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„Tűnődve nézek e tájon végig-végig, 

Távol halmok, hegyek láncolata kéklik, 

S innen rajta zölden, 

A szép Sajó völgye nyájas, nyílt arcával 

Terül ki előttem.”1

 

 BÁNRÉVE.  Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosa Szent Mik-

lósi Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Sajó Püspökinek szom-

szédságában, mellynek filiája, Putnoktól egy mértföldnyire. Határbéli földgye jó, 

és termékeny, piatzozása három mértföldnyire hasznos, fája mind a’ kétféle, le-

gelője elég, saját, és a’ szomszéd Uraság határjában, malma közel, első Osztály-

béli.
2
 

 

BÁNRÉVE, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, a Sajó 

mellett, ut. p. Putnokhoz nyugotra 1 mfdnyire: 278 kath., 27 ref. lak., igen termé-

keny határral s erdővel. F. u. a Szentmiklósy nemzetségbeliek.
3
 

 

BÁNRÉVE, magyar falu, Gömör vgyében, Lénárdfala és Héth helységek-

kel határos, Rimaszécstől Putnok felé vivő országút mellett rónaságon fekszik. Az 

egész helység báró Vay Alajos tulajdona, pár évtől fogva az országút mellett van 

laka, szépen rendszerezett kerttel. Czélszerűen épült magtára, két korcsmaháza, 

mellynek egyike az úgynevezett forduló korcsma, a falutól lefelé mintegy negyed 

órányira fekszik. Számlál ezen helység 172 lelket. Ezek közül róm. kath. 160, ref. 

6, evang. 6. Áldott határa mindent egyre megterem. Van 7 4/8 urbéri, 24 6/8 ma-

jorsági házhely, 14 urbéri, 3 allodialis zsellér. Határán keresztül foly a Sajó vize. 

Ut. p. Putnok.
4
 

 

                                                           
1
 Tompa Mihály 

2
 Vályi András királyi magyar universitasbéli professzor 1796. (Vályi András, másként: Vályi K. András (Mis-2
 Vályi András királyi magyar universitasbéli professzor 1796. (Vályi András, másként: Vályi K. András (Mis-

kolc, 1764. november 30. – Pest, 1801. december 2.) statisztikus, földrajztudós, pedagógus, a Pesti Egyetemen a 

magyar nyelv első tanára.) 

http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/toc/0001-1.html  
3
 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. Pesten 1851. (Csokalyi Fényes Elek (Csokaly, 1807. július 7. – 

Újpest, 1876. július 23.)[1] magyar statisztikus, közgazdasági statisztikai és földrajzi író, a honismereti szemlélet 

és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Ma-

gyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1837-től, rendes tagja (1858-1867).) 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-geografiai-szotara-fenyes-elek-

BABC3/ 
4
 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. Pesten 1851. 

http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/toc/0001-1.html
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-geografiai-szotara-fenyes-elek-BABC3/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-geografiai-szotara-fenyes-elek-BABC3/
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 BÁNRÉVE.  Szabad puszta Békés Vármegyében, földes Urai több Ura-

ságok.
5
 

 

BÁNRÉVE, puszta, Békés vgyében, Szarvas mellett.
6
 

 

BÁNRÉVE, Pags, (Pogs), Sátor, Pierpäm, Wänreb, Weltschken, Refalw, 

Fewldwar" (fol. 3r) 1519 –  

A Paks és Dunaföldvár közötti Duna-szakaszon elhelyezkedő települések. 

Bölcske és Földvár ma is ismert, Sátor valószínűleg Zádorral azonos, Pierpaum 

pedig a Madocsa és Kormó vidékére eső Körtvéllyel, míg Révfalu Földvár és Solt 

között volt található a Duna mentén. Bánréve beazonosítása kétséges
7
 

 

 Bánréve község címere, álló, kerek talpú, kék színű katonai pajzs, melyet középen 

vörösből és ezüstből összerótt keskeny pólya, felső mezejében pedig hullámvonallal hatá-

rolt ezüstcölöp oszt három részre. 

 

Bánréve címere 

 

A jobb felső mezőben bal haránt állású arany búzaszál, a bal felső 

mezőben arany sasszárny, az alsó mezőben pedig jobbra forduló 

aranyszarvas lebeg. 

A pajzs felett ékkövekkel díszített, háromlombú aranykorona, alatta 

pedig szalag látható, felirata: BÁNRÉVE.  

A pajzstartók: jobbról vörös-ezüst, balról kék-ezüst virá-

gok. 

A pólya és cölöp a község fekvésére és révhely voltára 

utal. A búzakalász a régi pecsét ábráját idézi. A sasszárny 

egyaránt utal a történelmi Gömör vármegyéhez való tarto-

zásra és a vasút szerepére. A szarvas az ilyen nevű puszta, 

valamint a Vay birtokos család emlékét őrzi, míg a címer-

tartó virágok a környék népművészetéről szólnak. 

 

Gömör vármegye címere 

 

                                                           
5
 Vályi András királyi magyar universitasbéli professzor 1796 http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/toc/0001-

1.html  
6
 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. Pesten 1851. 

7
 Végh András: A budai német mészárosok céhkönyvének helyrajzi vonatkozásai  

http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/toc/0001-1.html
http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/toc/0001-1.html


Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve  A kezdetektől a XX. századig 

5 

A címeren Gömörvár szimbolikus képe látható. A levélkoronán a Széchy család címerálla-

ta. 
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„Kik éltek majd utánunk, emberek 

testvéreink, ne szidjatok nagyon, 

Isten is inkább megszán titeket, 

ha bennetek is él a szánalom.”8 

 

Amikor egy település legrégebbi történéseit próbáljuk meg kideríteni, akkor ezt csak 

úgy lehet megtenni, ha az, akkor még egyáltalán nem nevesített településeket, hanem azok 

térségét vizsgáljuk. Így már vannak megállapítható adatok, dolgok és amennyiben ezeket si-

kerül összerendezni, akkor időben nagyon messzire vissza lehet menni, következtetéseket 

levonni. Itt természetesen csak a nagy térség történéseit lehet figyelembe venni, amit az évez-

redek homályából a régészek, kutatók ástak elő. 

Ami kideríthető volt, hogy a környezet természeti kincsei, a folyóvölgy adottságai, a 

kedvező éghajlati viszonyok miatt már a történelem előtti korokban is éltek itt e tájakon em-

berek.
9
  

Gömör és Kishont területe is már az őskorban lakott volt főleg a folyók környezetében, 

területén. A régészeti kutatások során leletek tanúskodnak néhány település létezéséről a 

későbbi kőkorszakban mégpedig Rozsnyó, Rimajánosi, Bátka és egyéb községek térségében. 

A fiatalabb kőkorszakban kialakultak állandó települések, mivel nyilvánvalóvá vált a 

mezőgazdaság fontossága. Régészeti leletek bizonyítják, hogy évszázadokon keresztül a 

barlangok is szolgáltak lakóhelyül, például a Domica-i. 

A legrégebbi leletek a Sajó völgy mindkét oldaláról, részben az Aggteleki karszt, rész-

ben pedig a Bükk barlangjaiból kerültek elő, a településünktől néhány tíz kilométeres távol-

ságra. 

A Baradla – Domica – barlangrendszer Magyarország legrégebben kutatott, legismer-

tebb, leghosszabb, évszázadok óta látogatott cseppkőbarlangja. A barlang természetes bejárata 

ősidők óta nyitott, ott a neolitikum embere is menedékre talált. A Baradla, illetve az aggteleki 

sziklafal tövében nyíló ősi bejárat előterét elődeink mintegy hétezer évvel ezelőtt vették bir-

tokba, s megszakításokkal ugyan, de rövidebb-hosszabb ideig, menedékként, védő- és kul-

                                                           
8
 Francois Villon 

9
 Grandpierre Attila: A kőkörök eredete és az emberiség eltemetett őskori civilizációja. 1. rész. Amikor Vass 

Imre 1825-ben feltárta a barlang főágának szinte teljes szakaszát, a bejárattól mintegy 5 km távolságra, az Óriás-

termi-víznyelő feletti lejtőn emberi lábnyomokat látott, a teremben pedig a Ganimédesz kútja nevű cseppkőcso-

portnál egy fekete cserépkorsó töredékét találta meg. Sajnos e megfigyelések szakmai értékelésére ma már nincs 

lehetőség, hiszen a nyomok eltűntek, azokról rajz nem készült, s a cserépnek is nyoma veszett. 

A magyarországi őskori maradványok felkutatásának jelentőségére Rómer Flóris, a hazai régészet megalapító-

ja 1875-ben hívta fel a közvélemény figyelmét. Nyáry Jenő ősrégész pedig azon a véleményen volt, hogy az 

emberiség őstörténetét a folyók mentén elterülő völgyek és a barlangok átkutatása révén lehet csak megismerni. 

35 000 éves finoman megmunkált kova-nyílhegyet találtak a Domica barlangban, a Felvidéken. 30 000 éves 

farkascsonton 5-ös csoportokban 57 jelet találtak a Kárpát-medencében (27 000 éves szőtt ruhára utaló nyomo-

kat találtak a Kárpát-medencében (Science News, Oct. 21, 2000, Stone Age statuettes don disputed apparel - 

evidence of woven material on 27,000-year-old pottery would be the oldest recorded weaving, by B. Bower). A 

Kárpát-medencében tehát 30 000 éve magas szintű tárgyi kultúra fejlődött ki. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vass_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vass_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/1825
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ganim%C3%A9desz
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mer_Fl%C3%B3ris
http://hu.wikipedia.org/wiki/1875
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ry_Jen%C5%91
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tuszhelyként használták. Az ásatások során előkerült több ezer lelet legnagyobb része az őskor 

két nagy periódusából, a középső neolitikumból (a csiszoltkő – korszakból
10

) és a ké-

ső bronzkorból származik.  

A Baradla a bükki kultúra egyik fontos lelőhelye, de a barlang már korábban, az alföldi vo-

naldíszes kerámia fiatalabb időszakában ismert volt, s ha nem is folyamatosan, de rendszere-

sen látogatták az itt élők egészen a középső neolitikum, a bükki kultúra végéig. Míg az első 

„bejárók” kerámiája nem különbözik lényegesen az Alföld akkori lakóinak hagyatékától, 

addig a később itt tartózkodók edényei a csak Északkelet-Magyarországon és a Szlovák-

karszton ismert bükki kultúra iskolapéldái. A jól ismert, már–már iparművészeti minőségű, 

dúsan karcolt mintával díszített, helyenként csak 1–2 mm falvastagságú cserépedények ex-

portáruként Kis-Lengyelországtól az Al–Dunáig, Horvátországtól Erdélyig jutottak el. A hat-

hétezer évvel ezelőtt élt ember e vékony falú, gömbölyded, formás tárgyakat korong nélkül, 

kézzel készítette, a vonaldíszeket csontfésűvel karcolta, a rovátkákat pedig fehér, sárga vagy 

vörös festékfölddel színezte. Néhány ép és számtalan töredékes edény mellett több kőből és 

állati csontból készült használati eszköz, valamint egy kultuszhely maradványai is napvilágra 

kerültek. 

Bizonyos jelek cseppkő-bekérgeződések, a világításhoz használt fáklyák füstjének nyoma a 

cseppkőrétegekben arra utalnak, hogy a barlangot egészen a későbronzkorig-

koravaskorig nem látogatták. Ekkor (Kr.e. 500-1000 évvel) a jórészt ugyancsak a hegyvidé-

keken élő Kyjatice kultúra
11

 népe „fedezte fel” újra a Baradlát. Ezt bizonyítják a következők: 

a Csontházban kiásott 13 sír (a halottakat hasuk alá húzott térddel, arccal lefelé, tarkójukra 

nagy lapos követ helyezve temették el, melléjük növénymagvakat szórtak), egy későbronzko-

ri
12

 harcos több darabból álló bronz felszerelése, egy sziklahasadékban elrejtett, 28 különböző 

                                                           
10

 A kőkorszak az őskor egy szakasza, körülbelül 2,4 millió évvel ezelőttől i. e. 4500-ig tart. Az emberré vá-

lásevolúciós folyamatában a kőkorszak azt a szakaszt takarja, ami kőeszközök kizárólagos használatával jelle-

mezhető. A kőeszközök nem csak az emberre jellemzők, hanem az emberfélék közül több más nemreis, így 

például az Australopithecusra. Alsó határa az első készített eszközök megjelenését takarja, felső határa azonban 

csak közmegegyezéses határ. Már i. e. 4500 előtt is megjelentek olyan régészeti kultúrák, amelyek rezet is hasz-

náltak (Anatólia), majd a termékeny félholdon is elterjedt. Kőkori kultúrák azonban még a 20. században is lé-

teztek. A kőkorszak kifejezést a régészeti és ősrégészeti anyag leírásának segítésére találták ki, de ma már tud-

juk, hogy határai csak közmegegyezésesek lehetnek, mivel az eszközkultúrák változása és fejlődése mindig 

folytonos, határ nélküli, ezen kívül földrajzilag más és más mértékű és jellegű. Egzakt, az egész Földre, vagy 

akár csak egy nagyobb régióra kiterjedően nem lehet az eszközkultúrák alapján periodizálni. 
11

 A Kyjatice-kultúra, vagy: kiétei kultúra, a délkeleti urnamezős kultúrák közé tartozik. A hazai pilinyi kultúrá-

ból alakult ki, a szomszédos kultúrák hatására. Kialakulására közvetlen hatással a gávai kultúra térnyerése a 

későpilinyi közegben lehetett a Hallstatt A1 időszakában. Későbbi fejlődésében szerepett játszottak még a 

lausitzi kultúra és közép-dunamenti urnamezős kultúrák. Nevét a kiétei lelőhely után kapta. A kiétei kultúra 

hordozói Közép-Szlovákia déli és Közép-Magyarország északi részén éltek. Ezen műveltség északi és nyugati 

határa a korábbi pilinyi kultúráéval azonos. Megtelepedtek az Ipoly- és a Rima-völgyében, a losonci-katlanban, a 

Korponai-fennsíkon, a Cseres-hegységben és a Gömör–Szepesi-érchegység nyugati szakaszának déli lejtőin. 

Magyarország területén a nyugati határát a Gödöllői-dombság, ill. az Ipoly völgye képezi. Déli elterjedési határa 

a Mátra és Bükk-vidék mentén volt, keleten pedig a Szlovák-karszt, a Bódva, a Sajó, illetve a Hernád határolta. 

A Kassai-medencébe nem hatoltak be. Folyóvölgyekben és völgyekben éltek, elsősorban a nyitott síksági-, a 

barlangi- és a gyakran erődített hegyvidéki megtelepedési formákat választották. Egész elterjedési területéről 

közel 300 lelőhelyet ismerünk, közülük csak néhányon folyt tervásatás (pl. Ragyolcon, Kiétén). Ezek a fiatalabb 

bronzkor második fele és a késő bronzkor közé tehetőek, évszámokban kifejezve az i. e. 1100-750/700 közti 

időszakra keltezhetőek. 
12

 A bronzkor egy régészeti korszak, a civilizáció fejlődésének azon szakasza, amikor a legtöbbet fejlődött a fém 

megmunkálás. A természetes módon felszínre került érctartalmú ásványokból a réz és ónkiolvasztásával, 

majd ötvözésével állították elő a bronzot. A rezet és bronzot ettől a kortól kezdve módszeresen és széles körben 

alkalmazták. A bronzkor a világ bizonyos területein a rézkort követte, míg máshol az úgynevezett 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_kult%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9s%C5%91bronzkor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koravaskor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyjatice_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberr%C3%A9_v%C3%A1l%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberr%C3%A9_v%C3%A1l%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evol%C3%BAci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nem_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9keny_f%C3%A9lhold
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9g%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Civiliz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rc
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93n
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96tv%C3%B6zet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9zkor
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méretű, huzalokból készült aranykincs, valamint jelentős mennyiségű, bordás, kiemelkedő 

bütykökkel, csavart díszekkel ékesített, grafitporral fényesített cserépedény-töredék. 

Ugyancsak nyitott kérdés, hogy elődeink meddig hatoltak a barlang belsőbb szakaszai-

ba. Patek Erzsébet
13

 az aggteleki bejárattól mintegy 2 km távolságra fekvő Szultán pamlagá-

nál vaskori cserepeket és gabona-magvakat, valamint 12.-13. és 17.-19. századból származó 

edénytöredékeket gyűjtött. Került elő lelet az Arany utcának nevezett oldalágból (elszenese-

dett fadarabok) és a Matyórojt közelében egy cseppkőmedencéből (gyermek csontváza) is, de 

ezek pontos kormeghatározása nem történt meg. A közelmúltig cserépedény-töredékeket rej-

tett az Óriások terme alatti omladék is, amikről középkori eredetük mellett a régészek azt is 

megállapították, hogy feltehetően nem természetes úton kerültek megtalálási helyükre. 

De nemcsak a barlang mélye rejti őseink nyomait!  

Az aggteleki bejárat előtti építkezések miatt végzett leletmentő ásatások voltak. Ennek során 

Korek József
14

 (1969),  majd pedig 1996-ban Rezi Kató Gábor
15

 vezetésével. A Magyar Nem-

zeti Múzeum régészei, nagy mennyiségű, újkőkori és késő bronzkori leletet, sírokat, cölöplyu-

kakat, házalapot, padlószintet, tűzhelyet és kemencét találtak. Megállapították, hogy a térség-

ben még vannak bolygatatlan őskori rétegek.
16

 

A Kárpát-medence, az emberiség őskori fejlődése szempontjából különleges jelentő-

ségű terület, de ezen belül is kiemelkedik a Bükk hegység, melyet a kedvező feltételek, a világ 

legjelentősebb paleolitos vidékeinek sorába emelték. A növényevők tavaszi-őszi vonulása a 

hegységperemi völgyeken át, a barlangi medvében, a nagy növényevőkben és más vadban is 

gazdag középhegységi terület, a nyersanyagok közelsége, a lakható barlangok és a bővizű 

források biztosították a kiváló életlehetőségeket. Az újkőkorban a Bükki-kultúra
17

 népessége, 

az egyetlen közép-európai obszidián lelőhely birtoklásával, a termékeny folyóvölgyekben 

földműveléssel, a hegyi irtásréteken állattartással, a minőségi kerámia termékekkel, a meden-

cén túlnyúló kereskedelemmel emelkedett ki a korabeli kultúrák közül. 

                                                                                                                                                                                     

háromkorszak-rendszer része (újkőkor-bronzkor-vaskor). Egyes területeken ugyanakkor nem volt bronzkor, 

például Fekete-Afrika legnagyobb részén az újkőkort közvetlenül a vaskor követte. 
13

 Patek Erzsébet régész (1918. június 26. Budapest - 1995. augusztus 11. Budapest). Tudományos pályafutásá-

nak kezdetén római kori régészettel foglalkozott, majd érdeklődése az ősrégészet, elsősorban a kora vaskor felé 

fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi urnasíros kultúrák kutatása és periodizációja, első-

sorban a Hallstatt-kultúra vizsgálata terén. Ásatásai közül különösen jelentős a bakonyszűcsi halomsír, illetve a 

neszmélyi temető és telep feltárása. A Pontus-kaukázusi kultúrával kapcsolatban álló leletkör egyik temetőjét 

Mezőcsát-Hörcsögösön ő tárta fel (1958–1962), majd a Hallstatt-kultúra egyik fontos lelőhelyén, Sopron-

Várhely erődített telepén és temetőjében végzett ásatásokat (1972–1978). 
14

 Korek József régész, muzeológus (1920. február 9. Szeged-Nagyszéksós - 1992. május 29. Budapest). A ma-

gyarországi újkőkor és rézkor kutatásával, múzeumtörténettel foglalkozott, munkáiban a feltárt régészeti anyagot 

embertani és korai társadalomtörténeti megállapításokkal is kiegészítette. Alapvetően új eredményeket ért el az 

alföldi vonaldíszes kerámia, a neolitikus tiszai, a bükki, és a badeni kultúra vizsgálata terén. Elkészítette a 

baden–péceli korszak új felosztását és a budakalászi temető monográfiáját. Ásatásokat és feltárásokat vezetett – 

többek között – Tápé-Lebőn (1950), Zalaszentgróton (1959), Dévaványán (1960 és 1963), Kisköre-Gáton 

(1963–1965), Aggteleken (1969), Sonkádon (1973). 
15

 Rezi Kató Gábor régész, Magyar Nemzeti Múzeum. 
16

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Baradla%E2%80%93Domica-barlangrendszer 
17

 A bükki kultúra neolitikus, azaz újkőkori kultúra volt a mai Északkelet-Magyarország (főleg Borsod-Abaúj-

Zemplén megye) területén és Szlovákia keleti részén az i. e. 6 – i. e. 5. évezred között. Nevét a Bükk hegységről 

kapta. Az egész Közép-Európában virágzó Vonaldíszes kerámia kultúrához, azon belül az Alföldi vonaldíszes 

kultúrához tartozott. Találtak elszigetelt leleteket Budapest környékén (Nagytétényben), Erdélyben, Moldvában, 

Kárpátalján, Lengyelország déli részén, Délnyugat-Szlovákiában, Morvaországban (Veletiny), Alsó-Ausztriában 

(Drassburg) és Magyarországtól délre (Feketetó) és a havasalföldön. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Patek_Erzs%C3%A9bet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Korek_J%C3%B3zsef&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1996
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezi_Kat%C3%B3_G%C3%A1bor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete-Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baradla%E2%80%93Domica-barlangrendszer
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A Szeleta-barlang ismertsége, szakmai körökben elfogadott helye, valamint a benne 

található kultúra jelentősége szempontjából egyaránt különleges. A Szeleta-kultúra
18

 névadó 

lelőhelye, lakottsága az utolsó interglaciális elejétől több mint 100 ezer éven keresztül kimu-

tatható. 

A barlang közel száz méterrel a Szinva völgye felett nyílik, épp szemben a hámori te-

metőben nyugvó Herman Ottó
19

 sírjával. A barlangban a bejárat utáni lejtőn leereszkedve 

abban a mélyedésben állhatunk meg, amely az egykor 12 méter mélységig hatoló feltárás he-

lyén maradt. Az oldalfalon több méter magasságban láthatunk egy fekete vonalat, mely azt 

jelzi, hogy a feltárás megkezdése előtt hol volt a kitöltés eredeti szintje. A bejárati csarnokból 

balra a rövidebb, egyenesen pedig a hosszabb barlangágba juthatunk. Az ásatások során feltárt 

rétegek közül alulról a harmadik rétegben került elő a legrégebbi régészeti anyag, a 

Bábonyi
20

-, Taubachi
21

-, a Jankovich
22

- és a Moustéri-kultúra
23

 maradványa. Feljebb jelenik 

meg az Istállós-kői-barlangból részletesen megismert Aurignaci-kultúra
24

 leletanyaga, felette 

pedig a Gravetti-kultúráé.
25

 Az ötödik rétegnek az aljára vonatkozó korhatározás 32 580 + 

420 évet mutat. A nyolcas rétegben hiúz, zerge és saskeselyű csontok mellett, hideg környeze-

tet mutató fenyőfélék jelentek meg. Ennek a rétegnek a korhatározásai 22 000 év körüli érté-

keket szolgáltattak, jelezve, hogy a hidegcsúcs közeli időszakban is lakott volt a barlang. A 

következő időszak, a holocén, melynek első tagja a neolitkori, vagy más néven újkőkori réteg, 

melyből csiszolt kőbalták, kőpengék, agancseszközök, csontárak, kerámiák és 1 obszidián 

                                                           
18

 A szeleta-kultúra a magyarországi Északi-középhegységhez tartozó Bükk-vidék területén alakult ki. A művelt-

ség legjellemzőbb eszközei a kétoldali megmunkálású hegyek, – a fiatal fázisban – babérlevél alakú lándzsahe-

gyek. Az alsó-kultúrréteg radiokarbon vizsgálattal megállapított dátuma 41 700 évvel ezelőtti. Gábori Miklós 

(Kapuvár, 1925. december 3. – Budapest, 1996. augusztus 9.) magyar régész, antropológus) jelzi, hogy az alsó 

réteg még középső-paleolitikumi is lehet. A jellegzetes babérlevél alakú lándzsahegyeket a felső rétegben talál-

ták. A felső réteg radiokarbon dátuma: 32 580 év. A kultúra lelőhelyei a Bükk hegység keleti részén találhatók (a 

Balla-barlang és a Diósgyőrtapolcai-barlang). A típuslelőhely a Miskolc város határában található Szeleta-

barlang. 
19

 Herman Ottó (született Herrmann Károly Ottó; Breznóbánya, 1835. június 26. – Budapest, 1914. december 

27.) magyar természetkutató, zoológus (ornitológus, ichthiológus, arachnológus), néprajzkutató, régész és politi-

kus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának is nevezték. Nevéhez 

fűződik a magyar őskőkorszak-kutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása, mivel a Miskolcon 

talált szakócák alapján ő állította elsőként, hogy éltek ősemberek Magyarország területén. 
20

 Középső paleolitikum (neandervölgyiek), névadó lelőhely Sajóbábony. 
21

 Taubachi kultúra, a középső - paleolitikum egyik kultúrája. 
22

 Középső paleolitikum (neandervölgyiek). Jankovich kultúra, elterjedése: Pilis-Vértes-Gerecse (névadó: 

Jankovich-barlang) hegységek, Ipoly-mente. 
23

 Mintegy 140 ezer éve a neandervölgyi ember gyakorlatilag Európa egész területén élt, egyik közösségéhez, 

amely Olaszország központi részén élt, fűződik az úgynevezett moustéri kultúra. Negyvenkétezer évvel ezelőtt 

feltűnt Észak-Itáliában a modern ember, amelyhez az aurignaci kultúra fűződik. Ezzel párhuzamosan, Itália déli 

részén, az Uluzzo-öböl környéki barlangokban is kifejlődött egy kultúra.  
24

 Az aurignaci kultúra olyan mértékben a neandervölgyi ember létének utolsó szakaszában jött létre, hogy ahol 

embercsont-leletek nem kerültek elő, ott nehéz meghatározni a késő-neandervölgyi és a kora-aurignaci közötti 

határt. Az 1990-es évekig úgy gondolták, hogy a neandervölgyiek egyáltalán nem alkottak művészi jelleggel, 

nem alkalmaztak testdíszítést és nem voltak zeneszerszámaik. Mára ennek az ellenkezője egyértelműen bebizo-

nyosodott, de még mindig nem megoldott kérdés, hogy a késő-neandervölgyiek művészete önálló fejlemény-e, 

hatott-e az aurignaci fejlődésre, vagy éppen ellenkezőleg, az aurignaci emberek eszköztára és művészete hatott 

az utolsó neandervölgyiekre. A legősibb bálványok 35 000 évvel ezelőtt keletkeztek (például a willendorfi 

vénusz), abban az időszakban, amikor az aurignaci és neandervölgyi emberek együtt éltek. 
25

 A gravetti kultúra a felső paleolitikum legfontosabb régészeti kultúrája, illetve régészeti korszaka Európában, 

amit az úgynevezett gravetti nyílhegy jellemez. A gravetti kultúra az aurignaci kultúrát követte és a Würm-

glaciális második hidegmaximuma előtti lehűlési időszakra esett. A korai gravetti kultúrát a tompa hátú pengék 

és a gravetti nyílhegyek definiálják. 
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magkő kerültek elő. A következő rétegből kiásott cserépanyag a Kiétei-kultúrába (Kyjatice) 

tartozott. 

Az Istállós-kői-barlang Szilvásvárad határában lévő Szalajka-völgy felső szakaszán 

nyílik, és az ország leglátogatottabb ősemberbarlangja. Az első ásatást Hillebrand Jenő
26

 ős-

régész végezte benne 1912-ben, majd Saád Andor,
27

 Megay Géza,
28

 Kadić Ottokár,
29

 

Győrffyné Mottl Mária,
30

 Vértes László
31

 folytatta. A legalsó rétegből előkerült néhány bar-

langi medvecsont, amelyek az agyagban lévő mangánoxidtól fémesen fekete színűek voltak. 

Régészeti anyagot a felette lévő úgynevezett „alsó kultúrréteg" adott, melyből több tűzhelyré-

teg is előkerült. Az itt talált 46 kova és 114 csonteszköz között voltak azok az apró csonthe-

gyek, melyek tulajdonképpen a világ legrégebbi nyílhegyei, tehát az íj használatának a leg-

ősibb bizonyítékai. A megismert leletanyag az Aurignaci-kultúrkörbe tartozik. 

Az Istállós-kői-barlangból előkerült leletek között volt egy hármas tagolású, kifúrt 

függő, és egy ugyancsak lyukkal ellátott, nyújtott hatszög alakú, mamutcsont lemez, melyek a 
                                                           

26
 Hillebrand Jenő (Sopron, 1884. június 10. – Budapest, 1950. március 6.) magyar ősrégész, antropológus, az 

őskőkor tudományos kutatásának magyarországi úttörője, annak európai színvonalra emelője. 
27

 Saád Andor (Liptóújvár, 1904. február 24. – Miskolc, 1977. március 20.) orvos, régész. Nevéhez fűződik a 

Tatár-árki-barlang ásatása. Dolgozott Nemeskéri János antropológussal a Sólyom-kúti-sziklaüregben, a Kő-

lyukban, és a világhírű Szeleta-barlangban is. Vértes Lászlóval baráti kapcsolatban volt, aki miskolci útjai al-

kalmával mindig számíthatott a Saád család segítségére. 1950-ben meg is látogatta Vértes László ásatását Szil-

vásváradon, az Istállós-kői-barlangban. Tanulmányt írt, „A Miskolc környéki ősember és a barlangkutatás rövid 

története és legfontosabb eredményei‖ címmel. 1973-ban pedig átadta a múzeumnak kéziratait, fotóit is, melye-

ket a Herman Ottó Múzeum régészeti adattára őriz. Itt található Thoma Andor képeslapja, és cikkeinek különy-

nyomatai is. Roska Márton régésszel is levelezett a Korlát–Ravaszlyuktető mezolitikus lelőhelyének kapcsán. 

Korláton Saád is jelentős kőeszközöket gyűjtött, 1958-ban cikket is írt róla a Folia Archaeológicában.Vértes 

László pedig a Ravaszlyuktető nagy mezolit telepének leleteit, vakarókat, pengéket, levélhegyszerű eszközöket 

Saád Andor rajzaival illusztrálta az őskőkorról írt kézikönyvében. Az 1950-es években sorra látogatta a földvá-

rakat is. Őskori leleteket gyűjtött Felsődobszán, Gibárton, a perei halmoknál. Abaújváron, Kácson, Cserépfalu 

határában többnyire középkori kerámiákat. Cserépfalunál, Cserépváralján és Szomolyán pedig a kaptárkövekre 

figyelt fel. Többször sorra végigjárta a nyíltszíni őskőkori lelőhelyeket; így a Vértes Arka–Herzsarét lelőhelyét, s 

ennek közelében, a Fekete-patak alacsony teraszát is. 
28

 Megay Géza (Miskolc, 1904, márc. 21 – Miskolc, 1963. dec. 8.): muzeológus. 1921-től 1950-ig, mint prepará-

tor dolgozott a Borsod-Miskolci Múzeumban. 1950-ben muzeológussá nevezték ki. Tudományos működése a 

szirmabesenyői hun-germán sírlelet feldolgozásával kezdődött, amelyet 1952-ben az Archaeológiai Értesítőben 

adott közre. Ettől kezdve évente jelentek meg dolgozatai.  
29

 Kadić Ottokár (Ópazova, 1876. július 29. – Budapest, 1957. február 28.) horvát származású magyar geológus, 

paleontológus, egyetemi tanár, a magyarországi ősemberkutatás elindítója és a szervezett magyar barlangkutatás 

megalapítója. 1906-ban Herman Ottó buzdítására a Szeleta-barlangban végzett kutatásai alkalmával a pleiszto-

cén végén több tízezer éven át itt élő ősembernek pompásan megmunkált babérlevél alakú, kalcedon lándzsahe-

gyeit felfedezte. Ezzel a felfedezéssel indította meg hazánkban az addig meglehetősen elhanyagolt barlang- és 

ősemberkutatást. Az 1913-ig tartó ásatások során rengeteg barlangi medve csontra, tűzhelyre, csiszolt kőeszköz-

re és sok paleolit kőeszközre bukkantak. Ezt a Bükk-vidék sok barlangjára jellemző kőipart ma világszerte 

Szeleta-kultúrának nevezik. Igen jelentős az 1932. évi Suba-lyuk ásatás, ahol Dancza Jánossal megtalálták az itt 

élt neandervölgyi ember állkapcsát. További fontosabb kutatási helyei a Bükk-vidéken: Puskaporosi-kőfülke 

(Kormos Tivadarral, 1910-ben). Büdös-pest (ásatása során egy neolit korú női csontvázat találtak). 1912-ben 

vizsgálta meg a lillafüredi Anna-barlangot, aminek elkészítette a térképét és Hámori-barlang néven ismertette. 

1913-ban bejárta, felmérte és leírta a lillafüredi Szent István-barlang akkor ismert szakaszát. 1915 - Puskaporosi-

barlang. Istállós-kői-barlang (1929-ben folytatott ősrégészeti kutatást). 1950-ben a Kő-lyukban végzett ásatást, 

amelyik az utolsó ásatása volt. 
30

 Mottl Mária, Győrffy Sándorné (1906. – Graz, 1980. szeptember 21.) paleontológus, barlangkutató. Sok bar-

langi ásatáson vett részt (legtöbbször Kadić Ottokár mellett) és dolgozta fel az őslénytani leleteket. 1938-ban az 

Istállós-kői-barlangban végzett ásatást. 
31

 Vértes László (Budapest, 1914. november 3. – Budapest, 1968. augusztus 20.) ősrégész, a történelemtudo-

mányok doktora, az Istállós-kői-barlang, a Lovasi őskőkori festékbánya, a Sümeg-mogyorósdombi kovabánya 

kutatója, valamint a félmillió éves vértesszőlősi őstelep feltárója. 
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világ legrégebbi ékszerei között szerepelnek. Ebből a rétegből ismerünk még egy bőrfejtő 

csontkést, 8 csont árt és egy átfúrt ujjpercből készült sípot. Az őslénytani anyag között rén-

szarvas, kőszáli kecske, zerge, bölény, mamut, őstulok, barlangi medve, farkas, barlangi 

oroszlán, barlangi hiéna és havasi nyúl is volt. A feldolgozás szerint a rétegből előkerült cson-

tok 95 %-a származott vadászott állatoktól, amiből összesen 24 tonna húst nyerhettek. 

Vörös István
32

 a csoport létszámát szintenként 15–20 főre becsülte. A kultúrréteg kora 

a szénizotóp-vizsgálatok alapján 44 300 ± 1 900 év. A „felső kultúrréteg" 109 kova és 30 

csonteszközt tartalmazott. A réteg érdekességei: egy farkasbordából készült függő, egy ke-

resztben rovátkolt csonttű töredék, egy foka felöli végén törött, hegyes csont-tű, 4 db ujjperc-

ből készült síp és a fiatal barlangi medve combcsontjából készült fuvola, mely utóbbi a vilá-

gon a legrégebbi ilyen hangszer, és amelyen 6 hangot sikerült megszólaltatni. Ebben a réteg-

ben találtak még a barlang leghátsó részében, három egymásra rakott barlangi medvekopo-

nyát. A legtöbb kutató szerint ez a barlanglakók medveimádó hiedelemvilágára utal. A réteg 

kora 28 000 – 31 000 év közé helyezhető. Ebben a rétegben tárta fel Vértes László azt a tűzhe-

lyet, mely ma a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. A hatodik rétegben az ember jelenlétét 

csak néhány lelet jelzi. Ekkor – 12 ezer évvel ezelőtt – csak néha fordultak meg a barlangban 

és akkor is csak rövid időt töltöttek itt. A pleisztocén rétegek fölött, többrétegű holocén réteg-

sor helyezkedett el, melyek valószínűleg a barlangban tartott állatok miatt nagyon össze vol-

tak keverve. A sok cseréptöredék mellett, a legkülönlegesebb lelet, a barlang elején talált neo-

lit kori tüzelőgödör, melyből a Bükki–kultúra cseréptöredékei, tengeri kagylóból készült ék-

szerek és megpörkölt emberi csontok kerültek elő. A 27 gyerektől származó csont, a rituális 

kannibalizmus páratlan bizonyítéka. 

 

Miskolc földjének őskőkori lelőhelyei
33

 

 

                                                           
32

 Vörös István archeozoológus, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa. Szakterülete a régé-

szeti állattan, ezen belül elsősorban az emlős maradványok vizsgálata. 
33

 Lengyel György–Pusztainé Fischl Klára–Ringer Árpád: Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az 

őskőkortól a késő középkorig http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/dok/jubileumikotet/17_lengyel.pdf 

http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/dok/jubileumikotet/17_lengyel.pdf
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Az Istállós-kői-barlang jelentőségét növeli, hogy a jégkori rétegekből előkerült 66 faj-

ból álló fauna a leggazdagabb az európai aurignaci korú feltárások között, és a mikrofaunából 

3 új emlős, és 20 (!) új madár alakot írtak le.
34

 

A bronz és vaskorban a Gömör-Szepesi-érchegység érclelőhelyei lehetőséget 

nyújtottak az érc feldolgozására. Leletek kerültek elő Rimaszombat, Méhi, Sajógömör, 

Várgede, Pelsőc és egyéb települések területén. Elterjedt a magántulajdon, kialakult a 

gazdagabb és szegényebb társadalmi réteg. A temetkezési szokásokra eleinte a halottak 

égetése később már a halott használati tárgyaival sírba helyezése volt a jellemző. 

A vas felhasználása lehetőséget adott dísztárgyak, új fegyverek gyártására. A 

történelmi népek közül Gömör területén a szkíták, a kelták, majd germán törzsek éltek. A 

népvándorlás idején itt telepedtek le a hunok, az avarok és a szláv törzsek.
35

 

 

Miskolc régészeti lelőhelyei az újkőkortól a vaskorig
36

 

 

Sajógömör területe ősidők óta lakott. Az Őrhegyen és a Várhegyen bronzkori leleteket 

találtak.
37

 

                                                           
34

 Regős József : Ősemberbarlangok a Bükkben. http://www.bebte.hu/documents/osember.htm  A régészeti kuta-

tások megindulása nálunk mégis jelentős mértékben elmaradt a nyugat-európaiaktól. A magyar tudományos 

igényű barlangkutatást 1891-ben, Bársony János miskolci házának alapozásakor talált szakócák indították el, de 

a feltárások csak 15 év után, Herman Ottó közbenjárására indultak el. A megbízást a fiatal geológus, Kadić Ot-

tokár kapta és azonnal, 1906 őszén elkezdte a munkát. A jégkori embert keresve, először a Kecskelyukban kez-

dett ásni. A mélyített kutatóárokban, csak a neolitikum maradványát találta, ezért átköltözött a közeli 

Büdöspestbe. A próbaásatás azonban itt sem járt ekkor még eredménnyel. A következő célpont a Szeleta lett. Itt 

a próbaásatás egy hétig tartott, és egyetlen bíztató lelete, egy barlangi medvecsigolya volt, melyre apró faszén-

szemcse tapadt. Ez volt az a reménysugár, ami miatt 1907 áprilisában itt folytatta Kadić az ásatást. A munka már 

az első napon sikert hozott, egy gyönyörű, szürke kalcedonból készült lándzsahegy képében. Bécsben, az udvari 

múzeumnál az előkerült leletek nagyobb részét hamisítványnak minősítették. A nemzetközi elismerés csak 1912-

ben következett be. 
35

  http://www.hhrf.org/gomor/oz/y_media/index.html 
36

 Lengyel György–Pusztainé Fischl Klára–Ringer Árpád: Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az 

őskőkortól a késő középkorig http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/dok/jubileumikotet/17_lengyel.pdf 
37

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3g%C3%B6m%C3%B6r 

http://www.bebte.hu/documents/osember.htm
http://www.hhrf.org/gomor/oz/y_media/index.html
http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/dok/jubileumikotet/17_lengyel.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3g%C3%B6m%C3%B6r
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Rozsnyó területe az őskorban lakott hely volt, ahol megtalálták az újkőkor, 

a bronzkor és a vaskor emlékeit is! 

Tornalja ősi település, ahol már a bronzkorban is éltek emberek, 1926-ban területén a 

pilinyi és a kijétei kultúra népének teme-

tőjét tárták fel. Az egykori angolpark 

egyik részén pedig rézkori település-

nyomok találhatók, még feltáratlanul.
38

 

 

Lelőhelyek vázlatos térképe
39

 

(üres kör → erődítmények) 

 

Putnok és környéke feltehetőleg 

már a neolit korban is lakott volt.
40

 

Vadna községnél 

őskőkori eredetű, emberi csontvázat 

találtak a Sajón átvezető vasúti híd mel-

lett, vaskori leletként négy lándzsa került elő.
41

 

Az emberiség történelme általában a „birtoklásról” szól, ami viszont harcokkal és öl-

dökléssel járt. Az anyagi javakhoz való hozzáférés nemcsak a gazdagságot, hanem az életmi-

nőséget is alapjaiban határozta meg. Valamikor a történelem kezdetén a településünk és köz-

vetlen környezete már lakott volt és a környezete bővelkedett olyan javakban, amelyek az 

akkori embereknek igen fontosak voltak. 

A bronzkor első felében a közép-európai népesség nagy része olyan társadalmakban élt, ahol 

a földvár állt a középpontban. Ezek a települések főképp folyók és más természetes utak mel-

lett helyezkedtek el, ezért megsarcolhatták az ott áthaladó kereskedőket. Ráadásul egy na-

gyobb domb egy gazdag történelemmel rendelkező, sikeres társadalom manifesztációját jelen-

tette, így a kulturális tradícióik ideológiai stratégiákká lényegültek át. 

Az ember története során a körülötte levő növény- és állatvilágból tartotta fenn magát, ezeket 

termelve, tenyésztve alakította ki ruházatát, készített magának lakhelyet. Munkaeszközeinek 

nyersanyagát a kövektől a fémekig és azok ötvözetéig fejlesztette az évezredek folyamán.  

A Sajó, a Bódva folyók és a Szuha-patak által közrefogott hegyes terület, ahol a he-

gyek magassága átlag 300 m feletti, és ezek patakok által szabdalt völgyei az őskor utolsó 

évezredében, a vaskorban kiemelkedő jelentőségű volt. A hely fontosságát az itt található 

fémlelőhelyeknek, ásványi anyagoknak tulajdoníthatjuk. A rézbányászat Rudabányán és kör-

nyékén évszázadokkal korábban már működött. A bronzleletek sűrűsége és gazdagsága pél-

                                                           
38

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tornalja 
39

 B. Hellebrandt Magdolna: A nyersanyagok hatása a vaskor és a császárkor településeire a Sajó és a Bódva 

vidékén 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv

%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list 
40

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Putnok 
41

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadna 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tornalja
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list
http://hu.wikipedia.org/wiki/Putnok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadna
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dául Szendrő és Szendrőlád vidékén jól működő bronzművességre és szervezett társadalomra, 

s nem utolsósorban aktív kereskedelemre utal. 

A fémlelőhelyeket föld – és vízivárakkal védték. A folyók árteréből kiemelkedve, a 

hegyek lábánál szinte vonalban láthatjuk az erődítéseket, melyek hatalmi és kereskedelmi 

célokat is szolgáltak, s létrehozásukban valószínű, hogy nagyobb mennyiségű fát használtak 

fel. 
42

 

A terület régészeti leleteiből kitűnik, hogy a bronzkor középső szakaszában nagyobb 

telepek, temetők jöttek létre, benépesült a vidék. Ez a folyamat a késő bronzkorban, a kora 

vaskorban
43

 és a szkíta
44

 korban is nyomon követhető. Felvetődik e kérdés, kik építették a 

várat? Az íjjal, nyíllal és karddal, lándzsával, mint támadó fegyverrel felszerelt ellenséggel 

szemben a föld- és vízivár védelmet jelentett. A földvárak egészen addig működtek, amíg a 

támadó fegyverek lényegesen nem változtak meg. Még a kelta
45

 korban is használatban vol-

tak, s például Bükkszentlászlón a kora vaskori erődítményt alakították át. A Kr. e. 1. század 

második feléből írásos adatunk is van erre. 

Ma már tudjuk, hogy ezek a föld- és vízivárak utak kereszteződésében és átkelőhelyek 

közelében létesültek. 

                                                           
42

 B. Hellebrandt Magdolna: A nyersanyagok hatása a vaskor és a császárkor településeire a Sajó és a Bódva 

vidékén 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv

%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list 
43

 A vaskor régészeti korszak, az egyes népek fejlődésének az a fázisa, amikor a vaseszközök (szerszámok és 

fegyverek) használata kiemelkedő. Egyes korai társadalmakban a vas használatának térnyerése más változások-

kal esett egybe, például új földművelési módokkal, vallási elképzelésekkel és művészeti stílusokkal, jóllehet ez 

nem minden esetben figyelhető meg. 

A vaskor a legtöbb helyen az ún. háromkorszak-rendszer utolsó szakasza, az újkőkor és a bronzkor után. Időbeli 

kiterjedése országonként és földrajzi régiónként változik. Hagyományosan a Kr. e. 12. századot tekintik a vaskor 

kezdetének a Közel-Keleten, Indiában és Görögországban. Az első nagymértékben vasat használó állam a Hettita 

Birodalom volt az i. e. 14. században, innen jutott el a görögökhöz is. Európa más területein jóval későbbre te-

szik a kezdetét: Közép-Európában a Kr. e. 8. századra, Észak-Európában pedig csak a Kr. e. 6. századra. A vas-

használat (olvasztás és szerszámok kovácsolása)  Kr. e. 1200 körül jelent meg a nyugat-afrikai Nok kultúrában. 

A korszak végét a Mediterránrumban a hellenisztikus kor, illetve a Római Birodalom kezdetére, Indiában 

a buddhizmus és a dzsainizmus kezdetére, Kínában konfucianizmus kezdetére, Észak-Európában pedig a kora 

középkor beköszöntére teszik. 
44

 A magyarországi szkíta kor i.e. 560 körül, az északkeleti-Kárpátok hágóin történő bevándorlással kocsizó, 

pikkelypáncélos, vekerzugi kultúrának nevezett csoportok érkeztek. 
45

 A kelták (akiket a római források keltoi vagy galli néven említenek) civilizációja az i.e. 5. század végén jelent 

meg a Kárpát-medencében. A római hódításig (i.e. 1. század) tartó időszakot négy periódusra osztják. 

A Kárpát-medencei kelták nyugatról és északról érkeztek, és a Duna-könyök térségét kivéve nem lépték át a 

folyót. Ettõl keletebbre csak az i.e. IV. sz. második felében jutottak el. A középsõ és késõ LaTéne korszakban 

nagyobb sűrűsödés figyelhető meg a Tisza mentén Gávavencsellő és Tiszalök között és a Rétköz peremén, és 

innen hadjáratokat vezettek a Balkán felé, 

Az ide érkező kelták halottaikat először korhasztással (csontvázas rítus), majd – a helyi lakossággal történő ke-

veredést követően – hamvasztással temették el. 

A kelták a vasfeldolgozást tömegméretekben végezték. E korszak leletei között egyedülállónak számít a 

szalacskai pénzverő- és öntőműhely, a jászberény cserőhalmi sárkánydíszű, bronz ivókürt. Díszített kardjaik 

„magyar kard stílus‖ vagy „szép kard‖) Jellegzetes ékszerük volt (a sokszor az övet díszítő) maszkos üveg-

gyöngy. A leletek kifejlett vas-, zománc- és üvegiparukról tesznek tanúságot. 

Edényeiket zömmel korongon készítették, és gyakran díszítéssel látták el. Az i.e. V. sz.-ban már fazekaskorongot 

is használtak, s kezdtek az edényeknek díszesebb alakot adni: állatküzdelem ábrázolásokkal, nagyobbrészt bepe-

csételt mértani rajzokkal (spirálok, koncentrikus körök) találkozunk rajtuk. 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28Pogonyipuszta%20viziv%E1ra%29%29/MEGY_BAZE&a=list
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9g%C3%A9szet
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http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldm%C5%B1vel%C3%A9s
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http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr._e._6._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr._e._1200&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-Afrika
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neum
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenisztikus_kor&action=edit&redlink=1
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Az erődítmények, amelyek Bánrévéhez legközelebb esnek nyugatról keletre haladva a követ-

kezők:  

 Bánrévétől északnyugatra, a mai Szlovákia területén Lénártfalva mellett látható légi 

felvételen egy sánccal-árokkal körbevett „omega” alakú vízivár a Rima partján.
46

 

 Putnok–Pogonyipuszta vízivára a putnoki völgy nyugati bejáratánál épült, ott ahol 

észak felé a Keleméri patak mentén vezetett az út a hegyekbe, a mai Kelemért és a 

Mohosokat érintve Imola, Kánó, Alsó- és Felsőtelekes és Rudabánya irányába. A vízi 

várat a Sajó északi partján alakították ki, ott, ahol a felszín enyhén, de fokozatosan 

emelkedik.  

 
 

Lénártfalva 

(Bánrévétől észak-nyugatra a műhold felvételen ezt a részt találtuk figyelemre méltónak. 

Ez viszont az előző leírás szerint nem a Rima, hanem a Sajó bal partján van.) 

 

 

                                                           
46

 Bővebb anyag, vagy adat nem került elő (RZ). A műholdfelvételeken a helyet nem sikerült egyértelműen azo-

nosítani, a Google Earth felvételein próbáltuk a helyet megtalálni.  
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A pogonyi vízivár a térképen 

 

A térképen jól látható a sánc szintvonalak által kirajzolódó patkó vagy omega alakja. 

A patkó két vége közti távolság 1100 méter, s erre a vonalra merőlegesen az ív legszé-

lesebb része 600 méter. A vizesárokba a Keleméri patak vizét vezették be. A sánc déli, 

nyitott része a Mocsár dűlőig ér, s innen újabb 600 méterre folyik ma a Sajó. 

A Hadtörténeti Múzeum Térképtárában több légi felvételen megfigyelhetjük a patkó 

alak sötét ívét, az 1952-es repülési év felvétele a legszemléletesebb. A vizesárok vona-

lát követhetjük nyomon az 1856-1860 között készült, úgynevezett második katonai 

felmérésen, ahol a Sajó széles ártere is látható. Láthatók nyugatra Bánréve, keletre 

Pogonyi-puszta házai. 

A félkörív Bánréve község keleti széle és Putnok-Pogonyi-puszta, valamint Hét kö-

zött, szinte a települések házai közé szorult, lényegében a sánctól nem építkeztek bel-

jebb. Az 1949-es, 50 000-es léptékű térképen, a sánc kettős íve nyomon követhető a 

vasútvonaltól délre.  
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Ma a helyszínen szinte egyöntetű sík ártéri vidék tárul elénk. A fényképfelvétel 

Pogonyi-pusztától délre, Hét-Varjúdomb nyugati lejtőjénél készült, az Akácfa utca há-

zai mögött, azoktól nyugatra, a kertek aljánál.  

 

1956. évi légi fénykép
47

 

 

 

                                                           
47

 Hadtörténeti Múzeum Térképtára 
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Pogonyipuszta, a vízivár környezetének 

 2000. évi állapota, fényképen
48

 

 

A földvárat az 1950-es, majd az 1970-es években elplanírozták, elszántották a nagy-

üzemi gazdálkodás idején. Fónagy János
49

 a termelőszövetkezet elnöke volt Putnokon 

az 1970-es években, s elbeszélése szerint emlékszik a sáncra.  

A Hadtörténeti Múzeum Térképtárában több légi felvételen megtalálható az erődítés. 

Az 1952-es repülési év légi fénykép térképszelvényén, patkó alakú sötét ív látható 

Bánréve keleti határa és Pogonyi-puszta között.  

A patkó két vége között 1100 méter a távolság, erre a vonalra merőlegesen az ív leg-

szélesebb része 600 méter. A sánc déli, folyó felől nyitott részétől délre egy terasz lát-

ható, mely a Mocsár-dűlőig ér, s innen újabb 600 méterre folyik ma a Sajó.  

A légi felvételen jól látszanak a Sajó mai kanyarulatai, és a számtalan régi meder. 

Gömör vármegye katonai leírása az 1780-as években íródott, s a Sajóról feljegyezték, 

hogy mélysége három és fél láb, heves esőzésekkor gyakran kiönt, a mezők évente víz 

alá kerülnek, de azután teljesen kiszáradnak. A mocsarakról Balogh Béla is írt, s arról 

is említést tett, hogy a Malom-csatorna ásásával, valamint a Málé patak, ma Keleméri 

patak szabályozásával igyekeztek a területet a földművelés számára hasznosítani.  

2000 nyár elején, készült a fénykép. Már szárazság volt, de az egykori sánc mellett 

mocsaras volt a terület, keletre a csatorna húzódott, s a Keleméri patak. Délre a Sajó 

ártere, a Mocsár-dűlő övezte a régészeti objektumot, mely nevével is jelzi, hogy itt 

természetes a védelem. Valóban, csak északról kellett sáncot építeni. Bánréve nyugat-

keleti irányú főútja földútként folytatódott a földváron át Pogonyi-pusztára, de ennek a 

felszínen ma már nincs nyoma. 

Az 1956-os légi felvételen még látszik, de a tőle délnyugatra levő földvárszakaszt jel-

ző sötét, humuszos föld elszíneződése már eltűnt, elszántották, csak külső széle ível, 

valószínű, hogy a külső árok vonala. 

                                                           
48

 B. Hellebrandt Magdolna: felvétele 
49

 Később közlekedési miniszter, ma is politikus. 
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Ez a szakasz az Ózd – Bánréve közti vasútvonal építésekor is sérülhetett. A Putnok 

Bánréve közti vasút a sánctól északra halad, építése 1869-1871 között történt, nem 

érintette a földvárat. Ugyancsak elkerülte ezt a később megépített „delta” vágány is! 

 

1952-es légi felvétel a földvárról 

 

 

Légi felvétel a földvárról, 1956. 
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A földvár egykori létéhez és ismertségéhez bizonyító adatok a putnoki birtokarányosí-

tást (proportio) előkészítő tárgyalások iratai, melyekben többször említették a földvár 

töltését. A létrejött egyezményt Gömör vármegye törvényszéke 1819. április 3-án ho-

zott ítélettel megerősítette. 1822-ben a proportionális munkálatokat befejezettnek és 

hitelesnek tekintették. 

 

 

Az úrbéri per kéziratának vége 

 

A határozatba azonban nem mindenki nyugodott bele. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltárban kutatva került elő egy 19. század elejéről származó irat, mely Mária 

Terézia úrbéri rendeletének (1767) végrehajtásával, illetve ennek következményével 

foglalkozik. Periratról van szó, mely 1821. augusztus 9. keltezésű, és a gróf Serényi 

nemzetség kérésére készült. Hivatalosan igazolja, hogy az úrbéri rendelet végrehajtása 
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után azok a földek, melyek a Méltóságos Földes uraság részére maradtak, nem jobbak 

azoknál, amelyek a jobbágyságnak mérettek. Feltették a kérdést a tanúknak, tapasztal-

ta-e a tanú, hogy a legjobb földek a Töltés mellett levő földek lévén, ezeket a tisztelt 

uraság mind a három nyomáson a maga jobbágyainak kiosztotta, magának a partosabb 

helyeket hagyta, s igaz-e, hogy a rétek is a nevezett jobbágyoknak a legjobb helyen 

„légyenek kiméretve”? 

A tanúk, Putnok város főbírája és még négy név szerint megnevezett személy, letették 

az esküt, hogy a putnoki határban M. Gr. Serényi nemzetség putnoki jobbágyainak a 

földmérő által kimérettetett szántóföldeiket, valamint rétjeiket tudják és ismerik, és 

ismét vallják, hogy azon földek, melyek a M. Gr. Serényi nemzetség részére felmarad-

tak, nem jobbak azoknál, amelyeket a jobbágyság között felosztottak, sőt tudják bizo-

nyítani, hogy a legjobb földek a Töltés mellett lévén, ezeket is a tisztelt uraság mind a 

három nyomáson a maga jobbágyainak kiosztotta, s magának a partosabb, sőt a legfel-

sőbb és szélsőbb helyeket hagyta, azt pedig egyenlően vallják, hogy a fent tisztelt Gróf 

Nemzetség putnoki jobbágyainak a magok rétbeli illetőségét a maga rétjének a legjobb 

részéből adta ki.  

Az iratot az Úri Szék jegyzője, Hubay Miklós hitelesítette. 

 

Érdekesség, hogy később nem csak a szántóföldet és a rétet, hanem a legelőt és az er-

dőt is fel kellett osztani, ennek végrehajtásáról az 1853. március 2-án kelt nyílt parancs 

rendelkezett. Ezen is pereskedett Hubay Pál és gróf. Serényi László. A töltésen levő 

földek pere is folytatódott. A tagosítási iratok között van egy jegyzőkönyv, melyet 

1872. június 27-én vettek fel. A bíróság részéről jelen volt a törvényszéki bíró, Fornét 

Jenő, a jegyzőkönyvvezető és Papp Ábrahám, hitelesítő mérnök, valamint Kalas Ben-

jámin mérnök. Az ügyfeleket hosszan, név szerint sorolták fel. Tárgy a putnoki tagos 

szabályozási perben az előmunkálatok hitelesítése a f évi 3015/872 számú végzéssel a 

mai napon a helyszínre kitűzött tárgyalás. A 11. pontban olvashatjuk: A héti határon a 
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Vas András kiegyenesítő vonalától kezdve a vasút és a töltés közti területen kikapja 

szántóföld illetőségét Herepy Bertalanné, Sturmann Katalin, stb. Gondoljunk vissza az 

előzőekre, a vasút Miskolc-Bánréve közti szakaszának megnyitása az előző évben, te-

hát 1871 júniusában történt. 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár U 516. számon őriz egy kéziratos térképet 

1880-ból, mely a Tilalmas-pásttól nyugatra „Két sáncz közi" megnevezéssel jelölte 

Putnok legnyugatibb földterületét.  

A Sajó mentének és partvidékének térképét tanulmányozva feltűnt a 10 000-es térké-

pen Putnok nyugati határában, Hét-Zsoldosteleptől nyugatra a szintvonalak által kiraj-

zolódó patkó alakú ív.  

Még egy iratot ismerünk a 19. század végéről, egy kéziratos térképet, mely Putnok ha-

tárát ábrázolja. A nyugati szélen a Tilalmas pásttól nyugatra látható „Két sáncz közi" 

megnevezés egy földterületen, mely hat részre osztott. Az alatta levő írás hitelességgel 

bizonyítja, és hitelesíttetett. 
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„miszerint ezen térkép és a hozzá tartozó földkönyvvel együtt tett próbaméré-

sekkel összehasonlíttatván, a jegyzőkönyvben foglalt változások keresztül vitelének tö-

kéletesen megegyezőnek találtatott"  

 

Kelt Putnokon 1880. június 18-án. Beliczai László hitelesítő mérnök és Fornét Jenő 

törvényszéki bíró írták alá a dokumentumot. Mindezen iratokból számunkra az derül 

ki, hogy a 19. században a földvár töltése, kettős sánca még látható volt. Nyilvánvaló 

az is, hogy ezen a területen jó volt a föld, hiszen az árkok kiásása után a sánc magasí-

tásához a környező területek felső részét, a humuszt halmozták fel, s ez háromezer év 

múlva is termékenyebb volt, mint amiről lehordták. A területet többször bejártam, s a 

Sajóhoz viszonylag közel, a Mocsár-dülő délnyugati részén látható enyhe dombháton 

találtak késő bronzkori – kora vaskori települést.  

A jelenlegi állapotot a műholdkép alapján adjuk meg. 

 

A leletanyag erről a helyszínről a következő: 

 Vastag, szürke edény oldaltöredéke. Hossza 6,2 cm.  

 Szürkésbarna edény oldaltöredékei. H: 3,6-5,3 cm.  

 Gömbölyített aljú tűzikutya töredéke. Világosbarna, belül sötétszürke. H: 4,8 

cm.  

 Őrlőkő szélének töredéke. Legnagyobb vastagsága 3,2 cm. H: 10 cm.  

 Világosbarna, különböző edények oldaltöredékei. H: 2,6-6 cm.  

 Sötétszürke oldaltöredékek. H: 3-5,5 cm, 10 darab. 

 Világosbarna edények oldaltöredékei. H: 3,1 - 5,5 cm, 4 darab.  
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 Simított felületű oldaltöredékek, egyik felük szürke, a másik világosbarna. H: 

3,3 cm.  

 Téglavörös színű, ívelő oldaltöredék. H: 1,8 cm.  

 Téglavörös színű vastagabb oldaltöredék. H: 4 cm.  

 Vöröses színű, szemcsés anyagú edény faltöredéke. H: 3,6 cm.  

 Belül világosbarna, kívül szürkés, vastagabb edény faltöredéke. H: 5 cm.  

 

 

 

 Világosbarna és sötétszürke oldaltöredékek. H: 3-4,6 cm. Hat darab (kép 2.).  

 Világosbarna, szürke törésfelületű perem- és oldaltöredék. A perem felé az 

edényfal elkeskenyedik. Peremhossz 2,9 cm. (7. kép 3.)  

 Orsógomb fél töredéke. Világosbarna, kettőskúpos. Átm.: 3,4 cm (kép 6.).  

 Vaskos edény oldaltöredéke egy bütyökfogóval. Törésfelülete szürke. H: 6 cm 

(kép 11.).  

 Sötétszürke, behúzott peremű tál perem- és faltöredéke. Peremhossz 2,4 cm. 

 Sötétszürke, szemcsés anyagú edény perem- és faltöredéke. A perem felső ré-

sze legömbölyített. Peremhossz: 2,6 cm. 

 Szürke edény oldaltöredéke szalagfűi indítással. Fül Sz: 3,9 cm (kép 5.).  
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 Világosbarna, belül szürke, a fülön kívül középen megvastagodás érzékelhető 

hosszan. Fül Sz: 2,5 cm (7. kép 4.).  

 Szürke, szemcsés anyagú oldaltöredék. H: 3,6 cm.  

 Kívül fekete edény nyakának töredéke. Az edényfal ível, és kívül vízszintes 

vonalak húzódnak. H: 5,6 cm (kép 7.).  

 Téglavörös színű, törésfelülete sötétszürke, pelyvás anyagú ívelő oldaltöredék. 

Különböző vastagságúak. H: 4,5 és 5,6 cm. 2 db.  

 Belül téglavörös színű, kívül fekete, és párhuzamos, vízszintes vonalakkal ellá-

tott. H: 4 cm (kép 8.).  

 Téglavörös színű perem- és faltöredék. Vékony falú edény része, kissé behú-

zott peremű edény része. Peremhossz: 1,9 cm.  

 Kívül fekete és kannelúrás töredék. H: 2,3 cm (kép 9).  

 

 Szürke, szemcsés anyagú oldaltöredék. H: 2,4 cm. 

 Szürke, kissé behúzott peremű oldaltöredék. H: 2 cm.  

 Belül szürke, kívül barnás, pelyvás anyagú oldaltöredék. H: 4,1 cm.  

 Belül szürke, kívül világosbarna színű, síkozott, ívelő oldaltöredék. H: 2,6 cm.  

 Szürkésbarna perem- és faltöredék, a peremnél az edényfal kissé keskenyedik. 

Peremhossz: 2,3 cm.  

 Sötétbarna, szemcsés anyagú oldaltöredék, egy lapos bütyökfogóval. H: 3,6 

cm. 

 Szürke oldaltöredék, külső felületén szemcsék látszanak, egy kiesett. H: 4,6 cm  

(kép 10.).  

 Világosbarna oldaltöredék, a peremrész legömbölyített. Peremhossz: 2,3 cm.  
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Késő bronzkori, korai vaskori leletek
50

 

 

 Behúzott peremű tál töredéke. Peremhossz: 4,2 cm.  

 Sötétszürke perem- és faltöredék, a peremrész lekerekített. H: 2,6 cm.  

 Szemcsés anyagú, szürke perem- és faltöredék, a peremrész gömbölyített. Pe-

remhossz: 2,1 cm. - Téglavörös színű, kívül-belül kormos. A peremmel az ol-

dalfal kifelé ível. Külső felületén három bütyök látható. Peremhossz: 1,3 cm.  

 Világosbarna, törésfelülete szürke, vastag falú edény perem- és faltöredéke. 

Peremhossz: 2,8 cm.  

 Fekete edénytöredék, peremrésze egyenes. Peremhossz: 1,8 cm.  

 Barna perem- és faltöredék, a peremrész egyenesen levágott, alatta plasztikus 

borda, majd két bütyökfogó. Peremhossz: 3,3 cm (7. kép 12.).  

 Barna, szürke törésfelületű oldaltöredék, a peremrész egyenesen levágott. Pe-

remhossz: 3,8 cm.  

 Téglavörös, szemcsés anyagú oldaltöredék két bütyökkel. H: 5,2 cm.  

 Sötétszürke perem- és faltöredék. A perem a nyakkal együtt kifelé tart. Perem-

hossz: 2,3 cm.  

A leletanyag a Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjteményébe került, Itsz. 2000.9.1—

41. A fekete kerámiákhoz hasonlót Bükkszentlászló – Nagysáncon találtak például. 

                                                           
50

 B. Hellebrandt Magdolna rajzai 
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A Putnok-Pogonyi-puszta vízivárát valószínű, 

hogy nem egyfajta életmód hozta létre. A sík vi-

dékhez alkalmazkodó, és a víz segítségével ki-

alakítható védelmi rendszerek szükségessége va-

lósította meg a vízi várakat, nagy valószínűség-

gel a korai vaskorban, a folyók átkelési pontjai-

nál, vízjárta területek gázlóinál, völgyek védel-

ménél, azaz hadászatilag lényeges pontokon.  

Korban, és valószínűleg lelőhely szerint is ide 

tartozik az a bronzkard, melyet 1983-ban találtak 

Putnok határában, a Sajó kotrásánál. A kardot 

1998-ban vitték a Herman Ottó Múzeumba. 

 

Bronzkard a Sajó medréből
51

 

 

Markolatának vége kétfelé hajlik, ennek széle 

ívelt vonalú, és rovátkolt. Lapos markolatán há-

rom szegecslyuk látszik, valószínű, hogy itt rög-

zítették a szerves anyagból készült markolatvédőt, melyet a penge felé is biztosítottak 

egy-egy szeggel. A kétélű kard pengéje lejjebb párhuzamos szélű, és mindkét szélhez 

közel díszített. A díszítés párhuzamosan, függőlegesen futó pontsor között pontokból 

alkotott félkörívek sorából áll, ezek ívvel befelé fordulnak, kifelé pedig az ívek köze-

pén kis körök töltik ki a mezőt.  

A penge füzfalevél alakú, mindkét oldalt vércsatorna húzódik. A kard ép, csak a mar-

kolat felső szegecshelyénél repedt meg. Hossza 58,6 cm. Folyókba, mocsarakba áldo-

zatként dobtak fegyvereket, vagy például sisakot, főleg Európa nyugati felében. A 

Kárpát-medencében kevés ilyen leletről 

tudunk, a bánrévei határban, Putnoknál 

talált bronzkard ezek számát gyarapítja. 

Hasonló típusú markolatnyújtványos kardot 

bőven ismerünk a késő bronzkorból, kora 

vaskorból. A Gáva kultúra területéről pél-

dául Tiszalök, Vaja, Bükkaranyos, Püspök-

hatvan lelőhelyekről. A Kyjatice kultúra 

területéről például Nyékládházáról és Fin-

kéről. 

 

A bronzkard díszítése
52

 

 

                                                           
51

 B. Hellebrandt Magdolna -Foto: Kulcsár Géza 
52

 B. Hellebrandt Magdolna rajza 
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Mályiból és még Nyékládházáról került 

markolatnyújtványos kard a miskolci mú-

zeum gyűjteményébe. 

A putnoki kard pengéjének díszíté-

séhez hasonló a borsodbótai kard, mely a 

Kyjatice kultúra hagyatéka, bár ez bordadí-

szes markolatú. Hasonlóan díszített a 

kesznyéteni tőr markolat alatti része. 

A putnoki kard díszítése, könnyed 

rajzolata emlékeztet a kora vaskori késeken 

alkalmazott mintákra, mint Buj, Rohod és 

Bódvarákó – Szentandrási barlang késére, 

a rajtuk látható motívumokra, technikai ki-

vitelezésükre.
53

 

 

Bánrévétől néhány kilométerre – délkeletre helyezkedett el Sajónémeti földvára is. Ez 

egy későbbi fejezete a történetnek. Erről majd a „tatárjárás” idejebeli történésekkor írunk. 
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 B. HELLEBRANDT MAGDOLNA: Putnok – Pogonyi-puszta vízivára 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%2

9/MEGY_BAZE&s=SORT&m=22&a=rec 
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A római kor, a népvándorlás, 

és a honfoglalás időszaka 
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„A múlt mindig a mának szól,  

ezért írják újra folyamatosan.”54 

 

A rómaiak huzamosabb ideig csak a Dunáig (Limes romanum) terjesztették ki hatal-

mukat. 375-ben hatoltak be legu-

toljára a Felvidék észak-

nyugatirészébe. A Pannóniáról 

készült térkép is csak a Duna 

vonaláig jelöli a római területet. 

A térképen a Tisza, a Zagyva és a 

Sajó is fel van tüntetve. Az itteni 

területeken csak a vélt népcsoport 

nevei szerepelnek. A Sajó felső 

és középső folyásánál élő népek-

ről nincs rajta adat. 

 

Pannónia térképe
55

 

 

A felvidék népességének alakulásáról Balassa Zoltán: Két nemzet a Kárpát-

medencében című munkája alapján nyerhetünk képet.
56

 

Különböző germán törzsek (kvádok,
57

 vandálok,
58

 gepidák
59

) lettek urai a Felvidéknek az irá-

ni nyelvű szarmatákkal
60

 és ótörök nyelvet beszélő hunokkal
61

 együtt. 

                                                           
54

 Ungváry Krisztián 
55

 Pallas nagylexikon 
56

 Dunatáj 
57

 A kvádok a szvéb csoportba tartozó kisebb germán törzs, amely i. e. 8-ban elhagyta a Majna folyó vidékét, és 

a mai Morvaország területére költözött. A kvádok birodalma határos volt Pannonia provinciával és fennállása 

során több háborút folytatott a Római Birodalommal. A kvádok közeli rokonságban álltak a markomannokkal. 

Vannius a Morva és a Vág folyók között királyságba szervezte őket, de miután 50 körül megbuktatták, mint a 

rómaiak alattvalóit Pannoniában telepítették le őt és híveit. A kvádokat és a velük szövetséges markomannokat, 

ekkor a rómaiak leverték, de továbbra is állandó veszélyt jelentettek, hiszen a markomannokkal vagy a szarma-

tákkal együtt gyakran fosztogatták a római területeket (282, 358, 375). A kvádok eltűnése a népvándorlás követ-

keztében területükre áramló erősebb törzseknek köszönhető. A népvándorlás azonban elérte a kvádokat is, hiszen 

az 5. század és a 7. század között a mai morvaországi területére betelepülő szláv törzsek vették át a vezető szere-

pet a térségben és a kvád, mint népcsoport eltűnt a történelem színpadáról. 
58

 A vandál nép két törzsből állt: a silingi és a hasdingi vandálokból. A markomann háború idején (166-181) a 

silingi vandálok egy Magna Germania nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak. A 2. században a 

hasdingi vandálok Raus és Rapt (vagy Rhaus és Raptus) király vezetésével dél felé vándoroltak, a rómaiakat 

először a Duna alsó folyásánál támadták meg. 271 körül Aurelianus császárnak meg kellett erősíttetnie a Duna 

középső folyásának védelmét. Ezután békét kötöttek, a vandálok pedig Dacia nyugati részén és Pannoniában 

telepedtek le. A hasdingi vandálok I. Constantinus uralkodása idején kerültek konfliktusba a gótokkal. Akkori-

ban a vandálok azon a területen éltek, amit később a gepidák vettek birtokba; itt „keletről a gótok, nyugatról a 

markomannok, északról a hermanariak, délről pedig a Hister (Duna) vette körül őket.‖ A vandálokat Geberik gót 

király támadta meg, és a csatában a vandál király, Visimar is elesett. A vandálok ezután Pannoniába vándoroltak, 

ahol I. Constantinus (330 körül) a Duna jobb partján földet adott nekik; itt körülbelül hatvan évig éltek. Innen 

400-ban vagy 401-ben – valószínűleg a hunok elől menekülve – Godigisel király vezetésével és szövetségeseik-
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A kvádok i. u. 21-től 406-ig uralkodtak e területen. Népességük a hun uralom alatt helyben 

maradt egészen 489-ig. Egy részük a vandálokkal együtt nyugat felé távozott az V. sz. elején. 

Később is maradtak nyilvánvalóan germán töredékek a Kárpát-medencében. 

375-ben a hunok jelentek meg tömegesen, akik 379 – 454 között uralkodtak ezen a területen. 

Nagyfejedelmük, Attila halála (455) után zömmel helyben maradtak. 

A kvádokat 406 táján gótok
62

 (406–489) herulok
63

 és longobárdok
64

 (489–561) követik. Ez 

utóbbiak a nemsokára érkező avarok szomszédjai lesznek, majd áttelepülnek Észak-Itáliába. 

Nevüket az olasz Lombardia tartomány őrzi. Helyüket az avarok
65

 foglalják el. 

                                                                                                                                                                                     

kel (az alánokkal és a svévekkel) nyugat felé vándoroltak. Később a silingi vandálok egy része is csatlakozott 

hozzájuk. Ebben az időben a hasdingi vandálok már felvették a keresztény hitet. Valens császár uralkodása ide-

jén (364-378) tértek át az arianizmusra, mely ellentétben állt a keresztény vallás hivatalos Szentháromság-

felfogásával.  
59

 A gepida, keleti-germán eredetű, a vandálokkal és a gótokkal rokon dialektust beszélő nép. Történetükről nem 

maradt fenn saját írásos emlék, amit tudni lehet róluk, néhány késő római kori – korai bizánci forráson kívül, azt 

ellenségeik: a gótok és a longobárdok (más források szerint „langobárdok‖) krónikáiból lehet kihámozni. I. sz. 

269 után jelentek meg a Kárpát-medence északkeleti szögletében királyuk, Fastida vezetésével. Országuk ekkor 

a Keleti-Kárpátok koszorúján belül lehetett, a Felső-Tisza és a Szamos lápos völgyeiben. Erről a szűk, terméket-

len területről csak bő száz év múlva sikerült kitörniük, mikor a Tisza mindkét partján legalább a Körösökig ter-

jesztették ki országuk határait. A hun támadások hírére dél felé húzódtak, majd kemény harcok után meghódol-

tak. 
60

 A szauromatáknak vagy szarmatáknak nevezett ókori, kelet-európai népesség elsődleges források szerint iráni, 

közelebbről madai, avagy méd származású volt. A tudomány képviselői gyakorta szarmatáknak címezik még – 

helytelenül – a masszageta, később alán szövetség népét, az ászikat is. 
61

 A hunok Belső-Ázsia sztyeppéiről származó, ismeretlen nyelvű nomád nép tagjai voltak. A Kárpát-medencei 

központú Hun Birodalom jól ismert az írott forrásokból, a hunok társadalmáról azonban viszonylag kevés fel-

jegyzéssel rendelkezünk. Történetük, történelmük számos helyen kapcsolódik a miénkhez. 
62

 A gótok germán törzs volt, mely a Római Birodalom (keleti és nyugati) sorsára a későbbi időben nagy befo-

lyást gyakorolt. Ez adja jelentőségüket. A Kárpát-medence népvándorláskori történetében is szerepet játszottak. 

Két nagy törzsi csoportjuk volt, a keleti gótok vagy osztrogótok és a nyugati gótok vagy vizigótok. Nevük lege-

lőször Tacitusnál (Germánia, 44.) fordul elő. Eredetileg Germania északkeleti részén éltek, ahova egy régi mon-

da szerint Skandia szigetéről vándoroltak (a mai Skandinávia). Valószínűleg a markomann háború idején (2. 

század) jutottak el a Fekete-tenger partjaira, ahol főként iráni népek tartózkodtak - mint a korábbi géták és szkí-

ták -, majd a gótok a szomszédos germán és szarmata eredetű népeket erőszakkal egyesítették. Lassanként annyi-

ra kiterjesztették uralmukat, hogy a 4. században a Gót Birodalom a Tiszától a Donig, a Fekete-tengertől a Balti-

tengerig terjedt.. A rómaiak ellen viselt pusztító hadjárataik a 3. századtól a 4. századig tartottak. A keleti gótok a 

hun támadást közvetlenül megelőző időben egy kiterjedt kelet-európai birodalom urai lehettek. Hermanarik gót 

király uralkodása alatt Iordanes szerint tizenkét nép hódolt nekik. Birodalmukat a hunok támadása döntötte meg. 

A 110 éves Hermanarik öngyilkos lett, fia és utóda Vitimer 374-ben elesett a Balambér hun király elleni csatá-

ban, és a gótok kénytelenek voltak meghódolni a hunoknak. Ezután részt vettek a hunok harcaiban, így ott voltak 

a catalaunumi csatában is. Miután Attila meghalt (455, helyenként 453), és a Hun Birodalom darabokra szakadt, 

majd megsemmisült, az Amalok házából való Walamir, Theodemir és Wiedemir alatt a gótok újra összeszedték 

magukat, így nemsokára le tudták verni a hunok új támadását. Országuk itt Vindobonától (ma Bécs) Sirmiumig 

(ma Szávaszentdemeter, Szerbia) terjedt. 
63

 A herulok (Heruli, Eruli) a keleti germán népek egyike volt a 3–6. században. Először a 3. század közepén 

kerültek be a történelembe, mint könnyű fegyverzetű zsoldosok fordulnak elő az Al-Duna mentén, II. Claudius 

Gothicus és Gallienus császárok korában. A gótok szövetséget kötöttek velük, majd Hermanarik vezetése alatt 

legyőzték őket. Kalandos kor következett: a herulok a Rajna mellett tanyáztak, mint a rómaiak szövetségesei 

tengerre szálltak, végül pedig a hunokhoz csatlakoztak. Így vándoroltak addig, míg védő uruk, Odoaker, „a 

herul‖, Kr. u. 476-ban a Nyugatrómai Birodalmat megdöntve, Itália királya nem lett. Ekkor a birodalom romjain 

egy időre a herulok ragadták magukhoz a hegemoniát több germán törzs felett, amelyek közül később a longo-

bárdok fellázadtak és a herulokat szétszórták. Egy részük Pannóniába (a mai Dunántúl) szorult és 512-ben meg-

hódolt a kelet-rómaiaknak. Ezután a herulok megoszlottak: egy részük a Keletrómai Birodalom ellen küzdött, 

egy másik rész Flavius Belisarius vezetése alatt mellette harcolt. 
64

 A longobárdok vagy langobárdok a germán népek közé tartozó népcsoport. Nevüket hosszú szakállukról kap-

ták. Eredetük, rokonságuk szerint az északi és a nyugati germánok között is említik őket, az utóbbi esetben a 
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Az avarok lettek a Kárpát-medence 

urai 237 éven át (568–805/822), és bizonyos 

állandóságot jelentenek a népvándorlás for-

gatagában.  

