
Történelmi tananyag-vázlat a Gömöri Ifjúsági Társaság honismereti 
túravezetőinek

a. Őskori leletek a Gömör-Tornai karszt területén  

Ajánlott irodalom:

Bánesz, Ladislav: Prieskumy v Juhoslovenskom krase pri Rožňavem ŠZ AÚ SAV Nitra 1961
B. Kovács István: Agyagkenyér, Rimaszombat 2001
B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Kalicz Nándor: Agyag istenek, Corvina Kiadó Budapest 1970
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Makkay János: A tiszaszőlősi kincs, Gondolat, Budapest 1985
Slovensko v mladšej dobe kamennej, SAV Bratislava 1970

Gömör területe mindmáig az ország régészetileg kevéssé kutatott tájegységeinek sorába tartozik. 
Így van ez annak ellenére, hogy az erről a területről ismert lelőhelyek és leletek nem ritkán messze 
túlmutatnak a szűkebb régió határain, esetenkén európai jelentőségűek.

Kecső-Domica
Pelsőcardó
Méhi
Kiéte

A legkevésbé ismert  időszak  a  paleolitikum (őskőkor),  melyből  csak szórványleletek ismertek, 
s azok döntő többsége a következő időszakban is lakott területekről került elő.

Lelőhelyek – Gombaszög, Rozsnyó, Szalóc, Szilice.

A neolitikum (újkőkor) korára az eddig ismert leletanyag tükrében tájaink – nagyrészt az itteni 
kedvező természeti adottságok következtében – a relatíve sűrűn lakott vidékek sorába tartoztak.

Vonaldíszes kerámia népe i. e. 5. évezred (Kecső-Domica, Tornalja-Királyi)
Bükki  kultúra  –  i.  e.  5.-4.  évezred  fordulója (Gömörpanyit,  Kecső-Domica,  Pelsőcardó, 
Szádalmás, Szilice, stb.)
Mindkét műveltség kitűnő ismerője az agyagnak és mestere a belőle készíthető használati tárgyak 
előállításának,  de leginkább a  Bükki kultúra népe készítette a  neolitikum korszakának minden 
bizonnyal legigényesebb és legtökéletesebb edényeit.

Kereskedelem – távolabbi vidékek népeivel, kultúráival fenntartott kapcsolatok (obszidián).

Domica-barlang –  1926-ban  Ján Majko fedezte föl, de csak  1932-34-ben került sor a lelőhely 
régészeti kutatására Jaroslav Böhm prágai régész vezetésével.

Barlangrajzok, szinte érintetlen lelet-körülmények.

A következő  korszak  az  eneolitikum (rézkor)  sok  tekintetben  visszalépést  jelentett.  Kerámiája 
kezdetlegesebb, díszítése szegényesebb.  Ugyanakkor megjelenik egy addig ismeretlen fenomén a 



fémek, főképpen a tiszta formában fellelhető réz és arany felhasználása a használati és dísztárgyak 
készítése terén.

Arany – a tiszta formában fellelhető arany különös jelentőséget ad az általunk vizsgált területnek. 
Az arany a kereskedelem tárgya – eljut a Fekete-tenger partvidékének kultúrközpontjaiba is. 

Fontos megyebeli lelőhely  Méhi, ahol az  i. e. 2300-1900 közé  keltezhető időszakból csodálatos, 
szűkebb tájainkról messze a dél-európai és nyugat-ázsiai kultúrális központok felé mutató leletek 
kerültek elő. 
Az  ott  feltárt  és  a  Badeni-kultúra leletanyagába  sorolható  stilizált  emberalakos  urnák  Trója 
világhírű régészeti lelőhelye felé mutatnak. Egy élénk és valóságos, árun kívül kultúrát is közvetítő 
kapcsolatrendszer bizonyítékai tájaink és a távoli Földközi-tenger melléki kultúrközpontok között.

A bronzkor tájainkon legismertebb és legintenzívebben kutatott két művelődése a Pilinyi kultúra 
és a Kiétei (Kyjatice) művelődés. 
Közülük a második nevét is a megye területén található lelőhelyről nyerte.

A  Pilinyi  kultúra (i.  e.  1450-1200  között)  legismertebb  lelőhelyei  –  Dernő,  Hárskút, 
Krasznahorkaváralja, Pelsőc, Süvéte, Szádelő, Szilice, Tornalja, stb.

A Kiétei kultúra (i. e. 1200-700 között) nagyrészt a pilinyi népességhelyét foglalta el.  Névadó 
lelőhelye Kiéte (Kyjatice) falva, ahol egyik leggazdagabb lelőhelyét tárták föl. 
Ott  ma  egy  rekonstruált  bronzkori  halotti  máglya  látható,  melyen  agyagurnákban  eltemetett 
halottaikat hamvasztották el.

A  Halstatt (korai  vaskorszak)  elnevezéssel  jelzett  korszak  vidékünkön  előkerült  legismertebb 
leletei minden bizonnyal a  Szilicei-fennsík barlangjaiban talált emberi koponya-csontból faragott 
maszkok,  melyek  bonyolult  hit-  és  szokásvilágra  utalnak  és  felvetik  a  vaskori  kanibalizmus 
kérdéseit is.

Az i. e. 4. században (késő vaskor v. Latén)telepedtek meg vidékünkön a kelták.
A kelták edényeiket már fazekaskorongon készítették és gyakran csak rájuk jellemző módon fekete 
grafitréteggel borították, bepecsételt mintákkal díszítették.
Legfontosabb lelőhelyeik – Darnya, Hrádok, Kecső-Domica, Méhi, Szilice, stb.

