
Az egykori gömöri bányavidék 
középkori műemlékeiről 

A másfélszáz évig tartó török megszállás megközelítőleg a mai Magyarország területén állandósult és 
így éppen az ország szívében enyészett el öt évszázad építőkultúrájának javarésze. Ebből fakad művészet-
történetünk azon ismert topográfiai sajátsága, hogy a középkorból fennmaradt építészeti műemlékek 
qagyobb hányadát mai országhatárainkon túl találjuk. 

Ez alkalommal egy viszonylag kevésbé ismert - ma szlovákiai - terület: az egykoriGömör vármegye 
északi felén húzódó bányavidék műemlékeit szeretnénk pár szóval bemutatni. 

A megye úgy földfelszíni adottságai, mint településrendje által két határozottan elkülönülő tájegy-
ségből állott. Déli fele lankás, a Rima és a Sajó folyók tágas lapályainak táji-települési arculata élesen elüt 
az északon magasodó hegyvidék zord világától. A hagyományos, máig fennálló etnikai különállás (a déti 
Gömor-vidék ma is színmagyar lakosságú) és a jelzett „műemlék-topográfiai körülmény", a török idők 
háborúinak pusztítása is határt von a vidéken: a füleki bég portyázásai inkább a védtelenebb déli részeket 
sújtották, pedig igazi rabolnivakS a megye északi felében, a Gömör-Szepesi Érchegység szűk völgyeibe 
települt bányászközségek ben-városkákban volt. 

Mjg tehát az egykori vármegye déli vidéke főként a néprajzosok számára jelent gazdag kutatási tere-
pet, az északabbra eső folyóvölgyekben a régi idők építészete, művészete iránt érdeklődők 
csodálkozhatnak el a fenséges tájban megbúvó középkori emlékek bősége láttán. 

Az ércekben gazdag hegyek barlangjai, az enyhe déli folyóvölgyek ősidőktől fogva lakottak. A honfog-
lalás kori GömörTŐl Anonymus tudósít: az alföldi legelőket birtokba vevő magyarság mint határterületét 
gyepűvédő katonanépekkel, az ún. ,gömör őrökkel" telepíti be. Tudjuk, hogy a felvidék hegyes területei-
nek megszállása évszázadokra nyúlt, ennek folytán a Gömör-vidék tartósan határövezetté, gyepűelővé 
vált. Az ilyen helyeken nehéz a dolga a településtörténet kutatójának, mert az esetlegesen itt élt, és a 
megszálló népelemek mellett a vendég- és segédnépek színes mozaikja rajzolódott ki, az idő múlásával 
egyre inkább összemosódva. Látni fogjuk azonban a huzamosabb határőrizet kései és közvetett bizonyí-
tékait a környék számos Árpád kori templomában: a feltűnő számú Szent László-falképábrázolás ugyan-
is itt a Rima-völgyben, csakúgy, mint a Székelyföldön vagy a nyugati országhatár mentén, elsősorban a 
korai gyepűvidékek mentén fordul elő, lakóiknak egészen a XIV. századig élő hagyománytudatát bizo-
nyítva a határainkat védő lovagkirály kultuszával 

A környék későbbi betelepülésében és középkori történetében a gömöri hegyek korán felfedezett 
gazdag nemesérc- és ásványkincse játszotta a főszerepet. Már a tatárjárás előtt említenek Rozsnyó táján 
arany- és ezüstbányákat, a XIII. század derekától azután megindul északról, a Szepes-erdő felől a főként 
sziléziai eredetű bányászok beáramlása a megye északi részébe. E telepesek - hospesek - irtványtelepei-
ből fejlődtek a XIV-XV. századra a bányavidék városai, községei, amelyek megerősödését királyaink 
szabadalmas jogok, kiváltságok adományozásával nagymértékben segítették. A korai határvédő népele-
mek mellé ily módon megült németség az általa közvetített magasabb szintű technikát a hely kulturális-
művészeti hagyományaiba oltotta, mely a későbbi századok során pompásan kivirágzott. 

Kirándulásunk kiindulópontjául a környék legnépesebb és a középkor óta legjelentősebb városát 
Rozsnyót (Roznava) választjuk, amelyet ott alapítottak a II. Endre király által behívott szász bányászok, 
ahol a gyors folyású Sajó kiszalad a hegyek közül. Bár alkothatunk némi fogalmat a XV-XVI. század 
fordulóján fénykorát élt város egykori gazdagságáról, hiszen Rozsnyó 1487-től a hét legmódosabb felső-
magyarországi bányaváros szövetségének is tagja volt, ennek emlékeit azonban épp a város déli irányból 
való nyitottsága miatt sodorhatták el a XV-XVII. század háborúinak kíméletten viharai. 