 

Pannónia Provincia, Tisza,  

Sajó, Hernád… vidéke 
 

 

Még ha ezután kaganátusuk meg is semmisül, a politikai hatalom elvesztése után is az 

avar népesség zöme hely-

ben marad, és megéri a 

honfoglaló magyarság be-

jövetelét.  

Egy érdekes térkép Hunga-

ria és Turcia.  

 

Hungária és Turcia
66

 

 

A X–XI. századi leletek mutatják 

                                                                                                                                                                                     

szvébek rokonaiként. Az i. sz. 2. században az Elba alsó folyása mentén tűntek fel. Innen dél felé vándoroltak és 

eljutottak Morvaországig és Alsó-Ausztriáig, majd a 2. század második felében Pannóniáig nyomultak előre. A 

dunántúli római limes közelében lévő településeikhez a következő időszakban az elbai és türingiai germánok 

újabb csoportjai csatlakoztak. Az 5. század közepén ezek a népcsoportok közös etnikai arculatot alakítottak ki. 

Langobardoknak első ízben 488-ban nevezték a Noricumtól (Alsó-Ausztria) északra élő csoportjaikat. 512-ben 

Tato király vezetésével legyőzték a herulokat, 546-ban pedig legyőzték a gepidákat, független királyságot hozva 

létre a Dunántúlon. 551-ben Bizánccal szövetségben döntő vereséget mértek Turisind gepida király csapataira. 

557-ben Alboin lett a longobárdok vezetője, aki Bajánnal, az avarok fejedelmével szövetkezett a gepidák és 

Bizánc ellen. A gepida királyságot sikerült megsemmisíteni, a longobárdok új szomszédjai az avarok lettek, akik 

azonban veszélyes szomszédnak tűntek, így 568-ban valamennyi longobárd törzs, más, kisebb germán csopor-

tokkal együtt mintegy 30-40 ezer ember, elhagyta Pannóniát, itáliai hadjáratra vonultak, és ott a bizánciaktól 

elhódított Pavia központjával királyságot alapítottak (572). 
65

 Az avarok az eurázsiai sztyeppe nomád népe voltak, akik a 6–8. század között Kárpát-medencei központú, 

erős birodalmat irányítottak. A Kaukázusban élő mai avarokkal való kapcsolatuk vitatott. A 9. században ez a 

birodalom apró államocskákra hullott szét. Az avar nép eredete, rokonsága, sőt még az etnikai összetétele is 

vitatott. Ázsiában alakultak ki. A Kína mellett birodalmat létrehozó hsziungnukkal, a heftalitákkal és a 

zsuanzsuanokkal egyaránt kapcsolatba hozzák őket. A krónikák az ázsiai avarok három nagyobb vándorlását 

örökítették meg. Kárpát-medencei történetük során korai avar kort és késő avar kort különböztethetünk meg. A 

késő avarok egy részét a kettős honfoglalás elmélete magyaroknak tartja (onogur magyarok). 
66

 A térkép Tomka Szászky János (Folkusfalva, 1692 – 1762. augusztus 26.) evangélikus lelkész, történész, föld-

rajztudós munkája. Ő az első magyar történelmi atlasz szerkesztője. A bemutatott térkép 1750-51-ben készült 

„Regnum Hungariae". Ebben szerepelnek először az Anonymus (és más kútfők) alapján rajzolt történelmi térké-

pek. Közülük a negyedik Anonymus adatainak térképre vitele „Hungaria seu Turcia in octo Capitaneatus divisa― 

címmel. A történelmi térképeket valószínűleg maga Tomka-Szászky rajzolta. Mindegyiken rajta áll, hogy Po-

zsonyban készültek 1751-ben. E művet tekinthetjük a magyar történelmi térképek első jelentkezésének, amellyel 

megelőzte Hell Miksának, a kiváló magyar csillagásznak 1801-ben kiadott Anonymus-térképét. 
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„hogy a Dunántúlon és Dél-Szlovákiában, sőt a Tiszántúl egy részén az avar kori la-

kosság megérte a honfoglalást, és beolvadt az Árpád-kor népességébe…” 
67

 

  

E két népesség, az avar és a magyar – László Gyula
68

 és más kutatók szerint – hasonló nyel-

vet beszélt. 

 

Gumur az előző térképen 

 

A források szerint a szlávok
69

 az Avar Kaganátus felbomlása után, a VIII–IX. század forduló-

ján jelennek meg először a Kárpát-medence peremén.
70

 Ez azzal is összefügg, hogy a szlávok 

                                                           
67

 Éry Kinga: A Kárpát-medence embertani képe a honfoglalás korában. In Kovács László (szerk.): Honfoglalás 

es régészet. Bp., 1994 
68

 László Gyula (Kőhalom, 1910. március 14. – Nagyvárad, 1998. június 17.) Széchenyi-díjas magyar régész-

történész, képzőművész, egyetemi tanár. Az 1960-as évek közepén dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, 

majd a szvidéri-elméletként ismertté vált eredet-elméletet. 
69

 A napjainkban leginkább elfogadott elmélet szerint az indoeurópai eredetű szláv népek őshazája Belarusszia és 

talán Észak-Ukrajna lehetett, bár a korábbi szakirodalomban ettől eltérő – a Kárpátoktól északra, az Oderától a 

Dnyeperig húzódó – őshaza-rekonstrukciókat is ismerünk. Mindezek az őshazaelméletek azon alapulnak, hogy a 

szlávok kialakulását mocsaras környezethez kötik, de régészetileg egyelőre egyik sem igazolt. Egy harmadik 

elképzelés szerint a szláv őshaza a Kárpát-medence volt, ahonnan az avarok érkezése szorította ki a szlávokat. A 

Kárpát-medencében szintén kiterjedt mocsaras vidék volt, és nem mond ellent egyetlen ismert ténynek sem, 

illetve a korabeli forrásokkal is egyeztethető. A törzsi szervezetben élő szlávokat innen valószínűleg a szomszé-

dos germán népek elvándorlása mozdította ki; beköltöztek az elnéptelenedett területekre. Az is felmerült, hogy a 

bizánci írók a Sclavenoi népnevet egyfajta gyűjtőfogalomként használták, továbbá a kelet-európai szláv nép-

mozgás másként és lassabban zajlott, mint feltételezték (tekintettel a germán népelemekre és a steppevidék török 

népeire). A szláv népvándorlás a 6. század végén kezdődött és elsősorban nyugati és déli irányú volt. A mai 

szláv népek ekkor még nem alakultak ki, nagyszámú törzs vett részt a vándorlásban. Nagy változást jelentett a 

szlávság történetében az avarok betelepülése a Kárpát-medencébe (568): Bizánc meggyengítésével és a balkáni 

védelmi vonalak áttörésével elősegítették a dél felé vándorlást. E mozgások eredményeként a szláv törzsek fejlő-

dése szétvált, és három csoportjuk alakult ki: előbb keleti (orosz, ukrán, fehérorosz, ruszin) és nyugati (lengyel, 
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az avar hadsereg gyalogságát képezik, és le is telepítik őket a kaganátus peremterületén, mert 

így vonnak maguk köré egy élő védelmi gyűrűt – tehát a szlávok gyepűnépet alkotnak –, mely 

felfoghatja az ellenség első támadását.
71

  

 

„A szlávok nagyszabású, Európa középső részeire történő betelepítéséért elsősorban 

az avarok a felelősek”
72

  

 

Az avar korban a szlávok hamvasztással temetkeztek. A mai Szlovákia területén fel-

dolgozott 4113 sír közül 44 (1,07 %) volt hamvasztásos. E terület peremén megjelenő szlávok 

néhány évszázad alatt teljesen felszívódnak. A régi, felvidéki szlávok beolvadtak a magyar-

ságba a Mátyusföldön nagyjából Vágújhelyig, a Garam völgyében Garamszentbenedekig, azu-

tán a Léva–Losonc–Rimaszombat–Pelsőc–Bánréve–Edelény, azaz a Börzsöny, Cserhát, Mát-

ra, Bükk vidékén és a Nógrád-, Gömöri-, valamint a Torna–Abaúj-medencében föl egészen 

Eperjes vidékéig, északkeleten pedig Tőketerebes–Ungvár–Munkács vonaláig. Itt húzta meg 

ugyanis a magyarság gyepűit a X. század végén.  

 

A Kárpát-medence államai a 9. század végén Anonymus
73

 elképzelése szerint
74

 

                                                                                                                                                                                     

cseh, szlovák morvák, kasubok, szorbok), majd a nyugatiból kiváló déli (szerb, szlovén, horvát, bolgár, mace-

dón). 
70

 Püspöki Nagy Péter: A tények erejevel. New York, 1985, Püski 
71

 Götz László: Keleten kel a Nap, I. Bp., 1994, Püski, 
72

 Hunnivári Zoltán: Az avar kérdés új megvilágításban. 2000 
73

 Anonymus, (vagy Bele Regis Notarius → Béla király „Névtelen‖ jegyzője). Hozzávetőlegesen a 12. század 

vége – 13. század eleje), az egyik magyar király jegyzője és krónikása (feltehetően III. Béláé, de minthogy pon-

tos születési évét nem ismerjük, nem lehetünk bizonyosak benne. Keveset tudunk róla; latinizált nevének kezdő-

betűje mindenesetre P-vel kezdődik, mert magát csak „P. mester‖-ként jelölte („P. dictus magister‖, az általános 

filológiai értelmezés szerint „a mesternek mondott P‖). Pontos adataink sem a születési és halálozási idejéről, 

sem személyéről nincsenek, de a történelemtudomány elfogadta, hogy III. Béla király névtelen (latinul: 

anonymus) jegyzője volt – egyes kutatások szerint személye azonos Péter győri püspökkel. Anonymus a magyar 

honfoglalás történetének legrészletesebb megírója, valamint tőle tudjuk a törzsfők neveit – de azokat a történé-

szek nem tartják hitelesnek. Művének, a Gesta Hungarorumnak egyetlen, 13. századi példánya az Országos 

Széchényi Könyvtárban található. A latinul írt művet Lethenyey István pécsi kanonok (1791), Mándy István 
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A helynevek tanúsága szerint a Felvidéken számos ótörök,
75

 iráni,
76

 besenyő,
77

 kun,
78

 

úz,
79

 avar és természetesen magyar nyelvi elemet őrzött meg a szláv mellett mind a szlovák, 

mind a magyar helynévanyag.
80

 

                                                                                                                                                                                     

(1799) és Szabó Károly (1860) fordították magyarra. Művének korai kiadása Mátyás Flóriántól való. A Gesta 

Hungarorum helyi vonatkozásaiból annyi állapítható meg biztosan, hogy a szerző a Felső-Tiszavidékről szárma-

zott, és az itt birtokos Abákhoz szoros kapcsolat fűzte. Az előszóból kiderül, hogy iskolai tanulmányait Nyugat-

Európában, valószínűleg Párizsban végezte és ott ismerkedett meg a regényes „Gesta‖ újszerű műfajával, melyet 

mintául vett a magyar honfoglalástörténet megírásához. 
74

 Györfy György: Anonymus. Rejtély, avagy történeti forrás? Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó 
75

 Kihalt nyelv, amely a török nyelvek nyelvcsaládjába tartozott. Ez körülbelül 30 nyelvből áll, az altaji nyelv-

családba tartozik; Kelet-Európától Szibériáig és Nyugat-Kínáig húzódó területen élő török népek beszélik, össze-

sen körülbelül 180 millióan. A legtöbben, a török népek mintegy 40%-a, a törökországi török nyelvet beszéli. A 

török nyelvekre jellemző a magánhangzó-harmónia, a toldalékolás, a nyelvtani nem hiánya és az úgynevezett 

SOV, azaz alany-tárgy-ige mondatrész-sorrend. Mindezek jellemzőek a mongol- és a mandzsu-tunguz-

nyelvekre, a koreai nyelvre és a magyar nyelvre is. Ezeket a nyelveket egyes nyelvészek összefüggésbe hozzák a 

török nyelvekkel, és az altáji nyelvcsaládba sorolják, mások nem értenek ezzel egyet. Sőt kisebb-nagyobb átfe-

dések miatt az urál-altáji nyelvcsalád elméletét is létrehozták, amelyben az uráli nyelvek is helyet kaptak. 
76

 Az iráni nyelvek az indoeurópai nyelvcsaládon belül az indoiráni nyelvekhez tartoznak. 2008-as becslés alap-

ján kb. 150 millió ember beszéli anyanyelvként e nyelvek valamelyikét, míg további 30-50 millió második 

nyelvként. A középiráni vagy pehlevi nyelvek közé tartozik a középperzsa, amelyet módosított arámi ábécével 

írtak, a párthus (pártus) a horezmi (hvárizmi) nyelv (a Kr. e. 2. századtól a 15. századig az Amu-darja alsó folyá-

sánál), amelyet a 8. századtól kezdve az iszlám felvétele után arab betűkkel írtak és az alán nyelv, amelynek 

folytatása az oszét és a mai, illetve a középkori jász. (A jászok a 13. században betelepültek hazánkba, de elma-

gyarosodtak és nyelvük a 16. században kihalt.) 
77

 A besenyők a 8–11. század között a mai Dél-Oroszország területén, majd a magyar honfoglalást követően a 

mai Ukrajna, Moldova és Kelet-Románia területén erős törzsszövetséget alkotó nép. Többségében köztörök 

nyelveket beszéltek, de a kangarok révén erős volt köztük a keletiráni elem is. A honfoglalás idején történt bese-

nyő támadások valódisága, vagy eredménye vitatott, ugyanis a korszakból származó temetkezések nem mutatták 

ki a nemek és életkorok aránytalan előfordulását, vagyis nem érték jelentősebb katonai veszteségek a honfoglaló 

magyarságot, a Kárpát-medencébe érkezés idejében, védekező harcokban. A 10. században egy részük Tonuzoba 

vezetésével Magyarországon telepedett le és beolvadt a magyarságba. 
78

 A hazánkban kunok néven ismert nép egy török nyelvű népekből – kipcsakok, sárga ujgurok, ázsiai kunok – 

álló törzsszövetség volt, amelyik a 11. században jött létre és sokáig nyugtalanította támadásaival a szomszédos 

orosz, magyar, lengyel, bizánci és délszláv területeket. A törzsszövetséget a 13. században a mongolok verték 

szét. A kunok egy része (ami az összes kunhoz viszonyítva csak egy töredéke a teljes népességnek) ezután Ma-

gyarországon telepedett meg és asszimilálódott a magyarságba. További nagyszámú csoport szóródott szét a 

Balkánon és a Kárpátokon innen, ahol délszlávokba, keleti szlávokba és a megjelenő románságba olvadtak be. A 

negyedik csoport a mongolok által meghódított kunok, akik előbb az Arany Horda uralma alatt éltek. Belőlük a 

14. századra kialakult a krími tatárság, amely jelenleg is élő népcsoport. A törzsszövetséget Európában kunok, 

kumánok, polovecek, kipcsakok, kanglik néven is ismerték. 
79

 Az úzok, vagy oguzok az 1. évezred közepén Kaszpi-tengertől keletre feltűnt lovasnomád nép, amelyről több 

görög és bizánci forrás is említést tesz, ezen kívül fontos információkkal szolgálnak róluk az orkhoni feliratok és 

más ótörök történelmi művek, például a 8-9. századból származó Korkut apó könyve (Dede Korkut Kitabı) című 

eposz. Az úzok nyugati törzsei a 9. század végétől Kelet-Európában éltek, egyes csoportjaik „fekete kunok‖ 

néven a középkori Magyar Királyság területén telepedtek le. Keleti, Közép-Ázsiában maradt törzseiktől szár-

maztak a középkori szeldzsuk-törökök, a mai nyugati török népek (törökök, azeriek, türkmének) ősei. A források 

nem jegyeztek fel nagyobb tömegű úz betelepülést Magyarországra, de kisebb csoportok betelepülését jelzik a 

szórványos Uz, Uza, Uzdi, Uzlar helynevek, illetve a tork (türk) népnevet jelző helynevek, mint a barcasági 

Türkös. A Barcaságban számos úz élt, akik határőrizők voltak, mígnem a Német Lovagrend betelepült és áttele-

pítette ezeket az elemeket máshová, helyette szász telepeseket hozott a vidékre. A Német Lovagrend a későbbi-

ekben hadjáratot vezetett a havasalföldi kunok ellen és földjeiket elfoglalva nemcsak őket, hanem számos úzt és 

besenyőt térítettek meg. A Keleti-Kárpátokban van az Úzi-szoros, ennek völgyében az Úz-patak. Ózd város neve 

is az úz népnévből ered. 
80

 Blaskovics József: Régi török eredetű helynevek Szlovákiában. In Hungarian Past – Magyar Mult, 3 (Sidney), 

1974 / Some Toponyms of Turkic Origin in Slovakia. In Acta Orientalia Academiae Scientiarium Hungaricae. 

(Bp.), 1973, 
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Pogony–pusztán, az új településen, a felszínen találták az alábbi leleteket, melyek az isz. I-IV. 

századából valók 
81

 

a) Nyílhegy. Vas, háromélű. H: 7,7 cm (IV. t. 8.).  

b) Szürke, vastag oldalrész bekarcolt egyenes és hullámvonalköteggel (IV. t. 9.).  

c) Téglavörös, vastag hombár-oldalrész bekarcolt hullámvonalköteggel (IV. t. 

10.).  

d) Szürke, becsipkedett díszű oldaltöredék (IV. t. 11.).  

e) Barnás-szürke oldalrész bekarcolt egyenes vonallal és fenyőág dísszel (IV. t. 

12.).  

f) Szürke és vörös oldalrész két bekarcolt egyenes vonallal. Lelt. sz: 68.19.1—9. 

 

 „[…] Ámde szólni fogunk a türkök [magyarok] szervezetéről és hadirendjéről, mely 

keveset vagy mit sem különbözik a bolgárokétól; hogy férfiakban gazdag és szabad ez a nép, 

és egyéb pompát, a bőséget mellőzvén, csupán arra van gondja, hogy vitézül viselkedjék a 

maga ellenségeivel szemben. 

Ez a nép tehát, amely egy fő alatt áll, fellebbvalóitól kemény és súlyos büntetéseket áll ki el-

követett vétkeiért, és nem szeretet, hanem félelem tartja őket féken; a fáradalmakat és nehé-

zségeket derekasan tűrik, dacolnak a hőséggel és faggyal és a szükségekben való egyéb nélkü-

lözéssel, mint afféle nomád nép. 

A türkök törzsei fürkészők és szándékaikat rejtegetők, barátságtalanok és megbízhatatlanok, 

telhetetlen kincsszomj rabjai; semmibe se veszik az esküt, sem szerződéseket nem tartanak 

meg, sem ajándékokkal nem elégszenek meg, hanem mielőtt az adottat elfogadnák, fondorla-

ton és szerződésszegésen törik a fejüket. 

Ügyesen kilesik a kedvező alkalmat, és ellenségeiket nem annyira karjukkal és haderejükkel 

igyekeznek leverni, mint inkább csel, rajtaütés és a szükségesekben való megszorítás útján. 

Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, és így a harcban legtöbbjük kétféle fegyvert visel, 

vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkívánja, hol az egyi-

ket, hol a másikat használják. Üldöztetés közben azonban inkább íjukkal szerzik meg az 

előnyt. 

De nemcsak ők maguk viselnek fegyvert, hanem az előkelők lovainak szügyét is vas vagy ne-

mez fedi. 

Sok gondot fordítanak rá, hogy gyakorolják magukat a lóhátról való nyilazásban is. 

Követi őket nagy csapat ló, mén és kanca is, részint táplálékul és tejivás végett, részint pedig 

sokaság látszatának keltése végett. 
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Nem ütnek körülárkolt tábort, mint a rómaiak [bizánciak], hanem a háború napjáig nemzet-

ségek és törzsek szerint szétszéledve, télen-nyáron folyvást legeltetik lovaikat; a háború idején 

pedig a szükséges lovakat maguk mellett tartva és béklyóba verve őrzik türk sátraik közelében 

a csatarendbe állás idejéig, s csatarendbe álláshoz éjnek idején kezdenek. 

Őrseiket messzire, sűrűn egymás mellé helyezik el, nehogy egykönnyen rajtaütés érje őket. 

A harcban nem három hadosztályban állnak csatarendbe, mint a rómaiak, hanem különböző 

ezredekben, tömören összekötve egymással az ezredeket, amelyeket csak kis közök választanak 

el, hogy egyetlen csatasornak látszódjanak. 

A derékhadon kívül van tartalékerejük, melyet kiküldenek tőrbe csalni azokat, akik elővigyá-

zatlanul állnak föl velük szemben, vagy pedig szorongatott csapatrész megsegítésére tartogat-

nak. Málhájuk a csatasor mögött a közelben van, a csatasortól jobbra vagy balra egy vagy két 

mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak vele. 

Gyakran egy kötélre vevén a felesleges lovakat, hátul, azaz a csatasor mögött annak védelmé-

re helyezik el. A harcvonal rendjeinek mélységét, azaz a sorokat nem egyformán alakítják, 

inkább a mélységre fordítván a gondot, hogy a harcvonal vastag legyen, és az arcvonalat 

egyenletessé és tömörré teszik. 

Jobbára a távolharcban, a lesbenállásban, az ellenség bekerítésében, a színlelt meghátrálás-

ban és visszafordulásban és a szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket. 

Hogyha pedig megfutamították ellenfeleiket, minden egyebet félretesznek és kíméletlenül utá-

nuk vetik magukat, másra nem gondolva, mint az üldözésre. Mert nem elégednek meg, miként 

a rómaiak és a többi nép, ideig-óráig való üldözéssel és zsákmányszerzéssel, hanem mindad-

dig szorítják, amíg csak teljesen fel nem morzsolják az ellenséget, minden eszközt felhasználva 

e célból. 

H a pedig valamely üldözött ellenségük megerősített helyre menekül, azon vannak, hogy pon-

tosan kipuhatolják, hogy mind a lovak, mind az emberek miben szenvednek hiányt, és mindent 

elkövetnek, hogy az ezekben való megszorítás útján ellenfeleiket kézre kerítsék vagy ezeket 

tetszésük szerinti egyezségre rábírják oly módon, hogy eleinte enyhébb feltételeket szabnak, 

majd ha ezekbe az ellenség belement, más, nagyobb dolgokkal hozakodnak elő […]"
82

 

 

A honfoglalással aztán alaposan átrendeződtek a dolgok. 

 

„ […] Az első területet a magyarság nem sokkal a honfoglalás után már megszállta. 

Hogy az első foglalók még jóval a királyi várispánságok megszervezése előtt vették birtokba 

ezeket a részeket, azt az is bizonyítja, hogy tetszés szerinti nagy területeket vettek igénybe. Ez 

csak az első foglalás jogán képzelhető el. Ezen a területen a magyar helynevek nagy többség-

ben vannak, így itt jelentős szláv lakosságot sem találhattak, s a magyarság a területet a X. 

század derekától a XI. század végéig be is népesítette.  
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 Bölcs Leó bizánci császár → Taktika 
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A Sajó völgy gömöri szakaszának betelepülése során elsősorban a Sajó és Rima össze-

folyásától nyugatra és délre megszállt Hanva nemzetségről kell szólani. A Hanvák a Sajó bal 

partjának termékeny földjén is több település magvát vetették meg, s birtokolták az okleveles 

korra, a XIII. századra. Ilyenek a későbbi Abafalva, Hét, Málé és Nehe (ebből vált ki a XIV. 

században Bánréve). A Hanvák ősének az Aba nemzetséget tartják, s a Hanvaknál valóban 

hagyományos és igen használt személynév volt az Aba. Így lett a nemzetség korán különvált 

Aba ágának a székhelye Abafalva. Névadója, Aba a XIII. század második felében élt. Addig 

Kishanvának hívták a települést, s még a XIV. század végén is előfordult Hanva néven. A XI. 

században ezek a települések is jórészt a gömöri királyi várhoz kerültek. Lakosságuk a vár-

szerkezetbe illeszkedett be és a várispánság szilárdította meg. A legnagyobb területű település 

Máié volt. Névadója a XII. század közepén élhetett — de a foglalók csak azt a kisebbik részét 

tudták megtartani a királyi birtokszervezet felállítása után, melyen később Lörincfalva és 

Miklósfalva alakultak ki. 

 

A térség vélhető betelepülési időrendje 

 

A Hanvák földjétől északra a Sajó bal partját Keszi és Kér törzstöredékek foglalták el. 

Ezek őrszolgálatot teljesítettek a Sajó mentén. A Keszi töredék birtokába kétségkívül beletar-

tozott a mai Sajókeszin kívül a körülötte fekvő terület, melyen később négy kisebb község ala-

kult ki: Szentkirály, Nenke (utóbb Sajólenke), Hubó és Lóc. A Sajó völgy gyepüőrségéből ke-

rült ki a későbbi ún. gömörőrség, mely Szepes meghódítását végezte el. A Keszi törzstöredék 

szállásterületének központja a Keszi folyó völgye, s birtoklásuk lenyúlott egészen Hétig. A Kér 

törzsből leszakadt népek X. századi szállásbirtokának az eredetileg Kér nevet viselő nagy te-

rületet kell tartanunk, mely Sajólenkétől egészen a Turóc folyóig terjedt. Ebből vált ki később 

Alkér, Lászlófalva, Méhi és Királyi. Ezek a törzs töredékek Sajó-melléki szállásaikra a 

Hanvákkal egy-időben jöttek és I. István korában terjeszkedésükkel kétségtelenül elérték 

Pelsőc vonalát. Ezt bizonyítja a legrégibb magyar névadási típusba tartozó – törzs vagy sze-

mélynév eredetű – helyneveken kívül a legkorábbi birtokok elhelyezkedése is, melyeket a kirá-

lyi várispánság fogott össze. A Hanvák földjének egy része mellett már a XI. században a vár-

szerkezet kezére kerültek a Keszi és Kér szállásbirtokok is. A XI. században már lakott terüle-

tű Gömörpanyit így vált a XII. század végén királyi birtokká, valamint a Pelsőcardótól a 
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Csermoslyáig terjedő egész északi terület. Az előbb felsorolt helységek a törzsi szállások és a 

gömörőrökből kisarjadt családok ősi foglalású földjei között feküsznek, tehát eredetileg ezek 

területe is hozzátartozott a szállásbirtokokhoz. A Sajóőrség északra való tovább vonulásával 

azonban lakatlanul maradván – mint pl. Sajókeszi kerülete – a királyi birtokok közé kerültek. 

Az őrség egyre feljebb való húzódása után természetesen maradt vissza néhány család, akik 

szállásbirtokaikon az első foglalás jogán megalapították falvaikat. A sajóvölgyi ősi foglalók 

leszármazottai közül azonban sokan elvesztették szabadságukat. Függő viszonyba kerültek a 

vár szervezettel és a gömöri királyi várhoz udvarnoki szolgálattal tartoztak. Hubó lakossága 

például kikiáltói szolgálattal tartozott, mely alól formailag csak 1411-ben mentették fel őket. 

Azok a települések, melyekről fentebb szólottunk, a foglalók szállásaiból igazi értelem-

ben vett falvakká a várispánság kezén váltak […]
83

 

 

Magyar törzsek az új hazában
84

 

 

„Gömör megyének azt a részét, amelyen, a történelem folyamán a magyarság gerincét 

alkotó közép- és kisnemesi társadalom kialakult, a magyarok már a legkorábbi középkorban, 

kevéssel a honfoglalás befejezése után, teljes egészében birtokukba vették […] Gömörről 

Anonymus krónikája azt jegyezte fel, hogy meghódítása már a honfoglalás korában megtör-

tént; az e célra kiküldött vezérek a hevesmegyei Pásztótól indultak el, eljutottak a Hangoly 

[Hangony?] folyóig és ezen átkelve a Sajó folyó völgyében folytatták útjukat. Elfoglalták a 

földet a Szepes-erdőig, továbbá a mai Gömör és Nógrád megyék területeit […] A honfoglalás 

legészakibb határa e részeken éppen a mai Heves és Borsod megyék; itt telepedett le a ma-
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gyarokkal még a honfoglalás előtt egyesült kabar
85

 törzs. Az egyenes irányban északra törté-

nő terjeszkedés lehetőségét elzárták a Bükk és a Mátra erdős hegyei, természetes irányként 

kínálkozott viszont erre Borsodból a Sajó mellékfolyóival, Hevesből pedig a Nógrádba és a 

nógrád–gömöri határra vezető folyóvölgyek, a Tarna, de főleg a Zagyva völgyei. Meg is in-

dult a kabarság, mégpedig elsősorban az Aba-nemzetség mindjárt a honfoglalás után mind a 

két jelzett irányban. Borsodon keresztül jutottak Abaújba és Sárosba, Nógrádon keresztül 

pedig Gömörbe. Nem kétséges, hogy a további terjeszkedésre az indító ok egyrészt a védelem 

megszervezése, másrészt pedig a megszállatlanul maradt hatalmas területek birtokbavétele 

volt. Íme, így található meg a krónikás elbeszélésében az alábbiakban bővebben kifejtendő 

történeti igazság.  

 

Gömör területén négy olyan települési táj különböztethető meg, amelyeket a magyar-

ság igen korán, csekély időbeli eltéréssel vett birtokába, s ebből magyarázható, hogy e tája-

kon jóformán azonos települési típusok és jelenségek figyelhetők meg. Elhatárolásukat tehát 

inkább a település időpontja és a települt nemzetségek rokoni kapcsolatainak kimutathatása 

végett tartjuk célszerűnek. E vidékek a Hangony és Sajó folyók völgyei, a Sajótól keletre eső 

terület a keleméri és Szuhavölggyel fel egészen Hosszúszóig és Kecsőig, a Túróc és Balog 

folyók közötti vidék a Rima alsó folyásával egészen Jánosiig, végül a Gortva melléke a hevesi 

és nógrádi határig. Az ezeken kívül eső területeken keletkeztek a gömöri nagybirtokok nem 

magyar népiségű telepesekkel. A felsorolt négy tájon, a megye kisebbik részén, a magyarság 

foglalóként jelent meg és érintetlen tömegben él ott ma is. Folyóvölgyei, termékeny földjei 

nemcsak a megszállók létfenntartását biztosították, hanem előző élelemszerző területükhöz 

hasonló környezetet adtak nekik. A legalkalmasabb vidék itt is a Sajó völgye és itt is jelennek 

meg a megye területén az első foglalók, a Hanva- és Hangonyi-nemzetségek, valamint a Ke-
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szi- és Kér-törzs leszakadt töredékei. Csak ezután következik a már kissé alkalmatlanabb tájak 

elfoglalása. Legutolsónak marad a Gortvavölgy, amely tényleg a legkevésbbé lehetett kívána-

tos a szállást kereső magyarság számára. Hogy az említett első foglalók nem sokkal a honfog-

lalás után, de mindenesetre még jóval a királyi várispánság megszervezése előtt érkeztek terü-

leteikre, szépen bizonyítja az a tény, hogy tetszésszerinti nagy területeket vettek igénybe létük 

fenntartására, ami pedig csak első foglalás jogán képzelhető el.  

A Hanva-nemzetség eredeti szállásterülete a már Borsodba eső Várkonnyal kezdődik 

és folytatódik a Hét Málé, Abafalva, Sajó folyó, Kerepec, Runya, Iványi és Lénártfalva által 

bezárt hatalmas területen, amelyen – bár kisebb része később királyi kézbe került – a Hanvák 

tizenkét egymással határos falut alapítottak és birtokoltak az okleveles korra, tahát a XIII. 

századra.
86

  

A Hangony folyónak Várkonytól kezdődő részét egészen annak forrásáig a Hangonyi-

nemzetség szállta meg és hat, nagyhatárú falut alapított rajta.
87

 

A Keszi-törzstöredék a Sajó balpartját foglalta el a Hanva-földtől fölfelé és kétségtele-

nül beletartozott a mai Sajókeszin kívül a körülötte körben elterülő négy kisebb község: Szent-

király, Lóc, Nenke (ma: Sajólenke) és Hubó. Nem találtunk e területeket illetőleg egyetlen 

olyan adatot sem, mely ezek adományjellegére utalna; ellenben több olyant idézhetünk, ame-

lyek első foglalásra mutatnak. Legjellemzőbb a következő: A Hanva-nem földje a Túróc torko-

latában, Runyánál megszakad és a folyó mentén a sík területeket átugorva, közel az erdőhöz 

folytatódik ismét. A közbeeső területek már a királyi várhoz tartoztak. Kétségtelen tehát, hogy 

amikorra a Hanvák terjeszkedése ideért, már várföld állotta útjukat és csak ezen túl, a gyepü 

előtt terjeszkedhettek tovább. A Hanva-szállásterület semmiesetre sem tartozhatott a királyi 

várhoz, mert különben érthetetlen lenne földjük imént vázolt két részre szakadása. Még vilá-

gosabbá válik e megállapításunk, ha tudjuk, hogy a Hanvák szállásterületük biztosítására 

mindjárt ideérkezésük után megszervezték védelmüket is, aminek emlékét őrzi a már erdős 

vidéken kialakult, a Drenóvölgyben fekvő ősi birtokuk Strázsa neve. Nem lehet vitás, hogy ezt 

az őrséget a Hanvák szintén korán, nyilván mindjárt idejövetelük után megszervezték. Erre 

mutat ennek elhelyezése is. A várispánság kiépítéséig rendelkezésükre álló idő azonban már 

nem volt elég ahhoz, hogy a vidéket egészen idáig birtokukba vegyék. Így került a Túróc völ-
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gye egészen Alsófaluig a várszerkezetbe, a fölötte következő lakatlan erdős rész az idehelye-

zett Hanva-őrséggel azonban továbbra is a Hanváké maradt, akik ezen irtással egészen a 

Túróc forrásáig haladva tizenkét falut létesítettek. E falvak benépesítői ugyan már idegen 

nemzetiségűek, főleg tótok, de a magyar Hanva-nemzetség munkája kapcsolta be ezeket Ma-

gyarország testébe.
88

 Mivel pedig a Keszi- és Kér-törzstöredékek, valamint a Hangonyi-

nemzetség szállásterülete érintkezett a Hanvákéval s mind a két terület természetes és a 

Túróc-völgyi terjeszkedésnél lényegesen alkalmasabb lehetőségnek kínálkozott volna a 

Hanva-nem részére a megszállásra és mégsem ezeket szállották meg, ez a tény azt igazolja, 

hogy ezek a Hanvákkal egy időben, mindenesetre még a várispánság megszervezése előtt jöt-

tek e vidékre és így ugyancsak első foglalás jogán birtokolnak. Az sem látszik kizártnak, hogy 

egy települő rajjal érkezett mind a négy nemzetség és itt, a Hangony és Sajó völgyein egy idő-

ben ütötték fel sátraikat. Erre mutat az a körülmény is, hogy a Hangonyi-nemzetség ősei szin-

tén őri szolgálatot láttak el a Hangony mentén és még a XV. században is él ennek emléke a 

gömöri nemességnél. Tanúvallatások szerint a Hangonyiak ősei Stras és Thubol nevű testvé-

rek. De éppen így ki lehet mutatni az őri jelleget a Keszi-törzsnél is; sőt adataink szerint a 

Sajóvölgy őrsége, a későbbi gömörőrség a legnagyobb részben e törzsből került ki. Nem két-

séges ezek után, hogy e négy nemzetségben kell látnunk Gömör megye legjobb területeinek 

első foglalóit, legrégibb őrségét és egyben betelepítőit. […] 
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Arra a kérdésre, mikor vált ki a Hanva-nem eredeti törzséből és mely időben foglalta 

el szállásterületeit, az eddigi bizonyításaink határozott feleletet adnak. A kabar-törzs a hon-

foglalást követő nagy kalandozó hadjáratoktól távol maradt, ebben csupán a nyugati törzsek 

vettek részt, figyelme így természetesen a még meghódítatlanul maradt területek felé fordulha-

tott. Az a feladat jutott neki, hogy a törzsi letelepedéssel rövid időre megszakadt honfoglalást 

folytassa, az elfoglalt területek védelmét megszervezze és a még birtokba nem vett részeket 

beillessze az ország testébe. E feladatának megfelelően mindjárt az elhelyezkedés után, már a 

X. század első felében e célok elérésére rajokat bocsát ki, amelyek részben megállnak Nóg-

rádban, részben tovább jönnek a Rima völgyén Gömör elfoglalására. Egy ilyen foglaló rajt 

kell látnunk a Hanvákban, amely a X. század közepére juthatott el a Sajó és Hangony folyó-

kig. Ez időpontot több ok igazolja. A nemzetség a megye legjobb területét foglalta el, ami ko-

rai szabad foglalásra mutat. Birtokai elhelyezkedése igazolja, hogy szállásterületét jóval a 

királyi várispánság megszervezése előtt szállta meg. Szent István korában már Felfalu kör-

nyékén terjeszkedett a nemzetség, amit bizonyítanak az itt talált, ez időből származó pénzek. E 

lelet ugyan önmagában csak e vidék lakottsága mellett szól, összekapcsolva azonban azzal a 

ténnyel, hogy éppen e vidéken találjuk a Hanvák őrtelepét, a későbbi Strázsát, és hogy a ha-

tárőrzést nem az itt talált népekre, hanem az e célra rendelt törzsi elemekre bízták, nyugodtan 

mondhatjuk, hogy e lelet valóban a Hanva-határőrség jelenlétét bizonyítja […]”
89

  

 

„… Föltétlen a Hanváké volt eredetileg a Hangonyvölgy Center és Sajónémeti helysé-

ge is, hiszen különben nem tudtak volna Várkonytól kihajtani a sajómenti legelőkre. Ezek 

azonban már igen korán, még a XI. században, királyi adományból idegen kezekre kerülhet-

tek. – A felsorolt hét falut még a következő öt egészíti ki: Hanva, Krizsán (ma puszta) Hegyfő 

(teljesen elpusztult), Bánréve
90

 és Miklósfalva (ma puszta). ..”
91

 

 

A honfoglalás kori népesség szociálisan tagolt, etnikumok fölötti társadalmat alkotott, 

melynek főbb csoportjai a következők voltak: 

 előkelők: a nagy vagyonnal bíró vezető családok, 

 középréteg: az előkelők szolgálatában álló többé–kevésbé vagyonos réteg, 

 köznép: saját közössége körében élő, részben közös tulajdonnal rendelke-

zők, 

 szolgák: az előkelők birtokában lévő, uruk háza táján élő nép. 

E társadalmi rétegeket a jogok és kötelezettségek bonyolult rendszere kapcsolta egy-

máshoz. 
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Az előkelők csoportjának neve ebben az időben „bő" volt, jelezve ezzel politikai ha-

talmukat, gazdasági vagyonukat. 

Nyelvünkben a bőség szó jelzi ezt a 

hagyományt. A törzs- és nemzet-

ségfők kapcsolataiban igen jelentős 

szerepet töltött be a házasság, 

amellyel békéjükről, szövetségük-

ről biztosították egymást. 

 

Árpád kori földbeásott ház
92

 

 

Az előkelők, a törzs- és nemzetségfők védelmét a középréteget alkotó fegyveres kísé-

ret biztosította. A kíséret tagjai önként vállalták szolgálatukat, uruknak fogadalmat tettek – 

cserébe az megvédte őket, ellátásukról, 

szállásukról gondoskodott. 

 

Árpád-kori földbeásott ház  

rekonstrukciója Karos-Tobolykáról 
93

 

 

A köznép tartotta el az előkelőket, 

termék- és munkaszolgáltatással tarto-

zott nekik. A közösség még ebben a korban is alapvetően vérségi alapon szerveződhetett, 

amely vagyonközösséget jelentett s meghatározta munkájukat, gazdasági tevékenységüket. 

Egyes feltételezések szerint, ha már túl sokan voltak, akkor „kenyértörésre" került sor, azaz a 

nagycsaládok kiscsaládokra tagolódtak. Sokszor idegeneket is befogadtak maguk közé. Egy-

egy falu vezetője a falunagy (villicus) volt, aki a vének (seniorok) segítségével irányította a 

faluközösség életét. 

A társadalom fontos csoportját alkották a különböző szolgáltató népek, akik az előkelők ud-

varhelyei körül telepedtek le, s foglalkozásuk alapján egy-egy faluközösséget alkottak. Ter-

mékeikkel adóztak, s meghatározott szolgálattal tartoztak uruknak (pl. kovácsok, fegyverkészí-

tő-csitárok, fazekas-gerencsérek, tímárok, esztergályosok, nyergesek, ötvösök). 

A szabadok a 11. században jogilag még egyenlők voltak, de gazdaságilag már nagy különb-

ségek választották el őket egymástól. 

Az elszegényedett rétegek fokozatosan függő viszonyba kerültek a vezérektől, közülük sokan 

jogi egyenlőségüket, szabadságukat elvesztve a szolgák (ín, servus) csoportjába kerültek. Kö-

zéjük tartozhatott még a Kárpát-medence meghódított etnikumainak zöme, az avar és a szláv 

lakosság, illetve a kalandozások során ejtett foglyok; ők alkották az ínséget. 
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 Fodor István: Verecke híres útján …  A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Gondolat, Budapest, 1975, 
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 Mit ránkhagytak a századok… Herman Ottó Múzeum (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
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Egyre inkább érvényesült a személyi kötelékekre épülő központi hatalom irányító szerepe, és 

a 10. század végére kialakultak a nyugati jellegű, azaz az állandó intézményeken alapuló és az 

ország egész területét felölelő állam megteremtésének feltételei.
94

 

A Kárpát-medencébe érkező magyarság által kialakított településhálózat nem volt egységes, a 

korabeli társadalom tagozódása a lakóhelytípusok szerint is nyomon követhető. A lakosság 

legnagyobb része az úgynevezett téli és nyári szállásokon élt, majd a téli szállások lassan fal-

vakká alakultak. Ettől elütő képet mutattak a törzsfők és nemzetségfők udvarhelyei, melyek, 

mint piachelyek is működtek. E településhálózaton keveset változtatott az ezredfordulón 

megvalósuló állam- és egyházszervezés. 

Az általában változó helyű nyári szállások mellett - a földművelés súlyának lassú növekedé-

sével - az állandó téli szállásokból faluszerű települések formálódtak. A 10. századi falvakban 

egyre inkább általános lett a félig földbe süllyesztett veremház, majd megjelentek a földfel-

színre épített lakó- és melléképületek is. Ezek az építmények megfeleltek azoknak a háztípu-

soknak, melyek az egész korabeli Kelet-Európában elterjedtek. 

A települési és lakóháztípusok változása a gazdálkodás átalakulásával magyarázható. A hon-

foglaló magyarok kezdetben a ridegpásztor életmódot folytatták. Eszerint tavasztól őszig le-

geltették nyájaikat, és voltak állandó, téli szállásaik is megművelt földekkel körbeölelve. A 

honfoglalás után a tartós letelepedés következtében kezdetét vette a kisebb falvak kialakulása. 

Már István király törvényeiben és adományleveleiben feltűnik a közrendűek lakóhelyeként a 

rögzített határokkal rendelkező falu (villa), melynek vezetője a falunagy (villicus). 

A kialakuló megyerendszer elemeiként fa– vagy gerendavárakat építettek, melyek nemzetség-

fői, majd ispánsági központokként is szolgáltak. A vár maga különböző jellegű és méretű, 

földművel-,sánccal védett lakóterület volt. A 10-11. századi erődítésekre jellemző a folyók 

árteréből kiemelkedő alacsony dombon, félszigeten vagy hegynyúlványon, azaz minden eset-

ben valamely stratégiai fontosságú helyen való elhelyezkedés.
95

 

 

A honfoglalás utáni időkben a törzsi szervezetet lasaccskán a várrendszer váltotta fel. 

 

„[…] Anonymus szerint a honfoglaló magyar vezérek a Sajó mentén, a meghódolt né-

pekkel egy földvárat - Gömört - építtettek, mely ama vidék középpontja volt s annak védelmére 

volt hivatva. 

A magyar ugyan, mint lovas nép, a síkon való csatározáshoz volt szokva, de az állandó 

letelepedés következtében az otthon maradottak védelméről is gondoskodnia kellett. 

E várat alkalmasint a Sajó mentén letelepedett törzsek használták védelmi helyül, a 

nélkül, hogy a várat környező vidéket is birtokukba vették volna, mert, mint láttuk, nincs 
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Hungarica 01.  
95
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egyetlen okleveles adat sem, mely szerint a XIII. században feltünő nemzetségek a Sajó völ-

gyében valamely birtokot az első foglalás jogán szereztek volna. 

A királyság megalapításával, tudvalevőleg, Szent István az összes várakat királyiaknak 

nyilvánította, azokat a törzsszerkezet alól kivette s királyi tisztviselők alá rendelte, a kikre ama 

várhoz tartozó vidéknek és népeknek kormányzatát is bízta. 

A keresztény magyar királyság megalapításával tehát a törzsszervezet helyébe a vár-

szerkezet lépett, mely elsősorban az új rend védelmére, a királyi rendeletek végrehajtására s 

az új intézmények meghonosítására és megszilárdítására volt hivatva […]”
96

 

 

A korai ómagyar korból, településünk környezetéből, a következő vízfolyásokról, pa-

takokról, folyókról, völgyekről szóló helynévtörténeti adatok voltak fellelhetőek:
97

  

Ekkor még nincs Bánréve, csak talán Nehe község! 

 

Pogony „a Sajó bal oldali mellékága, Pogony és Nehe település határában említik”  

 1255., 1268, 1318:   → Pogon, 

 1268:    → Bogon   

  

Sajó „a Tisza jobb oldali mellékvize”  

 1200 körül   → Souyou,  

 1232, 1270, 1274 1290,  

1291 , 1307, 1307, 1320,  

1325, 1326, 1329, 1332,  

1337:    → Sayo,  

 1243, 1243    → Sajou,  

 1245    → Soyov,  

 1268    → Seo,  

 1270:    → Soiou  

 1270, 1298, 1299   → Soyo, 

 1272    → Soyou, 

 1282, 1291     → Sayou,  

 1286, 1295, 1332   → Sayow,  
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 Dr ifjabb Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története 
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 Gömör megye http://mek.oszk.hu/01600/01696/index.phtml  

Az ősmagyar kort a magyar nyelv önálló életének kezdetétől a honfoglalásig számítják; a népesség törzsi nyelv-

járásokat beszél. (i. e. 1000 – i. sz. 896) 

Az ómagyar kor a honfoglalástól a mohácsi vészig tart. A letelepedő magyarság új szomszédokkal kerül kapcso-

latba, új nyelvekkel érintkezik. A kereszténység felvétele és az államiság a műveltség változását vonja maga 

után. Megkezdődik a latin betűs írásbeliség. A nyelvet elsősorban a szláv és a latin befolyásolja. (896–1526) 
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 1293    → Seov,  

 1323    → Soyow, 

 1297, 1297   → Zohyou,  

 1298    → Seon, 

 1323    → Saio, 

 1326    → Seyo,  

 1326    → Sajo.  

 

Turóc „a Sajó jobb oldali mellékvize, amely két nagyobb ágból egyesül”  

 1243, 1243, 1266, 1275,  

1294, 1297, 1325, 1332  → Turuch,  

 1243, 1243, 1294, 1324,  

1332    → Thurucz,  

 1243, 1285, 1292, 1294,  

1326, 1332   → Thuruch,  

 1243    → Turucz,  

 1286    → Turch,  

 1294    → Thurocz,  

 1325    → Turwch  

 1328, 1328   → Turoch  

 1328    → Iuxtaturoch  

 1332    → Thwrwch,  

 

Rima „a Sajó jobb oldali nagyobb mellékvize”  

 1246    → Rima,  

 1274, 1297, 1298, 1347  → Ryma,  

 

Hangony „a Sajó jobb oldali mellékvize Gömör vm. D-i részén”  

 1200    → Hongun,  

 1286    → Hongon,  

 

Hanva „a Sajó jobb oldali mellékvize, Hanva település határában említik”  

 1293    → Honua, 

 1298    → Honwa  

 

Szentkirály pataka „Szentkirály falu határában említett patak” 
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 1300    → Zenthkiralpataka, Zenthkiralypataka  

 

Málé pataka „Putnoknál balról a Sajóba ömlő víz, Málé falu határában említik” 

 1255/358    → Malee pathaka  

 

Száraz-völgy „Málé határában említett völgy”  

 1255/358    → Zarrazuelgh  

 

Dobos-patak „a Szentkirály pataka mellékvize, Szentkirály falu határában említik”  

 1300/370/386   → Dobuspatak,  

 

 

Vízfolyások, patakok, folyók 

 

Ezekből a korokból származó és ismert gömöri településnevek: 

 

Abafalva 

Ablonc 

Ajnácskő 

Alkér 

Almágy 

Alsópanyit 

Alsórás 

Apáti 

Apáti 

Ardó 

Aszó 

Balog 

Balogvár 

Baraca 

Bást 

Bátka 

Beje 

Belezsér 

Bellény 

Béna 

Bense 

Berény 

Beretke 

Berzéte 

Berzétevár 

Betlér 

Bocsk 

Bodolófölde 

Borosznok 

Borsós 

Bugyik 

Cakó 

Csákány 

Csákány 

Csákány 

Csetnek 

Csíz 

Csoltó 

Csomatelke 

Darnya 

Derencsény 

Deresk 

Détér 

Dézsmástelek 

Dienesfalva 

Dobóca 

Dobrapataka 

Dobsina 

Éldvölgye 

Endrefölde 

Fancsal 

Farkasfalva 

Felbátka 

Feled 

Felfalu 

Felsőpanyit 

Felsőrás 

Füge 

Gacsalk 

Garam 

Gecelfalva 

Gede 

Gencs 

Gesztete 

Gice 

Gortva 

Gömör 

Guszona 

Halyag 

Hangony 
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Hangonyfő 

Hanva 

Harkács 

Harmac 

Hegymeg 

Hegymeg 

Herény 

Herepány 

Hosszúaszó 

Hrussó 

Hubó 

Igalon 

Ispánmező 

Iván 

Izsép 

Jánosi 

Jecske 

Jéne 

Jeszte 

Jolsva 

Kálosa 

Kánó 

Kápolna 

Kázmértelke 

Kecső 

Kelemér 

Kerekgede 

Kerepec 

Keresztúr 

Kesző 

Királyi 

Kisfalud 

Kisfalud 

Kisfalud 

Korlátfalva 

Kőrös 

Kövecses 

Kövi 

Kövi 

Krasznahorka 

Krizsán 

Kusald 

Kutos 

Kutya 

Laponya 

Lapsa 

Léh 

Lekenye 

Lenke 

Lice 

Liponok 

Lóc 

Lökösháza 

Lyukva 

Lyukva 

Majom 

Majsa 

Mala 

Málé 

Marcellusfalva 

Márkfölde 

Mátéháza 

Méhi 

Meleghegy 

Melléte 

Mihályfölde 

Mikócsa 

Mikófölde 

Morhó 

Morvás 

Murány 

Nandrás 

Naprágy 

Nehe 

Nosztre 

Novák 

Ohtina 

Orogvány 

Osztrány 

Otrokocs 

Özörény 

Panyit 

Pápocs 

Páskaháza 

Pelsőc 

Perbes 

Perjése 

Perlász 

Peszéte 

Pétermányfalva 

Pogony 

Pokajfalva 

Polyánfalva 

Poszoba 

Putnok 

Püspöki 

Rácsa 

Radnótfalva 

Ragály 

Rakoncás 

Rás 

Recske 

Restér 

Rima 

Rimóc 

Rohfalva 

Rozlozsna 

Rozsnyó 

Rudna 

Runya 

Sánkfalva 

Sáros  

Saulfölde 

Sebden 

Sebespatak 

Serke 

Sid 

Simon 

Somkút 

Sőreg 

Susa 

Süvete 

Szalócháza 

Szanács 

Szásztelek 

Szécs 

Szederjes 

Szelce 

Szénakszó 

Szendrő 

Szentdemeter 

Szentkirály 

Szentlélek 

Szentsimon 

Széplak 

Szilistye 

Szkáros 

Szlabosfalva 

Sztárnyafalva 

Sztrázsa 

Szuha 

Szuhafő 

Tapolca 

Tapolca 

Tarfalva 

Tarhonya 

Tenkes 

Tika 

Tornalja 

Tornava 

Trizs 

Uraj 

Vály 

Velkenye 

Veszverés 

Videtelke 

Vinye 

Visnyó 

Zabar 

Závozalja 

Zubogy 

Zsór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonosított Gömöri 

települések a korai  

ómagyar korban 
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Az államalapítástól,  

a késő középkorig 
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„Hallgass, fiam, atyád intelmére, 

s ne vedd semmibe anyád  

tanítását!...”98 

 

A továbbiakban is próbáljuk meg az időrendben való haladást, s e mellé fűzzük fel a 

szükséges kiegészítő gondolatokat! 

Hazánk várszerkezete azonban csak lassan bontakozott ki a törzsszervezetből. Min-

dehhez az erős állam, de a kereszténység is szükségeltetett. Egyes távolabb eső vidékeken, 

Szent István király intézkedése csak idővel, jóval halála után hajtatott végre.  

Nézzük először az egyházi szerveződés kérdéseit! 

 

István király vármegye- és egyházszervezete 

 

A térkép tanúsága szerint a gömöri részek, így a Sajó völgy is az Esztergom egyházke-

rület
99

 része. Később, mivel ez ebben az esetben „határvidék” az egri egyházkerület
100

 is jo-

got formál bizonyos területekre.  

                                                           
98

 Salamon 
99

 Szent István király alapította 1001-ben, II. Szilveszter pápa Ravennában írta alá az alapítólevelét. A király az 

általa alapított egyházmegyék élére rendelte az esztergomi érsekséget. Első érseke Domonkos volt. Hamarosan a 
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Nézzük, hogy az akkori települések milyen elvek szerint szerveződhettek! 

 

„[…] A keresztény királyság megszervezését követően mindenképpen a várispánság 

számított az alapintézménynek. A várispánságnak volt comes
101

 castri névre hallgató ispánja, 

annak a vár előkelőiből (proceres castri), a várjobbágyokból kikerülő apparátusa. A „szent 

király szabadjai” néven ismert várjobbágyok alkották a várispánságok katonáskodó elitjét. 

Közülük kerültek ki a vár tisztségviselői. A curialis comes a várispán általános helyettese volt, 

aki főleg bíráskodási ügyekben helyettesítette urát. A mozgósított fegyveresek parancsnoka 

volt a hadnagy (maior exercitus), a várnagy (maior castri, később castellanus) a vár védelmé-

ért felelt. Ez az utóbbi funkció később - a teljes feudális korban - a megyei börtön irányításá-

ra, a megyeháza őrzésére degradálódott. A hírnökök vezetője a maior preconum (hírnöknagy) 

volt, míg az őröket az őrnagy (maior speculatorum) irányította.  

A várhoz tartozó birtokokat várföldeknek nevezték. Ezek zömmel a megye területén he-

lyezkedtek el, de gyakran távoli tájakon is voltak ilyenek. Ami a legfontosabb és mindenkép-

pen megjegyzendő, hogy sokkal több várispánság volt, mint ahány körülhatárolt területtel 

rendelkező megye. Vagyis minden megyének volt várispánsága, de nem minden várispánság-

hoz tartozott megye.  

Egy 1150 körül tudósító, mór utazó, Abu Hámid al-Garnáti
102

 megfordult II.Géza ud-

varában. A magyar uralkodótól - mai kifejezéssel szólva - diplomáciai megbízást is kapott, 

                                                                                                                                                                                     

kalocsai püspökség is érseki rangot kapott, de az esztergomi szék megőrizte elsőségét. Az egyházmegye területe 

az első századokban az ország jelentős részét magába foglalta. Kiterjedt Esztergom, Nyitra, Turóc, Árva, Nóg-

rád, Gömör, Liptó, Hont, Bars, Komárom, Zólyom, Szepes, Torna vármegyékre és a kunok földjére a Tisza part-

jain.  
100

 Az egri egyházmegyét Szent István király alapította valószínűleg 1004-ben (de mindenképp 1009 előtt), az 

általa 1000 és 1009 között alapított tíz püspökség egyikeként. A magyarországi püspökségek közül ennek a terü-

lete volt a legnagyobb. A kezdeti időszakban az alábbi vármegyék tartoztak hozzá: Heves (Újvár) és Külső-

Szolnok, Borsod, Abaúj, Zemplén, Ung, Ugocsa, Szabolcs, Bereg, Zaránd; később még: Sáros, Szatmár, Krasz-

na, Torna és Máramaros vármegye, valamint a Jászság is. Hozzá tartoztak a váradi püspökség alapítása előtt a 

bihari részek is, sőt, a zsombolyi (pankotai) főesperesség (benne Dénesmonostora) még ez után is, egészen a 18. 

század közepéig. Egyik első püspöke az a Buldus volt, aki a hagyomány szerint szent Gellérttel együtt halt vér-

tanúhalált. A püspökség központja a török uralomig a várban volt. A várban még a 11. században felépítették a 

Szent János evangélista tiszteletére szentelt püspöki székesegyházat – ezt 1241-ben, amikor II. Kilit volt a püs-

pök, a tatárok felégették. A tatárjárás után többször is átépítették. 
101

 Aszó sokszor előfordul a különféle okleveleken, leírásokban. A comes (latinul: útitárs, kísérő). A kora közép-

kori nyugat-európai feudális államokban egy-egy területi egység helyi vezetője. A comes gróf, aki a helyi igaz-

gatási, katonai és bírói hatalom birtokosa. A későbbi fejlődés során a comes önálló hatalommal bíró feudális 

nagyúrrá, az abszolút monarchia kialakulása után az udvari arisztokrácia tagjává vált. Magyarorszgon a comes 

szó jelentése → ispán. Árpádházi királyaink korában a comes, ha jelzője nincs, a felső osztályhoz tartozó sze-

mély, előkelő várispán. A várispán a királyi vmármegye, vagy várispánság katonai, igazgatási és bírósági vezető-

je. A későbbi századokban a nemesi vármegyének két comese volt: a comes supremus (→ főispán) és a vice~ 

(→ alispán). A hazánkban elterjedő gófi méltóság viselőit is comes néven nevezi a hazai latinság. Györffy 1983. 

- Kristó 1988. 
102

 Abu Hámid Muhammad ibn Abd ar-Rahím al-Garnáti l-Andaluszi (1080 – 1169 vagy 1170) az arab uralom 

alatt álló Granada városából származó utazó volt, aki bejárta az arab világot és Kelet-Európát, 1150 és 1153 

között pedig Magyarországon élt. Úti beszámolója – túlzásai ellenére is – fontos történeti forrás. Az arab utazó, 

aki művében hol Básgirdnak, hol Unkúrijjának nevezi országunkat, leginkább az országban élő muszlimokról ír. 

Eleink a nálunk letelepült iszlámhívőket hol böszörményeknek, hol szaracénoknak, hol iszmaelitáknak mondták. 

Megállapítja, hogy itteni muszlim hittestvérei hűséges alattvalói a „Básgird királyának‖, csak azt nem veszik jó 

néven, ha a keresztények oldalán mohamedánok ellen kényszerülnek hadba vonulni. Abu Hámidunk a kereszté-

nyekkel el-elvitatkozik arról, milyen ártalmai vannak a borivásnak – ezt az ő hite tiltja –, magyar barátai viszont 
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leírja beszélgetését is a királlyal. Nyilván első kézből származott az az információja, miszerint 

Magyarországon 78 várispánság van. Ez a szám megegyezik a 12. században közepén sejthe-

tően funkcionáló várszervezetek számával.  

 Felmerül a kérdés, a magyarországi várispánságok vajon fokozatosan alakultak-e ki? 

Aligha. A mindenütt egységes rendszer és terminológia egyértelműen tudatos, egyszeri szerve-

zésre utal. Ezt feltétlenül Szent István korára kell kelteznünk, hiszen az államalapító király 

törvényeiben és okleveleiben egyaránt előfordulnak a várszervezetekkel kapcsolatos 

terminuszok. Az 1009. évi veszprémi adománylevél már felsorolja a püspökség illetékessége 

alá tartozó mind a négy megyét: Veszprém, Fejér, Kolon
103

 (Zala) és Visegrád (Pest). Ebből 

kiderül, hogy az adott időpontban az akkori veszprémi egyházmegye területén már minden 

megye megvolt. Egyetlen adatunk sincs, ami arra mutatna, hogy várispánságot Szent István 

után alapítottak volna.  

A várispánságok rendszere annyira egységes az egész országban, hogy az csak egy 

végiggondolt, tudatos szervezés eredmény lehet. 

De vajon voltak-e ennek 1000 előtti előzményei? 

Tény, hogy már a füves pusztákon élő nomádok is felosztották a földeket. A magyarok 

korai történetének egyik legfontosabb forrása, Bölcs Leó
104

 császár Taktika
105

 című műve. 

Ebbenírja, hogy a magyarok békeidőben törzsek és nemzetségek szerint szétoszolva élnek. 

Vagyis volt minden törzsnek (helyesebben genea–nem) országa. Közismerten a vezér, herceg, 

fejedelem jelentésű magyar úr szóból ered a nagyobb körülhatárolt, általa uralt területet je-

lentő ország kifejezés.  

Még a népmesékben is fennmaradt a hét ország hetedhét ország éke, csakúgy, mint a 

honfoglalók által uralt terület nyugati határa az Ober Enns (Óperencia)-eken az országokon 

belül pedig a nemzetségeknek megfelelő kisebb területi egységek a későbi megyék lehettek 

                                                                                                                                                                                     

a borivás mellett kardoskodnak, ellenben vadul ostorozzák a többnejűséget, ami egy muszlim számára magától 

értetődő. A következőket írja: „Országuk, melyet Unkúrijjának hívnak, 78 (vagy 70) városból áll, s mindegyik-

ben számtalan erőd, a hozzá tartozó majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdőkkel, kertekkel.‖ 
103

 A vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése 

idején a Balatonmagyaród és Kiskomárom között elterülő, ma már csak dűlőnévben megőrzött Kolon központtal, 

azaz Kolon vármegye néven, valószínűleg a Vérbulcsú nemzetség birtokaira alapozva. Innen a várispán a 11. 

század végén, valószínűleg Szent László korában áthelyezte székhelyét Zalavárra. Itt I. István már korábban 

bencés apátságot alapított, és királyi udvarház is lehetett. Ekkor a megye Zalavárról kapta az új nevét, Zala vár-

megye lett. Zala vármegye akkor a mai megyénél jóval nagyobb volt. Hozzá tartozott a Balaton-felvidék legna-

gyobb része, egészen Felsőörsig, nyugaton Lendva és környéke, délen a Muraköz, sőt a megyének a Dráván túl 

is voltak területei. Zalavár a megyének az északkeleti és délnyugati sarkától csaknem egyenlő távolságra volt. 
104

 VI. (Bölcs) León, magyarosan Leó (866. szeptember 19. – 912. május 11.) a Bizánci Birodalom császára 

(uralkodott társcsászárként 870. január 6-tól; egyeduralkodóként 886. augusztus 29-től haláláig), a Makedón-

dinasztia második tagja, I. Baszileiosz fia volt. A trónon öccse, III. Alexandrosz követte. León melléknevét tör-

vényalkotó tevékenységével érdemelte ki, politikai tekintetben azonban kevésbé fényes eredményeket ért el. A 

korai magyar történelemben is jelentős szerepet játszik, mint a honfoglalás előtti évek egyik kulcsszereplője. 
105

 A császár a tudós Phótiosz neveltje, León nem csak törvénykezése, hanem irodalmi munkássága miatt is 

kiérdemelte a Bölcs melléknevet. Taktikon (Taktika) című művében összegezte hadtudományi tapasztalatait; 

ebben utal a magyarok szokásaira is. 
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[…]”
106 

 

 

Szent István koncepciója szerint a világi és egyházi igazgatás szervei szoros kapcsolat-

ban működtek. Az egyházi tisztségek viselői részt vettek a kormányzatban, törvénykezésben; 

viszont a világi tisztviselők a maguk hivatalos hatalmával támogatták az egyházi közigazga-

tást. A kereszténység felvételével számos jogterület az egyházjogba olvadt; így a házassági 

ügyek, boszorkánypörök, vallás elleni kihágások kivétel nélkül a püspök vagy főesperes ítélő-

széke elé tartoztak. Az istenítéleti bizonyítás egyházi fórum előtt folyt le. Az előállítás azon-

ban a világi hatóság kötelessége volt s ezért az ily bűnösöket az ispán és főesperes emberei 

együtt fogták el és állították törvény elé. A tizedszedésnél a püspök embere mellett az ispán 

poroszlója is közreműködött. Ezért eredetileg minden vármegyének egy-egy főesperesség 

felelt meg. A veszprémi püspökség alapításakor Szent István világosan megmondja, hogy 

négy várat s ezek vidékét, vagyis négy vármegyét – Visegrád, Fehérvár, Veszprémvár és 

Kolonvár megyéit – rendelte a püspök joghatósága alá. E négy vármegyének s a somogyi 

pacifikáció után a veszprémi püspök alá került Somogynak felelnek meg a püspökség 

visegrád-budai, fehérvári, veszprémi, zalai és somogyi főesperességei. Hasonlóképen egy-egy 

ősalapítású vármegyét fednek az esztergomi egyházmegye gömöri, nógrádi, honti, esztergomi, 

komáromi, pozsonyi és nyitrai, a csanádi egyházmegye csanádi, temesi, krassói és aradi, a 

pécsi egyházmegye tolnai, baranyai, valkói és pozsegai, az erdélyi egyházmegye szatmári, 

dobokai, kolozsi, tordai és gyulafehérvári főesperességei. 

Az egyházi és világi szervezet szoros összefüggése és együttműködése mellett nyil-

vánvaló, hogy az egyházi és világi közigazgatás szervezése párhuzamosan történt. Az eszter-

gomi érseki tartomány, valamint a kalocsai és csanádi egyházmegyék területén Szent István 

teljesen kiépítette a vármegyeszervezetet harminckilenc várral.  

Ezek:  

 

Esztergom, Sopron, Nógrád, Csanád, 

Visegrád (Pilis), Moson, Pest, Csongrád, 

Fehérvár, Győr, Bodrog, Szolnok, 

Tolnavár, Karakó, Bács, Heves - Újvár, 

Baranyavár, Veszprém, Keve, Gömör, 

Valkóvár, Komárom, Horom (Krassó), Borsod, 

Pozsega, Pozsony, Temesvár, Szabolcs, 

Somogyvár, Nyitra, Torontál, Zemplén 

Kolon (Zala), Bars, Arad, Ungvár 

Vasvár, Hont Zaránd Csanád, 
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 Fejezetek Vasvár történelméből. Szerk.: Pusztay János. Documenta Savariensia 2. Szombathely, 2001. 15-

32. http://atreus.atw.hu 

http://atreus.atw.hu/
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A Tiszától nyugatra csak Zala megyének a Kerka és Mura közé eső része és az északi 

határon húzódó trencséni, zólyomi, szepesi, sárosi és máramaros-bereg-ugocsai rengeteg er-

dőségek, a Drávántúl Szlavónia maradt közigazgatási szervezet nélkül.
107

 

Gömörben semmi nehézséget sem okozott a várszerkezetnek a törzsszervezetből való 

kibontakozása, mert az egész Sajó, Rima és a Balog folyók völgyei királyi birtokok voltak, a 

pelsőci uradalom pedig csak 1222-ben szakíttatott ki a tornai királyi birtokokból. Az azon 

felül eső területek pedig még a tatárpusztítás idejében is összefüggő erdőségek voltak. Ez az 

oka, hogy a gömöri vár megyéje Jolsvától és Pelsőctől délre, egész Putnokig, mint az alább 

közölt várbirtokok is igazolják, összefüggő területet alkotott. Csak a Sajótól délre eső terüle-

ten volt az esztergomi érseknek három faluja: Velkenye, Püspöki és Dézmaföld, a Rima völ-

gyében pedig csak idővel alakult Rima vármegye, a kalocsai érsek uradalma. A Sajó mentén 

elterülő Királyi, Szent-Király és valamivel lejjebb Királd (Borsod vármegyében) is támogatják 

ebbeli feltevésünket. 

Mikor keletkezett a gömöri várszerkezet, arra nincs biztos adatunk. A legrégibb okle-

veles adat szerint Gömör 1209-ben már, mint fennálló várrendszer említtetik, de a szomszé-

dos Torna még 1243-ban is csak királyi praedium.
108

  

A várrendszer feje volt az ispán; ő vitte hadba a vár népét, ő bíráskodott felettük, alatta állott 

az udvarbíró, a ki idővel a várnépek sorából választatott, s felettük bíráskodott. 

A várrendszer tehát a hadügyet, a közigazgatást és az igazságszolgáltatást egyaránt magába 

foglalta s kiterjedt a várszerkezethez tartozó összes népekre, ezzel tehát bizonyos földterület-

re, a hol a várnépek laktak. Maga a várszerkezet alapeszméje a földesúri viszony volt, a kirá-

lyi vár és a szolgálmányosok között. A szolgálmányosok legelőkelőbbjei: a Szent király job-

bágyai voltak, a kik a Szent király jobbágyainak fiaival együtt a magyar hadsereg magvát al-

kották. Hozzájuk csatlakoztak a felmentett és leginkább a meghódolt népekből toborzott vár-

szolgák. A várjobbágyok szolgálataikért várföldeket kaptak, melyek örökjogon utódaikra szál-

lottak. Idővel azonban, főleg a tatárjárás után, a várszerkezet bomlásnak indulván, a királyok 

egymásután adományozták el a várbirtokokat, felmentve az adományosokat a várföldekkel 

járó kötelezettségek alól. 

Minden királyi várhoz tehát terjedelmes földterületek tartoztak, melyek az egyes várak 

kerületét, megyéjét alkották. A Sajó felső völgyében Borsodtól és Újvár hevesi részétől nyu-

gatra terült el a gömöri vár megyéje.  

A fegyveres szolgálatra kötelezett várnépen kívül találunk még más szolgálmányoso-

kat is, a kiknek kötelessége a királyi udvartartás és a várszerkezet részére, bizonyos szolgála-

tok teljesítése volt. A XIII. századból fenmaradt oklevelekből tudjuk, hogy Lócz a királyi ud-

varnokok lakhelye volt, Kutyás (locus caniferorum) a királyi kutyapecéreké, vadász-sólymok 

költöttek a putnoki erdőben, melynek szolgálmányosai sólymok beszolgáltatására voltak köte-

lezve. Putnoknak különben még kötelessége volt a helységben megjelenő király asztalához 
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 Hóman Bálint: Magyar történet 1928. Szent István királysága 
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 A szó jelentése: birtok. Pesty Frigyes: Eltünt régi vármegyék 18. l. 
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bort szolgáltatni. Feled helység 1274-ig a királyi conditionariusok
109

 (marcidatores) birtoka 

volt. 

A fenmaradt oklevelekből, melyek azonban már csak a várszerkezet bomlására vonat-

kozólag nyújtanak adatokat, némi tájékozást szerezhetünk az egykori gömöri várszerkezet 

kiterjedéséről. 

Egybevetve az okleveles adatokat, a gömöri várszerkezethez a következő várbirtokok 

tartoztak:  

 Abloncza helység     → 1265.  

 Cseke      → 1274.  

 Harkács.  

 Kövi várföld     → 1243. és 1245.  

 Licze várföld     → 1243.  

 Perbus helység     → 1266.  

 Ozora várföld     → 1226. (a Sajó mellett, valószinűleg Sajó-

Gömör közelében)  

 Otrokocs     → 1282.  

 Malach helység     → 1243.  

 Rás      → 1266.  

 Kozorosson     → 1268. (A Lomnicza hegy bal része Gömör 

északi részén az Ilosva-patak eredeténél északi részén az Ilosva-patak eredeténél.) 

  A Nagypatak nevű hegy.   

 Zubogy      → 1282.   

 Névtelen várföld a Balog folyó mellett  → 1244 táján.   

 Baas földe a Turuch-folyó mellett   → 1266.  

 Csákány      → 1282. (Gömör közelében)  

 Melléte helység     → 1226.  

 Kálosa      → 1275.  

 Várfölde      → 1232. (Kátai Miklós fia János és Malahi 

János fia Czinege Miklós közt 1347-ben kötött egyezség szerint II. Endre király e birtokra 1232-

ben határjáró levelet adott ki.) 

 Nehe     → XII. század 
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 A conditionarius, feltételekkel adományozott nemesség régi magyar hagyomány a magyar hűbéri korszakban. 

Másik elnevezése partikuláris nemesség. Ez a XV. századra megszűnik és csak a nemesség kifejezés marad. 

Mind a király, mind az egyházi és magánföldesurak birtoktalan szolgái, belső cselédei, katonái vagy gazdasági 

tisztviselői közül számosan kaptak uruktól birtokot megkötöttséggel is. A nyert birtokot továbbra is terhelte az a 

szolgálat, melyet az adományos ezelőtt teljesített, vagy amelynek fejében kapta a birtokot; kihalás esetén nem a 

rokonság örökölte azt, hanem visszaszállt a földesúrra, s ami a legfontosabb, az ilyen feltételekkel terhelt, úgy-

nevezett conditionarius nemes nem a megyei törvényszék, hanem ura joghatósága alá tartozott. Csak ha a földes-

úr a szolgálat feltételétől is mentesítette a birtokot, vált gazdája országos jogú nemessé. Ez azonban nem akadá-

lyozta a conditionariusokat abban, hogy nemesek módjára éljenek; birtokukat uruk beleegyezésével gyakran 

eladták, elzálogosították, átörökítették, ilyenkor azonban az új birtokos a réginek szolgálati feltételeit is átvette. 

Ezek a feltételek rendszerint a jobbágyokénál mérsékeltebb adóteher s főleg katonáskodás voltak. 
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A XIII. század elején, II. Endre 

„zavarteljes” uralkodása alatt a vár-

szerkezet már nem volt képes megfe-

lelni régi rendeltetésének. 

 

Magyarország XI. században 

 

„[…] A Hanvák X–XI. századi 

területén kialakult falvakat továbbra is 

a nemzetségből kisarjadt családok kezén találjuk. így birtokolták Hétét a Héthy család ősei, 

Málét és Nehét pedig már a XII. században a Neheiek. Hubó, Lóc és Sajólenke 1231-ben még 

udvarnokföld volt. A Sajóvölgy és Szuhavölgy településterületének érintkezésénél pedig, a XII. 

század második harmadában már településként kereshető Csoltóról nevezett, Csoltóiak és a 

Tornaljáról nevezett Tornalfyaiak gyarapították birtokaikat […]”
110

 

 

Magyar királyság a XIII. században
111
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 Módy György: A Sajó – Bódvaköz települési és birtoklástörténelmi képe a török hódoltságig  

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%2

9/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec 
111

  A magyar királyság a XIII. században: Laukó Albert tervezete után rajzolta Homolka József / 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec
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De a megyei képviselet és a békebíróságok első nyomaira a XIII. század első évtized-

ében akadunk. Erre igen érdekes példát ad Botka Tivadar,
112

 miután a szereplők gömöri ne-

mesek. 

1214-ben két rokon család, Ananias comes fiai, másfelől Tubul és unokatestvérei közt, egy-

másra halmozott erőszak, birtokfoglalás és emberölés miatt per támadt, mely ügyben a király 

két birót küldött ki, majd az alperesek kifogása következtében, a veszprémi és pécsi püspökök 

bízattak meg az ügy megvizsgálásával. A megtartott vizsgálat az alperesektől okozott kárt 150 

font ezüstre becsülte. Ekkor a felek arra kérték a királyt, hogy a pert tegyék át a felek tulajdon 

vármegyéjébe, barátságos kiegyenlítés végett. 

 

A király, helyt adván a kérelem-

nek, a felek az ottani békebírák –

"boni viri eiusdem provinciae"
113

 

– előtt kiegyeztek, s az alperesek 

62 ezüst fontot fizettek kártérítés 

fejében. Az ítéletet a király is 

megerősítette. 
114

 Ez a kivételes 

eset azonban a XIII. század fo-

lyamán megadta az első lökést, 

mely a várszerkezet felbomlásá-

val, a vármegyei bíróság megala-

kulására vezetett. 1236-ban már 

feltűnnek a főispán oldala mellett 

a királyi bírák, a kik bűnperek 

kivételével, mindennemű birtok-

perekben, egyházi és nemesi birtokügyekben ítélkeznek. 

                                                                                                                                                                                     

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=006013 
112

 Századok 1872-74. l. 
113

 Boni viri eiusdem provinciae → Jó emberek ugyanazon területről (helyről). 
114

 Wenzel: VI. 370. 

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=006013
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IV. Béla király trónra léptétől kezdődőleg már a nemesség maga választotta a bírákat, 

kiknek hatásköre büntető ügyekben az egész várkerületre kiterjedt; de e mellett fennmaradt az 

udvarbíró bíráskodási joga is. 

A tatárjárás, amely 1241-42-re tehető, s a következők állapíthatók meg. 

A Sajó völgye, a Vereckei hágón beözönlő tatár seregek, egyik előnyomulási útvonala, a 

legészakibb.  A Sajó menti Muhi csatavesztés után is egyértelmű az előrenyomulásuk iránya. 

Gyakorlatilag ezt a területet végigtarolták… 

 

„[…] A szerencsétlen végződésű muhi-i csata után IV. Béla a Bükk-hegységen át a 

tornai részekre menekült. A hagyomány szerint a szádellői völgyön keresztül fordult nyugat-

nak. A tatár seregek már csak a menekülő király üldözése végett is végigjárták a Sajó és a 

Bódva völgyét. A lakosság – mint Borsodban – itt is a hegyek, erdőségek közé húzódott. Hogy 

a tatárok által okozott pusztítás milyen méretű lehetett, arra pontos adataink nincsenek. Bor-

sod várát és. környékét ők dúlták és égették fel. A vár, mely uradalmait túlnyomó részben már 

korábban elvesztette, ezzel be is fejezte történelmi szereplését. 1334-ben „földvárnak" neve-

zett árokként említik. A XII. század végén már állandóan lakott Gömörpanyitot a király 1247-

ben lakatlan területként adományozta. Nyilván a tatárjáráskor pusztult el.  