Csakúgy, mint a  Badeni-kultúrával kapcsolatban itt is meg kell említeni annak a tényét, hogy a 
kelták révén,  akik egy Európa közepén kialakult  kultúrkör  hordozóiként  eljutottak a  kontinens 
csaknem minden  zugába  (kultúrális  örökségük  hordozói  között  ma  ott  találjuk  pl.az  íreket),  e 
tájegység szervesen kapcsolódott az európai vérkeringéshez.



b. Ókori leletek a Gömör-Tornai Karszt területén  

Ajánlott irodalom:

Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904

Ókori emlékeink még őskori emlékeinknél is ritkábbak, kevéssé voltak a kutatás reflektorfényében. 
Az  ebből  a  szempontból  érintett  és  az  1.-4.  század időszakára  keltezett  római  kori leletek 
területünkön  több  etnikum  hagyatékába  tartoznak.  Az  általunk  vizsgált  földrajzi  egységben 
megfordult  dákok leletanyaga szinte teljességgel ismeretlen,  talán legjobban a  germán kvádok 
leletanyaga ismert.

Lelőhelyek –Baraca, Pelsőcardó, Zsíp.

c. A magyarok honfoglalása a Kárpát-medencében  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Dienes István: A honfoglaló magyarok, Corvina Budapest 1972
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Róna – Tas András: A honfoglaló magyar nép, Balassi kiadó Budapest 1997

d. Gömör vidéke a honfoglalás idején  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Fodor István: Verecke híres útján, Gondolat Budapest 1975
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II., Akadémiai Kiadó Budapest 
1987
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Žudel Juraj: Stolice na Slovensku, Obzor Bratislava 1984

Gömör mint önálló teljes szervezeti felépítéssel bíró vármegye 1209-től szerepel.

1802-ben „törvényesen egyesült“ a nógrádi területek által elválasztott Kis-Honttal.

1881-ben pedig  Abaúj és  Torna vármegyék egyesülésének következtében a dernői járás falvai, 
korábbi Torna vármegyei falvak szintén Gömör vármegyéhez lettek csatolva.



Talán a legismertebb forrás  e  tekintetben  Béla király krónikásának  Anonymus mesternek az a 
közlése, hogy a  Sajó völgyébe érkező őseink a  Sajógömör fölé magasodó dombon fából ácsolt, 
árkokkal körülvett várat, erősséget találtak. Ez a tény is arra mutat, hogy elődeink más népek által 
lakott területre érkeztek. E népek nagyrészt szlávok voltak, akik korábban az 5.-6. században erős 
avar  befolyás  alá  kerültek  (László  Gyula  kettős  honfoglalás  elmélete)  s hordozói  voltak  e 
kultúrális befolyás következményeinek is.  Sajnálatos tény, hogy a vonatkozó időszak tekintetében 
nagyon  szegényes  a  rendelkezésre  álló  régészeti  leletanyag.  Mindennek  ellenére  joggal 
feltételezhető, hogy a magyarok már a 10. század folyamán északi irányú előrenyomulásuk során 
elérték  a  Rima és  a  Sajó folyók  völgyét.  Anonymus mester  Szovárd,  Kadocsa és  Huba 
vezéreknek tulajdonítja e lépést. 

A 10. század folyamán kerül sor a gömöri területeken akkor osztozó Borsod és Hont földjén a 
gyepü  kialakítására,  ami  a  korabeli  Magyar Királyság északi  határvonalát  jelentette.  Ennek  a 
fontos időszaknak illetve a  12. század során kialakuló önálló  Gömör megye kialakulásának az 
emléke  és  jelentősége  maradt  fenn  a  távoli  13.  századból,  amikor  a  korábban  Gömör megye 
határait őrző népek északra, a  Szepesség Fekete erdőn túli területére  való vonulásával, az ország 
határának  11. századi északi irányba való kitolásával is még őrizte e határőr népek “gömörőr“ 
elnevezését. 

Több várunk előzményeként épített  erődök, őrhelyek hálózataképpen ekkor alakul ki  a határokt 
védő erősségek vonala, s veszi kezdetét a megye nemességének születése.  Kialakulnak a királyi 
birtokföldek és megkezdik működésüket a sorsát frissen a kereszténység kultúrköréhez kapcsoló 
ország jövője szempontjából felbecsülhetetlen szerepet játszó külföldi szerzetesrendek (bencések, 
ciszterciták)  letelepedése  és  az  egyetlen  magyarországi  alapítású  rend  a  pálosok kialakulása. 
Létrejönnek a királyság egyházi méltóságainak tulajdonát képező hatalmas birtokok (erre utalnak a 
máig  fennmaradt  elnevezések  pl.  Sajópüspöki).  Kialakul  a  megye  középkori  állam-  és 
egyházszerkezete. Mindez mégsem bizonyult elégségesnek az 1241-42-ben bekövetkezett szomorú 
eseményeknek, melyeknek területünkhöz is számos fontos részlete kapcsolható.

e. Középkori műemlékek a Rozsnyói járásban  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában, Gondolat Budapest 1987
Gótikus úti kalauz Szepesség-Gömör, Bambow Igló 2000
László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei, Budapest 1993
Ludwig Emil: Felvidéki műemlékkalauz, Maecenas 2000
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Prokopp Mária: Középkori freskók Gömörben, Méry Ratio 2002
Slivka, Michal – Vallašek, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku, Košice 1991
Togner, Milan: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran Bratislava 1989
Togner, Milan: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku, Bratislava 1988



Középkori emlékek tekintetében Gömör a Felvidék leggazdagabb vidékeinek sorába tartozik. 