A tágas négyszögletű főtér múlt századi kisváros hangulatával fogadja az érkezőt. Itt, az egykori piac-
téren találjuk a város egyetlen középkori eredetű műemlékét is, az északi házsorba épülve. 1304-ben már 



bizonyosan áDt e helyen Rozsnyó plébániatemploma, melynek átépítése csúcsíves ízlésben a XV. század 
második felére esik. 1507-re készült el a kórus kőből faragott szentségháza. 1513-ban a bányászpolgárok 
fogadalmi Szt. Anna-képe került az oltárra. A táblakép hátterében a korabeli bányaművelés jelenetét 
örökítette meg jó kvalitású festője. 1516-ban a város kegyura, Bakócz Tamás esztergomi érsek építtetett 
kápolnát a hajó északi oldalához a Szent Kereszt tiszteletére, ennek díszkapuját a prímás címerével a 
raguzai Vince mester faragta. 

Az 1526 után a háborúktól sokat szenvedett és bányáinak fokozatos kimerülése folytán elszegénye-
dett várost 1776-ban Mária Terézia katolikus püspökség székhelyévé tette s az ezáltal székesegyházzá 
emelkedett parochiális templomot ezután építik át barokk formában. Az említett középkori műrészlete-
ken kívül a templom hálóboltozata vészelte csupán át az újjáépítést. A középkori Rosenau erődítéseiből 
csak egy bástya romjai maradtak meg mutatóba. 

A városból északnak, Dobsinán át vezet romantikus szépségű hegyi út a Szepességbe, keletre pedig a 
szomszédos Krasznahorka vára magasodik. Mj azonban nyugat felé vesszük az útunkat és a Csetnek fo-
lyócska völgyében megkezdjük az egykori gömöri bányavidék középkori műemlékeinek sorbavételét. 

Ma már csak szerény, falusias hely a vidék egykori kereskedelmi központja: Csetnek (Stitnik), amely-
nek 1328-ban adományozta Károly Róbert a korponai jogokat, így téve szabadalmas várossá. E helyen 
alakult ki a XIV-XVI. században a környékbeli bányásztelepek legfontosabb piaca, messzi tájak kultúrá-
jának, művészetének közvetítőállomása. Az alacsony házak szegélyezte, orsóformán kiszélesedő főutcát 
délen hatalmas gótikus templom zárja le. Tört kőből rakott falai, vaskos, repedezett harangtornya árká-
dos-hagymakupolás zsindely sisakjával hét évszázad viharait látta elvonulni erre. 

Belépve a XIII. század második felétől legkevesebb négy korszakban épült hatalmas bazilikába, a kö-
zépkori műrészletek olyan bősége fogad, amit itt még felsorolni sincs helyünk. Négy rétegben elénk táru-
ló falfestményeinek összfelülete, ikonográfiái programjának változatossága, az egymást követő rétegek 
művészi színvonala egész középkori emlékanyagunkban példátlan, emellett építészeti részletei, gótikus 
boltozása és kő síremlékei, a városi tanácsurak fafaragott ülőpadjai, a középkori címerek, fegyverek, az 
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1454-ből való bronz keresztelőmedence stb. szinte valóságos múzeummá teszi ezt az ódon egyházat, 
amely 1554 óta az evangélikusoké. Szentélyétől északra kicsiny kápolna XV. században megkezdett, 
majd ismeretlen okból félbehagyott falazása, bottindítása nyújt az építésznek szakmai szempontból is 
egyedülálló tanulságot. A csetneki evangélikus templom a történelmi Magyarország legjelentősebb közép-
kori emlékeinek egyike, mai, sajnálatosan elhanyagolt külleme ellenére felejthetetlen élmény megszemlél-
ni. 

A templomtól két-háromszáz méternyire délre, a folyócska partján gótikus vízivár hengeres saroktor-
nyai romladoznak, átépített traktusában iskola kapott otthont. 

A várostól délre a Csetnek kiér a hegyek közül és Pelsőc (Plesivec) - a valamikori megyeszékhely -
már a Sajó tágas lapályán, a két folyó és több fontos útvonal találkozásánál alakult ki. A török időkben 
itt vezető hadiút okozta a mezőváros vesztét: 1558 nyarán a hódítók kifosztották és felperzselték. Ekkor 
égett le a gótízlésű temploma is. A ma látható egyhajós egyházat a XVII. században építették újjá romjai-
ból a reformátusok, és csak 1932-ben bukkantak elő a XIV. század végén épült Bebek-kápolna ragyogó, 
érett gótikus részletei. A sokszög záródású szentély külső déli falán hasonló korú falfestmény:Szent Ist-
ván és László királyok kardos alakjai, a templomban a vidék híres főúri családjának, az Ákos-nembéli 
pelsőci Bebekek XV. századi sírkövei láthatók. 

A csetnek-völgyi szárnyvasút felső szakaszán elérhető, aragonit barlangjáról nevezetes Ochtina (1906-
1920 között Mártonháza) már a XIII. századi bányásztelepek egyike, melyet a helybéliek hagyománya 
szerint nyolc német bányász alapított. A gyönyörű fekvésű hegyi falu evangélikus templomának vaskos 
tornyán a román stílusú ikerablakok még a megtelepedés korát idézik, a fél-nyolcszög záródású szentély 
azonban már csúcsíves, XIV. századi. A szentélybelső egészét falfestmények borítják, amelyek keletke-
zési koruk, technikai ismérveik és ikonográfiái tartalmuk által rokonai a közeli Gecelfalva (Kocel'ovce) 
evangélikus temploma szentélyfreskóinak. A környéken az 1300-as évek végén dolgozott mester a szent-
írás legendáit szinte képregénnyé dolgozta föl, az egyik helyen megkezdett történetet a következő temp-
lomban folytatva. E kis templomok díszítése persze magán viseli a „nagy" Csetnek közvetítő és példamu-
tató hatását. 