Ha területünk népességét súlyosan is érintette ez a csapás, s több falu veszthette így el eredeti 

lakosságának egy részét – a tatárjárás a településrendszert itt sem rázta meg alapjaiban. Ép-

pen Gömörpanyit az, mely a század második felében két részre oszlott (a XVI. században újra 

egyesültek.)  

A korábban szláv lakosságú Náprágy pedig, melyet a király 1254-ben borsodi servienseinek 

adományozott, éppen a tatárjárás után népesedett be magyar lakossággal.  

Kesziből ekkor vált ki Recské, majd a század utolsó harmadában a nehezen megművelhető 

földön elterülő Kövecses. Mindkettő a Zágráb –Korpás nem alapítása. 1234 után állandósult 

faluként Csoltó, valamint Ragály is. Az utóbbi névadója, Ragály a század végén élt. Valószí-

nűleg a Csoltói-család falutelepítő soltésza lehetett. A század utolsó harmadától mindkét 

helység Csoltói birtok.  

A XIII. század derekán alakult ki Málé nagy határában Lőrincfalva (a XI. század végén pusz-

ta).  

Ekkor állandósult a Kacsics birtokon települt Aggtelek, s mint új falu, a mai Imolától kissé 

északra Noák. Névadójában szintén egy szláv eredetű soltészt sejthetünk.  

A század utolsó éveiben a Sajó völgyi ősi szállásterületen is megjelent egy új kis falu: az Alkér 

és Méhi között elterült Lászlófalva (a középkor végére elnéptelenedett).  

Kelemér a tatárjárás után annyira megnépesedik, hogy birtokosai, a Gutkeledek várat építet-

tek rajta.  

A Szuhavölgyben szintén új falvak alakulásával találkozunk a XIII. század második felében: 

Zádorfalvával és Ják(ó)falvával.  
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Putnok nagy határából 1280-ban kiszakadt Pokaj, a Putnoky család telepítése s a másik, Put-

nokból kivált kis telep, Pogony 1270-ben két részre oszlott. Nagyobbik részét a Putnokyak, 

kisebbiket a Neheiek birtokolták. Az utóbbi később bele is olvadt Bánrévébe.  

Tájegységünk népessége a tatárjárás után tehát nemcsak hogy visszatért elhagyott falvaiba, 

de két-három évtized után képes volt arra, hogy újabb településeket népesítsen be […]
115

 

 

A muhi csata után a király a Sajó mentén menekül előbb nyugat felé, aztán a legenda 

szerint Sajónémeti várában pihen. Miután az üldöző tatárok itt is megjelennek, ezért délnek 

indulnak a Hangony patak völgyében és erre menekülnek tovább.
116

 Nyilván a tartárok Nehét 

sem kímélték, ahogy az útjukba eső többi települést sem! Valószínűleg felégették, és aki nem 

tudott menekülni, bújni, azt meg is ölték… Ekkor Nehe település és lakói is erre a sorsra jutot-

tak, ha csak valamilyen rejtekhelyen, meg nem tudták húzni magukat. Akinek szerencséje volt 

és időben védettebb helyre húzódott, valamelyik közeli várba, erődítésbe, az talán túlélhette 

még ezeket a szörnyű időket is. Ugyancsak nagy szerepe lehetett e korban a még hatalmas 

kiterjedésű, egybefüggő erdőségeknek, amelyek szintén nehezen járhatóak voltak a lovas tatá-

roknak. 

Amint láttuk a tatár hordák a Sajó völgyébe is betörtek, a nevezetes Muhi csatavesztés is a 

Sajó mentén történt. Az eddig bemutatott földvárak nem igazán adhattak hathatós védelmet a 

környék lakosságának. A tatárjárás után a várrendszer erősítése elsőrendű feladat lett.  

Az, hogy a sajónémeti vár a tatárjárás idején megvolt-e már, egyelőre nem bizonyított. A le-

genda szerint, amit előbb már említettünk a menekülő király már itt pihent meg. Lehet azon-

ban, hogy csak e vészterhes idők után kezdték építeni. Ez a hely viszont nagyon közel volt 

Nehe településhez és ezért bízvást gondolhatjuk, hogy aakkor, vagy a későbbi időkben az itt 

lakók is részesülhettek az e vár biztosította, védelemből.  

A dombtetőn épített földvár, ha nem is a falak magasságával, vagy erejével, de a lovassággal 

való megközelíthetetlenségével, a gyors lerohanás elkerülésével védhette a környékről oda 

húzódókat.  

 

 „[…] A helység felett egy magas hegyen, melyet a lakosok Óvár-hegynek neveznék, 

van egy régi huszita váromladék. A néprege mondja, hogy Hunyadi Mátyás is e várban tanyá-

zott. Ezen várnak helyén Pyrker János László,
117

 egri patriarcha érsek egy keresztet állíttatott. 

                                                           
115

 Módy György: A Sajó – Bódvaköz települési és birtoklástörténelmi képe a török hódoltságig  

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%2

9/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec 
116

 Ez a menekülési irány teljesen ellentétes az előbbiekben leírtakkal! Ott északi az irány, itt pedig déli. Úgy 

gondolom, hogy ez a településünk szempontjából nem igen számít, mert a tatárok a Sajó völgyét teljes bizonyos-

sággal felprédálták. 
117

 Felsőőri Pyrker János László (Nagyláng, 1772. november 2. – Bécs, 1847. december 2.) ciszterci szerzetes, 

apát, szepesi püspök, dalmát prímás, velencei pátriárka, 20 éven át az egri főegyházmegye érseke, az MTA tisz-

teleti tagja. A művészetek mecénása, több lírai és epikus költemény szerzője, a német nyelvű irodalom ma is 

számon tartott alakja. A szegények, elesettek állhatatos pártfogója. 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec
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Csánki Dezső
118

 is a csehek erősségének írja, mint Castellum Saimonthe (Bonfini), melyet 

1459-ben foglaltak vissza. Gömör vármegye történetében is azt olvashatjuk, hogy a csehek 

elfoglalták Sajónémeti várát, honnan csak 1459-ben sikerült kiverni őket, mely után a király 

parancsára a várat lerombolták. 

Könyöki József.
119

 mint elpusztult középkori várat említi, míg Borovszky Samu
120

 a 

magas hegyre épült földvárat szláv építménynek tartja. Az 1459-es visszafoglalását ő is Má-

tyásnak tulajdonítja, amikor ezt írja: ”A fiatal Mátyás Galgóc elfoglalása után elvette a cse-

hektől Sajónémetit, ahol a kastélyuk volt.” […]"
121

 

 

Sajónémeti várhegy 

 

 „ Amikor ezeket az adatokat ösz-

szehasonlítottam, tapasztaltam, hogy 

földvárról, váromladékról, kisebb várról, 

várkastélyról, kastélyról tudósítanak 

bennünket. Már korábban is többször 

jártam a földvárnál, s így kétkedve fo-

gadtam ezeket a meghatározásokat. 

1964-65-ben, amikor földrajzi neveket 

gyűjtöttem a községben, a Földvár alatti 

részen a temetőt Tündér-partnak, a mel-

lette levő területet Palotakertnek nevez-

ték az öregek.  

 

A vár elhelyezkedése 

 

Földvár mellett sehol nem hallot-

tam még ilyen elnevezéseket. Ez aztán 

már felkeltette érdeklődésemet, kétkedé-

semet. Ekkor gondolkodtam el az Óvár-hegy megjelölésen is. Ha volt Óvár, kellett lenni egy 

újabb várnak is. Ez adta a gondolatot, hogy körültekintőbben kutassak.  

Többször átvizsgáltam a területet. Feltűnt, hogy a temető középső részén nincsenek sí-

rok. Azt magas bozót fedi, pedig körülötte igen gondozott, rendben tartott sírokat láttam. En-

                                                           
118

 Csánki Dezső (Füzesgyarmat, 1857. május 18. – Budapest, 1933. április 29.) történész, levéltáros, történeti 

topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadé-

mia levelező, (1891), majd rendes tagja (1900).  
119

 Könyöki József (eredeti nevén Ellenbogen; Mocsa, 1829. február 19. – Pozsony, 1900. március 1.) régész, 

restaurátor, tanár. 
120

 Dr. adamóci és vittenci Borovszky Samu (Bácsordas, 1860. október 25. – Budapest, 1912. április 24.) törté-

nész, helytörténész, 1899-től az MTA levelező tagja, irattárnoka és irodaigazgatója. Sziklay Jánossal együtt 

szerkesztette a Magyarország vármegyéi és városai (1896–1914) című sorozat I–IV. kötetét. 1909–1912 közt a 

Magyar Történelmi Társulat titkára és a Századok szerkesztője volt. A népvándorlás korával, a magyar őstörté-

nettel foglalkozott, a finnugor nyelvrokonság kutatója volt. 
121

 Fényes Elek Sajónémeti ismertetése 
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nek oka után érdeklődve kaptam azt a felvilágosítást, hogy ott nem lehet sírt ásni, mert vastag 

falak vannak a földben. A sírásó el is mondta, hogy többször falmaradványokat találtak ott.  

Tovább kutatva, a temető északi szélén, ahol a terasz meredeken bukik alá, megbontott 

részeket találtam. A föld szelvény kb. 1 m vastagságú, fekete kultúrréteget tartalmazott, ugya-

nakkor, amikor a hegyoldal eredeti sárga színű agyagos homok. E kultúrrétegben több közép-

kori edénytöredéket és csontdarabokat találtam. Kemenczei Tiborné muzeológus meghatáro-

zása szerint a XIV. századból való edénytöredékek.  

E két tényből bizonyítottnak láttam, hogy a temető helyén középkori épület volt. így 

már világossá vált előttem, hogy a szakirodalomban miért keveredik a földvár meghatározás 

a kisebb várral, várkastéllyal. Az Óvárhegy múlt század eleji névhasználata is arra mutat, 

hogy lehetett egy másik, újabb vár is. Ezek figyelembevételével külön ismertetem a hegytetőn 

levő földvárat és a temetőben levő falmaradványokat.  

Itt kell még megemlítenem a Gerő László
122

 munkájában mutatkozó eltéréseket is, me-

lyek valószínű a helyi ismeretek hiányából származnak. Könyvében megállapítja, hogy a 

sajónémeti és a sajóvelezdi földvár azonos. A sajónémeti várat, mint Árpád-kori alsóvelezdi 

várat határozza meg. 

A sajónémeti és a sajóvelezdi vár egymástói légvonalban 4 km-re van. A Sajónémeti 

földvár a Hangony torkolatánál, a Hangony, Rima és a Sajó északi völgyét uralta. Közvetle-

nül alatta van a község, ahol már 1333-ban plébánia volt. 

A velezdi vár a Királdi~patak torkolatánál épült, uralva a Sajó keletre néző völgyét, 

valamint a Gömört elválasztó Zsuponyó-völgyet és a Királdi-völgyet. A mai Sajóvelezd község 

Alsó- és Felsővelezdből keletkezett, s emellett még Váraljavelezd is volt, amit ma a községbe-

liek Váraljának hívnak. A velezdi várhegy alatt ma is megvan egy kis, tanyaszerű település-

ben. A két vár között a Rátos vonulata húzódik. 

Sajónémeti –  Földvár  

Fekvése. Sajónémeti községtől keletre, a Sajó fölött húzódik a Rátostető. Ennek a Sajó 

felőli, igen meredek részét Aszónak hívják. Az Aszó nyugati végén, közvetlenül a község fölött, 

meredeken emelkedik a Várhegy. Északnyugati, nyugati, déli oldala igen meredek. Északról 

közvetlenül a Sajó határolja. Nyugatra Sajónémeti község házai fekszenek a várhegy lábánál. 

Délről a hegyoldal szántóföldekben végződik. A keleti oldalon egy éles gerinccel kapcsolódik 

az Aszóhoz. A hegytető fátlan, füves, a hegy oldala legelő, helyenként bokrokkal és a déli ol-

dalán ritkás fenyő csoport.  

A földvár a gerinc nyugati csúcsánál kezdődik, mely itt kb. 40 m széles, majd fokozato-

san kiszélesedik 0 m-re. Hosszúsága kb. 130 m. A hegy anyaga márga és agyag. A vár területe 

és védelmi rendszere. A vár északkeleti irányból délnyugati irányba húzódik, a fent leírt hegy-

gerincen. Alakja hosszasan elnyújtott háromszög. 
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 Gerő László (Szombathely, 1909. május 24. – Budapest, 1995. január 19.) építésztörténész, a hazai műemlék-

védelem egyik kiemelkedő szakértője. Sok egyéb munkája mellett dolgozott a magyar várak némelyikének 

restaurálasin is. Ezekről és az egyéb várakkal kapcsolatos nézeteiről is számos munkát, publikációt írt. 
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Északkeleti részén egy ellipszis alakú csonikakúp képezi a vár fő és legkiemelkedőbb 

részét. A kúp teteje vízszintes. A hosszabb átmérője 22 m, rövidebb átmérője 16 m, a kúp ma-

gassága 5 m. Teljes körben árok gerinc, mely összeköti a keletre húzódó hegyvonulattal. A 

nagy kúpos részen egy újabb árok húzódik, s utána egy háromszög alapú, kisebb kúpot látni. 

A kúp után, a lejtő szélén ismét egy földsánc kanyarodik.  

A nyugati és délkeleti részen ugyancsak egy-egy háromszög alapú kúp emelkedik ki, 

közvetlenül a belső árokból. A délkeleti kúp után az Aszó felé haladó gerincen még két kisebb, 

kb. 1 m magas halmot látni. A kúpok magassága kb. 1,5 m. A nyugati kúp mögött ismét egy 

mélyebb árok van, mögötte pedig egy földsánc. Ettől nyugati irányban kb. 50 m-re egy szabá-

lyos kör alapú földkúpot képeztek ki, melyet körben egy kb. 1 m-es árok és mögötte egy föld-

sánc vesz körül. A három háromszög alapú kisebb kúp és a nyugaton külön álló kör alapú kúp 

közepe erősen behorpadt, bemélyült.  

A középső nagy kúp északkeleti oldalán, több helyen ásás, kutatásból származó nyo-

mokat látni. Itt jól megfigyelhető a hegykúpot alkotó kőzet. De az is, hogy a kúp nem hordott, 

hanem lefaragott, s anyaga meszes márga és agyag. Ugyanitt és a délkeleti háromszög alapú 

kúp oldalán több méterre benyúló, beomlott alagútszerű nyílást vágták vagy bontották ki.  

A nagy kúp északi, megbontott oldalában középkori edénytöredéket és mészhabarcsot 

találtam. Kőfalak vagy téglafalak nyomait vagy darabjait nem találtam. A nagy kúp északi 

végén egy öntött vas kereszt áll, nagy méretű, tégla alakú homokkőbe erősítve.  

A várhegy minden oldala igen meredek, s így nehéz megközelíteni. Csak a délkeleti ré-

szén van egy alacsonyabban húzódó, igen keskeny gerinc, mely összeköti a keletre húzódó 

hegyvonulattal. A nagy kúpot körülvevő földsáncok helyenként nyitottak, hogy a közlekedés 

nehézség nélkül biztosított legyen.”
123

  

 

„ […] Általánosan elterjedt, s a község lakói közül többen állították, hogy a földvár 

alatt alagútrendszer van. Szerintük az alagút lehúzódik egész a faluig. Tudnak a faluban olyan 

pincéről, mely az alagúttal volt összeköttetésben, s azt elfalazták. Emlegetnek olyan pincét is, 

ahol a falazatot kibontották és mélyen behatoltak az alagútba, majd utána ismét befalazták, 

betömték.  

Sajónémeti — Temető  

Fekvése. A község keleti szélén meredeken emelkedik ki az Aszó végi Várhegy. Közvet-

lenül a község házai mögött, kb. 20 m magasságban a meredek oldalon egy terasz alakult ki, 

mely déli irányba halad a várhegy oldalában. E teraszt már a múl t században is'."temetőnek 

használták. Ma Temetőhegynek, nevezik. Régebben, s ma is az öregek ezt a teraszt Tündér- 

partnak mondják. 

A temető északi széle meredeken ereszkedik alá a Sajó partjára. Csak egy keleti irány-

ba húzódó széles, gyalogutnak használt padka bontja meg a meredek oldalt. E padka keleti 

irányban kb. 200 m-re vezet, ahol egy lankásabb oldal húzódik meg. Ez szőlőkkel, s gyümölcs-

fákkal van beültetve. Ezt a területet Palotakertnek, nevezi a nép.  

                                                           
123

 Leszih Andor a sajónémeti várat a megerősített várkastélyok, kisebb várak sorában említi. 
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Területe. Soós József iskolaigazgató elmondotta, hogy régebben, sírásás közben bolt-

ívesen kiképzett falrészre akadtak. Másik helyen ástak, de ott is egy fal akadályozta az ásást. 

Végül a két falrész között tudták csak megásni a sírgödröt.  

A temető északi felének közepén egy kb. 60—80 m-nyi területen nincs sírdomb, hanem 

egy kb. félméternyire besüllyedt területet látni. A sírásó magyarázta meg, hogy itt már több-

ször akartak sírt ásni, de mindig egy-egy vastag falra akadtak. Ezért nem temetnek erre a te-

rületre. A temető északi szélén, ahol a terasz meredeken bukik alá, megbontott részeiket látni. 

A sírok kiegészítésére, feltöltésére hordják innen a földet, mert az igen jó, fekete. A megbon-

tott földszelvény kb. 1 m vastag, fekete humuszos földréteget tartalmaz, ugyanakkor, amikor a 

sírokból kikerült eredeti talaj sárgás, meszes, agyagos homok. E kultúrrétegben több edénytö-

redéket, egy kovácsolással készített szöget és csontdarabokat találtam.  

 

 

Légi felvétel 1930-40 körül 

 

Lakosság elbeszélése.  

Adatközlőm szerint Mátyás királynak volt itt vadászkastélya. Innen irányította a huszi-

ták leverését, de innen indult a gömöri vadászatokra is. A kastély falait alkotó követ a 

sajópüspöki templom építéséhez hordták el, a XVIII. században.”
124

 

A várban régészeti feltárást nem folytattak. Szintvonalas felmérését Nováki Gyula
125

 és 

Sándorfi György
126

 készítette el.
127

 

                                                           
124

 Dobosy László: Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28f%F6ldv%E1r%29%29/

MEGY_BAZE&s=SORT&m=21&a=rec 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28f%F6ldv%E1r%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=21&a=rec
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28f%F6ldv%E1r%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=21&a=rec
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A tatárpusztítás után a várszerkezet elveszítette jelentőségét. Amikor IV. Béla király a tatárok 

kitakarodása után az ország helyreállításán munkálkodott, 1255. augusztus közepén Nógrád, 

Hont és Gömör nemességével Vácon gyűlést tartott. Ezen a gyűlésen már a nemesség képvi-

seli a vármegyét. 

  

Légi felvétel, a közelmúltban, a sajónémeti várról 

 

Bár IV. Béla király ugyan, trónra léptével, erélyes kezekkel látott az elidegenített vár-

birtokok visszavételéhez, azonban főleg a tatárjárás után, maga is gyakran adományozta azo-

kat; példáját követték V. István és IV. László királyok is, úgy hogy a XIII. század végén a 

gömöri várszerkezet már felbomlottnak tekintendő. Sőt még az egyes várjobbágyok is elide-

genítették a birtokukban levő várföldeket, mihez néha királyi jóváhagyás is járult. Így IV. 

Béla király 1243-ban Kövi és Licze várföldeket adományozta Szár Detre
128

 és Fülöp
129

 

comeseknek, a Bebek
130

 és a Csetneki
131

 családok őseinek.  Kövi várföldet 1245-ben pedig 

                                                                                                                                                                                     
125

 Dr. Nováki Gyula (Sopron, 1926. július 6.) régész. Érdeklődését elsősorban azonban mindig az őskori és 

középkori földvárak foglalkoztatták. A Dunántúl és Észak-Magyarország területén számos földvárban végzett 

ásatást, ezek eredményeit közel száz cikkben, tanulmányban tette közzé. Több száz várat bejárt, és felkutatott a 

terepen. Azok egyike volt, akik kidolgozták a földvárak kormeghatározásának sajátos tipológiáját.(Fontos mun-

kája: Több, mint 400 őskori-középkori vár felmérése; Nováki Gyula – Sándorfi György: A történeti Borsod 

megye várai az őskortól a kuruc korig (Budapest–Miskolc, 1992)) 
126

 Sándorfi György mérnökként végzett, de munkája mellett előszeretettel érdeklődött a magyar várak iránt is. 

Érdeklődéséből kifolyólag mérnöki szaktudására támaszkodva kidolgozott egy módszert, amellyel az egyes 

várak felmérésének idejét rendkívüli módon lecsökkentette, ezzel lehetővé vált, Nováki Gyulával és más munka-

társakkal az elmúlt húsz évben 170 magyar vár felmérése. 1993-ban, 61 éves korában érte a halál. 
127

 http://jupiter.elte.hu/sajonemeti/sajonemeti.htm?rom=374 
128

 A Bebek család tagja, apja → Máté (1243. évi említés, testvérei Fülöp és Ákos mester) Szatmári Tamás: A 

Bebek família, I. rész http://www.szadvar.hu/2014/04/szatmari-tamas-a-bebek-familia-i-resz/ 
129

 A Bebek család tagja, apja → Máté (1243. évi említés, testvérei Szár Detre és Ákos mester) Szatmári Tamás: 

A Bebek família, I. rész http://www.szadvar.hu/2014/04/szatmari-tamas-a-bebek-familia-i-resz/ 
130

 A Bebek család az Ákos nemzetségből származó, történelmi család volt. A család első ismert tagja Máté, 

akinek fiai voltak Detre és Fülöp, valamit Ákos (székesfehérvári főkanonok és királynéi alkancellár). (Szatmári 

Tamás: A Bebek família, I. rész) Detre a tatárjárás idején végig a király mellett harcolt, és meg is sebesült a 

http://jupiter.elte.hu/sajonemeti/sajonemeti.htm?rom=374
http://www.szadvar.hu/2014/04/szatmari-tamas-a-bebek-familia-i-resz/
http://www.szadvar.hu/2014/04/szatmari-tamas-a-bebek-familia-i-resz/
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Balog nevű hívének adta. Midőn Vitályos gömöri várjobbágy örökösök nélkül elhalt, birtokát 

1252-ben Prótáz fia Péter comes nyeri királyi adományul; Szalancs gömöri várjobbágy és 

rokonai pedig 1244-ben a Balog-folyó mentén elterülő várföldüket, Fülöp főispán beleegyezé-

sével, eladták Czimpornak és Péternek. 

István ifjabb király még bőkezűbb volt a várföldek eladományozásában. Stark fia Sank 

nevű hívének, 1266-ban, a Rás nevű várföldet adta, 1268-ban Sudurman fiait, Pókát és Bar-

nabást, gömöri várjobbágyokat nemesítvén, a Nógrádban fekvő Koszorus várföldet adomá-

nyozta nekik. 

IV. László király alatt a várföldek feloszlása már vége felé közeledik. A király hívei-

nek számát leginkább ezen az úton gyarapította. IV. László 1274-ben Atrachyk fiait, Gömör 

ősrégi várjobbágyait nemesítvén, Harkácsot adományozza nekik, melyet még a XIX. század-

ban is az Atrachyk fiaitól származó Beke és más rokon családok bírtak. Ugyanezen évben 

András mester,
132

 Iván fia, Csekét és Feledet nyeri, mely utóbbi, az 1283. évi osztálylevél 

szerint, a Rathold nemzetség birtoka.
133

 1282-ben a Zubogy nevű várföldet Szuhai János fiai-

nak, Hemnek és Dömötörnek adományozza.
134

 1283-ban Rathold
135

 nemzetségbeli Miklós 

                                                                                                                                                                                     

csatában, de ez nem akadályozta abban, hogy a tatárok által üldözött királyt végig kisérte menekülésében le 

egészen a dalmát tengerpartig. IV. Béla a Bebek és Csetneki családok részére adott, 1243-ban kelt adományleve-

le szerint Gömörben adott birtokokat. Detre testvére, Fülöp, Kemluk várát védte sikeresen a tatárok ellen. Fülöp-

nek nem volt utóda, Detrének pedig Domokos, Miklós, László, János és Péter voltak a fiai. Ezek közül Domokos 

volt az első, akit már Bebek-nek vagy Bubek-nek hívtak. Így Domokos lett a pelsőci Bebek ág alapítója. Péter-

nek és Lászlónak Csetnek jutott és az ő leszármazottai lettek a csetnekiek. A család idővel csetneki és pelsőci 

ágakra vált szét. A pelsőci ág ágai a pelsőci és a vámosi. A Bebek család az újkorban kihalt. 
131

 Csetnek, a hasonnevű völgyben fekvő nagyközség. E községet a pápai tizedszedők jegyzéke Chitnik néven 

említi. 1243-ban IV. Béla király Bebek Detrének és Fülöpnek adományozza. 1328-ban Róbert Károlytól hetivá-

sárjogot nyer. 1421-ben az egri káptalan egyik kiadványában civitas-nak mondja. 1417-ben, a mikor a királytól 

országos vásárjogot nyer, már oppidum. Ez időben neve: Chytnuk, Chytnek vagy Chytnyk. Bebek atyafiság 

révén, e család egyik ága, a Csetnekiek lettek az urai. Erős vára a Bebekek alatt épült s bástyáit hozzáférhetetlen 

mocsarak vették körül. Csetnekkel kapcsolatban két családnév merül fel ebből az időszakból, a Bebek és a 

Csetneki.  A családfákon Chytnuki Margit → Csetneki Margit volt, aki e néven azonosítható. A forrásokból 

ráadásul azt is megtudhatjuk, hogy ez a két család közös ágból ered, még címerük is azonos. 
132

 Mester, magister → elöljáró, felügyelő, hivatali személy az idézett esetekben. Más vonatkozásokban majd 

oktató, írnok, jegyző, tudós… 
133

 Wenzel XII. 382. 
134

 Pesty Frigyes: i. m. 245-48. 
135

 Kézai szerint Rathold, Kálmán király korában, Angliából jött az országba. Nemcsak Gömör, hanem a szom-

szédos Borsod, Heves, Nógrád, továbbá Bács-Bodrog, Pozsega, Pozsony, Somogy, Szabolcs, Zala és Zemplén 

vármegyékben is nagy terjedelmű uradalmak fölött rendelkezett. A nemzetség 1283-ban osztozik Putnok és 

Feled, 1324-ben Málé, Pogony és a gortvafői puszta területén fekvő Gyurkfalva, Kisfalud és Újfalu birtokokon. 

1335-ben Mária királynő Kazai László pataki várnagynak Sőreget adományozza. 1336-ban csere útján megszer-

zik a Csanád nemzetségtől Püspökit, Velkenyét és Dézsmatelket, majd 1341-ben elcserélik Tamás erdélyi vajdá-

val csomatelki és konrádföldi birtokukat. Eme birtokokhoz járult még ez időben Monoszatelke, Kisfalud, Béna, 

Bőd, Baracza, Somosvölgye és Gede. János, volt oroszországi vajda és testvére Dezső, 1384-ben nyeri ado-

mányban Mária királynőtől a füleki várhoz tartozó Simonyit és Détért. A nemzetség egyik legkiválóbb tagja volt 

Szár Dezső, 1304-ben gömöri és borsodi főispán, továbbá unokája Kaplai János, előbb oroszországi vajda, majd 

országbíró. Péter fiától származik a Jolsvai család, Rolandtól a serkei Lórántffy család. Roland 1324-ben a serkei 

várat megszerezvén, utódai serkei Lorántffyaknak neveztettek. Nevezetesebb tagjai a családnak: György, előbb 

karthauzi barát, majd 1443-ban gömöri főispán. Gede várát 1451-ben Giskra ellen sikeresen védte, de a serkeit 

elvesztette, mígnem Mátyás király kiűzvén belőle a cseheket, visszaadá neki. Miklós az 1505. évi rákosi ország-

gyűlésen Gömör egyik követe. Mihály a ruszkai Dobó család kihaltával a sárospataki várat szerzi meg. Ennek 

második nejétől, csikszentkirályi Andrássy Katától született leánya volt Zsuzsánna, a sárospataki iskola halhatat-

lan jóltevője, ki 1616-ban Rákóczy György borsodi főispánhoz, később erdélyi fejedelemhez ment nőül. Péter 

1595-ben Putnok várának kapitánya. A család a XVII. század első felében halt ki. Rathold nemzetségből vált 
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comes nyeri Putnokot, talán a várjavak utolsóját, a kunok leveretése körül szerzett érdemei-

ért.
136

 Putnok volt tehát egyike az utolsó gömöri várbirtokoknak, melyek egész a XIII. század 

végéig megtartották eredeti rendeltetésüket. 

Úgy látszik, hogy az elidegenített várföldek visszakövetelése érdekében IV. László 

uralkodása alatt is történtek intézkedések. Stark fia Sank fiai Miklóstól és Pétertől Csákány 

nevű helység elvétetvén, nevezettek panaszára a király 1282-ben azt visszaadni parancsolja, a 

Stark fia Sank részére 1266-ban tett királyi adományt pedig 1283-ban megerősíti.   

Ekkortájt a várbirtokok szétzüllése mintegy befejeződött. 

A várbirtokok eladományozásával a várrendszer elveszítvén eredeti rendeltetését, a gömöri 

várjobbágyok ugyan még IV. László alatt is kiváló szerepet játszanak a cseh háborúban, de 

hazatérve, nemcsak maguk, hanem rokonaik is a nemesek közé emelkednek. A tatárjárás után 

szinte észrevétlenül alakuló uradalmak pedig a hovatovább mindjobban elhatalmasodó főúri 

családok alakulására vezetnek, melyek ellenében, a birtokos nemesség csak úgy szállhatott 

síkra, ha testületileg tömörül, az általa választott tisztviselők vezetése alatt. 

A XIII. század végén hazánk politikájában zavaros idők járnak.  

 IV. Béla után V. István (1270-1272) a király. A magyar földek csak 1/3-a volt az ural-

kodóé, a többi nagybirtokos kezében volt (Csák, Kõszegi). 1265-ben feleségül veszi Kun Er-

zsébetet. 1272 elrabolták a fiát. 

IV. (Kun) László (1272-1290): Az uralkodása kezdetén még csak 10 éves, emiatt nem 

tudja stabilizálni az országot. Az országban belháború folyik, Veszprémet (a királynõ székhe-

lye) fölégetik, önkényes leszámolások is megjelennek. Ez ellen az egyház lépett föl, hiszen az 

egyházi birtokokat is támadták. (Lodomér érsek
137

 és csoportja). 

                                                                                                                                                                                     

még ki a már kihalt feledi Feledy kazai Kakas, kazai Gyulaffi, rátóti Gyulaffi, Pásztói, Kaplai és a Putnoky csa-

lád. 
136

 Balogh 42-43. l. 
137

 Monoszló Lodomér vagy Ladomér (? – 1298 januárja), váradi püspök (1268–1279), esztergomi érsek (1279–

1298). Művelt, korában kiemelkedőnek számító államférfi, az egyház elsőbbségének védelmezője. A nevezetes 

Monoszló nemzetség tagja, közülük többen viseltek főpapi méltóságot. V. István király híve és támogatója. A 

nemzetségről kapta nevét a Balaton-felvidék egyik szép fekvésű községe, Monoszló. Itt van eltemetve Lodomér 

érsek is. Nevével először 1257-ben találkozni, ekkor éneklő kanonok volt Veszprémben 1260-ig. Az 1260-as 

évek első felében, Bolognában tanult. 1264–1266 között István ifjabb király udvari méltósága (alkorlátnoka). A 

IV. Béla és fia, V. István közötti viszályokban gyakran békített. Négy királyi nemzedéken keresztül volt az ural-

kodó család odaadó híve. 1268-1279 között váradi püspök. Nagy szerepe volt a püspökség tatárjárás utáni újjá-

szervezésében. Rendezi a püspökség és a káptalan, valamint a vármegye birtokügyeit, kiváltságokat szerez a 

püspökség számára. V. István idején alkancellárként találkozni a nevével. 1272 ben X. Gergely pápa kinevezte a 

Margit hercegnő szentségét vizsgáló bizottság vezetésére. Kun László király intézkedéseivel szembehelyezkedik, 

az „istentelen" királyt pápai nyomásra kétszer ki is átkozza. Katonai fellépése a kunokkal szemben sikertelen. III. 

András neve viszont már ekkor előkerült, mint lehetséges utód. 1276-ban tanúskodik Árpád-házi Margit (IV. 

Béla leánya) szentté avatása érdekében (erre csak 1943-ban kerül sor). 1277-ben a I. Rudolfhoz induló küldött-

ség vezetője. 1279-ben III. Miklós pápa nevezi ki esztergomi érsekké június 13-tól. Előzőleg már ismertté vált jó 

híre Rómában. X. Gergely pápa a Margit hercegnő szentté avatási perében, a korábbi érsek, Fülöp helyébe el-

nöknek Lodomért nevezi ki. XXI. János pápa idején is kap megbizatást, hogy az esztergomi érseki szék körül ez 

időben támadt zavarokat elrendezze. Az esztergomi káptalan ugyanis a még életben levő főpásztor helyett új 

érseket választott, Miklós erdélyi prépostot, akit azonban a pápa nem erősített meg hivatalában, hanem Lodomért 

jelölte ki az esztergomi székbe. Lodomért az 1279 szeptemberében tartott budai zsinaton e kinevezésben meg-

erősítik, kihirdetik. Valójában IV. László király, még mielőtt a pápa levele megérkezett volna, már esztergomi 

érseknek nevezte Lodomért, és az ország püspöki karának élére helyezte. III. Andrást 1290. július 23-án megko-
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 1277. →  Az első Országgyûlés, itt főpapok, bárók és a kunok vannak jelen. Részt 

kérnek az ország kormányzásából, nagykorúvá nyilvánítják a királyt, tehát nem kell felügyelő 

a döntéseihez. A király legfontosabb feladata a közbiztonság megteremtése. A kunok és a 

fõpapok megkezdték a bárók rendre utasítását. 

1278. → Dürmkrut,
138

 itt IV. (Kun) László segít Habsburg Rudolfnak leverni II. Otto-

kárt.  

1279. →  Pápai legátus Fernai Fülöp
139

 püspök érkezik, célja a kunokat szorosabban 

kell az egyháznak fogni.  

1280. → Csata a Hód tónál
140

 leverik a kunokat, itt segítettek a bárók. Késõbb László 

visszahívta a kunokat, erre a bárók és az egyház összeállt.  

1285. → II. Tatárjárás
141

 egészen a Dunáig elmentek!  

1290. → Két kun megölte Lászlót (Árhóc, Törtel). Ezért hazahívták III. And-

rást Olaszországból (1290-1301).  

1290. →  Országgyûlés rendeznek a feladatuk: rend törvények, lerombolni az önké-

nyes várakat. Meghívta a királyi tanácsba a nemeseket is. 

1301. →   Kihal az Árpád-ház férfi ága. 

 

                                                                                                                                                                                     

ronázza, ezzel megelőzi I. Rudolf ilyen irányú törekvéseit. Az új királyt IV. Miklós pápával szemben is megvéd-

te, aki Martell Károlyt koronázta meg Nápolyban. III. Andrást segítette az oligarchák előtt, és birtokvisszaszerző 

törekvéseiben is. Nem riadt meg a lázadó urak kiközösítésétől sem. 
138

 1278-ban a Morva-mezőn zajlott le a dürnkruti csata, amelyben a magyarok lovassága és taktikája döntötte el 

a győzelmet Rudolf javára. A csatában Ottokár is halálát lelte. Ottokár látva, hogy a csata elveszett, egy kis csa-

pattal megpróbált elmenekülni, de az osztrákok gyűrűjéből nem tudott kitörni. Lova felbukott és a kétségbeejtő 

helyzetben a megadást választotta. Nevét hangosan kiáltva jelezte, hogy nem folytatja tovább a harcot. Támadóit 

azonban a bosszúvágy vezérelte. Miután felismerték, még kegyetlenebbül támadták, szúrták és vágták. Végül 17 

sebből vérezve feküdt a földön. Legyőzői még ekkor sem ismertek kegyelmet, hanem lovagiatlan módon a ruhái-

tól is megfosztották. A Habsburgok pedig azonnal megszerezték a hódított területeit, fia, Vencel csak a cseh 

koronát tudta megtartani. A menekülőket a kunok fosztották ki, sokan a Morva habjaiban lelték halálukat. A 

győzteseknek hatalmas zsákmány jutott. Főleg a kunok jeleskedtek az értékek összegyűjtésében. A rossz nyelvek 

szerint még azt is fontolóra vették, hogy megtámadják az osztrák szövetséges sereg táborát is a zsákmányért. 
139

 A későbbi krónikások állítása szerint azért, hogy jobb útra térítse a királyt, ám a korabeli oklevelek és elbe-

szélő források inkább arra utalnak, hogy az uralkodó és az egyház viszonya nem Kun László kicsapongó élet-

módja miatt romlott meg, az csak mellékszála volt az eseményeknek. A viszály alapját az jelenthette, hogy a 

pápaság nagyobb befolyást szeretett volna szerezni Magyarországon, és a király viszont úgy tűnik saját maga 

szerette volna kinevezni a püspököket. (Kanyó Ferenc: A lemeztelenített legátus. Napi történelmi forrás. 

2016.02.18.) 
140

 IV. László a Csanád vármegyei – máig nem azonosított – Hód-tó mellett aratott döntő győzelmet. Diadalát 

nagyrészt annak köszönhette, hogy a csata közben egy hirtelen zápor eláztatta és ezzel használhatatlanná tette a 

kunok íjait. A fennmaradt források a csatában részt vettek között említették az Aba nemzetségbeli Amadé és 

Tamás fia Roland, az Igmánd nemzetségbeli II. András, valamint a Miskolc nemzetségbeli Panyit fia László 

nevét is. A csata után a kunok egy része behódolt, másik része elmenekült az országból. 
141

 1285-ben Tode Möngke kán unokaöccse, Talabuga és hadvezére, Nogáj vezetésével a mongolok újból meg-

támadták Magyarországot. Ez volt a második tatárjárás. Erdély feldúlása után egész Pestig jutottak. Ott IV. Lász-

ló király serege szétverte, majd egészen a Keleti-Kárpátokban lévő szorosokig űzte őket. Torockónál a székelyek 

segítségével a király seregei ismét győztek, és a tatár hadak maradékát kiűzték az országból. Vizsoly mellett 

Baksa György aratott győzelmet, egy másik csatában Borsa Loránd erdélyi vajda is győzött. A folyamatos üldö-

zés és a vesztes csaták miatt a mongolok kénytelenek voltak zsákmányuk nagy részét hátrahagyni. Mongol 

szempontból katasztrofális volt a hadjárat, a hagyomány szerint maga Talabuga is csak gyalog, felesége pedig 

valami rossz gebén tudott csak kivergődni Magyarországból. 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

70 

A XII. századig a magyar jobbágyságot jogi sokféleség jellemezte. A tatárjárás során 

hatalmas népveszteség, emiatt munkaerőhiány állt be, ezzel megindult a telepítés (soltészok 

német, román telepesek). A beérkező hospesek kedvezményeket kaptak: átmeneti adómentes-

ség, szabad költözés, termény és pénzadó, szilárd földhasználati jog. A hospesek kiváltságai 

példát jelentettek a közrendűek ellen is, hiszen a parasztok elszökhettek, olyan helyre, ahol 

kedvezőbb voltak a körülmények, emiatt folyamatosan javul a jobbágyhelyzet. 1298-ban III. 

András kimondta a jobbágyok szabad költözés jogát. Az egységesülő jobbágyságba beleol-

vadnak különböző népcsoportok: várjobbágyok, hospesek, a korábbi félszabadok (várnép, 

udvarnokok), libertinusok (rabszolgák). 

A 13. század második felében kezdett felbomlani a praedium (majorság) rendszer. A termelés 

új alapegysége a telek lesz. 

 

Itt térjünk vissza a településünk történetéhez! 

Bánréve elődje Nehe település volt. Nevét talán az akkori birtokosairól a Nehei csa-

ládról eredeztethetjük, én viszont ezt fordítva gondolom, Nehe település nevét vette fel a csa-

lád.
142

 Mindez már a XII. században, az 1100-as években! A Nehei névvel én csak 1337-39. 

táján kiadott okleveleken találkoztam, míg Nehe település nevével a korábbiakon is (1281). 

 

„… A nemzetség tagjai a Hanva-nemzetségi jog védőpajzsa alatt mind meg tudták 

őrizni ősi szabadságukat és a tőlük származó családok a megyei tekintélyes nemesség soraiba 

emelkedtek. Nem lehet tisztán látni a Nehei-család esetében. Feltehető, hogy a névadó ős egy 

Noé nevű személy (v. ö. Pais fejtegetéseit e névre Magyar Nyelv XII. 1916. 80.) ez pedig hasz-

nálatos volt a Hanváknál (Múz. Ta. 1395. II. 15. nádori kiadv.). Lehetséges tehát, hogy a név-

adás tőlük származik. Nehe 

helység, amelyből később 

Bánréve vált ki, várbirtok 

volt és várjobbágy lakósai 

1281-ben szabadultak fel a 

vári kötelezettség alól. Az itt 

előforduló nevek között nem 

szerepel Hanva-tag, v iszont 

1318-ban a lénártfalvi ág 

ősét, Kozmát, mint nehei 

nemest a máléi egyház patrónusai között találjuk az 1281-ben felszabadítottakkal együtt. (AO. 

I. 451.) Mivel a személynevek, de meg a helység fekvése után ítélve is, e terület kétségtelenül 

beletartozott eredetileg a Hanva földbe, lehetséges, hogy a nehei várjobbágyok is a 

Hanvákhoz tartoztak és ebben az esetben e nemzetségnek egyetlen olyan ága volt, amely nem 

tudta megőrizni ősi szabadságát. E család három ága a következő:  

                                                           
142

 Ez ismét egy fontos kérdést vet fel, amit eddig nem lehet megválaszolni! A település vette fel a nevét a Nehei 

családról, vagy a család kapta a település után a Nehei nevet? Én az utóbbit tartom valószínűnek, erre a későbbi-

ekben ki is térek és bizonyítva is látom! Lőrinc → „nobilis de Nehe‖ 1318; „nehei nemes‖. 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

71 

 Paska (Pascha); Miklós 1318; Péter; Pál 1359; Balázs 1390; István 1359; Simon 

1372; Egyed 1318;  

 Bodor; Jób 1318; Pous; Lőrinc; János „Csujtor” 1392; István 1390; Szőke 1318;  

 Wecske; Pál; János „Sulyok”; János ý magtalanul 1390; Zsocsod 1281…”
143

 

 

„ […] A Hanvák X–XI. századi területén kialakult falvakat továbbra is a nemzetségből 

kisarjadt családok kezén találjuk. így birtokolták Hétét a Héthy család ősei, Málét és Nehét 

pedig már a XII. században a Neheiek. Hubó, Lóc és Sajólenke 1231-ben még udvarnokföld 

volt […]”
144

 

Nehe település első írásos említését IV. (Kun) László király oklevelében találtam meg, 

melyben 1281-ben várjobbágyokat emel nemesi rangra. (királyi serviens
145

)  

 

„Lajos király szóról szóra átírja és megerősíti László király 1281-i privilégiumát 

a Nehe-i várjobbágyok számára.”
146

 

 

 

Nehe település vélt helye, szerintem
147

 

 

 

                                                           
143

 Czobor Alfréd szerkesztésében: TURUL.  A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye. 1940. ½. 
144

 Módy György: A Sajó – Bódvaköz települési és birtoklástörténelmi képe a török hódoltságig  

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%2

9/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec 
145

 Az ispán (comes) és a várjobbágyok között elhelyezkedő réteg volt a szervienseké vagy királyszolgáké 

(serviens, minister), akik különböző, köztük egyedi feladatokat láttak el. 
146

 Kivonatos szöveg). Bebek Imre országbíró 1390. március 3. – Regeszta forrása: OL regeszta DIPLOMATI-

KAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Magyar nemzeti 

múzeumi törzsanyag (Q 10) 
147

 A különböző leírások és hivatkozások alapján a jelenlegi Bánrévéhez képest én Nehe települést a jelzett kör-

nyezetbe teszem, azaz a mostani településtől nyugati irányban. [RZ] 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a101029.htm?v=pdf&q=%28WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29%29/MEGY_BAZE&s=SORT&m=12&a=rec
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerviens
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I. Lajos király 1361. márc. 5-i oklevele 

 

„A Nehe falubeli Weechk, Chombold fia: Borouch, Paska fia: Miklós, Boda fia: Jobus 

és Péter fia: István Gumur-i várjobbágyokat Nehe falubeli s minden más örökölt és szerzett 

birtokaikkal együtt kiveszi a várjobbágyság és a gömöri ispán joghatósága alól s a királyi 

serviensek közé emeli.  

Tartalmilag átírta: I. Lajos 1361. márc. 5-i átírása alapján Bebek Imre
148

 országbíró 

1390. márc. 3. (Dl. 50.405.)” 

„A tartalmi átírás szövege:  

tenorem quarundam litterarum domini Ladislai olim illustris regis Hungarie laudande 

memorie anno domini  M 
mo

 ducentesimo LXXX
mo

 primo, indictione nona, regni autem sui 

anno decimo exortarum in se habentem in quarum prime videlicet ipsius domini Ladislai regis 

littere tenoré habebatur, quod idem dominus Ladislaus rex tum consideratis multiplicium 

servitiorum meritis Weechk, Boronch filii Chombold, Nicolai filii Paska, Jobus filii Bede et 

Stephani filii Petri de villa Nehe ex iobagionibus castri Gumuriensis oriundorum litteris in 

eisdem declaratis, tum etiam ratione mortis Zochod filii dicti Wechke cognati ipsorum 

Boronch,Nicolai, Jobus et Stephani eosdem ab ipso iobagionatu predicti castri Gumuriensis 

et potentia ac iurisdictione comitis Gumuriensis simulcum terris eorum hereditariis et aliis 

quovis titulo acquisitis tam in villa Nehe, quam etiam aliis locis usque tunc habitis et 

possessis eximens in cetum, collegium et numerum servientum suorum regalium duxisset 

agregandos tam pure et simpliciter, ut iidem Wechke, Boronch, Nicolaus, Jobus et Stephanus 

ac eorum heredes illa et eadem gauderent libertate, qua ceteri veri nobiles regni sub vexillo 

suo regio militantes gratularentur.”
149

 

 

                                                           
148

 Pelsőci Bebek Imre (? – 1395) országbíró, horvát–dalmát bán, szlavón bán, erdélyi vajda. Bebek György 

királynéi tárnokmester fia a Bebek család pelsőci ágának vámosi ágából. Bebek Detre nádor testvére volt, akivel 

együtt 1391-ben Zsigmondtól adományul kapta Göncöt.1379–1380-ban tornai ispán, 1380–1383-ig horvát–

dalmát bán, 1383–1385-ben halicsi vajda, egyben sárosi és szepesi ispán, 1386. március-áprilisban szlavón bán, 

1386. januártól, majd áprilistól 1392. márciusig országbíró, 1388-ban beregi ispán, 1391–1392-ig liptói és turóci 

ispán, 1392–1393-ig erdélyi vajda, 1393-tól haláláig királynéi tárnokmester és borsodi ispán volt. 
149

 Szentpétery Imre- Borsa Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet   

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=8&a=rec 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=8&a=rec
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A településnév tehát a Nehe, véleményem szerint a későbbiekben a Nehei család vette fel a 

településről a nevét.
150

 Annál is inkább igaz lehet ez, mert az oklevélen említett várjobbágyok 

a nemesi rangra emeléssel, nevet is váltottak! A nemesi előnevek, de a családi nevek is gyak-

ran utalnak a születési helyre, a birtok elhelyezkedésére. 

 

A személynévi helynevek 

típusainak számbeli gya-

rapodása a korai óma-

gyar korban
151

 

 

 

„[…] a sze-

mélyneves helynév-

adás korai szakaszában a személy és a hely teljesen azonosult, „a döntő tényező azonban eb-

ben a dichotómiában a személy volt, hiszen az ő tartózkodása határozta meg a vele azonosí-

tott hely fekvését, ugyanis a nevével jelzett hely időről időre, a nomadizálás ciklusainak meg-

felelően változott.” 

A 10. század utolsó évtizedeiben aztán, amikor állandóan azonos helyen maradó téliszállások 

alakultak ki, amelyek már szinte falunak számítottak, a személy neve immáron mindig ugya-

nazt a helyet jelölte, adott esetben akkor is, amikor a személy már nem élt. KRISTÓ ilyen érte-

lemben helyezi a 10. század időszakára a magyar helységnévadás kialakulásának korát. Eh-

hez azonban azt is hozzáteszi, hogy ez a folyamat „nem lakatlan térségekben, nem steril kör-

nyezetben ment végbe, hanem más népek által már névvel ellátott – erőtérben –, régiókban 

történt, ahol az eltérő névadási szokások hatottak egymásra”[…]” 

Nehéz elképzelni például, hogy a kétségkívül ősmagyar kori elemekre, a törzsnevekre épülő 

helynévadás csak a honfoglalás után jelent volna meg a magyar helynévrendszerben, ám ak-

kor rögtön igen nagy intenzitásról téve tanúbizonyságot Az is több mint valószínű, hogy az 

olyan szemantikai kategóriák, amelyek a természeti nevek motivációiként szokásosak, ugyan-

csak ősi gyökereket mutatnak a helynévadásban
152

  

 

Az, hogy a Neheiek mikortól birtokoltak még kutatás tárgya, viszont a Nehei család kapcsola-

ta a Hanva-nemzettség
153

 Hunt törzsével egyértelmű.  

 

A 3. Kozma-törzs, Lénártfy és Kisbesztercei ágán van feltüntetve Kozma fia Lőrinc „nobilis 

de Nehe‖
154

  → 1318. 

Módy György korábban leírt hivatkozása bizonyítja, hogy, már az 1100-as évekre (XII. szá-

zad) tehető Nehe település léte. 

                                                           
150

 Nehe településhez tartozott majd a későbbi Bánréve (Banrew, Banrewe, Banreue) és Pogonyi puszta egy 

jelentős területe is. Ezért került utalás a pogonyi földvárra korábban. 
151

 Tóth Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban. http://mek.oszk.hu/16600/16649/16649.pdf 
152

 Tóth Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban. http://mek.oszk.hu/16600/16649/16649.pdf 
153

 Ila Bálint három törzset különbözetet meg: 1. Kócs-törzs; 2. Hunt-törzs; 3. Kozma-törzs  
154

 Nehei nemes (előkelő, birtokos) 

http://mek.oszk.hu/16600/16649/16649.pdf
http://mek.oszk.hu/16600/16649/16649.pdf


Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

74 

 

 

Hanva-nemzetség, Hunt és Kozma-törzs 

 

A következő évszám 1318, ekkor már – az Anjou – Károly Róbert uralkodik hazánk-

ban. Uralkodását 1308-ban kezdi meg, hatalomra jutását az itáliai egyház (a pápa) és a ma-

gyar egyházi méltóságok is támogatták. Emellett mellé állt számos itáliai pénzember, akik 

zömében milánói és firenzei bankárok voltak, de támogatták a magyar főurak is (Borsa Ko-

pasz). Károly Róbert győzelmét az is elősegítette, hogy a társadalom viszonylag nagy rétege, 

a nemesség és a polgárság is támogatta. 
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Ebben az időszakban az uralkodói hatalom szilárd, és az uralkodó hatal-

mas vagyonnal rendelkezett, amelynek fő forrását a királyi jogon szedett jövedelmek az úgy-

nevezett. regálék adták, ám ehhez fejlett árutermelésre volt szükség, ami ekkoriban kezdett 

kibontakozni. Ennek hatására fejlődésnek indul, és megszilárdul a piac és pénzgazdálkodás. 

Magyarországon a tatárjárás és a pestisjárvány utáni időszakban megindult 

a népesség lassú növekedése, ami az agrártermelés fokozódásában észlelhető. A fejlő-

dés a technikai és a technológiai oldalon is megmutatkozott: elterjed az aszimmetrikus nehéz-

eke, a fogas borona, a szügyhám, stb.; és egyre általánosabbá vált a háromnyomásos gazdál-

kodás. Ekkoriban zárult le a praediumok felbomlása, és indult meg a falvak és városok fejlő-

dése. 

A falvak a korábbi földesúri birtokokon alakultak ki, és legfontosabb összetevői 

a jobbágytelkek voltak, ami az adózás alapját jelentette. Ezek a telkek két részből álltak: volt 

egy belső kert rész, és egy külső terület, ahol a szántóföldek, a legelők, a kaszálók és egy ki-

sebb erdő volt. A korabeli falvak legfontosabb épületei a templomok volt, és sok helyen a 

falun belül épült fel a földesúri kúria is. A parasztházakat már nem földbe vájták, hanem kő-

lapra építették, általában fából, vagy vert agyagból. A telket a jobbágy saját eszközeivel 

mûvelt meg, aminek hatására jelentős agrárfelesleg jelent meg. Ez elvezetett a munkamegosz-

táshoz: elkülönültek a paraszti csoportok, és a kézműves, iparosos rétegek. 

 

„[…] Nehe egyháza csak 1318-ban létesült […].”
155

 

 

Néhány, azóta már eltűnt településről is értesülhetünk, a környezetünkben. 

 

 „[…] Máléból a XIV. században alakult ki Miklósfalva. A század elején pedig 

Abafalva egy része települt ki Jánosfalva nevű új kis helységbe – a XVI. századra nyomtalanul 

eltűnt. Ebben az időben szakadt ki Putnokból Dénesfalva, melyet a Zsuponyó völgy választott 

el Dubicsánytól.”
156

  

 

„A század végére állandósult a két határrészre bomló Nehéből a nagyobbik részen 

Bánréve. Az eredeti település, mely ettől fogva viselte a Kisnehe nevet, 1431-ben beolvadt 

Bánrévébe […]”
157

 

 

Egy 1318-ból fennmaradt oklevél, kápolnaépítéssel kapcsolatos torzsalkodást tartal-

maz. 
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 B Kovács István: Gondolatok Gömör vármegye kialakulsáról. A Hermann Ottó Múzeum évkönyve 37. (1999) 
156

 Módy György: A Sajó – Bódvaköz települési és birtoklástörténelmi képe a török hódoltságig. A Hermann 

Ottó Múzeum évkönyve 8. (1969) 
157

 Módy György: A Sajó – Bódvaköz települési és birtoklástörténelmi képe a török hódoltságig. A Hermann 

Ottó Múzeum évkönyve 8. (1969) 
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„Kilián gömöri főesperes élött a nehei, szentkirályi, lóczi és hamvai nemesek a szent-

királyi plébánia jogainak sérelme nélkül, egy kápolna fölépíthetése iránt kiegyeznek.”
158

  

Nos magister kylianus administrator Arcbidyaconatus Gumuriensis, significamus 

vniuersis quibus expedit presencium per tenorem. Quod cum personaliter ad nostram 

accedentes presenciam, nobiles uiri de comitatu Gumuriensi, videlicet Laurencius filius 

Cosme vna cum filijs suis, Nycolao et Andrea, Petrus et Egydius fily Nycolai, fily Pascha, 

Pous, Laurencius et Zeuke filij yobus, Stephanus filius Stephani di ctus Cliepe. Jobannes 

plebanus de Porozlo, pro quo Mycbael et Nycolaus, fily Guecbe, fratres eiusdem astiterunt. 

Paulus filius pauli es de Nehe, exibuerunt coram nobis litteras venerabilis patris domini 

Tbome miseracione diuina arcbiepiscopi Strigoniensis, eiusdemque loci comitis bus 

continebatur, quod nos statim visis presentibus, cum eisdem nobilibus accederemus in 

quandam comunem (így) possessionem eorumdem, nomine fluuium Pogon locatam et eisdem 

oratorium in cuius nomine ipsi comuniter eligerent assignarem, et auctoritate dicti arch 

presentibus d isis et perlectis, vt debebam orum uilla aliter cum socijs nostris [...]  cet 

Jobanne de ice arcbidiacono nostro de Cbolto officiale nostro in decimis exigendis. Jobanne 

de sancto Elena.
159

 

 

A „kiskirályok” területeit mutatja a következő térkép a XIV. század elejéből. 

Ugyanezen időszakból az egyházi igazgatási határokat az ország északi területein egy másik 

térképen szemléltejük. 

 

Magyarország 1310 körül
160

 

                                                           
158

 Nagy Imre: Anjoukori okmánytár Codex diplaticus Hungaricus Andegavensis.  (1301-1321)  Zöld selyemzsi-

nóron függött pecsétje elveszett; eredetije a N. Múzeumban. Közli: Nagy Gyula.  

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=10&a=rec 
159

 A nevek: Cosma (Kozma) fia Lőrinc fiaival: Miklóssal és Andrással, Pascha (Paska) fia Miklós fia Egyed, 

Yobus J obus) fiai: Pous, Lőrinc és Zeuke, Chepe (dict.) István fia István, János Porozlo-i plébános, akit testvé-

rei, Gueche fiai: Mihály és Miklós képviseltek, Pál fia Pál Nehe-i nemesek. 
160

  Magyarország 1310 körül az oligarchák legféktelenebb hatalmaskodása idején. A magyar nemzet hadtörté-

nelme 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=10&a=rec
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Magyarország egyházi igazgatása a XIV. században
161

 

 

Benedicto […] capella laur sacerdotibus accessissem et eis ellam assignare et 

consecrare cum eisdem socys nostris voluissem. Extunc Zays sacerdos de sancto Hege atronis 

suis Nobilibus ad Ecclesiam sancti Regis pertinentibus, videlicet ladyzlao et Gueroltli filys 

Marci. Nycolao filio Moys Renoldo filio Symonis nobilibus de sancto Rege, Nycolao, 

ladyzlao, Jobanne, petro et Gregorio filys abe, Jobanne filio Jobannis, Jobanne et Laurencio 

filys deseu. Nobilibus de bonoa Ladyzlao, Aba, Nycolao et paulo filys petri, Peíro et dominico 

filys béreli nobilibus de louch, ab altéra parte ad nostram cum prescriptis nobilibus accedens 

presenciam exibuit litteras eiusdem domini Arcbiepiscopi, quarum tenor talis erat, quod 

ipsam capellam vei oratorium in preiudicium Ecclesie sancti Regis in plebesania eiusdem 

ecclesie non consecrarem. quibus diligenter peruisis et perlectis coram predictis socys nostris 

vt debebam cessare uoluissem. Extunc pari uoluntate et comuni consensu, cum predicto Zays 

sacerdote, et predictis nobilibus pactum talem inter se ordinauerunt, coram nobis et predictis 

socys nostris. Obligantes semediantibus litteris nostris, vt non in preiudicium Ecclesie sancti 

Regis, Ipsum Oratorium Erigerent, sed propter inpaccatum tempus et discrimina regni, vt se 

ipsos cum liberis eorumdem et suos pauperes in predicto oratorio cum suis rebus conseruare 

possent erigerent. Ita tamen quod omnia Jura ab anti- quo eonsueta, tam in cubulis quam in 

denarijs et alijs prouentibus sint in tota ipsa plebesania dare Ecclesie sancti Regis constituta 

sacerdoti sinealiquo obstaculo perpetuis temporibus dare tenebuntur Item Ecclesie sancti 

Regis pro se vicarium conseruare possit qui in predicta capella diuina officia ministrare 

possit continue. predicti nobiles: Primo et prin(cip)aliter. Comes laurencius filius Cosme vna 

cum predictis filijs suis taliter se fide deo debita obligauerunt, quod terragium de populis 

ipsorum in uilla ipsorum Pogon locata, circa eandem capeilam, et decimas frugum de aratro 

eorumdem cum minutis decimis predicte ecclesie sancti regis perpetu buntur. Ita tameu quod 

domino Arcbiepiscopo pro predictis decimis, suis proprijs facultatibus et rebus omnibus annis 

soluere tenebuntur et debe arte sua eedem sancti regis accomodauerunt Item Petrus et 

Egydius cum omnibus nobilibus ante prescriptis, de bona terra viginti Jugcra ce et predicte 

                                                                                                                                                                                     

 http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=026299 
161

  http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=025869  

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=026299
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capelle communiter ase ipsis ordinando dederunt, et unam sessionem pro predicto sacerdote, 

uel si quem idem sacerdos in eadem conseruare uol erunt vbi eisdem bonescior locus esse 

uideretur, et decimas ipsorum de aratro eorumdem cum (minutis) eedem Ecclesie sancti regis 

et capelle se obligata perpetuis temporibus duraturam id dare assumpserunt, et domino 

arcliiepiscopo cum proprijs rebus et facultatibus persoluere tenebu(ntur) (eo)rumdem 

nobilium obligacionem, et predicti Zays sacerdotis cum prescriptis nobilibus consensum 

videntes et perspicientes, quod nullus dictor existeret, eisdem nobilibus oratorium et capeilam 

en (így) honore omnium sanctorum assignauimus  

et consecrauimus, auctoritate nobis commissa et concessa. In cuius rei testimonium 

litteras nostras pendenti sigillo nostro concessimus munimine roboratas (így).  

Dátum in Nebe feria quarta ante festum fabiani et sebastiani. Anno Domini Mþ CCCþ 

XVIII .  

 

„1318. jan. 18. Nehe  

Kylianus mr., a gömöri főesp.-ség administratora előtt megjelent Gömör m.-i neme-

sek: Cosmas fia Lőrinc fiaival: Miklóssal és Andrással,
162

 Pascha fia Miklós fia Egyed, Yobus 

fiai: Pous, Lőrinc és Zeuke, Chepe (dict.) István fia István, János Porozlo-i plébános, akit 

testvérei, Gueche fiai: Mihály és Miklós képviseltek, Pál fia Pál Nehe-i nemes bemutatták 

Tamás esztergomi érsek, örökös esztergomi c. parancslevelét (1. 13. szám) imaház átadásáról 

és felszenteléséről, amit Kylianus János szentilonai pap, Benedek pap, Lőr[inc] pap társasá-

gában kívánt megtenni.  

Ott azonban Zays szentkirályi pap a Szt. Királyegyházhoz tartozó nemesek, patronus-

ai: Márk fiai: László és Guerolth, Moys fia Miklós, , Simon fia Renoldus szentkirályi nemesek, 

Aba fiai: Miklós, László, János, Péter és Gergely, János fia János, Deseu fiai: János és Lő-

rinc Honoa-i nemesek, Péter fiai: László, Aba, Miklós és Pál, Herch fiai: Péter és Domokos 

Louch-i nemesek jelenlétében bemutatta [Tamás] esztergomi érsek felszentelést tiltó oklevelét, 

aminek hatására Kylianus a felszenteléstől elállt. 

 Végül az imaházat építő nemesek, í11. Zays pap és az egyházához tartozó nemesek 

akként egyeznek meg Kylianus és társai előtt, hogy a Szt. Király-egyház sérelmére imaházat 

nem emelnek, de hogy a békétlen idő és az ország válsága (discrimina) miatt magukat gyer-

mekeikkel, szegényeiket javaikkal az imaházban megőrizhessék, mégis emelhetnek, de a Szt. 

Király-egyház papjának minden jogot biztosítanak köblökben, dénárokban és más jövedel-

mekben. A Szt. Király-egyház [papja] helyettest tarthat, aki a kápolnában istentiszteletet vé-

gezhet.  

A nemesek, kivált Cosmas fia Lőrinc c. fiaival együtt kötelezték magukat, hogy a 

Pogon [vize mellé] telepített faluban, a kápolna körül élő népeik földbérét (terragium) és eké-

                                                           
162

 Egyértelmű a kapcsolat az előzőekben bemutatott családfa részlettel! Kozma (1274. és 1290. évi említés) 

Lőrinc (1318-as említés) és fiai valamint leszármazottai: Miklós; András 1284–1318; György 1335: «de Orly»; 

Lukács; Tőlük származik a turóci Kisbesztercei ág; János 1381; Ferenc 1442; László de Lénártfalva ý magtala-

nul 1442. Kozma fia még Domonkos 1289; Az ő leszármazottai Lénárt 1366–1374; Lénártfi-ág: Péter 1379; 

László 1402–1423; Miklós 1379; Katalin 1452; Orsolya 1452; Zsuzsánna 1452; Péter 1290. Kozma fia Péter 

(1290. említés), nincs folytatás. 
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jük utáni gabona tizedeit a kisebb tizedekkel együtt a Szt. Királyegyháznak [adják], az érsek-

nek pedig e tizedek fejében évente fizetni tartoznak. Péter és Egyed az összes többi nemessel 

közösen 20 hold jó földet juttatnak a kápolnának és 1 telket a papnak. így Kylianus a neki 

biztosított felhatalmazás alapján a kápolnát OO. SS. tiszteletére átadja és felszenteli. Erről 

függő pecsétjével megerősített oklevelet ad ki.”
163

 

„A gömöri  Nehe várjobbágyi eredetű nemesei a Mindenszentek tiszteltére állított ká-

polnájukban (1318-ban) önmagukat és javaikat akarják a nyugtalan időkben oltalmazni [...]  

in predicto oratorio cum sms rebas conservare possent), kötelmeik megszabása után a gömöri 

esperestől meg is kapják a hozzájárulást.”
164

   

 

A Ragyolci Csorna család levéltára Gömörpanyitra és Pogonyra, valamint Nehére, a 

későbbi Bánrévére őriz értékes okleveleket, legnagyobb része azonban Heves, Nógrád, kisebb 

mértékben Abaúj megyékre értékíthető.
165

 

A Váradi Török család levéltára. A Nógrádban telepedett, de megyénkre is átterjedt 

Kacsics-nem birtokolására őrizte meg az adatokat, E birtokok: Kecső, Kánó, Aggtelek s más 

helységek.  

 

Észak-Magyarország pénzügyigazgatási térképe 

1308-1382
166

 

 

Egyik oklevele alapján megállapítható, hogy Bánréve csak a XV. század elején vált ki Nehe 

területéből, lassan azonban ez utóbbi név, feledésbe ment és az óta csak az előbbi él. 
167
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 Kristó Gyula: Anjou – kori oklevéltár V. 1318. 1320 D. in Nehe, f. IV. an. fe. Fabiani et Sebastiani, a. d. 

1318. / E.: Dl. 40 368. (Múz. Ta.) Hiányos. Hátoldalán 16. sz. eleji feljegyzés; függő pecsét zöld sodrata. / K.: 

AO. I. 451-453. (E-ről). / R.: Str. II. 744. (AO. alapján); Reg. Slov. II. 144-145. (E-ről). D. in Nehe, f. IV. an. fe. 

Fabiani et Sebastiani, a. d. 1318. / E.: Dl. 40 368. (Múz. Ta.) Hiányos. Hátoldalán 16. sz. eleji feljegyzés; függő 

pecsét zöld sodrata. / K.: AO. I. 451-453. (E-ről). / R.: Str. II. 744. (AO. alapján); Reg. Slov. II. 144-145. (E-ről). 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=14&a=rec 
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 Mező András: A patrociniumi helységnevek keletkezése (7. oldal) 
165

 Ila Bálint: Gömöri levéltárak  
166

 Hóman Bálint munkái http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=020617 
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A következő dokumentumok is Károly Róbert uralkodásának idejére esnek, amelyek-

nek témája a nádori közgyűlés. Ezekben Bánréve is említve van. 

 

„[…] Középkori igazságszolgáltatásunk jelentős intézménye, a nádori közgyűlés (ge-

nerális congregatio, generalia judicia)[…] 

[…] Szórványos Árpád-kori előzmények után a nádor vidéki bíráskodásának virág-

kora az Anjouk, elsősorban Nagy Lajos uralkodásának idejére esett. A közgyűlések az inter-

regnum idején szüneteltek, s nem véletlen, hogy Károly Róbert támasztotta fel haló poraiból, 

mert származási helyén, a Nápolyi Királyságban is gyakorlatban volt az ún. generális 

inquisitio, az ország főbírájának a vidéki központokban tartott köztörvényszéke. 

Bár Debreceni Dózsa nádor (1321-1322) már celebrált közgyűléseket, de rendsze-

ressé csak a Drugethek (1322-1342) idején vált. Noha 1255-ben – újabb vélekedések szerint 

1254 októberében – IV. Béla a tatárjárás óta jogtalanul elfoglalt birtokok rendezése céljából 

már összehívta Gömör, Nógrád és Hont vármegye közönségét Vácra,
 

1263-ban pedig István 

ifjabb király tart gyűlést Borsod, Újvár, Zemplén, Heves és Gömör megyék lakóinak, az ilyen 

összejövetelek nem váltak rendszeressé […] 

[…[1330-ban az egész országban közgyűléseket tartottak Zách Felicián rokonainak 

felkutatására és kivégzésére, így minden bizonnyal a congregatióra sor került Gömörben is, 

ahol a nemzetségnek jelentős birtokai voltak […] 

]…[ A királyi parancs vétele után a nádor útitervet készített, majd értesítette a vár-

megyéket, hogy gondoskodjanak a közgyűlés összehívásáról, s közhírré tételéről. A kihirdetés 

szokásszerű vásári kikiáltás formájában történt meg, ennek fórumai egy 1408. évi oklevél sze-

rint Csetnek, Rév (Bánréve) és Gömör voltak. Zsigmond korában már egyre gyakrabban a 

király nemcsak a nádornak adott parancsot, hanem az illető megye hatóságát is értesítette a 

közgyűlés megtartásáról […] 

[…] A nádori közgyűlések elsődleges célja a gonosztevők, közbűntényesek (publici 

melafactores) felkutatása, üldözése, s végül kiirtása volt […] 

A közgyűlések megtartásának másik fő célja a királyi és királynéi birtokok, javadal-

mak felkutatása és visszaszerzése volt (celatores iuris regii )[…] 

A közgyűlések harmadik célja a polgári és bűnügyekben való igazságszolgáltatás 

volt […]”
168

 

 

1331-ben, az egyházi adókról szóló írásban Nehe település neve is szóba jön.  

 

„ […] Ha abból indulunk ki, hogy az 1331-ben az esztergomi érseknek tizednegyedet 

fizető egyházak eredetileg Borsod, illetve (később) Újvár részeként az egri püspökséghez tar-
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 Ila Bálint: Gömöri levéltárak  
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 Havassy Péter: Gömör és Torna vármegyék nádori közgyűlései a 14.15. században. A Hermann Ottó Múzeum 

évkönyve 39. (2000) 
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toztak és csak az utóbb megszervezett gömöri főesperesség tartozékaként kerültek az eszter-

gomi érsek joghatósága alá, ebből az is következik, hogy ezek a plébániák zömmel (noha - 

mint látni fogjuk - nem kizárólagosan) már Gömör vármegye megszervezése előtt is megvol-

tak. Velük szemben a tizednegyedet nem fizető plébániákról (Csoltó, Keszi, Nehe, Pelsőc, 

Szentdemeter és Szuhafő) okkal vélhető, hogy már a gömöri főesperesség keretei között és 

felügyelete alatt létesültek (de még 1332 előtt) […]”
169

 

 

Korábban már láttuk, hogy Nehe egyháza 1318-ban megalakult! 

 

„1339. szept 22.  

Az egri káptalan előtt Zenthkyral-i Moysus fia: Miklós c. tiltakozott, miszerint rokonai, 

Zenthkyral-i László fiai: Pál és János - ahogy ő ezt biztos elmondásból (reláció) megtudta - a 

Gömör (Gumur) m.-i Lotch birtokon levő teljes részt - amelynek fele őt illeti - Nehe-i Péter 

fiainak: Pálnak és Istvánnak el akarják adni, az ő jogának sérelmére. Ezért László fiait az 

eladástól és elidegenítéstől, Péter fiait pedig az elfoglalástól tilalmazta. Tilalmazta továbbá 

László ezen fiait a Zuh[a] birtokon levő részük bármiféle condicio-jú embernek történő elide-

genítésétől is.”
170

  

 

Ekkor már Anjou Nagy Lajos a király, aki Károly Róbert fia. Uralkodása a magyar nép 

egy kimagasló korszaka. Apjával ellentétbena belpolitikával keveset foglalkozott, ő iga-

zi lovagkirály, az eszménye I. Szent László volt. Újabb bárók emelkedtek fel, akik a hadjárat-

ok részvételéért földeket kaptak (Kanizsai, Rozgonyi). Felismerte, hogy a bárókkal szemben 

meg kell erõsíteni a nemességet. 1351 felújította az 1222 Aranybullát. Ezt Három helyen vál-

toztatta meg: 

 Bevezetik a nona (kilenced) kötelezõ beszedését. Cél a nagybirtokosok kedvezmé-

nyekkel ne csábítsák át a jobbágyokat. 

 Ősiség törvény (avicitas): megszûnt a szabad végrendelkezési jog. Ha az egyenes ág 

kihall a birtok oldalági lesz. Ha a nemzetség kihal, akkor a koronabirtok lesz. A neme-

si földbirtok eladhatatlan, elzálogosíthatatlan. 

 Az egy és azonos nemesi szabadság kimondása (Una Aedemquue Libertas Nobilium): 

Jogilag minden nemes és báró azonos kiváltsággal rendelkezik. Kialakul a nemesség. 

Lajos létrehozta a Titkos Kancelláriát:
171

 Megkísérelt egy udvarhû nemesség kialakítását. A 

királyi udvarban fiatal nemeseket hívott (Toldi), támogatta a városokat. (Kassa) 
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 B.KOVÁCS István: Gondolatok Gömör vármegye kialakulásáról  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_37/?query=Nehe&pg=493&layout=s 
170

 Piti Ferenc: Anjou-kori oklevéltár XXIII. 1339. / D. in quid. Nat. B. virg., a. d. [13]39. E.: Dl. 3257. (NRA. 

1750. 32.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés. Zárópecsétre utaló bevágások. K.: - . 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=16&a=rec 
171

 Lajos királyságának vége felé, 1375 és 1380 között komoly változtatások történtek a Magyar Királyság állam-

igazgatásában. Az addig királyi kézben levő nagypecsét előlapja 1375-től kezdve a királyi tanács akaratának 

jelképévé vált, így jellege állami lett az addigi uralkodói helyett. A király autentikus pecsétje ettől kezdve a tit-

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_37/?query=Nehe&pg=493&layout=s
http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=16&a=rec
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1342-ből származó oklevélen Nehe községből való „megyei ember, Nehe-i Geche fia 

Miklós‖ a megye pecsétjével vizsgálatot tartott egy verekedés és lopás bűntettében. 

 

1342. július. 1 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Miklós fia László mester Putnuk-i nemes kérésé-

re Nehe-i Geche fia Miklós a megye pecsétjével vizsgálatot tartott, amelynek során megtudta, 

hogy június 24-én János mester Putnuk-i nemes László mester Ádám nevű molnárát a kocs-

mában, Jakab fia Pál jobbágy házában, megsebesítette és elvette felső ruháját (tunica).”
172

  

 

Gömör megye irata 1342. július 1.
173

 

 

Egy más forrásból ugyanez: 

 

 

„1342. júl. 1. Gömör falu 

Bathiz fia Miklós fiai: Jakab és János, Wyllermus nádor Gumur m.-i vicec.-ei és a 

négy szb. Miklós fia: László mr. Putnuk-i nemes kérésére kiküldték vele tudományvételre 

                                                                                                                                                                                     

kos pecsét lett, amelynek őrzésére 1374-ben neveztek ki először titkos kancellárt (addig a titkos jegyző látta el 

ezt a funkciót). 
172

 Bándi Zsuzsanna történész-levéltáros (szül. 1947). A Radvánszky család sajóhazai levéltára és az ezt követő 

oklevelek a Tajnay családdal bezárólag. Az oklevél formája: Eredeti, hártya, hátoldalon három rányomott pecsét 

nyoma. Magyar országos Levéltár http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 

1342.07.01. Eredeti, hártya, hátoldalon három rányomott pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)/ 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai 

(Q 154) 
173

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 

http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0
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Nehe-i Geche fiát: Miklóst a pecsétjükkel, és Miklós megtudta, hogy jelen év jún. 24-én (f. II. 

prox. an. fe. regis Ladizlai) János mr. Putnuk-i nemes László mr. molnárát: Ádámot a László 

mr. jobbágya, Jakab fia: Pál házában levő kocsmában megsebesítette és tunica-ját elvette.”
174

 

 

1355. szeptember 28-as birtokháborítási ítélet, melyben ismét nehei nemesek a megye 

emberei. 

 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Male-i Danek fia, Tamás, László mester jobbágya ké-

résére Nehe-i Jób fia, Lőrinc ment ki a megye pecsétjével, akinek jelenlétében Tamás szept. 

23-án eltiltott mindenkit, különösen pedig Male-i Bas fia, Jánost, Rednoldus mester jobbágyát 

annak a 11 hold szántónak (vulgo urtuan) használatától, amelyet Tamás János apjától, Bastól 

vett.”
175

  

 

1355. szeptember 28. 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Putnok-i László a megye pecsétjét vivő Nehe-i János 

jelenlétében szept. 23-án mindenkit, nevezetesen pedig Male-i Bas fia, Jánost, Rodnoldus mes-

ter jobbágyát eltiltotta 11 hold Male-i szántó (vulgo Urtuan) használatától, amely szántót 

László mester Danek fia, Tamás nevű jobbágya János apjától, Bastól vásárolta.”
176
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 Piti Ferenc: Anjou-kori oklevéltár XXIII. /D. in villa Gumur, f. II. prox. p. fe. regis Ladizlai iamdict., a. d. 

1342. E.: Dl. 89 292. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 3. 3.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, eszerint János 

László mr. fr.-e, valamint három, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=16&a=rec 
175

1355.09.28.  Eredeti, papír, hátoldalon öt rányomott pecsét, egy ép, négy részben lepergett. – Regeszta forrása: 

OL regeszta Bándi) DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • 

Radvánszky család, sajókazai (Q 154)  
176

 1355.09.28. Eredeti, papír, foltos, hátoldalon három rányomott pecsét töredéke, kettőnek nyoma. – 

Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P 

szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154) 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=16&a=rec
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Gömör megye oklevele Male-i Danek fia, Tamás ügyében, 1355. 09. 28.
177

 

 

 

1359. január 21-ei keltezésű oklevélen nehei nemes a megidéztetett és ugyancsak falu-

beli a megyei ember is. 

 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Puthnok-i László mester Nehe-i Péter fia Pál megyei 

emberrel megidéztette Nehe-i Pál fia Jánost jan. 21-ére a megye elé, de János a nevezett ter-

minuson nem jelent meg a megye előtt.”
178

  

 

 

 

Gömör megye oklevele Puthnok-i László ügyében 1359. 01. 29.
179

 

 

 

Az 1361. március 13-i oklevél szerint nehei várjobbágyokat emeltek „királyi 

serviensi” rangra. A későbbiekben láthatjuk, hogy az eredetit még László király adta ki 1281-

                                                           
177

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
178

 1359.01.21. Eredeti, papír, lyukas, hátoldalon 2 rányomott pecsét töredéke, 2 nyoma. – Regeszta forrása: OL 

regeszta (Bándi) DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky 

család, sajókazai (Q 154) 
179

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
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ben, tehát a nemességét ezeknek a családoknak innen számíthatjuk. Az oklevelek tanúsága 

szerint ezt aztán valami miatt többször is átírták, megerősítették. 