Ebben  a  tekintetben  csak  a  Szepesség mérhető  vele  össze.  Ennek  a  ténynek  több  oka  is  van. 
Egyrészt  annak tudható be,  hogy a  vizsgált  terület  a  Magyar Királyság természeti  kincsekben 
leggazdagabb s így minden tekintetben legfontosabb területeinek sorába tartozott, másrészt annak a 
ténynek,  hogy e  terület  lényegesen  kevesebbet  szenvedett  a  Mohácsot követő  hosszú  időszak 
pusztításaitól.  Harmadrészben hozzájárult a ma tapasztalt,  ebből a szempontból kedvező helyzet 
kialakulásához  az  a  más  tekintetből  mégiscsak  sajnálatos  tény,  hogy  az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlását  követően  a  megye  az  új  államalakulat  peremvidékére  került  s az  ipari 
fejlesztésekkel együttjáró, a műemlékek fennmaradásának nem mindig kedvező fejlődés lényegében 
napjainkig nem érintette igazán.

Várak:

Ajnácskő
Almágy
Alsósajó
Balog
Berzéte
Csetnek
Gömörrákos
Jolsva
Kövi
Krasznahorka
Miglész
Murány
Osgyán
Pelsőc
Rimaszécs
Rozsnyó
Sajógömör
Serke
Sőreg
Süvéte
Várgede

Kolostorok:
Gombaszög
Hárskút
Jánosi
Jolsva
Kövi

Festett templomok:
Csetnek
Gecelfalva
Hárskút
Hizsnyó
Karaszkó
Krasznahorka Váralja
Kiéte
Kövi



Mártonháza
Pelsőc
Rimabánya
Rimabrézó
Süvéte
Zsíp

f. A tatárjárás – gömöri események  

Ajánlott irodalom:

A tatárjárás emlékezete, Európa Könyvkiadó Budapest 1987

A tatárjárás (1241-42) leírhatatlan pusztítással  járt a megye területén. A történelmi tény,  mely a 
végső pusztulás betetőzéseként számontartott  Sajó-menti (a közeli  Muhi mezején lezajlott) döntő 
csatához  kapcsolja  az  ország  tragikus  pusztulásának  visszafordíthatatlan  kezdetét  sok 
legendaszámba menő történetben csapódott le Gömörben. Ezek közül talán a majdani nagyhatalmú 
Bebek család őseinek az  Ákos nemzetséhgez tartozó  Detrének és  Fülöpnek vitézségéről szóló a 
legismertebb. Az évszázadok folyamán a Bebekek mintegy eredetmondájaként szolgáló legendának 
igen sok a valós történeti alapja. Muhinál valóban ott harcolt az uralkodó (IV. Béla király) oldalán 
a  két  szépreményű  ifjú,  akik  a  király  gyermekkori  játszótársai  voltak.  Történelmi  tény,  hogy 
helytállásukkal oroszlánrészt vállaltak a király kimentésében a vesztes csatatérről. A másik idevágó 
legenda magához a királyhoz és menekülése útvonalához kapcsolódik. E szerint IV. Béla Borsod, 
Abaúj és  Gömör megyék  területén  menekült  az  őt  üldöző tatárok  elől  s menekülésének  során 
útbaejtette  a  vizsgált  terület  számos  pontját.  Szádelő környékén  legendák  születtek  a 
sziklabarlangról,  melyben  a  király  és  hűséges  kísérői  rövid  pihenőre  meghúzták  magukat, 
madártojásokkal csillapították éhüket. Legenda szól a Szádelői-hasadék nyaktörő átugratásáról.
A tatárjárás, mely veszélyesen megtizedelte a megye lakosságát is s kishíján a királyság politikai és 
gazdasági  összeomlását  okozta  óriási  fordulatot  hozott  mind  az  ország,  mind  a  megye  további 
fejlődésében.

A husziták Gömörben

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Slivka, Michal – Vallašek, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku, Košice 1991

A 15. század dereka táján jelennek meg a  Felvidék keleti területein a cseh földeken megvert és 
üldözött huszita felkelés maradék csapatai, akik a válság korát élő Magyarországon kihasználva a 
politikai  színtér  felkínálta  lehetőséget,  annak  ellenére,  hogy  gyakorlatilag  esetenként  a 
rablócsapatok szintjére süllyedtek, jelentős szerephez tudtak jutni.

Sok helyen találkozunk Gömörben azzal a néphagyomány szintjén élő legendával, hogy a kőfallal 
körülkerített templomok ún. huszita templomok volnának. Sok helyen a gömöri nép úgy véli, hogy 
erődített templomukat a husziták emelték (Lucska, Szilice, stb.).

A hagyományból annyi az igazság, hogy a tájainkon megjelenő – magukat testvéreknek nevező – 



husziták  ezen  falvak  jóval  korábban  épült  gyakran  stratégiai  szempontból  fontos,  jól  védhető 
magaslatokon található templomait elfoglalták és hevenyészet módon erőddé alakították át.  Erre 
talán a legkiválóbb példa tájainkon a Lucska fölötti ormon álló templomrom, amelyik támfalakkal 
erősített egykor magas kerítőfalával és zömök sarokbástyájával sokkal jobban hasonlít egy kicsiny, 
de jó stratégiai pozíciókkal rendelkező erődítményhez, mint templomhoz.