Gecelfalván finomabb építészeti részleteket is megfigyelhetünk, a szentélyboltozat feltűnően magas 
(a szentély mindkét helyen sokszögzáródású), s a templom nyolcszögletes gót tornya messzi vidéken pá-
ratlanul áll. A korábbi keletkezésű sekrestyébe nyíló csúcsíves vasajtó a XIV. század remeke. 

E településeket valójában az itt is birtokos Ákos nemzetség csetneki ága alapította 1243 után, s ún. 
soltészeik vezetésével költöztek be messze földről érkezett lakóik. Az Ochtina helynév valószínű töve 
(acht = nyolc) tán csak a faluban máig élő eredethagyományt táplálja, a szomszédos Restér (Rostar) 
nevének eredeti alakja azonban bizonyosan német vaskohászati műszó. Széles, térszerű főutcájának sarkán 
álló szerény, falusias temploma a XIII-XIV. század fordulójának átmeneti stílusát tükrözi. A zömök to-
rony kis téglányforma hajó előtt ül, a szentély egyenes záródású, ablakai lőrés keskenységűek. A fedél-
szék régi ácsmesterek ügyes kezeit dicséri. 

A hegyekből dél felé siető folyók mentén kialakult piacközpontok közül a kis Murány-völgyi bánya-
város, Jolivá (JelSava) jelentősége a középkoron át Csetnekével vetekedett, váras hely is volt, azonban 
csupán a történelemkönyvek lapjairól értesülünk erről, mert az egykori Eltsch semmi régiségét nem őriz-
te meg. 

Pedig a közelben egy kis falucska, Hizsnyó (ChyJfné pri Revúci) ízelítőt ad a középkor gazdag díszí-
tőművészetéből. Katolikus templomának alaprajza a kora gótikus gömöri egyházaknak azt a csoportját 
példázza, melynek első példáját Restéren láthattuk. Az egyenes szentély záródású templom az átmenetet 
képviseli a vidéken a korai, félköríves apszissal, és a későbbi, oktogonális végfallal záruló szentélytípus 
közt. Egyenes harántfallal lezárt kicsiny négyszögű szentély jellemzi majd a Rima-völgy Árpád kori temp-
lomainak többségét is. 

A bájos kis hizsnyói templomban szinte elfeledteti velünk a gazdag falképanyagot a széles környék 
egyetlen ép gótikus szárnyasoltára. Középszekrényének imádkozó Madonna-alakja kétségkívül emlékez-
tet a lőcsei Betlehem Máriájára s tán ez is oka, hogy a világhírrű Pál mester, vagy műhelye művének tart-
ják e csodaszép faszobrot is. Az oltárszárnyak festett tábláin három újtestamentumi jelenetet és a sárkányt 
legyőző Szent Györgyöt, böjti oldalán két álló szent alakját örökítette meg az 1500-as évek elején dolgo-
zott festő. Ez az emlék a Szepesség és az alsó-magyarországi bányavárosok ez idő tájt virágzott oltármű-
vességét kapcsolja össze. (A török hódoltság korában az ún. királyi Magyarországon - Bécs felől nézve -
alsó-magyarországi bányavárosoknak nevezték a Garam-vidéki híres, gazdag bányahelyeket: Selmec-, 
Körmöc- és Besztercebányát stb., míg a távolabbi csoportot: Rozsnyó, Iglót, Gölnic- és Szomolnokbá-
nyát stb. felső-magyarországnak.) 

Nagyrőce (Revúca) a Murány folyó felső völgyébe települt bányászváros, melynek régi nevén kívül 
- Rauschenbach - ősi plébániatemplomának védőszentje, szent Quirinius is a Százszországból bejött 
telepesek emlékét őrzi. A torony lóhereíves ablakain és a szentély gótikus keresztboltozatán kívül a kő-
ből faragott szentségház is a XV. század építkezéseinek korát idézi. Középkori oltárának táblaképeit saj-
nos a múlt század végén erősen átfestették, elrontották. Nagyrőce kedves hangulatú kisváros, árnyas sé-
tányokkal. 
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A csetneki (Stitnik) evangétikut templom tornya A gecefalví (Kocetovce) templom 

A Murány és a Turóc folyók közt húzódó, vasércben dús hegyvidék is bővelkedik műemléki látniva-
lókban, középkorból fennmaradt emlékekben. Gömörrákos (Rákoí), az egykori Tar Detre falva lakói-
nak ma is a bányászat ad kenyeret. Temploma magas hegyoldalban, sajnálatosan rossz karban áll. Pedig 
már a déli külső fala freskóval fogad, belsejét pedig szinte teljesen kifestették a XIV. században. Az északi 
hajófalon széles képmező beszéli el szent László király legendáját: a cserhalmi ütközetet, a leányrabló 
kun üldözését és legyőzését majd a király megpihenését. A szentély itt nagyívű félkörrel zárul, tengelyé-
ben román kori tölcsérablakkal, a festett kazettás deszkamennyezet siralmas állapotban várja sorsa jobbra 
fordulását. 