 

 

 

I. Lajos király oklevele a nehei várjobbágyok nemesi sorba emelésének 

megerősítéséről (Az eredetit László király adta ki 1281-ben!) 

1361. 03. 13.
180

 

 

„tenorem quarundam litterarum domini Ladislai olim illustris regis Hungarie 

laudande memorie anno domini M
mo

 ducentesimo LXXX
mo

 primo, indictione nona, regni 

autem sui anno decimo exortarum in se habentem in quarum prime videlicet ipsius domini 

Ladislai regis littere tenoré habebatur, quod idem dominus Ladislaus rex tum consideratis 

multiplicium servitiorum meritis Weechk, Boronch filii Chombold, Nicolai filii Paska, Jobus 

filii Bede et Stephani filii Petri de villa Nehe ex iobagionibus castri Gumuriensis oriundorum 

litteris in eisdem declaratis, tum etiam ratione mortis Zochod filii dicti Wechke cognati 

ipsorum Boronch,Nicolai, Jobus et Stephani eosdem ab ipso iobagionatu predicti castri 

Gumuriensis et potentia ac iurisdictione comitis Gumuriensis simulcum terris eorum 

hereditariis et aliis quovis titulo acquisitis tam in villa Nehe, quam etiam aliis locis usque 

tunc habitis et possessis eximens in cetum, collegium et numerum servientum suorum 

regalium duxisset agregandos tam pure et simpliciter, ut iidem Wechke, Boronch, Nicolaus, 

                                                           
180

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • 

Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag (Q 10) 
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Jobus et Stephanus ac eorum heredes illa et eadem gauderent libertate, qua ceteri veri 

nobiles regni sub vexillo suo regio militantes gratularentur.”
181

  

 

„a Nehe falubeli Weechk, Chombold fia: Borouch, Paska fia: Miklós, Boda fia: Jobus 

és Péter fia: István Gumur-i várjobbágyokat Nehe falubeli s minden más örökölt és szerzett 

birtokaikkal együtt kiveszi a várjobbágyság és a gömöri ispán joghatósága alól s a királyi 

serviensek közé emeli.”
182

 

„Lajos király szóról szóra átírja és megerősíti László király 1281-i privilégiumát a 

Nehe-i várjobbágyok számára.” (Kivonatos szöveg). 
183

 

 

A következő oklevél egy birtokháborításról szól, ahol a Neheiek szintén királyi embe-

rek. 

 

1362. július 4. 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Gyche-i János fia Pál kérésére Miklós fia György Abba 

faluból, Egyházas (ecclesiastica)-Male-i György fia András és Nehe-i Lõrinc fia István a me-

gyei pecsétjeivel vizsgálatot tartottak, amelynek során megtudták, hogy Male-i László fia Mi-

hály mester jobbágyai Gyche-i Pál ..ysmak nevû birtokának határjeleit tönkretették, megsem-

misítették, s a szántóföldeket azokon belül is felszántották.”
184

 

 

1362. július 4. 

 

A XIV. század felénél az ország „zászlósurainak”
185

 birtokait mutatja meg a követke-

ző térkép.
186
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 Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Ma-

gyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961)  

Tartalmilag átírta: I. Lajos 1361. március 5-i átírása alapján Bebek Imre országbíró 1390. március 3-án. (Dl. 

50.405.) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=Nehe&pg=284&layout=s 
182

 Tartalmilag átírta: I. Lajos 1361. március 5-i átírása alapján Bebek Imre országbíró 1390. március 3-án. (Dl. 

50.405.) 
183

 Bebek Imre országbíró, 1361. március 13.  
184

 Bándi / DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/67411/?list=eyJxdWVyeSI6ICJOZWhlIn0 
185

 A zászlósurak a középkori, 14–16. századi Magyarországon azok a kiterjedt földbirtokkal rendelkező neme-

sek és főméltóságok voltak, akik vagyonuk, vagy hivataluk függvényében, kisebb-nagyobb létszámú katonai 

csapatot, bandériumot voltak kötelesek az ország védelmére kiállítani, és háború esetén saját zászlajuk alatt a 

király táborába vezetni. Gömör esetében Bebek István országbíró és Bebek György királynéi tárnokmester. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_09/?query=Nehe&pg=284&layout=s
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/67411/?list=eyJxdWVyeSI6ICJOZWhlIn0
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1365. június 23-i 

oklevél, melyen ismét bir-

tokviszály, birtokháborítás 

ügyében intézkedik Gömör 

vármegye. 

 

 

 

 

 

1365.06. 23. keltezésű Gömör megyei oklevél
187

 

 

„Gömör megye tanúsítja, hogy a megye pecsétjeivel kiküldött Kys-Male-i András fia 

Miklós és fia: Ferenc, valamint Mathefalua-i Pokau fia Mathe előtt június 17-én Gethe fia 

Miklós Pál fia Balázs és Guluk (dictus) Miklós Nehe-i nemesek eltiltották Puthnuk-i László fia 

Mihály mestert és Male-i, továbbá Pogon-i jobbágyait és szolgáit a nevezett Nehe-i nemesek 

birtokrészeinek használatától.”
188

 

 

                                                                                                                                                                                     
186

 Hóman Bálint: A magyar nagyhatalom 
187

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
188

 1365.06.23. Eredeti, papír, a hátlapon három rányomott gyűrűspecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai 

(Q 154) 
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1369-ben kelt Gömör megyei ítélet szerint 

 

„Judiciales Comitatus Gumur pro parte Magistri Ladislai de Puthnok, contra 

Joannem, filium Pauli de Nehe, ex contumacia latae. Anno Dom. MCCCLXIX” 

„Nehei Jánost engedetlenség miatt 1369-ben elítélte Gömör megye bírósága Puthnoki 

László mestert és  Nehei Pál fia, János, perében.”
189

 

 

A nagybirtokok megoszlását adja a következő táblázat, az Anjou-korban. 

 

Országrész 

Összes 

ismert 

Király- 

Királyné 
Egyházak 

Világi 

urak 

Összes 

nagybirtokosok 
Királyi Egyházi Világi 

Az 

egész 

tulajdonában lévő nagybirtok arányszáma a helység-

szám %-ában helységek (városok, falvak) száma 

Dunántúl, Baranya nélkül 5155 387 1250 1569 3206 7,5 24,2 30,4 62,1 

Dráva-Száva-köze Baranyával, 

Varasd nélkül 
4467 224 353 2159 2736 5,0 7,9 48,3 61,2 

Maros-Alduna közének keleti része 

(Temes, Krassó, D.-Arad, Hunyad) 
 2175  1034 27 497 1558  47,5 1,2 22,8 71,5 

Kelet (Torda, Küküllő, Kolozs, 
Szolnok, Doboka, Máramaros, Bereg 

megyék) 

 1262 340 68  530 938 26,9 5,4 42,0 74,3 

Északkelet és Észak 2860 217 288 1197 1702 7,6 10,0 41,8 59,4 

Tiszántúl és Tisza–Duna-köze a 

Kúnság és Jászság nélkül 
3738 403 396 940 1739 10,7 10,5 25,1 46,3 

Összesen kb. 243,000 km2 területen 1957 2605 2382 6892 11879 13,3 12,1 35,0 60,4 

 

Országrész 

Területe  

km2-re 

kikerekítve 

Királyi 

városok 
Király Egyházak 

Földes- 

urak 

Összes 

nagybirto- 

kosok 

Egy vár 

átlagkörzete 
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 Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (Budae 1838) (Fejér György magyar-

országi okmánytára) 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=1&a=rec 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=1&a=rec
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várainak száma km2 kat.hold 

Délvidék (Baranya, Valkó, Szerém, Pozsega és 

száváninneni Szlavónia)  
30.000 2 21 16 91 130 230 35.000 

Nyugat és Északnyugat (Zala, Vas, Sopron, 
Pozsony, Nyitra, Trencsén, Túróc, Liptó) 

33.000 5 53 7 44 109 302 45.500 

Észak és Északkelet (Nógrád, Gömör, Szepes, 
Kis-Hont, Borsod, Abaúj, Torna, Sáros, Zemp-

lén, Ung) 

32.000 8 23 4 65 100 320 8.000 

Dunavidék (Zólyom, Bars, Hont, Esztergom, 

Komárom, Győr, Moson, Somogy, Tolna, 
Veszprém, Fejér, Pilis) 

35.000 11 18 7 34 70 500 75.500 

Alföld (Pest, Solt, Bodrog, Bács, Keve, Toron-
tál, Csanád, Csongrád, Békés, Ny.-Bihar, Sza-

bolcs, Külső Szolnok, Heves, Jászság, Nagy- és 
Kis-Kúnság) 

62.000 1 7 5 17 30 2066 312.000 

Tiszántúl (É.-Arad, Zaránd, K.-Bihar, Kraszna, 
Szatmár, Közép Szolnok, Ugocsa) 

30.000 0 10 3 13 26 1153 174.000 

Marosontúl (D.-Arad, Temes, Krassó, Hunyad) 21.000 1 41 0 10 52 403 61.000 

Erdély (Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda, 
Fejér, Küküllő, Szászföld, Székelyföld Csíkszék 

nélkül) 

38.000 17 17  4 19 57 666 100.000 

Határvidék (Máramaros, Bereg, Beszterce, Csík, 

Fogaras, Árva) 
27.000 2 6 0 0 8 3375 510.000 

Összesen 308.000 47 196 46 293 582 529 80.000 

 

Ugyanekkoriban per volt Velkenye elbirtoklása miatt is. 

 

„Gömör vármegye kontra Zéch Péter között, Putnoki László Velkenye birtokának 

erőszakos elbirtoklása miatt.”
190

 

 

1372. október 17. Bebek Imre nádor ítélete, szintén birtokviszályban. 

 

„Imre nádor ítéletlevele a Nehe-i Pál fia: Balázs és másik Nehe-i Pál fia: Miklós fel-

peresek és Poka fia: Máté alperes között a felperes Nehe nevű birtokának határain belül levő 

Pogon föld miatt, melyről az alperes azt állította, gy az az övé és e földnek külön határai van-

nak és azt mindig Pogon-nak hívták.”
191

 

 

1374. október 10. oklevél, amelyen bánrévei (nehei) nemes az egyik királyi ember. 

 

„Az egri káptalan tudtul adja, hogy Scepus-i Jakab országbíró levelére Miklós éneklő-

kanonokot küldte ki Zykzou-i Péter fia: Miklós mester részére és János papot , a Szent Ke-

reszt-oltár szolgáját (minister) Peren-i András részére tanúbizonyságul Zedlych-i Vörös 

(Ruffus) László és Papy-i Deseu fia: Balázs királyi emberek mellé a Péter fia: Miklós által 

Kamaroch birtokán, az Ida folyónál leteendő eskü megtekintésére és maghallgatásár a Mi-

hály-nap nyolcadár a (okt. 6.). Péter fia: Miklós a maga személyében a szomszédok és határo-

                                                           
190

 Bándi / Magyar országos Levéltár http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 
191
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sok jelenlétében az evangéliumra (tacto codice sancti evangelii ) letette az esküt , hogy az 

általa korábban mutatott folyómeder mindig az Ida régi , valódi medre volt , és az Ida mindig 

abban folyt, nem pedig azon a helyen, ahol András mutatta; mire a folyót az általa mutatott 

mederben hagyták. - Kijelölt királyi emberek voltak Miklós részére: Zegmegh-i András, 

Chobad-i Veres (Ruffus) László vagy Péter, Papy-i Tamás; Peren-i András részére: Deseu 

fiai: László és Balázs, Zenke’ fia: Tamás, Nehe-i (?) György.”
192

  

 

Bebek Imre nádor ítélete 1372. 10. 17.
193

 

 

1376. szeptember 7-én „királyi embereket” jelölnek ki egy birtokadományozáshoz. Köztük 

vannak ismét a Neheiek. Királyi emberek: Kisfalud-i Péter fia Pál, Kisfalud-i Petheu fia Já-

nos, Nehe-i Lõrinc fia István, Nehe-i Pál fia János, Naprad-i Gergely, Geley-i László, Monay-

i Vörös (rufus) János 

 

„I. Lajos király megparancsolja az esztergomi káptalannak, hogy Kaza-i Kokas 

(dictus) László mestert iktassa be a Borsod megyei Jakofalwa alio nomine Kyszuha birtokba 

új adomány jogcímén.”
194

 

 

 

 

                                                           
192

 A Zenke nyilvánvaló másolási hiba Zeuke helyett.  Átírta Szepesi Jakab országbíró 1374. október 28-án. DL 

70662. - DL 71545. (Csáky cs. It.) A közlés ennek alapján történt. - DL 71550. (Csáky cs. lt.) Eltérő névalakok: 

Zedlych-i, Komarouch, Hegmeh-i, Chobad-i, Csáky 1.147. 

Tringli István: A Perényi család levéltára 1222-1526. 
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1381. május 8-án keltezett oklevél egy per „halasztásról”, amely Nehei Miklóst érintette. 

 

„Szécsi Miklós országbíró az egyfelől Nehe-i Suluk (dictus) Miklós felperes, másfelől 

Uman-i Demeter fia János alperes és az általa előállítandó Bernaldus nevű jobbágy, János és 

Miklós nevű szolgák közötti pert elhalasztja Szent György nyolcadáról (május 1.) Szent Mi-

hály nyolcadára (október 6.).”
195

 

 

Szécsi Miklós országbíró ítéle-

te a fenti ügyben. 1381. 05. 08. 

keltezésű oklevél
196

 

 

Nagy Lajos király 

halála után Anjou Má-

ria uralkodott (1382-

1387): Ebben az idõszakban, az országban feudális anarchia volt, a közvélemény a trónutód-

lás kérdésében három részre szakadt: 

 Luxemburgi Zsigmond, őt támogatták a Lackfiak és a Szécsiek 

 Durazzoi Kis Károly: őt a Károly Róberthez hûek támogatták. 

 Anjou Károly: őt az anyakirálynõ és a Garaiak támogatták. 

 

Itt érkezünk el 1381-be, amikor a település először kerül említésre Bánréve néven, bár 

én ezt az oklevelet nem találtam, de minden forrás, amely e településsel foglalkozik, erre az 

évszámra hivatkozik! 

Időzzünk el tehát egy kicsit és nézzük, hogy erről mit lehet tudni! Eddig Nehe volt és még ez 

után is jó ideig a Nehe településnév elő fog fordulni önállóan is és Bánrévével kapcsolatosan 

is. (Nehe, Kisnehe…) 

Bánréve település tehát 1381-ben kerül először említésre, mint Nehe község határának egyik 

faluja. Ezen időpont körül kell keresnünk a település új nevének okait, a rév és a bán kapcso-

latát. Ez azonban már hosszú ideje egyértelmű. Nehe település, mint zálogbirtok, Ezdegei 

Bessenyő Pál
197

 tulajdonába került.  

Mi is az a bán réve? Folyóátkelési hely, ahol valószínűleg tisztes pénzt szedtek be az átkelé-

sekkel kapcsolatosan. Igaz, hogy ennek fejében fontos dolgokat is tettek. Szállították az uta-

zókat, a kereskedőket, az előállított portékákat, az állatokat, mezőgazdasági javakat, stb.  

                                                           
195

 1381.05.08. Eredeti, papír, a hátoldalon záró pecsét maradványa. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai 
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196

 Bándi. DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 
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A helyzet egyszerűnek tűnik, mert a településhez közel folyik a Sajó. Igen ám, de merre lehe-

tett a rév? A Sajópüspöki felé vezető úton, a településtől délre, mert itt már a folyó a Sajó 

völgyében, nagyjából nyugatról keletre folyik? Esetleg a településtől nyugatra, mert ott is a 

Sajó folyik, de még északról délre? Ez is fontos, mert a gömöri vidékekre erre visznek az 

utak. Mindkét lehetséges rév nagyjából ugyanakkora távolságra fekszik a településtől. Magam 

részéről úgy gondolom, hogy mivel mindkét közlekedési irány fontos volt, szinte biztos, hogy 

két rév lehetett! Esetleg volt egy harmadik lehetőség is a Sajónémetihez közelebbi részen – 

hiszen említettük már az ottani vár esetleges jótékony védelmező hatását is – a mai vasúti híd 

tájékán?
198

 

A térképen kék körrel jelöltem ahová én a korabeli leírások alapján Nehe települést helyezem, 

Bánrévétől nyugatra, annak nyugati szélén.  

A piros körök a lehetséges révek helyét jelölik, bár a Sajó 800-900 éve egészen bizonyosan 

nem a jelenlegi helyén folyt!  

Ezdegei Bessenyő Pálról, mint a település névadójáról, egy külön fejezetben írunk majd, hogy 

azt a keveset, ami a köztudatban van, egy kicsit bővítsük és árnyaljuk.
199

 

 

 

A lehetséges révek a mai Sajón 

 

1385-ben Luxemburgi Zsigmond
200

 feleségül vette Máriát.
201

 Ebben az évben megko-

ronázták Durazzoi Károlyt (1385-1386), de 39 napra rá, a Garaiak megölték. Erre válaszul 

Kis Károly hívei foglyul ejtették Máriát és Erzsébetet, Garait pedig kivégezték.  

                                                           
198

  A Bánréve – Ózd (– Nádasdi) vasútvonal hídja a Hangony –völgy torkolatában. Itt folyik a Hangony-patak a 

Sajóba. 
199

 Részletesebben e korral és Ezdegei Bessenyő Pál dolgaival egy külön tanulmányban foglalkoztam. E tanul-

mányban vizsgáltam többek között azt is, hogy ténylegesen ő lehetett-e az a bán, akiről Bánréve a nevét kapta? 

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Adalékok Bánréve történetéhez. Ezdegei Bessenyő Pál bán. 

 http://mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdf 

Nehe 

Rév 

Rév Rév 

http://mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdf


Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

93 

1387-ben megkoronázták Zsigmondot. (1437-ig uralkodik) 

 

1388. március 2.  

 

„1388. Gömör megye  

Puthnoki László fia János és Nehei János (Suluk) perében Márton fia vallott.
202

 

 

 „Prorogatoriae Comitatus Gumur in causa Joannis, filii Ladislai de Putlinuk, contra 

Joannem, dictum Suluk de Nehe, Martino, filio Aegidii de Ragal, vice Comite Georgio Bubek 

existente. Anno MCCCLXXXVIII." ibid.”
203

 

 

„Gömör Megye: Puthnoki László fia János és Nehei Suluk közötti perben Márton fia 

Ragályi Aegidiii-t (?) meghallgatta Bubek György vizsgáló.”
204

 

 

„Gömör megye a Puthnok-i László fia János mester és Nehe-i Suluk /dictus / János 

közötti pert Suluk János más perbeli elfoglaltság a miatt márc. 2-áról elhalasztja március 

16—ára.”
205

 

                                                                                                                                                                                     
200

 Zsigmond (Prága, 1368. február 14. – Znaim, 1437. december 9.) magyar, német és cseh király, német-római 

császár, a késő középkori Európa egyik legjelentősebb uralkodója. Zsigmond a hercegi birtokáról Luxemburgi-

nak nevezett német eredetű uralkodócsaládból származott. Nevéhez fűződik az utolsó összeurópai keresztes 

hadjárat megszervezése (1396), a nagy nyugati egyházszakadás felszámolása (1417) és a huszitizmus elleni harc 

megkezdése. Magyar királyként elsősorban Dalmácia elvesztésével, fényes visegrádi, budai és fehérvári építke-

zéseivel, illetve az Oszmán Birodalommal szembeni defenzívába vonulással, a végvárrendszer kiépítésével, 

valamint törvényeinek előremutató jellegével írta be magát a történelembe. Fiúörökös hiányában királyságaiban 

utódjául lánya férjét, Habsburg Albertet jelölte meg. 
201

 Amikor Nagy Lajos király meghalt, vele kihalt a magyar Anjou-ház utolsó férfisarja, ezért a két lánya, Hed-

vig és Mária örökölte a trónt. Hedvig a bárók akarata szerint Lengyelország uralkodója lett, Mária pedig Magya-

rország királynője, s ezzel megszűnt a két ország perszonáluniója. Szinte azonnal megindult a verseny Mária 

kezéért, hiszen aki a férje lesz, az lesz Magyarország uralkodója. A bárók három pártba tömörültek, és mind a 

három pártnak megvolt a maga jelöltje. A Lackfiak Mária vőlegényét, Luxemburgi Zsigmondot (IV. Károly 

német-római császár fiát, Vencel német és cseh király fivérét) támogatták. A Garaiak, Garai Miklós nádor és 

Erzsébet anyakirályné jelöltje Lajos orléans-i herceg (V. Károly francia király gyermeke és VI. (Őrült) Károly 

fivére) volt; Lajos és Mária diplomáciai úton házasságot is kötött. A délvidéki Horváti család II. Anjou vagy Kis 

Károly nápolyi királyt akarta a trónra, és 1385-ben meg is koronázták. 40 napig uralkodott, majd Garai nádor és 

Erzsébet megölette. Zsigmond még Kis Károly koronázása előtt Csehországba menekült. A Horváti testvérek 

összefogtak a királynő és édesanyja ellen, és 1386-ban a nádorral együtt elfogták őket. A nádort, aki hősiesen 

küzdött, lekaszabolták, majd lefejezték, az anyakirálynőt és lányát Novigrad várába zárták. A bárók így jobb 

híján Zsigmond mögé sorakoztak fel, mivel ő 1385-ben már feleségül vette Máriát. Zsigmondot 1387-ben király-

lyá koronázták. 
202

 Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (Budae 1838) (Fejér György magyar-

országi okmánytára) 
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1388. 03. 02. Gömör megye határozata, perhalasztásra
206

 

 

1390.10.03. Gömör megye  

 

„Gömör megye Putnuk-i János mester perét Nehe-i Lőrinc fiai: István és János ellen 

október 3-áról október 22-ére halasztja.”
207

 

 

Nehei Lőrinc fiainak pere, 1390. Gömör megye
208

 

 

 

„Prorogatoriae Comitatus Gumur, in causa Joannis de Puthnuk, contra Stephanum et 

Joannem, filios Laurenti de Nehe, Vice Comite Magistro Michaele, dicto Zeke, de Tanolch 

existente, emanatae. Anno MCCCXC. lhid.” 

„1390. Gömör megye bíróságán  Puthnuki János ellen , Nehei István fiai János és Lő-

rinc vallottak. Az ítélkező Zeke Mihály mester.”
209

  

 

                                                                                                                                                                                     
205

 Gumur Jelzet: Q. ^ D1. 8954 4     termine- prenotato Korábbi jelzet: Radvánszky cs  A hátoldalon 3 rányo-

mott megkopott cimerpecsét 
206

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
207

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
208

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 
209

 Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (Budae 1838) (Fejér György magyar-

országi okmánytára) 
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1392. augusztus 4. Az egri káptalan oklevele. 

 

1392. 08. 04.  

Az egri káptalan jelentése Zsigmond királynak 

 

„Az egri káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy augusztus S-án Gömör megyében 

vizsgálatot tartott, majd Nehe-i Chutur (dictus) Jánost megidézte Szent Mihály nyolcadára 

Puthnuk-i László fia János ellen, a király elé.”
210

 

 

„1392. Aug. 4. (in Kaza, dom. p. ad vinc. Petri)”  

 

„Inquisitio Comitatus Gumur pro Magistro Joanne, filio Ladislai, de Puthnuk, contra 

Joannem dictum Chuitor, filium Laurencii, de Nehe, vnum exponentis Jobbagionem de Male 

interficientem, alterum vero equis spoliantem.”
211

 

 

„Puthnoki László fia János perében Chuitor János és Nehei Lőrinc fia ellen, akik Má-

léban jobbágyot öltek és lovat raboltak.”
212

 

 

1392. augusztus 9. Az egri káptalan oklevele. 

 

                                                           
210

 KAPLAI JÁNOS ORSZÁGBÍRÓ DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekci-

óból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154) 1392. 08. 04. 
211

 Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (Budae 1838) (Fejér György magyar-

országi okmánytára) 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=1&a=rec 
212

 CXXXVII. Comitatus Gömör, contra homicidam, ac spoliatorem inquirit. Anno 1392. 
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„Az egrri káptalan jelent i Zsigmond királynak, hogy aug. 5-án Gömör megyében 

vizsgálatot tartott, majd Nehe-i Chutur (dictus) Jánost megidézte Szent Mihály nyolcadára 

Puthnuk-i László fia János ellen a király elé.”
213

 

 

„Kapala-i János
214

 országbíró az egri káptalanhoz. Tartson vizsgálatot Puthnuk-i Lász-

ló fia János panaszára, amely szerint Bálint nevű Male-i jobbágyát Nehe-i Chutur (dictus) 

János Male-n megölte, a múlt évben pedig Péter nevű Male-i jobbágyát a nyilt úton megtá-

madta, megverte, kocsiját és két lovát elvette. Ha a panasz helytállónak bizonyul, idézze meg 

Nehe-it a király jelenléte elé.”
215  

 

„Gömör megye, gyilkolás és fosztogatás miatt tart vizsgálatot, Puthnoki László mester 

fia János perében Nehei János fia Lőrinc és Chuitor János ellen, akik elkövetői a tettnek, a 

jobbágy az áldozat és több ló a zsákmány.”
216

 

 

1393. február 9. 

 

„Kaplai János országbíró a Puthnuk- i László fia János és Nehe-i Chutur /dictus / Já-

nos közötti pert Vizkereszt nyolcadáról böjtközép nyolcadára (április 8.) halasztja.”
217

 

 

1393. április 4. 

 

„Kaplai János országbíró a Puthnuk-i László fia János és Nehe-i Chutur /dictus/ Já-

nos közötti pert böjtközép nyolcadáról (márc. 19.) elhalasztja Szent György nyolcadaira.”
218

 

                                                           
213

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 1392. augusztus 9. 
214

 Kaplai János a Rathold (Rátót)-nemzetség tagja, tehát gömöri főúr. Roland (1283-1307) gömöri és borsodi 

ispán unokája, halicsi vajda és országbíró, 1386. I. 20. e.-III. 26. első országbíráskodása; Mária uralkodáa alatt; 

1395. V. 17-XI. második hivatala. Katolikus lexikon. 
215

 Mályusz Elemér: Zsigmond kori oklevéltár 1387-1389. Az egri káptalan 1392 aug. 9. okleveléből. O. L. 
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 Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. (Budae 1838) (Fejér György magyar-

országi okmánytára) 
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1393. november 6. 

 

„Kaplai János országbíró Puthnuk-i László fia János perét Nehe-i Chutur /dictus/ Já-

nos ellen Szent Mihály nyolcadáról a felek kívánságára Vízkereszt nyolcadára halasztja.”
219

 

 

 

1394. április 13. 

 

„Gömör megye Puthnok- i László fi a János mester perét Zeech-i Balázs fia Péter 

mester ellen, akit Nehe-i Lőrinc fia János megyei ember idézett meg Chakotelke birtokon 

meghagyva Valkay- i János és Zaas Péter familiárisok előáilitását is, elhalasztja április. 13-

áról április 27-ére, minthogy április 13-án Péter mester helyett assumptum termini jelent 

meg.”
220

 

 

                                                                                                                                                                                     
218

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 1393.04.14. 
219

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 1393.11.06. 
220

 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, 

sajókazai (Q 154) 1394.04.13. 
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1395. évben kelt oklevelek, amelyek Nehei János „némely tetteiről” szólnak. Szó, mi szó, 

elég békétlen ember lehetett! 

 

„Prorogatoriae Simonis, filii Konya Bani, Judicis curiae regiae, in causa Joannis, filii 

Ladislai de Puthnuk, contra Joannem, dictum Cheter de Nehe, ad octavas festi beati 

Michaëlis Archangeli. Memoratur Comes Joannes de Kapla, pridem Judex curiae regiae. 

Anno MCCCXCV.
221

 

„A királyi bíróság ítélete alapján Konya Bani fia Simon, Puthnoki László fia János és 

Nehei Cheter János perében Szent Mihály Arkangyal havára halasztja a meghallgatást. 

Kaplai János országbíró előtt.”
222

 

 

„Cap. Agrien. protestationem Catharinae de Karacsond, inuasionem domus et 

instrumentorum ablationem passae, exhibet p. 119. Joannem de Nehe violentum euocat pag. 

122. Vestigium Synodi Agriae celebrati p. 123. Portionem deficientis pro Fisco requirit p. 

165.” 

„Az Egri Káptalanhoz beadott panasz:  Karácsondi Katalin Nehei János  ellen, mert 

az   megtámadta a házát és a eszközeit elhordta.. Kéri a szükséges pénzeszközöket a hiányos-

ságok pótlására.”
223

 

 

1400-1410 közöttiek a következő oklevelek. 

  1405. 07. 17. 

„A jászói konvent  előtt B[a]nrew-i  János fia Balázs, akinek személyazonosságát G[ . 

] ady-i  János fia Mihály igazolta,  továbbá Berench-i György fia magnus Mihály -  testvére : 

Gergely nevében is - visszaadják az Abaujvár megyében fekvő Bud birtokot Bud-i Miklós fia 

Sándor (Sandrinus)-nak és András fiainak : Miklósnak, Simonnak, akiktől azt Zs. hűtlenségük 

miatt pridem tempore disturbiorum huius regni elvette, majd Balázsnak és Gergelynek adta. 

Magukra vállalják, hogy in succubitu facti duelli potentialis pervesztesekké lesznek, ha a bir-

tokot nem tudják a Bud-i nemesek számára biztosítani, Berench-i pedig külön in quinquaginta 

marcis computi Budensis, ha testvérével: Gergellyel, amikor erre felé jár, intézkedésüket meg 

nem erősítteti.
224

 

 

„1410. június 16. (in Gwmur, f. II . p. Barnabe)  

Pynch-i Fodor Jakab mester, Gömör megye alispánja és a szolgabírák a maguk közül 

pecsétjeikkel kiküldött Nehe-i Gál, Ablunch-i Balázs, Zenthkyral-i Ferenc jelentése alapján 
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 Ex archivo fam. Rátholti. Eruit Gabr. Nagy. 
222

 CLXXI. Simeon, filius Konyae Bani, novus Comes curiae regie Juaex. A. 1395. 
223

 Capitulum Strigon. statutionem iussu Mariae reginae peragit (Mária királynő végzései) 
224

 Mályusz Elemér: Zsigmond kori oklevéltár 1400-1410 / . Vízfoltos  hártyán,  hátlapján  pecsét  nyomával.  D 

l. 74.685. Dessewffy cs. l t. 
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bizonyítják, hogy Hanva-i János fia Miklós Puthnuk-i János fiai: Benedek és László egyik 

Male-i jobbágyát (in libéra via versus dictam possessionem Male ligna ducentem reperiendo 

quinque equos eiusdem ab eodern abstulisset.) .”
225

  

 

1406. körüli királyi oklevél utal arra, hogy Bánréve (Rew) akkoriban igen jelentős vásárok 

helyszíne volt, mert ott komoly peres ügyekkel való, idézéseket is „kikiáltottak”. 

 

„[…] Zs. (Zsigmond király) a jászói konventhez. Zenthleleki Mihály fia Porkolap 

(dictus) Balázs perbe hívatta különös jelenléte elé Mehy-i Jakab fia Jánost, mivel ellenmon-

dott a gömör megyei Zenthlelek és Lazlowffalwa birtokok és Alkerfewlde nevű részbirtok ha-

tárai megállapításának. 

Az alperes a tárgyalásokról távolmaradt s csak most Szt.Jakab nyolcadán (aug. 1.) je-

lent meg, miután Keresztelő Szt. János születése előtti szombaton (jún.23.) Chychek 

opidumban, a következő vasárnap (24.) Rew
226

 birtokon, hétfőn (25.) pedig Gewmewr faluba 

n in tribus foris conprovincialibus diebus et locis in pretactis celebrari consuetis három vásá-

ron való kikiáltással megidéztette. A felperes annak bizonyítására, hogy Zenthlelek és 

Lazlofalwa birtokok az övéi, bemutatta 1406. jan. 2. átiratában 1404. jan. 8. oklevelét 

(2913.sz.) és a jászói konvent 1404. márc. 15. iktatólevelét, az alperes pedig kifejtve, hogy 

Olker részbirtok, amely nem szerepel az adománylevélben, őt illeti s azt állítva, hogy perbeli 

ellenfele Zenthlelek és Lazlowfalwa határjárásakor Mehyés Olker birtokok földeiből nagyda-

rabot birtokaihoz akart csatolni, bemutatta a következő két oklevelet: 

1.) 1332. jan. 20. Visegrád. I. Károly a hűtlen Zah nembeli Felicián gömör megyei, a 

Sayo folyó melletti Mehy nevű részbirtokát Celenfia Sándor fia János mesternek és testvérei-

nek adja, miután abba őket az esztergomi káptalan határjárás mellett beiktatta. I. Károly 

1332. máj. 28. átiratában.  

2.) 1338. júl. 9. Az esztergomi káptalan Károly királyhoz. Pál országbíró parancsára 

Celenfia Sándor fiait határjárás mellett beiktatta a gömör megyei Olker birtokba, kivéve Ist-

ván fia Lászlónak nyolc holdnyi részét.—Mivel a birtokok határainak megjárása nélkül nem 

tud ítélni, Bakod-i György, Thwr-i Mihály, Myndzenth-i Imre, vagy Scepus-i László mesterek, 

kancelláriai jegyzők, a királyi curia-ból kiküldött királyi emberek valamelyikével Szt. Mihály 

nyolcadán (okt.6.) járja meg először  a felperes kijelölése szerint Zenthlelek és Lazlowfalwa 

nevű birtokait Mehy és Alker felől, majd pedig az alperesnek ezt a két birtokát I. Károly és az 

esztergomi káptalan határlevele szerint a felperes birtokai felől, a feleket, ha nem mondanak 

ellen, iktassa be a maguk birtokaiba, ellenmondásuk esetében a vitás részt királyi mértékkel 

becsülje fel, eljárásáról pedig nyolcad napra különös jelenléte elé tegyen jelentést. Az okleve-

                                                           
225

 Mályusz Elemér: Zsigmond kori oklevéltár 1400-1410 /. Papíron, zárlatán három gyűrűspecséttel Dl. 89.691. 

Radvánszky cs. sajókazai 1t. 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=25&a=rec 
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 Rew tulajdonképpen Bánréve, ahol ezek szerint is rendszeresen történtek jelentős vásárok. (RZ) 
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let Eberhard váradi püspök királyi kancellár a pecsétekkel távol lévén, ennek pecsétjével erő-

sítteti meg.”
227

 

 

1417-ben kelt oklevél 

 

Az oklevél első oldala 

 

 „Szept. 17. (in Tornalya, f. II . a. Mathei)  

Keueches-i Cynege (dictus) János fia: Miklós 

mester, Gömör megye alispánja és a szolgabírák bizo-

nyítják, hogy ítéletük értelmében Puthnuk-i Miklós (proc. 

Nehe-i Gál) tizenöt nap múlva harmadmagával tartozik 

esküt tenni Chyz-i Pál ellenében arról, hogy a két tolvajt 

és hospesüket: Zeez (dictus) Jánost, akiket Puthnuk-i 

villicus-ával elfogatott, nem szabadíttatta ki és vitette el, 

és hogy nem akarta Pált megölni, továbbá egymagában 

arról, hogy nem becsmérelte Pált.”
228

  

 

1427-ből származó „kamarahaszna”
229

 összeírásokon ismét találkozhatunk a település nevé-

vel. Itt Nehe már „elpusztult falu” Bánréve mellett. 

 

„17. Bánréve (318). Birtokosai: Bánrévi Beke fia Miklós. Porták száma: 16. 

182. Nehe, Kis- (309): elpusztult falu Bánréve mellett. Birtokosai: Nehei (Bánrévi) Ba-

lázs. Porták száma: 6.”
230

 

 

1429-ből származó birtoklevél és örökösödési ügynek az egri káptalan által kiállított oklevele. 

 

„Az egri káptalan bizonyságlevele arról az egyezségről, melyet előtte Kezy-i Miklós fia  

László és Kalnow-i Etreh fia Mihály egyrészről, meg Banrewe-i, másként Nehe-i Ba-

lázs másrészről az első fél által a királytól adományban felkért, a Twrocz folyó mellett fekvő 

                                                           
227

 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410): Második rész (1407–1410) (MOL kiadványai 2. 
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Met. Cott. Gömör nr.1. O. L. Fkg 
228
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 Engel Pál  Kamarahaszna összeírások 1427. 1393.04.14. 
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Lewkewshaza, másként Bekehaza possessió birtoklására és öröklésére vonatkozólag kötöttek, 

és amelyhez az első fél név szerint felsorolt rokonai is hozzájárulásukat adták.”
231

 

 

 

 

 

 

Kezy-i Miklós fia László és Kalnow-i Etreh fia Mihály 

egyrészről, meg Banrewe-i, másként Nehe-i Balázs öröklé-

si, birtoklási oklevelének oldalai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oklevél függőpecsétje 
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Kezy-i Miklós fia László és Kalnow-i Etreh fia Mihály egyrészről, meg Banrewe-i, másként  

Nehe-i Balázs öröklési, birtoklási oklevele 
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1433-ban mutatja a térkép az ország legnagyobb urainak birtokait és érdekterületeit.
232

 

 

1429. március 7. 

 

                                                           
232

 Hóman Bálint: A magyar nagyhatalom 
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„Az egri káptalan bizonyságlevele arról az egyezségrõl, melyet elõtte Kezy-i Miklós fia 

László és Kalnow-i Etreh fia Mihály egyrészrõl, meg Banrewe-i, másként Nehe-i Balázs 

másrészrõl az elsõ fél által a királytól adományban felkért, a Twrocz folyó mellett fekvõ 

Lewkewshaza, másként Bekehaza possessió birtoklására és öröklésére vonatkozólag kötöttek, 

és amelyhez az elsõ fél név szerint felsorolt rokonai is hozzájárulásukat adták.”
233

 

 

Birtokos csoport 
Anjou-kor 

Zsigmond és  

Albert  

kora 

helység 

Király és királyné 3350 1100  

Egyházi birtokosok 2650 2650  

30 leggazdagabb főnemesi család 3080 6500  

30 fő- és köznemesi család 1420 2100 

Nagybirtokos köznemesek (240 család)          2800 9550 

Közép- és kisbirtokos köznemesség 8600 
 

 

 

 

1430. július 3-án kelt, birtokháborításról és önbíráskodásról szól a következő oklevél, mely-

ben a település néhány birtokosa is érdekelt. 

 

„Gömör megye tanúsítja, hogy Puthnuk-i János fia László kérésére Hethy-i György és 

Gergely, valamint Otrochuk-i Seteth (dictus) Miklós a megyei pecsétjeivel vizsgálatot tartot-

tak, amelynek során megtudták, hogy Nehe-i Balázs és László, Zuha-i István fiai: János és 
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Vince, Zuha-i András, Lathranthfalua-i László, Ilsuafew-i György június 26-án Puthnuk-i 

László Pogon-i rétjeit lekaszálták s bizonyos Pogon-i jobbágyokat megvertek.”
234

 

 

 

1430. birtokháborítási ügy oklevele, Gömör megye
235

 

 

Az 1435-ből származó okleveleken birtokjog odaítéléséről van szó. Ebből egyértelmű, hogy 

akkoriban ki volt a település ura.  

 

„1435. november 11 előtt. Zsigmond király. az Ezdegei Besenyei Pál volt szlavon bán 

fia Miklós által bemutatott oklevelekből meggyőződvén arról, hogy neki teljes joga van az 

alábbi birtokokra: Gömör m. Lökösháza, Bánréve b. Gede vr., Gedealja f., Gunyö f., Kisfalu, 

Csákfalva, Dusa, Geztete, Leh f., Zagyvafő puszta vár, Gánch b. ; Nógrád és Hont m. Inazow, 

Szenterzsébet b., Monostorsáp f., Egeg b.; Borsod m. Karsowb. ; Abauj m. Monay, Szolnok, 

Becse b. Pest m. Kőrös b. vámmal; Heves m. Nyárád vámmal, őt azon birtokban megerősí-

ti.”
236

 

 

„1435. november 11 előtt. Zsigmond király. biztosítja Ezdegei Besenyei Pált és utóda-

it, hogy azon 6500 forintot, amelyet Bánréve és Gede és tartozékai (köztük Kewrews Pest, 

Nyárád b. Heves m.) zálogösszege gyanánt Balogi Alt fiának Györgynek elengedett, ő és utó-

dai neki megtérítik.”
237
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http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=9&a=rec
http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=9&a=rec
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 „Zsigmond király bizonyítja, hogy Ezdegei Bessenyő Pál fia Miklós Nógrád, Heves és 

Borsod megyei birtokokat, valamint Kewrews birtokát 6500 forintért kapta zálogba. Ezdegei 

azonban Lököshaza és Bánréve (Gömör m.) birtokokat Balogi Alt fia Györgynek engedte át, 

azonban ő a teljes zálogösszeg visszafizetésére kötelezte magát.”
238

  

 

A középkori feudális társadalom egyik legfőbb jellemvonása a rendi szervező erő. A 

gazdasági fejlődésnek ez a sajátos társadalmi kifejeződése azt jelentette, hogy az egyének 

mindig valamilyen nagyobb csoport, zárt rend tagjaiként illeszkedtek a társadalomba. Ez a 

zárt rend védelmet, lehetőséget és korlátokat is jelentett az egyén szánára. 

A feudális társadalom zárt csoportjai, jogokkal körülbástyázott rendjei hierarchikusan 

épültek egymásra s elfoglalt helyük határozta meg a csoport egyes tagjainak is a jogait. A 

„rendi szervező erő” az egész feudális társadalmat áthatotta. Nemcsak a nemesség, papság, 

városi polgárság hozza létre a maga különleges jogállapotú rendjeit, hanem a parasztság is. A 

jobbágyság számára a faluközösségi szervezet tette lehetővé, hogy az egységesülés egy bizo-

nyos fokán „a rendi társadalom törvényei szerint illeszkedjék be a magyar társadalom egé-

szébe". 

A faluközösség volt a jobbágy egész életének kerete, védelmi szervezete, s egyben a 

feudális társadalom egyik alapvető szerkezeti eleme. 

A földesúr nem szólt bele a falu életébe, hanem az egész faluközösségi szervezetet sa-

ját szempontjainak megfelelően egyetemesen és egészében felhasználta. Nem egyénileg érint-

kezett a jobbágyokkal, hanem a renden, a zárt faluközösségen át. A faluszisztéma a földesúr 

számára egy fokkal alacsonyabb rend, mellyel helyzeténél fogva rendelkezhetett, a jobbágy-

ság számára pedig a termelés szervezete, az élet kerete volt.  

„Benne érvényesült a dűlőkényszer, a nyomásos gazdálkodás, az utak, ösvények, vizek 

és egyéb jogosultságok használatának rendje, az adózás, a védelem, a bíráskodás és igazga-

tás közösségi viszonyai." 

 

Ez a rendi szervező erő nem állott meg a nemesség, a papság, faluközösség, céhszer-

vezet határánál. Alkotólag szólt bele az egyes csoportok belső felépítésébe is. Az egyének 

nem közvetlenül, hanem kisebb csoportokat alkotva illeszkedtek bele e zárt rendbe. E kisebb 

csoport a vérségi köteléken alapuló család volt. A nemesi rendbe pl. valaki csakis, mint egy 

nemesi família teljes jogú tagja tartozhatott bele és élvezhette a rend helyzetéből fakadó elő-

nyöket. 

A jobbágyság faluszervezetének alapvető alkotó eleme is a család volt. Az egyes job-

bágyok, is mint családtagok részesülhettek a közösség javaiból, így juthattak földhöz s így 

tudták csak azt megművelni, mert a termelés szervezete is a jobbágyi famílián nyugodott. 

A faluközösségen belül tehát a család volt az a legkisebb egység, mely az egyén élet-

módjának, birtoklásának és gazdálkodásának keretet adott. A középkorban kialakult jobbágy-
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 1434. november 9. Eredetije DL 44065. (Múzeumi Törzsanyag.) Bártfai Szabó 654., 655. 
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paraszti társadalom a munkaeszközök lassú fejlődése emiatt hosszú ideig állandóságot muta-

tott.
239

  

A 15. században a jobbágyságnak lehetősége nyílt arra, hogy földet béreljen és vagyo-

nosodjon. Másrészt azonban Zsigmond kora nem mindenben kedvezett a jobbágyoknak. A 

gyakori pénzrontás arra kényszeríttette a nemeseket, hogy jó értékálló aranypénzben követel-

jék a tartozásokat (például.: Lépes György püspök Erdélyben), erre az Erdélyi jobbá-

gyok zúgolódni kezdtek. A földesúri elnyomás és az inkvizíció parasztfelkelést robbantott ki. 

A küzdelem 1437 tavaszán Déva vidékéről terjedt el, központja Kolozs és Szolnok-

Doboka vármegye volt. A felkelést kisnemesek, falusi parasztbírók és polgári ele-

mek irányították. A legnagyobb csapat vezetője Budai Nagy Antal kisnemes volt. A parasztok 

eleinte békés megegyezésében gondolkodtak, majd mikor a Bábolna hegyre küldött követei-

ket Csáki László vajda lefejeztette, fegyveres harc bontakozott ki. 1437. júli-

us elején Dés mellett győztek a parasztok, emiatt a földesurak tárgyalni kényszerültek.  

1437. július 6. megkötötték a Kolozsmonostori egyezményt. Ebben mérsékelték a tize-

det, eltörölték a kilencedet, a jobbágyak megkapták a szabad költözés és a végrendelkezés 

jogát, emellett évente a parasztok gyűlést tarthattak. 

A nemesség pedig  megkötötte a kápolnai uniót. Ezt a magyar nemesek, a székely előkelők és 

a szász patríciusok kötötték. Eszerint ők szövetségre léptek a külső és a belső ellenséggel 

szemben. Ez az unió évszázadokra meghatározta Erdély politikai berendezkedését. 

A nemesség a tiszántúli csapatokat már megsemmisítette, Erdélyben a döntő ütközet Kolozs-

vár és Kolozsmonostor határában zajlott 1438 januárjában, és itt is a nemesek nyertek, ezzel 

leverték a felkelést. Ezt a király (Zsigmond) már nem érhette meg, hiszen õ 1437 decemberé-

ben meghalt. A harc fővezére Budai Nagy Antal az utolsó harcban elesett, a harcokat követték 

a megtorlások. Ezzel a vereséggel meghiúsult a parasztság renddé válásának talán egyetlen 

lehetősége. 

 

Habsburg Albert (1437-1439) 1439-ben országgyűlést hívott össze Budára, amelyen a 

rendek kimondták a legfontosabb előjogaikat: 

 Megtiltották a királyi párnak, hogy külföldekre tisztséget ruházzanak, vagy nekik bir-

tokokat adományozzanak. 

 Megtiltották az egyházi javadalmak megadóztatását. 

 A rendek joga lett ellenőrizni a vert pénz minőségét. 

 A rendek joga lett dönteni a király leányának kiházasításáról. 

 Kimondták azt is, hogy a nádori méltóság csak a rendek hozzájárulásával tölthető be. 

 

1439 októberében vérhas járvány végzett Alberttel. A király halála után a bárók két pártra 

szakadtak 
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A Garaiak és Cilleiek álláspntja szerint meg kell várni, hogy az özvegy királyné fiút szül-e, és 

ha igen, akkor a gyermek legyen a király. A megyei nemesség viszont Jagelló Ulászlót
240

 

akarta a trónon látni. 

1440-ben a magyar rendek küldöttsége Lengyelországba ment, hogy meghívja Ulászlót a 

trónra. Eközben Erzsébet februárban fiút szült, akit megkoronáztak a szent koronával és V. 

László király lett, de el kellett menekülniük, és így III. Frigyeshez mentek, és a koronát elzá-

logosították.  

1440-ben a rendek I. Ulászlót királlyá koronázták. Az előzőekben leírt országos viszo-

nyok között lett „hűtelen” – többek között – Bánrévi Miklós
241

 is. I. Ulászló uralkodása 1444-

ig tartott. (Várnai csata!) 

 

 

Magyarország a XV. században 

 

„Buda, 1441. január 1.  

Ulászló király, az alább felsorolt hűtelenek birtokait, Hédervári Lőrincz nádornak 

adományozza. 

                                                           
240

 I. Ulászló (Krakkó, 1424. október 31. – Várna, 1444. november 10.) Lengyelország királya 1434-től, Magya-

rország királya 1440-től haláláig. 
241

 Bánrévi Miklós  és Bekölczei Simon 1462-ben Gömör vármegye alispánjai.  
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Comissio propria domini regis. Wladislaus 

dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie 

etc. rex, Lythvvanieque princeps supremus et heres 

Ruscie etc. omnibus Christi fidelibus presentibus 

et futuris presens scriptum conspecturis salutem in 

eo, qui celestia et terrena debito moderamine regit 

et gubernat. Divina iusticia e celo prospiciens 

dignitatem regiam populis prefecit ad laudem et 

promocionem bonorum, punicionemque 

perversorum.  

 

A hűtelenek birtokfosztása 

 

Caruisset namque libenter humana 

condicio iugo dominii et libertate a natura sibi 

concessa ut i voluisset, nisi quod impunita licencia 

scelerum in evidentem perniciem humani generis 

redundabat. Sicque necessitate opportuit naturam iusticie subiacere, ut bonis merces 

redderentur condigne, et transgressorum insolencia ac infidelitas debita pena plecteretur, 

prout etenim meriti reputaretur fidelitas, si infidelitas remaneret impunita[…] 

Ouorum perversa opinione et contagiosi sceleris exemplo Johannes de Palasth, Dani-

el de Svvsa, Petrus de Palohta, Georgius filius Paska de Palasth, Ladislaus filius Symonis de 

eadem Palasth, alter Ladislaus filius Philippi de Thwr , Laurencius de Doroghaza, Georgius 

de Bodahaza, Petrus de Horwathy, Georgius de Zalmatherch, Lucas Gonda dictus de Kezew, 

Bartholomeus Cheh de Kysthwr, Blasius filius Amode, Amode frater eiusdem, Johannes de 

Kerthvveles, Georgius de Dresk, Nicolaus Parvus, Petrus de Daras, Ladislaus de Pyr, alter 

Ladislaus de Sypyk, Johannes de Maroth, Philippus de Rokoncza, Johannes de Theryen, 

Georgius de Kezevv, Petrus de 

Oztrochok, alter Petrus de Arky, 

Johannes de Nyr, Andreas de 

Fornas, Michael de Wayka, 

Nicolaus de Banrew, Philippus de 

Chepefalwa, Marcus de Pyr et 

Laurencius de eadem Pyr, 

familiares Georgii filii Gywla de 

Kaza et Ladislai de Gyarmath…” 

 

1464. március 29-én koro-

názzák Hunyadi Mátyást magyar 

királlyá Székesfehérváron. 

1464. március 14-én keltezett, 
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Palóci László országbíró oklevele, amely a településsel ismét kapcsolatos. Ebben Banrew[e]-i 

László királyi ember. 

 

„Palocz-i László comes országbíró kéri az egri káptalant, küldje ki hites emberét, 

hogy annak jelenlétében Zenthkyral-i Gergely, Sayonempthy-i Beken Tamás, Janusy-i Fülöp, 

Banrew[e]-i László és Ferenc, Panyth-i Wza, Naprad-i Péter, Sayonempthy-i Vgfy János és 

Miklós, Chernen-i Tamás és Fodorhaza-i Miklós kijelölt királyi emberek egyike Abafalwa-i 

András fiát: Jánost, Tamás fiát: Benedeket, valamint László fiait: Miklóst és Pétert, másik 

László fiait: Mihályt és Imrét, János fiait: Demetert és Albertet, végül Janusfalwa-i Jakab 

fiait: Jánost és Jakabot királyi új adomány címén bevezesse a Borsod megyei Abafalwa, más 

néven Kyswarkon, továbbá a Gömör megyei Kysabafalwa, másként Myklosfalwa, Lycze, más-

ként Abafalwa, Janusfalwa, másként szintén Lycze és Myklosfalwa, másként Kysmaly birtok, 

azután Jolegenfelde, Elekesfelde, Genefelde, Borzahaypathaka és Kelechen, másként 

Lybeerfelde prédium, végül a Szabolcs megyei Kolch prédium és a bennük esetleg lappangó 

királyi jog birtokába, az esetleges ellentmondókat pedig a királyi jelenlét elé megidézze.”
242

  

 

„Az egri káptalan bizonyítja, hogy Palocz-i László comes országbíró 1464. március 

14-én kelt levelére (lásd Ila Bálint-Borsa Iván, Abaffy 28. sz.) Sayonempthy-i Beken Tamás 

királyi ember, Imre pap, a Máté apostol-oltár rektora, káptalani küldött és a szomszédok je-

lenlétében a Tiburcius- és Valerianus-nap után következő vasárnapon (ápr. 15.) a felsorolt 

birtokokban és prédiumokban az iktatást ellentmondás nélkül végrehajtotta. A megjelent 

szomszédok: Zenthkyral-i Gergely, Zenthkyral-i Boon Tamás, Miklós és másik Boon Tamás, 

Zenthkyral-i Perkes Vince, Lewrynczfalwa-i Beken András, Sayonempthy-i Wgfy János, Belei 

Tamás, Pelbárt fia: Bálint, Fodorhaza-i Miklós, Cherney-i Tamás, Bolk-i Lukács. Kelt Hethy-

i Benedek kánonjogi doktor, lector és kanonok keze által. - Méltóságsor: Lukács nagyprépost 

(preposito kathedrali), Naghmyhal-i András éneklő-, Thyma-i Antal őrkanonok, Tamás szé-

kesegyházi főesperes, Zyrma-i Miklós, az egyház oldalához épített Szűz Mária-kápolna pré-

postja, Pazthoh-i István, a Szent Péter-egyház prépostja, János Pankotha-i, István Patha-i, 

Kálmán Tharczafew-i, Ambrus Zabolch-i, Balázs Hewes-i és Imre Vng-i főesperes; Mátyás 

magyar király, Zeech-i Dénes esztergomi, Kyswarda-i István kalocsai érsek, Hedrehwara-i 

László egri püspök.”
243

 

Az 1440-50-es évek huszita időiben a területünk ismét sokat szenvedett a fosztogatóktól. 

Giskrát 
244

 még Zsigmond király fogadta zsoldjába, jelentős hatalmat és birtokokat is juttatott 

neki. Ezzel nem lévén elégedett a Felvidék számos pontján rabolt, fosztogatott.  
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 Átírta az egri káptalan 1464. április 30-án kelt levelében, amelyet I. Mátyás király 1465. június 5-én kelt ok-

levele tartott fenn. Egy XVII. századi másolatának töredéke DL 94922. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila 

Bálint-Borsa Iván): Abaffy 28. sz. 
243

 Átírta I. Mátyás király 1465. június 5-én kelt oklevelében. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-

Borsa Iván): Abaffy 29. sz.  

http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&q=REGE%3D%28Banrew%29&s=DAT&m=0&a=rec 
244

 Giskra, Jiskra, Brandeisi Giskra János (ý1468 után): hadvezér.  Holy Prokop taborita huszita vezér tanítványa, 

a mozgalom leverése után Magyarországon működő zsoldoskapitány. 

http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&q=REGE%3D%28Banrew%29&s=DAT&m=0&a=rec
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Végigdúlták a Sajó-völgyét is, Szentkirályon, Kelemérben, Kazán, 

Galgócon, Vadnán erődítéseket is emeltek és innen támadták a kör-

nyéket. Csak Hunyadi János, majd később Mátyás király tudott elle-

nük eredményesen fellépni.  

Végig vonul, a neki igen tetsző Sajó völgyén, és a monda szerint 

Gömörben, a szőlőhegyen „példamutatóan” megkapáltatja a főurait, 

akik a jobbágyság munkáját alaposan lekicsinyelték! 

A sajógömöri templom előtt áll, ennek emlékére, az „urakat megka-

páltató” Mátyás király szobra.
245

 

Végül Losonc mellett 1451. 

szeptember 7-én a magyar királyi 

sereg vereséget mért rájuk. 1462-

re annyira meggyengültek a hu-

szita fosztogatók, hogy már csak 

Zólyom, Liptó és Gömör várme-

gyékben voltak erősségeik, de 

Mátyás király ezeket is felszá-

molta. A későbbi „fekete se-

reg”
246

 egy része, Giskra halála 

után, a királyhoz pártolt „huszita 

rablókból‖
247

 állt. 

1478-ból származó okle-

vél, amelyben Bátori István or-

szágbíró rendelkezik az egri káp-

                                                           
245

 Holló Barnabás alkotása. 
246

 A fekete sereg Mátyás király állandó zsoldoshadseregének a király halála után kialakult elnevezése. A közép-

kori magyar hadsereg Mátyás három évtizedes uralkodása alatt érte el fejlődésének csúcsát, és annak magvát ez 

az akkori kor színvonalának megfelelő zsoldoshadsereg alkotta, amely eredményesen küzdött az osztrák, cseh, 

lengyel, török csapatok ellen, és nemcsak megvédte, hanem hódításokkal is gyarapította az ország, illetve Má-

tyás birodalmának területét. A zsoldossereg azonban nem volt kizárólagos, az ország védelmében, illetve hatalmi 

céljai megvalósításában a király rendszeresen támaszkodott a korábbi banderiális egységekre is. A nemesi hadvi-

selés és a zsoldossereg párhuzamosan létezett, keveredett egymással.  
247

 A Felvidéken állandó jelleggel független cseh katonai csoportok garázdálkodtak, akik a huszita háborúkban 

szerezték katonai jártasságukat. A huszita ügy bukása után a kor leghíresebb, bárki által felfogadható 

zsoldoskatonái közülük kerültek ki. Korabeli magyar kifejezéssel zsebrákoknak is nevezték őket. Kiemelkedő, 

de általánosan el nem fogadott vezéregyéniségük, Jiskra (Griska) János, valamint a többi észak-magyarországi 

zsoldostársulás nem ismerték el Mátyás uralmát, sarcolták a környékbeli falvakat és városokat. Mátyás felismer-

te, hogy ha a maga oldalára tudja állítani őket, akkor részben korszerű zsoldoshadsereghez juthat, részben pedig 

végre elérheti a Felvidék pacifikálását. A döntő fordulat akkor következett be, amikor Jiskra János is hűséget 

fogadott Mátyásnak: lemondott felvidéki várairól, helyette az ország déli részén kapta meg Lippa és Solymos 

várát óriási birtokokkal és csapataival örökös szolgálatot fogadott a török ellen. A következő évben már részt 

vett a jajcai hadjáratban, később, életének utolsó éveiben a cseh király ellen is Mátyás oldalán harcolt. Halála 

után katonáinak nagyobb része Mátyás zsoldjába állt: belőlük állították fel Mátyás állandó zsoldoshadseregének 

magvát. A felvidéki katonai csoportok egy része, így a lengyel Komorowski Péter  azonban még évekig tartotta 

magát Árva várában és Liptóban. Csak később kerülhetett sor a nyugat-magyarországi kompániák felszámolásá-

ra is. Voltak olyanok is, akik újra Mátyás ellen fordultak. 1466-ban egy Svehla nevű cseh zsoldosvezér 

Kosztolány várából a környéket fosztogatta. Mátyás serege az év végén ostrom alá vette a várat, Svehlát elfogta, 

emberei egy részével együtt felakasztatta. Ez az eset jelezte a felvidéki zsebrák garázdálkodás végét. 
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talan felé, többek között bánrévei birtok tulajdonlásának vizsgálata ügyében. 

 

„Bathor-i István comes országbíró az egri káptalanhoz. Jelentették előtte a néhai 

Thorna-i Szilveszter fiainak: Istvánnak és Benedeknek a nevében, hogy be akarják magukat 

vezettetni Gede vár, Gedealya város és a teljes Gemery, Kysfalw, Chakfalwa, Dwsa, 

Gezthethe, Symonfalwa, Leh és Lekeshaza gömörmegyei birtokok, továbbá az elhagyott 

Zaghwafew nevü vár és a teljes Zaghwafew, Garab, Korlathfalwa, Zenthelsebeth 

nógrádmegyei birtoko, Karlo borsodmegyei birtok, Zolnok, Weche abaujvármegyei birtokok 

és Nyaragh hevesmegyei birtok, továbbá a nógrádmegyei Inazow predium és az 

abaujvármegyei Monay predium, a gömörmegyei Banrewe birtokban lévő birtokrész, azonkí-

vül az említett Karlo és Nyaragh, továbbá a hontmegyei Egegh birtokokban lévő vámok tulaj-

donába, amelyek őket zálog cimén megilletik. Azért megkéri a káptalant, küldje ki a 

testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Gede és Zaghwafew várakhoz 

és a hozzájuk tartozó birtokokhoz és vámokhoz meg prediumokhoz és a szomszédok meghívá-

sa mellett vezesse be azok tulajdonába az exponenseket zálog címén, az esetleges ellenmondó-

kat Thorna-i Istvánnal és Benedekkel szemben a király elé idézve. - Kijelölt királyi emberek: 

Petrus de Gorthwa, aut alter Petrus de Bathahaza, vel Paulus de Thorna, sin Anthonius sew 

Valentinus de Basth, sive Petrus, neve Martinus de eadem, necnon Nicolaus de Bankowa, 

namque Anthonius de Palotha, nempe David de eadem, cew Petrus de Demyend, aut 

Stephanus de Negyes, vel alter Stephanus de Watha, sin Thomas, sive Paulus de Zomolya, 

neve Johannes de Nyek, nam Anthonius Was de Gyalo, namque Thomas de Zenthlazlo, quippe 

Johannes literatus de Kerezthes, cew Stephanus de Karthal, aut Dyonisius de Watha, vel 

Balthasar, neve Melchior de Weche, nam LAdislaus de Zabar, namque Andreas de Oman, 

quippe Paulus Batha de Bathahaza, nempe Emericus de Czykohaza, cew Andreas de Nadasd, 

aut alter Andreas Danoczy.”
248

 

  

Az ügy döntéséről nincs oklevél. Az előzmény viszont egyértelmű!  

A Thornai család (lásd Ezdegei Bessenyő Pál és Berencsi Sáfár István kapcsolatát, akinek fia 

Szilveszter, később újra felvette a Thornai nevet. Berencsi Sáfárnak és Ezdegei Bessenyő Pál-

nak közös birtokai voltak Torna várának környezetében) leszármazottai Bánrévén is keresték 

valószínűleg a korábbi birtokokhoz (zálogbirtok) való hozzájutás lehetőségét, mivel 1436-ban 

Besenyő Pál halálával a Tornai birtok teljes egészében Berencsi Sáfár Istvánra száll.  

Fia Szilveszter újra felveszi a Tornai nevet, ezzel ők már a második Tornai család. Ők a jászói 

monostor birtokainak folyamatos pusztítása miatt negatívan szerepelnek Torna történelmében. 

A jászói apát többször is panaszt tett a Tornai ispán kihágásai ellen, de a rablások tovább foly-

tatódtak…
249

 

Az oklevélen említett Thornai István és Benedek, Berencsi Sáfár István unokái. 
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 Azonosított nevek, családneveket egy táblázatban adjuk meg.  

A táblázatban a honfoglalástól nagyjából a középkorig
250

 azokat a nemzetségeket és neveket 

vettük fel, akiket oklevelek, könyvek egyértelműen említenek. A nevek tagolásával a rokoni 

kapcsolatokra (fia, unoka) utaltunk. Ahol ez nem deríthető ki, ott a nevek önállóan vannak 

említve. 

Gömör vármegye alispáni listáján is találunk bánrévei illetőségű nemest.
251

 

 1462.   → Bekelczei Simon és Bánrévi Miklós  

 1467.   → Bánrévi Miklós
252

 

 

Név 
Említés  

évszáma 
Hely 

Egyéb adat, 

megjegyzés 

    

Kér, Keszi nemzetség ?   

Aba (Oba) nemzetség ?   

Hanvák 900-1281 Nehe  

    

Tatárjárás 1241-42 Nehe  

    

Weechk (Wecske) 1281 Nehe  

Kozma 1281 Nehe  

Chombold 1281 Nehe  

fia: Borouch 1281 Nehe  

Paska 1281 Nehe  

Paska fia: Miklós 1281 Nehe  

Boda 1281 Nehe  

Boda fia: Jobus 1281 Nehe  

Péter 1281 Nehe  

Péter fia: István 1281 Nehe  

Lőrinc („nobilis de Nehe”, aki Kozma fia)) 1318 Nehe  

Lőrinc fia: Miklós 1318 Nehe  
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 A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor 

után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot. A fogalom, media tempestas néven, 1469-ben jelent meg 

először Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ Nicolaus Cusanushoz írt levelében. A mai hármas tagolást (ókor, 

középkor, újkor) Cristophorus Cellarius használta először, szerinte a medium aevum 313-ban a milánói edik-

tummal, azaz a kereszténység elismerésével kezdődött, és 1453-ban, Konstantinápoly bevételével ért véget. 

Utóbb a kezdetét sokáig egyértelműen a Római Birodalom „bukásától‖ (476) számították. A középkor végének 

időpontját Amerika felfedezéséhez (1492), illetve a reformáció 1517-es kezdetéhez kötötték. Az egyes nemzetek 

történetírói gyakran saját történelmük korszakhatárához igazították a középkor végét, így például az angoloknál 

előfordul, hogy a bosworthi csata dátumától (1485) számítják az újkor kezdetét, míg a magyar történetírás a 

mohácsi csatavesztésnél (1526) jelöli ki a határt.  

Mikor ért véget a középkor?  A különféle nézetek a 14–17. század közötti időpontot mondanak erre. A ma nyu-

gaton legelfogadottabb nézet 1500-ban jelöli meg általában a határt. Ez egy pontos év, önkényes kicsit, de ezen 

év körüli évtizedekben zajlottak le azok az események, amelyek a világrend teljes megváltozásához, azaz új 

korszakhoz vezettek. Afrika portugálok általi megkerülése a Jóreménység fokánál, Amerika felfedezése és meg-

hódítása, majd Amerika megkerülése a Horn-foknál megnyitotta az óceáni kereskedelmi utakat. Megindult a 

fűszer, arany, ezüst és a gyarmatáruk Európába áramlása európai kereskedők által. Európa gazdasága és hatalma 

felemelkedett, és az Újkorban a világ vezetőjévé vált. A korábban leggazdagabb keleti hatalmak lehanyatlottak. 

A tudományos és kulturális vezető szerep is Európáé lett Kína és az iszlám helyett. Ehhez hasonló világméretű 

átrendeződés utoljára a 6. században volt. 
251

 Századok – 1875 Pesty Frigyes: Gömör vármegyei alispánok II. 345. Gömör vármegyei alispánok. (Második 

közlemény.) 

 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1875/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=348&layout=s 
252

 Bánrévi Beke Miklós? 
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Lőrinc fia: András 1318 Nehe  

Egyed (aki Paska fiának, Miklósnak a fia) 1318 Nehe  

Pous (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

Lőrinc (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

Zeuke (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

István (aki Péter fia) 1318 Nehe  

István (aki Chepe (dict.) István fia) 1318 Nehe  

Gueche  1318 Nehe  

János (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Mihály (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Miklós (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Pál 1318 Nehe  

Pál (Pál fia) 1318 Nehe  

Nehe-i Chutur („Csujtor”)  (dictus) János 1337-39 Nehe  

Nehei Gál 1337-39 Nehe  

Nehe-i Péter 1337-39 Nehe  

Nehe-i Pál 1337-39, 1359 Nehe  

Nehe-i János 1359 Nehe  

Nehe-i Miklós 1372 Nehe  

Nehe-i István 1337-39 Nehe  

Nehe-i Geche 1342 Nehe  

Nehe-i Miklós 1342 Nehe  

Nehe-i Jób 1355 Nehe  

Nehe-i Lőrinc 1355 Nehe  

Nehe-i István 1390 Nehe  

Nehe-i János 1390, 1392 Nehe  

Nehe-i János 1355 Nehe  

Gethe ? (Gueche, Gecse…) 1365 Nehe  

Gethe fia: Miklós 1365 Nehe  

Pál ? 1365 Nehe  

Pál fia: Balázs 1365 Nehe  

Suluk (dictus) Miklós 1365, 1381 Nehe  

Suluk (dictus) János 1388 Nehe  

Nehe-i Chutur (dictus) Jánost 1392 Nehe  

    

Okleveles első említés 1381? Bánréve?  

    

Lászlófi253 1420 Bánréve  

Bánrévi Beke… 1427 Bánréve  

Bánrévi Beke Miklós 1427 Bánréve 16 porta 

Bánrévi (Nehe-i) Balázs 1427, 1429, 1430 Bánréve 6 porta 

Ezdegei Besenyő Pál (szlavón bán) 

Ezdegei Besenyő Miklós (a bán fia) 
1431, 1435 Bánréve 6 porta 

Balogi Alt 1434                 Bánréve  

Balogi György 1434 Bánréve  
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 Lászlófi (bánrévei) család (Laczkovich néven is. Lászlóffy (?)  Trencsén vármegye (Siebmacher „Illovay v. 

Illova vormals Lászlóffy aliter Laczkovich‖?)  1489: Dl. 13574. Lorántfi (serkei, kazai) család. Mint kazai 

Lorántfiak Sőreg, Jeszte és Kisfalu helységekben földesurak az 1427. évi adólajstrom szerint. Mint serkei 

Lorántfiak Serke, Kapla és Gede várakat, Gedealja, Gesztete, Léh, Kisfalud, Serke, Feled, Simonyi, Domafalva, 

Tamástelke, Pagony helységeket bírják a XV. század közepe felé. A vérrokon Jolsvai György halálával (1427–

1435.) is örökölnek e helységek némelyikében. (Az 1427. évi adólajstromban előfordúló „palatinus, filius 

palatini‖ („nádor, nádor fia‖) egy személyt jelent s alatta Jolsvai Györgyöt kell értenünk, aki ekkor: Sid, Balogfa-

lu, Gömöri, Dusa, Bulfalva, Guszona, Pingfalva, Gedealja és Bucsony helységekben bírtokol Birtokuk részei 

(később főleg Gede váruk) zálogban, úgy látszik már az 14 20-as évek, de kétségtelenül 1435 óta, ezdegei Bese-

nyő Pál kezén voltak, akiről aztán a Tornaiak birtokába jutottak. Utóbbiak az 1478–83. években igénylő pert 

kezdenek a Lorántfiakkal Gede vár, Gedealja, Gömöri, Kisfalu, Czokfalva, Dusa, Gesztete, Simonfalva, Léh, 

Lőkösháza és Bánréve fölött. 1489-ben ezeken kívül Détér birtokukat is említik. E családból valók a serkei 

(kazai) Dezsőfiek is (az adólajstromban: Ladislai Desew), kik Détéren és Tamástelkén is bírnak 1427-ben, s 

később (1438. és 1439.) is föltűnnek. (1427: Thallóczy, 1431: Dl. 12369; 1438: Dl. 13162; 1439: Dl. 13343; 

1478–83: Dl. 18044: 1489: Dl. 19552. L. Gede és Serke várak a. is. – V. ö. karancsi Tiszaiak.) 
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Bánrévi László254 1455 Bánréve  

Bánrévi Miklós255 1462, 1467 Bánréve  

Bánrévi Miklósné (Bekény Erzsébet)256 1468 Bánréve  

Lászlófi… 1489 Bánréve  

Bánrévi Benedekné (Bekény Erzsébet)257 1491 Bánréve  

Magna ? 1496 Bánréve jobbágy 

Ladiszlausz ? 1512 Bánréve jobbágy 

Bezzeghy Miklós 1516 Bánréve 1 porta 

Bíró ? 1516 Bánréve jobbágy 

Lénártfalvi Lénártffy Gáspár 1518 Bánréve  

Lénártfalvi Lénártffy Boldizsár 1518 Bánréve  

Lőrincfalvi Bekény István 1518 Bánréve  

Bánrévi Korpás András 1518 Bánréve  
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 Bánrévi László felesége az elhalt Bekény Miklós özvegye, Katalin asszony. (1455).  
255

 1462 és 1467 Gömör vármegye alispánja is. 
256

 A család koarai neve Beken, később Bekény. Bekény Erzsébet Bekény András (1419-?) lánya. 
257

 BekényTamás (1413-1466), Erzsébet nevű lánya. 
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Ezdegei (Özdögei) Bessenyő Pál 

(Pauli Bisseni de Ezdege) 
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„Sárkány Lovagrend, tulajdonképpen Sárkány Társaság,  

latinul Societas Draconistrarum. A rend jelképe a  

farkával önmagát megfojtó, azaz önmagát feláldozó  

sárkány. A szimbólum jelképezi azt a pillanatot,  

amikor egy nobilis lélek hajlandó saját magát is  

feláldozni, hogy másokon segíthessen.” 

 

Itt érdemes kis kitérőt tenni a község névadójának tartott, jelentős személyre, Ezdegei 

Bessenyő Pál bánra!
258

 

Azt régen tudjuk, illetve a köztudatban és az oktatásban is egyértelmű, hogy Bánréve 

és a „bán réve” egyértelműen Ezdegei Bessenyő Pálhoz köthető. Azt azonban már nem, hogy 

ki is volt ő, és ha alaposan megvizsgáljuk az életét, akkor ténnyleg ő az a bán, akiről a telepü-

lésünk a nevét kapta? 

A család az előnevéből eredően valószínűleg a Nyitra vármegyei vidékről származott. 

E vidéken van Özdöge (Ezdege). Özdöge (szlovákul ma Mojzesovo, korábban Izdeg) község 

a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban. Agacs és Ujmaror puszta tartozik hozzá. Nyitrá-

tól 22 km-re, délkeletre a Nyitra bal partján fekszik.  

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek, a vonaldíszes kultúra népe élt ezen a vidéken. 

A falut 1273-ban „Izdegey" alakban említik először, de története a VIII. századig nyúlik visz-

sza, amikor szláv település állt ezen a helyen. 1273-ban a Pethő családé, majd a gímesi vár-

uradalom része volt. 1302-ben Csák Máté szerezte meg, majd halála után a királyé. 1382-ben 

„Ezdege" néven bukkan fel az írott forrásokban. 1386-ban a Forgách család birtoka lett. A 

16. században az Esdeghy, később a Károlyi és Rudnyánszky családok birtoka. 1498-ban 20 

háza volt 

Vályi András szerint  

 

"ÖSZDEGE. Elegyes falu Nyitra Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, 

határja középszerű." 

 

Fényes Elek szerint  

 

                                                           
258

 Részletesen, Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek...Adalékok Bánréve történetéhez. Ezdegei Bessenyő Pál bán 

http://mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdfbánhttp://mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdf 

http://mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdfbánhttp:/mek.oszk.hu/13400/13487/13487.pdf


Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

118 

"Özdöghe, tót falu, Nyitra vmegyében, Surányhoz észak-keletre egy mfdnyire: 460 

kath. 24 zsidó lak. Kath. paroch. templommal. Határa sok buzát, rozsot, árpát terem, az itt 

termesztetni szokott dohány sokaktól becsültetik. – A barom- és juhtenyésztés virágzó állapot-

ban van. F. u. Rudnyánszky, s más közbirtokosok.”  

 

A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Érsekújvári járásához tartozott, ezután az 

új csehszlovák állam része lett. 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt. Szlovák 

nevét a Matica Slovenska első elnökéről Štefan Moyzes besztercebányai püspökről kapta. 

Életéről csak a nikápolyi csatával kezdődően vannak már adatok.  Ezdegei Bessenyő 

Pál 1396-ban Zsigmond király seregében részt vett a nikápolyi csatában, ahol az egyesült ma-

gyar–francia–havasalföldi és egyéb csapatokból álló keresztes had súlyos vereséget szenve-

dett a Bajazid szultán vezette oszmán seregtől. A csata túlélői, így Zsigmond király is, csak 

hajón tudott elmenekülni a helyszínről. Bessenyő Pál ezután komáromi várnagy volt és Zsig-

mond király híve, és ekkor már a Sárkányrend egyik főlovagja.
259

  

 

„Az oklevelet Zsigmond és neje állítják ki 1408. évi deczember 12-én. A rend alapítá-

sára őket vallási okok bírták. Az oklevél bevezetésében elmondja Krisztus keresztjeinek har-

czát a sárkánynyal, melyet Szent György a szent kereszt segítségével 

legyőzött ; ezután fölemlíti az igaz hitnek harezát a 

schismatikusokkal, a kik ellen küzdők kitüntetésére alapítja a 

következő jelvényeket: „Signum seu effigiem draconis incur-

vati per modum circuli cauda sua collum circumgyrantis 

divisi per medium dorsi ad longitudinem a summitate 

capitis et nasi usque ad extremum caudae effluente 

sanguine in interiori rima (hasadék) scissurae alba, et 

sanguine intacta per longitudinem rubeam crucem, sicuti et 

quemadmodum sub ipsius gloriosi martyris Georgii vexillo 

militantes crucem rubeam in albo campo ferre soient". Ez 

utóbbi hivatkozás a Szent-György-lovagok szövetkezetére, kik-

nek 1326-ból való statútumait a Nemzeti Múzeum levéltára őrzi. A 

Szent-György-lovagok, a Sárkány-rend lovagjaihoz hasonlóan nyilvánosan tartoztak jelvé-
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 Sárkány-rend a XIV.
 

század végén keletkezett. 1397-ben egy végrendeletben már előfordul: „dominum 

Victorium a Puteo militera Draconis qui modo praecepto magnifici et potentis domini Johannis Galeatii reperatur 

apud serenissimum Venceslaum imperatorem nostrum pro eius negotiis pertrac-tandis" A XV. század első évei-

ben már előjön IV. Albert ausztriai főherceg (1395–1404.) egyik pecsétén, melyen Ausztria pólyás címerét egy 

négylábú sárkány övezi minden körirat nélkül. A bécsi udvari levéltárban őriznek egy pergamen kéziratot, mely 

1393-ban kezdődik s az 1415. évvel végződik. E kézirat IV. Alberttől egészen Lipótig minden osztrák herceg 

címerét a Sárkány-rend jelvényével veszi körül; Lipót herceg címere mellett ott van az évszám is 1394. Mindez 

azt látszik bizonyítani, hogy a Sárkány-rend már a XIV. század utolsó éveiben megvolt, mint társulat és, hogy 

Zsigmond 1408-ban, mely évből a rendnek általa kiadott alapító levelét bírjuk, annak új szervezetet adott. A 

sárkányrend politikai okok és erők szülötte. Zsigmond 1408-ban még mindig nem érezte elég szilárdnak trónját. 