A vidéki templomokkal szinte teljesen azonos sorsra jutott  Rozsnyó város plébániatemploma is. 
Rozsnyó legrégebbi épülete (1303) olyan hatalmas károkat szenvedett el e néhány harcokkal terhes 
évtized alatt, hogy a huszita testvérek végleges kiűzetése utáni időszakban – a 15. és a 16. század 
fordulóján és az azt követő években –  Bakócz Tamás esztergomi érseknek óriási erőfeszítésébe 
került annak újjáépítése és ismételt berendezése.

Rozsnyó vonatkozásában a huszitáknak volt némi közük az akkor már nem túl nagy jelentőséggel 
bíró  rozsnyói  várhoz is,  mely  a  mai  köztemető  nyugati  peremén  volt.  Ezt  is  gyorsan 
szükségleteikhez idomították és több csatában is megvédték.

g. Gömör a török hódoltság korában  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904 
Mikulik József: Magyar kisvárosi élet 1526-1715, Rozsnyó 1885



Gömör vármegye  1542-ben hódolt meg a töröknek. Az ugyanis elfoglalta  a megyét déli irányból 
védőbástyaként oltalmazó  Fülek várát. Ezzel, mint maga az ország, a megye is részekre szakadt. 
Gömör megye déli része közigazgatásilag is az  Oszmán Birodalom része lett a nem megszállt 
területek pedig a török állandó fenyegetésének árnyékában éltek.

A megye  nemességének  magatartását  is  lényegében  a  kialakult  politikai  helyzetből  táplálkozó 
érdekei határozták meg. Vegyük példának Bebek III. Ferenc vagy a murányi Basó Mátyás esetét, 
akik rablólovagok módjára hol a török szövetségeseként, hol a törökkel szembekerülve fosztogatták 
a  megye lakosságát.  A kialakult  helyzetet  még bonyolítják a  Bocskai  Istvánnal kezdődő majd 
Bethlen Gáborral,  I. Rákóczi Györggyel és  Thököly Imre nevével fémjelzett rendi felkelések, 
melyek végül II. Rákóczi Ferenc Habsburg-ellenes felkelésébe és szabadságharcába torkollottak. A 
lakosság szenvedéseit ebben az időben az állandó sarcoltatás mellett még a gyakori pestis járványok 
is szaporították. Hogy a helyzet még tovább bonyolódjon ez a korszak lett a reformáció korszaka 
is, ami vallási szempontból osztotta meg a megye lakosságát.

h. Rákóczi szabadságharcának gömöri eseményei és vonatkozásai  

Ajánlott irodalom:

Császár Mihály: Rákóczi Rozsnyón, In A rozsnyói katolikus főgimnázium értesítője 1905/1906
Rákóczi Ferenc: Emlékiratok, Szépirodalmi Kiadó Budapest 1985

A  Rákóczi  szabadságharc minden  bizonnyal  legfontosabb  megyebeli  eseménye  Rozsnyó 
városához kapcsolódik.  1706 november 26-án ugyanis  díszes  kíséretével  a  városlakóinak nagy 
ünneplése közepette a városba érkezett maga a „Nagyságos Fejedelem”, II. Rákóczi Ferenc.

i. Az 1848/49 –es Magyar Forradalom és Szabadságharc eseményei  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848/49, Zrínyi Kiadó Budapest 1983
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai, Zrínyi Kiadó Budapest 1988
Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, Gondolat Budapest 1976

j. 1848/49 – gömöri, rozsnyói események  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904

Az  1848/49-es  forradalom és  az  azt  követő  szabadságharc  ideje  Gömör megye  és  azon  belül 
Rozsnyó és környéke szempontjából eseményekben, fordulatokban gazdag időszak volt.



k. Gömör az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában  

Ajánlott irodalom:

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben VI., Budapest 1900
Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken, Lilium Aurum Dunaszerdahely 2000
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904

Gömör történetének szempontjából az 1867 és 1918 közötti időszak a kezdeti évek, néhány évtized 
bizakodását,  fellendülését  kivéve  a  jószerével  napjainkig  tartó  hanyatlás  korszakaként  is 
jellemezhető.  A kezdeti  időszakban  komoly  lökést  adott  a  fejlődésnek  a  megyét  is  az  ország 
vérkeringésébe  bekapcsoló  vasútvonalak  kiépülése,  ami  egyrészt  kedvezett  az  ipari  fejlődés 
felgyorsulása  szempontjából,  másrészt  azonban  akaratlanul  is  hozzájárult  a  kézműipar  a  céhes 
mesterségek  fokozatos  háttérbe  szorulásához  is.  Egyre  kevésbé  voltak  versenyképesek  a 
magánkézben  lévő  vasipari  vállalkozások.  Azok  fokozatosan  egyesültek  míg  végül  nagy 
részvénytársaságokká álltak össze. A megye európai mércével is korszerűnek mondható iparának a 
18. század végén és a 19. század első felében kivívott országos szerepe és jelentősége lassan köddé 
foszlik és a monarchia felbomlásával végleges válságba jut.

l. Népi kultúránk emlékei  

Ajánlott irodalom:

Balassa M. Iván: A parasztház története a Felföldön, Miskolc 1994
Gömör néprajza, Szerk Újváry Zoltán, Debrecen 1985
Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku, Bratislava 1998
Thain János – Tichy Kálmán: Kisalföldi és gömöri népi építészet, Budapest 1991

Köztudott,  hogy  a  sok  nemzetiség  alkotta,  a  környező  világ  hatásait  tárt  kapukkal  befogadó, 
kulturális szempontból is igen sokszínű Magyarország területén a népi kultúra páratlanul színes és 
sajátos változatai alakultak ki és éltek egymás mellett.  A történelmi Gömör területe az évszázados 
történelmi fejlődés folyamán ezen belül is egészen sajátos területnek számít.