Hasonló alaprajzi formájúak a szomszédos Nondrúi (Nandraíovce) és Kövi (Kamelíany) egyházai is, 
bizonyítékául a környék igen korai betelepülésének. 

Kövi egykor mezővárosi rangú település volt az azóta nyomtalanul elenyészett vár oltalmában. A mai 
falu temploma elsősorban hatalmas méreteivel hívja fel magára a figyelmet, pedig a padlására 
fölkapaszkodva azt is tapasztalhatjuk, hogy a hajó falai a XVI. századi átépítést megelőzően jócskán maga-
sabban állottak. A déli oldalfalon az eredeti ablaksor befalazott csúcsívei, a diadalív feletti harántfalon 
pedig jól látható freskók - apostolok alakjai - bizonyítják, hogy itt a XIV. században a csetnekihez ha-
sonlóan nagy templom épüh. 

Ratkó (Ratkovó) a Turóc-patak védett völgyében fekszik, tágas, lejtős főterén néhány ódon, ácsolt 
homlokzatú, zsindelyfedésű polgárház őrzi a régi városkép emlékét. Az evangélikus templom külső szen-
télyfalán a Luther-rózsa alatti kőből faragott kehely a huszita időket idézi. A XIV. század vége felé a 
zárt gömöri völgybe is befészkelték magukat a cseh zsoldosok s majd száz évig tartó áldatlan háborús-
kodás vette kezdetét, amely mint megannyi virágzó felvidéki városét, Rozsnyó és Jolsva romlását is okoz-
ta. A templom egyetlen hajója feltűnően széles, XVI. századi álkeresztboltozata már a csúcsíves kor végét 
jelenti. A torony gótikus ablaknyílásai azonban jóval korábbiak s az épületbe itt is pompás kovácsoltvas 
ajtón át jutni be. 

A huszitizmus jelenlétének hagyománya máig él a szomszédos Ujvásáron (Ratkovské Rybnik) is. 
Kapaszkodóval jutunk föl a falu régi temetőjébe, ahol egyhajós, egyenes záródású templom áll. Szinte 
érintetlen a középkor óta, minden részlete román-gót átmeneti ízlésű, ablakai lőrésszerűek, lándzsa-
ívesek. A falubeliek úgy tartják, hogy azért áll a templom ilyen félreeső helyen, mert ami falat annak 
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idején a faluban raktak napközben, éjjel ismeretlen kezek fölhordták a hegyoldalba (Sajnálatos, sokkal 
prózaibb eset, hogy Öjvárár másik, freskós templomát 1912-ben lebontották.) 

Miután a vidék templomainál sorra tapasztalhattuk, hogy az alaprajzi elrendezés lényegileg mindenütt 
azonos szerkezetet eredményezett és a hosszanti rendszerű kétsejtű - hajós-szentélyes - épületek rendel-
tetésükön kívül csupán keletkezésük korának ízlését tükrözik, a Murány folyócska mentén fekvő'Süvéte 
(Sivetice) román kori kerek templomának láttán nem hallgathatunk el néhány olyan kérdést, amelyek 
megválaszolásával építészettörténetünk sajnos mindmáig adós. Az első pusztán gyakorlati: vajon miért 
választották a XIII. századi építők a lehető legnehezebb technikai megoldásokat? Abban az időben s ké-
sőbb is tucatjával épültek a közelben a falusi egyházak, a kőben különösen gazdag vidéken természetesen 
mindenütt helyi tört kőből. Ezzel szemben a süvétei kerek templom különleges méretű, majdhogynem 
idomtéglákból épült, bonyolult, gazdagon tagolt falazattal. 

Az Árpád kori Magyarország egyébként különösen nagy számú rotundája közt is az egyik legnagyob-
bal, legérdekesebb alaprajzúval állunk szemben. S amíg a négyszögletes, hosszházas épületeket akár sík-
mennyezettel, akár donga-, vagy később keresztboltozattal lefedhették, itt a közel tízméteres teret „egy-
szerűen" beboltozták: kupolával. Védőszentje antiochiai szent Margit, csakúgy, mint a Borsod megyei 
Szalonna körtemplomáé s az is finom téglafalazatú, - köves vidéken. Süvététől 100 km-en belül egyéb-
ként nem találunk centrális építményt, a szomszédos Periász (Priehradíany) falucska kerek - k ő - temető-
kápolnája a süvéteinek jó öt évszázaddal későbbi revelációja, a helybeliek formahagyományának szép 
példája. 

Még a felületes szemlélődőben is felmerül a kérdés: vajon miért olyan más ez a szakrális építmény, 
mint a környezetében levő tucatnyi kortársa, és a szembetűnő másfélesége mögött építőinek miféle kü-
lönbözősége rejlhet a vidéken egyebütt építkezőktől? 