Királyi tekintélye érdekében szükségesnek látta, hogy mintegy szövetkezzék hatalmasabb alattvalóival s hiúsá-

gukat, hatalmuk és méltóságuk érzetét ilyen látható jellel elégítse ki, s őket testvéreivé tevén, magának leköte-

lezze. S az alapító levél valóságos szövetséglevél a király és királyné és a főurak között – egymás érdekei, jogai, 

kívánságai elismerésére, védelmére.  
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nyüket hordani, hogy felismerhetők legyenek".  

„A rend jelvényét ezenkívül még leírja Windeck, Zsigmond egykorú életírója. „Ein 

lintwurmb, der hinge an einem crewze. Auf dem crewze stunde: O quam misericors est Deus, 

nach der Länge. Justus et pius nach der Zwerche.
 

Horneck ből tudjuk meg, hogy a rend lovag-

jai közt két fokozat volt. Egyik rész (s ezek 24-en voltak) a sárkányt is meg a keresztet is (655. 

ábra) viselhette. A másik rész (tagjainak száma korlátlan volt) csak a sárkányt". 

„A sárkány-rendnek legelső magyar főlovagjai, úgynevezett „Barones"-ei, kiket Zsig-

mond király szóbanforgó oklevelével tett azokká, a következők voltak : Deszpota István Rácz-

ország ura, Hermann Cilly és Zagorja comese és fia Fridrik, Garai Miklós nádor, Stibor er-

délyi vajda, Maróthi János macsói bán, Ozorai Pipo Szörényi bán, Széchi Miklós királyi tár-

nokmester, Corbaviai Károly főkincstartó, Simon főajtónálló Kényének fia, Corbaviai János 

főasztalnok, Alsáni János főpincze-mester György fia, Lévai Cseh Péter kir. főlovászmester, 

Csáki Miklós előbb erdélyi vajda, Bessenyő Pál, Peghi Pál előbb Dalmatia, Horvátország s 

egész Szlavónia bánja, Nádasdi Pál Simon fia a székelyek ispánja, Perényi Péter előbb a szé-

kelyek, utóbb Máramaros comese, Perényi Imre királyi kanczellár, János néhai Garai Miklós 

nádor fia". 

„A rend tagjai kölcsönösen kötelezték magukat egymást minden körülmények között 

támogatni s e támogatás nemcsak a tagokra, hanem azok családaira és hozzátartozóira is 

kiterjedt. Hűségre kötelezték magukat a király és egész családja iránt; e támogatás és hűség a 

rendtársak s a királyi pár gyermekeire is szólott. Minden törekvésöket a Sárkányrend tekinté-

lyének emelésére és megszilárdítására kellett fordítaniuk. A tagoknak egymásközt „veram et 

puram fraternitatem" kellett tartaniok; ha pedig egyesek közt valami egyenetlenség tört volna 

ki, azt a király és a társaság főtagjai előtt kellett eldönteni s abban, a mit ezek határoztak, 

meg kellett nyugodni. Sőt, ha a társaság valamely tagjának mással, a társaságon kívül álló-

val, volt viszálya, ezt is ugyanazok bírálták el". 

,.Az alkotmány, szabadalmak és kiváltságoknak is valóságos őre volt a Sárkány-rend. 

Zsigmond s a rendtagok kötelezték magukat „ut universos et singulos ditioni sacrae coronae 

regni Hungáriáé subiectos cuiuscunque status, gradus, et praeeminentiae existant, in antiquis 

bonis, veris, iustis et legitimis consuetudinibus conservabimus indemnes ; si vero aliquas 

légitimas, bonas et iustas novitates pro communi bono, commodo, utilitate, augmento et 

honore status praescriptorum regnorum excogitare poterimus, tunc circa id unanimiter 

semper cum bona dilectione et affectione intendere 

debeamus". A király pedig viszont kötelezte magát, 

hogy a rendet illető ügyekben legalább öt sárkány-

lovag jelenlétében fog intézkedni. A király a király-

nővel egyetemben föntartotta azon jogát, hogy a 

rend lovagjai közé mindazon „virtuosos et bonae 

humanitatis" férfiakat felvehesse, a kiket óhajt. Az 

ilyennek azután szabad legyen a rend minden ta-

nácskozásában és gyülekezetében részt vennie; de 

előbb esküt köteles tenni, hogy a rend alapszabályait pontosan megtartja.”  
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„A rend bárói közül, ha valaki egy év leforgása alatt meg találna halni, a király köteles 

akkor a rend többi tagjai közül egyet, ki már legalább egy éve tagja annak, a rend bárójává 

tenni s számára valami baronatusról gondoskodni. Mikor pedig a főlovagok közül egy meg-

halt, akkor a rend összes tagjai megjelentek a temetésnél: a ki pedig a megjelenésben akadá-

lyozva volna, ez az elhunyt lelkéért harmincz misét tartozott mondatni. Ily haláleset bekövet-

keztével gyászoltak az összes tagok; a gyászoló idő leteltével pedig a gyászos ruhát a szegé-

nyek közt osztották ki".  

„Minden pénteken feketébe öltöztek a lovagok; a ki pedig ezt elmulasztotta, az Krisz-

tus öt sebe emlékére öt misét volt köteles olvastatni. Ugyanígy tett az is, a ki valamikor elfelej-

tette a rend jelvényét hordani. Természetes, hogy ha valaki fogságban lévén,a jelvényt nem 

viselhette, vagy ha ezt elvesztvén, újat készíttetett, a míg az új elkészült: e büntetés reá nem 

szólott".
 

A lovagi momentum kevésbbé lényeges e rendben. A későbbi időkben azonban a sár-

kány-rendnek inkább ez a vonatkozása maradt fenn, különösen a heraldikai ábrázolatokon. 

Már Albert király idejében a rend eredeti politikai jelentőségét teljesen elvesztette, úgy hogy e 

király 1439-ben angol királyi herczegeknek és főuraknak adományozza. S mily csekély volt 

vallásos jelentősége, bizonyítja a török elleni háborúkban, hol semmi szerepe nincs többé.
 

Mátyás idejében, mint pusztán decorátió maradt fenn s e király e rendjelet, mint magyar ki-

rály adományozta Georgius Tuskanigh de Clisia dalmátiai nemesnek 1472-ben.
 

Utóbb még 

Fridrik császár és aztán elenyészett […]”
260

  

 

1402. második felében Garay (II.) Miklós helyébe Ezdegei Bessenyő Pált tette Zsig-

mond király horvát-, dalmát- és szlavón bánná.  

A bánok a középkori Magyar Királyság különleges területi hatalommal felruházott 

tisztségviselői voltak. A középkori Horvátország és a Magyar Királyság déli határterületei, az 

úgynevezett bánságok felett a királyt helyettesítő széles jogkörrel rendelkeztek. Szélesebbel, 

mint a nádor, akinek az ő területük felett nem is volt hatásköre. Hadat is gyűjthettek veszély 

esetén előzetes királyi engedély nélkül, amit területüknek a központtól való távolsága indo-

kolt. Területükön az ispánok nekik tartoztak engedelmességgel, nem a királynak.
261

  

Ezdegei Bessenyő Pál e tisztségében az oklevelek szerint 1406-ig maradt meg. 

Ekközben azért történtek érdekes dolgok!   

Ennek fő okozója Pelsőci Bebek Imre (ý1405. november 28. után), a johannita lovag-

rend tagjaként vránai
262

 perjel volt. Bebek 1392-től a magyarországi János-lovagrend rendfő-

                                                           
260

 Az alapító level Fejérpataky László munkája alapján. 
261

 Nagy Károly közigazgatási rendszerében az őrgróf feleltethető meg nekik.  A báni cím a középkori Magyar 

Királyság felbomlásával megszűnt, kivéve a horvát bán (horvátul hrvatski ban) tisztségét, amely egészen 1918-ig 

létezett.  
262

 Vránai perjelség, → auránai perjelség: Amikor a II. István magyar király elleni harcban (1128) a velenceiek 

földig rombolták az egykori horvát királyság székhelyet, Tengerfehérvárt (ma Biográd), s ennek püspöksége 

megszűnt, területének fele Záráé, másik fele a vránai perjelséggel a szkardonai püspökségé lett. Birtokperükben 

III. Sándor pápa (1169) a templomosoknak adott igazat. Bebek Imre perjel egyik vezetője (1401. IV. 28) a Zsig-

mondot elfogó csoportnak, a király fogsága idején, horvát bán is, a trónigénylő osztrák Albertet, majd Nápolyi 

Lászlót támogatta, akinek 1403. VIII. 5-i zárai koronázásán jelen is volt. 
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nöke volt egészen 1405. november 28-ig. 1396 júliusában a János-lovagrend több európai 

vezetőjével együtt seregével Buda alatt csatlakozott a török ellen készülő Zsigmond király 

által összehívott nemzetközi hadtesthez, amely végül Nikápoly alatt súlyos vereséget szenve-

dett. A vereség után a János-lovagrend hajói szállították Zsigmond királyt és kíséretét a Du-

nán a Fekete-tengerig és onnan Konstantinápolyig. Bebek Imre 1403-ban szlavón bán és hor-

vát–dalmát bán is volt. Bebek Imre Zsigmond király engesztelhetetlen ellensége volt, ő rob-

bantotta ki az 1403-as felkelést a király ellen. Bebek Imre 1403-ban királya ellen fordult. 

Zsigmond ellen országos felkelés támadt, melynek vezérei között volt Bebek Detre
263

 és Imre 

is. Az elégedetlenkedő főurak Nápolyi (Anjou  Lászlót,
264

 Kis Károly magyar király fiát hívták 

meg a magyar trónra. Bebek Imre állásfoglalásával a délvidéki vármegyék egy része és a dal-

máciai várak és városok is László trónkövetelőnek fogadtak hűséget. A délvidéki hadak élén 

Bebek Imre az ellene küldött frissen kinevezett horvát bán, Bessenyő Pál seregét leverte, ma-

gát a vezért is foglyul ejtette. Állítólag csalfasággal foglyul ejtett és szerencsétlenül járt 

Ezdegei Besenyő Pál horvát bánt Nápolyi Lászlóhoz küldte fogolyként.  

1403-ban László nápolyi királyt Zárában az esztergomi érsek egy alkalmi koronával 

Magyarország királyává koronázta. László ellenkirály azonban az ország belsejébe hatolni 

már nem mert, inkább helytartót kinevezve hazatért, minek okán az egész felkelés kifulladt. 

Bebek Imre a megalázó békejobbra és a győztesek túlbuzgó tevékenységének hatására újra 

lángra lobbantotta a délvidéket és a megújoló felkelés fővezérévé lépett elő. Összeköttetésbe 

helyezte magát Vilmos osztrák herceggel, Nápolyi László sógorával, aki a nyugati határszélen 

támadta meg Magyarországot. Bebek Imrét ezért Zsigmond 1405. november 28-án megfosz-

totta a vránai perjelségtől. Halálának körülménye és ideje ismeretlen, egyes vélemények sze-

rint a perjelség váraiba zárkózva esett el, más vélemények szerint idegen földön, száműzetés-

ben halt meg. Ez utóbbi lehetőség azért is valószínűbb, mert Vránát és a perjelség dalmáciai 

várait, sikerült Lászlónak megtartani, amit aztán 1409-ben eladott a Velencei Köztársaságnak. 

Egy 1412-es keltezésű Zsigmond udvarából származó oklevél Bebek Imrét, mint elhunytat 

említi.  
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 Bebek Detre. Az Ákos nemzetségbeli Bebek család pelsőci ágának vámosi ágát alapító nagybirtokos főúr, 

Bebek György királynéi tárnokmester fia. Karrierjét már Nagy Lajos király udvarában kezdte: 1379-ben király-

néi asztalnokmester és árvai várnagy. 1388-ban királyi zászlótartó, királynéi udvarmester volt. 1389-ben Garai 

Miklós bukása után horvát–dalmát és szlavón bán lett 1392-ig. Harcolt I. Tvrtko bosnyák király ellen is. 1391–

1392-ben horvát–dalmát, 1392–1393-ban szörényi bán és temesi ispán, 1394–1397-ben ismét szlavón bán volt. 

1398-ban macsói bán lett. A nikápolyi csata és a Lackfiak bukása után a Bebekek néhány esztendeig az ország 

legbefolyásosabb famíliája. Nádorrá való kinevezése évében, Imre bátyja erdélyi vajda, ugyancsak Imre nevű fia 

már ekkor a horvát-szlavón-dalmát bánságot és vránai perjelséget, valamint az ezzel együttjáró dubicai grófságot 

bírta, Miklós fia ugyanekkor igen fiatalon a kalocsai érsekséget töltötte be, a pelsőci ágból származó unokaöccse 

Bebek Ferenc pedig macsói bán volt. Bebek Detrét 1397-ben a nikápolyi csatában fogságba esett Ilsvai(Jolsvai) 

Leusták utódjaként Zsigmond király nádorrá nevezte ki, ezt a méltóságot 1402-ig viselte, ám még később is, az 

1403-ban Zárában Magyarország királyává koronázott Anjou László okleveleiben is nádorként szerepelt. 1397–

1398-ban fejéri ispán. A Laczkfiak pártjának fölszámolásakor – a két Laczkfi István meggyilkolásához bele-

egyezését adja – még a király híve, amiért megkapja a hűtlen Prodavizi Ördög István szlavóniai várait, de né-

hány évvel később már az elégedetlen főurak élén találjuk. Nádorsága ideján számos megye – Abaúj?, Borsod, 

Liptó, Nógrád?, Szepes, Turóc – főispánja volt. 1401-ben az ő vezetésével fogják el a főurak a királyt, amikor a 

Garaiak és a siklósi liga túlhatalma miatt Nápolyi László híve lett. A Zsigmond király elleni 1403. évi lázadás 

elfojtása után kegyelmet kapott, de a hatalomból kiszorulva és délvidéki birtokait elveszítve, ismeretlen eszten-

dőben hunyt el. 
264

 László (olaszul: Ladislao il Magnanimo di Napoli) (Nápoly, 1376. /1377. – Nápoly, 1414. augusztus 6.) nápo-

lyi király (1386 – 1414), Magyarországon Nápolyi Lászlóként ismert, Kis Károly magyar és nápolyi király fia, 

magyar trónkövetelő és ellenkirály. 
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Később Ezdegei Bessenyő Pál kimenekült a fogságából, nem felejtvén a rajta esett sé-

relmet, Zsigmond király oldalán küzdött tovább, Nápolyi László és serege ellen és meg is 

sebesült. Királyhűségét természtesen elismerték. 1404 és 1406 között újra horvát-dalmát-

szlavón bán volt. A királytól már korábban megkapta Kőkapronca várát.
265

 

  

1406. Jún. 29. Pozsony.  

„Zsigmond előtt a soproniak kötelezik magukat, hogy szabadon bocsátják Répási 

Györgyöt, akit azért fogtak el, mert mint Bessenyő Pál volt horvát-dalmát-szlavon bánnak a 

győri püspökségtől lefoglalt Rákos várba helyezett várnagya sok kárt okozott nekik.”
266

 

 

1406. június 29. Pozsony 

 

„Zsigmond király előtt egyrészről Bessenyö Pál, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia 

volt bánja és Répási Péter a maga és testvérei nevében, másrészről pedig Sopron város képvi-

seletében Erhard városbíró és Miklós polgármester bevallják, hogy Répási Györgynek a sop-

roniak által történt elfogatása és fogvatartása miatt keletkezett viszálynak békés egyezséggel 

véget vetettek.” 

 

„Nos Sigismundus dei grácia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. marchioque 

Brandemburgensis etc. sacri Romani imperii vicarius generalis et regni Bohemie gubernátor 

memorie commen-damus per presentes, quod viro magnifico Paulo Bisseno pridem Dalmacie 

et Croacie predictorum Sclavonieque regnorum no-strorum bano et Petro filio Nicolai de 

Repas personaliter in suis, item Georgii et Mauricii filiorum prefati Nicolai de Repas, fratrum 

scilicet ipsius Petri carnalium aliorumque omnium proxi-morum et consanguineorum ipsorum 

filiorum Nicolai personis, ipsorum onera et gravamina, si iidem in infrascriptis temporum in 

eventu persistere nollent, in se assumpmentibus ab una, item providis viris Erhardo iudice ac 

Nicoiao magistro civium civitatis nostre Supproniensis similiter personaliter in suis, 

tociusque uni-versitatis civium et hospitum eiusdem civitatis nominibus et in personis modo 

simili onera eorundem universorum concivium ac cohospitum ipsorum, si iidem de subscriptis 

quoquomodo vellent resilire, consimiliter super se recipientibus parte ab altera nostri 

constitutis in presencia per eosdem confessum extitit et relatum in hunc raodum : quod licet 

inter eos pretextu et occasione quarundam iniuriarum presertimque detencionis prefati 

Georgii filii Nicolai, fratris utputa dicti Petri, familiarisque et castellani ipsius domini Pauli 

bani per ipsum in quodam castro episcopatus ecclesie Jauriensis Rakus vocato pro nunc 

quibusdam certis ex causis erga manus ipsius habito, constituti per ipsos iudicem et cives, ut 

dicitur, racione nonnullarum iniuriarum, dampnorum seu nocumentorum eis ex ipsius 

Georgii parte illatorum perpétrate atque facte questionis et contencionis materia suborta ex-
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 Kapronca (Kőkapronca, Kőváralja, Óvár), település Horvátországban a Kapronca folyó völgyében. (Ma 

Starigrad) A Buda és Zágráb közötti utat ellenőrizte a vár. 
266

 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos 

Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958) 
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titerit, tarnen ipsi pocius pacis zelatores, quam inimiciciarum et discordiarum seminatores 

cupientes existere, plurimorum nobilium et idoneorum virorum 

pacem parcium amancium ordinativa com-posicione 

interveniente se concordasse et pacificatos extitisse recitarunt, 

ymmo concordarunt nostre maiestatis in conspectu eo modo, ut 

ipsi iudex et magister civium in suis aliorumque uni-versorum 

concivium et cohospitum ipsorum personis omnibus et singulis 

offensis, criminibus et delictis memorati Georgii quoquo-modo 

per ipsum eis vel eorum alteri aut cuipiam ex ipsis hac-tenus 

irrogatis et commissis prorsus et per omnia eidem relaxatis, 

remissis et indultis ipsum captivitate ipsorum de predicta 

impedimento et molestia sine omni libere, pacifiée abire 

permitiere, prefati vero Paulus banus et Petrus similiter suis et quibus supra nominibus 

memoratos cives, populos ac hospites dicte civitatis nostre Sopruniensis racione premissorum 

expeditos et per omnia absolutos habendo ipsos seu quemvis ex ipsis nullo unquam tempore 

racione previa impediré, inquietare, dampnificare seu quo-quomodo perturbare aut 

questionis materiam horum pretextu adversus eosdem suscitare vel movere velle dolo absque 

omni spospondissent atque assumpsissent, assumpseruntque et spo-sponderunt nostro in 

conspectu harum testimonio mediante. Datum Posonii, in festo beatorum Petri et Pauli 

apostolorum, anno domini M
mo 

quadringentesimo sexto.”
267

  

 

Az országban ekkor már több helyen birtokos, így Nehe (Bánréve) környékén is. 

(1381)   

1409-ben Kőkapronca váráért cserébe Torna várát és az uradalmat kapta meg a királytól. Az 

adományozott birtokba 1410-ben iktatta be az egri káptalan. Az uradalomhoz tartozik Udvar-

nok, Aj, Lucska, Barka, két Ujfalu, Szájbülése, Rákó, Égerszög, Kápolna, Hermanvágása, 

Berczefölde, Megyes, Szentjakab, Ujfalu, Debréte, 

Viszló, Rakacza, Köbli, Szentistván, Pamlény, 

Encs és Ináncs. Megkapta még azt a kedvezményt 

is, hogy ezektől a településektől kamarahasznát 

sem szedhettek a királyi adószedők, ami nagyon 

előnyös volt. 

 

Kapronca erődjének felmérési rajza. 
268

 

 

1410. május 25.  
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 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 1. kötet, Oklevelek 1162-től 1406-ig. (Sopron, 

1921.) 
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„Az egri káptalan Ezdegei Bessenyő Pál volt dalmát-horvát-szlavón bánt és Berencsi 

Istvánt beiktatja a Zsigmondtól a körösmegyei Kőkapronca várért cserében nyert Torna vár 

és a felsorolt torna-, borsod,- abauj-, zemplén- és gömörmegyei falvak birtokába.”
269

 

 

 Az 1410. május 25-én keltezett 

oklevél szerint az egri káptalan Ezdegei 

Besenyő Pált és Berencsi Istvánt, a 

Zsigmond királytól Kőkapronca váráért 

cserébe nyert, Torna vára és ahhoz tar-

tozó faluk birtokába beiktatja.    

 

Torna vára
270

 

  

„Omnibus xpi fidelibus presentibus pariter et futuris presens scriptum inspecturis 

Capitulum ecclesie Agriensis Salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam harum  

serie volumus peruenire, Quod cum nos honore quo decuit receptis litteris  Serenissimi 

principis domini nostri Sigismundi dei gracia Illustris regis  Hungarie pro parte virorum 

Magnifici Pauli Bisseni de Ezdege pridem Dalmacie  Crouacie necnon Sclauonie Regnorum 

Bani ac Egregy magistri Stephani fily Gregory de Berench regie maiestatis sumpmi 

dispensatoris super Castro Torna et Ciuitate similiter Torna vocatis ac Tributo in eadem 

exigi consueto necnon cunctis  villis infra limpide nominatim dicendis declarandis et 

exprimendis eisdem per  regiam maiestatem tum in perhempnale concambium seu 

permutacionem Castri Kewkaproncha vocati ac cunctarum vtilitatum et pertinenciarum 

eiusdem in dicto  Regno Sclauonie in Comitatu Crisiensi habiti et existencium dudum pro 

laude  attollenda meritis  et fidelibus obsequys ipsius Pauli Bani eidem et per eundem dicto 

magistro  Stephano ipsorumque heredibus per regiam maiestatem in perpetuum dati et 

collatarum, tum eciam noue regie donacionis titulis emanatis et confectis nobisque 

loquentibus et directis, tenoribusque ipsarum visis et perlectis  mandatisque ipsius domini 

nostri regis obedientes vt tenemur, vnacum ladislao  filio Mychaelis de Nadasd, Johanne de 

Chabad, Georgio filio pauli de Zombor,  Petro dicto Mochkos hominibus regys in eisdem 

domini nostri regis litteris  inter alios nominatim conscriptis et expressis vnum ex nobis 

videlicet  honorabilem virum dominum Benedictum Archidiaconum de hewes socium et  

concanonicum nostrum ad ea que in dictis litteris regys continentur perficienda  nostro pro 

testimonio transmisissemus fidedignum, Tandem ipsi exinde ad nos  reuersi nobis concorditer 

retulerunt isto modo, videlicet quod primo prefati  Ladislaus filius Mychaelis de predicta 

Nadasd ferys tercia quarta et quinta  post sese sequentibus proximis post festum beati 

Ambrosy confessoris vnacum  dicto testimonio nostro ad facies predicti Castri Torna et 

Ciuitatis similiter  Torna vocatarum ac Tributi in eadem exigi consueti necnon villarum 

Wdwarnyk  Luchka Barka Saybylise Bognarvagasa alio nomine vyfalu deserta ac vyfalu  

                                                           
269 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410): Második rész (1407–1410) (Magyar Országos 

Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958) 
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populosa Rako Kapolna Berchefelde in Tornensis (így), Meggyes Zent-Jacab Debrethe  

Wizlow Rakacha Zenthystwan alio nomine warmus in Borsodiensi, item Kwbli Pomlen  Ench 

Inanch in Abawyuariensi, Alsowbenye Felsewbenye alio nomine Erdewbenye  Zegy in 

Zempleniensi, Raas in Gwmeriensi, Johannes de predicta Chabad similiter  cum dicto 

testimonio nostro feria sexta sabbato et die dominico inmediate post  se se sequentibus 

proximis dicbus supradictis ad facies memoratarum villarum  Kwbli Pomlen Ench Inanch in 

predicto Comitatu Abawyuariensi, Georgius autem  filius Pauli de Zombor cum eodem nostro 

testimonio ferys secunda tercia et  quarta similiter post se se et inmediate sequentibus ad 

facies sepefatarum  villarum Alsowbenye Felsewbenye alio nomine Erdewbenye et Zegy 

vocatarum,  quippe dominicus prefato nostro testimonio presente ferys quinta sexta et  

sabbato videlicet in vigilia penthecostes ville Raas vocate in Comitatibus  suprascriptis 

habitarum et existencium ac cunctarum vtilitatum et  pertinenciarum predicti Castri et 

Ciuitatis Tributi et villarum suprascriptarum  vniuersis vicinis et commetaneis omnium 

predictorum inibi legitime conuocatis  et presentibus accedendo  pretitulatos Paulum Banum 

Besseni de Ezdege ac magistrum Stephanum filium  Gregory de Berench iamdictos in 

dominium eiusdem Castri Ciuitatis et Tributi in  eadem exigi consueti necnon villarum iam 

prescriptarum ac cunctarum pertinenciarum et vtilitatum omnium supradictorum 

introduxissent pretactumque  Castrum cum supradictis Ciuitate Tributo et villis cum vniuersis 

vtilitatibus et pertinencys eisdem sub premissis concambialis permutacionis ac noue regie  

donacionis titulis statuissent perpetuo possidendum tenendum paritet et  habendum, congruis 

diebus et horis ad id aptis et sufficientibus in facie  premissorum commorando nullo penitus 

contradictore apparente. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes 

concessimus litteras nostras priuilegiales appensione sigilli nostri maioris et autentici 

communitas et alphabeto intercisas. Presentibus tamen Briccio preposito, Johanne de Sutha 

Cantore, Johanne Custode dominis, Item Nicolao de Borsod, Jacobo de Patha, Johanne de 

Pankotha, Ladislao de Tarchafew, Andrea de Borswa Archidiaconis et alys multis vitam 

ducentibus in dicta ecclesia nostra iugiter deo famulantibus. Datum sedecimo die diei 

Introduccionis et Statucionis prenotatarum, Anno 

domini Millesimo Quadringentesimo decimo. Regnante 

predicto Serenissimo principe domino nostro 

Sigismundo dei gracia Illustri rege Hungarie, venerabili 

in xpo patre domino Johanne permissione diuina 

Archiepiscopo Strigoniensi, Collocensi ecclesia tunc 

vacante, Sedeque Episcopali dicte ecclesie nostre 

protunc errante.
271

 

  

 A tornai vár első írásos említése 1357-ből szár-

mazik, miszerint a Tekus család Tornai ága ekkor kapott 

engedélyt a vár felépítésére. A Tekus család már a 13. 

században a Tornai uradalom egyik nagybirtokosa volt. 

A tornai uradalom, és a majd később kialakuló Torna 
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megye központja Szádvárban volt. Szádvár a Tekusok birtoka volt, melyet a század végén 

Aba Amadé csikart ki tőlük. A 

Tekusok egy nagy és erős központ 

nélkül maradtak. 1340 –ben aztán a 

Tekus család hatalmas birtokai két 

részre oszlottak. Egyik a Tornai, a 

másik pedig a Szalonnai ágra szállt. 

Tekus (Tornai) János mint a tornai ág 

feje felvette a Tornai nevet. Az ő fiai 

kaptak engedélyt a Tornai vár felépí-

tésére, és így a Tekusok Szádvár el-

vesztése után újra egy erős központtal 

rendelkeztek. A vár felépítésén kívül 

az ő nevükhöz fűződik a Tornai temp-

lom építése is. Tornai János 1406 -ból származó síremléke ma is a templom szentélyében ta-

lálható. A család 1406-ban fiú örökös nélkül kihal. Ekkor a Tekus család Szalonnai ága tart 

igényt a várra és a hozzá tartozó birtokokra. Zsigmond király azonban nem tette lehetővé jo-

gos birtokaik visszavételét. Amint láttuk, Zsigmond 1410-ben a várat Özdögei Besenyő Pál 

szlavón bánnak és Berencsi Sáfár Istvánnak adományozta, iletve. Kőkaporca váráért cserébe. 

Tudniillik a magyar trónért folyó hatalmi harcok idején Özdögei Besenyő Pál Zsigmond olda-

lán, míg a Tekus család és a Szádvárt birtokló Bebekek pedig László oldalára álltak. Így ke-

rült ki Torna a Tekusok kezéből. Torna vármegye központja ekkoriban kerülhetett át Szádvár-

ról Tornára1436-ban Besenyő Pál halálával a Tornai birtok teljes egészében Berencsi Sáfár 

Istvánra száll. Fia Szilveszter újra felveszi a Tornai nevet, ezzel ők már a második Tornai 

család. Ők a jászói monostor birtokainak folyamatos pusztítása miatt negatívan szerepelnek 

Torna történelmében. A jászói apát többször is panaszt tett a Tornai ispán kihágásai ellen, de a 

rablások tovább folytatódtak.
272

 

 

1414. Ápr. 20.  

„A győri káptalan többek között János győri püspök, Bessenyő Pál, volt szlavón bán, 

Berencsi Bessenyő István királyi sáfár közbenjárására elengedi János wloclaweki püspök, 

pannonhalmi gubernátornak száz dénármárkányi, a monostornak kétszer ötven dénármárká-

nyi homagium-át, továbbá mindkettőjüknek 182 dénármárka bírságaikat, amelyeket Abda 

birtok (Győr m.) és a rábcai révvám elfoglalása miatt keletkezett perben róttak ki reájuk; ki-

köti azonban, hogy 350 százdénáros új forintot fizessenek neki, addig pedig, míg eleget tesz-

nek kötelezettségüknek, Csanak birtokot (Győr m.) adják át neki minden jövedelmével 

együtt.”
273

 

 

1415—1418. Győr. 
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„ Bessenyő Pál volt szlavón bán arra kéri a soproni polgármestert és városbírói, hogy 

legyenek jelen annál az elszámolásnál, amelyet familiárisa végez az udvarmesterrel és 

Fraknói grófokkal a mult évi dézsma ügyében.”  

 

„Providi viri, amici nostri sincere dílecti! In factis decimarum anni preteriti pro 

racione facienda cum magistro eurie ac comitibus Wilhelm o et Paulo de Forchtenstain 

nobilem virum Sigismundum de Salamon, familiärem nostrum dilectum ad Suprunium 

transmittimus. Et quia vestre amicicie in facienda racione sumpme necessarii sunt, vestras 

igitur amicicias dili-genter requirimus, quatenus prefate racioni ponende interessé velitis 

nostre amicicie ob respectum. Datum Jaurini, in die Undecim milia virginum. 

Paulus Bissenus, 

alias regni Sclavonie banus.”
274

 

 

1415. július 2. Zsigmond király oklevele 

 

„Zsigmond király meghagyja az egri káptalannak, hogy Ezdegei Pál volt szlavón bán 

panasza tárgyában, mely szerint Pel/sőci János tárnokmester szendrői várnagyai sltamma 

Recsky Tamás és Csányi|Imre az ő Tornai János nevű jobbágyát Rudabányán a piacon ma 

elfogták és kifosztatták, tartson vizsgálatot.” 

„Zsigmond király meghagyja a jászai konventnek, hogy Ezdegei Pál volt szlavon hán 

panasza tárgyában, mely szerint Pelsőci Imre vajda fia, László éé Detre nádor fia Miklós 

szárdi várnagyaikkal szilasi és szentandrási jobbágyaikkal az ő Rákó birtokáról a szénát elvi-

tették és a bírtok határának nagy részét Szentandráshoz és Szilashoz elfoglaltatták, tartson 

vizagálatot és idézze meg az alpereseket.”
275

 

 

1416. Júl. 26. Buda.  

 

„Garai Miklós nádor előtt Ozorai Pipo temesi ispán, Bessenyő Pál volt szlavón bán és 

Palóci Máté diósgyőri várnagy mint fogott bírák ítélete alapján Bebek (István fiának: László-

nak fia) János tárnokmester, (Imre vajda fia:) László, (Detre nádor fiai:) Péter és Miklós, 

Csetneki Miklós és rokonai - köztük László esztergom-szentgyörgyi prépost - kibékülve Gömö-

ri Lászlóval, megállapítják Rakon-cás másképp Szénégető vagy Újfalu és Szalócháza nevű 
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 Turnhofér Tamás polgármester az 1409—1419. közti években többször hivataloskodott együtt Schekan Pál 

városbiróval. Miután Bessenyő Pál volt szlavón bán csupán János győri püspök halála után avatkozhatott bele a 

dézsma ügyébe, kitől viszont 1413-ban még levelet közöltem (1. okmánytáram I. 2. 68. 1.), Borbála királynő 
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275

 Középkori Magyarországi Levéltár 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

128 

birtokaiknak a Körös, Rudna, Berzéte birtokoktól elválasztó határát, megegyeznek, hogy Gö-

möri jobbágyai a Pelsőchegy tetején levő szántókat tovább használhatják, kilenced helyett 

azonban a Bebekeknek és a Csetnekieknek félkilencedet, azaz 18 kepe után egy kepét adnak, 

ha négy évig elhanyagolják a szántókat, ezeket a Bebekek és Csetnekiek saját jobbágyaiknak 

juttathatják, Gömöri jobágyai használhatják az erdőt, de csak saját céljukra, nem pedig el-

adásra vagy szénégetésre, s ugyanők további irtást sem létesíthetnek.”
276

 

 

1416. Bogát 

 

„Pederi Dénes fia Egyed és Bogáthy András neje felszólítják Schekan Pál soproni 

városbirót, hogy azt a királyi oklevelet, amely Rákos és Szombathely várak átadására vonat-

kozik, e soraik átadójának kézbesítse.”  

 

„Salutacione premissa. Amice noster karissime! Noverit vestra probitas, quomodo 

litteras regiales apud vos habitas, quibus castra Sabariense et Rakus resignavimus ad1 manus 

magnifici viri Pauli condam bani, per latorem presencium nobis destínare velitis, pro quibus 

semel apud vos transmísimus et non restituistis. Igitur petimus vestram probitatem et 

amiciciam intime, quatenus per latorem presencium nobis destinare velitis. Si autem in 

premissis moram feceritis, sicut commisit Paulus banus per vos, vestra probitas et amicícia 

nobis portare velit.  

Scripta in Bogath, anno presenti.  

Egidius Dionisi de Peder  

ac consors Andree de Bogath”
277

  

 

1419. jún. 1. Kassa.  

 

„Zsigmond király a Miklós fia Antal, Péter fia János és Maryas fiának Lászlónak a fia  

Jakab markusfaívi nemesek és más részről Igló város közt határfoglalás és egyéb hatalmas-

kodás miatt folyó pereskedést barátságosan akarván megszüntetni, megbizza Ezdege-i Pál 

szlavon bánt, Brezowyehe-i Henrik fia Péter kir. kincstartót és Zelew-i János orsz. bírói 

itélőmestert, hogy a szepesi káp-talan kiküldöttje jelenlétében a markusfalvi és iglói határt 
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járják be, azt okievek, ezek hiányában meghiteltetett tanúk vallomásai alapján állapítsák és 

jelöljék meg.”
278

 

 

1420. július 2. Torna. Ezdegei Bessenyő Pál oklevele 

 

„Ezdege-i Byssenews Pál szlavón bán tudtul adja Caza-i János vajda fia Péter Somo-

gyi, Abod-i,  Boldwa-i, 

Muchon-i, Harnoch-i, 

Iwan-i, Simonyi, 

Gasthethe-i, Kyrth-i, és 

Zobok-i jobbágyainak, 

hogy Capolla-i Desew 

mester fiaival, Lászlóval és 

Jánossal egyezséget 

köfcött és a nevezett bir-

tokrészeket átadt a nekik: 

fogadják őket, mint urukat és engedelmeskedjenek neki.” 

 

Az első írásos adatok a tornai Nagy-

boldogasszony templomról 1274-ből származnak. 

Akkor és a középkorban végig Szent Egyed tisztele-

tére volt felszentelve, később változtatták meg a 

templom titulusát Nagyboldogasszonyra. A jelenlegi 

szentély a Tornay család idejében épülhetett, a 14. 

században. 1420-körül a teljes szentélyt az akkori 

kegyúr, Özdögei Bessenyő Pál megbízásából fres-

kókkal látták el.
279

 

 

A tornai freskó részletei
280
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 Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. (Budapest, 1899.) 
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Vajon ki lehet a freskórészleten látható férfi, aki a katonái mellett áll és kardját tolja a hüve-

lyébe? Talán a birtokos várúr, Ezdegei Bessenyő Pál? Ez így bizonyosan egy nagyon merész 

kérdés, de talán nem egy „ördögtől való eretnek” gondolat! A középkorban és később is volt 

rá számos példa, hogy a megbízó, a mecénás, saját alakját, arcképét rátetette a művésszel a 

műalkotásra. Vagy esetleg a másik lépen levő személy Ezdegei Bessenyő Pál? 

Talán ugyanezt gondolja Dr. Juhász Attila
281

 tornai plébános úr is és célzatosan ezeket a rész-

leteket küldte el e munkám illusztrálásához? 

A freskók, a tornai kehely mellett, Ezdegei Bessenyő Pál első ismert jelei műpártolásának, és 

vallásosságának, nem is akármilyenek, igazán arisztokratához méltóak. 

 

1423. 12. 8. A Nyitrai káptalan oklevele szerint 

 

„A nyitrai káptalan bizonyítja, 

hogy Gimesi Forgách Péter fia For-

gách György a maga és név szerint 

felsorolt édestestvérei és atyai nagy-

bátyjai nevében protestált az ellen, 

hogy atyja: Péter és Forgách Miklós 

fia Imre az õ tudta és megkérdezése 

nélkül, sõt akarata ellené-

re Ezdegei Besenyõ Pál volt szlavon 

bánnal és Berench-i Gergely fiával: 

Besenyõ István mesterrel, királyi 

"dispensatorral" a Nyitra megyei 

Komyathy és Berenc possessiók határaira és a közöttük fekvõ Taran földre vonatkozólag bé-

kés egyezséget kötött az õ és társai kárára; egyben Pétert és Imrét ettõl az egyezségtõl eltiltja, 

eltiltja egyben a szóban forgó földek elidegenítését és a határok megváltoztatását.”
282

 

                                                           
281

 A tornai plébánia középkori alapítású, de a plébánia elindulásának az éve ismeretlen. Az oklevelekben először 

1274-ben szerepel. A tornai egyház kezdettől fogva az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, de 1776-ban az 

újonnan alapított rozsnyói püspökséghez került. Mindkét egyházmegyében Torna esperesi és egyben főesperesi 

székhely volt.  Dr. Juhász Attila. 1974. január 28-án született Kassa-Sacán. Gyerekkorát Tornán töltötte. Tanul-

mányok Magyar Tannyelvű Alapiskola – Torna, Vegyészeti Szakközépiskola – Pozsony, 1992: érettségi. Érseki 

Hittudományi Főiskola – Eger, 1998: diploma – teológus-lekész szakon. Università Pontificia Salesiana – Roma.     

2001: baccalaureátus – ifjúságpasztoráció és kateketika szakon; 2002: licenciátus – ifjúságpasztoráció és 

kateketika szakon; 2010: doktorátus – pasztorális teológiából. Pontificia Università Gregoriana – Roma, 2002-

2005: egyháztörténelmi tanulmányok. Károli Gáspár Református Egyetem – Budapest, 2008-2010: mentálhigié-

niai tanulmányok. Diakónus-szentelés: Eger, 1997. június 21. Felszentelte: Dr. Seregély István egri érsek. Dia-

kónusi gyakorlat: Németország, boxbergi plébánia. Papszentelés: Eger, 1998. június 20. Felszentelte: Dr. Sere-

gély István egri érsek. Kápláni szolgálat: Rimaszombat, 1998. július 1. – 1999. június 30. Posztgraduális képzés: 

Róma, 1999. július 1. – 2005. február 28. Lelkipásztori szolgálat, különböző olaszországi plébániákon és a 

Kirche in Not segélyszervezetnél. Lelkipásztori szolgálat: Németország, Spaichingen, 2005. március 1. – szep-

tember 30. Plébániai kormányzó: Rimaszécs, 2005. november 6. – 2007. november 30. Plébániai kormányzó: 

Torna. Kinevezése a tornai plébánia élére: 2007. december 1. Beiktatása, lelkipásztori szolgálatának kezdete: 

2008. január 1. A felújított plébánia-épület felszentelése: 2009. november 15. Egyéb kinevezések 2009: Szlovák 

Püspöki Konferencia Magyar Hitoktatási Albizottsága a rozsnyói egyházmegye képviselője. Egyéb tevékenység: 

2007: a Hereditas polgári társulás elnöke; 2009: a Boldogasszony alapító főszerkesztője 
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1424. 07. 5.  A Jászói Konvent oklevele 

 

„A jászói konvent jelenti Zsigmond királynak, hogy parancsára lefolytatott vizsgálat 

szerint Ezdegei Pál, volt szlavoniai bán tornai várnagya, Horwath György különbözõ hatal-

maskodásokat követett el György prépost és a szepesi káptalan ellen.”
283

 

 

1425. 04. 21. Zsigmond király oklevele 

 

„Ezdegei Besenyõ Pál volt bán perét Barcz-i Balan-i János ellen, aki az Abauj megyei 

Alsomera possessio részére történõ statuciójának ellentmondott, az országnagyok határoza-

tából Szent György nyolcadára
284

 halasztja Zsigmond király.”
285

 

 

  

1428-ban Özdögei Besenyő Pált már, mint Torna megye főispánja említik, székhelye 

pedig Torna vára lehetett. 

 

1429. Pozsony, szept. 14.  

 

„Zsigmond király értesíti a soproni polgárokat, hogy képviseletében Bessenyő Pál volt 

szlavón bánt bízta meg a sopronmegyei közgyűlés megtartásával, aki előtt összes sérelmeiket, 

különösen Kelemen győri püspök ellen hangzókat, orvoslás céljából panaszolják fel.” 

 

„Sigismundus dei grácia Romanorum rex, semper Augustus ac Hungarie, Bohemie, 

Dalmacie Croacie etc. rex. Fideles dilecti! Ecce transmittimus illac ad vos fidelem nostrum 

magnificum Paulum Bissenum, alias regni nostri Sclavonie banum ad celebracionem 

congregacionis generalis in comitatu Soproniensi fíerí debendam, cui omnes iniurias, 

molestias, dampna et quevis nocumentorum genera per quoscunque vobis et signanter per 

                                                                                                                                                                                     
282

 Magyar Országos Levéltár 
283

 Magyar Országos Levéltár 
284

 Május 1. a mai naptár szerint. 
285

 Magyar Országos Levéltár 
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reverendum in Christo patrem dominum dementem episcopum Jauriensem hucusque illatas et 

irrogata, racione quarum vos sepesepius nos infestastis, nostre maiestatis in persona suo 

modo enarraare et exprimere ac omnia ea, que ipse Paulus banus nomine nostro regio vobis 

dixerit, facienda debito effectui mancipare debeatis et aliud non facturi, Datum Posonii, in 

festo Exaltacionis sancte crucis, anno domini millesimo CCCC m o vigesimo nono.” 
286

 

 

1434. november 9.  

 

„Zsigmond király bizonyitja, hogy Ezdegei Bessenyő Pál fia Miklós Nógrád, Heves és 

Borsod megyei birtokokat, valamint Kewrews birtokát 6500 forintért kapta zálogba. Ezdegei 

azonban Lököshaza és Bánréve (Gömör m.) birtokokat Balogi Alt fia Györgynek engedte át, 

azonban ő a teljes zálogösszeg visszafizetésére kötelezte magát.”
287

 

 

1435. november 11 előtt.  

 

„Zsigmond király biztosítja Ezdegei Besenyei Pált és utódait, hogy azon 6500 forintot, 

amelyet Bánréve és Gede és tartozékai (köztük Kewrews Pest, Nyárád b. Heves m.) zálogösz-

szege gyanánt Balogi Alt fiának Györgynek elengedett, ő és utódai neki megtérítik."
288

 

 

1435. november 11 előtt.  

 

„Zsigmond király az Ezdegei Besenyei Pál volt szlavon bán fia Miklós által bemutatott 

oklevelekből meggyőződvén arról, hogy neki teljes joga van az alábbi birtokokra: Gömör m. 

Lökösháza, Bánréve b. Gede vr., Gedealja f., Gunyö f., Kisfalu, Csákfalva, Dusa, Geztete, Leh 

f., Zagyvafő puszta vár, Gánch b.; Nógrád és Hont m. Inazow, Szenterzsébet b., Monostorsáp 

f., Egeg b.; Borsod m. Karsowb.; Abauj m. Monay, Szolnok, Becse b. Pest m. Kőrös b. vám-

mal; Heves m. Nyárád vámmal, őt azon birtokban megerősíti.”
289

  

 

 1435-ből királyi oklevél tanúsítja a bánrévei birtok adásvételének részleteit. Ekkor a 

zálogbirtok Ezdegei Bessenyő Miklósra (Pál fia) szállt.
290

  

 

                                                           
286

 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 2. kötet, Oklevelek és levelek 1407-től 1429-ig. 

(Sopron, 1923.) 
287

 Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták, 1002–1437. (Budapest, 1982. Pest Megye 

Múltjából sorozat 5.) 
288

 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.) 
289

 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.) 
290

 Az említett oklevél szövege a későbbiekben szerepel. (RZ) 
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Ezdegei Bessenyő Pál 1436-ban halt meg, s mivel egyetlen fia: Miklós, még apja éle-

tében elhunyt, így családjuk kihalt.
291

 

  

A híres tornai kehely is Bessenyő Pálhoz köthető! 

Nagy Lajos lányának, Mária királynénak egykori tulajdonosként való szerepeltetése 

merült fel a Hazai Tudósítások 1807. évfolyamában közölt, a tornai templom ezüst kelyhéről 

szóló írásban. A szerző a kehely részletes leírása után kitért az emlék eredetének kérdésére is. 

Azt a vélekedést, mely szerint az ötvösmű II. András feleségének, a Bánk bán által meggyil-

kolt Gertrudisnak „ajándéka” lett volna, teljesen elvetette, „mert Andrásnak 3 feleségei 

közzül eggy sem volt Mária nevezetű, ez a’ kehel pedig 

Mária kegyességére utal.”  

 

A tornai kehely 

 

Elfogadhatóbbnak véli azok feltevését, akik 

„Nagy Lajos” leányát, Maria királynét, ki 1382 tájon 

kezdett uralkodni, mint ezen kehelnek szerzőjét, tisztelik. 

Ezek vélekedésének kedvezni látszottak a 14-dik század-

ból reánk maradott szép régiségeknek hasonló maradvá-

nyai.”Ismertet ugyanakkor egy újabb nézetet is, amely 

szerint a kehely IV. Béla özvegyének, Laskaris Máriának 

„jótevőségétől származott” volna. Bár a szerző neve nem 

szerepel az újságban, személye az újabb kutatások alap-

ján azonosítható. A cikk szövege pontosan megegyezik 

ugyanis azzal a le-

írással, amely az Országos Széchényi Könyvtár Kézirat-

tárában található „Collectio Manuscriptorum argumenti 

varii...” című kolligátumban olvasható. Ezt a történeti 

feljegyzéseket is tartalmazó kéziratot 1856-ban Veszerle 

Jószef özvegye ajándékozta a könyvtárnak, a tornai ke-

helyről szóló tudósítás szerzője tehát a tudós numizmata 

volt. 

A kehely egyik oldala és talpa.   

Felül a királynő képe,  

alul az Ezdegei Bessenyő címer
292

 

 

 

                                                           
291

 Az Ezdegei Bessenyők zálogbirtoklása után Bánréve település birtokosai a „Nehei‖ nemzetségből kiágazott 

„Bánrévi‖ nemzetséghez tartozók lettek egészen a XVI. század második feléig. 
292

 Dr Lővei Pál  Néhány címeres emlék a 14 - 15. szátadból. Művészettörténeti Értesítő 1991. 
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A kehely készíttetője egyébként az ötvöstárgyon található címer alapján Özdögei Be-

senyő Pál horvát-szlavón bán volt, aki hivatalát a 15. század elején viselte. A kehely a Hazai 

Tudósítások-beli írás megjelenése után néhány évvel, 1815-ben buzini 

gróf Keglevich Jánosnak, a templom kegyurának ajándékaként a 

Nemzeti Múzeum gyűjteményébe 

került.
293

 

 

Zsigmond király második 

felesége, Cillei Borbála 

 

 

Ezdegei Bessenyő Pál  

bán címere 

 

 

A nőalakot később Varjú Elemér
294

 a Forgách család 

címereként határozta meg. Erre alapot a család, hasonló, hármas halomból kinövő, szembené-

ző, koronás női mellképet ábrázoló címerpajzsa adhatott, amely például Forgách Gergelynek, 

Ioannes Fiorentinus szignatúrájú, 1515-ös évszámú, egykor Felsőelefánton (Horné 

Lefantovce) őrzött sírkövén látható. A vélekedést H. Kolba Judit
295

 cáfolta meg azzal, hogy a 

Forgáchok ezt a címerváltozatot csak a 16. század elejétől használták, 15. századi címerük 

ettől eltért. Kolba Judit végül nem vetette el „a pajzs alakú mező" Borbála királynéra utaló 

voltának feltevését, és megbízónak a királyt, esetleg a királynét tartotta. 

A megoldás kulcsát maga az 1987-es, Zsigmond-kiállítás szolgáltatta. A diplomatikai részen, 

az Albert osztrák herceg és az országnagyok által 1424. május 25-én kiadott oklevél (Orszá-

gos Levéltár, Dl. 39.284) pecséteinek kiállított másolatai között volt ugyanis egy, amely a 

kehely címerével egyezőt mutatott, ez pedig Özdögei Besenyő Pál volt szlavón bán 

gyűrűspecséte volt! 
296

 

A bizonyítást tehát Dr Lővei Pál végezte el egyértelműen. A címer tehát Ezdegei Bessenyő 

Pálé! 

 

„[…] Végül a Tornáról származó, bevett elnevezéssel Forgács-kehelyként emlegetett 

ötvösremekről, amelynek talpfelületén fekete zománcos címerpajzsban koronás, növekvő nő-

                                                           
293

 http://epa.oszk.hu/00000/00021/00040/mksz2004_1_04.htm 
294

 Varju Elemér (Felsőludány, 1873. okt. 14. – Budapest, 1944. dec.): művelődéstörténész, az MTA levelező 

tagja (1915). Egyetemi tanulmányai elvégzése után 1898-ban a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) szolgálatába 

lépett. 1908-ban Kassára került, a Felsőmagyarorszgi Múzeum ig.azgatója lett. 1913-ban visszatért Budapestre 

az MNM érem- és régiségtárának élére. Ő fedezte fel a gyulafehérvári verses glosszákat, az egyik legrégibb 

magyar nyelvemléket. Szerkeszti a Turul című folyóiratot (1901 – 1908) és 1915 után az Archaeológiai Értesítőt. 

Egyik szerkesztője volt az 5 kötetes Magyar Művelődéstörténetnek. 1927-től a Magy. Heraldikai és Genealógiai 

Társaság másodelnöke. 1934-ben vonult nyugalomba. Lefordította Szt. István király legendáit (Bp., 1928) és 

bevezető tanulmányt írt hozzá. Főbb művei: A gyulafehérvári Batthyány könyvtár (Bp., 1899); A Szalók-

nemzetség (Bp., 1902); Oklevéltár a Losonczi Bánffy-család történetéhez (Bp., 1908); Az Árpádok ábrázolása 

(Bp., 1908); A Szent Korona (Bp., 1922); Szent István koporsója (Bp., 1930); Magyar várak (Bp., 1932).  
295

 H. Kolba Judit régész-muzeológus 
296

 Dr Lővei Pál Néhány címeres emlék a 14 - 15. szátadból. Művészettörténeti Értesítő 1991. 

http://epa.oszk.hu/00000/00021/00040/mksz2004_1_04.htm
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alak látható (Budapest,1987. II.416–417. [Ö.9. sz. — Kolba Judit]; Budapest,2006. 390–391. 

[4.100. sz. — Kiss Etele]), Lővei Pál bebizonyította, hogy nem a Forgácsok, hanem özdögei 

Besenyő Pál megrendelésére készült, így a rajta feltüntetett címer sem hozható kapcsolatba a 

Forgács családdal […]”
297

 

 

 

 

1402-es pecsét vázlata
298

 

 

 

 

 

1404. január 4. pecsét
299

 

 

 

 

 

 

Az 1404-es pecsét már ettől annyiban 

tér el, hogy a pecsétet osztó gyűrűk közötti 

mezőben, körív mentén a felirat:  

 

S PAULI BISSENI 

 

Az 1420. július 2-i pecséten – bár erősen töredékes – a mellalak még dőlt. Az 1420. 

októberin viszont már – bár ez is csak egy maradék részlet – talán a mellalak dőlése meg-

szűnt.  

Az 1424-es pecsét viszont már egyértelmű, a királynői mellalak a pajzsban nem dől. 

Ez a pecsét is az előzőekhez hasonló méretű és kialakítású. A körgyűrű mezőben a felirat:  

 

PAULUS BISSENUS DE EZDEGE  

 

                                                           
297

 Dr Körmendi Tamás: A Hontpázmány nemzetség címerváltozatai a középkorban 
298

 Dr. Lővei Pál úr, kérésemre volt szíves rendelkezésre bocsátani, azt a cikkét, ami a kutatás eredményeit fog-

lalta össze. Ez úton is köszönöm! (Dr Lővei Pál: Néhány címeres emlék a 14 - 15. szátadból. Művészettörténeti 

Értesítő 1991) 
299

 Országos Széchenyi Könyvtár. A középkori Magyarország adatbázisa 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

136 

Összességében a címerben elhelyezett királynői koronás mellalak és a különféle ko-

rokból származó pecsétek ugyanezen alakjai igen jó egyezést mutatnak. A pecséteken látható 

koronás királynői mellalak is azt bizonyítja, hogy az ugyanilyen ábrázolású tornai kelyhen 

levő címer Ezdegei Bessenyő Pál báné. 
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Bánréve nevének megoldásai 
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„Semmi nincs elrejtve, ami nyilvánossá ne lenne,  

sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne jönne.”300 

 

Szánjunk ezek után egy kevés időt arra, hogy megvizsgáljuk, Bánréve település név-

adója tényleg Ezdegei Bessenyő Pál bán-e? 

Bánréve elődje Nehe (Kisnehe) település volt. 

Nehe első említése IV. (Kun) László király okleveléből derül ki, melyben 1281-ben 

várjobbágyokat emel nemesi rangra. 
301

 A településnév az itt birtokos család, a Neheiek nevé-

ből ered, egyes források szerint. Lehet, hogy ez így volt, de ez aztán egy nagyon nagy kérdés. 

Inkább hajlok arra, hogy a Neheiek vették fel a település után a nevüket, és nem éppen fordít-

va történt! A Nehe településnevet már 1281-es iratokon is láthatjuk, amíg az első Nehei csa-

ládnévvel csak 1337-ben találkozhatunk! 

 

„Lajos király szóról szóra átírja és megerősíti László király 1281-i privilégiumát 

a Nehe-i várjobbágyok számára.”
302

 

 

„A Nehe falubeli Weechk, Chombold fia: Borouch, Paska fia: Miklós, Boda fia: Jobus 

és Péter fia: István Gumur-i várjobbágyokat Nehe falubeli s minden más örökölt és szerzett 

birtokaikkal együtt kiveszi a várjobbágyság és a gömöri ispán joghatósága alól s a királyi 

serviensek közé emeli.”
303

  

 

A következő dátum 1318. 

 

„[…] Nehe egyháza csak 1318-ban létesült.[…].”
304

  

 

Egy ugyancsak 1318-ból fennmaradt oklevél, amely imaház [kápolna, templom?] épí-

téssel kapcsolatos torzsalkodást tartalmaz. 

 

„Kilián gömöri főesperes előtt a nehei, szentkirályi, lóczi és hamvai nemesek a szent-

királyi plébánia jogainak sérelme nélkül, egy kápolna fölépíthetése iránt kiegyeznek.”
305

  

                                                           
300

 Biblia 
301

Királyi serviens Az ispán és a várjobbágyok között elhelyezkedő réteg volt a szervienseké vagy királyszolgáké 

(serviens, minister), akik különböző, köztük egyedi feladatokat láttak el. 
302

 Kivonatos szöveg). Bebek Imre országbíró 1390. március 3. – Regeszta forrása: OL regeszta DIPLOMATI-

KAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Magyar nemzeti 

múzeumi törzsanyag (Q 10) 
303

 Tartalmilag átírta: I. Lajos 1361. márc. 5-i átírása alapján Bebek Imre országbíró 1390. márc. 3. (Dl. 50.405.)  
304

 B Kovács István: Gondolatok Gömör vármegye kialakulsáról. A Hermann Ottó Múzeum évkönyve 37. (1999) 
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„A    gömöri  Nehe várjobbágyi eredetű nemesei a Mindenszentek tiszteltére állított ká-

polnájukban (1318-ban) önmagukat és javaikat akarják a nyugtalan időkben oltalmazni  ( ...  

in predicto oratorio cum sms rebas conservare possent), kötelmeik megszabása után a  

gömöri esperestől meg is kapják a hozzájárulást.”
306

   

 

1381. évre vonatkoznak Ila Bálint
307

 megállapításai. 

 

„… Banreue, Banrewe, Banrew, Banrewe alio modo Nehe.
308

 

A helység Nehe határában települt. Neve 1381-ben tűnik fel, mint a Sajó egyik révének elne-

vezése (Rozsnyói püsp. lt. Átírva Garai nádor által 1384-ben) 

1427-ben pedig a Nehéből kivált új falut is Bánrévének nevezi az adóösszeírás. Névadónak 

Ezdegei Bessenyő Pál szlavon bánt kell tartanunk, akinek Nehén hosszabb ideig zálogbirtoka 

volt. A rév a bán átkelő és kijáró helye lehetett saját birtokrészéről…”
309

 

 

Sajnos Ila Bálint sem adja meg azt a támpontot időben, hogy az elnevezések mikoriak az ok-

leveleken. 

A Bánréve falunévre a Katolikus Lexikon szintén az 1381-es évet hozza, míg Borowszki az 

1427-et! 

 

Ennyit előzetesen és innen vizsgálódjunk tovább! 

Bánréve nevével, névadójával kapcsolatos kérdés változatlanul foglalkoztat. Jelenleg nézete-

im szerint két lehetséges megoldás létezik e kérdésre. 

Itt is szeretném azonban leszögezni, hogy az 1381-re datált és számos forrásban szereplő ok-

levelet eddig nem tudtam elolvasni és megvizsgálni! Nagyon érdekes lenne tudni, hogy a te-

lepülés neve milyen formában íródott ezen az oklevélen!  

 

 

                                                                                                                                                                                     
305

 Nagy Imre: Anjoukori okmánytár Codex diplaticus Hungaricus Andegavensis.  (1301-1321)  Zöld selyem 

zsinóron függött pecsétje elveszett; eredetije a N. Múzeumban. Közli: Nagy Gyula.  

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=10&a=rec 
306

 Mező András: A patrociniumi helységnevek keletkezése (7. oldal) 
307

 Ila Bálint (Kunszentmiklós, 1903. február 15. – Budapest, 1975. augusztus 17.) történész, levéltáros. 1927-

ben Eötvös kollégistaként a Budapesti Tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori diplomát. 1927-től húsz 

hónapon át volt a Bécsi Magyar Történeti Intézet belső tagja. Itt a levéltárban dolgozott. 1930-1969 között, egé-

szen a nyugdíjazásáig a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt. Megszervezte a mikrofilmcsoportot, melyet 

éveken át vezetett. Főként a középkori oklevélgyűjteményeket vizsgálta, húszezernél több középkori oklevél 

regesztáját készítette el. Feldolgozta Gömör vármegye történetét, majd a megyei történeti lexikonok (Veszprém, 

Zala, Vas) elindításával új történeti műfajt teremtett. Értékesek népesedéstörténeti és történeti statisztikai írásai 

és forráskiadói tevékenysége is: közzétette – többek között – a Thurzó-, a Dancs- és az Abaffy-család levéltárát. 
308

 Banrewe más módon Nehe. 
309

 Ila Bálint: Gömör megye II. kötet. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. 1944 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Nehe)&s=SORT&m=10&a=rec
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Első feltevés:  

Az 1381-es oklevélen már Bánréve a település neve, valamilyen korabeli, leírt formában 

 

Ebben az első esetben, ha az 1381-es oklevélen – bár ismét hangsúlyozom, hogy a sok 

helyen hivatkozott és emlegetett 1381. évi oklevelet én még nem láttam, sem eredeti szöveg-

gel, sem fordított változatban – Bánréve (Banrewe, Banrew, Banrev, Banreu, Banreue…) 

megnevezés van, akkor a név így egyértelmű.  

 Valamely bán tehát ekkor a településrész birtokosa, de ő nem lehet Ezdegei Bessenyő 

Pál, mert azt már láttuk, hogy 1381 környékén Ezdegei Bessenyő Pál még nem volt bán!  

Az majd csak 21 évvel később, 1402-ben lesz és ezt a hivatalát 1406-ig tölti be. Az, hogy ő itt 

1381 környékén birtokos lett volna már korábban, semmi sem zárja ki, de ebben az esetben 

nem ő az a bán, akiről „Bán-réve” neve származhat. Ráadásul Bessenyő Pállal kapcsolatosan 

igazából csak 1396. év utánról vannak oklevelek és ismeretek!  

Ha tehát Bánréve név szerepel az 1381-es oklevélen, akkor a bánok választéka a kö-

vetkező lehet. Ezt a névsort az Ezdegei Bessenyő családdal előbb – utóbb rokon családok, 

alapján állítottam össze, akik a kérdéses időben bánokat adtak az országnak és a térségben is 

voltak birtokaik:
310

 

 Macsói bánok: 

 Losonczi István  1390. V. 23-1392. III. 10; (1391: beregi ispán is,  

 Treutel Miklós  1394. IX. 24-1397. II. 25. 

 Erdélyi vajdák, akik szintén báni méltóságok voltak: 

 Gönyüi Tamás  1350-1351 

 Losonci László  1376-1385 

 Losonci László  1386-1392 

 Szörényi bánok:  

 Losonci István  1342. XII. 19-1349. XI. 5; (miháldi várnagy is)  

 Treutel János 1 376. I. 25-VI. 21. 

 Losonci László, ifj.  1387. II. 11-IX. 26; (temesi és csanádi ispán, 

Szlavónia főkapitánya, horvát bán is) 

 Losonci István   1387. II. 11-1388. I. 23; (temesi és csanádi ispán, 

horvát bán is) 

 

Az 1381 utáni bánokat Bánréve nevével kapcsolatosan bízvást kizárhatjuk e gondolat-

sornál. Magam részéről a Losonci családból származó bánokra fogadnék, mert sok apró, köz-

vetett jel erre mutat. E módon Losonci László és Losonci István látszanak valószínűnek. Az 

                                                           
310

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Adalékok Bánréve történetéhez. Ezdegei Bessenyő Pál bán.  
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erdélyi Csicsóvár birtoklása kapcsán láthattuk, hogy a Losonczi Bánffy család is lehet elvileg 

(Losonczi Bánffy Dénes). 

Bár ez így nem igazán bizonyít semmit sem, mert azokban az időkben a birtokok a ki-

rályra is szállhattak. A hűtlenektől a birtokokat elkobozták, aztán másoknak adták. Egymástól, 

akár idegenek is, vásárolhattak birtokokat, zálogba is adhatták, vehették. Még csak a családok 

települési helyei sem adhatnak teljes bizonyságot, mert amint azt láttuk az Ezdegei Bessenyő 

birtokok esetében is, azok az ország számos pontján voltak. 

Ebben az esetben tehát változatlanul nyitott kérdés, ki az a bánt, akiről az 1381-es ok-

leveles említésben, Bánréve a nevét kaphatta? 

 

 

Második feltevés:  

Az 1381-es oklevélen még csak Rew, Rev, Rév, Reu … a település neve 

 

Az emelegetett 1381-es oklevélen nem Bánréve és ennek akkori korabeli változata 

íródott, hanem csak az, hogy Rév (Rew, Rev, Reu, Reue…). Erre vonatkozóan találtam bizo-

nyítékot több helyen is. 

Még 25 évvel későbbi, 1406 körüli királyi oklevél is utal arra, hogy Rew [Bánréve] akkoriban 

igen jelentős vásárok helyszíne volt, mert ott komoly peres ügyekkel való, idézéseket kiáltot-

tak ki. 

 

 „…Az alperes a tárgyalásokról távolmaradt s csak most Szt.Jakab nyolcadán (aug. 1.) 

jelent meg, miután Keresztelő Szt. János születése előtti szombaton (jún.23.) Chychek 

opidumban, a következő vasárnap (24.) Rew
311

 birtokon, hétfőn (25.) pedig Gewmewr faluba 

n in tribus foris conprovincialibus diebus et locis in pretactis celebrari consuetis három vásá-

ron való kikiáltással megidéztette…”
312

 

 

 Egy másik idézett oklevél 1408-ból való és Gömör, valamint Torna vármegyék nádori 

közgyűléseivel foglalkozik. 

 

 „…A királyi parancs vétele után a nádor útitervet készített, majd értesítette a várme-

gyéket, hogy gondoskodjanak a közgyűlés összehívásáról, s közhírré tételéről. A kihirdetés 

szokásszerű vásári kikiáltás formájában történt meg, ennek fórumai egy 1408. évi oklevél sze-

rint Csetnek, Rév (Bánréve) és Gömör voltak. Zsigmond korában már egyre gyakrabban a 

                                                           
311

 Rew tulajdonképpen Bánréve, de csak a rév szerepel!!! 
312

 Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410): Második rész (1407–1410) (MOL kiadványai 2. 

sorozat: Forráskiadványok 4.1958) Révai Ferenc nádori helytartó 1549. jan. 23. okl.-ből. Leleszi konvent orsz. lt. 

Met. Cott. Gömör nr.1. O. L. Fkg 
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király nemcsak a nádornak adott parancsot, hanem az illető megye hatóságát is értesítette a 

közgyűlés megtartásáról…”
313

 

Ugyanezt erősíti meg a következő bejegyzés is, amely a középkori vásárok időpontjait sorolja: 

 

„…Putnok [Putnok, H] (csütörtök) – 1283: RA II/2-3. 316., vö. 1404;  

Rév [Bánréve, H] (vasárnap) – 1408;  

Rozsnyóbánya [Roznava (Rozsnyó), SVK] (szombat) – 1430: DL 16 753;  

Serke [Sirkovce, SVK] (kedd) – 1419: ZsO VII. 619. sz.;  

Szécs [Rimavska Sec (Rimaszécs), SVK] (szerda) – 1413;…”
314

 

 

Ezekben az időkben az okleveleken tehát a település neve nem Bánréve, hanem csak 

Rév!  

Amennyiben ezt tekintjük tényként, akkor egyértelmű, hogy Ezdegei Bessenyő Pál már lehet 

„Bán-réve‖ olyan birtokosa, aki már ekkora bán volt, itt birtokolt és ezért róla kaphatta a tele-

pülés a nevét. 

 

Ila Bálint, aki a Váradi Török család levéltárát is kutatta, egyik oklevele alapján meg-

állapította, hogy Bánréve csak a XV. század elején vált ki Nehe területéből, lassan azonban ez 

utóbbi név, feledésbe ment és az óta csak az előbbi él. 
315

 Mi viszont a XV. század eleje? 

 

1427-ből származó „kamarahaszna” (adó) összeírásokon ismét találkozhatunk a tele-

pülés nevével. Itt Nehe már „elpusztult falu” Bánréve mellett. 

 

„17. Bánréve (318). Birtokosai: Bánrévi Beke fia Miklós. Porták száma: 16. 

182. Nehe, Kis- (309): elpusztult falu Bánréve mellett. Birtokosai: Nehei (Bánrévi) 

Balázs. Porták száma: 6.”
316

 

 

Engel Pál egy másik munkájában, ami szintén a kamarahaszna adókkal foglalkozik, ta-

láltam.
317

 

                                                           
313

 A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 39. (2000) Havassy Péter: Gömör és Torna vármegyék nádori közgyűlé-

sei a 14-15. században 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_39/?query=szo%3D%28B%C3%A1nr%C3%

A9ve%29&pg=143&zoom=h&layout=s 
314

 Weisz Boglárka: Vásárok a középkorban Arcanum ADT (H Magyarország; SVK Szlovákia) 
315

 Ila Bálint: Gömöri levéltárak  
316

 Engel Pál: Kamarahaszna összeírások 1427. 1393.04.14. 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m

=14&a=rec 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_39/?query=szo%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29&pg=143&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_39/?query=szo%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29&pg=143&zoom=h&layout=s
http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=14&a=rec
http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=14&a=rec
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9.  Bánréve (40-41): ma BAZ m. B: Özdögei Besenyő Pál* és Bánrévi Balázs. 

(* Besenyő Pálra vonatkozó megjegyzés a könyvben: A jegyzékben csak „Báni" 

vagy „Pauli báni" alatt szerepel. Özdögei Besenyő Pál egykori horvát-szlavón 

bán kapta meg Ilsvai/Jolsvai György zólyomi ispán 1427 végén bekövetkezett 

halála után annak birtokait.
318

)  

Bánréve tehát 1420-30 körül válik olyan önálló településsé, amikor már beleolvad 

Nehe és a későbbi Kisnehe, amelyek ezek aztán lassan feledésbe mennek. A korábbi birtoko-

sok a „Nehei”-ek is lassan áttérnek a „Bánrévi – Nehei”, majd csak a „Bánrévi”, „Bánrévy‖, 

később „Bánrévei” vezetéknevekre. 

A Nehei vezetéknevű családokról még 1392-ben is találtam említést. Az első Bánrévi 

előnevet 1427-ben találtam (Bánrévi Beke Miklós), 1427-28, 1430. azok az évek, amikor a 

korábbi Nehei előnevű családból Bánrévi (Nehe-i) lett. [Bánrévi (Nehe-i) Balázs 

Az egyértelmű, hogy Bánréve településnevet én egy 1429-es, majd egy 1435-ös okle-

vélen láttam. 

 

1429. március 7. 

 „Az egri káptalan bizonyságlevele arról az egyezségről, melyet előtte Kezy-i Miklós 

fia László és Kalnow-i Etreh fia Mihály egyrészről, meg Banrewe-i, másként Nehe-i Balázs 

másrészről az első fél által a királytól adományban felkért, a Twrocz folyó mellett fekvő 

Lewkewshaza, másként Bekehaza possessió birtoklására és öröklésére vonatkozólag kötöttek 

és amelyhez az első fél név szerint felsorolt rokonai is hozzájárulásukat adták.”
319

  

 

Az 1435-ből származó okleveleken birtokjog odaítéléséről van szó. Ebből egyértelmű, 

hogy akkoriban ki volt a település ura.  

 

1435. november 11 előtt. 

„Zsigmond király. az Ezdegei Besenyei Pál volt szlavon bán fia Miklós által bemuta-

tott oklevelekből meggyőződvén arról, hogy neki teljes joga van az alábbi birtokokra: Gömör 

m. Lökösháza, Bánréve b. Gede vr., Gedealja f., Gunyö f., Kisfalu, Csákfalva, Dusa, Geztete, 

Leh f., Zagyvafő puszta vár, Gánch b. ; Nógrád és Hont m. Inazow, Szenterzsébet b., Monos-

torsáp f., Egeg b.; Borsod m. Karsowb. ; Abauj m. Monay, Szolnok, Becse b. Pest m. Kőrös b. 

vámmal; Heves m. Nyárád vámmal, őt azon birtokban megerősíti.”
320

 

                                                                                                                                                                                     
317

 C. Tóth Norbert: Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában II/391 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_2007/?pg=461 
318

 Engel Pál: A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV században 
319

 EGRI KÁPTALAN Régi jelzet: Q 197 DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P 

szekcióból) • Török család, váradi (Q 197) Pecsét: Függő. Eredeti, hártya + 18. sz. egysz. más., csonka f. p. 

Gömör m.: Lökösháza másként, Bekaháza helység, Bánréve, másként Nehe.– Regeszta forrása: OL regeszta 

(Ila) 
320

 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei. (Eredeti után Fejér X. 7. 653.1.), (Fejér X. 

7. 653. 1.) 655. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_2007/?pg=461
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1435. november 8. 

„Zsigmond király bizonyítja, hogy egy korábbi oklevelében a gömöregyei Lewkwshaza 

birtokot, valamint Banrewe egy részét Gede várával és az ehhez tartozó Gedeallya várossal, 

Gwnyw, Kysfalw, Chaakfalwa, Dusa, Geztete s más név szerint felsorolt helyekkel, 

Zaghwafew várát a hozzá tartozó, név szerint felsorolt helyekkel valamint más helyeket Nóg-

rád, Hont, Borsod, Abaúj, Pest és Heves vármegyékben 6500 arany forintért elzálogosította 

Ezdege-i Bissenus Pál fiának: Miklósnak és bár most Lewkwshazát és a Banrewe-i részt 

átengedte a király, kérésére Balog-i Alth fiának: Györgynek, a király biztosítja, hogy a fenti 

birtokok kiváltásánál a teljes 6500 forintot fogja neki kifizetni.”
321

  

 

Ilyen módon, tehát, ha a Bánréve megnevezés csak 1406 után jelenik meg először, 

Ezdegei Bessenyő Pál bánt már elfogadhatjuk Bánréve névadójaként. Úgy vélem az általam 

megismert oklevelek kivonatai alapján, hogy ennek a változatnak van realitása. Időben pedig 

ezt úgy tudom elhelyezni, hogy a korábbi Rév (Rew) településrész magába olvasztotta Nehét, 

majd Kisnehét is és ez valamikor 1420 után következhetett be.  

Bánrévét és a Bánrévei nemzetséget is érintette egy a király elleni összeesküvés és az 

azt követő eljárások. A „hűtelenek” felsorolásában ott találjuk Bánrévy (de Banrew) Miklós 

„hűtlen lázadót”, 1441-ben keltezett oklevélben, amelyben birtokaitól megfosztották. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m

=9&a=rec 
321

 (Teljes szöveg.) Eredeti, papír, a hajtásoknál kissé rongált, szöveg alatt piros viaszú rányomott pecsét helye. - 

Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Ma-

gyar nemzeti múzeumi törzsanyag (Q 10) 

http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=9&a=rec
http://mol.arcanum.hu/medieval/opt/a101101.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=9&a=rec
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A XV. – XVIII. század 
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A legenda szerint a világ egyik legtovább uralkodó  

császári háza, az Oszmán-dinasztia  egészen a bibliai  

Noé unokájáig, Oghuzig tudja visszavezetni a családfáját… 

A „kuruc” és „labanc” kifejezések jelentése elszakadt  

a 18. század eleji kontextustól. A kuruc jelenthette,  

politikai rendszertől függően, az „örök lázadót”,  

az „örök ellenzékit”, az „igaz magyart”, az  

„osztályharcost”, míg a labanc szinte mindig a  

rövidebbet húzta: hol a „megalkuvó”, „hol a „német”  

vagy „németbarát”, „örök kollaboráns”, a mindenkori  

„muszkavezető” szinonimája lett. 

 

Amikor ezt az időszakot vizsgáljuk, akkor szembe kell néznünk azokkal a súlyos kül-

politikai gondokkal, amelyek aztán hazánk sorsát is évszázadokra meghatározta. Ez pedig az 

iszlám mérhetetlen előretörése volt. 

A középkori világot az erős vallásos hit jellemezte. Európában a kereszténység volt a 

fő vallás, míg Délnyugat-Ázsiában, Észak-Afrikában és az Ibériai-félszigeten az iszlám.
322

 Az 

egyik tétele a dzsihád, a szent háború,
323

 amelyet a hitetlenek ellen kell vívni. Mohamed pró-

féta halála után utódai, a kalifák, megkezdték az iszlám fegyveres terjesztését előbb Ázsiában, 

majd Afrikában és végül elfoglalták az Ibériai-félszigetet. Az iszlám és kiváltképpen a későb-

bi török birodalom és uralkodóik aztán mindent megtettek, hogy Európa irányában is kiter-

                                                           
322

 Az iszlám egy, az ősi arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadó monoteista vallás, amelyben Moha-

med prófétáé a vallási és politikai vezető szerep. Hívőit muszlimoknak, magyarosan muzulmánoknak nevezzük. 

A muzulmánok az iszlámot az első, az egyetlen igaz, (szellemileg) a világ keletkezése óta létező vallásnak tekin-

tik. 
323

 A dzsihád szó arabul igyekezetet, erőfeszítést jelent. A közvélekedésben helytelenül úgy is ismert, mint az 

iszlám hatodik pillére. A Korán Allah útján való hadakozásként említi, és a szövegkörnyezettől függően hol 

fegyveres harcot, hol erkölcsi, morális törekvést ért alatta. Mohamed próféta sikereinek kezdeti szakaszában, 

amikor még csak a pogány mekkai oligarchia ellen küzdött, inkább morális jelentéssel bírt. Később a szó konkrét 

(fegyverrel történő harc) tartalommal telítődött. Ennek egyik alapja a Korán egy szúrája amely arról ír, hogy az 

Isten ügyéért harcolók magasabb rendűek az otthon maradottaknál, mert bár Allah előtt minden hívő egyenlő, az 

igaz ügyért harcolók („akik Allah nevében harcolnak javaikkal és életükkel‖) különös kegyben részesülnek a 

végítélet napján. A 20. században az iszlám szószólói a közösségen kívül állókhoz szóló üzeneteikben már újra a 

dzsihád morális értelmezését hangsúlyozták, míg régebben elsősorban fegyveres harcként hirdették meg. A szél-

sőséges iszlám a hatvanas évek óta hirdeti a karddal való harcot. Számos Korán részlettel ezt alá is támaszt-

ják.„Öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket!‖, „Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor 

vágjátok el a nyakukat! Mikor azután nagy rontást tettetek bennük, akkor szorosan kötözzétek meg őket.‖ „És 

készítsétek föl ellenük, ami fegyveres erőt és csatamént csak tudtok, hogy félelmet keltsetek általuk Allah és a ti 

ellenségeitekben és rajtuk kívül másokban, akiket ti nem ismertek, de Allah ismeri őket!‖ 
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jesszék hatalmukat. Erről néhány sorban itt is meg kell emlékeznünk, mert ez évszázadokra 

meghatározta hazánk és benne az északi területek sorsát is! 

 A Török Birodalom
324

 a 14. század első felében alakult meg Kis-Ázsia északi részén, 

Oszmán vezetésével. Az egymással vetélkedő bizánci főurak hívására keltek át Európába, 

ahol viharos gyorsasággal kezdték meg a Balkán-félsziget meghódítását. 1354-ben elfoglalták 

Gallipolit, amelynek birtoklásával szilárd támaszpontot szereztek a Dardanellák partján. 