Gömörben  a  természeti  adottságok  kínálta  változatosság  és  a  lakosság  nemzetiségi  tekintetben 
kialakult összetétele következtében valamint a korábbiakban említett távolabbra mutató kapcsolatok 
és távolabbi területekről érkezett és befogadott hatások ötvözésével létrejött, szinte ”Magyarország 
kicsiben” –ként jellemezhető helyzet alakult ki.

E  témakörnek  is  voltak  gömöri  kutatói,  akik  közül  feltétlenül  meg  kell  említenünk a  rozsnyói 
születésű statisztikust Magda Pált, a közeli Mártonházán lelkészkedő Bartholomaeides Lászlót, a 
berzétei  Máriássy családnál  nevelősködő  Erdélyi  Jánost,  a  népszerű  gimnáziumi  tanár 
Komoróczy Miklós Edét, a festőművész  Tichy Kálmánt, a rozsnyói származású  Gunda Bélát 
néprajzkutató és a szerteágazó érdeklődésű nagyrőcei Reuss család tudós tagjainak neveit.

Gömör néprajza azonban napjainkban is a kutatás reflektorfényében van.  1985-ben a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszéke  Újváry Zoltán vezetése alatt nagyszabású néprajzi kutatóprogramot 
indított. E program keretén belül mára kisebb könyvtárra rúgó feldolgozás látott napvilágot.



m. A legjelentősebb gömöri nemesi családok  

Ajánlott irodalom:

B. Kovács István: Gömörország, Kalligram Pozsony 1997
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai, Méry Ratio 2001
Prokopp Mária: Középkori freskók Gömörben, Méry Ratio 2002

Nyolc évszázados történelmünk úgy hozta, hogy az ismert történeti fejlődés keretében e kincseket 
rejtő táj számos jelentős magyar nemesi család bölcsője lett. Mint sok más kérdéskörben e területen 
is  rendkívül  kedvező  helyzetben  érezhetjük  magunkat,  hiszen  Mihályfalusi  Forgon  Mihály 
személyében  rendelkezésünkre  áll  saját  gömöri  kútfőnk,  aki  emberfeletti  munkával  megalkotta 
máig forrásértékű művét a „Gömör-Kishont vármegye nemes családai“ című munkáját.

n. Rozsnyó és környéke legjelentősebb személyiségei  

Ajánlott irodalom:

Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig, Móra Kiadó 1985
Garaj, Ľudovít: Gemer a Malohont – Kultúrna a literárna tradícia maďarskej proveniencie, STIMUL 
Bratislava 1997
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben, Miskolc 
1997
Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón, Méri Ratio 1999

Rozsnyó immár több mint hét évszázados története magában hordozta annak a lehetőségét, illetve 
szükségszerűségét,  hogy  fontos  kulturális  szerephez  jusson  illetve  pótolhatatlan  kultúrtörténeti 
szerepet töltsön be Gömör megyében, de kisugárzása évszázadokon keresztül érvényesült messze a 
megye határain túl is.

Mik voltak ennek az okai és a feltételei?

- A lakosság nemzetiségi összetételének sokszínűsége.

- A bányászatnak és a korán szerveződő kézműiparnak valamint a velük szükségszerűen együttjáró 
kereskedelem  folyománya  képpen  kiszélesedő  ismeretek,  az  idegen  kultúrák  területén  szerzett 
tapasztalatok és az azokkal szembeni befogadókészség mentén polgárosodó lakosság nyitottsága és 
kultúraszeretete.

- A városban a már a 16. század derekától bizonyíthatóan működő iskolák szerepe.

-  Az  egyházi  intézmények,  szerzetesrendek  (jezsuiták,  ferencesek,  premontreiek)  hatása  és 
gyakorlati jelenléte, szerepe.

- A város 1776-ban való püspöki székhellyé válása.

- A 17. és a 18. század fordulójától bizonyíthatóan meglévő és munkálkodó nyomdák jelenléte a 



városban.

- És a mindezekből szervesen következő gazdag kulturális élet.