A szerkezeti, formai építéstechnikai idegenség önként felveti a keletkezés körülményeinek kérdését, 
de sajnos forrásaink erről alig szólnak. Tudjuk, hogy a falu az 1243 után a Zách-nemzetség birtokán ala-
kult hat település egyike. Kevéssel ezután Süvéte már a jolsvai várbirtokok része, de hogy miféle várné-
pek, katonanépek lakhatták ez idő tájt - mikor körtemploma is épült - arra nincs adat. E különös épít-
mény pusztán építészeti vizsgálata pedig — csakúgy, mint távolabbi analógiái esetében - aligha adhat 
választ eredetének kérdéseire, még ha a már néhány é\e itt folyó régészeti és falkutatás máris újabb rész-
leteket is hozott a felszínre. A gazdag középkori falképanyag mellett újabbak is előkerültek és előbukkant 
a vakolat alól a román pálcabélletes déli kapuzat is. Kérdéseinkre talán csak akkor lehet megkísérelni a 
válaszadást, ha a középkori Magyarország mintegy másfélszázra tehető kerektemplomának sokoldalú 
feldolgozása megtörténik. 

Utunk befejező szakaszán Tiszolcról (Tisovec) indulunk a Rima mentén délnek. E vidék történetileg 
már nem tartozik ugyan a szorosan vett Gömörhöz, Kis-Hont vármegyeként 1802-ben olvadt be a szom-
szédjába, azonban számos közös vonásuk folytán szerves földrajzi, gazdasági, kulturális és művészettörté-
neti egységet alkotnak. Az országút a híres Rimamurányi Vasművek központján, Nyústa-Likéren át fut 
az ősi rimavölgyi nemesfémbánya-vidékre, hátunk mögött hagyjuk lassan az ezerméteres hegyeket, melyek 
egyik ormán Murány várának romjai dacolnak az idővel. 

Rimabrézót (Rimavská Brezová) a hagyomány szerint olasz eredetű telepesek alapították a XIII. 
•században. 1264-ben már állott temploma, melyet a múlt és e századi építkezések forgattak ki eredeti 
külleméből. Kicsiny négyzetes szentélyének falfestményei az 1360-1370-es évekből valók, témájuk - a 
négy evangélista és az egyházatyák jelvényei illetve képmásai - , valamint kvalitásuk kétségkívül az itáliai 
trecento festészetének hatását mutatják. Az Anjou-k és Zsigmond király idejében fénykorukat élt 
rimavölgyi településekre birtokosainak, a Szécsényieknek kapcsolatai révén könnyen eljuthattak is a távoli 
Itália művészetének sugarai. 

Kis kitérővel a folyó túlsó párjától (fél óra gyalog) Kiétére (Kijatice) érkezünk. Evangélikus temploma 
Ugyancsak jelentős XIV. századi falképegyüttest őriz, részben ma is a mészréteg alatt. E képek ugyancsak 
iskolázott kézről árulkodnak s az érdekes ikonográfiái program ezeket is a környékbeli festőműhely alko-
tásaihoz kapcsolja. 

Kétórás gyaloglással jutni innen Karatzkóra (Kraskovó). A magaslatra épült Árpád kori templom szen-
télyének keleti falán az úton járók védelmezőjének, szent Kristófnak hatalmas, de sajnos töredékes képe 
fogadja az érkezőt. A négyszögletes, keresztboltozatos szentély falait, diadalívbélletét teljesen kifestet-
ték és a hajó északi falán a fölső képmező újra elénk tárja Szent László király legendáját. Keletkezési 
idejét a kompozíció és a részletek finom kimunkálása az 1300-as évek legvégére helyezi. 

A vidék feudális ícori központja Rimabánya (Rimavská Bana) már 1268-ban városjogot nyert birtoko-
sától, a kalocsai érsektől. A korabeli Magyarország egyik legjelentősebb aranybányája volt,rangját 1334-
ben egy királyi oklevél Rimaszombat szabadalmas városé - civitas - mellett jelöli ki. A település mai 
arca a valamikori gazdagság nyomát sem őrizte meg, régi templomát is félreeső helyen, az országút melletti 
magas dombtetőn leljük meg. 

A XIII. században emelt plébániatemplomot az 1400-as években a husziták erődítménnyé alakították 
át, lőréses falakkal kerítették körül, szentélyapszisát megvastagítva egybefalazták a kaputoronnyal. A 
tágas hajót síkmennyezet fedi (olyan szép, festett kazettás deszkamennyezet, amilyent Gömör sok más 
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templomában látni!), a kis szentélyt aszimmetrikus, szabálytalan bordás keresztboltozat íveli át. Az északi 
hajófalon majd tíz méter szélességű képszalagon örökítette meg a templom festője Szent László 
legendáját, a karaszkóinál két-három évtizeddel korábban. A külső falakon is töredékek jelzik a templom 
XIV. századi freskópompáját. 

Rimarahó (Hrachovó) gótikus templomába temetkeztek a környékbeli főúri családok, a XV-XVI. 
századi síremlékek között látni a Jánokiakét is, kik a tatárjárás után Rahó birtokosaiként várat építettek 
a bányatelepek, illetve a folyó menti út védelmére. Ma már csak falainak csekély maradványa jelzi helyét a 
település határában. 