1364-ben Drinápoly (ma Edirne) eleste után a főváros is áttevődött a kontinensre. 1371-ben a 

Marica folyó völgyében vívott csatában legyőzték a balkáni népek egyesült seregeit, ami 

megpecsételte Bulgária sorsát. 1389-ben az első rigómezei csatában elbukott Szerbia, így a 

török seregeknek nyitva állt az út Magyarország felé. Az 1390-es évek elejétől megindultak a 

pusztító, erőfelmérő támadások az ország déli területei ellen. 

 

Európa és az oszmán - hódítás
325

  

Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) volt az első magyar király, akinek szembe kellett néznie a 

török veszéllyel. Az ifjú uralkodó évről évre rendszeresen hadjáratokat indított a törökök visz-

                                                           
324

 Az Oszmán Birodalom, mai török nyelven: Osmanlı İmparatorluğu vagy Osmanlı Devleti), az egyik legna-

gyobb és a legtovább fennálló iszlám világbirodalom, amely évszázadokon át megkerülhetetlen hatalmi tényező 

volt az európai erőviszonyok alakulásában. A rúmi szeldzsuk birodalom (Ikóniumi Szultánság) felbomlása után 

(1299 körül), a kis hatalmi centrumokra esett anatóliai térségben, egy Oszmán nevű vezér elszakadt katonákból 

sereget toborzott, és a Bizánci Birodalom szomszédságában egyeduralomra tett szert. Ebből fejlődött ki a török 

birodalom, amely erőszakos területi hódításaival hatalmas birodalommá terebélyesedett. Az oszmán állam sikere 

a birodalom belső felépítésén alapult. Élén a szultán állt, az ő tulajdonában volt minden föld. Alatta helyezkedtek 

el a vezírek és más udvari méltóságok, valamint a katonai parancsnokok. A szultán despotikus módon irányította 

a birodalmat, ez azonban nem pejoratív értelemben értendő. II. Mehmed óta, aki az udvari arisztokráciát vissza-

szorította, és a főbb állami posztokat többnyire gyökértelen, kapcsolatokkal nem rendelkező, hozzá hű alattvaló-

inak adta, a szultánok biztosították maguknak, hogy a janicsárságon kívül ne legyen olyan erő, amely elmozdít-

hatta volna őket a helyükről. A vallás azonban őket is korlátozta hatalmuk gyakorlásában, hiszen a legfőbb jog-

tudós, a sejhüliszlám jóváhagyása (írásbeli jogi véleménye, fetva) nélkül, többek között, háborút sem indíthattak 

másik iszlám államhatalom ellen. A soknemzetiségű birodalom igazgatása az iszlámtól független világi törvé-

nyek, kánunok megalkotását tette szükségessé. A rabszolgatartás, mint az iszlám területeken abban az időben 

szinte mindenhol, elterjedt volt. A meghódított, megszállt területek kíméletlenül adóztatták, az embereket fog-

ságba hajtották… 
325

 Harmat Árpád Péter: Az Oszmán Birodalom kialakulása és virágkora 
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szaszorítására, de ezek rendre kudarcot vallottak. 1396-ban mindent egy lapra téve keresztes 

sereget szervezett, hogy a kudarcok után egyetlen lendülettel kisöpörje a hitetleneket Európá-

ból. A főleg francia lovagokból álló sereg azonban Nikápolynál katasztrofális vereséget szen-

vedett Bajazid
326

 szultán csapataitól. A vereségnek mégis óriási jelentősége van a török elleni 

védekezés szempontjából. Zsigmond ráébredt a veszély nagyságára és megtette azokat az in-

tézkedéseket, amelyek az elkövetkező évszázadok török - magyar harcait alapvetően meghatá-

rozták. Az 1397-es temesvári országgyűlésen törvényt hoztak a telekkatonaság felállításáról.  

20 jobbágytelek után 1 lovas íjászt kellett a birtokosnak kiállítani. Bár a rendelkezés csak fe-

lemás módon ment át a gyakorlatba, mégis első lépés volt a könnyűlovasság megteremtésére. 

Sokkal fontosabb Zsigmond azon felismerése, hogy a török portyázók ellen csak úgy lehet 

eredményesen védekezni, ha állandó hadsereg állomásozik a déli határok mentén. Megkezdő-

dött a végvári rendszer kiépítése. 1426-ban, a tatai szerződésben Lazarevics István
327

 szerb 

fejedelemtől megszerezte Nándorfehérvár várát. A szerb despota halála után 1427-ben került 

magyar kézre a vár, de a siker csak részleges volt mivel Galambócot és Szendrőt parancsno-

kaik a töröknek adták át. Zsigmond 1428-ban megpróbálkozott a várak megszerzésével, de ez 

csak ismételt vereséget eredményezett. 

A Zsigmond halál utáni zavarokat kihasználva II. Murad
328

 szultán megkísérelte Nándorfe-

hérvár elfoglalását, de ez nem sikerült. Ugyanígy kudarcba fulladt a magyar ellentámadás is, 

amelynek során az új király Habsburg Albert is a vérhas járvány áldozata lett. A trónutódlás-

sal kapcsolatos belső harcok ismételten a töröknek kedvezett, de ekkor már a védelem élén 

Hunyadi János állt, aki az elkövetkező időszak meghatározó személyisége lesz. 

Hunyadi havasalföldi román családból származott. Zsigmond szolgálatában megjárta a cseh-

országi, itáliai csatatereket, megismerte a legfejlettebb hadszervezési elveket:  

 huszita harcmodor,  

 zsoldos hadsereg.  

Hazatérve előbb szörényi bán, majd Jagelló Ulászló győzelme után – amiben Hunyadinak 

óriási érdeme volt – erdélyi vajda, temesi ispán, nándorfehérvári főkapitány lett. Ezekkel a 

tisztségekkel a délvidék ura lett, s legfontosabb feladata a védelem megszervezése volt. A 

változásról hamarosan a török is értesült. 1441-ben Nándorfehérvár környékén szétverte Isza-

bég
329

 seregét, majd a következő év tavaszán a kezdeti kudarc után Mezid-bég
330

 és seregének 

                                                           
326

 I. Bajazid, (Demótika?, 1347 /1354 – Akşehir, 1403. március 8), a negyedik oszmán szultán 1389-től 1402-ig. 

Legendásan gyors csapatmozdulatairól katonái, Villámnak (jilderim) nevezték. Kiváló hadvezér volt, amíg a 

sorozatos sikerek elbizakodottá nem tették. 
327

 VI. Lazarevics István (1374 – 1427. július 19.) szerb fejedelem 1389-től, despota 1405-től haláláig. Nemes 

lelkű, művelt és vallásos férfiú volt, igazi lovagjellem; számos templomot építtetett, és mint író is kiváló érde-

meket szerzett. 
328

 II. Murád (Amasya, 1404.. júniusa – Drinápoly, 1451. február 3./5.) oszmán szultán 1421-től 1444-ig és 

1446-tól haláláig. Murád uralkodását a keresztényekkel és az anatóliai török emirátusokkal való hosszas hábo-

rúskodás határozta meg. 
329

 Isza-bég a török történetirók szerint Bosznia harmadik mohammedán kormányzója. Hogy melyik évben lett I. 

kormányzónak kinevezve, az meg nem állapítható. 1454. már ott volt, mert ő adta hirül II. Mohammed szultán-

nak Brankovics György szerb fejedelem halálát, s mint Szerbia ismerője, ő vezette útmutatóképen a török sereget 

Szerbia felé. 1463-ban Üszkübbe helyezték át, s helyébe, kormányzókép Boszniába Minnetzáde Mehmed bég 

jött. Isza-bég sokat tett Sarajevo városáért; mecsetet, vendégfogadókat, vásárcsarnokokat emelt, melyeknek 

nyomai most is megvannak, valamint gazdag alapítványokat tett kegyes célokra.  
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sok ezer katonája fizetett életével a meggondolatlan támadásért. A győzelem országszerte 

ismerté tette Hunyadi nevét. 1442 őszén a szultán Sehábeddin
331

 beglerbéget az európai csa-

patokkal küldte támadásra, megbosszulandó Mezid bég vereségét. Hunyadi nem várta be a 

török sereget, hanem kitámadott az országhatárok mögül. A Jalomica - folyó völgyében vívott 

csatában a szekérvárral megerősített magyar sereg fényes győzelmet aratott a többszörös túle-

rő felett. 

A győzelmekkel megteremtődött egy nagy stratégiai ellentámadás lehetősége. 1443 őszén 

indult meg a magyar sereg a balkáni hadiúton Drinápoly felé. Az élen hunyadi haladt, mögöt-

te a király és a főúri bandériumok. A sereg sikert - sikerre halmozott, eljutott Szófiáig, de a 

szultáni sereg által megszállt hágókon nem tudtak átkelni. A visszavonulás során Hunyadi 

többször megverte az üldözésére küldött török csapatokat. A hosszú hadjárat sikere nyomán 

II. Murad szultán békét ajánlott, amit a magyarok elfogadtak. A Drinápolyban illetve Szege-

den aláírt szerződés értelmében a törökök kivonultak Szerbiából és évi adó fizetésére kötelez-

ték magukat. 

A magyar-török béke nem felelt meg a Pápaság, Velence, Genova érdekeinek, ezért mindent 

elkövettek az újabb háború érdekében. Kívánságuk meghallgatásra talált Budán is, hiszen 

Ulászló és Hunyadi számára is csábító volt ajánlatuk. Mindenki segítséget ígért. Az új hadjá-

rat 1444 őszén indult meg. A vállalkozást nem támogatták a szerbek és a románok, így a ma-

gyar sereg ellenséges környezetben tört előre, a Fekete-tenger felé, mivel keletről akarták 

megkerülni a Balkán hegységet. Várnánál a szultáni sereg útjukat állta. November 10-én kez-

deti sikerek után a magyar sereg teljes vereséget szenvedett. Elesett a király, és ott veszett a 

seregnek jelentős része is. Hunyadi is nagy nehézségek árán vergődött haza, de azonnal meg-

kezdte a védelem újjászervezését. 

1445-ben az országgyűlésen megjelentek a városok követei is, amivel teljessé vált a rendi 

kormányzat. Az országot főkapitányságokra osztották, elismerték V. Lászlót magyar király-

nak, de kiskorúsága idejére Hunyadi személyében kormányzót választottak mellé az 1446-os 

országgyűlésen. 

                                                                                                                                                                                     
330

 1442. március 18. – Mezid bég serege betör Erdélybe és Marosszentimrénél megveri Hunyadi János seregét, 

majd Szeben ostromába fog. A törököket Hunyadi újra megtámadja. 1442. március 25-i ütközet előtt Hunyadi 

egy fiatal nemesnek, Kemény Simonnak adta fegyverét és páncélját, majd a bátor önkéntest – természetesen erős 

fegyveres kísérettel – jól látható pozícióba állította, miközben ő maga a tartalékos nehézlovasok élére került. A 

Szeben melletti síkon vívott csata aztán Hunyadi János várakozásai szerint alakult, ugyanis a rohamra induló 

oszmánok valóban a vajda páncéljában küzdő Kemény Simon ellen törtek, akit még a mellé rendelt 500 kiváló 

katona sem tudott megmenteni. Az önfeláldozó vitéz végül hősi halált halt, a törökök pedig már-már örömujjon-

gásban törtek ki, ám váratlanul tudatosult bennük, hogy Hunyadi rútul becsapta őket: míg ők a díszes páncélt 

viselő férfi elpusztítására törtek, a valódi hadvezér elfoglalta az oszmán tábort és bekerítette az ellenséges erőket. 

Mezid serege halálos kelepcébe került, melyből csak a katonák egy része és a bég egyik alvezére tudott megme-

nekülni. A későbbi történetírók szerint az 1442. március 25-én vívott szebeni csatában 20 000 török lelte halálát. 

Az elesettek között volt maga Mezid bég is, akinek a fejét Hunyadi később a Marosszentimrénél elhunyt Lépes 

György holttestére cserélte. 
331

 II. Murád szultán a vereséget megtorlandó Szead-ed Din (Sehábeddin) ruméliai beglerbéget 40-50 ezres se-

reggel indította Havasalföld és Erdély ellen. 1442. IX. 6-án Hunyadi a Jalomica folyó mellett, mindössze 15 ezer 

fős, de igen fegyelmezett seregével, szétverte Sehábeddin ruméliai beglerbég seregét is. A csatában elesett a 

fővezér 6 beglerbéggel, a törökök 200 zászlót, 5000 foglyot és jóval több halottat veszítettek. 
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Hunyadi a kezébe kapott hatalmat egy újabb ellentámadás előkészítésére használta fel. A ma-

gyar sereg Nis elérése után délnek fordult, hogy egyesüljön a Szkender bég
332

 vezette albán 

felkelőkkel és az Égei-tenger mentén előrenyomulva elfoglalja Drinápolyt. A terv azonban 

kudarcot vallott. Murad szultán csapatai a magyar sereg mögé kerültek, miközben a szerbek 

elállták az egyesülés útját. 1448. október 17-19-én a második rigómezei csata Hunyadi ka-

tasztrofális vereségével végződött, de mint Várnánál, a szultán serege olyan súlyos vesztesé-

geket szenvedett, hogy képtelen volt a hatékony üldözésre és a Magyarország elleni támadás-

ra. 

A kudarc megrendítette Hunyadi helyzetét. 1452-ben kénytelen volt lemondani a kormányzó-

ságról és tétlenül kellett néznie, hogy az új szultán II. Mehmed
333

 1453. május 30.-án elfoglal-

ja Bizáncot. 1456 nyarán a szultán megkísérelte Magyarország elfoglalását, de július 21-22.-

én Nándorfehérvár váránál a török sereget összeroppantották Hunyadi katonái és Kapisztrán 

János keresztesei. A győzelmet azonban nem lehetett kihasználni, mivel a kitörő pestisjárvány 

elragadta a nagy hadvezért. 

Hunyadi János halálával véget értek a nagy támadó jellegű törökellenes hadjáratok. Hunyadi 

Mátyás
334

 rájött arra, hogy Magyarország ereje nemhogy támadáshoz, de még hatékony véde-

                                                           
332

 Kasztrióta György, ismertebb nevén Szkander bég (1403/1405/1412? – Lezha, 1468. január 17.) Albánia 

történelmének legkiemelkedőbb személyisége, 1443-tól haláláig Albánia fejedelme, az albánok legnagyobb 

nemzeti hőse, „Albánia Sárkánya‖. Az általa szervezett fegyveres ellenállás és albán honvédő harc negyed év-

századon át, 1443 és 1468 között feltartóztatta a Nyugat-Balkánon terjeszkedő Oszmán Birodalmat. Hazájában a 

történelem során, egyedülálló módon sikerült megteremtenie az összefogást, de a külső szövetségesek keresésé-

ben próbálkozásait nem kísérte szerencse: az európai monarchák és a Pápai Állam jobbára csak ámították, de 

sohasem biztosítottak hathatós segítséget, sőt, egyesek ellene is fordultak. Szkander bég egyetlen szövetségese 

Hunyadi János volt, de kettejük vállalkozásait nem kísérte hadi szerencse: az albánok sem az 1444-es várnai 

csatába, sem az 1448-as második rigómezei csatába nem értek oda időben, amelyek Hunyadi vereségével vég-

ződtek. Szkander bég életének és hadi tetteinek krónikája a 15. századi történetíró, Marin Barleti munkájában 

maradt fenn (Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis, 1508–1510), de emlékezete hazájában 

mindmáig eleven és töretlen. 
333

 II. Mehmed (arabul Mohamed, Drinápoly, 1432. március 30. – Hünkârçayırı, 1481. május 3.[1]) oszmán 

szultán 1444-től 1446-ig és 1451-től haláláig. Bizánc eleste után Mehmed a környező görög és latin utódállamok 

felé fordította figyelmét. 1454 és 1478 között úgyszólván folyamatosan harcolt Albánia és a Görögország föld-

jén, valamint a szigeteken alapított frank fejedelemségek területén. Nem kímélte a velencei és genovai gyarma-

tokat sem. Ezek után Mehmed Magyarország ellen indult. Hunyadi Jánosnak 1454-ben ugyan sikerült Firuz 

béget elűznie Szendrő alól, de ez nem állította meg a szultánt. Amikor 1456-ban Brankovics György szerb des-

pota futárjai Budára hírt hoztak Mehmed nagy hadi készületeiről, Hunyadi a saját költségén 10 000 zsoldost 

toborzott és Juan de Carvajal pápai követtől, valamint Kapisztrán Jánostól és keresztes vitézeitől segítve, Nán-

dorfehérvár felmentésére indult, amit Mehmed ekkor már erősen lövetett. Hunyadi előbb a Zimonynál horgony-

zó 200 török hajót szórta szét, hogy a várba utat törjön magának, azután pedig a törökök általános rohamát verte 

vissza (július 21.). Végül általános kitörést rendelt, és törököket Mehmed szeme láttára széjjelkergette, táborukat 

elfoglalta. A roppant győzelem híre nagy lelkesedést keltett egész Európában, de Hunyadi és Kapisztrán korai 

halála miatt a vérmes remények csakhamar füstté váltak. A szultán 1480-ban Rodosznál a Szent János Lovag-

rendtől szenvedett el súlyos vereséget. Mehmed ezután váratlanul Itáliára támadt – Albániában, Zantéban és 

Kefalóniában készítette elő seregeit. Miután az olasz csizma sarkán partra szállt, 1481-ben elfoglalta Otranto 

fellegvárát, de csak rövid ideig tudta megtartani. A nápolyi király és a pápa Mátyás királyunkhoz fordult segítsé-

gért, aki seregével elűzte Mehmed törökjeit Otrantóból. A szultán ekkor még egyszer Rodosz ellen fordult, de a 

sziklavár előtt most is csak kudarcot vallott. Utolsó tetteként 1481 elején megtört testtel Perzsiának üzent hábo-

rút, de a hadjárat elején meghalt. 49 éves volt és 2 + 30 évig uralkodott. A trónon fia, II. Bajazid követte. 
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 I. Mátyás – gyakran Corvin Mátyás, születési nevén Hunyadi Mátyás, hivatalos latin uralkodói nevén Mathias 

Rex; (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) Magyarország királya 1458 és 1490 között. Hivata-

los uralkodói címe eredetileg Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, 

Kunország és Bulgária királya volt, ehhez csatlakozott 1469 után, cseh királlyá választásától a Csehország kirá-

lya cím is. Corvinus, azaz Hollós melléknevét a Hunyadi-család hollót ábrázoló címeréről kapta. Apja Hunyadi 
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kezéshez sem elegendő, mert erre csak egy a törökhöz mérhető nagy közép-európai monarc-

hia képes. Mátyás a déli hadszíntéren védekezésre rendezkedett be, de amikor kellett – Sza-

bács, Jajca, Kenyérmező – keményen odacsapott. Megszilárdította a végvári rendszert a má-

sodik védvonal kiépítésével, az irányítás átszervezésével, de nem kezdeményezett jelentős 

támadást. Az ország erőforrásait arra használta fel, hogy Magyarország központtal hozza létre 

azt a birodalmat, amely képes a török megállítására. Ez magyarázza a nyugati hódításokat. 

Nem rajta múlott, hogy ez nem sikerült. Az 1480-as években már azt is érzékelte, hogy a ke-

resztény összefogás gondolata eltűnőben van, hiszen szép szavakat igen, de konkrét segítséget 

sosem kapott a török ellen. Ez is motiválta, amikor 1483-ban békét kötött a törökkel. 

Összességében elmondhatjuk, hogy Hunyadi Jánosnak és fiának Mátyásnak elévülhetetlen 

érdemei vannak abban, hogy Magyarország a 15. században sikeresen verte vissza az aláveté-

sére irányuló török támadásokat. 

Ekkor azonban még csak az ország legdélibb részein kellett a töröktől tartani. 

 1510-ben országos kolera járványt jegyeznek, amely minden valószínűség szerint elér-

te a gömöri vidékeket is. 

Az 1514. évi Dózsa- parazstfelkelés csak kismértékben érintette az északi országrészeket. 

A Dózsa-féle felkelés
335

 az országot viszont alaposan megrázta. Az azt követő megtorlások és 

törvénykezés évszázadokra határozta meg a parasztság sorsát.
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János erdélyi vajda, majd magyar kormányzó, anyja magyar köznemesi család lánya, Szilágyi Erzsébet. Uralko-

dói tevékenysége már kortársai körében nagy vitákat váltott ki. A jellemző kritikus véleményeket összegezte már 

életében, 1479-ben a Dubnici krónika. Eszerint Mátyás elhanyagolta a török veszélyt, és értelmetlen nyugati 

hódító hadjáratokra fecsérelte a rendelkezésére álló katonai, illetve az azt megalapozó, az ország kegyetlen adóz-

tatása révén gyűjtött gazdasági erőt. A másik nézet szerint viszont a király belátta, hogy Magyarország önmagá-

ban képtelen ellenállni a töröknek, ezért nagyobb állam létrehozására törekedett. Eszerint felismerte, hogy a 

fejlődés Kelet-Közép-Európában a perszonáluniókba tömörült államszövetségek irányába halad. Megvalósítani 

terveit azonban nem tudta, erre utóbb csak a Habsburgok voltak képesek. Történészi vita tárgya az is, hogy a 

Mátyás által kiépített államszervezet rendi-képviseleti monarchia, vagy centralizált királyság volt-e. Ami a tör-

vények fontosságát illeti, rendkívül karakterisztikus megfogalmazásai maradtak fenn több forrásból is. Ezek 

szerint „A király nem szolgája vagy eszköze a törvényeknek, hanem a törvény élén áll és uralkodik felette‖ 

(Aurelio Brandolini Lippo), illetve „a király az élő törvény‖ (Filippo Buonaccorsi). Mindenesetre belpolitikai 

tevékenységének nagy eredménye, hogy választott királyként, azaz a születési jogon uralkodó királyoknál cseké-

lyebb társadalmi elfogadottsággal, legitimációval küzdve sikerült megszilárdítania hatalmát, kihasználni a kö-

zépkori uralkodói hatáskör minden lehetőségét. Nagy ügyességgel volt képes maga mellé állítani az adott pilla-

nat uralásához szükséges társadalmi, politikai erőket, illetve azok változatos koalícióit. Legfontosabb célját, fia 

örökösödésének biztosítását, Corvin János trónra lépését azonban nem sikerült elérnie. A magyar nép emlékeze-

tében az egyik legnagyobb király, „Mátyás az igazságos‖. 
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 A fokozódó problémákat – melyeknek oka a politikai, társadalmi és gazdasági rendszer működési zavara volt 

– jelezte az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés is, melyet a marxista és a nemzeti történelmi emlékezet jellemző-

en pozitív eredményként tartott számon. A magyar nép életerejét adó paraszti-falusi-mezővárosi társadalom 

feletti zsarnokoskodás káros voltát és veszélyességét, valamint a megmerevedő társadalmi rend felfrissülésének 

kísérletét látták benne. A parasztfelkelés vezetői nem „klasszikus‖ értelemben vett jobbágyok voltak, hanem 

fegyverforgatók és papok. Az említetteken kívül részt vettek félszabad, félkatonai elemek is. A felkelésnek két 

célja volt: a szolgáltatás normalizálása (azaz nem a hivatalos rend elleni harc), illetve a vallási reformmozgalom 

kiteljesedése. A parasztfelkelést Szapolyai János erdélyi vajda verte le, ám annak társadalmi és gazdasági hatása 

évszázadokra visszavetette Magyarországot, hiszen az addig többé-kevésbé nyugati típusú fejlődés az 1514. 

októberi országgyűlés által hozott törvények és a Hármaskönyv joggyakorlata miatt, nemcsak hogy megtorpant, 

hanem visszafejlődött, s ezek a viszonyok konzerválódtak. Ezt azonban azonban manapság a középkorászok 

vitatják. 
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 „… A pórlázadás, mely ugyan Gömörben nagyobb hullámokat nem vert, de melynek 

leveretéséből a vármegye urai is kivették részüket. Midőn a Bakócz prímás felhívására a törö-

kök ellen egybegyűlt keresztes had az Alföldön a nemesség ellen fordította fegyverét, Bebek 

János
337

 tekintélyes sereget gyűjtött egybe, melylyel május 27-én már Szendrőnél táborozott, 

honnan a pórok ellen indúlt. Nagy- és Kis-Hont rendei pedig június 15-ére a szentlőrinczi 

táborban gyülekeztek egybe, honnan felhívást intéztek Abaújhoz is a hadbaszállás végett.  

A pórlázadás alkalmával tünt ki mint hadnagy Tomori Pál, a későbbi kalocsai érsek is, kinek 

élete szorosabb összefüggésben van Gömör vármegyével. Tomori Pál családja a XV. század-

ban Gömör, Borsod és Abaúj vármegyékben volt elágazva. A Tomoriak Velezdet bírták, me-

lyet csak a Sajó választott el Putnoktól. Tomori kora ifjúságában katonai pályára lépett s 

csakhamar fogarasi várnagy lett. Mikor Erdélyből Budára utazott, Velezden pihent meg. Ily 

alkalommal ismerkedhetett meg egy Putnoki leánynyal, kinek szívét meg is nyerte, de a leány 

a házasság előtt meghalt. Tomorit ezután újból hasonló csapás érvén, elhatározta, hogy szer-

zetesrendbe lép. Valószinűleg Putnoki Imre, II. Lajos király bizalmasa, később, 1525-ben po-

hárnoka, irányította rá urának figyelmét; így azután Tomori egri püspökké, majd kalocsai 

érsekké lett. 

Alig csillapodott le az ország a pórháború leveretése után, újabb mozgalmak voltak észlelhe-

tők, melyek főleg vallási téren megoszlással fenyegették a nemzetet. A nyugatról hazánkba 

elterjedő tanok 1522 után Lőcsén és Bártfán termékeny talajra találtak, főleg az ottani német 

városi polgárság között, honnan már ekkor Rozsnyóra is átszivárogtak.
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 Tripartitum (magyarul Hármaskönyv) néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, amelyet az országbírói 

ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy István 1504-ben kezdett el összeállítani Alsópetényben, és 1514-ben feje-

zett be. Eredeti latin címe: „Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae‖, magyarul: „Nemes 

Magyarország szokásjogának Hármaskönyve‖. Lényege: a korabeli Magyarország jogi szabályainak és szokás-

jogainak összegyűjtése, rendszerezése és írásba foglalása. A közvélekedést cáfolja az a tény, hogy már a Dózsa-

féle felkelés előtt 10 évvel elkezdte írni, tehát nem annak lett a következménye ez! 1. kötet: Nemesi magánjog; 2. 

kötet: Nemesi perjog; 3. kötet: Városi és jobbágyi jog, és az 1514-es paraszttörvények. 1514. október 18-án nyílt 

meg Pesten a Dózsa György-féle parasztfelkelés utáni első országgyűlés, melyet II. Ulászlóval a fellázadt jobbá-

gyok megbüntetése és a további forrongások megakadályozása érdekében hívattak össze. A felkelés megtorlásá-

ra hozott törvények a kollektív bűnösnek kikiáltott jobbágyságot röghöz kötötték, valamint komoly adóterhekkel 

sújtották, ezzel pedig hosszú évszázadokra meghatározták Magyarország gazdasági, társadalmi és politikai vi-

szonyait. Túl azon, hogy a jobbágyoknak meg kellett téríteni a földbirtokosok tulajdonában esett kárt, illetve 

kötelesek voltak megadni a megölt nemesek vérdíját, egyúttal személyes szabadságukkal is megfizettek a véres 

lázadásért. Az október 18-ára összehívott országgyűlés a „bűnösöket‖ megfosztotta liber státuszuktól, vagyis 

elveszítették a szabad költözéshez való jogukat, röghöz kötöttségükben pedig azon túl, évi 1 aranyforint adóval, 

52 nap robottal, tizeddel, kilenceddel, valamint különféle terményben – baromfiban, lúdban, disznóban – adott 

ajándékokkal tartoztak földesuraiknak. Ezen szankciók alól egyedül a szabad királyi városok jobbágyai nyertek 

mentességet. A „második jobbágyságot‖ hazánkban csak a törökök kiűzése után, a 18. század elején sikerült a 

maga teljességében bevezetni, a szigorúan hierarchikus rendszer azonban ebben a korban már csak hátrányokat 

hozott Magyarország – és egész Kelet-Európa – számára. A merev törvényi szabályozás egészen 1848-ig gátat 

szabott a kapitalista alapokon nyugvó gazdaság és a polgári társadalom kifejlődésének, ezzel pedig olyan lema-

radást okozott, melyet a később számos tragédiával sújtott térség máig nem tudott teljesen leküzdeni. 
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 Valószínűleg pelsőczi Bebek (II.) János, aki főpohárnok volt a XV. század végén.(1495.) Élt 1526-ban is a 

mohácsi vész után. Részt vett a miskolci gyülésen, mely a királytalan hazában a török elleni hadviselésről tana-

kodott. Gyermekei közül az egyik Bebek (III.) Imre előbb pap, gyula-fejérvári prépost, Lajos király titoknoka, 

majd ezt 1534-ben oda hagyva, a református vallásra tért, és megnősült. Neje Kréta, másképp Arbanáz Ilona, ki 

azután Dobronoki Péter neje lett. Bebek (III.) Imrének – ki Isabella partján állott – János és Erzsébet gyermekei 

maradtak, éltek még 1563-ban. 
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 Reformáció 
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A pártküzdelmekbe merült nemzet azonban nagyobb figyelemmel még nem kísérhette e moz-

galmakat, mert a mindegyre jobban közelgő török támadás foglalkoztatta a kedélyeket…”
339

 

 

1515-ben a Jagellók
340

 (II. Ulászló) megegyeztek a Habsburgokkal, így Magyarorszá-

gon az ő befolyásuk erősödött. II. Ulászló uralkodása idején a központi kormányzat rohamos 

gyengülése ellenére nem érte komolyabb erejű támadás az országot, mivel a törökök figyel-

mét Perzsia és a Földközi-tenger partvidéke kötötte le. A Mátyás idejében, 1483-ban kötött 

békét rendszeresen megújították (1495, 1498, 1503, 1511).  

A fő- és köznemesség elkeseredett harcba kezdett a politikai hatalomért, aminek az eredmé-

nye az ország kormányozhatatlansága lett. A helyzetet tovább súlyobította a gazdasági és ka-

tonai csőd. 

Ilyen körülmények között érkezett meg a török követség Magyarországra, hogy megújítsák az 

1519-es fegyverszünetet, ám a magyarok nem tudtak dönteni. Ekkor már II. Lajos
341

 a király. 
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 dr. ifj. Reiszig Ede: Gömör és Kishont vármegye története 
340

 II. Ulászló - ragadványnevén Dobzse László (Krakkó, 1456. március 1. – Buda, 1516. március 13.) cseh ki-

rály 1471-től, magyar király 1490-től haláláig. A Jagelló-házi lengyel király, IV. Kázmér és felesége, Habsburg 

Erzsébet királyné, magyar királyi hercegnő elsőszülött fia. Egyesek rosszallóan jellemzik az I. Mátyás uralma 

után következő időszakot, de a kép valójában ennél sokkal árnyaltabb és az utókor sem bánt méltóképpen II. 

Ulászlóval, hiszen uralma egyértelmű gazdagságban, fejlődésben és békében telt el. 1492 júniusában meghalt 

Ulászló apja, IV. Kázmér lengyel király. Jog szerinti örököse Ulászló lett volna, ám ő öccse, János Albert javára 

lemondott a lengyel trónról, és ezzel a Jagelló-dinasztia cseh-magyar és lengyel ágra szakadt. A két testvér elein-

te szövetséges volt, mely szövetség a Habsburgok ellen irányult. Idővel azonban nyilvánvalóvá lett, hogy a két 

ország közös érdekeinél – elsősorban a török fenyegetés miatt – erősebb a Habsburgokkal való megegyezés 

érdeke. 1506-ban megújították az 1491-es szerződést, amit kiegészítettek azzal, hogy az időközben újra megnő-

sült (1502-ben feleségül vette Foix-i Annát, Candale grófnőjét, XII. Lajos francia király rokonát) Ulászló leánya, 

Anna férjhez megy Miksa német-római császár egyik unokájához, míg a király születendő fia (a későbbi II. La-

jos) majdan egy Habsburg főhercegnőt kap feleségül. A Habsburg–Jagelló házassági szerződést 1515-ben Bécs-

ben megújították, s meglétét a térségben erősödő Habsburg-befolyás eredményeként lehet értékelni, hiszen 

Zsigmond lengyel király – aki szintén Ulászló öccse volt – is elismerte a Habsburgok jogait, cserébe Miksa töb-

bé nem támogatta ellenségeit, a Német Lovagrendet és a Moszkvai Nagyfejedelemséget. A magyar rendek vi-

szont nem akartak Habsburgot a magyar trónon, s a maguk jogának tartották a szabad királyválasztást (1498-as, 

1505-ös törvény). 1505-ben még azt is kinyilvánították, hogy Ulászló fiának halála után nemzeti királyt válasz-

tanak. A királynak 1506. július 1-jén született meg örököse, a későbbi II. Lajos, azonban a gyermekáldás örömét 

beárnyékolta, hogy Anna királyné néhány héttel később, a szülést követő gyermekágyi lázban meghalt. Ulászlót 

olyannyira megviselte felesége halála, hogy letargikus állapotba került (valószínűleg agyvérzést kapott számos 

történész véleménye szerint), melyben élete végéig szenvedett. 1504-ben szélütés érte, így még kevésbé volt 

képes beleszólni az ország kormányozásába. Helyette Szapolyai János, Bakócz Tamás esztergomi érsek, Perényi 

Imre nádor és Szathmári György kancellár kormányzott. 
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 II. Lajos (Buda, 1506. július 1. – Mohács, 1526. augusztus 29.) Magyarország és Csehország királya 1516 és 

1526 között. A Jagelló-házi II. Ulászló király és Candale-i Anna királyné fia. Már 1508-tól magyar, 1509-től 

pedig cseh kiskorú király. Az 1526-os mohácsi csatában halt meg. Ezt az évszámot tekintjük a magyar középkor 

végének, tehát II. Lajos az utolsó középkori magyar király. Lajos volt a harmadik és egyben utolsó magyar király 

a Jagelló-házból. Öröksége egy kiürült kincstár és egy pártküzdelmektől megosztott ország volt. Tomori Pál már 

1525 őszén értesült arról, hogy a következő évben a szultán seregeivel hadjáratot készít elő az ország ellen. Még-

sem történt semmi a védelem megerősítésére. Így 1526 tavaszán, amikor a törökök csakugyan megindultak, 

sebtében kellett a magyar hadat összeszednie. Tomori javasolta, hogy a Száva, majd ennek átlépése után a Dráva 

mocsarainál állítsák meg az ellenséget, de ezzel elkéstek. Élete tragikusan ért véget és ebben a tragédiában az 

országunknak is osztoznia kellett. Lajos király – mindössze 20 évesen, tehát komoly élettapasztalat nélküli ural-

kodóként – nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor felvállalta a csatát Mohácsnál a túlerőben lévő törö-

kökkel szemben 1526. augusztus 29-én. A vesztes csata után a király menekülés közben a Csele-patakba fulladt. 

Ennek ellentmondva, Tatai Miklós udvari káplán Epistola flebis (Siralmas levél) c. írásában azzal vádolta Szapo-

lyai György grófot, hogy ő gyilkolta meg a mohácsi csatából menekülő Lajos királyt a dunaszekcsői plébános 
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Az országnak békére lett volna szüksége, de nem köthetett békét, mert elveszítette volna a 

pápa és a Nyugat támogatását. Kiújult a harc. A török 1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt, 

Szabácsot, Zimonyt, ami azt jelentette, hogy összeomlott a déli végvári rendszer.  

 1526. augusztus 29-dén Mohácsnál a magyar hadsereg megsemmisítő vereséget szen-

vedett. A csatában nem a vereség volt a végzetes, hanem a király II. Lajos halála. A csata után 

a török hadsereg elfoglalta Budát és akadálytalanul pusztította az országot, a tél beálltával 

azonban visszavonult. 1526 őszén a magyar nemesség egy része az 1505-ös rákosi végzés 

alapján Szapolyai Jánost
342

 választotta királlyá, míg a Habsburg-párti főurak Habsburg I. 

Ferdinándot
343

 emelték a trónra. 

                                                                                                                                                                                     

házában. A történészek nem fogadják el hitelesnek ezt a beszámolót. Holttestét Szapolyai János megkerestette és 

Székesfehérvárra vitette. Ugyanitt 1526. november 5-én Szapolyai Jánost hívei megválasztották Magyarország 

királyává. II. Lajos király földi maradványait 5 nappal később, november 10-én temették el a székesfehérvári 

bazilikában. 
342

 I. János (Szepesvár, 1487. február 2. – Szászsebes, 1540. július 17-21.) erdélyi vajda, 1526 és 1540 között 

Magyarország királya, a befolyásos Szapolyai-család tagja. I. Jánost az 1526. évi székesfehérvári országgyűlés 

választotta magyar királlyá a Habsburg-házból származó osztrák főherceg, I. Ferdinánd ellenében. 1526 decem-

berétől az országnak két királya volt: I. János néven Szapolyai az 1505. évi rákosi végzés alapján, a székesfehér-

vári országgyűlésen választott király és I. Ferdinánd is. Ez aztán a teljes megosztottsághoz, széthúzáshoz veze-

tett. A kül- és a belpolitikai események miatt Szapolyai 1527 végére teljesen kiszorult az országból, a lengyelor-

szági Tarnów várába emigrált. 1529. szeptember 3-án Budához érkezett és letáborozott a török had. A törökök 

megostromolták a Ferdinánd katonasága által védett várat és néhány nap alatt elfoglalták. Nádasdy Tamás a vár 

eleste után török fogságba esett. A szultán ezután hadseregével tovább indult Bécs elfoglalására, de előtte még 

hivatalosan visszahelyezte Jánost a magyar trónra, átadta neki a birtokába jutott magyar Szent Koronát és átadta 

Buda várát is Szapolyainak. Szapolyai nem vett részt az Ausztria elleni támadásban, mert katonai ereje nem volt 

hozzá. Viszont ekkor megpróbálta lerázni magáról Szulejmánt. Ferdinánd még a törökkel is szövetkezett, és 

Szulejmánnál próbálta elérni, hogy forduljon Szapolyai ellen. Végül hosszas tárgyalások után, 1538-ban a váradi 

békével jutott nyugvópontra az évtizedes belviszály. Ebben a két király kölcsönösen elismerte egymás területeit 

a status quo alapján, és megállapodtak abban, hogy János halála után az országrészét Ferdinánd, illetve utódai 

öröklik. Ugyanakkor János király még a következő évben házasságot kötött Jagelló Izabellával, és akitől egy év 

múlva fia született, János Zsigmond István néven. A királynak viszont nem maradt sok ideje fia nevelésére, 

születése után két héttel meghalt. Fráter György későbbi előadása szerint halálos ágyán megeskette hű tanács-

adóját, hogy nem tartja be a váradi béke passzusát, hanem fiát, János Zsigmondot juttatja a trónra. Ha ez igaz is, 

betegsége miatt a végső órákban talán már nem tudhatta, mit cselekszik, és ezzel egy megállíthatatlan folyamatot 

indított el, ami végzetes lett az országra nézve. Szapolyai főemberei három különböző álláspontot képviseltek. 

Volt, aki szerint a váradi békét életbe kell léptetni. Volt, aki szerint Ferdinándnak csak akkor kell átadni a trónt, 

ha erővel próbálja érvényesíteni jogát. A Fráter-féle álláspont – a váradi béke teljes elvetéséről – a harmadik, és 

ez győzedelmeskedett.1541-ben a Habsburg csapatok el akarták foglalni Budát. A Szapolyai-párti magyarok 

azonban szétverték a betolakodókat. A törökök szultánja elindította csapatait, azzal a céllal, hogy a Habsburg 

csapatokkal szálljon szembe. Habsburg csapatok ugyan nem voltak jelen, amire a törökök Buda várához érkez-

tek, de ennek ellenére csellel elfoglalták Budát. Szapolyai a megbukott országot nem kormányozhatta erős kéz-

zel. Az állandó viszálykodások és főúri klikkek tönkretették Magyarországot. Szapolyai maga is részt vállalt a 

belviszályokban, a kiélezett szembenállása másokkal éppúgy hozzájárult az ország hanyatlásához. 
343

 I. Ferdinánd (1503. március 10. – Bécs, 1564. július 25.) 1521-től osztrák főherceg, 1526-tól magyar és a cseh 

király, 1531-től német király, 1556-tól német-római császár. Apja I. Fülöp kasztíliai király, anyja II. Johanna 

kasztíliai királynő. Ferdinánd akkor született a Habsburg-családba, mikor az a 16. században a hatalmának 

csúcspontján állt. Testvérei között volt V. Károly német-római császár, Habsburg Eleonóra francia királyné, 

Habsburg Izabella dán királyné, Habsburg Mária magyar és cseh királyné valamint Habsburg Katalin portugál 

királyné. Ferdinándnak csaknem egész életében harcolnia kellett a magyar trónért és az ország megtartásáért, 

amelyre a Habsburg–Jagelló házassági szerződés értelmében tartott igényt. Az Oszmán Birodalommal szemben 

öt háborúban maradt alul és adót is kellett fizetni a Magyar Királyságért a szultánnak. Uralkodása alatt elveszett 

Erdély, Buda… Sokan Ferdinánd hibájául róják fel, hogy nem tudta a Magyar Királyság egységét megvédeni – 

ebben része volt bátyjának, V. Károlynak, aki az összbirodalmi érdekek alapján hozta meg politikai és katonai 

döntéseit és irányította öccsét is – viszont Ferdinánd katonai intézkedései, és anyagi segítsége nélkül az egész 

Magyar Királyság a Duna-Tisza közének sorsára juthatott volna. 
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A két király között elkeseredett küzdelem kezdődött a hatalomért. 1527-ben V. Károly 

segítségével Ferdinánd könnyen kiszorította Szapolyait az országból, aki Lengyelországba 

menekült, majd szorult helyzetében a töröktől kért segítséget. Bekövetkezett az, amit senki 

sem akart, Magyarország a török vazallusa lett. 1529-ben a szultán visszavette Budát, majd 

Bécs alá jutott, de a város ellenállt. A török sereg visszavonult és nyomában Ferdinánd Esz-

tergom kivételével az egész Észak-Dunántúlt visszafoglalta. A többi rész I. János fennhatósá-

ga alatt maradt, ezzel az ország két részre szakadt. 

 

Nézzük ezek után a mi térségünk dolgait!  

Ez az időszak, az 1500-as évektől tehát már a törökkel való viaskodás és a hódoltság 

ideje, az ország több részre szakadása, és Erdély különleges helyzete. Még egy különlegesen 

fontos dolog a továbbiakhoz. A török hadsereg felépítése az, amiről néhány szót kell ejtenünk. 

A hadseregnek voltak mai szóval élve hadrendi, reguláris alakulatai, de nagyszámban előfor-

dultak azok a csapatok is, amelyek, mint „gyülevész-had”, fegyelmezetlen, rendetlen, szerve-

zetlen volt, ellátásukat rablásból, fosztogatásból fedezték. Sajnos a török hadak nagy részét 

ilyenek alkották. Ezért, ahol megjelentek, vittek mindent, az embereket is, rabszolgának, ka-

tonának… 

 Néhány gondolat a török seregekről, mert az oszmán birodalom sokféle, kevert népes-

sége, valamint a hadseregük szervezése is jelentősen eltért az európában megszokottól. A ki-

alakuló katonaság változatos, kevert rendszerű volt az oszmán hadseregben. A sereg részben 

képzett és viszonylag jól fegyverzett reguláris alakulatokból (ez volt a kisebb létszám) és nagy 

tömegű, alacsony képzettséggel rendelkező, szinte semmilyen fegyelmet nem tanúsító irregu-

láris egységekből állt. Ezeknek volt a feladatuk, hogy lekössék az ellenség nagyobb részét, 

míg a döntő erőt az elit csapatok adták a harcban.  

Éppen ezért két vasfegyelmű, reguláris egység alakult ki e célra, a szpáhik és janicsárok. A 

szpáhik a szultántól a katonáskodás fejében kaptak birtokot (ziamet), de csak ideiglenesen. A 

janicsárság az emberek tudatában úgy él, mint gyermek keresztényekből muzulmánná nevelt 

harcosok. Valójában ezeknek kevesebb, mint a fele volt keresztény származású, a többi java-

részt török, de bármilyen nem iszlámvallású néptől elrabolták gyermekeiket. A keresztény 

származású janicsárokból nevelték azonban a legfanatikusabb, legkeményebb harcosokat. A 

keresztény gyerekeket „devsirme” (gyermekadó) címén vették el szüleiktől. Békeidőben a 

legtöbb keresztény származású janicsár a szerb hódoltságból származott. Feljegyzések tanús-

kodnak arról, hogy a gyerekeket szállító szekereket az anyák gyakran napokig követték. A 

török nehézlovasság a szultán testőrségéhez tartozó kapikulu lovasokból állt, de az ottomán 

hadseregben a könnyűlovasság volt a döntő. Ritkán hordtak nehéz, mozgástgátló páncélzatot, 

legfeljebb bőrvértet vagy sodronyinget, esetleg acélsisakot viseltek. A lovasság gerince a pán-

célos szpáhi lovas, aki az európai feudális rendszerhez hasonlóan földért szolgált a seregben. 

Fontos még megemlíteni a rekviráló és felderítő akindzsiket is, akik a reguláris seregtestek 

előtt haladva pusztították az ellenséges utánpótlást.  

A jellemző gyalogosok:  
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Janicsárok a legképzettebb, leghűbb török katona, a hadsereg gerince; Aszabok a könnyű-

fegyverzetű gyalogosok az akindzsik mellett, az irreguláris egységek között, ők voltak a leg-

többen; Kumbaradzsik gránátos török katonák; Tüfenkcsik a janicsárokhoz hasonlóan ők is 

rendelkeztek puskákkal (tüfek – puska); 

Müsztahfiz török gyalogos katona, mely az irregu-

láris egységekbe sorolható. Neve jelentése várőri-

ző, mivel a várőrségekben fordultak elő legin-

kább, de létszámuk meglehetősen alacsony volt; 

Bosztancsik a szultán, vagy a pasa sátora körül 

őrködtek, a szultán, pasák testőrei; Dzsamakok a 

nem reguláris janicsárok, akik szinte teljesen tö-

rök nemzetiségűek voltak. Nekik is lőfegyverük 

volt; Kapudzsik némileg reguláris erők, de nem 

nagyon szerepeltek a harctereken, sokkal inkább a szultán udvarának őrzői voltak, így számuk 

sem volt magas, Reisz irreguláris török gyalogos katona. Létszáma rendkívül elenyésző volt, 

főleg a várkatonaságként működtek, mint a fárisz, vagy a müsztahfiz katonák; Lagundzsi ak-

nász, műszaki katona; Piadok gyalogos katonák; Delik irreguláris katonai egység katonái; … 

Néhány jellemző lovasalakulat:  

Szpáhik a török hadsereg legfontosabb lovassági egysége; Akindzsik – a legnagyobb létszámú 

török irreguláris lovasság, amelynek feladat közé tartozott a helyben történő élelem- és takar-

mánybeszerzés és a csatatér előkészítése; Gurebák – a törökök rendkívül soknemzetiségű 

egysége, csak egy tizedét képezték oszmánok, a többi perzsa, egyiptomi, arab, tatár, albán, sőt 

olykor szerb, vagy bosnyák származású volt. Könnyen felismerhetők voltak, hiszen ruházatuk 

egyáltalán nem volt egységes, egyetlen ismertetőjük tornyos turbánjuk volt; Szilidárok köny-

nyűlovasok voltak. Az udvari lovasság egy részét is képezték. Az összes török lovassal együtt 

ők is részt vettek a csatákat eldöntő rohamokban a szpáhik segédjeiként. Dzsebelük szpáhik 

által felfogadott reguláris vértes lovasság; 

Mamelukok részben arab, részben török lova-

sok. Tornyos posztósüveget viseltek; 

Ulifedzsik részben reguláris könnyűlovas, de 

nem sokszor vetették be őket a harcba, in-

kább tábori rendfenntartók voltak; Fárisz 

irreguláris lovas katonatípus. Viszonylag kis 

létszámban álltak, s a reiszekkel, s 

müsztahfizokkal együtt a várak őrségeiben 

szolgáltak, létszámuk még félezernél is jóval 

alacsonyabb volt az erősségekben.  

 

Az Oszmán Birodalom 1683-ban 

 

Mikor a várőrségek a seregekhez csatlakoztak, a főhadban (amelynek létszáma olykor száz-

ezer fölé emelkedett) nem lehettek többen háromezernél. Fegyverzetük könnyű és viszonylag 
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hiányos volt. Müszellemek adókönnyítés fejében katonai szolgálatra kötelezett lovas katona; 

Gümüllük önkéntes várvédő katona; Beslik várvédő katonák; Besliák szintén lovas katonák 

voltak. 

Topcsik a tüzérséget alkotó egységek katonái.    

Az Oszmán Birodalom térképén látszik, hogy milyen változatos és sok népből válogathatták a 

hadseregük katonáit. Ez aztán a hódításaikkal csak még nagyobb lett! 

A török sereget minden esetben óriási tömeg is kísérte, a különféle iparosok, kereskedők, a 

harácsolásból élők, és mindenféle szolgahad, akik azokat a katonákat látták el, akik ezt meg 

tudták fizetni. Ezek nem harcoltak, de a fosztogatásokból igencsak kivették a részüket! Igen 

gyakran a valódi hadseregüket sem tudták ellátni a hadjáratok szervezői, ezek így csak a saját 

„szerzeményeikre” számíthattak. A sereg körül tobzódók, meg aztán, főleg! 

A korabeli leírásokban szereplő török seregek óriási létszáma tehát mindig bírálatra szorul! A 

soktízezres létszámnak csak egy része a harcoló sereg, a jóval nagyobb rész a korábban leírt 

irreguláris erő és azon túl a sereget körülvevő egyéb tömeg.  

  

 A Bekény család történetével kapcsolatos munka alapján a következőkre derül fény, 

amely alapján bánrévei birtoklásuk is tisztázódik. 

 

 „… Mikófalvi Bekény István úr szorgalmas gazda volt, közpályán működő testvérei 

földbirtokait is ő mívelte.  E mellett ráért saját vagyonát is szaporítani.  1511 augusztus 14-én 

II. Ulászló királytól Kövecsesi Dancs Demeterrel, a király udvarnokával közösen adományba 

nyeri Kerepeczi. Bálint magvaszakadt iványi (Borsod vm.) birtokrészét, a mibe a jászói kon-

vent kiküldöttje és Sajónémeti Beken Miklós királyi ember szeptember 27-én beiktatták őket 

(Orsz.ltár Dl.  34154, Jászói korív. ltára lib. Statut.  D,  No.  26). 

1518 augusztus 2-án 12 és fél arany forinton zálogba veszi  Lénártfalvi  Lénártffy Gáspár és 

Boldizsár bánrévei (Gömör  vm.) kúriáját és részbirtokát, amely zálogot 1520 május 7-én  

Bánrévi Korpás Andrásra ruházta át (Orsz.ltár Dl.  23070 és 23374).  Az erről  szóló okleve-

lekben Lőrinczfalvi Bekennek neveztetik,  ami  azt  mutatatja,  hogy  Sajónémetiből  

Lőrinczfalvára telepedett  át.  Hogy gyermekei maradtak volna, arról írásos emlékek nem 

tanúskodnak…”
344

 

 

 A gömöri területek gazdasági adataira vonatkozóan 1542-ben összesen 1091 portát 

írtak össze. Ebből 505 Bebek Ferenc, 310 Basó Mátyás 73 Ráskay István, 34 Thurzó Elek 

birtokában volt. Teljesebb az 1553. évi összeírás, melyben 1882 jobbágytelket írtak össze. 

Ebből 131, mint községi biró tulajdona élvezett adómentességet. Adómentes volt még 207 

újonnan épült ház is. 15 1/2 telek a szabadosok birtokában volt, kik szintén adómentességet 

élveztek. A zsellérek 1553-ban házaikkal vagy családaikkal irattak egybe, számszerint 1166-

                                                           
344

 A  MIKÓFALVI BEKÉNY  CSALAD LESZÁRMAZÁSA  ÉS  TÖRTÉNETE. A CSALÁD MEGBÍZÁSÁ-

BÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA Dr. ILLÉSSY JÁNOS. 
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an; szolgarenden 79 család volt. Az összeírás adatai szerint 250-nél több falu volt a vármegye 

területén. 

Midőn a szepesi kamara megkezdte működését, az összeírásokat is rendszeresebben vezették. 

1548-ban az összeírás 7 egész jobbágytelket és 7 zsellért számlál.  

 

Birtokos családok Bánrévén, 1549. (Gömör megye)
345

  

 

Bánrévei adatok, 1549. (Gömör megyei kivonat)
346

 

 

Egy 1551-52. évi összeírás a következő képet mutatja.
347

  

Porták száma Bánrévén 11, adózó családfők száma 23. Gömör megyében az 1551. évi ura-

dalmi és az 1552. évi portalis összeírás adatai a következő képen viszonyulnak: az az egy por-

tára 2,6 adózó családfő esik.
348

 

Egy másik helyen 1551-ben 1 bíró, 23 jobbágy, 1 zsellér, akikről számot adnak. Itt csak az 

adókötelesek szerepelnek, az eltartottak nem. 
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 Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár 

kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990) 

http://www.archivportal.arcanum.hu/kozos/opt/a101225.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28b%E1nr%E9ve%29&s=

SORT&m=44&a=rec 
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 Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár 

kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990) 

http://www.archivportal.arcanum.hu/kozos/opt/a101225.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28b%E1nr%E9ve%29&s=
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 Bakács István: A dicalis összeírások 
348

 Kovacsics József – Acsádi György – Danyi Dezső – Hajdú Elemérné – Ajtay Kálmán –Kolozsváry Vilmos: A 

történeti statisztika forrásai (Budapest,1957) 
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1551-52 évi portabilis összeírás 

 

A korszak dikális összeírásanak
349

 adatait felhasználva készítettük a következő táblázatot. A 

felelt összeírások sajnos nagyon kevés adatot tartalmaznak. 

Év Állapot Birtokos 
Zsellér 

 porta 

Elhagyott 

porta 
Adómentesek 

1535. hódolt ?    

1552.10.18. ? nemesek    

1553.08.10. ? Beken nemesek    

1553.11.25. ? 
Beken nemesek;  

Banrewy nemesek 
   

1554 ? Bekeny György    

1566 hódolt 
Banrewy Tamás;  

Banrewy Péter;  
   

                                                           
349

 Tartalmazzák a helységek birtokosainak nevét és portáik számát, valamint gyakran az adómentes családok, 

telkek számát (néhol az őrbéresek nevét) is, a mentesség okának (pl. háborús vagy természeti pusztítás, a job-

bágy elköltözése) feltüntetésével, illetve a különleges jogállapot, foglalkozás megjelölésével (földesúri alkalma-

zottak stb.). Sok esetben az egytelkes nemeseket is felsorolják. A szorosan vett adójegyzékeken, összesítéseken 

kívül találunk az összegek behajtására, a hátralékokra vonatkozó iratokat, a befolyt összegek kiadásáról szóló 

elszámolásokat és elszámolásmellékleteket (katonai célokra történt kiadások is vannak), valamint az adóadmi-

nisztráció számos más irattermékét (kincstári robotváltságpénz-kimutatások, a városi adózás 1542. évi és más 

iratai, dézsma-, kvártély-, porció-, reparticiós iratok, inszurrekciós, lélekszámösszeírások stb.). 

A XVII. századi rovásadóösszeírások szűkszavúbbak a korábbiaknál, az 1696-os és 1707-es „dicák" egészen új 

szempontok szerint készültek (haszonnövelő és haszoncsökkentő gazdasági tényezők, művelési ágak, vetésterü-

let, szolgáltatások, stb. az 1696-os összeírásban, urbáriumokba kívánkozó adatok az 1707-esben). Későbbi keletű 

darab már csak kevés akad a gyűjteményben. 

Az 1527 előtti adójegyzékeket a Mohács előtti gyűjteménybe (Q szekció), az 1707-iek nagy részét a Rákóczi-

szabadságharc levéltárába (G szekció) helyezték át. A horvátországi kötetet Jugoszláviának szolgáltatták ki. 

Az 1530-1696 közti adóösszeírások túlnyomó részét ábécérendben egymás után sorakozó megyék és azokon 

belül évek szerint rendezték, majd a fenti rendhez többé-kevésbé igazodó, leszámozott kötetekbe kötötték. Az 

utolsó kötetekbe több megyére vonatkozó és vegyes összeírások kerültek, köteteken belül leszámozva. Az „Acta 

dicalia" az adóadminisztráció időrendbe sorolt iratait tartalmazza, fasciculusok és azokon belül újrakezdődő 

numerusok szerint tagoltan. Az „Irregestrata"-ba tárgyuk szerint a két előbbi sorozatba tartozó darabokat osztot-

ták be (ezeket a korábbi rendezés mellőzte vagy utóbb kerültek elő). Az "Irregestrata" három nagy egysége közül 

kettőn belül az iratokat vármegyék illetve városok ábécérendjében, az utóbbiakon és az "országos" részen belül 

pedig időrendben őrzik. 

A kötetekhez megyéket és éveket feltüntető jegyzék készült, a jobbágy és kisnemes neveket tartalmazó darabok 

megjelölésével. Van régi lajstromkönyvük is, a hozzákötött időrendi mutató a megyékre utal. Ugyanide kötötték 

be az „Acta dicalia" lajstromát. Külön lajstroma van az Irregestrata-nak. Az első 15 kötethez (Abaúj-Gömör) 

hely- és családnévmutató áll rendelkezésre (a megyét, valamint az uradalmat is feltünteti). Egy-két rovásadó-

kötetnek benne elhelyezett külön helynévmutatója, Vas megye köteteinek cédulakatalógusa van. 
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Beokeny György 

1567 ? nemesek    

1572 ? ?    

1572 ? Banrewy Gergely    

1574 ? ?    

1574 hódolt ?    

1576 hódolt ?    

1578 ? 
Banrewei nemesek;  

Beken András 
2 6 

Sigismundus 

Wayas,  

Blasius Byro,  

Mattheus Byro  

1605 hódolt ?    

1618 hódolt ?    

1620 hódolt ?    

1623 hódolt ?    

 

Ekkor a mi területünkön I. Ferdinánd (1526-1564) a király, az ország három részben, 

és nyakunkon a török.  

 

Fülek vára 1593-ban. 

 

Az 1552-es évhez – annyi balsiker és tragédia közepette 

– az egri várostrom dicsőséges megakadályozása és a 

török időleges visszafordítása fűzódik. Ez így azonban 

csak nagy vonalakban érvényes, mert a török fosztogató, 

portyázó csapatai csak eljutottak a Sajóhoz is! 1552 

őszén Eger váránál súlyos kudarc érte az addig oly sike-

res török sereget és így a töretlen északra nyomulásuk 

meghiúsult. Ennek ellenére a mi vidékünk is sokat szen-

vedett a törököktől. Ezt bizonyítja a következőkben rész-

letezett történés sorozat. 

1554-ben Tojgun budai pasa elfoglalta a Nógrád vármegyei Fülek
350

 várát és ez által megnyílt 

az út a meghódolást előkészítő portyázó török csapatok számára a Sajó völgye felé is. Még 

                                                           
350

 A füleki vár egy egykori vulkán lekopott bazaltperemére épült középkori erődítmény. Az első írásos emlék a 

füleki várról 1242. február 2-ából származik. Egy 1246. január 10-én kelt királyi oklevélben szerepel először 

Fülek, annak kapcsán, hogy a várat és tartozékait IV. Béla elkobozza akkori garázdálkodó urától, a Kacsics nem-

zetségbeli Folkustól (Fulkó), s odaajándékozza a Pok nemzetségből származó Móricnak. Birtokosai között talál-

juk Hartwig lovagot (1283), Egyed mestert, trencséni Csák Mátét (1311–1321), Fónyi Balázst (1322-től) vagy 

Kónyát 1354-től. 1483-ban Mátyás király hadserege Lábatlan András parancsnok vezetésével bevette (a várúr, 

Perényi a harcok során megszökött). A várat 1490-ben II. Ulászló király Ráskai Balázs tárnokmester (Ráskai 

Gáspár apja) gondjaira bízta. A középkori Fülek – a vár és a város – volt a királyé, a királynőé, Csák Mátéé, volt 

királyi adomány és zálogbirtok, például a Perényieké, akiktől Mátyás király erővel vette vissza. Mohács után 

megnőtt Fülek jelentősége. Akkori ura, Bebek Ferenc megerősítette a várat, de 1554-ben a török elfoglalta és 39 

évig innen sarcolta a környék falvait, sőt, a bányavárosokat is, amelyeknek kapuja Fülek volt. A törökök az el-

foglalt területet az Oszmán Birodalomhoz csatolták. Az ostrom után a hódítók megerősítették a várfalakat, s 

Szokoli Musztafa vezetése alatt minaretet, virágos- és zöldséges kerteket, a karavánoknak istállókat, üzleteket, 

műhelyeket emeltek, valamint tökéletesítették a vízvezetéket és a kutakat. 1556–57-ben a várban 49 janicsár, 177 

lovaskatona és 89 „aszab‖ (gyalogos katona) tartózkodott. Ezek az adatok az 1568–69-es évekre sem sokat vál-

toztak, azzal a kivétellel, hogy 56 ágyúst (topcsi) is kiképeztek. 1554–1593 között 10 bég váltotta egymást: Kara 

Hamza (1556-ig), Velidzsan (1562–1564), Arszlán (1564), Mehmed (1575), Has(s)zán (1576), Mahmud (1579), 

Korkud (1579-1590), Ali (1591) és Juszuf (1593). Fülek hosszú időre a török alaptábora lett. Fennmaradt min-
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ugyanabban az évben be is következett az első nagyszabású támadás, amelynek során egészen 

Sajószentpéterig jutottak el a törökök, kirabolva és felégetve az útjukba eső falvakat, rabszíjra 

főzve az elfogott lakosokat. A füleki török parancsnok a következő esztendőkben is megismé-

telte támadásait: így például 1560-ban és 1562-ben Kaza és Szendrő környékét pusztította és 

eljutottak Miskolcig is.  

 

Fülek vára a középkorban 

 

Az 1550-es évek közepétől területünknek a töröktől leginkább fenyegetett nyugati része, azaz 

elsősorban Gömör és Borsod vármegye néhány települést (például Szendrő közvetlen környé-

két) nem számítva kénytelen volt meghódolni, azaz vállalni a török adó fizetését. A töröknek 

fizetendő adó többféle adónemből tevődött össze. Legfontosabb eleme a fejadó
351

 volt, ame-

lyet mindenkinek kellett fizetnie, sokszor a vagyoni állapotnak megfelelően. Az úgynevezett 

császár adóját a porták száma határozta meg; ezt azonban a török gyakran önkényesen hatá-

rozta meg.  

Szablyapénzt a fegyverviselők fizettek. A régi adórendszer egyes elemeit is átvették a törö-

kök, így például a kocsmapénzt. Természetben kellett épületfát szolgáltatni, valamint vajat és 

mézet adni. Az adók közé számítottak a robotszerű szolgáltatások is (szénakaszálás, fuvaro-

                                                                                                                                                                                     

den levél, amit Kara Hamza, a fekete bég 1556. április 14-én a Zólyom-környéki falvaknak küldött. Részlet egy 

ilyen levélből: „Nektek, városiaknak, akik a zólyomi vár alatt éltek írom és parancsolom, hogy döntsétek el, hogy 

fogtok-e adót fizetni vagy sem. Mert ha nem akartok, akkor tudjátok meg, hogy leigázom és porrá égetem váro-

sotokat, benneteket pedig rabszolgaságra ítéllek. Jól jegyezzétek meg, milyen közel voltam a városotokhoz és 

mennyi zólyomi katonának vettem a fejét…”Értelemszerűen, a falvak inkább kifizették az adót. A törökök 1562-

ben nyomultak be Murány környékére. Ferhard Haszán bég leigázta Krasznahorka és Miskolc környékét is. 

Amikor 1580-ban a dobsinaiak nem voltak hajlandók adót fizetni, a bég martalócaival 1584. október 14-én kira-

bolta, majd fölégette a várost és 350 embert elhurcolt, akiket a füleki nyilvános piacon, 2000 keresztény között 

adtak el rabszolgának nemre és korra való tekintet nélkül. Fokozatosan foglalták el a környező várakat. Habár 

Várgede ellenállt egy darabig (1560), de úgy, mint Füleken, a törökök ott is azt az időt használták ki, amikor a 

legkevesebben voltak a várban (1571). Már 1566-ban elfoglalták Hajnácskő várát, Várgedének se maradt más 

választása, minthogy megadja magát. Viszont ebből a várból nem volt semmi hasznuk a törököknek, úgyhogy 

lerombolták. A salgói várat még 1554-ben elfoglalták, nem sokkal a füleki ostrom után. Egyedül a somoskői vár 

maradt szabad még 22 éven keresztül, csak 1576-ban a várkapitány, Modolóczi Miklós adta föl rövid csata után. 
351

  A török állam a családfőktől fejadót szedett. Ez volt a haradzs, amelyet harácsol szavunk őrzött meg. A török 

uralom alatt élő jobbágyok nagy részének helyzetét viszont súlyossá tette, hogy továbbra is adózniuk kellett a 

korábbi földesúrnak, a királynak és az egyháznak. Ezeket az adókat a végvári katonák hajtották be, akik portyá-

zásaik során messze bemerészkedtek a hódoltsági területre. A kettős adóztatás a török uralom végéig fennma-

radt. Ezt az is elősegítette, hogy a határok bizonytalanok és könnyen átjárhatóak voltak. A végvárak vidékén 

ugyanazt a falut sokszor a magyar és az oszmán állam is a sajátjának tekintette. 
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zás, erődítési munkák, stb.) Az adónemek közé tartozott a több-kevesebb rendszerességgel 

fizetendő ajándék is.  

A beszedhető adók pénzbeli nagysága határozta meg egy-egy meghódolt település értékét, 

amelyek aztán ennek a pénzben kifejezhető értéknek megfelelően kerültek török földesuraik 

birtokába. A török földesurak gyakran, rendszerint évente változtak, aminek következménye, 

hogy érdekükben állt mennél nagyobb bevételre szert tenni rövid birtoklásuk alatt.  

 

 

Fülek vára 1593-ban, a visszafoglalásakor
352

 

 

A hódoltsági jobbágyok helyzetét az tette súlyossá, hogy megmaradtak a régi földesurak, il-

letve a régi adórendszer bizonyos elemei is – azaz kétszeresen kellett adózniuk. A földesurak 

ezekben az évtizedekben írásos megállapodásokkal, úgynevezett urbáriumokkal igyekeztek a 

jobbágyaik kötelezettségeit rögzíteni. Megmaradt az egyházi tized, a dézsma is, amelyet azon-

ban a magyar kamara kibérelt az egyháztól és a végvárak fenntartására fordított, de a papok is 

megkapták belőle a nekik járó részt. A kamarai adminisztráció pontos kimutatásokat készített 

a beszedett dézsmáról; a fennmaradt dézsmajegyzékek a korszak gazdaság- és társadalomtör-

ténetének igen fontos forrásai. Az országgyűlések ezen kívül rendszeresen kivetették a porták 

után fizetendő állami adót, amely a katonaság fenntartására szolgált; az ennek a beszedésével 

járó feladatok egy része a vármegyék apparátusára hárult. Ugyancsak országgyűlések határoz-

tak az egytelkes nemesek és az egyháziak alkalmankénti adóztatásáról, mint ahogyan ország-

gyűlések rendelték egyes vármegyék jobbágyait meghatározott várak erődítési munkálataira 

is.  

A meghódolás ennek ellenére viszonylagos nyugalmat hozott területünk lakosságának – azért 

viszonylagost, mert sem ez, sem a békekötések nem tartották teljesen vissza a török portyázó-

kat a betörésektől és fosztogatástól. Így például 1566-ban a török segédcsapataiként megjele-

nő tatárok pusztítottak elsősorban Borsod déli és középső területein, de eljutottak egészen 

Rimaszombatig.  

 

                                                           
352

 Wikipédia 
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„ […] Fülek elfoglalásával a török támadások mindegyre gyakoribbakká váltak. Az if-

jú Rustan és Veglian bégek tekintélyes had élén Rimaszombat alá érkeztek és a város közelé-

ben, a Rima partján a Szabatka nevű váracsot építették, mely a füleki basa kincstára s a vidék 

legrettegettebb rablófészke lőn. (Findura: i. m. 42-48.) Innen azután a török martalóczok sza-

badon jártak ki a vidéket rabolni. 

 Még az 1556. évi, Bebek ellen vezetett hadjárat alatt a török segédcsapatok felgyújtot-

ták Jolsvát; ugyanekkor drágán fizette meg a török segítséget Rozsnyó városa is, melyet a 

füleki szandzsákba osztottak be, hova 1594-ig tartozott. (Mikulik: Magyar kisvárosi élet 225. 

l.) A törökök felégették Csetneket, majd 1556-ban Dobsinát is elfoglalták, mely ettől kezdve 

Fülekre küldte adóját. 1558-ban a török egész Putnokig pusztított, Bebek György azonban a 

Szuha földjén rájuk ütött s előbb Kazánál, majd Putnoknál megverte őket. 

1559-ben Veglián füleki bég 5000 emberrel Szikszó ellen indulván, keresztülvonult a várme-

gyén. Telekessy ezt az alkalmat felhasználva, Kazánál megtámadta a török hátvédet s 400 

törököt lakaszabolt. E kudarcz következtében a török 1561-ben Putnokot fogta ostrom alá, de 

Putnoky János elszánt csapatával visszaverte a támadókat; neje és leánya azonban az ostrom 

alatt török kézbe került és Putnoky, a kiváltásukhoz szükséges 498váltságdíj összeszerzése 

végett, kénytelen volt Dénesfalván s több más helyen fekvő javait elzálogosítani […] 

 Az 1567: XVII. törvényczikk Gömör vármegyét Balog és Gede várának megerősítésére 

kötelezte. Putnokot, mely eredetileg a Putnoki családé volt, 1566-tól császári őrséggel rakták 

meg, Tömösvári Mihály parancsnoksága alatt; de 1567-ben Haszán temesvári bég ostrom alá 

fogta a várat, melyet Tömösvári három napi ostrom után feladni kényszerült. A törökök ekkor 

Putnok várát a levegőbe röpítették és azután a vármegye alsó részének elpusztítására indul-

tak. Putnok azonban ismét felépült, de nem sokáig maradt meg a Putnoky család birtokában, 

mert ifj. Putnoki Györgynek 1570-ben bekövetkezett halálával úgy a várat, mint az uradalmat 

a kincstár lefoglalta és Putnokot Balog várával együtt az 1578: XXVII. t.-cz. a véghelyek közé 

sorozta, melyeknek megerősítése a vármegye feladata lőn. Hasonlólag emlékeznek meg Put-

nokról az 1608., 1613. és 1618. évi törvényczikkek […]”
353

 

 

Bánrévén 1566-ban ismét súlyos események történtek. A települést felégette a török 

martalóchad. Ezek vélhetően tatár származású csapatok voltak. Erre a sorsra jutott ott a tér-

ségben számos más település is. Az 1560-as években a vidék török pusztítások következtében 

egyébként is hanyatlásnak indult. A lakosság elmenekült, majd egy része lassan visszaszivár-

gott, ám a gyakori harcok következtében Bánréve és környező települései teljesen, vagy rész-

ben elnéptelenedtek, a megmaradt lakosság Putnokra vagy távolabbi, északi vidékekre költö-

zött.  

 

                                                           
353

 Dr ifj. Reiszig Ede: Gömör - Kishont vármegye története. 
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A következőkben idézett iratok azonban majd azt is mutatják, bizonyítják, hogy Bánréve va-

lamilyen szinten lakott maradt, nem ürült ki teljesen, birtokolták, gazdálkodtak, éltek, perle-

kedtek…
354

 

1571- ben I. Miksa
355

 a király, de még János Zsigmond
356

 is uralkodik 1540-től 1570-

ig,  II. János néven választott magyar király (rex electus), Erdély első fejedelme (princeps 

Transylvaniae, 1565–1571). 

A török hódoltság határait mutatja be az előző térkép. Látszik, hogy a Sajó völgy a Magyar 

Királyság területére esik.  

A térképek alapján látható, hogy a Sajó- és Rima völgy a „török határvidék” közvetlen köze-

lében van. Fülek, Losonc török kézen, a távolság olyan csekély, hogy a portyázók egy-kettőre 

betörhetnek, rabolhatnak, eltűnhetnek, mielőtt hathatós segítséget kapnának a községek. Nem 

volt egy nyugodt időszak minden bizonnyal. 

A korabeli feljegyzések szerint ezen időszak alatt a határok sem voltak egyértelműek, ezt az-

tán mindkét fél ki is használta, ha dézsma, vagy adószedésről volt szó. Bizonyosan alaposan 

megsanyargatták az elérhető vidékek lakosságát. A hadviselők, a legtöbbször mindig „ellátat-

lan” katonaság nem igazán volt tekintettel a magántulajdonra, szereztek ott, ahol tudtak. Eb-

ben nem volt különbség, magyar, török, osztrák között. Egyedüli reményt csak Putnok jelent-

hetett, ahol a várőrség esetleg megakadályozhatta a környéken a török fosztogatását.  

                                                           
354

 Bánréve teljes és tartós elnéptelenedése számos munkában megtalálható.(Molnár Mihály: Bánréve története), 

A Wikipédiában hovatovább „[…] 1566-ban ismét felégettek, ezúttal a törökök. Az 1760-as évekig a terület 

lakatlan maradt […]”megállapítás olvasható … Ez így valószínűleg azonban teljesen hibás! 
355

 Habsburg Miksa vagy Ausztriai Miksa (Bécs, 1527. július 31. – Regensburg, 1576. október 12.), a Habsburg-

házból származó osztrák főherceg, német, magyar és cseh királyi herceg, aki II. Miksa néven német király, né-

met-római császár és Ausztria uralkodó főhercege, valamint I. Miksa néven magyar és cseh király 1564-től halá-

láig. Miksa I. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Jagelló Anna magyar és cseh királyi 

hercegnő legidősebb fiúgyermeke volt. Felesége első unokatestvére, Habsburg Mária lett, gyermekei között ott 

van két későbbi német-római császár, magyar és cseh király, Rudolf és Mátyás főhercegek, valamint egy spanyol 

és egy francia királyné, Anna és Erzsébet főhercegnők Országlása alatt többé-kevésbé rendezte a török és az 

erdélyi kérdést, ami viszonylagos nyugalmat hozott az ország számára. Szorgalmas, jóindulatú fejedelem halt 

meg benne, a ki azonban a reá várakozó nagy feladatok közül mondhatni egynek sem bírt megfelelni. A vallási 

ügyben tanúsított mérsékletét dicsérettel említhetjük. 
356

 II. János - Szapolyai János Zsigmond István - (Buda, 1540. július 7. – Gyulafehérvár, 1571. március 10.) 

Magyarország választott, meg nem koronázott királya (rex electus non coronatus) 1540 és 1571 között, Erdély 

első fejedelme (Princeps Transsilvaniae et Partium Regni Hungariae eidem annexarum – Erdély és Magyaror-

szág hozzákapcsolt Részeinek fejedelme) 1571-ben, a halála előtti utolsó négy napon. Apja I. János király, anyja 

Jagelló Izabella királyné. II. János Magyarországon uralkodói jogait csak korlátozottan gyakorolhatta, mert a 

trónra ugyancsak igényt tartó Habsburg Ferdinánd az ország nyugati része fölött szuverenitást gyakorolt. János 

királyi jogai a koronázás nélkül egyébként annak ellenére sem voltak teljesek, hogy a Szent Korona és a koroná-

zási jelvények 1551-ig a birtokában voltak. A történelem egyetlen unitárius vallású uralkodója. Történelmi tette, 

hogy megszüntette a hivatalos államvallást és vallásszabadságot hirdetett. Az erdélyi országgyűlés 1557. június 

1-jén a lutheránus hitfelekezet emancipációja mellett kimondta, hogy mindenki olyan hitben élhet, amilyenben 

akar, de azt is, hogy az új felekezetek követői ne háborgassák a régi egyház, a római katolikus egyház követőit. 

Az 1568-ban összeült tordai országgyűlés kimondta a vallásszabadságot, és lehetőséget biztosított a templomok 

közös használatára. Az 1568. január 6-13. között megtartott országgyűlés döntése mérföldkő az emberiség törté-

nelmében, mert ekkor mondták ki először Európában a lelkiismeret és vallásszabadság törvényét. Ezzel a tör-

vénnyel a református, unitárius, római katolikus és lutheránus vallás azonos közjogi elismerésben részesült. 

Ekként teljesedett ki a reformáció Erdélyben és kialakult a „négy bevett vallás" rendszere, melyet manapság 

történelmi egyházaknak is neveznek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1540
http://hu.wikipedia.org/wiki/1570
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1565
http://hu.wikipedia.org/wiki/1571
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Magyarország 1570 környékén
357

 

 

A felvidéki rész tehát, elviekben, a Magyar Királyságé, de a gyakorlatban nem így volt.  

Az 1571. évben megtartott Gömör vármegye közgyűléseinek
358

 jegyzőkönyvéből valók 

a következők, amelyek jobbágyok elvándorlására, családi viszályra és a magántulajdonban 

esett sérelmekre utalnak. 

 

1571. február 12. (Szendrő) 

„26. (I. 2/a.)
359

  

Nenkey Demeter, mint gyám Bánrévy Ferencnek, néhai Bánrévy Gáspár fiának a sze-

mélyében követelte, hogy Bánrévy Péter és fia, Bánrévy Tamás, valamint Bánrévy Gergely 

rajta, illetve Szuhay Andráson keresztül mindenféle perlekedés nélkül adja vissza a Bánrévén 

fekvő birtokrészeket. - A követelésről levelet kell írni.” 