Néhány konkrét példa:
Blaha Lujza
Cházár András
Czabán Samu
Czinka Panna
Decsy Sámuel
Fellegi Viktor
Ferenczi István
Gyöngyösi István
Hatvani István
Holló Barnabás
Izsó Miklós
Jekelfalussy József
Kuchta Klára
Madarász Viktor
Magda Pál
Mihályfalusi Forgon Mihály
Mikulik József
Pákh Albert
Pósa Lajos
Sunyovszky Szilvia
Szabó Ottó
Szilassy János
Sztehlo Ottó
Tichy Gyula
Tichy Kálmán
Rudnai Gyula
Tompa Mihály
Tóth Ede
Vass László
báró Vécsey Károly,

akik  mind  a  megye  területén  születtek  és  akkor  még  nem  szóltunk  azokról  akik  más  módon 
kapcsolták  össze  személyes  és  szakmai  sorsukat  a  megye  kulturális,  politika  vagy tudományos 
életével.

p. Rozsnyó története

Ajánlott irodalom:

Dejiny Rožňavy I., II., Košice 1978
Hazslinszky Rezső: Kalauz Rozsnyó és vidéke számára, Rozsnyó 1910
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Mikulik József: Magyar kisvárosi élet 1526-1715, Rozsnyó 1885
Pósch József: A Rozsnyói Társalgási Egylet százéves története 1831-1931, Rozsnyó 1932



r. Krasznahorka története  

Ajánlott irodalom:

György, Tibor – Kusák Dalibor: Krásna Hôrka a Betliar, Osveta 1985
Janota, Ľudovít: Slovenské hrady, Tatran Bratislava 1975
Polla, Belo: Hrady, kaštiele na východnom Slovensku, Košice 1980
Slivka, Michal – Vallašek, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku, Košice 1991
Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra, Madách Pozsony  1979
Takács Tibor: Felvidéki várak, Zrínyi Kiadó Budapest 1999

s. A Szádelői-, Áji- és Barkai-völgy környékén található műemlékek  

Ajánlott irodalom:

Magyarország vármegyéi és városai, Abaúj-Torna vármegye, Apollo Budapest 1904

Bár ez a természeti szempontból páratlanul szép és egyedülálló terület csak igen későn (1881-ben) 
került  a megyéhez és akkor is csak részben, mind történelmi, mind pedig turisztikai szempontból a 
tájegység egyik legérdekesebb és legértékesebb területe.

A Szádelői-  és  a  Barkai-völgy  a  történelem  előtti  időkben  fontos  kereskedelmi  útvonal  volt, 
biztosította a Tornai-medencéből a Rozsnyói-medencébe való átjutás lehetőségét. Tudjuk, hogy a 
völgyet szegélyező égbenyúló magaslatok számos barlangjában, nyiladékában kerültek elő őskori 
leletek és a bronzkor időszakából kincsleletek is mesélnek a völgyön való átkelés nem kis veszélyeit 
vállaló kereskedők nem minden esetben vidám sorsáról.

Legutóbb  az  1980-as  évek  elején  került  elő  Szádelő  falu  völgyfelőli  végén  egy  igen  jelentős 
bronzkori kincslelet, melynek leletkörülményei és tartalma sok mindent elárult a korszak életéről és 
rossz  sorsra  jutott  tulajdonosáról  egyaránt.  A völgy  mélyében  kanyargó  útvonalat  a  fennsíkok 
peremén elhelyezkedő őskori telepek és erődítések lakói ellenőrizték.

Torna

A  későbbi  korszakokban  a  Szádelői-völgy túlsó  végében  az  egykor  fontos  szerepet  betöltő 
középkori  Tornai  vár őrködött.  A vár  egy  366 m magas  dombon  áll  a  Bódva folyó  síkságán 
elterülő  Torna városka fölött.  Egykor  Torna  vármegye  székhelye  volt.  Az Árpád-korban  Torna 
királyi birtok volt s csak a tatárjárást követő időszakban épült ki erős várrá. IV. Béla király a várat 
és  a  hozzá  tartozó  birtokokat  1243-ban  Bebek  Mátyásnak adományozta.  A várat  1441-ben 
elfoglalták a husziták, akiktől rövidesen újra a Bebekek kezére került.

A 16. század második felében a vár a  Mágócsyak birtokába jutott, ám a család kihalásával 
visszaszállt  a koronára.  A várat  1678-ban  Thököly Imre foglalta el  és tudta is tartani hét  éven 
keresztül. Akkor azonban a várat Schultz császári generális visszavette és le is romboltatta. Azóta 
rom, csak a legutóbbi években kezdte meg egy lelkes kis csapat a romantikus romok kiszabadítását 
az  azt  már  szinte  teljesen  benövő  buja  vegetációtól.  Torna  a  Kassára  vezető  főútról  is  látható 
temploma szintén az Árpád-korban épült és a vidék értékes műemlékeinek sorába tartozik. Azon 
belül is azok közé, melyek még közel sem tárták föl minden titkukat. A templomtól nem messze 



tágas parkban található a vidéken egykor birtokos gróf Keglevich család későreneszánsz stílusban 
a 17. században épült és a 19. század elején klasszicista stílusban átépített saroktornyos kastélya.

Tornagörgő

A ma is az Abaúj-Torna vármegye örökébe lépő Kassai kerületbe tartozó falu figyelemre méltó 
történelmi emlékekkel rendelkezik. Palota elnevezésű része máig őrzi múltja azon részének emlékét 
amikor ott  IV. Béla királynak kedvelt vadászkastély állt,  melyben gyakran vendégeskedhettek a 
királyi  udvar  magas  rangú  külföldi  vendégei.  Így  kerülhetett  Tornagörgő földjébe  Bucalego 
velencei gróf pecsétgyűrűje is, melyet a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján fordított ki abból egy 
helybeli gazda ásója. Fontos és értékes műemlékünk a falu római katolikus temploma, mely minden 
valószínűséggel  tájaink  egyik  legkorábbi  egyházi  épülete,  ám  ezt  még  egyszer  egy  teljeskörű 
régészeti és műemléki kutatásnak kell majd bebizonyítania.
Az említett templomban látható  Bebek György csodálatos vörösmárvány sírköve, mely későbbi 
korareneszánsz szobrászatunk kivételes előfutára.
A sírkőhöz legenda is tartozik. A széles vidéken rettegett és gyűlölt kényúr sírköve holta után nem a 
mai helyére a templom falába lett elhelyezve, hanem azt a templom bejáratának küszöbébe építették 
be, hogy azt a templomba belépők egytől-egyig lábbal tiporják.
A faluban  egykor  számos  vizimalom  működött.  Mára  csupán  egy  áll  úgy-ahogy  a  katolikus 
templom közelében.