A rima-völgyi vasútvonal és az országút áthalad Alsó szikláson (Nizné Skálnik) és Orlajtöréken (Maié 
Teriakovce), majd befut Rimaszombatra (Rimavská Sobota). A két kisfalu evangélikus templomai közép-
kori eredetűek, a nagy múltú - ma 15 000 lakosú - városnak azonban minden középkori emlékét eltün-
tették a háborúk és a tűzvészek. A szombati heti vásárairól elnevezett XIII. századi települést Róbert 
Károly 1335-ben városi rangra emelte, de békés fejlődése sohasem válhatott folyamatossá. Előbb a cseh 
Giskra, később a füleki bég sarcolta, folyvást pusztították a kuruc háborúk is, majd 1849-ben régi házai-
val együtt elhamvadt gótikus plébániatemploma is. 

Délre a szomszédos Jánosi (Rimavské Jánovce) XII. századi bencés apátságának temploma ma is áll, 
de mi Rimaszombaton végére érkeztünk az egykori gömöri bányavidéken tett barangolásunknak. 

Úgy véljük, hogy még e csupán címszavakba foglalt beszámoló, a két tucatnyi középkori műemlék 
puszta fölsorolása is igazolta állításunkat a bőséges látnivalókról. Talán sikerült fölébresztenünk az érdek-
lődést irántuk s reméljük,hogy a fölkeresésükre indulóknak segítségére lesz e rövidke kalauz. 

Irodalom 
A hazai kiadású útikönyvek meglehetősen szűkszavúan intézik el a gömöri látnivalókat. A leg-

több adatot mindmáig a Borovszky Samu szerkesztette monográfiában találjuk: Magyarország vár-
megyéi és városai, Gömör és Kishont vármegye. (Bp. évszám nélkül.) A vidék történetének ismere-
téhez IIa Bálint: Gömör megye I., Bp. 1976. c. monográfiáját ajánljuk illetve forgattuk. Az általá-
nos művészettörténeti munkákon kívül a szegényes irodalomból Gangéi Judit: Rozsnyó műemlé-
kei Bp. 1940. című munkáját és a XIV. századi gömöri falképek Prokopp Mária által történt alap-
vető feldolgozását ajánljuk. Utóbbi a Művészettörténeti értesítő 1969. évi számában jelent meg. 

Ludwig Emil 

A szentesi iparosok és parasztok 
társadalmi kapcsolatai „Szegényfijú ment el kovácsnak, 

a X X C 7 Q 7 Q # i p l c n f p l p h p n próbált segíteni magán, 
« 3 £ d £ d U C l s U I c K U c I l gazdagabban nősült. 

Elvett egy húszholdas lánt.'" 

A néprajz a parasztságnak elsősorban saját osztályán belüli létével foglalkozott; a más fizikai munkát 
végzőkkel, például a pásztorokkal, az iparosokkal kialakult kapcsolata nem jelentette a vizsgálódás 
középpontját.1 

A kapcsolatok létét a munka, az eladható termék jellege, az eladás körülményei, a személyes igény, az 
életkorral összefüggő helyzet határozta meg, esetenként a kapcsolatok alakulásának gátló tényezője is 
lehetett. 

A juhászok „nem nagyon járogattak össze, A jószágot nem lehetett hagyni," (Erdei Jánosné). A 
tejeskofák juhászoktól, parasztoktól vásároltak, de „kiszolgáltuk a vevőt és ment tovább. Csináltuk a 
dogunkat. Nem értünk rá összeállni." (Tóth Dánielné)5. A disznót pásztorító, az iskolából lemaradt 
gyereknél ,,nem egzisztált a barát. Mer egyik a másikat elrontya." (Polgár Lajos). 

Társadalmi rétegződés és kapcsolatok a parasztság és iparosság között 
A paraszti társadalmon belüli kapcsolatokat így összegzi Polgár Lajos, 86 éves kisparaszt: „A 

gazdalegény gazdag cimborát fogott, a szeginylegény szegint fogott." De előfordult, hogy a nagygazda fia 
„tartott a parasztokhon.". Fordítva is igaz lehetett, a hangszeren játszó, táncolni, mulatni tudó kisparaszt 

1 Lábas József kovács fogalmazta meg. 
*Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Bp. 1966. 148 old. Juhász Antal: Kismesterségek. (In: 
Orosháza. Szerk.) Nagy Gyula: Orosháza. 1965. 343 old. 

A pásztorok és parasztok kapcsolatának vizsgálatát ezzel nem tartjuk lezártnak. 
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embert „minden" társaság bevette, bár ennek alkalma és egyben határa a szórakozás: házszentelés, névnap, 
lakodalom volt. 

A tanyavilágban az egy és közeli határrészen lakók, a rokonság, „a mi fajtánk": az azonos társadalmi 
réteg képviselői tartottak össze.4 

A 4 - 1 0 holdas, tanyával rendelkező kisparaszt, a 20-50 holdas középparaszt, az 50 -150 holdas 
nagygazda5 az iparosok egy részével, főként a kováccsal, bognárral folyamatos kapcsolatot tartott, a 
többieket, például a szatlert (a kocsifényezőt), a szíjgyártót, a szabót, a csizmadiát alkalmanként kereste 
fel. Bejárt a kovács, a bognár műhelyébe, de a nagygazda gyakran a kocsisát küldte. A kis- és középparaszt 
az iparos termékét annak földjén végzett munkájával fizette meg: „Megmunkálta a fődet, azér 
megjavították a kocsiját, megpatkolták a lovát." - mondotta Lábas József kovács. „Mer vót neki ety pár 
hold födje. Aszt munkáltam, ő meg lcdógoszta." (Polgár Lajos kisparaszt)6. 

