakmunkás között súlyos járvány ütötte fel fejét és megtizedelte sorai-
kat. Földi maradványaikat itt, távol hazájuktól, a serkei temetőben helyezték örök nyuga-
lomra . 

A középkorban, de a későbbiek során is az egyház működésével szoros kapcsolatban állt 
az iskola. Feltehetjük, hogy az oktatás pártolásáról ismert Lorántfy Zsuzsanna idejében 
( l600- l660) Serkében, mint közigazgatási központban már működhetett iskola. Az egyik 
első tanító Vörösmarti Tamás lehetett, akit 1674-ben gályarabságra ítéltek. IIa Bálint könyvé-
ből tudjuk, hogy Serkében már 1707-ben mestert tartanak. Az 1709-es tűzvész után az új 
templomot és a paplakot a falu felső végén építették, de a feljegyzések szerint az iskola és a 
tanítói lak a templom régi fundusán maradt. 1771-ben 30 gyermek tanul írást és olvasást 
magyar nyelven. 1794-ben az omladozó iskolát alapjaitól kezdve újjáépítették. Az 1830. áp-
rilis 3-án kelt egyházközségi határozat szerint a gyermekek 7 éves kortól iskolakötelesek. A 
fiúk 4, a leányok 3 éven át jártak iskolába, legfeljebb 13 éves korukig, és a pap előtti vizsgá-
val fejezhették be tanulmányaikat. Figyelemmel kísérték azt is, hogy a cigánygyerekek láto-
gatják-e az iskolát. 1820-1821-ben új iskola épült, majd alig 40 év múltán, 1860-ban a már 
használhatatlan iskola és tanítói lak helyett fél esztendő alatt ismét új épületet emeltek. 
1873-ban a serkei egyház nem engedte át iskoláját az államnak és még ebben az évben 
bővítették a tantermet. 1905-ben ismét új, „díszes" iskolát építettek. Az építkezési költsége-
ket közadakozásból, az egyház pénztárából, a földesurak adományából és a korcsma bérleti 
díjából fedezték. 

Serke egészen 1937-ig 4 község (Serke, Feled, Simonyi és Darnya) körjegyzőségének 
székhelye volt. Itt vezették az állami anyakönyveket, a lakosság nyilvántartását, itt kötöttek 
szerződéseket és hitelesítették azokat. 

Az „Úr dombján" álló kúria a templom építésének idejét (1700-1718) megelőzően már 
állhatott, hiszen Tóth Samu ref. lelkész forrásai szerint a templom az udvari rezidencián 
felül épült. Maga a hely megnevezése is erre utal. Már a XVII. század végén a Vay család lett 
a község birtokosa. Vay Ádám II. Rákóczi Ferenc udvari marsallja, a fejedelmet bujdosásá-
ban is hűen követte és Danzigban (1711) halt meg. 

Serke a Rákóczi-szabadságharc letörése után is a befolyásos Vay család birtokában maradt 
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és továbbra is megtartotta közigazgatási jelentőségét. Itt székelt Gömör vármegye ne-
gyedik, alsó járásának főszolgabírója és orvosa is. E járást egyébként „Medves-aljának" 
is nevezték. 

Vay Judit halála után a serkei uradalom három részre szakadt: báró Bánffy Dezső, Fáy 
Barnabás és Szilassy József léptek az erős kezű és az egyházat bőségesen támogató földes-
asszony helyébe öröklés, csere és vétel útján. Az udvarház a Szilassyak kezére került. Szi-
lassy József fia, Ferenc (1793-1841) az 1820-as évektől Gömör vármegye alispánja volt. 
1888-ra már csupán egy földesúri birtok maradt meg Gömöry János, majd fia, Olivér kezé-
ben. A Fáy-féle birtokot javarészt a simonyiak, de ezenkívül a serkei, feledi és darnyi kisgaz-
dák vásárolták meg, a Bánffy-féle földbirtok pedig kizárólag a serkeiek birtokába került vá-
sárlás útján. A kastély, a téglalap alapterületű földszintes, középütt kiemelkedő, kupolaszerű 
elemmel díszített és így az összbenyomást impozánssá emelő klasszicista kúria a Gömöry 
család otthona lett. 

A keleti, vagyis az udvari homlokzatot oszlopsoros, tágas loggia díszíti. Az egész épület 
boltíves és valószínűleg a legközelebb eső kőlelőhelyen, a várdombon található romokból 
épülhetett. Többször átépítették, hiszen az új birtokosok a változó korok igényeinek megfe-
lelően módosították. A Serkét többször pusztító tűzvész során a fazsindelyek lángra kaphat-
tak, ez is indokolttá tette az átépítést. 