Az a  néhány még fellelhető  parasztház,  melyeknek omladozó díszei  egykori  rendkívül  igényes 
építőiről  és jómódú gazdáiról árulkodnak csak töredéke mind annak a népi  építészeti  kincsnek, 
amelyet a közeli vasgyárban kínált jól fizetett munka eredménye jellegtelen kockaházakkal váltott 
ki. 

Barka

A völgy másik végében található Barka búcsújáról híres faluja, melynek néhány még megmaradt 
parasztházán kívül elsősorban középkori eredetű temploma és a falu központjában 
álló egykori vadászkastély a legfőbb nevezetességei.

A templommal  kapcsolatban  érdekes  lehet  megemlíteni,  hogy  a  Budapesti  Nemzeti  Galéria 
középkori  gyűjteményében  látható  egy csodálatos  későgótikus  Szt.  Borbála szobor,  melyről  a 
felirat  azt  tartja,  hogy  Barka  templomából  származik.  Hatalmas  méretei,  a  feltételezés,  hogy 
eredetileg  egy  szoborpár  egyikéről  lehet  szó  és  a  művészi  megformálás  kimagasló  színvonala 
azonban arra engednek következtetni, hogy a két szobor (Szt. Katalin és Szt. Borbála) valójában a 
rozsnyói  plébániatemplom részére  készülhettek  a  16.  század elején  lezajlott  gyökeres  átépítés 
keretében, amikor a templom belsejét is új oltárokkal és szobrokkal díszítették. 1776 után, amikor a 
plébániatemplomból püspöki székesegyház lett és a korábbi, javarészt még középkori berendezést 
új berendezési tárgyakkal cserélték ki, kerülhetett az egyik szobor Barkára és a másik pedig vagy 
végleg elveszett, vagy még rejtőzködik valahol.

A falu másik nevezetessége a 18. század második felétől ott birtokos gróf Zichy-Ferraris család 
által  a század végén emelt  kastély.  Az épület  a 19.  század végére a  Rozsnyói Takarékpénztár 
birtokába jutott, majd a Horthy-család vadászkastélya volt. 
Ma községháza.

Lucska

Ez  a  minden  tekintetben  kellemes  és  takaros  Csermosnya-völgyi falu  részben  fennmaradt 
történelmi településszerkezete és a relatíve szép számban megőrzött hagyományos épületei révén 



ma műemlékileg védett  övezet.  A település szinte példája lehetne a faluturizmus szempontjából 
érdekes  és  eredményekkel  kecsegtető  próbálkozásainak.  Legnagyobb  nevezetessége  a  falu  fölé 
emelkedő  sziklaormon  található  középkori  templomrom.  Ezt  a  helybeliek  huszita  templomként 
tartják  számon,  de  legkevesebb  másfél  évszázaddal  a  husziták  gömöri  megjelenése  előtt  épült. 
Erődfala és annak zömök, bástyaszerű tornya azonban már leginkább a huszitákhoz köthető.  Az 
1980-as  évek  elején  a  helyi  lakosok  részvételével  megvalósított  műemléki  állagmegóvás 
eredményeképpen rendkívül  hangulatos  és  romantikus  látnivalóval  gazdagodott  a  vidék.  A falu 
szélén még nem régen láthatóak voltak a lucskai vashámor omladozó falai.

Kiskovácsvágása

A falunak nincsen  különösebb nevezetessége,  de csodálatos  fekvése,  az  őt  körülvevő érintetlen 
természeti  környezet,  a  levegőt  szennyező  ipari  létesítmények  teljes  hiány  és  a  gyér  átmenő 
forgalom azt ideális üdülőfaluvá tehetnék. Neve azonban régi vasműves hagyományokra utal.

Dernő

Hajdan Krasznahorka várának tartozéka volt, majd a Bebekek kezéből az Andrássyak birtokába 
került.  A  falu  minden  bizonnyal  legnagyobb  nevezetessége  lehetne  az  Andrássyak  egykori 
vasgyárának mára egyre fogyatkozó maradványa.  Óriási  vonzerővel bírhatna a Magyarországról 
érkező  látogatók  számára  pusztán  abból  a  tényből  kifolyólag,  hogy  itt  készültek  a  budapesti 
Széchenyi-Lánchíd egyes tartóelemei. Egy sérült példányuk a krasznahorkai vár udvarán látható. 
Ez azonban nem minden, mert bár azt senki sem szokta emlegetni itt készültek a pesti Dunakorzó 
és a budai  Vársétány mellvédkorlátai is. Érdekesség talán, hogy az itteni vállalkozása alapján is 
méltán „Vasgrófként” emlegetett  Andrássy Manóról mintázta  Jókai Mór a  Fekete gyémántok 
című regénye főhősét Berend Ivánt. Azonkívül áll még – bár szinte a felismerhetetlenségig átépítve 
és jó néhány éve teljesen kihasználatlanul – az Andrássyak falubeli kastélya is, melyet a 18. század 
végén Andrássy István építtetett.
Dernő  határában  zajlott  az  az  1849-es  nevezetes  ütközet,  melyben  a  Krasznahorka  Váralján 
eltemetett Hokky István oly hősiesen szállt szembe a cári orosz fegyveresekkel.
Dernő  határában  található  a  Som-hegy,  melyről  a  legenda  azt  tartja,  hogy Krasznahorka  vára 
eredetileg arra épült volna, de a nappal felépített falakat a tündérek éjjel áthordták a Krasznahorka 
fölé tornyosuló kúpalakú hegy tetejére.