A kölcsönös munka-kapcsolat mellett a szórakozás alkalmai is erősítették a viszonyt: „Vót egy 
gazdaember, akinek vót szígyártója, kovácsa, bognárja, szatlerja. Tiszteletbe tartották ezeket a mester-
jankókat. A párásság összetartotta őket: névnap, disznótor" (Lábas József). A meghívás kölcsönös volt, 
bálakat rendeztek az iparosok, ahová „igencsak meghífták a kuncsaftkört. Vettünk egy tehenet . . . a 
nagygazdák sose . . . azok a közepes parasztok jöttek eL" (Erdei Mihály) 

A társadalmi rétegződés megszabta a kapcsolatok határait a nagygazda, a többszáz holdas birtokos nem 
ment el az iparosok szervezte bálokra. 

A középparaszt, esetleg a kisparaszt és a mester uramozta egymást. Hétköznap a szomszédos kocsmába, 
vasárnap a városi vendéglőbe ültek be együtt. A 6 - 7 segéddel dolgoztató nagy műhely tulajdonosa a város 
első vendéglőjében kötötte az alkut a nagygazdákkal, orvosokkal, ügyvédekkel. 

Ugyanakkor a jelentősebb tőkével nem rendelkező tanyai kovács ki volt szolgáltatva a nagygazdának, 
„Ha a piacrú mentek haza, akkor odaszólt: 

- Na mennyi a cehhem? 
- Százötven pengő. 
- Itt van száz. Elég lesz? 
A szegényebb mester rá vót szorulva, hogy elfogaggya a'kevesebb pészt is." (Erdei Mihály) 
Az iparosságon belül is rétegződés alakult ki. A mezővárosi ipar felvevőképessége nemcsak létszámát 

kötötte meg, hanem rétegzettségét is erősítette. Az iparossegéd vagy kisműhelyben dolgozott tovább, vagy 
vándorolt, a nagyvárosokban talált munkát, visszatérve tanyai kovács lett, esetleg városi műhelyt tudott 
nyitni jó házasság révén, a második, harmadik nemzedék tagja átvehette az apai műhelyt.7 

A tulajdonos iparos egyenrangúnak tartotta magát a középparaszttal. Második, harmadik nemzedék 
tagjaként már iparosokkal került családi kapcsolatba. Például egy második nemzedéket képviselő kovács 
szűcsmester családjába nősült. Mindkét család lányai csak iparos: szűcs, asztalos, szőnyegszövő, kovács 
feleségei lettek. 

A 6 - 7 segéddd dolgoztató kovács, bognár, pék a nagygazdával, birtokossal mérte magát anyagi 
viszonyaiban. Bár Ibolyáné Kulcsár Klárát nagyapja, aki 600 holdas birtokot irányított, a következő 
megjegyzéssel igyekezett lebeszélni az iparossal való házasságról: „Azok zacskóval veszik a lisztet, abból 
sütik a kenyeret." 

önállóságában is kiszolgáltatott volt a tanyai iparos, akire a mezőgazdaságot kiszolgáló iparágak egy 
részében volt igény . . . A tőkével nem rendelkező segédek közül Szentesen a pékek, a molnárok,-a 
takácsok kisüzemek, gyárak munkásai lehettek. A nagycsaládos segéd, a gyári munkás helyzete a 
szegényparasztéhoz, a kubikoséhoz hasonlítható. 

Gazdasági gondok, társadalmi mozgás 
A parasztság helyzete a XX. századra az egész Alföldön az országban hasonlóan alakult, az egyenlőtlen 

birtokelosztás, a földnélküliség okozta feszültségnek le kellett vezetődnie." Az egyke Szentesen is 
megoldási módként kínálkozott: a felsőpárti nagygazdák egy része nem nősült meg, az alsóréti 
kisparasztok családjában is l - l öreglegény maradt. Az Amerikába és más országokba bevándorlással is 

'Szűcs Judit-. Tanya és város kapcsolata az ünnepek tükrében. Előadás, elhangzott a Néprajzi 
Társaság Hódmezővásárhelyen tartott 1981. évi vándorgyűlésén. 
5Erdei Ferenc: Parasztok. Akadémiai Bp. 1974., Márkus István: Nagykőrös. Szépirodalmi, Bp. 
1979., Borbás Lajos: Közkatonák. Táncsics. Bp. 1972. 249. old. A felsorolt irodalmak alapján és a 
szentesi szóhasználatot figyelembe véve ezt a három, földdel rendelkező, paraszti munkát végző 
réteget különböztetjük meg. 
' Juhász Antal: I. m. 336 old. A szentesivel azonos gyakorlat. 
1 Szűct Judit: Kovácsok és bognárok Szentesen 1978. Kézirat, Gyűjtőpályázati dolgozat. 7 -38 . A 
bemutatott életutak példák a jelzett változatokra. 
'Kovács Imre: Néma forradalom. Misztótfalusi. 1947. 65 -103 old. Féja Géza: Viharsarok. 
Szépirodalmi. Bp. 1980. 