 

                                                           
357

 Történelmi világatlasz Budapest 2001. 
358

 Tóth Péter: Gömör vármegye közgyőlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1571–1579 http://publikacio.uni-

miskolc.hu/data/ME-PUB-41012/Gomor_varmegye.pdf 
359

 (1571.) február 12.  (f. 2. p. fest. Dorotheae virg.), Szendrő (Zendrew) opp 

http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-41012/Gomor_varmegye.pdf
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-41012/Gomor_varmegye.pdf
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Magyar végvárak, 1568.
360

 

 

 

 

A magyar és a török végvárak 1576-ban
361

 

                                                           
360

 Pilch Jenő szerkesztésében: A magyar katona vitézségének ezer éve  
361

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme 
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1574. július 9. (Szendrő) 

„647. (J. 25/a.)
362

 

 Bánrévy Gergely (felkéri) Derne (Mátyást) Szomolló Benedek, Tomor György és To-

mor Kelemen jobbágyoknak a búcsúztatására.
363

” 

 

A kisebb várak, erődítések nincsenek feltüntetve: Diósgyőr, Hollókő, Buják, Nógrád… Ezek 

természetesen nem tarthattak volna ki, ezért megfigyelés, felderítés és kisebb török csapatok 

visszatartása volt a feladatuk. Nagyobb erők esetén az erősebb „anyaváraikba” húzódtak 

vissza. 

 

 „… Érdekes és különös, de csak helyeselhető jelenség volt ebben a korban, hogy ami-

kor a felsőbb vezetés gondoskodása késett, vagy elégtelennek látszott avagy csütörtököt mon-

dott,
364

 akkor a veszélyeztetett vármegyék nemessége az úgyneveztt particularis 

congregatio,
365

 részleges gyűlés révén, önhatalmúlag intézkedett a végek ügyében úgy, hogy 

önmagukra hadiadót vetettek ki, ebből csapatokat állítottak fel, közös kémszervezetet létesítet-

                                                                                                                                                                                     

http://mek.oszk.hu/kozos-

talalatok.mhtml?dc_subtopic=t%C3%B6rt%C3%A9nelmi+t%C3%A9rk%C3%A9pek&field_modifier=&dc_top

ic=t%C3%A9rk%C3%A9pek%2C+grafikus+anyagok&offset=600 
362

 1574. július 9.  (f. 2. p. fest. Divisionis Apostolorum), Szendrő 
363

 A jobbágy kétféle módon távozhatott el lakhelyéről: 1. a költözési szabadsággal kapcsolatban semmiféle 

közhatalmi befolyás nem érvényesült. A jobbágy bejelentette földesurának távozási szándékát, lefizette a szoká-

sos kimenőpénzt, elrendezte – ha volt – adósságait, s utána szabadon elmehetett bárhová. A jobbágyköltözésnek 

ez a formája hazánkban a 13–15. századra jellemző. A földesurak már a 15. században törekedtek a költözési 

szabadság korlátozására, hogy állandó munkaerőt biztosítsanak maguknak. – 2. A szabadmenetelűség (→ szabad 

menetelű jobbágy) országos érvényű, teljes felszámolása a Dózsa-féle parasztháborút megtorló, 1514. évi törvé-

nyek hatályba léptetésével következett be, s ezzel létrejött a költözési szabadság elvesztése, azaz az örökös 

röghözkötöttség. Az örökös röghöz kötés a valóságban azonban csak tendenciaként érvényesült, már a század 

közepén hallgatólagosan föloldották. Az 1608. évi törvények a lebonyolítást – tilalom lehetőségével – a megyék 

hatáskörébe utalták. Ettől kezdve a jobbágyköltözésnek legális és illegális formája különböztethető meg. Az 

előbbit elsősorban a birtokokon uralkodó súlyos munkaerőhiány hozta létre. A jobbágyköltözésnek ezt, a hivata-

los formáját nevezik jobbágybúcsúztatásnak (ablicencia). Lényege, hogy valamely földesúr kezdeményezhette, 

hogy más birtokán élő jobbágy a megyei hatóság közbenjárása mellett elköltözhessen onnan. Ha a jobbágyban is 

megvolt a költözési szándék, és végigjárták a hivatalos utat, a szolgabíró a jobbágyot „elbúcsúztatta”, a régi 

földesura alól szabadságolta, „ablicenciálta”. A jobbágyköltözésnek ez a módja vég nélküli viszálykodást szült 

a földesurak között egymás jobbágyainak elcsábítása miatt, ezért a 17. század első felében minden megyében 

megszüntették a jobbágybúcsúztatást. A jobbágyköltözés másik módja a szökés volt. Ilyenkor a jobbágy földes-

ura és a hatósági szervek tudta és engedélye nélkül hagyta el lakhelyét. A szökött jobbágy visszaszerzésére, 

büntetésére a rendelkezések egész sora született. A szökés különösen nagy méreteket öltött a 17. század végétől 

a 18. század közepéig kibontakozott vándormozgalomban, amelynek során a hódoltság és a felszabadító háborúk 

idején elpusztult települések sora éledt újjá földesúri engedély nélkül költöző jobbágyok letelepülésével. A sza-

badmenetelű és az örökös jobbágyi réteg az 1767. évi urbariális rendelkezésig élt egymás mellett. A röghöz 

kötést végül III. József 1784-ben törölte el. Ennek azonban akkor már gyakorlati jelentősége nem volt, mert a 

jogilag egységesített jobbágyrétegek gazdasági előnyhöz nem jutottak.  
364

 A krónikák szerint ez bizony jó sokszor előfordult, inkább ez volt a jellemző. Főleg azokon a részeken, ame-

lyekhez a Habsburgoknak nem fűződött nagyon szoros politikai, vagy gazdasági érdekük! 
365

 A nemesség az évenként többnyire 4–6 alkalommal megtartott közgyűlésén tárgyalta meg a megyét érintő és 

a hatáskörébe tartozó összes ügyet. A közgyűlésnek, mint testületnek két ülésformája volt. Általában negyed-

évenként vagy kéthavonként ült össze az általános gyűlés (generalis congregatio), ezen megjelenhetett minden 

megyei nemes, s külön ülésezett a részközgyűlés (particularis congregatio), amelyen csak a megyei tisztikar és a 

legtekintélyesebb nemesek vettek részt. 

http://mek.oszk.hu/kozos-talalatok.mhtml?dc_subtopic=t%C3%B6rt%C3%A9nelmi+t%C3%A9rk%C3%A9pek&field_modifier=&dc_topic=t%C3%A9rk%C3%A9pek%2C+grafikus+anyagok&offset=600
http://mek.oszk.hu/kozos-talalatok.mhtml?dc_subtopic=t%C3%B6rt%C3%A9nelmi+t%C3%A9rk%C3%A9pek&field_modifier=&dc_topic=t%C3%A9rk%C3%A9pek%2C+grafikus+anyagok&offset=600
http://mek.oszk.hu/kozos-talalatok.mhtml?dc_subtopic=t%C3%B6rt%C3%A9nelmi+t%C3%A9rk%C3%A9pek&field_modifier=&dc_topic=t%C3%A9rk%C3%A9pek%2C+grafikus+anyagok&offset=600
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tek, éhinségben egymást gabonával segítették, ellenséges támadás esetén pedig, mindnyájan 

felkeltek azzal, hogy „nem nyugszanak addig, míg az ellenséget ki nem irtják”…”
366

 

 

1574. november 22. 

„863. (I. 32/a.)
367

  

Bánrévy Gergely Derne (Mátyás) által idéztette Bekény Andrást, azért, hogy állítsa elő 

Varga Orbánt, Kovács Pétert, Kósik Tamást és Varga Gergelyt. Idéztette továbbá Bánrévy 

Benedeket is, azért, hogy állítsa elő Bíró Vincét, Németh Benedeket és Vajas Zsigmondot. A 

felsorolt előállítandó személyek valamennyien Bánrévén laknak.” 

 

1575-ben a következő közgyűlésen folytatódik az ügy. 

 

1575. március 21. 

„995. (I. 36/b)
368

  

Meg kell írni Bánrévy Gergely számára az ítéletlevelet, mivel Bánrévy Benedek nem 

jelent meg a törvényszék előtt. A nevezettek között azért folyt a pereskedés, mivel Bánrévy 

Benedek jobbágyai - név szerint Szabó Benedek, Szabó Vince, Kordi András, Vajas Zsigmond 

és Németh Benedek (providi)
369

 - uruk rendeléséből az elmúlt úrnapja táján (1574. június 10-e 

körül) Bánrévy Gergelynek a Bánrévén lévő házára mentek és onnét egy kapát elvéve, egy 

forint kárt okoztak a nevezettnek. - Bánrévy Gergely letette az ítéletlevél megírásáért fizetendő 

24 dénárt..” 

 

1575. július 4. 

„ 1029. (I. 37/b.)
370

  

Bánrévy Gergely eltiltja Bánrévy Benedeket, Bánrévy Lászlót és Bánrévy Ferencet 

Bánrévén fekvő birtokrészüknek az eladásától, mivel az, mint atyafit, őt illeti meg. Eltiltja to-

vábbá Bekény Andrást is a mondott birtokrész megvásárolásától, letéve az ezen tiltásért fize-

tendő pénzt.” 

 

1576-ban a szepesi kamara összeírása alapján Gömörben 1 025 hódolt jobbágytelek-

volt. Erre kivettetett adó 1 025 frt.  

 

                                                           
366

 Pilch Jenő szerkesztésében: A magyar katona vitézségének ezer éve 
367

 1574. november 22.  (f. 2. p. fest. Elisabethae), h. n. 
368

 1575. március 21.  (f. 2. p. D. Judica), h. n. 
369

 Feltéve, feltételesen. 
370

 1575. július 4.  (f. 2. p. fest. Visitationis Mariae), h. n 
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1577-ben még mindig folynak a perlekedések, mutatva azt, hogy ezen ügyek évekig, 

nem ritkán évtizedekig is elnyúltak. 

 

1577. május 6. 

„1466. (I. 53/b.)
371

  

Bekény András Deine (Mátyás) által idéztette Bánrévy Benedeket és Bánrévy Ferencet, 

azért, hogy a nevezettek állítsák elő Vajas Zsigmondot.” 

 

1578/79-ben a gömöri összeírás szerint 1011 3/4 hódolt telek; kivetettek 1011 frt 75 

dénár adót, mely hiány nélkül befolyt. 

Az 1588. évi összeírásban Bekény Andrásnak már csak az özvegye szerepel Bánrévén, mint 

birtokkal rendelkező személy, illetve Recskén (Sajórecske) is van birtokrésze.
372

 

A négy évvel korábbi ügy folyta-

tása. 

 

Sajó-völgy 1570 környékén 

 

1579. február 9. 

„2029. (I . 72/a.)
373

  

Bánrévy Gergely 

(prokuratort)
374

 vallott és letette 

az ezért fizetendő 6 dénárt.” 

 

1579. április 13. 

2208.(I. 79/b.)
375

  

Bánrévy Gergely inti Lenkey Györgyöt és Lenkey Demetert Lenkey Ilona asszonynak, 

néhai Bánrévy Gáspár özvegyének a Bánrévén fekvıő birtokrészekből járó jegyajándékkal 

kapcsolatban, és követeli, hogy a nevezettek mutassák be azokat az okleveleket, amelyek alap-

ján birtokukban tarthatják a mondott jószágot. Bánrévy Gergely letette az intésért fizetendı 6 

dénárt is.” 

                                                           
371

 1577. május 6.  (f. 2. p. D. Cantate), h. n 
372

 Egy helyen utalás a Szálkai családra is (Eredetileg talán hevesmegyei volt a család.?) „… 1588-ban György 

és Szuliai Gáspár Pejérkövi István nyitrai püspöktől adományba nyerték, (Jadnai Benedek - - Benedek fia -- 

magszakadtán, annak alsógadnaí összes részét egy nemesi curiával.'- Ugyan ő 1588-ban Kutassi helytartó ado-

mányából nyerte Bekény András magszakadtán annak Sajó-Németi, Bánréve, Szuhafő, Czenter és Lőrinczfalva, 

Gömörmegyében fekvő összes birtokait…‖ Abaúj-Torna vármegye nemesi családjai 
373

 1579. február 9.  (f. 2. p. fest. Dorotheae), h. n. 
374

 Szó szerint ügyész, esetleg meghatalmazott. 
375

 1579. április 13.  (f. 2. p. D. Ramispalmarum), h. n 
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1579. március 23. 

„2170. (I. 78/a.)
376

 

 Bánrévy Gergely inti Lenkey Györgyöt és Lenkey Demetert azon birtokrész miatt, 

amely Bánrévén fekszik, és amelyet az intettek néhai Bánrévy Gáspár özvegye, Ilona asszony - 

tudniillik az intő sógorasszonya - után birtokolnak. A nevezett letette az intésért fizetendő 6 

dénárt.” 

 

1579. június 15. 

„2263. (I. 82/a.)
377

  

Bánrévy Gergely felkéri Bodon (Benedeket), Bodon Pétert és Forgón Antalt a 

Lénártfalván lakó Rácz Imrének az Abaffy Demetertől való, törvénycikkelyek szerinti búcsúz-

tatására.” 

 

„2287. (I. 83/a.)
378

  

Bánrévy Gergely inti Lenkey Györgyöt és fivéreit néhai Bánrévy Gáspár özvegyének, 

Ilona asszonynak a jegyajándéka felől, s azért is, hogy mutassák be azokat az okleveleket, 

amelyek erejével birtokukban tartják a Bánrévén fekvő birtokrészeket […]”
379

 

 

Aztán ezekben az évtizedekben a török pusztítás, fosztogatás szinte állandóan jelen 

volt. 

 

„ […] Rozsnyót a törökök 1573. márcz. 14-én kirabolták, mert a város nem tudta a 

hadi sarczot megfizetni; ez alkalommal a város lelkészét is magukkal vitték kezesül, a ki csak 

1574 után szabadúlt ki fogságából.  

1580-ban új pasa került Fülekre, a ki a már lefizetett adót újból követelte Dobsinától, 

azonban a fizetést megtagadták, mire a török a várost felégetéssel fenyegette. Egyideig azon-

ban úgy látszott, hogy fenyegetését nem fogja beváltani, de az 1584 okt. 14-ét követő éjjel 

váratlanúl megrohanta a várost, felgyújtotta és mintegy 350 lakost fűzött rabszíjra, a kiket 

Rimaszombatba hoztak s az itteni templomban elzártak. A város felprédálását körülményesen 

ismerjük Piltz Gáspár akkori lelkész leírásából. 

A török támadások a békekötés daczára mindegyre tartottak. 1588. október elején a 

török az ország minden részéből állítólag 11.000 emberi gyűjtött össze Füleknél, honnan a 

hódolni nem akaró Szikszó feldúlására készült. Útközben Putnokot is felprédálták, mely 

alkolommal Putnoki János is fogságba került, a ki rövid idő alatt a rabságban halt el, bár 

                                                           
376

 1579. március 23.  (f. 2. p. D. Oculi), h. n. 
377

 1579. június 15.  (f. 2. p. D. Trinitatis), h. n. 
378

 1579. július 6.  (f. 2. p. fest. Visitationis Mariae), h. n. 
379

 Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái.  
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nővérei és Zolthay János szendrei kapitány kiszabadítása érdekében mindent elkövettek. (Ba-

logh i. m. 58-59.) 

Míg a török Putnokot prédálta, addig Rákóczy Zsigmond egri kapitány egybegyűjtvén 

a kassai, ónódi, diósgyőri őrséget, kikhez Széchy Tamás, Homonnay István, Rissel tokaji kapi-

tány vasasaival is csatlakozott, okt. 8-án elszántan rávetették magukat az ellenségre. Az első 

összecsapásnál a túlszámban levő török győzött; de Rákóczy, összeszedvén katonáit, ismételve 

oly erővel támadt a törökökre, hogy azok teljes vereséget szenvedtek. Némely adatok szerint 

2500, mások szerint 1500 török 

maradt halva a csatatéren s min-

tegy 300-an a Sajóba fúltak. 

Ezenkívül az összes ágyúk és 600 

szekér került a magyarok kezébe, 

míg a menekülő szécsényi béget a 

jobbágyok útközben agyonverték. 

(Millenn. Tört. V. K. 444.)[…]”
380

 

 

Postavonalak az 1500-as években 

 

A szállítás, közlekedés, 

hírközlés a társadalom alapvető szükséglete, ezek nélkül élni rendkívül nehéz. Ezek hiányá-

ban mind a termelés, gazdálkodás, mind a közigazgatás lehetetlen.    

Az 1500-as években használatos postaútvonalakat mutatja be a térkép. 

Bánréve település és környezetének ilyen irányú helyzetét a posták történetével foglalkozó 

szakművekben kellett keresnünk. Néhány szemelvényt szeretnénk bemutatni a vidékünkről 

írott kiváló tanulmányból.
381

  

Ezen egyértelműen látszik, hogy a törökkel való viaskodás miatt a mi környékünkön az útvo-

nalak északon vezetnek, és onnan tartanak Erdélybe, Kassán át, illetve azon magyar települé-

sek felé, ahol jelentősebb védelmi építmények vannak. A mi északi részeinken ilyen Fülek, és 

Eger városa és vára. A Sajó völgyében is visz postaút Ónodról indulva, Bánréve után észak-

nak fordulva. 

Ebben az időszakban alakul ki, a magyarországi és a horvátországi hadi fizetőmester
382

 

hivatala mellett a felső-magyarországi hadi fizetőmester hivatala is.
383

 

Jelentőségére utal az az adat is, miszerint a magyarországi hadi fizetőmester 1570-ben több 

mint 220 ezer rFt-ot
384

 utalt át költségeire. A felső-magyarországi hadi fizetőmesternek azon-

                                                           
380

 Dr ifj. Reiszig Ede: Gömör - Kishont vármegye története. 
381

 Kamody Miklós: Észak – Magyarország hírközlésének története 
382

 Fizetőmester → Személy, ki más nevében, ennek pénztárából fizet másokat. Katonai fizetőmester, udvari 

fizetőmester, kincstári fizetőmester stb. 
383

 Kenyeres István: A Habsburg Monarchia katonai kiadásai az udvari pénztár és a hadi fizetőmesterek szám-

adásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez 
384

 rFt valószínűleg a „rajnai forint‖→ „rénus foront‖. Eredetileg azon Rajna menti választófejedelmek által 

veretett aranypénz volt, akik IV. Károly aranybullájában pénzverési jogot kaptak. Magyar nyelvű szövegben 
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ban nem ez volt egyedüli bevételi forrása, így amennyiben a végvárrendszer finanszírozási 

rendszerét vizsgáljuk, szükséges a lényegében önállóan tevékenykedő felső-magyarországi 

hadi fizetőmester szerepét megvilágító számadásokat is behatóbb vizsgálat tárgyává tenni. 

Felső magyarországi hadi fizetőmesteri számadás a 16. századból mindeddig egyetlen egy 

volt ismert, ez Péter Gansertől
385

 származik, aki 1566-1571 között viselte a felső-

magyarországi hadi fizetőmester tisztségét. 

A számadáskönyv az 1569. évet fedi le, így összevethető az egy évvel későbbi, Schnátterle-

féle
386

 magyarországi hadi fizetőmesteri számadás rendszerével. 

A fenti táblázat adatai alapján Ganser fizetőmester 1569-ben tehát több mint 466 000 rFt-ot 

számolhatott el összbevételként. Számadásából kiderül, hogy több mint 350 000 rFt-ot kapott 

Schnátterle magyarországi hadi fizetőmestertől, ez akkori bevételei ¾ részét képezte. Ugyan a 

Sziléziai Kamara is küldött közel 23 000 rFt-ot (5 %), azonban ennél jóval jelentősebb bevéte-

lek származtak a felső-magyarországi országrészből. A Szepesi Kamara ugyan közvetlenül 

alig teljesített befizetést, azonban a kamara alá tartozó uradalmak már jelentős arányban járul-

tak hozzá a hadi fizetőmester bevételeihez. 

 

1569. év 

A Felső-magyarországi 

 hadi fizetőmester bevételei
387

 

 

Ezek az uradalmak: Eger, To-

kaj, Szatmár, Sárospatak, 

Szendrő, Szádvár, Munkács, 

Ónod, Putnok, Boldogkő közel 

44 000 rFt-ot szolgáltattak, 

amelyhez lényegében hozzá-

számíthatjuk a helyi uradalom-

ból ellátott, illetve a kamara 

által bérelt ttizedekből gazdálkodó szatmári és kassai élésmesteri hivatalokból származó több 

mint, 30 000 rFt-nyi összegeket.  

Természetesen itt sem készpénz bevételről van szó, hanem az uradalmak bevételeiből az ud-

varbírák vagy az élésmesterek által a katonaságnak a zsold fejében előre kiosztott élelem érté-

                                                                                                                                                                                     

1544-ben említik először. Névváltozatai: rajnai forint, rénes forint, rényes forint, rénus forint, rhenes forint, 

rénusi forint, rhénusi forint, rhénes forint, illetve német forint. Ezek a latin florenus Rhenensis vagy florenus 

Rheni (rövidítve Fl. R. vagy Fl. Rh.) elnevezésből származnak, a Rajna neve latinul Rhenus, a Rajna-vidéké 

Rhenensis. A német elnevezés Rheinischer Gulden vagy összevonva Rheinischgulden. Közép-Európában, így 

Magyarországon is osztrák hatásra terjedt el, s a német, illetve osztrák veretű ezüstforintokat nevezték így, me-

lyek 60 krajcárral voltak egyenlőek. Utoljára a konvenciós forintra használták az elnevezést (például az 1806-os 

konvenciós bankjegyeken a lengyel nyelvű értékjelzésben a Ryński szót használták); ezt 1857-ben az osztrák 

értékű forint váltotta fel, ami már tízes alapú (decimális) pénzrendszer volt. (1 o. é. forint = 100 krajcár.) 
385

 Felső-magyarországi hadi fizetőmester. 
386

 Schnátterle akkor a magyarországi hadi fizetőmester. 
387

 Kenyeres István  A Habsburg Monarchia katonai kiadásai az udvari pénztár és a hadi fizetőmesterek szám-

adásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez / 85–138. o. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_78/?pg=373&layout=s&query=Szendr%C5%91 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_78/?pg=373&layout=s&query=Szendr%C5%91
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két tüntették fel. A felső-magyarországi bevételek, tehát a Szepesi Kamara, a kisvárdai és 

tokaji harmincadok, a fenti uradalmak és élésmesteri hivatalok befizetései, valamint a megyék 

által beszolgáltatott élelem és Kisszeben város 250 Ft-os taxája. Együttesen több mint 80 000 

rFt-ot (80 095 rFt) tett ki (17 %). (Érdekességként jegyezzük meg, hogy igaz, elenyésző ösz-

szeggel, de szerepelnek hadszertári befizetések: a katonáknak zsoldjuk terhére kiadott fegyve-

rek áráról van szó!) 

Igen nehéz megállapítani származási helyük szerint a felső-magyarországi hadi fizetőmester 

bevételeinek tényleges megoszlását, hiszen jóllehet pusztán a bevételei negyedét kapta Felső-

Magyarországról, és döntő részét a magyarországi hadi fizetőmester utalta át, de mint láthat-

tuk, az ő bevételeinek is egy jelentős része, közel negyede, éppen Magyarországról (Alsó-

Magyarországról, a Dunántúlról és Szlavóniából) származott. 

A kiadásokat döntő részben a főkapitány és stábján kívül a Felső-Magyarországon (Kassa, 

Szatmár, Szádvár, Szendrő, Sárospatak, Kisvárda, Munkács) állomásozó német lovas és gya-

logos katonaság zsoldjára fordították (473 378 rFt → 89 %), a magyar végvári katonaságnak 

csupán a kifizetések 4,5 %-a jutott (19 550 rFt). A kiadások, amelyek több mint 532 000 rFt-

ra rúgtak, meghaladták a bevételeket, így jelentős (14 %-os) deficit alakult ki. Megjegyzendő, 

hogy a kiadások 97 %-a ténylegesen hadiköltségekre ment el. 

Amiről beszéltünk itt ékesen bizonyítódik. A török mellett a végvári katonaság ellátását is a 

környékbeli településeknek kellett viselniük, ilyen módon aztán nem lehetett egyszerű az élet! 

1582-ben Gömörben összeiratott 882 hódolt porta, amelyre az adó 874 1/2 frt.  

Erről írásos emlékek is fennmaradtak!
388

 

 

„Töröknek fizetett adók összeírása.  

Birtokosok neve 

Torna: 

Jobbágyok eskü alatt vallják, hogy török földesúrnak 2 vég vásznat és pénzt fi-

zetnek. Török császárnak pénzt. Szablyapénzt fizetnek.
389

 Vajat, mézet adnak. 

Munkával töröknek nem tartoznak. Keresztény földesúrnak censust nem fizet-

nek, szolgáltatás alól is mentesek, mégis szolgálnak. 

                                                           
388

 A töröknek fizetett adók összeírása. 

1582. év,166 oldal, korabeli latinnyelvű másolati példány. „Conscriptio conti brutivus Turcical‖, melyet a me-

gyék helységeiben fizetendő török adóról készítettek, feltüntetve minden helységnél annak földesúr-át, és a neki 

fizetendő adót, szolgáltatást. A végén megyénkénti összesítés! A megyéken belül az egyes falvakat uradalmak 

szerint csoportosítják. 

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bb

ox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620 
389

 Szablyapénz, pallospénz, kardadó (Pecunia gladialis) nem volt rendszeres adó. Nem tudni, hogy ez az adó-

nem pontosan minek felelt meg, csak az északi területekről származó összeírásokban lehet találkozni vele. Mivel 

a császár adójával említik együtt, feltételezhetően valamiféle állami hadiadó lehetett. A török a földesúrnak 

pénzzel nem adóztak, de tizedeket adtak: császárpénz „tributum Ceasareum‖ – pallospénz „pecunia gladialis‖ 

nem volt rendszeres adó – vaj és méz „de quolibet domo‖ – szántás, fahordás, fűkaszálás – keresztény földes-

uraknak: minden sessió után 1 Ft – terménykilencedek – egy nap szántás és egy nap aratás – jobbágyok név 

szerint – „inquilinus unus, qui et Pastor est‖ – szántók, legelők, erdők.  

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bbox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bbox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620
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Udvarnok: 

Robotot a töröktől pénzen váltják meg. 

Barka: 

Valami legelőt gondoznak a töröknek. Keresztény földesúrnak szükséges szol-

gáltatást adnak. 

Below: 

Keresztény földesúrnak Szt. Mihálykor ki 20, ki 25 dénárt fizet, kilencedet ad-

nak. 

Lyn: 

Mikor török császárnak adót fizetnek, egy bárányt is adnak. Szénáért fizetnek. 

Füleki vár palánkjához karókkal tartoznak, pénzen váltják meg. 

Puchka: 

Keresztény földesúrnak nem fizetnek, de őröket tartanak, és szükséges munkát 

adnak. 

Jósvafő: 

Keresztény földesúrnak minden telek után fizetnek 1 forintot, kilencedet adnak 

és szolgálnak. 

Hidvéghardó: 

Minden megye végén tételenként: török földesúrnak adott pénz, török császár-

nak adott pénz, szablyapénz vaj és méz összegezve. 

Berethke: 

Mivel a parasztok közül senki se volt jelen, egy nemest kérdeztek ki eskü alatt. 

Töröknek pénzt fizettek, valami vajat és mézet adtak. Keresztény földesúrnak 

minden telek után fizetnek, és fél holdat megszántanak. 

Nisan: 

Török császárnak is fizetnek, kardpénzt is adnak. 

Weche: 

Bányákat művelnek, mosott fém (de loturis metallicis) nem adnak semmit. 

Petermano: 

Ker földesúrnak Szt. Mihálykor, karácsonykor és Szt. Györgykor pénzt adnak. 

Warallia: 

Robotot megváltják. Keresztény földesúrnak pénzt fizetnek. Török földesúrnak 

előbbiek mellett bárányokat, sajotkat és hasonlókat adnak. 

Genncz: 
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Vajat és mézet nem adnak, sem nem dolgoznak. 

Doboczan: 

Igával, szekérrel és gyalog szolgálnak. 

Perge: 

Házépítéssel, széna és faszállítással, kertműveléssel és hasonlókkal dolgoznak. 

Diwyn: 

A falu sok évig üresen állt, mentesség igéretével a törökök visszahívták a lako-

sokat. Pénzt fizetnek, török császárnak adót, szablyapénzt. Ajándék helyett mé-

zet és vajat adnak. Keresztény földesúrnak nem fizetnek, tizedet adnak, valami 

szolgálatot. 

Nyttra: 

Mézet nem adnak, csak vajat. 

Syd: 

Méz helyett méhtizedet adnak. 

Bryzo: 

Füleki várhoz tartoznak szolgálni, kezdet-

ben semmi munkával nem tartoztak. 

Kislibercse: 

Kerítés körül dolgoznak. 

Kisujfalu: 

Szántanak, szénát kaszálnak és más hason-

lókat dolgoznak. 

Mittve: 

3 napot szántanak és szénát hordanak. 

Zólyom m.: 

Minden falunál csak a töröknek kezetben és 

most fizetett adót tünteti fel. Végén összegezés. 

Rákóczy Zsigmond és mások birtokai.  

(Kishont, Gömör, Borsod, Torna, Nógrád, Zólyom, Zemplén m. Abaúj Torna, Gömör, 

Borsod, Kishont, Nógrád, Zólyom, Zemplén m.):  

Torna (oppidum) (Torna m.) – Barkoc (Torna m.) – Rako (Torna m.) – Jozzvafeő (Torna m.) – 

Hidvéghardo (Torna m.) – Vendegh (Torna m.) – Warbócz (Torna m.) – Borsouan (Torna m.) 

– Szőllősardó (Torna m.) – Zdwar (Torna m.) – Lenkhe (Torna m.) – Kápolna (Torna m.) – 

Ayhaz (Torna m.) – Szent András (Torna m.) – Jabloncza (Torna m.) – Nádasd (Torna m.) – 

Keortweöles (Torna m.) – Zylas, Aimas (Torna m.) – Beretke (Gömör m.) – Zeglegod – 
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Lehotta Gergev (Gömör m.) – Geergew (Gömör m.) – Nisan (Gömör m.) – Battko – Kysnio – 

Klubenek – Muran (Gömör m.) – Repicza (Gömör m.) – Zuha (Gömör m.) – Reche (Gömör 

m.) – Lehotta (Gömör m.) – Rybnik (Gömör m.) – Mukraluka Vizesret (Gömör m.) – Perlaz 

(Gömör m.) – Taplocza (Gömör m.) – Braduo Biz (Gömör m.) – Filler (Gömör m.) – Gerlicza 

(Gömör m.) – Pollowa (Gömör m.) – Swetthe (Gömör m.) – Keowi (Gömör m.) – Rakos 

(Gömör m.) – Nandras (Gömör m.) – Lycze (Gömör m.) – Zyrk (Gömör m.) – Popresch 

(Gömör m.) – Kyetthe (Gömör m.) – Ztryzna? (Gömör m.) L. Nagy – Miglész, Migles Miglesz 

(Gömör m.) – Kopras (Gömör m.) – Lipocz, Lipowce Lippoch (Gömör m.) – Palazka Palaszka 

Palosko Lex. Loc. Gömör m.– Restér Rostar (Gömör m.) – Getzel falva, Gecelowce Geczeleo  

(Gömör m.) – Pétermány, Petermandrce Petermano (Gömör m.) – Markuska (Gömör m.) – 

Zlabrucska Zlabuzovicz (Gömör m.) – Visnyó, Wyshnia (Gömör m.) – Dopshina, Dopschan, 

Dopschan, Dopssina Topschina (Gömör m.) – Zalecz ? – Fyktelki (Gömör m.) – Csetnekium 

Csitnik Chetnek Pehora (Gömör m.) – Oreskowce Olch-Ilschwo – Deresk (Gömör m.) – 

Chitnek oppidum (Gömör m.) – Rosnania, Rosnyo-Bánya, Rosniobania oppidum (Gömör m.) 

– Kubillyar (Gömör m.) – Ochtyna (Gömör m.) – (Ochtina) (Gömör m.) – Warallia (Gömör 

m.) Nadabulya (Gömör m.) – Thuchen (Gömör m.) – Rudna (Gömör m.) – Berezte (Gömör 

m.) – Zebespathak (Gömör m.) – Oreckeon (Gömör m.) – Krakowa (Gömör m.) – Zichalka 

(Gömör m.) – Polunka (Gömör m.) – Naghwezures (Gömör m.) – Bethler (Gömör m.) – Also 

sayo (Gömör m.) – Henzkowa (Gömör m.) – Redowa (Gömör m.) – Hankowa (Gömör m.) – 

Huzzurethe (Gömör m.) – Joleze (Gömör m.) – Olahypatthaka (Gömör m.) Glacho (Gömör 

m.) – Zbodarkai (Gömör m.) – Gachalk (Gömör m.) – Rososnya (Gömör m.) – Paolseocz 

(Gömör m.) – Paskahaza (Gömör m.) – Körös (Gömör m.) – Taplocna (Gömör m.) – 

Geömeör (Gömör m.) – Kelemer (Gömör m.) – Thornalia (Gömör m.) – Puthnok (oppidum) 

(Gömör m.) – Diensfalwa (Gömör m.) – Peolseochardo (Gömör m.) – Possoba – Agtelek 

(Gömör m.) – Hozzuzo (Gömör m.) – Chetto (Gömör m.) – Kyraly (Gömör m.) – Melleta 

(Gömör m.) – Lattrantfalua (Gömör m.) – Lekenie (Gömör m.) – Keweches (Gömör m.) – 

Keorepech (Gömör m.) – Feolseo Zuha (Gömör m.) – Zubok (Gömör m.) – Pahit (Gömör m.) 

– Ztarna (Gömör m.) – Beye (Gömör m.) – Keszi (Borsod m.) – Trya (Borsod m.) – Alsofalw 

(Borsod m.) – Abod (Borsod m.) – Edelin (Borsod m.) – Hadhy (Borsod m.) – Saap (Borsod 

m.) – Rechke (Borsod m.) – Zent Demeter (Borsod m.) – Banrewy (Gömör m.) – Also Kalozza 

(Gömör m.) – Also falu (Gömör m.) – Gergelfalva (Gömör m.) – Feolseo Kalocha (Gömör 

m.) – Alba falwa (Gömör m.) – Padar (Gömör m.) – Pispeki (Gömör m.) – Velkeye (Gömör 

m.) – Rudabanya (Gömör m.) – Leckeoshara (Gömör m.) – Natray – Gycze (Gömör m.) – 

Mykochan (Gömör m.) – Babaluska (Gömör m.) – Zadorbaza (Gömör m.) – Laad (Borsod m.) 

– Czamparhaza (Borsod m.) – Alsobet (Borsod m.) – Martonfalua (Borsod m.) – Also-

Felsofwge (Gömör m.) – Mehy (Gömör m.) – Male (Gömör m.) – Harkoch (Gömör m.) – 

Chanfalva (Gömör m.) – Kerekede (Gömör m.) – Czako (Gömör m.) – Almad (Gömör m.) – 

Dobfenek (Gömör m.) – Chys (Gömör m.) – Ispanmezeo (Gömör m.) – Gestete (Gömör m.) – 

Dornya – Zenthelek (Gömör m.) – Simony – Felseo Bathka (Gömör m.) – Palfalwa (Gömör 

m.) – Harmacz – Dobocza (Gömör m.) – Janossy (Gömör m.) – Galgöcz (Gömör m.) – 

Wyssno (Gömör m.) – Feolfalw (Gömör m.) – Alsohangen (Gömör m.) – Reimaszech (Gömör 

m.) – Lenartfalwa (Gömör m.) – Radnoth (Gömör m.) – Balasfeolde (Gömör m.) – Myan 

(Gömör m.) – Belen (Gömör m.) – Jelene (Gömör m.) – Felseo Hangen (Gömör m.) – Zent 

Simon (Gömör m.) – Deathar (Gömör m.) – Baracha (Gömör m.) – Seereg (Gömör m.) – 
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Hanwa (Gömör m.) – Runya (Gömör m.) – Rimahrizo (Gömör m.) – Uray (Gömör m.) – Syd 

(Gömör m.) – Fechseo Balogh (Gömör m.) – Alsobalogh (Gömör m.) – Pericze (Gömör m.) – 

Bereznak (Gömör m.) – Budygfalwa (Gömör m.) – Feled (Gömör m.) – Choma (Gömör m.) – 

Bakth (Gömör m.) – Serke (Gömör m.) – Zuthar (Gömör m.) – Gedeo (Gömör m.) – 

Lakomistye (Gömör m.) – Geztes (Gömör m.) – Hordentelka (Gömör m.) – Azkorecz (Gömör 

m.) – Bernad (Gömör m.) – Alarazd (Gömör m.) – Chyniz (Gömör m.) – Rasch (Gömör m.) – 

Diwyn (Borsod m.) – Werezd (Borsod m.) – Sajónémeti (Borsod m.) – Nyárád (Borsod m.) – 

Kurittnan (Borsod m.) – Zakfalwa (Borsod m.) – Horwath (Borsod m.) – Hegymegh (Borsod 

m.) – Damagh (Borsod m.) – Dobychan (Borsod m.) – Georeombell (Borsod m.) – Tapolcha 

(Borsod m.) – Mezzes (Borsod m.) – Czember (Borsod m.) – Kyrald (Borsod m.) – Mochon 

(Borsod m.) – Zent Jacab (Borsod m.) – Rakocza (Borsod m.) – Szalonna (Borsod m.) – 

Azzalo (Borsod m.) – Debrethe (Borsod m.) – Zanhogh – Xyzlo (Torna m.) – Also Teleghes 

Borsod m. – Fynke Marthony – Borsod m. – Zyrak (Borsod m.) – Numar (Borsod m.) – Kalo 

(Borsod m.) – Beshenyeo (Borsod m.) – Palowatha (Borsod m.) – Iwanka (Borsod m.) – Kaza  

 

(Borsod m.) – Zakachi (Borsod 

m.) – Irotha (Borsod m.) – Satta 

(Borsod m.) – Arlo (Borsod m.) – 

Jordanhaza (Borsod m.) – 

Zylwas (Borsod m.) – Wysnyo 

(Borsod m.) – Boldwa (Borsod 

m.) – Senye (Borsod m.) – Zelyz 

(Borsod m.) – Kelchen (Borsod 

m.) – Methen (Borsod m.) – Sajo 

Vamos (Borsod m.) – Palfalwa 

(Borsod m.) – Arnod (Borsod m.) 

– Tardona (Borsod m.) – Deses 

(Borsod m.) – Tapolthan (Bor-

sod m.) – Vadna (Borsod m.) – 

Bertha (Borsod m.) – 

Rymaszombath (Gömör m.) – 

Varbocz (Borsod m.) – Batha 

(Borsod m.) – Zekerie (Borsod 

m.) – Feolseo Teoreck (Borsod 

m.) – Also Teoresok (Kis Hont 

m.) – Also Szkalnok (Kis Hont 

m.) – Felseo Szkalnok (Kis Hont 

m.) – Hunalehota (Kis Hont m.) 

– Hegmegh (Kis Hont m.) – 

Szerenchen (Kis Hont m.) – 

Zolussan (Kis Hont m.) – Valyko 

(Kis Hont m.) – Also Botaragy 

(Kis Hont m.) – Thamasfalwa (Kis Hont m.) – Korombánya (Kis Hont m.) – Osgyan (Kis Hont 
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m.) – Zussan (Kis Hont m.) – Krazto (Kis Hont m.) Heghmegh (Kis Hont m.) – Zluthan (Kis 

Hont m.) – Kecseghe (Kis Hont m.) – Rimanicze (Kis Hont m.) – Feoreoch (Kis Hont m.) – 

Hachowa (Kis Hont m.) – Lwker (Kis Hont m.) – Klenowecz (Kis Hont m.) – Zeluch (Kis Hont 

m.) – Zuha (Kis Hont m.) – Pandolok (Kis Hont m.) – Kornith (Kis Hnot) – Kokowa (Kis Hont 

m.) – Tezowth (Kis Hont m.) – Enusta (Kis Hont m.) – Zentfalwa (Nógrád m.) – Bolgorom 

(Nógrád m.) – Greszanim (Nógrád m.) – Baloghfalwa (Nógrád m.) – Syd (Nógrád m.) – 

Bozitha (Nógrád m.) – Nyttra (Nógrád m.) – Saccoly (Nógrád m.) – Kowahy (Nógrád m.) – 

Bryzo (Nógrád m.) – Ragyzto (Nógrád m.) – Ulurczka (Nórád) – Garab (Nógrád m.) – 

Naghlibercze (Nógrád m.) – Kis libercze (Nógrád m.) – Darocz (Nógrád m.) – Berzen (Nóg-

rád m.) – Galso (Nógrád m.) – Rona (Nógrád m.) – Poltar (Nógrád m.) – Warbo (Nógrád m.) 

– Almás (Nógrád m.) – Zklabava (Nógrád m.) – Ebeczke (Nógrád m.) – Zelena (Nógrád m.) – 

Raros (Nógrád m.) – Felsőtrinár (Nógrád m.) – Waralia (Nógrád m.) – Keörteös (Nógrád m.) 

– Ztrazy (Nógrád m.) – Lentora (Nógrád m.) – Dachvolom (Nógrád m.) – Brezowa (Nógrád 

m.) – Also Ztriher (Nógrád m.) – Durapolie (Nógrád m.) – Zenth Péter (Nógrád m.) – Breznek 

(Nógrád m.) – Zenna (Nógrád m.) – Zawoda (Nógrád m.) – Debrecsa (Nógrád m.) – Kys 

Zalatnia (Nógrád m.) – Hartyan (Nógrád m.) – Also Tiszovnik (Nógrád m.) – Veoreos falw 

(Nógrád m.) – Polychna (Nógrád m.) – Kys luthar (Nógrád m.) – Kalno (Nógrád m.) – 

Feoelseo Ztrihona (Nógrád m.) – Belowe (Nógrád m.) – Madachka (Nógrád m.) – Feolseo 

Tiszownik (Nógrád m.) – Pyncz (Nógrád m.) – Nedelisthie (Nógrád m.) – Rasko lehota (Nóg-

rád m.) – Apattfalwa (Nógrád m.) – Mosfalwa (Nógrád m.) – Ozdyn (Nógrád m.) – Welke 

(Nógrád m.) – Panydarocz (Nógrád m.) – Thamaslehota (Nógrád m.) – Galcz (Nógrád m.) – 

Praga (Nógrád m.) – Swynebania (Nógrád m.) – Podretlan (Nógrád m.) – Budina (Nógrád 

m.) – Loosoncz (Nógrád m.) – Widalalwa (Nógrád m.) – Nagh falw (Nógrád m.) – Myttne 

(Nógrád m.) – Bistruczka (Nógrád m.) – Riber (Zólyom m.) – Hainik (Zólyom m.) – Nagreod 

(Zólyom m.) – Lykech (Zólyom m.) – Lukanicza (Zólyom m.) – Mutova (Zólyom m.) – 

Dobroniwa (Zólyom m.) – Plesoecz (Zólyom m.) – Zassy (Zólyom m.) – Zassy (Zólyom m.) – 

Babaszo (Zólyom m.) – Dubowa (Zólyom m.) – Osztrelwka (Zólyom m.) – Zlatina (Zólyom m.) 

– Ochowa (Zólyom m.) – Cheren (Zólyom m.) – Zolna (Zólyom m.) – Horechet (Zólyom m.) – 

Poynik (Zólyom m.) – Feolseo Puchina (Zólyom m.) – Also Muchina (Zólyom m.) – Orawza 

(Zólyom m.) – Zawoda (Zólyom m.) – Zebenye (Zólyom m.) – Bechiowa (Zólyom m.) – 

Zamper (Zólyom m.) – Lukova (Zólyom m.) – Bazwr (Zólyom m.) 

(Nógrád m.): Felső Tyssovnik – Pyncz – Nedelisthie – Razkolehota – Apátfalva – 

Masfalva – Osdyn – Welke – Pannydarócz – Thomaslehota – Galczado – Araga – 

Swynebania – Podrahan – Thochnycza – Uderina – Bolk – Thomassy – Loniczbania – Budina 

– Losoncz – Videfalva – Naghfalu”
390

 

 

Később az XVII. század közepéről szerkesztett térkép is igazolja majd, hogy a gömöri 

vidék is „behódolt” a töröknek, a békesség miatt, és adót fizetett sokáig.  

1588-ban 730 szabad porta iratott össze.  

                                                           
390

 A töröknek fizetett adók összeírása. 

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bb

ox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620 

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bbox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc059_no013/?document=1&pg=0&bbox=-2768%2C-3788%2C4976%2C620
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Egy 1588-ból származó értesülés szerint Esztergom érseke Kutassy János 
391

 aki kirá-

lyi helytartó is, a következő helyeken kapott birtokokat: Sajó-Németi, Bánréve, Szuhafő, Cen-

ter (szomszédos Sajónémetivel) Gömör megyei és Lörinczfalva.‖
392

 

A XVI. században a reformáció elterjed, a Sajó- Rima vidékén azonban jellemzően a 

katolikus vallás maradt meg, bár a terület abba a zónába esik, ahol a XVII. században a sza-

bad protestáns vallásgyakorlás is meg van engedve. Egy eddig majdnem teljesen figyelmen 

kívül hagyott egyháztörténelmi adattárban található feljegyzés alapján megállapítottuk, hogy 

1600. szeptember 1. napján, Abafalva székhellyel, Séllei György tiszteletes látta el a reformá-

tus egyház papi szolgálatát. Egyben Sajószentkirály, és Bánréve település is hozzá tartozott.
393

 

 

Kiadások, 1569. 

 

A különféle árucikkekben bővelkedő vásárok is gyakran voltak célpontjai a portyák-

nak. Így például 1573 és 1588 között a törökök három alkalommal ütöttek rajta a híres szik-

szói vásáron. Mindhárom alkalommal komoly csata kerekedett a portyázók és a vásározók 

védelmére siető végváriak között, akik 1588-ban aratták a legnagyobb győzelmüket: ennek 

hőse Rákóczi Zsigmond
394

 egri (korábban szendrői) főkapitány volt.  

                                                           
391

 Kutassy János (másként: Kutasi, 1545 körül – Nagyszombat, 1601. szeptember 16.) esztergomi érsek. Nemes 

családból származott; iskoláit Bécsben elvégezvén, 1572. december 2-án Nagyszombatban lett tanár, 44 forint 

évi fizetéssel; 1577-ben esztergomi kanonok, majd 1581. február 10-én szenttamási nagyprépost lett. 1587. októ-

ber 3-án az esztergomi érsekségnek lelkiekben adminisztrátora volt; majd pécsi, 1592. szeptember 23-án győri 

megyés püspök és országos főkancellár; egyszersmind 1596. június 17-étől a kalocsai érsekséget is bírta. 1597. 

január 29-én esztergomi érsekké és királyi helytartóvá neveztetett ki. Mivel jövedelmei szerények voltak, állító-

lag a pannonhalmi főapátság jövedelmeit is kapta. Halála előtt visszaállította az esztergomi szemináriumot. 
392

 Csoma József: Abaúj-Torna Egyesült Vármegyék Monographiája - 1. kötet, Kassa, 1897, s. 527).  

(Lőrincfalva esetleg a hevesi község?) 
393

 Zsinka Ferenc: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Bp. 1929. Protestáns lelkészek nyugtatványai régi 

tizedjegyzékek mellett. Az országos levéltárban őrzött tizedjegyzékekben, magukban természetesen nincsenek 

meg a helybeli lelkészek nevei, mivel azok nemhogy fizettek volna tizedet, hanem épen ellenkezőleg részt kap-

tak belőle: negyedét, nyolcadát vagy tizenhatodat.  Ezekről az illetményekről azonban nyugtatványokat állítottak 

ki részint sajátkezükkel ők maguk, részint pedig nevükben minden valószínűség szerint a tized-szedők. Amazok 

a nevek helyességére nézve megbízhatóbbak, de gyakran majdnem olvashatatlanok, míg az utóbbi fajták általá-

ban olvashatóbbak, viszont tévedések is eshettek meg az illetők kilétére vonatkozólag, amint megállapíthatón 

estek is. 
394

 Báró felsővadászi Rákóczi Zsigmond (Felsővadász, 1544 vagy 1555 – Felsővadász, 1608. december 5.) erdé-

lyi fejedelem (1607–1608) halála előtt Báthory Gábor javára lemondott a fejedelmi székről. A korabeli Magya-

rország egyik leggazdagabb főura, a Rákóczi-család vagyonának és hatalmának megalapozója volt. Az ifjú Rá-
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A legnagyobb veszedelmet azonban a tizenöt éves háború
395

 hozta a területünkre. En-

nek legfontosabb, az egész háború kimenetelét befolyásoló csatáját Mezőkeresztes határában 

vívták 1596-ban a szembenálló felek. A csata jelentőségére jellemző, hogy Mohács óta elő-

ször itt került szembe egymással a magyar királyi és a szultáni fősereg (az előbbit a Báthory 

Zsigmond
396

 által vezetett erdélyi hadsereg is támogatta, míg a törökök igen nagy létszámú 

tatár segédhadakkal rendelkeztek). A királyi sereget Miksa főherceg irányította, a török sere-

get – amely a csatát megelőzően elfoglalta Egert – maga III. Mohamed (Mehmed)
397

 szultán. 

A több napig tartó csatának a döntő ütközetére október 26-án került sor. Ennek kezdetén a 
                                                                                                                                                                                     

kóczi Perényi Gábor apródja volt Sárospatakon. Egerben kezdte katonai pályafutását, ahol is az ifjú vitézek (va-

lószínűleg a Perényi-udvar fiataljainak) elöljárója volt. Ezután 1572-ben Szendrő várkapitánya lett, 1575-ben 

pedig már az erdélyi fejedelemségre jelölt Bekes Gáspár támogatására szervezett királyi sereg parancsnoka volt. 

1587-ben Eger várkapitányának nevezték ki. 1588-ban legyőzte a túlerőben lévő török csapatokat a szikszói 

csatában; ezért a győzelméért a királytól bárói rangot kapott 1588. augusztus 28.-án. 1588 szeptemberében részt 

vett a Tarcalon tartott hadi tanácskozáson. 1593-ban visszafoglalta a török kézen lévő szabadkai és füleki vára-

kat. Részt vett az 1594-es turai csatában és ott volt Hatvan ostrománál is, 1596-ban. A harcokban fejsérülést 

szenvedett, amit azonban sikeresen kihevert. Hegyaljai borával kereskedve hatalmas vagyonra tett szert, még a 

Szepesi Kamarának is kölcsönzött, aminek fejében a Habsburg-kormányzat zálogba adta neki Szerencs városát. 

Itt hosszú építkezésbe kezdett, melynek eredményeképpen elkészült a szerencsi vár. A katonai pályán is gyorsan 

haladt felfelé: 1598-ban Giorgio Basta alatt szolgált, mint a vitézi rend parancsnoka, majd a birtokelkobzási 

perek hatására, amelyek őt sem kímélték, 1604-ben a Bocskai-felkelés oldalára állt. Bocskai István felfigyelt az 

idősödő főúr kiváló szervezőképességére, ezért az erdélyi rendekkel kormányzóvá (gubernátor) neveztette ki. 

Ilyen minőségben érte a fejedelem halála 1606. december 29-én. Bocskai végrendeletében Homonnai Drugeth 

Bálintot, a katonai téren szintén jeleskedő felső-magyarországi arisztokratát jelölte ki örökösének, aki élvezte a 

Porta támogatását is. Homonnai és potenciális vetélytársa, Báthory Gábor azonban értékes időt vesztett, amikor 

részt vett Bocskai többhetes, Kassától Gyulafehérvárig tartó temetési menetében: távollétükben az erdélyi rendek 

a gyulafehérvári országgyűlésen 1607. február 11-én fejedelemmé választották Rákóczit. A szultán megerősítő 

levele február 22-én érkezett Erdélybe. Rákóczi bukását a hajdúk felkelése okozta: a Nagy András vezette kato-

nák a Bocskai halálával semmissé lett privilégiumaik megújításáért szálltak harcba Rudolf csapatai ellen. Rákóc-

zi nem akarta kenyértörésre vinni a dolgot a királlyal, így a helyzetük rendezését ígérő Báthory gond nélkül 

megnyerte a hajdúk támogatását ellene. Rákóczi beletörődött a bukásba, és már 1607 októberében megalkudott 

Báthoryval: hatalmas zálog fejében (Báthory a szádvári és a sárosi uradalmakat adta neki) 1608. március 5-én 

lemondott fejedelmi címéről. A hajdúk nagyra értékelték lemondását, és garantálták biztonságát. 
395

 A hosszú – vagy más néven tizenöt éves – háború (1591/1593 – 1606) a dunai Habsburg Birodalom és az 

Oszmán Birodalom összecsapása volt a Magyar Királyság területén. A Habsburgokkal szövetségben harcolt az 

Erdélyi, a Havasalföldi, a Moldvai fejedelemség, a Német-római Birodalom és a pápai állam támogatásával. A 

háborúhoz több európai állam és török uralom alatt élő nép, így a szerbek és bolgárok is csatlakoztak, akik közül 

sokat hajdúk közé szerveztek. A harcban közvetve érintve volt Perzsia is, amely Ázsiából kötötte le a török erők 

egy részét. A kezdeti keresztény sikerek után az erőviszonyok kiegyenlítődtek, így 1606-ban az eredeti állapot-

hoz képest lényegében kevés változtatással kötöttek békét. 
396

 Herceg somlyai Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572. március 20. – Libochovice, Csehország, 1613. március 

27.) erdélyi fejedelem, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király unokaöccse. 
397

 III. Mehmed (Isztambul, 1566. május 26. – Isztambul, 1603. december 22.) oszmán szultán és kalifa 1595-től 

haláláig. Uralkodása alatt folytatódott a tizenöt éves háború. A török porta számára különösen veszélyessé vált a 

helyzet, amikor a dunai fejedelemségek (Erdély, Moldva, Havasalföld) egyesült hadserege 1595 októberének 

végén a havasalföldi Gyurgyevónál (Giurgiu) legyőzte az oszmán csapatokat. (A csata során a havasalföldi vaj-

da, Vitéz Mihály kiemelkedő szerepet játszott. Erdély fejedelme, Báthory Zsigmond a Habsburgok fennhatóságát 

már az év januárjában elismerte, így a Portának nem volt más választása: érdekeit háborúval kellett megvédenie. 

Mehmed Szegedre érkezve 150 000 fős hadával, Dsáfer pasát Szolnokra küldte, maga pedig 1596. szeptember 

21-én Eger ellen fordult, melynek őrsége a várat október 13-án feladta. Csak ezután, október 22-én érkezett meg 

Erdélyből Báthory Zsigmond fejedelem 45 000 fős serege, akikkel a királyi fővezér, Miksa főherceg seregei 

Mezőkeresztesnél egyesültek. Október 26-27-én a két napig tartó mezőkeresztesi csatában a magyar-osztrák 

seregek először megfutamították a török sereget, de a szétszéledő és zsákmányt kereső győzteseket a visszatérő 

török sereg megrohanta és legyőzte. Ez volt egyébiránt az utolsó oszmán győzelem nyílt csatában. Mehmed 

vezérei tovább folytatták a tizenöt éves háborút. Pálffy Miklós 1598-ban visszafoglalta Győr várát, majd Tatát, 

Veszprémet és Palotát; Ibrahim, az új nagyvezír ellenben Kanizsát kerítette kézre. Vitéz Mihály 1601-ben bekö-

vetkezett halála után Moldva és Havasalföld rákényszerültek, hogy az oszmán fennhatóságot újra elismerjék, az 

osztrákokkal folytatott háború azonban még 1606-ig tartott, amit Mehmed már nem ért meg. 
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királyi és az erdélyi seregek jelentős sikereket értek el, maga a szultán is elmenekült a csata-

térről. A hátrahagyott tábort fegyelmezetlenül fosztogatni kezdő katonákra azonban rátörtek a 

korábban talán csak taktikából megfutott szpáhik. Ellentámadásukat a királyi sereg nem tudta 

kiállni, előbb saját táborába vonult vissza, majd felszerelését is hátrahagyva elfutott, csaknem 

tizenötezer halottat veszítve (a törökök embervesztesége még ennél is nagyobb volt.   

1593/94-ben 699 volt a szabad, s a hódolt porták összes száma. 1596-ban ez 531 sza-

bad és 52 1/2 hódolt porta. Kivettetett első ízben 4459 frt; másod ízben 557 frt 37 denár, ösz-

szesen: 5016 frt 37 denár adót.  

1598-ban és 1604-ben csupán a házakat írták össze, de Gömörben e tekintetben is óri-

ási pusztulást tapasztalhatunk. 1598-ban Gömörben 234 településen 4160 házat regisztrál-

tak.
398

 Rozsnyón 197-et, Jolsván 161-et, Csetneken 136-ot. A kamara volt a legjelentősebb 

birtokos, sok faluval rendelkeztek az Andrássyaknak és Széchy Tamás is. Gömör vármegye 

északnyugati régióját, nagyobb részt németek és szlávok lakták. Az 1598. évi ház összeírás 

során 38 helységben 462 házat regisztráltak, Rimaszombaton 73-at. A legjelentősebb birtokos 

ekkor Széchy Tamás volt. 

 

A 15 éves háború hadműveletei 1593-1606.
399

 

 

 

Az 1500-as évek adataiból készítettünk egy összegző táblázatot a gömöri adatokról. 

Év 
Porta 

Ház 
Adó 

(Frt) szabad hódolt összes 

1542   1091   

1553   1882   

1576  1025   1025 

1578/79  1011,75   1011,75 

1582  882   874,5 

1588 730     

1593/94   699   

1596 531 52,5   5016,37 

1598    4518  

                                                           
398

 Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás...i. m. 174-186. 
399

 Történelmi világatlasz 2001. 
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1604    1849  

 

A romlás magáért beszél, az adó viszont szépen nőtt! 

 Az 1599. évi hadműveletekről is maradtak emlékek, ami ezt a területet is súlyosan 

érintette. az a török-tatár sereg, ami Buda és Szeged alatt telelt, az év elején megindult – egyes 

szerzők szerint 60 000 ezres létszámmal – és elözönllötte az északi-északkeleti országrésze-

ket. Básta
400

 generális megütközött velük Sajóvámosnál és Sepsinél, de mindkét helyen vere-

séget szernvedett és Kassára húzódott vissza.  Az itteni magyar várak a mi kezünkön marad-

tak és a szokásos végvári rajtütések zajlottak, igen véresen! 

Nyárom egy újabb török sereg dúlta fel az Ipoly, Garam és a Vág vidékét. Itt is szinte az ösz-

szes települést felperzselték, megölték lakóit, illetve rabságba hajtották őket.  

A 20  00 főt számláló császári sereg csak nagy sokára szánta rá magát a beavatkozásra! Ezt is 

csak azért, mert Pálffy és Nádasdy ge-

nerálisok, mintegy 5 000 fővel, önálló-

an és önhatalmúlag kiváltak és elindul-

tak Szécsényen át Szendrő felé. A tö-

rök-tatár sereget e létszámmal is meg-

verték. Szendrő alatt a krónika szerint 

13 000 lovat zsákmányoltak, miután 

feldúlták a tatárok táborát és mellesleg 

az ott lévő többszáz foglyot is kiszaba-

dították!
401

  

Súlyosan tévesek tehát azok a nézetek, 

amelyeket a térkép alapján vonnak le és 

azt állítják, hogy a török ennyire észak-

ra, azaz a gömöri-borsodi-abaúji területekre nem jutott el. Eljutott bizony sajnos… 

 
                                                           

400
 Básta, → Giorgio Basta (1550–1607) Rudolf király tábornoka, aki 1598-tól rendcsinálás ürügyén évekig 

garázdálkodott Erdélyben. Basta albán származású volt, pontosabban egy Dél-Itáliában élő albán eredetű nép-

csoport, az arberesek népéből került ki. Ezek az albánok a török terjeszkedés miatt menekültek olasz területre, 

ahol szabadon gyakorolhatták keresztény vallásukat, míg a legtöbb albán muszlim hitre tért át. Zsoldosként har-

colt Németalföldön és Franciaországban. Részt vett a németalföldi szabadságharcban a holland felkelők ellen 

vívott harcban is. 1590-ben belépett II. Rudolf császár hadseregébe, ahol csakhamar a tábornokságig vitte. 1598-

ban a császár megbízottjaként Erdélybe ment a Báthory Zsigmond lemondását követő zavarok lecsillapítására. 

Miriszlónál szétverte a havasalföldi-kozák sereget és székely szövetségeseiket, mert az erdélyi rendek féltették 

önállóságukat Vitéz Mihály havasalföldi fejedelemtől. 1599-ben a fejedelemségre törekvő fiatal Báthory András 

bíborost megölette. 1601. augusztus 3-án Vitéz Mihály havasalföldi vajdával együtt Goroszlónál megverte Bát-

hory Zsigmond seregét, s nem sokkal később, még ez év augusztus 19-én - valószínűleg azért, mert veszélyes 

ellenfelét látta benne - megölette Vitéz Mihály vajdát is, s a maga kezébe ragadta az hatalmat. Uralma alatt Er-

dély a legkegyetlenebb zsarnokságnak volt kitéve, aminek Bocskai István felkelése vetett véget. 1604-ben, a 

király Erdélyből visszahívta és Bocskai ellen küldte, akit 1604. november 14-én Osgyánnál, majd november 24-

én Erdélynél megvert. 1606-ban, amikor megkötötték a törökkel a zsitvatoroki békét, Basta visszavonult a ma-

gánéletbe. Basta felismerte Erdély fontosságát a monarchiára nézve, s azt német kolóniává akarta átalakítani. 

Erre vonatkozó tervét egy emlékiratában dolgozta ki. Basta Erdélyt „oly kegyetlenül dirigálá, vagy inkább rontá, 

pusztítá az országot, hogy ma még a nevét is irtózással, átkozódással említik az erdélyiek‖. Az emberek az ekét 

és szekereiket maguk húzták, mert igásállataiktól megfosztották őket → „Básta szekere‖. 
401

 Pilch Jenő szerkesztésében: A magyar katona vitézségének ezer éve 
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Mindezek után következik a „tizenötéves háború”,
402

 s benne a Bocskai-

szabadságharc! 

1604-1606. években, a Bocskai szabadságharc
403

 hadműveleteinek idején, a Sajó vidéken a 

császári hadak, Basta vezetésével 1604-ben vonulnak, majd Szendrő várának sikeres bevétele 

után 1605-ben a Bocskai hadak is átvonulnak e területen. 

Básta hadai Zólyomból indulva, Füleken át, Kassára igyekezetk. Közben Osgyánnál megüt-

köztek a hajdúkkal.  

 

 

„… Basta generális a lázadás hírére november elején odahagyta a dunántúli várat, és 

12-én Losoncra, másnap pedig Fülekre érkezett azzal a céllal, hogy leverje Bocskai szervez-

kedését. A császári főerők közeledésének hírére Lippay visszatért Kassa védelmére, az Osgyán 

mellett állomásozó Némethy Balázs
404

 azonban nem volt hajlandó visszavonulni, hanem – 

                                                           
402

 A tizenöt éves – vagy más néven hosszú – háború (1591/1593 – 1606) a dunai Habsburg Birodalom és az 

Oszmán Birodalom összecsapása volt a Magyar Királyság területén. A Habsburgokkal szövetségben harcolt az 

Erdélyi, a Havasalföldi, a Moldvai fejedelemség, a Német-római Birodalom és a pápai állam támogatásával. A 

háborúhoz több európai állam és török uralom alatt élő nép, így a szerbek és bolgárok is csatlakoztak, akik közül 

sokat hajdúk közé szerveztek. A harcban közvetve érintve volt Perzsia is, amely Ázsiából kötötte le a török erők 

egy részét. A kezdeti keresztény sikerek után az erőviszonyok kiegyenlítődtek, így 1606-ban az eredeti állapot-

hoz képest lényegében kevés változtatással kötöttek békét. 
403

 A Bocskai-felkelés vagy Bocskai-szabadságharc 1604–1606 között zajlott. A fegyveres felkelést Bocskai 

István vezette a császári önkény ellen. Ez volt a magyar rendek első Habsburg-ellenes fegyveres felkelése, mely-

hez a hajdúk is csatlakoztak. Bocskai István csapatai 1604 és 1606 között Habsburg Rudolf csapatait kiszorítot-

ták Erdélyből, valamint a királyi Magyarország északi és keleti területéről. A győztes felkelés hosszú évtizedekre 

visszavetette a dinasztia központosító törekvéseit, egészen 1671-ig, a nyílt abszolutizmus bevezetéséig. 
404

 Némethy Balázs és Lippay Balázs Báthori seregének két jeles hajdúkapitánya.  

Lippai Balázs (? – ? , 1605. jan.): hajdúkapitány. Cigány családból származott, katonai pályafutását Lippa várá-

ban kezdte közlegényként. 1604. okt. 14-én már, mint hajdúkapitány az elsők között csatlakozott Bocskaihoz. 

Féktelen, de vitéz ember volt, a szabadságharc kezdeti szakaszának hadműveleteiben vezető szerepet játszott. 
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alvezérei tanácsa ellenére – negyedakkora seregével bevárta a 18 000 katonával és számos 

ágyúval érkező Bastát; tette utóbb végzetes hibának bizonyult. 

Az osgyáni ütközet elején Némethy és mintegy 300 lovas hajdú előrelovagolt, hogy a Fried-

rich von Hollach vezetésével érkező császári elővédet magával csalja, miközben a sereg többi 

része és egyetlen ágyúja a falu melletti patak partján állt fel. A hajdúvezér manővere jól is 

haladt, ám a visszavonuló lovasok láttán a hadi dolgokban járatlan parasztfelkelők azt hitték, 

hogy Némethy menekülni szándékozik, ezért soraik megrendültek, és a közeli vár felé futottak. 

 

 

 

Katonái viselkedését látva maga a kapitány is hátrálni kényszerült, és az Osgyán mellett fekvő 

várban keresett menedéket abban a reményben, hogy Basta nem vállalkozik majd az ostrom-

ra. Némethy Balázs azonban elvétette számítását, a generális ugyanis hamarosan mozsár-

ágyúkat hozatott a falak alá, és könnyűszerrel porig bombázta az erősséget, melynek védői 

végül egy elkeseredett rohamot indítottak a császáriak ellen. A támadás természetesen ku-

darcba fulladt, Némethy serege pedig több mint 3000 embert veszített, az osgyáni csata tehát 

döntő német győzelemmel zárult. 

Basta generális a diadal ellenére nem bírta megszilárdítani felvidéki pozícióit, és bár a hónap 

végén Edelénynél Lippay Balázs felett is győzedelmeskedett, Kassa elfoglalására sem vállal-

                                                                                                                                                                                     

Valószínűleg túlságos előtérbe nyomulása volt az oka, hogy Bastával való titkos levelezés ürügyén – a nemesi 

vezetés megszilárdulásakor – Bocskai kivégeztette.  

Németi Balázs (? – ?, 1604. nov. 30.): hajdúkapitány. Részt vett a 15 éves török háborúban, 1604-ben Belgiojoso 

parancsnoksága alatt harcolt, s okt. 14.-én az elsők között csatlakozott Bocskaihoz az álmosdi csata előestéjén. 

Tevékeny része volt a szabadságharc kezdeti hadműveleteinek irányításában. 1604. nov. 17-én az osgyáni ütkö-

zetben sebesülten Basta fogságába esett, aki megkínoztatta, majd kivégeztette. Németi Balázs hajdúkapitány, aki 

vakmerőségével kihívta a sorsot és a vereséget, ezt az utókor nem tudja, de a „Hűbele Balázs‖ szállóigével örökí-

tette meg a nevét!  
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kozhatott. 1604–05 telén a császáriak sikereik dacára visszavonulásra kényszerültek, miköz-

ben Bocskai nem csak a jobbágyi és kisnemesi tömegeket, de hamarosan az – Illésházy István 

vezette – főnemességet is zászlói alá tudta csalogatni, az ország nagy részének birtokában 

pedig 1605 áprilisában a magyar fejedelmi címet is megszerezte.”
405

 

 

Osgyánt tehát Básta és serege bevette, s a fogságba esett hajdúkat, – a csata utáni győzelmi 

lakoma „megkoronázására” – természetesen a kapitányukkal együtt, megkínoztatta és kivé-

geztette! 

 

„ […] Midőn Bocskay István a fenyegetett vallásszabadságért kardot rántott és Kassa 

meghódolása után, 1604 november 11-én diadalmenetben vonúlt a 501városba, egész Gömör 

vármegye - valláskülönbség nélkül - lelkesedéssel csatlakozott a mozgalomhoz. A prágai csá-

szári udvar, megrettenve a felkelés sikerein, Básta György alatt 9400 gyalogból és 5000 lo-

vasból álló hadsereget küldött a fölkelés elfojtására […] 

Básta ekkor győzedelmes hadával, pusztítva, rabolva vonúlt keresztül a vármegyén s 

Kassát vette ostrom alá, de az itt szenvedett kudarcz megsemmisüléssel fenyegetvén seregét, 

csakhamar odébb állott s így Gömör megszabadúlt pusztító hadától. Básta pusztításai oly 

visszatetszést keltettek még a hű királypártiak közt is, hogy Széchy Tamás főispán fia, György 

szintén Bocskayhoz csatlakozott […] 

Széchy Tamás fia György, az erőszakos, garázda férfiú, Balog várát nyerte atyjától, a 

hol atyjának 1618-ban bekövetkezett haláláig tartózkodott, s a mely várat az 1608: XV. 

törvényczikk véghelynek nyilvánított. Putnokot császári őrség szállta meg, melynek helyettes 

parancsnoka 1613-tól karvai Orllé István, az Orlay-család őse volt, a ki 1617-től, mint kapi-

tány parancsnokolt, s a várnak és a hozzátartozó uradalomnak is birtokába jutott. […]”
406

 

 

Azt pedig, hogy Bánréve bőven benne van az 1605. évi hadjáratban, a következők is 

bizonyítják, amelyet Homonnai Druget Bálint
407

 naplójából nyertünk.  

 

„… Anno Domini 1605. 14. die mens.  Julii.  

Indultam seregestül Ungvárról délután a felső hadban, de elsőben Kassára. Melly én 

utániban az én istenem tegyen szerentsesség és nagj győzedelmessé, ki legyen ő szent felségé-

                                                           
405

 Tarján M. Tamás: Az osgyáni csata (Rubicon line) 
406

 Thaly Kálmán: A gr. Serényi és a br. Orlay család. 
407

 Drugeth Bálint, homonnai (1577 – ? 1609. nov. 9.): Zemplén vármegyei nagybirtokos főnemes. 1604 elején a 

Kamara, hogy birtokait a kincstárnak megszerezze, pert indított ellene. 1604. novemberben az elsők között csat-

lakozott Bocskaihoz, aki 1605. április 28-án a szerencsi ogrszággyűlésen a magyarországi fölkelt hadak fővezér-

évé nevezte ki. Végigharcolta a felvidéki hadjáratot, Bocskai kíséretében volt a Rákos mezején, a nagyvezérrel 

való találkozáskor. Bocskai őt jelölte utódjául az erdélyi fejedelmi székbe, de a rendek nem választották meg. 

1607-ben visszautasította a hajdúk ajánlatát, hogy álljon fölkelésük élére. 1608-ban országbíró lett. Halálát a 

kortársak mérgezésnek tulajdonították. Buzgó református volt, vallásos költeményeket is írt. 1605-ös naplója 

fontos történelmi forrás. 
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nek szent neve dicsőségére, országunkban levő anyaszentegyházának megmaradására, nekem 

pedig jó híremre, nevemre mind örökké stb. 

18. Julii.  

Indultam ki Kassaiul urunk ő felségétől Garadnára.  

[Saját kezével.]  

Bizony jól, és igazán híven akartam szolgálni, szolgáltam is az én hazámnak és ezután is szol-

gálni akarok, míg az árnyék világon élek, elsőben istenemnek, az után urunknak úgy az én 

édes hazámnak, Magyarországunknak.  

19. Julii.  

Indultam Garadnára az én saját hadam közé.  

20. Julii.  

Indultam meg hadastul Garadnárúl, szállottam meg Devecser nevű faluban.  

21. Julii.  

Indultam meg reggel Devecserbül, szállottam meg Zsellyében.  

22. Julii.  

Indultam meg hadastul Zsellyeerűl szállottam meg Edelényben.  

23. Julii.  

Indultam meg Edelénybül, szállottam meg Kazában.  

24. Julii. Indultam meg reggel hadastul Kazábúl, szállottam meg Bánréven, magam Putnokon 

ebédeltem.  

25. Julii.  

Indúltam meg reggel hadastul Bánrévéről szállottam meg Radnóth nevű faluban. A szendrei 

két ágyukkal itt érkeztenek el, kikkel négy tonna port hoztanak és 300 golyóbisokat.  

[Saját kezével. Comes Valentinus Drugeth.]  

26. Julii. 

 Indultam meg reggel hadastul Radnóthról, jöttem az nap Rimaszombatban.  

27. Julii.  

Egy napot itt Bosnyák Thamás urammal tractálván Zólyom várának megszállásarúl.  

28. Julii.  

Indúltam ki hadastul Rimaszombatból szállottam Daróczban. Eodem die
408

 bocsátottam föl 

Dessüffi János uramat az felső hadban, az Nagyságos Illésházi István uramhoz az hadaknak 

való fizetés dolgában.  

29. Julii.  

                                                           
408

 eodem die → ugyanazon a napon 
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Ez napon is Daróczban mulattam és mentem vala Fülek várat megvizitálni. 

30. Julii  

Indúltam meg reggel Darúczbul hadastúl és szállottam meg Losonczon.  

31. Julii.  

Jöttem hadastúl Pilis alá táborban szálván az vitézekkel.  

1. Aug. 

Jöttein hadastúl Vigles mellé Szalatnára. Jött elömben Zólyom alól egy néhány magával 

Széchi András Szécsényi kapitány.  

2. Aug. 

Ez napon is Szalatnán mulattam és végezvén Szánchi György urammal Zólyom meg szállás-

árul. Hozák meg Báthori István uraimnak halálát, a kit bizony igen sirattunk sok vitéz bará-

tinkkal és jó szolgainkkal együtt, eodem die írá meg Rhédei Ferencz uram, hogy a Nagy-

szoinbatiak elküldöttek gratiaért
409

 az német császárhoz, viszont az csallóközi had kapitányos-

tul az német mellé állott, melly kapitánynak Somody Mátyás volt az neve az arúlónak.  

3. Aug. 

Ez napon is Szalatnán mulattam, és ugyan ez napon gyűltünk össze mindnyájan az seregek.. 

Az füleki kissebbik ágyúval is ez napon érkezének, mert többet is vártunk.  

4. Aug. 

Indúltam meg hadastúl Szalatnárúl az ő felsége ágyúival és szép sereggel Zólyom alá, kit meg 

szálván, szót adtanak ki belőle.  

5. Aug. 

Volt tracta
410

 az zólyomi németekkel ez vár megadása felöl, melly tracta illyen kívánságokból 

állott; hogy én megengedjem azt, hogy ők az több várakból való németektől tanácsot kérdje-

nek, és kiváltképen az, mit az körmöczy német kapitány ad tanácsúi, azt mívelik. De én ezeket 

nem míveltem, hanem véghez menvén az tracta, kezdettem az falat rontani.  

6. Aug. 

 Kezdettem Zólyom várának az öreg bástya felöl való falát…”
411

 

 

A háború és a hadak vonulása mindig együttjárt a fosztogatással, a lakosság sanyarga-

tásával. Akárkik, akármikor háborúztak, a kincstári ellátmány általában kevés volt, vagy oda 

                                                           
409

 gratiaért → kegyelemért 
410

 tracta → alkudozás, tárgyalás (más jelentés szerint vendégeskedés, lakoma) 
411

 Diarium Valentini Homonnai Anno 1605. Cum benedictione Divina Memoriale. Luczenbacher János  

(szerk.): Tudománytár 1839. Értekezések 5. kötet HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és 

jegyz.] Naményi István. [1. r.] 1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 172-182 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1839_Ertekezesek_05/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg

=189&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1839_Ertekezesek_05/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=189&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1839_Ertekezesek_05/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=189&layout=s
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sem ért, ezért a katonák szereztek, ahol tudtak. A kincstár pedig a háborúk fedezetét még 

adóztatással toldotta meg, ami az amúgy is szegény népet sújtotta… 

Ezeket a súlyos háborús évtizedeket Bánréve és térsége is igen megsínylette. Különösen igaz 

ez a Básta-féle seregekre, akinek korábbi, erdélyi, ténykedéséről már megemlékeztünk. Ennek 

ellenére ismételten kijelenthetjük, hogy a település ekkor is lakott, aportáknak, adóknak nyo-

ma van, nem „halt ki”, nem néptelenedett el teljesen! 

 

Nos, ezek után egy újabb haáború a „harminc éves” következett! 

Ennek során az 1621. évi I. hadjárat, az 1623-as II. hadjárat, és az 1626. évi III. hadjárat is 

érintik a Sajó- és Rima-völgyeit.  Ezek Bethlen Gábor
412

 és I. Rákóczi György
413

 hadjáratai.  

II. Mátyás halála után a rendek az 1619-iki pozsonyi országgyűlésen, II. Ferdinándot ültették 

a trónra. Mivel pedig a koronázási országgyűlésen a protestáns kisebbségtől előterjesztett sé-

relmek nem orvosoltattak, Bethlen Gábor, a ki 1613 óta ült az erdélyi fejedelemségben, felis-

merve a pillanat fontosságát, a fenyegetett vallásszabadság védelmére kardot rántott. 

Bethlen Gábor Erdélyből Kassára vonul, és innen indítja tovább csapatait. 1619-21 között 

vonulnak át a Sajó völgyi területeken Bethlen Gábor hadai. Fülek várát sikerrel beveszik. 

1623-ban és 1626-ban ismét itt vonulnak nyugat felé.  

 

A 30 éves háború 1619-1645 Bethlen Gábor és  

I. Rákóczi György hadnűveletei
414

 

 

                                                           
412

 Iktári Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–

1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legje-

lentősebb személyisége. Pályafutása kezdetén, híven szolgálta Báthory Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai 

Istvánt és Báthory Gábort, majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, szembefordult vele, 

és magát választatta fejedelemnek. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és 

kulturális élete egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot gyakran „Erdély aranykora‖ néven említik. A har-

mincéves háború kitörése alkalmat adott arra, hogy megindítsa a harcot a Habsburgok ellen. 
413

 Felsővadászi I. Öreg Rákóczi György (Szerencs, 1593. június 8. – Gyulafehérvár, 1648. október 11.) erdélyi 

fejedelem 1630-tól haláláig. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett 

egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. 
414

 Történelmi világatlasz 2001. Folytonos piros vonal 1621; szaggatott piros vonal 1623; pontozott piros vonal 

1626. 
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„ […] Miután ekként a vármegyében fegyveres ellentállást nem szerveztek, Bethlen 

Gábor hada szeptember 21-ike után [1623] akadálytalanul kézrekerítette Putnokot, majd in-

nen a vármegye alsó részén átvonulva, Fülek várát fogta ostrom alá, de kikerülte Ajnácskőt, 

mely épúgy, mint Fülek, Bosnyák Tamás hadaival volt megszállva s még 1624-ben is kemé-

nyen tartotta magát. (Jászói oklevelek X. k. 133. l. - Millenn. Tört. VI. 362.) A béketárgyalás-

ok alatt Bethlen Gömör területét - az egyes várak kivételével - hatalmában tartotta, s az 1624. 