Hárskút

Úgy vélem, hogy jogos és szükséges, hogy Hárskút falvát is e helyen említsük. Hárskút is a vidék 
legkorábbi  falvainak  sorába  tartozik.  Bár  arculatát  a  modern  kor  szinte  a  felismerhetetlenségig 
megváltoztatta ékesen árulkodik erről páratlan értéket képviselő középkori temploma. Hárskút neve 
igen korán, egy 1141-es évszámmal kapcsolatosan bukkan föl.  Pázmány Péter ugyanis megemlít 
egy  Melli  Fons nevű  települést,  melynek  határában  a  franciaországi  eredetű  cisztercita rend 
képviselői megtelepszenek és és az uralkodó jóváhagyásával kolostort alapítanak. Bár a későbbi 
elemzések  az  említett  adatot  hibásnak  ítélték,  azt  egy  írországi  cisztercita  kolostorral  való 
összetévesztés rovására írják, tény, hogy a faluban áll egy románkori templom, mely a 12. század 
derekán épülhetett s eredetileg Szűz Mária tiszteletére szentelték. Ez a templom, mely a legutóbbi 
régészeti  feltárások  fényében  egy  kolostor-komplexum része  volt  azonban  nem a  ciszterciták, 
hanem a benedekrend kolostorához tartozott.
Ezt  egyértelműen  bizonyítja  a  néhány  évtizeddel  ezelőtt  végzett  külső  javítás  során  előkerült 
románkori rész szép műemléki helyreállítása és bemutatása, ami a templomot a megye legrégebbi 
épített emlékei közé sorolja.
A hárskúti templom joggal a gömöri középkori festett templomok csoportjába sorolható, hiszen az 



1980-as  évek elején végzett  kutatás  itt  is  középkori  falképrészletekre bukkant,  melyek azonban 
anyagiak híján ma még nem feltárhatóak és restaurálhatóak.
Hárskút  kapcsán  érdekes  megjegyezni,  hogy  a  falu  szerepel  IV.  Béla király  1243-as 
adománylevelében is, mely több településünk nevének első írásos említését tartalmazza. Az említett 
oklevél szól a kolostorról,  de szól a vele szomszédos királyi  földekről is melyeken az uralkodó 
kedvelt kastélyát is megemlíti.

t. A gömöri bányászat története és tárgyi emlékei     

Ajánlott irodalom:

Eisele Gusztáv: Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monográfiája, Selmecbánya 
1907
Kočiš-Makovíny-Reiser: Baňa Rožňava historická a súčasná, Košice 1990
Magyarország vármegyéi és városai, Gömör-Kishont vármegye, Apollo Budapest 1904
Šarudyová, Mária: Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí, Košice 1989

A gömöri bányászat évezredes múltra tekinthet vissza. Mint láttuk gyökerei messze az őskor idejére 
nyúlnak vissza. Némi, nem minden jogalapot nélkülöző, túlzással állíthatjuk, hogy a bányászatnak 
kulcsfontosságú szerepe volt  a  megye sorsának alakulásában.  A bányászat  középkori  céltudatos 
fejlesztésének  köszönhetően  került  sor  a  német  ajkú  lakosság  több  hullámban  megvalósított 
betelepítésére és  ezzel  a  régió  bekapcsolására  az  érc  és  a  bányászat  szolgáltatta  nyersanyagot 
feldolgozó európai ipar és kereskedelem vérkeringésébe.

Metercia.
A rozsnyói plébániatemplom talán egyik későközépkori szárnyasoltárához 1513-ban L. A. mester 
által  festett  táblakép  páratlan  hűséggel  és  részletességgel  ábrázolja  a  korabeli  bányászati  és 
kohászati tevékenység legapróbb mozzanatait.

Emlékek:

Alsósajó – vasolvasztó
Csetnek – vasolvasztók, rézhámor
Csucsom - vasolvasztó
Dernő – vasolvasztó, vasárúgyár
Dobsina – Magyarország első magaskemencéje (Lányi Pál)
Hizsnyó – vasolvasztó, vasárúgyár
Lúcska - vasolvasztó 
Oláhpatak – vasolvasztó
Pohorella – vasolvasztók, vasárúgyár
Rákosbánya – vasolvasztó
Rozsnyó – több vashámor és olvasztó
Szalóc-Gombaszög – vasolvasztó
Szirk – vasolvasztó
Tiszolc - vasolvasztók
Vashegy – vasolvasztó

Az  említett  helyszíneken  kívül  a  középkor  századaiban  a  hegyvidéki  Gömör  csaknem minden 
településén  működtek  vashámorok  és  kisebb-nagyobb  olvasztókemencék,  melyek  hatalmas 



mennyiségű vasércet dolgoztak fel.