Az udvarház korai építését az is indokolja, hogy a község a Lorántfy-uradalom gazdasági 
és a serkei-ajnácskői járás közigazgatási központja volt. Ebben az időben a járás élén álló 
főszolgabíró saját ot thonában hivataloskodott, illetve itt fogadta a járást meglátogató elöljá-
rókat. Az épület egyik legimpozánsabb helyisége a gyönyörű „ nagyszalon" volt, melynek 
vasajtaja a délnyugatra fekvő teraszt övező rózsakert felé nyílt. A gazdag könyvtárban igen 
érdekes, főként latin, német, angol és francia nyelvű könyv volt található. Az épület keleti 
oldalán tágas gazdasági udvar (istállók, kocsiszín, műhely) teremtett kapcsolatot a minden-
napi élettel. 

A kúria környezetét a gyönyörű angolpark tette varázslatosan széppé, romantikussá. A 
park alapítója Vay Ádám lehetett, aki a serkei birtokot a XVII. század végén zálogbirtokként 
szerezte meg. Művészi kertet telepített, öntözőcsatornákat és -tartályokat létesített, külhoni 
fákat, cserjéket telepített ide. Ebbéli igyekezetét valószínűleg a 83 éven át itt élő lánya, Judit 
folytatta és továbbfejlesztette a kertet. 

A Vayak kései utódának, Gömöry Jánosnak gazdálkodására a falu öregjei, apáik elbeszé-
léseit idézve nagy elismeréssel emlékeznek. Az őszi mélyszántáskor a négyökrös iga vontat-
ta ekék törték a talajt, az ökrök hosszú szarván vörös bojt díszlett. Sulyok intéző idején olyan 
bő búzatermést takarítottak be, hogy a kúria szobáiba hordták, ami a hambárokba már nem 
fért. Ekkor mondta volna Gömöry János: ha így haladunk, kiköltözhetek a házamból. 
(Ugyancsak Gömöry Jánossal történt meg: a feledi postáról késlekedve visszaérkező inasát 
korholta, mire az inas így mentegetőzött: „Pedig nagyon iparkodtam, ökrös szekéren jöttem 
Feledről") 

Sokat tettek a Gömöry család birtoklása idején is a kert ápolása, fejlesztése érdekében. A 
park kis lejtő után nagy kiterjedésű sík, füves térségbe hajlik. Ebben a törésvonalban találha-
tó a valaha csillogó szemű kis halastó, melyet szomorúfüzek öveznek és egy kis forrás vize 
táplál. A mendemonda szerint ez a tó a föld alatt a vár kútjával lenne kapcsolatban. Míg a 
kúria környékét rózsaágyások, díszbokrok, liliommal, tulipánnal és nárcisszal beültetett 
ágyások díszítették, addig a lejtőn délszaki fák, a puha pázsittal borított sík mezőn ezüstfe-
nyők csoportja adott menedéket a sok-sok dalos madárnak. A karbantartott utacskákat nyí-
rott orgona, spíriasövények szegélyezték. 

A falusiak emlékei, a szájhagyomány szerint a parkban egy dombocskára csigavonalszerű 
utacska vezetett, melyet sövény övezett, és itt, a bokrok között a pártában maradt Gömöry 
Gizella a hajnali harmatban fürdött. 

A hatvanas évek végén Zajac Bálint, a hajdani urasági kertész a szövetkezet megbízásából 
még gondozta a park néhány részletét, és vidám dalos-táncos juniálisokat tartott itt a négy 
falu ifjúsága. 

Sok, képzelet szülte titok övezte a tartózkodó természetű utolsó úrnő személyét, Gömöry 
Olivérné Marőthy Margitot. Azt tartották róla, hogy húst nem fogyaszt, lakásában kígyót tar-
togat. Ez azzal is összefüggésben állhatott, hogy Maróthy Margit hosszabb indiai utazáson 
volt, ősei vallását nem gyakorolta és a Maróthyak családi címerében egy kivirágzott fatör-
zsön fölfelé kúszó kígyó található. Mindez zárkózott, visszavonult életvitelével kapcsolatos, 
hiszen a parkba sem volt szabad belépnie a hívatlan kíváncsiskodóknak. 
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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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