54 



számolni kell,® a belső, a Monarchián belüli elvándorlás feltételezhetően jelentősebb volt.10 ACsermőre, 
Moslicára, Ujszentesre költözöttek helyzetének alakulását ismerjük közelebbről. A kitelepülök megmene-
kedtek a szegény paraszttá válás veszélyétől: például a Polgár családban 13 hold földet, Kalmáréknál 
25 -30 holdat kellett ötfelé osztani. A testvérek, a rokonság együtt ment el. „Akik elmentek és 
visszajöttek, azok mind nagyobb darab fődet vettek." - összegzi az időleges vándorlás eredményét Kalmár 
Sándor.11 

A város 6 kisüzemében, gyárában végezhető, részben ipari szakmunka,12 a cserepesek idénymunkája, a 
közeli és távoli vidékeken vállalt kubikmunka szintén a szegényparasztság, a második, harmadik 
kubikosnemzedéknek teremtett munkalehetőséget. Az 1900. és 1930. év adatainak alapján számított 712 
fős mezőgazdasági kereső csökkenés az elvándorlásban, az egykében, a kubikmunkába kell hogy 
magyarázatot kapjon. 

Ugyanakkor 250 fős növekedés volt az iparban, amelyet kismértékben (a pékekről vannak adatok) a 
vándorló segédek megtelepedéséből adódik, és a kubikos, kisparaszt szülők gyerekeinek ipart tanulása 
jelenti. „Nem leszek parasztember, elmegyek inasnak" - mondta szüleinek Nagy Bálint. „Apám 
kubikosember vót, de én meg szerettem fúrni-faragni", ezért lett Bujdosó József bognárinas. 

A példák, amelyek egy-egy változatot képviselnek, kovácsoktól, bognároktól származnak, de más 
iparban sem különbözhetett lényegesen a feltételek hasonlósága miatt, a város, a környék jelentett piacot 
termékeik számára, és ennek felvevőképessége nem változott a század első felében lényegesen. A 
mesterségek egy része, gyakorlói számára, nem is teremtett egész évi megélhetést, például az asztalos, a 
kőműves, a suszter, a szabó, a kosárkötő, de még a lakatos is kénytelen volt nyáron elmenni aratni, 
csépelni. (Lábas József, Erdei Mihály)).' 4 Ezek a foglalkozások nem váltak a mezőgazdaságot kiszolgáló 
iparágakkal egyenlő mértékben társadalmi mozgást kiváltó tényezővé. 

A más társadalmi osztályba, rétegbe kerülés kiindulópontja volt, amikor a kubikos, a szegény- vagy a 
kisparasztgyerek inasnak állt, segédként felszabadult. A lezárulását jelentette, ha sikerült elvennie „egy 
húszholdas lánt", és műhelyt tudott állítani. Esetenként az ormánsági egykéző családba nősülő legény 
helyzetéhez hasonló léte volt az ilyen iparosnak. 

A kubikos és az iparos viszonya a földhöz 
A szegény- és a kisparasztból lett kubikos vágya volt, hogy földet vehessen, gazdálkodjon - Csák Imre 

összegezte így a helyzetet kisparaszt-, kubikoscsaládban felnőve. Ez a jelenség igazolja, hogy „a paraszt 
földhöz ragadt ember. Úgy köti a föld, amelyből kinőtt, mint a fát és a virágot."15 A második, harmadik 
kubikosnemzedék tagjaiból kerültek ki az öntudatos munkások,16 a Berezvai család tagjai, Bese Lajos, 
Dósai Pál, Török János és társaik példája igazolja ezt. ök már nem kötődnek paraszti életformával a 
földhöz, nem is köti őket úgy, mint az előbbiekben említett társaikat. 

Az iparos, mint korábban is jeleztük, kikerülve a paraszti létből, arra kényszerült, hogy az év egy 
szakaszában földművesmunkát vállaljon, vagy egész évben állatot tartson mellékfoglalkozásként.11 

Módosabb iparos, tőkéjét földbe fektette, azt műveltette és jórészt szórakozásból, presztízsből állatot 
nevelt. 

A mestert, a segédet az állattartáshoz érzelmi szálak fűzik, másként nem magyarázható, hogy a kovács 
a hízókkal, a bognár a tehénnel, kutyával örökíttette meg magát, ha a fényképezés ritka alkalma adódott. 

Hogy mennyire belső szükséglet maradt a mezővárosi létben a földdel tartható kapcsolat, az Szűcs 
Imrének egy bádogosról szóló, végül általánosított példája bizonyítja: „Mindig kijárt nyáron csépelni. Vót 
annyi munkája, amennyi a btire alá fért, mégis kijárt csépelni. Még a háború után is. Többet keresett vóna 
az iparával, de bennük van a vérükbe, hogy a fődet dúrni, az jobb." 
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