évi béketárgyalások alatt is oda törekedett, hogy a vármegyét az erdélyi területhez csatolhas-

sa. Ebbeli törekvéseit ugyan gróf Esterházy Miklós nádor meghiusította, de Széchy György 

felhasználva az alkalmat, Bethlennel ismét tárgyalásokba bocsátkozott […] 

Krasznahorka vára, az Andrássyak kezében, biztosította a magyar király túlsúlyát 

azon a vidéken. Putnok ellenben már fekvésénél fogva is, örökös támadásoknak volt kitéve s 

majd az erdélyi fejedelmi hadak, majd a császári zsoldos had ütött benne tanyát. Bethlen 

harmadik támadása (1626) a vármegye területén nagyobb mozgalmakat nem idézett elő. 1626 

szeptember vége felé Rimaszombatnál táborozott, honnan Drégely-Palánk felé vonult; de az 

ez évben kötött pozsonyi béke a további hadviselésnek véget vetett. 1629 november 15-én köz-

bejött halálával megindult Erdélyben a küzdelem a fejedelemségért, melyet I. Rákóczy György 

nyert el.”
415

 

 

„ […] Az 1627. évi vizsgálat adatai szerint az egri törökök a hódoltsági falvak adóját 

évenként 2734 frt 60 denárral verték fel, a gömöri jobbágyok búzatartozását 803 kilával, a 

zabot 385 kilával, méz- és vaj-adójukat 452 itczével, szénájukat 230 szekérrel verték feljebb. 

(Millenn. Tört. VI. 466.) 1627-től 1642-ig a török folyton emelte a gabona és az élelmi adót. E 

mellett számos marhát hajtottak el s gyakran fogtak el asszonyokat és gyermekeket s e tekin-

tetben csak Sidó Mehemet egri pasasága idejében javúlt némileg a helyzet. 

A zsitvatoroki béke ellenére a törökök a nemesember előjogait sem vették figyelembe. Így 

1627-ben az egri pasa Rimaszécsen, az úrnapi sokadalom alkalmával kihirdettette, hogy úgy 

a nemesek, mint a jobbágyok közmunkára menjenek. E mellett a török folyton támadta a vár-

megyei várakat. 1639-ben gyalogkatonaságot fogadott fel a vármegye a török támadások el-

len. A következő években már észrevehető volt a fegyveres készülődés. A vármegye 1640-ben 

és 1641-ben több ízben küldött követeket Kassára a főkapitányokhoz, a felkelések ügyében, de 

e mellett 1642-ben a törökökkel is kénytelen volt tárgyalásokba bocsátkozni, mely czélból Ra-

gályi Menyhértet küldték a budai pasához. (Bartholomaeides: i. m. 244. l.) […]”
416

 

 

1627-es adat, hogy ekkor Bánrévén birtokai voltak a Wiczmándy
417

 családnak is. 

 

„… 1627-ben II. [Wiczmándy] Miklós már gyámja volt az elhalt I. Kristóf második há-

zasságából származott, kiskorú gyermekeknek, a kiket anyjoknak: Széky Margitnak birtokai- 

1627- ben meg is osztoztatott. Ezek a birtokok voltak Bánréve és Szuhafő (Gömör megyében), 

Szék és Réde (Hevesmegyében), Tarnóczkeszi és Gerednye (Nógrád megyében). 

                                                           
415

 Dr ifj. Reiszig Ede: Gömör - Kishont vármegye története. 
416

 Dr ifj. Reiszig Ede: Gömör - Kishont vármegye története. 
417

 Buthkai Wiczmándy család 
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Ezeknek a birtokoknak egy része később (a XVIII. század végén) zálog tárgyát képezte 

a Wiczmándyak ez ágazata és (a később gróf) Almásyak, mint atyafiak között…”
418

 

 

1635. évi összeírási adatok szerint Bánréve lakosságából 1 fő bíró, 14 fő jobbágy, 7 fő 

pedig zsellér. 

 

1644 – 45-ben I. Rákóczi György hadjáratai III. Ferdinánd
419

 ellen, amely a vidékün-

ket is érintik. 1645-ben I. Rákóczi György serege vonul át, szintén ezen a területen. 

I. Rákóczy Györgynek erdélyi fejedelemmé történt megválasztása (1630) Gömör vármegyében 

mélyebb benyomást keltett. Rákóczy felkelése magával ragadta a vármegyét. Egyik vezére: 

osgyáni Bakos Gábor, 1644. február hó vége felé már Rozsnyóhoz közeledett. A megrémült 

polgárság Pázmány Péterhez fordúlt segélyért, de ott jó tanácsokon kívül egyebet nem nyert. 

Keresztes Gábor, a fejedelem hadnagya, Bakos alatt, február 22-én, már Csetnekről követelt 

szállító-szekereket Rozsnyó városától, melyeket az kénytelen volt elküldeni. Bakos a hó vége 

felé Rozsnyóra érkezett, lefoglalta az érsek jövedelmeit, a várost pedig az erdélyi fejedelem 

hűségére kötelezte. Bakos előhadát követték a többiek. Kassa elfoglalása után (március 12.) 

Korniss Zsigmond hadai szállottak Rozsnyóra. Március 25-én pedig Berzétére vonultak. 

Gyöngyösi Nagy István március 28-án Jolsvánál táborozott. Ugyanekkor elesett Putnok is, s 

Bakos Gábor április elején akadálytalanúl juthatott ősi várába, Osgyánba, mellyel Fülek kapi-

                                                           
418

 Butkai Viczmándy Tamás: A Viczmándy-család története (Budapest, 1915.) Átköltözés Zemplénbe. Ezeknek 

a birtokoknak egy része később, a XVIII. század végén, zálog tárgyát képezte a Wiczmándyak ez ágazata és (a 

később gróf) Almásyak, mint atyafiak között. Viczmándy (II.) Miklós gyámsága alatt álló gyermekek közül 

Viczmándy (II.) Kristóf korán szerencsétlenül végezte életét. (Veszett kutya harapása által elpusztul.) A másik 

fiú: Lajos az ősi házban marad Butkán és ősévé lesz a család zempléni ágazatának. Viczmándy (II.) Miklós (fele-

sége Hetyei Erzsébet) szintén Zemplénben marad ugyan, de leszármazói még a XVII. században eltűnnek sze-

meink elől. II. Pál (felesége Huszár Erzsébet) ellenben az ungmegyei Kis-Geőczre költözik, a hol leszármazói 

mintegy 200 évig éltek és a butkai Wiczmándyak „ungi‖ ágazatát alkották. 
419

 Habsburg Ferdinánd vagy Ausztriai Ferdinánd (Graz, 1608. július 13. – Bécs, 1657. április 2.), a Habsburg-

házból származó osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, aki III. Ferdinánd néven német-római császár, 

német, magyar és cseh király, valamint IV. Ferdinánd néven Ausztria uralkodó főhercege 1537-től haláláig. 

Ferdinánd II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Wittelsbach Mária Anna bajor hercegnő 

negyedik gyermekeként született. Házastársai voltak Habsburg Mária Anna spanyol és portugál infánsnő, Habs-

burg–Tiroli Mária Leopoldina osztrák főhercegnő és Gonzaga Eleonóra mantovai hercegnő is, akiktől felnőttkort 

megélt gyermekei között ott van két későbbi utódja, Ferdinánd és Lipót főhercegek, valamint egy spanyol és egy 

lengyel királyné, Mária Anna és Eleonóra főhercegnők. A kortárs leírások alapján Ferdinánd személyisége tekin-

télyt parancsoló és béketűrő volt. Hét nyelven is beszélt, köztük németül, latinul, spanyolul, olaszul, franciául, 

csehül és magyarul. Nem örökölte apja vallási fanatizmusát, a béke érdekében hajlandó volt teret engedni a pro-

testánsoknak is. Érdekelték a természettudományok és a művészet, 1657-ben még egy olasz irodalmi akadémiát 

is alapított Bécset. A legnagyobb szenvedélye a zene volt, ő maga is komponált. I. Rákóczi György erdélyi feje-

delem, a svédek szövetségeseként, 1644-ben támadást intézett ellene. Az erdélyi csapatok feldúlták Észak-

Magyarországot, elfoglalták Kassát, majd 1645 márciusában, Morvaországban egyesültek a svédekkel. Rákóczi 

azonban a hadjáratban való részvételt valójában csak pozíciójának megerősítésére akarta felhasználni, ezért 

Linzben 1645 végén békét kötött Ferdinánddal. A linzi béke a Bethlen Gábor kötötte 1621-es nikolsburgi béké-

hez volt hasonlatos: Rákóczi élete végéig megkapta a hét felső-magyarországi vármegyét (melyek közül Sza-

bolcs és Szatmár vármegyéket életükre még fiai is örökölhették), valamint még négy – köztük a tokaji – várat. 

Emellett a béke garantálta a királyi Magyarországon is a szabad vallásgyakorlatot, leállították a templomfoglalá-

sokat, és megegyeztek abban is, hogy a vallási sérelmeket az országgyűlés elé viszik, melyet Ferdinándnak há-

rom hónapon belül össze kellett hívnia. Rákóczi cserébe felbontotta a franciákkal és svédekkel kötött szövetsé-

get, seregével kivonult Ferdinánd országrészéről, s nem avatkozott többé a Magyar Királyság ügyeibe. A ma-

gyarság a nikolsburgi, majd a linzi békével pozíciót nyert. 
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tánya, Wesselényi Ferenc nézett farkasszemet. E várat ez alkalommal Kemény János hadai 

nem bírták megostromolni.
420

  

 

Rákóczy György bánrévei táborozásával kapcsolatos a következő idézet. 

 

„… A fejedelem tényleg sietve ment seregei után az új megyékbe már azért is, hogy a 

még daczoló Fülek várával leszámoljon, de meg, hogy egyet-mást halljon Kapronczavról. 

Megyaszón, Vadászin, Tornalján keresztül menve ápr. 12-én átkelt a Sajón és 16-án már 

Losonczon találjuk… 

Miután a nagyszombati tractára a kellő utasításokkal ellátva útnak indította Lónyai 

Zsigmond, Nyári Bernát, Csérnél György, Körösi és Zákány András uraimékat, maga is útnak 

vált „Isten áldomásából” azon csaták után, a melyeket még okt. 6-án Szendrő alatt motozó 

németség nyakába küldött. Hogy hírt értsen a csatái mikéntvaló járásáról, maga is nyomon 

követte azokat okt. 14-én és Ónodba vivő útjában Gesztelyen járatott tábort. Ekkor már leesett 

a közmondásos Szent Mihály hava, s minthogy hó, hideg és kedvetlen idő egy anyaméhből 

születnek, kutyának való téli zimankó köszöntött be és fagyos szélroham gombolta-ránczigálta 

a talpason a köpenyegét a Sajó völgyében… 

s míg megérkeznek, addig is a pártfogójának, a töröknek a segítségével szándékozik a 

Sajó völgyéből kivetni Puchaimékat. Az ám, csakhogy a török ravasz számítással hitegeti, 

csalogatja őt, ígérgeti a végbeliek mellé rendelését, de a valóságban Ferdinánd „kenegető 

politikája következtében” nemhogy megadná a segedelmet, sőt alattomban ellene is dolgozik 

a nógrád–gömöri, mint a tiszántúli végeken. Észreveszi Rákóczy ezt a bujkálódó holdvilág-

politikát, a melynél fogva a szultán kegye hol felé sugárzik, hol elsötétedik, de mivel egyebet 

nem tehet ellene, hát hol a svédek elérkezéseért rimánkodik, hol a magas portán üt egyet – 

szóval: csak a török ne tökéletlenkednék, bárcsak 6000 jó lovast és 2000 jó gyalogost adna, 

nem menne fel (t. i. Bécsbe) a német mindenestül… 

Az ellenség azonban mégis felment annak ellenére, hogy pestisben a lengyel-német le-

génység igen halt, a magyar és horvát igen szökött és Rákóczy csatái mindennap – vágták. A 

Sajó völgyén kitakarodó németség ugyanis október 30. táján oly gyors iramban vonult vissza, 

hogv a Boldva-parti Edelényen, Putnokon és Bánrévén át a nyomán induló fejedelmet a bá-

nyavárosok irányában 13 mérföldre hagyta maga mögött. A „sikerekkel”meg is van elégedve 

Rákóczy, a mit nov. 1-én a bánrévei táborából a hamis híreken ijedező feleségének, a ki böjt-

tel és imádsággal igyekezett jó végre bírni férje támadó hadjáratát, így ír meg: én sem maga-

mat, sem hadaimat nem dicsérem s magasztalom, mindazonáltal az minemű felemás, imide-

amoda vonó fegyvertelen, kedvetlen emberekkel én magam bizony eleget vittünk végben, kit az 

előttünk példa is megmutat…”
421

 

 

A linzi békekötés után a török támadás foglalkoztatta a vármegyénkben a rendeket. 1646-ban 

Gömör, több más szomszédos vármegye rendeivel, gyűlést tartott Wesselényi Ferenc elnökle-

te alatt, melyben a török ellen állandó sereg felfogadását határozták el. Gömör vármegyére, 

melyet ezen értekezleten Andrássy Mátyás képviselt, 25 lovas esett, a kiket felszerelve, 

Szendrőbe kellett küldeni. 
                                                           

420
 Mikulik czikkei a Tört. Tár 1884. és 1885. évf. 

421
 Dr. Tóth László: I. Rákóczy György beavatkozása a 30 éves háborúba Hadtörténelmi Közlemények 1917. 
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1653-ban Putnok várában, véletlen baleset következtében, felrobbant a lőpor, mely tömérdek 

kárt okozott az erődítvényekben. Orllé (Orlay) András várkapitány azonban csakhamar hely-

reállíttatta a megrongált várfalakat. 

 

1659 körüli években a török hadak elkerülték Gömört, azonban a török martalócok 

eleget garázdálkodtak a vidéken, miközben a megyei urak közül többen fogságba estek, így 

Putnoki Bálint is, a kit 1667-68-ban I. Rákóczy Ferenc váltott ki a török fogságból.  

 

„ […] A Rima völgyében, a Fülekhez tartozó Erdőháton folyton jártak a török 

martalóczok. Wesselényi nádorné, Széchy Mária például, ha Murányból valamely birtokára 

akart menni, kerülő utakon kellett a török martalóczok elől kitérnie […]”
422

  

 

 

 

Szendrő vára, 1665.
423

 

 

Bánrévére vonatkozóan egy 1643-ból, majd egy 1662. évből származó értesülés, ame-

lyek szerint: 

 

„ […] Ferencz fiai közül Péter,
424

 Szendrő várának kapitánya érdekel bennünket köze-

lebbről, mert ettől származik le a megyénkben ma is élő nemzedék. A többieknek, úgylátszik, 

nem voltak utódaik. 

Ezen Péter igyekezett helyrehozni apja hibáit azzal, hogy egyrészt visszaváltogatta ősi 

javait, másrészt újakat is szerzett. 1643-ban Sziny Jánosné Viczmándy Erzsébettől
425

 zálogba 

                                                           
422

 Acsády i. m. 209. 
423

 Borowszky Samu: Szendrő vára. Budapest, 1908. 
424

 Széky Péter a szendrői vár kapitányar, ő Széky Ferenc fia volt. A nagyapja Száky Pál hadnagy az egri várban, 

1589-ben annak védelmében részt vett. (1591-ben Külsőszolnok alispánja) 
425

 A Viczmándy család (Buthkai és Izbugyai) Zemplén vármegye régi nemesi családja, mely Bács vármegyéből 

eredt. A mohácsi vész után a törökök által kiűzetvén Viczmándy Tamás kővári kapitány lett, utóbb elvévén 
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vette ennek lőrinczfalvi és bánrévei jussát, 1659-ben pedig Recsky Istvántól a telekszállási 

pusztát (1796. év pp. 2487. A. sz.), majd még ezen évben Homokszállásra és Félegyházára, 

1661-ben pedig több csanádmegyei birtokra nádori adományt nyert, melyekbe őt a jászói 

konvent be is iktatta. Homokszállást és Félegyházát azonban csakhamar átvallotta Semsey 

Györgynek. Ő adta át a Majzik családnak Tarcsát, melyet az a mai napig bir. (Jászói konv. F. 

jk. 2., 45.) 

 
Putnok vára 1667-ben. 

 

Midőn 1662. év táján meghalt, Dapsy Máriától való György, János és Katalin 

(Szirmay Györgyné), Tercsi Zsuzsannától való Péter és Judit nevű gyermekei a következő bir-

tokokon osztoztak: Szendrő, Gerse, Szallona, Nemes Bikk, Bánréve, Pogony, Lőrinczfalva, 

Kengyelfalva, Kétegyház, Jenő, Fokorú, Kerekegyház, Szentgyörgy, Martfű, Ács, Komlós, 

Pitvaros, Kis- és Nagypoó. (Borsodm. lev. Sp. III. 1662. f. 1. fr. 11.) […]”
426

 

 

                                                                                                                                                                                     

Buthkay Zsófiát, családja Zemplén megyébe Batkára telepedett, maga Tamás 1567-ben Kővár védelmében esett 

el, 1627-ben. A családnak kiterjedt birtokai vannak Zenplén, Szabolcs, Ung, Heves és Gömör vármegyékben is. 

Viczmándy (II.)  Miklós már gyámja volt az elhalt Viczmándy (I.) Kristóf második házasságából származott, 

kiskorú gyermekeknek, a kiket anyjoknak: Széky Margitnak birtokaiban, 1627-ben meg is osztoztatott. Ezek a 

birtokok voltak Bánréve és Szuhafő (Gömör megyében), Szék és Réde (Hevesmegyé-ben), Tarnóczkeszi és 

Gerednye (Nógrád megyében). Ezeknek a birtokoknak egy része később (a XVIII. század végén) zálog tárgyát 

képezte a Wiczmándyak ez ágazata és (a később gróf) Almásyak, mint atyafiak között. Butkai Viczmándy Ta-

más: A Viczmándy-család története. 1915. 
426

 Orosz Ernő: Heves és a volt Külső – Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (Eger, 1906.) A Széky 

család. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiCzvjA6frZAhXJhrQ

KHdOXC2E4FBAWCD4wBA&url=http%3A%2F%2Fvfek.vfmk.hu%2F00000108%2Fletoltes%2Forosz_erno_

heves_es_a_volt_kulso_szolnok.rtf&usg=AOvVaw3NRaD6HuM2n02Yz-jRJMC7 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiCzvjA6frZAhXJhrQKHdOXC2E4FBAWCD4wBA&url=http%3A%2F%2Fvfek.vfmk.hu%2F00000108%2Fletoltes%2Forosz_erno_heves_es_a_volt_kulso_szolnok.rtf&usg=AOvVaw3NRaD6HuM2n02Yz-jRJMC7
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiCzvjA6frZAhXJhrQKHdOXC2E4FBAWCD4wBA&url=http%3A%2F%2Fvfek.vfmk.hu%2F00000108%2Fletoltes%2Forosz_erno_heves_es_a_volt_kulso_szolnok.rtf&usg=AOvVaw3NRaD6HuM2n02Yz-jRJMC7
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiCzvjA6frZAhXJhrQKHdOXC2E4FBAWCD4wBA&url=http%3A%2F%2Fvfek.vfmk.hu%2F00000108%2Fletoltes%2Forosz_erno_heves_es_a_volt_kulso_szolnok.rtf&usg=AOvVaw3NRaD6HuM2n02Yz-jRJMC7
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1663-64 Köprüli Ahmed
427

 nagyvezér által viselt hadjárat, amely során Szendrőt is ost-

rom alá vették és el is foglalták. 

Látszik, hogy a különféle háborúskodások súlyosan érintik a vidékünket és ebben a török me-

gint lehetőségeket lát és ezt ki is használja! 

Annak csak a fantázi szab határokat, hogy az akkoriban, az ide-oda vonuló, jól-rosszul ellátott 

– nem ritkán tízezres – hadseregek mekkora fosztogatást végezhettek e területeken! Ráadásul 

gyakran idegenbeli, zsoldos katonák ezreivel, akiknek semmiféle érzelmi kötődésük sem volt 

a magyar emberekhez, vagy ehhez a területhez…  

 

„ […] A császári tábornokok az elfoglalt várakat a törökökkel szemben biztosítani 

igyekeztek. E végből a putnoki végházat 1672-ben 200 huszárral és 100 hajdúval rakatták 

meg (Hadtört. Közl. 1895.), míg Schöningk György Vilmos vezérőrnagy 1672 aug. 14-én ma-

gyar nyelvű levélben fordul a vármegyéhez, a Szendrő várának megerősítése czéljából kiren-

delendő közmunka végett. (Tört. Tár 1884. évf.) 

 

A Magyar Királyság területéből „meghódolt” részek, 1664.
428

 

Az Erdélybe menekült bujdosók 1672 őszén Petróczy, Szuhay, Szepesy, Kende, Zákány, Deák 

Ferencz és Szőcs János vezérlete alatt a Felvidékre törtek, s Enyiczkénél szept. 13-án a báró 

Spankau vezérlete alatt álló császári hadat visszaverték, mely alkalommal Gömörből többen 
                                                           

427
 Köprülü Ahmed (1635 k. – Konstantinápoly 1676. október 19.) oszmán nagyvezír. Ő és apja Köprülü Meh-

med nevéhez köthető az Oszmán-török birodalom lassú hanyatlásának ideiglenes megállítása.  
428

 Itt utalunk vissza a korábban már felemlegetett, 1582. évi török adókra, a gömöri vidékekeken.  

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=025920 

http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=025920
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csatlakoztak hozzájuk. Azok közé, a kik a felkelőket üdvözölték, tartozott Orlay Miklós báró is, 

a ki, noha német nevelést nyert, megnyitotta előttük Putnok kapuit s elhagyva hitét, kálvinista 

lett. (Thaly Kálmán: A báró Orlay és a gróf Serényi család levélt.) Látva azonban, hogy az 

előnyomuló császáriak ellenében helyzete tarthatatlan, a várat kiürítette s összes értékes hol-

miját társzekerekre rakva, nejét Fáy Istvánnéval együtt Egerbe küldte s a török pasa oltalma 

alá helyezte, hova házi népét maga is követte. 

Atyja, Orlay András báró, fia átpártolása miatt megijedve, mindent elkövetett, hogy számára 

kegyelmet nyerjen, s hogy a fiskustól lefoglalt jószágait visszakapja; a mit azonban az atyja 

nem bírt elérni, azt fia megszerezte. 1678-ban ismét megjelent Thökölyvel Gömörben, várát 

hatalmába kerítette és 1685-ig, Thököly bukásáig, meg is tartotta […]”
429

 

 

Egy 1676-ból való hír szerint: 

 

„ […] az egri basa Hanváról minden szép és fiatal nőt maga elé parancsolt s csak a 

vármegyei közgyűlés küldöttsége bírta lebeszélni különös szándékáról […]”
430

 

 

Ekkor érkezünk egy újabb korszakhoz és itt találkozunk először majd a később sokat 

emlegetett kuruc
431

 kifejezéssel is. Mivel az események fő része Felső-Magyarországhoz kap-

csolódik, itt egy kicsit többet időzünk. 

Az ország megosztottsága, belső és külső gondjai, folyamatosan újabb és újabb események 

láncolatát indítják el. A Wesselényi-összeesküvés
432

 főúri vezetőinek megalkuvása, majd a 

szervezkedés bukása és az azt követő kegyetlen megtorlások a protestáns ellenzéki nemesség 

legöntudatosabb részét a fegyveres harc vállalására kényszerítették. Thököly Imre apja Thö-

köly István is a szervezkedésben volt, de halálával sikerült kivonnia magát a megtorlásból. 

Fiát a feladott Árva várából, Lengyelországon keresztül, Erdélybe jutatta. 

                                                           

 
429

 Dr ifj, Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története 
430

 Dr ifj, Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története (A törököknél a hárem természetes dolog, sőt, mi-

nél nagyobb úr valaki, annál inkább!) 
431

 A Pallas nagy lexikona szerint, „mint annyi más katonai műszó, a magyarsággal akkor egy követ fúvó törö-

köktől származik… „khurudzs‖ annyi, mint fölkelő, insurgens". Bél Mátyás viszont azt állítja, hogy 1514-ben a 

keresztes háborúra fölkészült parasztságot nevezték kurucnak. Eszerint a szó eredete a latin miles cruciatus, 

crucifer, cruciger, crux (kereszt) illetve a német Kreuzer lenne a szó eredete.1671-ben az egri beglerbég így 

nevezte a magyarországi szökevényeket. Ezután a szó gyorsan elterjedt és 1671-1711 közötti magyar, szlovák és 

török szövegek egyaránt ezt használták a magyarországi és észak-erdélyi Habsburg-ellenes felkelés résztvevői-

nek megjelölésére. A kurucok a 17-18. századi Magyarország területén vívott Habsburg-ellenes felkelésekben 

részt vevő katonák, illetve a velük rokonszenvezők. A Rákóczi-szabadságharcban részt vevő felkelő hadsereg 

katonáit is így hívták, bár hivatalosan nem használták ezt az elnevezést. A császárhoz hű osztrák katonákat és a 

Habsburg-párti magyarokat a kurucok pedig labancoknak nevezték. 
432

 A Wesselényi-összeesküvés vagy Wesselényi-szervezkedés (horvát nyelvterületen: Zrínyi–Frangepán össze-

esküvés) a 17. század közepén szerveződött főnemesi konspiráció volt I. Lipót király ellen, amelyben a Magyar 

Királyság legtekintélyesebb, addig udvarhű, zömmel katolikus családjainak neves tagjai vettek részt, akik kiáb-

rándultak a Habsburg-kormányzat, központosító törekvéseiből és gyengekezű törökellenes politikájából. A szer-

vezkedést súlyosan megtorolták, az elítéltek vagyonát elkobozták.  
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Ebben az időben növekedett a szegénység és ezzel együtt nőtt a szegény bujdosók száma is. A 

nemesség rendi-függetlenségi mozgalmában más társadalmi rétegek is részt vettek. A hozzá 

csatlakozó, egy-két protestánsnak maradt főúr mellett, elsősorban még a protestáns prédikáto-

rok, a végvári vitézek és a városi patríciusok egy része játszott fontos szerepet a mozgalom-

ban. A részben Erdélybe, részben a törökök uralta hódoltsági területekre menekült bujdosók 

megmozdulásának kezdete 1671 tavaszára-nyarára tehető.  

1677. november 27-én Thököly az Apafi Mihály erdélyi fejedelem engedélyével Erdélyben 

magánszemélyként toborzott hadával csatlakozott a Wesselényi Pál vezette magyarországi 

bujdosókhoz (ezeket nevezték kurucoknak). 

1678-ban Thököly Imre
433

 elfoglalja Felső-Magyarországot. 1683-1699 között területünk 

Thököly fejedelemségének határain belül van. 1682-ben Thököly hadjárata e vidéken halad át 

Munkács – Kassa – Putnok – Fülek – Zólyom irányában. (pontozott kék vonal) Mi sem jel-

lemzőbb ezekre az időkra, hogy a török is támogatja Thökölyt a bécsi udvarral szemben. 

 

„[… ] A kurucokkal való tárgyalás létfeltétele is lehetett az erõszakmentes várhódolta-

tásnak, amire Putnok visszaszerzése is rámutat. Teleki Mihály az 1678-as nyári hadjáratának 

végén hirtelen visszavonult Er-

dély felé, ami miatt több felsõ-

magyarországi kuruc végvár 

kapitulálni kényszerült. A 

putnoki helyõrség Jacob Leslie 

tábornokhoz fordult a megadás 

ügyében, mert hírét vette, hogy 

Koháry István a füleki katonaság 

nagy részével Putnok visszafog-

lalását tervezve, már a megköze-

lítési útvonalon haladt. 

 

Thököly Imre hadjáratai 

 

A kegyelmi iratot a tábornoktól 

                                                           
433

 Gróf késmárki Thököly Imre (Késmárk, 1657. szeptember 25. – İzmit, 1705. szeptember 13.) magyar főne-

mes, kuruc hadvezér, 1682–1685 között felső-magyarországi fejedelem, majd 1690-ben Erdély fejedelme. Ifjú-

kora óta ellenséges érzelmeket táplált a Habsburg-házzal szemben, elsősorban a protestáns vallásgyakorlás és a 

rendi szabadságok megsértése miatt. 1682 januárjában kuruc követek érkeztek Isztambulba. Céljuk az volt, hogy 

kieszközöljék a magyarországi fejedelemséget Thököly számára, aki cserébe felajánlotta, hogy két éven belül 

meghódoltatja az egész királyságot. Július végén Ibrahim pasa Budáról 30 ezres, augusztus elején Apafi Erdély-

ből 8 ezres sereggel indult ki. A törökök útközben elfoglalták és lerombolták Ónodot. A seregek egyesülése után 

augusztus 14-én elfoglalták Kassát (ekkor Thököly a maga fennhatósága alá rendelte a Szepesi Kamarát). Ezt 

követően bevették Eperjest, Lőcsét, Füleket (fel is gyújtották) és Szendrőt. Szeptember 16-án a katonai sikerek 

és a harcok befejezése után, Ibrahim pasa a szultáni athanámé alapján Fülek várában (Apafi jelenlétében) Ma-

gyarország királyává nevezte ki Thököly Imrét. A kinevezés szerint Thököly évi 40 ezer tallér adó ellenében 

kapta meg IV. Mehmedtől az uralkodói jelvényeket. Thököly nem kívánta a "király" címet viselni, ettől kezdve a 

kuruc vezér inkább Felső-Magyarország fejedelmének címezte magát. 
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megkapták, és a putnoki kurucok azonnal levelet küldtek a közeledõ Kohárynak a kapituláció 

ügyében. A putnokiak azt írták, hogy nemrég Ferdinand Franciscus Märfeld szendrõi császári 

parancsnok közvetítésével megkapták Jacob Leslie felsõ-magyarországi fõkapitánytól a 

lehetõséget az átállásra, és szeretnének tárgyalni a feltételekrõl. A füleki fõkapitány tehát tár-

gya-lóbizottságot nevezett ki. 1678. augusztus 25-én a Borsod vármegyei Bánréve településnél 

a putnoki kuruc helyõrség küldöttsége találkozott is a fülekiekkel, melynek Oláh János lovas 

fõhadnagy és Kakukk Gergely gyalogos hadnagy volt a vezetõje. A kegyelmi okirat értelmében 

Szkárossy János kapitánynak és a helyõrségnek ismétfel kell esküdnie az uralkodó hûségére, 

és nemcsak a korábbi kurucságukat kell megtagadniuk, de a lázadó gondolatoktól és 

kijelentésektõl még a leghomályosabb formában is tartózkodniuk kell. A putnokiaknak Koháry 

Istvánt és a füleki helyõrség katonáit be kell engedniük a várba, de testi épségükre és életükre 

vigyázniuk kell, mert ha bármi bántódásuk esik miattuk, akkor rövid idõn belül a császári 

csapatok szigorú megtorlására számíthatnak. Az átállni szándékozók viszont kikötötték azt, 

hogyha a fülekiek a kívánt szabadságukat veszélyeztetnék, vagy oltalmazásuktól elállnának, 

esetleg a háromnapos türelmi idõt megszegnék, sõt ha Koháry István is valami módon a 

grationalis levél értelmével ellenkezõt cselekedne, akkor Putnok vára azonnal Märfeld 

szendrõi katonáinak kezébe adassék át. Az iratról másolatokat készítettek, és tanúkkal hitelesí-

tették […] ”
434

 

 

„ […] Thököly 1678 őszén Krasznahorkát is feladásra szólította fel, de a vár ura, 

Andrássy Miklós báró, noha Thökölyvel sógorságban volt, kereken megtagadta azt. Thököly 

ekkor az uradalomhoz tartozó összes birtokok elpusztításával fenyegetőzött, mire Andrássy 

6000 aranynyal váltotta meg magát a további zaklatásoktól. (Csucsomi dr.: i. m.) Thököly 

ezután néhány napig Rozsnyó mellett táborozott, a várost megsarczolta, a vármegyére pedig 

1000 forintot, 100 lovat és megfelelő számú fegyvert vetett ki. Dobos Márton alispán, a ki 

tiltakozott Thököly eljárása ellen, fogságba került. Rozsnyó város kénytelen-kelletlen ellátta a 

kuruczokat, noha Szelepcsényi György érsek, a városi tanácsot a kuruczokkal való érintkezés 

miatt, már megelőzőleg keményen megdorgálta. 

Szeptember 27-én a kuruczok másik csapata Osgyánt támadta meg, mely alkalommal 

Kubinyi László halálosan megsebesült. A kuruczok Putnokra szállították, hol szeptember 28-

án meghalt. (Várm. levélt. Egyházmegyei levélt. Sollemnia 27. évf.) Szeptember közepén Thö-

köly már Iglón táborozott s innen intézte rendeleteit a vármegyéhez. Az október havában kö-

tött egyezkedés értelmében Thököly hadai kivonultak a vármegyéből, csak Putnok maradt meg 

a kuruczok kezében […] 

A bécsi udvar ekkor az engedékenység terére lépett. Még ebben az évben közli a csá-

szári hadak fővezére a vármegyével, hogy katonáinak a templomok kifosztása, a papok, neme-

sek és tisztviselők bántalmazása, a nép zsarolása és a lopás halálbüntetés terhe alatt eltiltatott 

[…] 
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[…] Midőn Kara Musztafa nagyvezir hatalmas hadseregével Magyarországba jött, 

Thököly is megindult 18,000 főnyi hadával Váradról. Július 12-én [1683] Putnokon volt, 

honnan a váradi és az egri basákkal együtt a bányavárosok felé vette útját. Ez alkalommal 

Murány is a kuruczok kezébe került […] 

1684 nyarán Thököly hadával ismét Rozsnyónál táborozott, honnan június 24-én sere-

gének kiegészítését rendeli el […] Ekkor azonban már a kuruczok közül sokan haza kívánkoz-

tak, a szatmári táborból is sokan megszöktek, de Thököly nov. 1-én kelt rendeletével, a szöke-

vények visszakísérését parancsolta meg. (Várm. levélt.) Rozsnyó város lakosait azonban a 

kurucz vezér a felkelés alól felmentette […]”
435

 

 

1682. szeptember 16-án a katonai sikerek és a harcok befejezése után, Ibrahim pasa a szultáni 

athanámé
436

 alapján Fülek várában (Apafi
437

 jelenlétében) Magyarország királyává nevezte ki 

Thököly Imrét. A kinevezés szerint Thököly évi 40 ezer tallér, adó ellenében kapta meg IV. 

Mehmedtől az uralkodói jelvényeket. Thököly nem kívánta a „király" címet viselni, ettől 

kezdve a kuruc vezér inkább Felső-Magyarország fejedelmének címezte magát.
438

 

A kuruc hadak pusztításai mellett a török is folyton újabb terheket rótt Gömör vármegyére. Az 

egri basa még 1684. év végén hadisarcot vetett ki, mivel pedig sem ez, sem az adók nem foly-

tak be, 1685. január 15-én elpusztítással fenyegette meg a vármegyét. 

Itt kell utalni ismételten egy dologra. Molnár Mihály
439

 írja, hogy Bánréve település az 1670-

es évektől egészen 1760-ig lakatlan! Nem látom ezt teljesen igazoltnak!  

Erre az időszakra néhány, nagyon szűkszavú megállapítás a községgel kapcsolatosan. 

 1692:  „praedialis, incola totaliter, defecerunt” → „a birtok lakói eltá-

voztak” 

 1694:  „praedium
440

 desolatum”   → „csak birtok” 

 1753:  „praedium”     → „birtok” 

Az idézett megállapítások csak utalások. Egy birtoknak – főleg abban az időben – csak akkor 

van értelme és lényege, ha az hasznot hajt. 
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 Dr ifj, Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története 
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 Ünnepélyes oklevél a szultántól 
437

 Apanagyfalvi I. Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. november 3. – Fogaras, 1690. április 15.) erdélyi fejedelem 

1661-től haláláig, II. Apafi Mihály apja. Ő volt az Apafiak által adott két erdélyi fejedelem közül az első. 
438

 1682. szeptember 16-án Fülek várában a törökök magyar királlyá nevezték ki Thökölyt, egyben a szultán 

vazallusává is nyilvánították, évi adót kellett fizetnie, cserébe a Porta politikai és katonai támogatásban részesíti. 

Az ünnepélyes beiktatás után Thököly stílusosan felrobbanttatta a füleki várat, hogy többé ne lehessen hasonló 

nagy eseménynek a színhelye! 
439

 Molnár Mihály tanár, Bánréve. 
440

 Praedium és allodium az Árpádok korában szabad nemesi birtokot jelentett. Ily birtokok csak a vármegye 

(provincia) határában voltak s a praedium sohasem lehetett a vár birtoka; ha valakit a királyok a vár birtokából 

akartak nemesi jószággal megajándékozni, azt nyomban ki is vették a várispánság (comitatus) hatósága alól. 

Praedium dominan, uralgó telek; telki szolgalmaknál az a telek, melynek javára a szolgalom szolgál, ellentéte a 

praedium serviens, a szolgalommal terhelt telek. P.raedium rusticum és urbanum a mezei és városi telek (épület). 

A praedium jelentése tehát birtok, település, telek, ingatlan birtok, fekvő jószág, szabad nemesi birtok … 
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A jelzett időszakra, de a későbbiek során is van egyéb hivatkozás a településre! Igaz, hogy az 

erőszakos „katonaállításkor” – és ebből volt bőven – a férfilakosság valószínűleg, időlegesen 

elbújt a közeli erdőkben.  Ugyanez vonatkozott a nőkre és gyerekekre, mert a török rabolt 

mindent, ami a kezük ügyébe került! A későbbi hadjáratokkal járó fosztogatások sem lehettek 

jobbak… 

 

„ […] Ugyanekkor Putnok is a császáriak kezébe került, hová Thököly rendíthetetlen 

hívei, mint Dancs János és Uza Sándor alispánok elzárattak. E vár a későbbi években is a 

császáriak által elfogott vármegyei urak börtönéül szolgált. Nigrelli Oktáv tábornok itt vetette 

tortura alá 1699-ben Détéry Mihályt és Székely Mártont […] 

Thököly bukása után a bécsi udvar teljes erejét a török kiűzetésére fordította, miben a 

kuruczok vállvetve működtek közre. Buda visszafoglalása után a császári seregek téli szállás-

ra vonultak, Dória Ker. János marchese ezrede az év végén Rimaszombatban táborozott, 

honnan a következő év tavaszán az Eger várát ostromló sereghez indult. Eger ostroma azon-

ban elhúzódott az 1687. év végéig és ez idő alatt az amúgy is elszegényedett vármegyének 

kellett az ostromló hadat élelemmel ellátni. Mivel ez azonban lassan ment, Dória ezredes júli-

us 25-én kifosztással fenyegette meg a lakosságot, majd szeptember 17-én 100 erős férfit ren-

delt az egri táborba […] 

 

Felső-Magyarországi Fejedelemség 

(kékkel körbevett terület) 

 

 

1700-ban a Magyarországra kivetett 80,000 ren. forint államkölcsönből 1787 frt 47 

denár esett Gömörre. Ez időben egy Pintye nevű rabló tartotta rettegésben Gömört. Fejére 
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gróf Nigrelli Oktáv kassai főkapitány 1701 április 29-én 500 tallért tűzött ki. A spanyol örö-

kösödési háborúban Gömör 1702 október hó 7-én 120 telek után 138 fegyveres kiállítására 

köteleztetett, de a vármegye, melynek lakosságát a sok járvány s pusztítás megtizedelte, a leg-

nagyobb erőfeszítéssel sem tudott kötelezettségének megfelelni. A katonai szolgálat elől a 

fegyverfogható jobbágyság az erdőkbe menekült […]”
441

 

 

 Mivel Thököly Imre túlságosan hivalkodónak érezte a királyi címet, ezért helyette 

Felső-Magyarország fejedelmének hívatta magát, s ezzel megtörtént a Magyar Királyság négy 

részre szakadása. A törökök és Thököly kuruc harcosai folytatták a nyugati előrenyomulásu-

kat, míg november 19-én fegyverszünetet nem kötöttek Béccsel, ám addigra a Felvidék nagy 

része elesett és Thököly uralma alá került. 

Az eddigi török segítségnek azok aztán alaposan megpróbálták megkérni az árát! 

Thököly 1683. január 11-én országgyűlést hívott össze Kassán, amin török megfigyelők és 

Lipót követei is részt vettek. A felső-magyarországi küldöttek kelletlenül járultak Thököly 

elé, nem tetszett nekik, hogy török befolyás alá kerültek, valamint sokallották a fejedelem, 

adó- és élelmiszerigényeit, amit a hadserege ellátására kért a rendektől. A fejedelem által elő-

terjesztett adóösszeget nem is akarták megszavazni, mire Thököly megfenyegette és a törö-

kökkel rémisztgette őket, ami elérte a hatását, a főurak végül beadták a derekukat, és jóvá-

hagyták az adókivetést. 

Thököly Imre egy országrész uralkodójává vált, és noha a Porta nagy segítségével juthatott 

hatalomhoz, mégis aggasztotta a török csatlósság helyzete, ezért a másik oldalra is kacsingatni 

kezdett, Bécs felé. A kassai országgyűlést követően újabb békeajánlattal fordult Lipóthoz, 

kérte a felső-magyarországi területek feletti uralmának elismerését, birodalmi hercegi címmel, 

míg cserébe háború esetén (ami egyértelműen a küszöbön állt) Thököly a Habsburgokat tá-

mogatná. Lipót azonban nem mutatott érdeklődést a kérés iránt, a fejedelem pedig csalódott-

ságában visszatáncolt a törökökhöz, és egy Bécs elleni mielőbbi támadásra buzdította őket. 

Valójában ekkor már nem igazán kellett a Portát sokat győzködni, már jó ideje előkészületben 

volt egy nagyszabású támadás az osztrák főváros, annak eleste után pedig Nyugat-Európa 

ellen. 

Látjuk, hogy megpróbált „két vasat is a tűzben tartani”, bár ez nem suzokott jóra vezetni. Az 

új fejedelemnek és az országrésznek egyre több bajjal kellett szembenézzen! Ezek mind kül-

ső, mind a fejedelemség belső gondjai voltak. 

A törökök Bécs ostromához kérték Thökölyt és seregét, aki ezt nem teljesítette, kifogásokat 

keresett és a bécsiek felé is különbéke ajánlattal élt. 

A nagyvezír ismét követelte Thököly csatlakozását a harcokhoz, de a fejedelem továbbra sem 

állt kötélnek. Közben a lengyel-litván csapatok feldúlták az országát, és már több területét is 

elszakítottak belőle északon, amelyeket a Habsburgoknak adtak át. Thököly különbékét kért, 

megpróbálta menteni megmaradt uradalmát, de Lipót császár elutasította, behódolást követelt 
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és lemondást a Fejedelemségéről, s miközben megkezdődött a török kiűzése Magyarország-

ról, Thököly újra tétlen maradt és kivárt. 

1684 januárjában hatályba lépett Lipót császár amnesztiarendelete, amit követően a kurucok 

soraiból tömegesen álltak át a Habsburgok oldalára. Erre Thököly kiadta a keresztény világnak 

és a magyaroknak címzett kiáltványát, melyben kifejezte, hogy a kuruc mozgalom célja a tör-

vényesség helyreállítása és a vallásszabadság elfogadtatása Magyarországon, s felhívta a fi-

gyelmet a Habsburgok jogsértéseire. A kiáltványnak végül nem lett különösebb hatása, a há-

borúra pedig végkép nem gyakorolt befolyást. 1684 közepétől a hadmozdulatok váltakozó 

sikerrel zajlottak, de szeptembertől a kurucok határozottan visszaszorultak, Thököly Regéc 

várában húzta meg magát, amit a császáriak ostrom alá vettek, de elfoglalni nem tudták. 

Miközben a harcok tovább folytatódtak Felső-Magyarországon, addig 1685 februárjában az 

erdélyi országgyűlés hűtlenség miatt elkobozta Thököly birtokait, tehát az innen származó 

bevételei megszűntek. A háború végkimenetele egyértelmű volt, ezért Thököly végső kétség-

beesésében a Portához fordult segítségért, de a törököknek már nem származott hasznuk az 

engedetlen és önfejű fejedelem támogatásából, sőt elegük volt belőle, a budai pasa el is fogat-

ta, és a kedvezőbb béke reményében felajánlotta kiadatását a Habsburgoknak. A császár vi-

szont átlátott a szitán, a Szent Liga
442

 seregeinek előretörése közepette nem állt érdekében a 

békekötés, és Thököly személye sem ért neki annyit. A törökök az alku dugába dőlése után 

sem engedték szabadon Thökölyt, Belgrádba hurcolták, ahol továbbra is fogságban tartották. 

A Felső-magyarországi Fejedelemség egyre zsugorodó területe, uralkodó nélkül maradt, és 

amikor a fővárosba, Kassára megérkezett a hír, hogy Thökölyt a „szövetséges” törökök elhur-

colták, a város jobbnak látta megadni magát a császáriaknak, mint megvárni, hogy esetleg a 

törökök elfoglalják. Kassa után a nagy várak sorban nyitották meg kapuikat az osztrákok előtt, 

és ekkorra már több ezer kuruc állt át Lipót seregébe. 1685 decemberére a Felső-

magyarországi Fejedelemség megszűnt létezni, csak Munkács vára nem hódolt be, amit Zrínyi 

Ilona, Thököly felesége tartott a végsőkig. 

1686. január 2-án a törökök végül szabadon engedték Thökölyt, aki megpróbált ugyan hadse-

reget gyűjteni, hogy legalább Munkácsot felmenthesse, de se a törökök, se az erdélyiek nem 

kívántak a rendelkezésére bocsátani katonákat. Újabb év telt el, de Munkács továbbra is szí-

vósan kitartott. 1687 februárjában Thököly a váradi pasától kért segítséget, ismételten ered-

ménytelenül. 

A törökök helyzete Magyarországon katasztrofálissá vált, az ország közepét, Budával együtt 

már visszafoglalta a Szent Liga, a törökök kezén már csak Várad környéke, a Bánság, Bácska, 

a Szerémség, Szlavónia és Somogy egy része maradt, de 1687-től ezek a területek ellen is 
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 A Szent Liga 1684. március 5-én jött létre XI. Ince pápa kezdeményezésére. Ezen európai méretű, törökelle-

nes szövetségbe tartozott a Habsburg Birodalom, a Lengyel–Litván Unió, a Velencei Köztársaság és a pápai 

állam. 1686-ban csatlakozott hozzá Oroszország, Bajorország, a szász és a brandenburgi választófejedelemség, 

valamint Svédország.  A pápa elérte, hogy XIV. Lajos francia király a regensburgi fegyverszüneti szerződésben 

vállalja, hogy 20 évig nem támadja meg a Habsburgokat, így a Liga megindíthatta a nagy törökellenes háborút. 

A Habsburgok gyors térnyerését látva XIV. Lajos 1688-ban a szerződést megszegve megindította a pfalzi örökö-

södési háborút, amellyel kétfrontos háborúra kényszerítette a Habsburg Birodalmat, késleltette a török kiűzését 

Magyarországról, és birodalmi területeket szerzett meg. Noha a Szent Liga harcaihoz a különböző magyar kon-

tingensek összesen mintegy 15 ezer fővel (vagyis ténylegesen, tehát nem formálisan) járultak hozzá, ennek elle-

nére az ország területének elfoglalása után a Habsburg-ház Magyarországot meghódított területként kezelte. 
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általános támadás indult. Ilyen helyzetben Munkács ellenállása még értelmetlenebbé vált, 

ráadásul a védők készletei is a végüket járták, ennek ellenére még egy évet kihúztak! Végül 

Zrínyi Ilona
443

 is szembenézett a realitásokkal, és beismerte, hogy nem remélhet segítséget, az 

élelemhiány, valamint a betegségek terjedése következtében pedig csak a biztos halál vár rá-

juk. 1688. január 15-én megadta magát a Habsburgoknak, akik két nappal később elfoglalták 

a Munkácsi várat, amivel Thököly Felső-magyarországi Fejedelemségének utolsó darabkája is 

elesett. Ilonát és gyermekeit foglyul ejtették és Bécsbe szállították, de nem együtt, az asszony 

soha többé nem láthatta gyermekeit. 

A Felső-magyarországi Fejedelemség pillanatnyi epizódot jelentett Magyarország történeté-

ben. Fennállása, mint török vazallusállam csupán három évig tartott, 1682 szeptemberétől 

1685 decemberéig, habár Munkács vára még tovább, 1688. január közepéig kitartott. Thököly 

a háború további részében a török mellett harcolt, de többé nem tudta visszaállítani uralmát 

Felső-Magyarországon, helyette viszont 1690-ben Erdély fejedelme lett, de ez csupán egy 

rövidke hónapig tartott.  

Végül a törökkel együtt hagyta el Magyarország területét, de még évekig próbált visszatérni a 

törökök segítségével, hiába. 1692-ben Zrínyi Ilona egy fogolycsere alkalmával csatlakozhatott 

hozzá a száműzetésben, gyermekei Bécsben maradtak a császári udvarban. Ilona nem élhette 

meg fia, II. Rákóczi Ferenc (1704-1711) szabadságharcának kirobbanását Magyarországon, 

ugyanis 1703-ban meghalt. Thököly viszont azonnal üzent a fejedelemnek, hogy támogatja a 

felkelést, és a vele lévő kuruc száműzöttek rögvest indultak is Magyarországra harcolni. Thö-

köly azonban már nem tudott menni, mivel a köszvénytől járni sem tudott. 1705-ben, Kis-

Ázsiában halt meg.
444

 

 

Putnok közelsége Bánrévéhez számos előnnyel járt, a településünkre nézve.  

Putnok 1693-tól a vásártartási jog alapján, heti vásárokat tarthatott. Később 1835- től Putnok 

az országos vásárait a mai Temető út bal oldalán tartották. A felső részen volt a ló- és szar-

vasmarhavásár, míg az alsó részen a sertés és a juhvásártér terült el. Innen szorultak ki a vá-

sártartások a község végére, a Nagyvásár térre. 

Putnok országos vásárai voltak a színhelyei, a nagy kiterjedésű agrárterületekről felhajtott 

állatok eladásának és megvételének. Így vált Putnok e tájon élő parasztság terményeinek, álla-

tainak felvevő, eladó és közvetítő helyévé.  

Putnok, nemcsak mint vásártartó járási székhely emelkedett ki a megye helységei közül, ha-

nem a községen haladt át az Alföldet és az Észak-Magyarországot összekötő egyik főútvonal. 

A Sajón átkelő és az északról délre érkező kereskedők szekereinek már a középkorban – mi-

vel vámszedő hely volt – a mai napig Vám Vendéglő-ként ismert hely mellett székelő, vám-

                                                           
443

 Zrínyi IV. Ilona grófnő (Ozaly, Horvátország, 1643 vagy 1652 – Nikomédia, Anatólia, 1703. február 18.) a 

magyar történelem egyik hősnője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. 1682-ben feleségül ment a nála 14 évvel fiata-

labb Thököly Imréhez. Cselekvő részese volt második férje oldalán a Habsburgok elleni kuruc felkelésnek. 
444

 A Felső-magyarországi Fejedelemség története című munka alapján.  

https://www.szorakoztatotortenelem.hu/news/a-felso-magyarorszagi-fejedelemseg-tortenete/ 

https://www.szorakoztatotortenelem.hu/news/a-felso-magyarorszagi-fejedelemseg-tortenete/
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háznál kellett elhaladnia. Itt gyakorolták a Putnokyak
445

 a vámszedő jog mellett az árumegállí-

tó jogot is.  

Putnok középkori országútja, amely a mai vasút közelében húzódott, beletartozott abba a nagy 

kereskedelmi úthálózatba, amely a lengyelországi kereskedő városokat – Magyarországon 

keresztül – összekötötte a Balkánnal, illetve a Földközi-tenger medencéjével. A jelenlegi 

nyomvonalon kiépülő országút az újabb korban fontos kereskedelmi útvonalként volt ismere-

tes, melybe mind észak, mind dél irányba kiágaztak az összekötő kereskedelmi mellékutak. 

Délre a Hangony-völgyön át, Zabar és Pásztó felé a pesti útvonalba kapcsolódott, míg észak-

nak a Kassa felé vezető oldalág 

Serényfalva (volt Málé), Kelemé-

ri Mohos vár, Gömörszőlős (volt 

Poszoba), Szuhafő, Trizs, Aggte-

lek, Bódvaszilas, Torna, Kassa, 

Eperjes, Breznicén át Krakkóig. 

A falvak utcái őrzik az egykori 

„Kassai út" nevét… 

Délnyugat irányból jövők száraz 

időben átkeltek a Sajón a 

sajónémeti Várhegy alatt, miután 

az a Hangony és a Sajó találkozá-

sának sodrásában lábalható volt 

mind a szekeresek, mind a gya-

logemberek és nagyobb állatok 

számára.  

 

XVII. század közepén  

történt összeírások, 

1650 körül
446

 

                                                           
445

 A Rathold nemzetség a XIII-XIV. századtól kezdve jelentős szerepet játszott hazánk történetében, főméltósá-

gokat töltöttek be, nádorok, országbírók, tárnokmesterek voltak. Pecséten örökítették meg nemzetségük címerét, 

melyen aztán minden család formált. Az ősi címer egy hárslevél volt. Négyelt pajzs, mindegyik mezejében egy-

egy hárslevéllel. Ma a nemzetségnek két ágazata lelhető fel, a Putnoky és a Ráday család. A Rátold-Putnoky 

dinasztia alapítójának tartott Miklós a 13. században erős udvarházat épített a Sajó és a hegyek közötti enyhe 

magaslaton. Utódai az idők folyamán ezt a központot fejlesztették tovább. Putnoky Jánosnak és unokatestvérei-

nek, Lászlónak és Miklósnak Zsigmond király pallosjogot engedélyezett. A Putnoky család egyes birtokrészeit a 

14-15. században a főurak, a Telegdyek, Csákok, Perényiek, Bebekek és Stibor egri érsek foglalták el. Ezek a 

birtokfoglalások gyakoriak voltak országszerte. Tudjuk, hogy miután Perényi Imre Putnokra támadt, Putnoky 

Rajnold elhatározta az udvarház megerősítését. 1427-ben már várként említik Putnokot, 53 jobbágyportája volt. 

Sókamrája működött, s a 15. században már vásártartási és vámszedési joggal rendelkezett. Putnok, mint földes-

úri birtok fontos szerepet töltött be, egyike lett a vármegye legjelentősebb településeinek. A családot széthúzás, 

hatalmi harc osztotta meg. A Putnokyak és a rokonaik, a Kazai Kakas család viszálykodott. 1415-ben Zsigmond 

király Kakas Gyulának ajándékozta a Putnokyak dubicsányi és zuponyói birokrészeit. A Putnokyak nem hagyták 

területüket, és putnoki, pogonyi, pokajfalvi jobbágyaikkal Galgócra törtek. A galgóci várhegyen, a korábbi föld-

vár helyén kővár volt. Állítólag Komorovszky és Valgata cseh huszita vezérek innen zaklatták a környéket. A 

putnoki vár a török időkben országos fontosságú szerepet kapott, amikor Fülek helyett egy ideig végvár volt. 
446

 1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 069. - No. 063. 17. század közepe; Jelleg 4 old. lat.egyszerű másolat, kelte-

zetlen, korára tartalma utal 
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A bánréveiek az országúton vagy később a vasúti töltés mellett haladó gyalogúton érték leg-

hamarabb el Putnok külső határát. A velezdiek a legelőn át közelítették meg a vasútállomást, 

ahonnan a község belső területére vagy a Vasút utca vagy az Andrássy Dénes utcán érték el 

gyalogolva a piactereket. A vadnaiak Velezden át gyalogoltak Putnokra. 

 

 

 

 

Város 

vagy falu 

Putnoktól 

mily távolságnyira, 

mérföld447 

Házak 

száma 

Telek 

Egész Fél Negyed Nyolcad 

Putnok ugyanott 25 – 1/2 – – 

Malé 1/4  20 – 1/2 – – 

Pogony 1  35 – 1/2 – – 

Rimaszéch (Oppidum448) 2  45 1 – 1/4 – 

Szentkirály 2 28 – 1/2 1 – 

Lenarfalva 2 18 – – 1/4 – 

Abafalva 1/2 40 – – 1/4 – 

Bánréve 1/2 10 – – – – 

Gömör (Oppidum) 2 70 2 1/2 – – 

Tornaallya 2 50 1 – – – 

Recske 1 18 – – – 1/8 

Hanva 1 15 1 1/2 – – 

 

Bánréve és néhány szomszédos település
449

 

 

Az I. katonai felmérés térképén pontosan a Hét községen átvezető út van feltüntetve, 

amely egyrészt Bánrévére visz, de másrészt egy Sajó-révhez is! Ez aztán egyrész Sajópüspö-

ki, másrészt Center, Várkony és Ózd felé megy. 

E térképen nincs nyoma a Sajó mellett futó útnak, ami a Sajóvelezdi utat Sajónémetivel kötöt-

te össze. A Sajó feletti hegyen át viszont volt út! 

Ha a Hangony-völgyből érkeztek, s nem e rövid útszakaszt választották, úgy Sajópüspökit 

érintve Bánrévén át érték el a főútvonalat. A nyugati történelmi országterületről érkezők 

Lénártfala felől közelítették meg Bánrévét, s vitt útjuk az északnyugati bekötőútszakaszról – a 

Sajószentkirály község irányából érkező vásárra tartókkal együtt – a Putnokra vezető főútra.  

                                                                                                                                                                                     

.https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCXHUwMGUxbnJcdTAwZ

Tl2ZSJ9 
447

 A mérföld akkor lehetett → 1 bécsi mérföld = 4000 bécsi öl = 7585,92 m; vagy 1 magyar mérföld = 8353,6 m 
448

 Vár, erőd, erősség, város, település… 
449

 „Tabula‖ Összeírás: falvanként házak száma, portaszám. Kimutatás a Putnoki kerülethez tartozó városokról 

és falvakról mind Gömör megyében, továbbá hány ház van minden helységben és azok milyen telekhez tartoz-

nak. Jelezve minden helységnél a Putnoktól való távolság. 

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc069_no063/?document=1&pg=0&bb

ox=1741%2C-2440%2C3298%2C296 

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCXHUwMGUxbnJcdTAwZTl2ZSJ9
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJCXHUwMGUxbnJcdTAwZTl2ZSJ9
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc069_no063/?document=1&pg=0&bbox=1741%2C-2440%2C3298%2C296
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc069_no063/?document=1&pg=0&bbox=1741%2C-2440%2C3298%2C296
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A hangonyi völgyből érkezők rövidített útvonala volt Ózd, Sajóvárkony, Bánszállás, Center, 

Sajónémeti (rév átkelőhely), Hét Pogonypuszta és az országúton át Putnok felé.  

A beérkező szekeresek, ha az állatvásárban nem volt tennivalójuk, igyekeztek szekereiket a 

kocsma mögötti állások alá elhelyezni. 

Akik a távoli Rima- vagy Sajó-völgyi területrészekről érkeztek, azok első ízben a bánréve–

sajószentkirályi fordulónál
450

 álló kocsma melletti állás alatt pihentek meg.  Ez a kocsma volt 

az északról érkező fa- és fazekas-fuvarosok kedvelt pihenőhelye az első világháború végé-

ig.
451

 

 

 

 

                                                           
450

 Az 1950-es évek végén a valamikori csárda romjai, falai, pincéje még megvolt. gyerekkoromban sokszor 

felkerestük.  A rom, nekük gyerekeknek, igencsak „félelmesztő‖ volt, de azért mentünk… (RZ) 
451

 Faggyas István: A putnoki állatvásárok. A Miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei 
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A XVII.. század közepének viszonyai („Tabula” összeírás: falvanként házak száma, 

portaszám, 1650) Kimutatás a putnoki kerülethez tartozó városokról és vakról mind Gömör 

megyében, továbbá hány ház van minden helységben és azok milyen telekhez tartoznak. Je-

lezve minden helységnél a Putnoktól való távolság. 

 

Város 

vagy falu 

Mily távolság-

nyira Putnoktól 

Házak 

száma 

Telek 

Egész Fél Negyed Nyolcad 

Bánréve 1/2 10 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. század közepén  

történt összeírások 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amint arról már szó volt, 1683-tól aztán kedvező változások következtek el, mert vég-

re megkezdődött hazánk török uralom alóli felszabadítása, amelynek egy szakasza Buda visz-
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szavételével, 1686-ban zárult.
452

 150 év hódoltságról beszélünk általában, és ez Buda elesté-

től, azaz 1541-től számít. Hazánk számára azonban ez csak a tényleges hódoltság volt. A mi 

országunk a törökkel való viaskodást már jóval ez előtt elkezdte és viselte a terheit is. Nem 

akarok régebbre visszautalni, csak a Bánrévét is érintő Ezdegei Bessenyő Pál koráig, akik már 

bőven harcoltak a törökkel, igaz a Balkánon és ez bizony 1389! A törökkel való „bajlódá-

sunk” bizony nem 150 év, hanem, ha Nándorfehérvár visszavételét is nézzük (1688), s a zen-

tai diadalig (1698) ez összesen 309 év, azaz három évszázad!
453

 

 

1703-ban aztán kirobbant a Rákóczi – szabadságharc.  

 

 

Rákóczi Ferenc postaútvonalai 

1703-11
454

 

 

Ez a térkép már a Rákóczi sza-

badságharc idejéből való, a fejedelem 

által megszervezett postaútvonalakat 

mutatja be. Itt már a Sajóvölgyi útvo-

nal az egyik fő postavonal, amely a 

Felvidék irányába vezet, Sárospatak-

Tokaj-Szerencs-Miskolc-Putnok, Bán-

réve-Rimaszombat-Losonc-Zólyom, illetve Bánréve-Rozsnyó-Lőcse irányban. Ezeket hetente 

legalább kétszer járta a posta. 

„Háromféle postajárat volt használatban: a fejedelmi udvarból postanapokon, szer-

dán és szombaton kiinduló rendes járat az ún. ordinária, mely levélanyagot és személyeket 

szállított. A sürgős leveleket a staféták vitték, akiket bármely időpontban indíthattak, ha a 

viteldíjat előre megfizették. A harmadik postaszállítás a fejedelmi kurírok útján történt. Hat 

válogatott, művelt fejedelemhű személy látta el e ténykedést, fontos, bizalmas ügyekben, nya-

kukban a fejedelmi címerrel. Mind az öt hadtest mellé tábori postamestert állított, akik a se-

regekkel való kapcsolatot biztosították 

A postások zömében a szegényebb nemesekből tevődtek össze, tisztségük ellátásához 

megfelelő anyagi alapra volt szükség, amivel nem mindig rendelkeztek, rászorultak a megyék 

természetbeni juttatására (szántóföld, rét, legelő a lovak számára). Mindezt a vármegyék kez-

dettől fogva nehezen biztosították és ez ügyben a Gazdasági Tanácsnak Bercsényi főgenerá-

                                                           
452

 A történelmi szerencs ebben az ügyben talán nem véletlenül az volt, hogy a törökök Bécs ostromával megret-

tentették a nyugati világot és a pápaságot is! Erre aztán összefogott sok mindenki, mert itt már nem Magyaror-

szágról, vagy Erdélyről, vagy a Balkánról volt szó, akiket eddig akárhányszor cserbenhagytak! Én úgy gondo-

lom, ha a török nem ilyen mohó és veszélyezteti Bécset, ahonnan a császár meg még több tízezren is elmenekül-

tek, akkor jól el lettek volna még a helyzettel sokáig. 
453

 A török veszély kezdetét gyakorlatilag a keresztesháborúktól, illetve Bizánc elestétől is számolhatnán, mert 

innentől kezdve nem volt nyugalom. 
454

 Történelmi világatlasz 2001 
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lisnak, de magának a fejedelemnek is többször kellett a vármegyéket kötelességükre figyel-

meztetni […]”
455

 

 

„Miután a posták irányítása tovább sem javul a fejedelem vizsgálatot rendel el a pos-

ták helyzetének megvizsgálására. A lőcsei és kassai postavonal 26 postahelyén végzett egyhó-

napos vizsgálat eredményéből kitűnt, hogy a hiányosságokért Szepesi főpostamester nagymér-

tékben felelős, durva, kapzsi, magatartására a postamesterek sokan panaszkodtak, mert még a 

fizetéseknél is megkárosították őket. […] 

Kazai posta: Nemzetes vitézlő Boko Mihály vallja, hogy két negyedév is eltölt, míg a 

fizetését felvehette […] Valamikor curér és stafféták iránt való kimutatása beadatott, néme-

lyeket levonásba tett főpostamester uram. […]”
456

 

 

A Rákóczi-szabadságharc középső postavonala Losonc - Rimaszombat - Bánréve -

Putnok - Sajókaza - Edelény - 

Megyaszón haladt át, Tokaj felé. 

Ezen a postaútvonalaon is hetente 

legalább kétszer fordult a postajá-

rat. 

 

1703, Ocskay hadművelet
457

 

 

A Rákóczi szabadságharc 

idején a hadműveletek közül a 

Sajóvölgy vidékétt az 1703-as, Ocskay László
458

 vezette, támadó művelet érinti.  A Kállóból 

(Nagykálló) induló csapatok
459

 Miskolc, Sajó völgye, Bánréve, Rimaszombat, Fülek, Losonc 

útvonalon haladnak. Sikeres ostrom után elfoglalják Korpona és Zólyom erődítéseit. Ezután 

Lévát és két útvonalon haladva Trencsénig, illetve Nagyszombatig jutnak előre. Az 1706-os 

hadműveletek is áthaladnak a területen.  

A nagy csaták nem érintik a területünket, de a seregek ellátásából, az utánpótlásból bőven 

kiveszi részét a gömöri vidék. 

                                                           
455

 Kamody Miklós: Észak – Magyarország hírközlésének története 
456

 Kamody Miklós: Indul a postakocsi 
457

 Történelmi világatlasz 2001. 
458

 1703 júniusában Ocskay Magyarországon volt, ahol egy gyorsan összeszedett lovascsapattal csatlakozott II. 

Rákóczi Ferenc akkoriban kezdődő felkeléséhez. Csakhamar – bátorságával és ügyességével – olyan érdemeket 

szerzett, hogy ezredes lett. Szépen gyarapodó huszárjaival gyors egymásutánban meghódította Lévát, Korponát, 

Selmecet. Már ekkor elkezdte Ausztriába és Morvaországba pusztító, hosszú éveken át meg-megismételt betöré-

seit, melyek félelmetessé tették nevét (Európa-szerte, mint „a tűz fejedelmét‖ és „Rákóczi villámát‖ ismerték). 

1704-ben már több mint hatezer ember állt parancsnoksága alatt. Az év végén a nagyszombati csatában (1704. 

december 25.) Rákóczi állítása szerint „csodákat mívelt‖. Számos győzelmének jutalmául II. Rákóczi Ferenc 

1705. augusztus 15-én brigadérossá léptette elő, 1707-ben pedig a sztropkói Pethő-uradalmat adományozta szá-

mára. Később árulással vádolták, mert 1708. augusztus 28-án elpártolt Rákóczitól, és 1710. január 1-én elfogták, 

1710. január 3-án fejét vették. 
459

 1703. június 29. 
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„ […] Murány elfoglalása után Rákóczy febr. 3-án [1703] a vármegyei hadat Putnok-

ra rendelte, honnan Ónody János deák vezérlete alatt Eger ellen vonult. 

Az év első hónapjaiban az egri vár elleni hadi műveletek foglalkoztatták a vármegyét; 

márczius havában, az időközben elfoglalt munkácsi vár császári őrsége vonult itt át, Putnok-

tól Rimaszombatig a vármegyei felkelt hadtól kísérve. 

Eszterházy Antal időközben kézrekerítette Balogot és Rimaszécset, melyek 1691-től a 

Koháry grófok birtokai voltak. Akkor már egyedül Putnok állott ellent, mely csak 1705-ben 

került kézre. Rákóczy bőkezűen jutalmazta híveit. Murányt Bercsényinek, Rimaszécset pedig 

Eszterházy Antalnak (Bartholomaeides szerint: Pálnak) adományozta […] 

Bercsényi, a ki ekkor a serkei várkastélyban tartózkodott, főleg a felkelés szervezése, 

valamint a vármegyére kirótt élelem kiállítása érdekében tartózkodott a vármegyében, mely 

május havában 250 köböl lisztet, 80 kila zabot, 120 vágómarhát és 70 szállító-kocsit állított 

ki, melyek az ordasi táborba küldettek. Ugyanekkor elrendelték Murányvár kijavítását is. A 

vármegyéből kiállított katonaság azonban nem bizonyulván elégségesnek, szept. 3-án két hét 

alatt leendő általános felkelés rendeltetett el, de úgy látszik, hogy ezt a rendeletet nem hajtot-

ták végre, mert a vármegye, midőn a selmeczi értekezleten a kiegyezés meghiúsult s a harcz 

újból kitört, decz. 13-án 200 gyalog- és 200 lovaskatona kiállítására köteleztetett. (Várm. le-

vélt.) A következő évben (1705) a vármegye újabb zsoldos hadak kiállítására köteleztetett s 

ennek meg is felelt, mire Bercsényi 1705 decz. 12-én Egerből kelt levelével a rendeket 

megdícsérte, de egyúttal újabb felkelést rendelt el. Az öreg Fáy István, a megyei felkelt hadak 

alvezére pedig Putnokról szólítja fegyverbe a nemességet. (Balogh: i. m.)[…] 

Az 1709. év végén fellépő pestisragály a vármegye lakosságát jóformán megtizedelte. 

Rimaszombatban 1709. deczember 29-étől 1710. november 28-ig 1149-en haltak el pestisben, 

Rozsnyón 1710. május havától augusztusig 2025-en, Tiszolcz 1710-ben csaknem egészen ki-

pusztult, úgy hogy 1711 után Liptó- és Árva vármegyékből bevándorló tótokkal újra betelepí-

tették. (Hunfalvy: i. m.) […] 

Murány 1711. január második felében nyitott kaput a császáriak előtt. (Feldzüge des 

Prinzen Eugen v. Savoyen II. S. IV. 421.) Feladásával a vármegyében elhallgatott a tárogató. 

Az egykori kuruczok visszatértek házi tűzhelyeikhez […]”
460

 

 

A lakosság, bármennyire is szimpatizálhatott ezekkel a szabadságharcokkal, számukra 

valószínűleg a személyi és a gazdasági veszteségek lehettek a legemlékezetesebbek. Nem volt 

egy nyugodt időszak! Az ide-oda vonulgató katonaság mindig és mindenütt fosztogatott bizo-

nyos szinten…  

A szabdságharc utáni békekötés után az országgyűlés megszavazta az állandó katonaság, és az 

állandó adót. Az adónak igazságos kivetése érdekében az 1715. évi országgyűlés az országos 

összeírást rendelte el. Azonban mivel az első összeírás nem vezetett célhoz, 1720-ban újból 

megismételték, s habár ez az összeírás is hiányos, mégis felette becses adatokat nyújt a vár-

megye akkori viszonyairól.  

                                                           
460

 Dr ifj, Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története 
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Összegezve az összeírás adatait, a következő képet nyerünk az akkori Gömör vármegye né-

pességéről: Összeíratott 1715-ben 10 mezőváros és 176 jobbágyközség. 1720-ban 10 mezővá-

ros, 43 kúriális és 174 jobbágyközség. Vagyis összesen a régi Gömör vármegye területén 186, 

illetőleg 1720-ban 227 helység. Csetneken nagyobbrészt nemesek, Mártonfalán, Détéren 

kúriális nemesek laktak, Putnok lakosai végbeli vitézek voltak. Rozsnyón a városi polgárokon 

kívül nemesek is laktak. Az utolsó pestis-ragály következtében számos falu teljesen kipusz-

tult, köztük Rozslozsnya és Újfalu is, mely csak 1718 óta kezdett újra települni. Összeíratott 

1715-ben 569 mezővárosi polgári, 1756 jobbágy-, 391 zsellér- és 14 taksás háztartás, míg 

1720-ban 64 nemesi, 404 polgári, 1935 jobbágy-, 96 zsellér- és 23 más háztartás. Az összes 

háztartások száma 1715-ben 2726, 1720-ban 2523 volt. De ezen összeírás adatai nem meg-

bízhatók, mert csakis adózási szempontok voltak irányadók. Így Dobsina lakosai közül is so-

kat azért nem írtak össze, mert házukon kívül egyéb vagyonnal nem rendelkeztek. Ha az 

1720. évi összeírást vesszük alapul, melyet az elszegényedett s más okból nem adóköteles 

háztartásokkal kiegészítünk, 4460-ra tehetjük az akkori háztartások számát, a mi 26760 lélek-

nek felel meg. 

Bánréve nem szerepel az összeírásban. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a település ne létez-

ne, mert az 1715. és 1720. évi összeírásokban
461

 csak a földdel, illetve háztelekkel rendelke-

zőket veszi figyelembe! Nem veszi számba azokat, akik földet nem bírtak, ipari vagy keres-

kedelmi foglalkozást nem űztek, és a földesúri cselédséget is figyelmen kívül hagyja.
462

  

 

Ezzel együtt a „hűtelenek” birtokai is a kincstárra szálltak és ez a gömöri birtokviszo-

nyokat is átrendezte. 

 

„ […] Putnok, melyre Orlay Borbála, a ki elébb gr. Serényi Andrásnak, utóbb báró 

Andrássy Péter főispánnak volt neje, még 1697-ben nyert iktatási parancsot I. Lipót királytól, 

a gróf Serényi család birtokába ment át, a mi ellen Putnoky Bálint, mint ősi birtokos, a maga 

és rokonai nevében 1711 után tiltakozott, de eredmény nélkül, mert gróf Serényi András utó-

dai Putnok városának és a hozzátartozó uradalom nagyobb részének birtokosaivá lettek 

[…]”
463

 

 

Arra vonatkozóan, hogy a Szentmiklóssyak már 1718-ban jogot formáltak a bánrévei 

birtokaikra szól a következő idézet. 

 

„… 1718-ban ő
464

 és neje, Tornallyay Katalin perelnek Dobozy Zsuzsánna Gáll Fe-

rencznével; majd tiltakozik Kőbánya, Mikóháza, Puhaháza, Bánréve, Miklósfalva és Szanács 

nevü birtokra nézve, melyek őt, s nejét Tornallyay Ferencz és Fáy Ilona jogán illeték. 1720-

                                                           
461

 1715 : LVII. tc. rendelte el 
462

 Magyarország népessége a Pragmatika Sanctio korában. Bánréve sem az 1915. évi, sem az 1720. évi össze-

írásban nem szerepel. 
463

 Dr ifj, Reiszig Ede: Gömör – Kishont vármegye története 
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 Szentmiklóssy (I.) István (1702-1734). A Primóczi Szentmiklóssy-család. Turul. 
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ban István neje és fia Ferencz, úgy Bükk Ferenczné tiltakoznak a határos birtokosok ellen 

Bánréve, Szanács, Kőbánya, Mikóháza, Puhaháza, Trája, Ujfalufölde, Vasas, Lapsa, és Cse-

lén nevü birtokok iránt; majd 1722-ben Méhi, 1725-ben Alsóbátka, 1626-ban Monókon lévő 

Nyáry-féle birtokra nézve, báró Andrássy György és Péter ellen; 1728-ban Zelenei, 1729-ben 

pedig Czékus Sámuel ellen Alsó-Vályi és Derencséni-féle javak iránt. 

1728-ban királyi tanácsossá neveztetett ki. 1732-ben ő és fiai, II. István és Ferencz Ti-

szakeszi, Dézs és Szaázd nevü pusztákra nézve nádori adományt nyertek; új tulajdonukba őket 

Bükk András nádori ember ünnepélyesen be is iktatta. 

1733-ban ő és harmadik neje Tornallyay Anna, mint a gersei Pethő grófok engedmé-

nyesei, óvást emeltek néhai Fáy István örökösei ellen, Gice, Nasztraj és Mikolcsány részbirto-

kok ügyében. Még 1730-ban megyehatósági bizonyitványt kapott arról is, hogy Geszthy Anná-

tól és Ujszászy Lőrincztől származik le; 1732-ben pedig kihirdettetett a gömörmegyei 

közgyülésen a Szentmiklóssy-családnak régi nemességéről szóló, Szepesmegyétől kiadott 

bizonyitvány. 

István 1734-ben elhunyván, a megye még négy év multán, 1738-ban is bekivánta fiá-

tól, ifjabb (vagyis II.) Istvántól a nála netalán még találtató hivatalos iratokat. A boldogult 

1733-dik évi január 27-dikén Uzaponyiton tett végrendeletében harmadik nejének, Tornallyay 

Annának és ettől származott kiskoru fiának I. Antalnak hagyta az uzapanyiti kastélyt s ahhoz 

tartozó javakat, úgy a mikóházi és szuhaházi pusztákat, kápolnai, szácsi, ablonczi, kútyai, 

csenkházi, góbisházi, vaskapui, szabóki, alsó-bátkai, csákói, csompéri, iványi, alsó-recskei, 

kis-recskei, lóczi, szentdemeteri, felső- és alsó-szuhai, tornallyai, méhi, szanácsi, lászlófalvi, 

simonyi, bánrévei, liczei és iványi részbirtokait, a Zay-puszta felét, keczi szőlőbeli jogát, Alsó-

Balogon két házhelyet, a Derencsényi-féle jószágban bugyikfalusi, silisztyei s kőbányai szer-

zeményeit, a kövi malmot, a sajómelléki Királyiban levő jogát és udvarházát, oly feltétellel, 

hogy az özvegy férjhez menetele esetében a vagyon egészen fiára, Antalra szálljon; azonkivül 

hagyta Antalnak még külön Zemplénmegyében levő Mádi nyolczadát, melyet gróf 

Aspermonttól vett és Jeszte-falut. Nejének hagyta még Tályán a Duka és Hetény nevű 

szőlőlket és Monokon a Sándor-nevűt; azonkivül még mindkettőjöknek Tályán egy házat, Go-

lopon kúriát, Monokon házhelyet, oly kikötéssel, hogy Antal netaláni elhunyta esetére a Duka 

és Hetény szőlő Ancsa leányára szálljon; hagyta még nekik Csorba Gyurka nevezetü kondását 

fiaival együtt és Antalnak külön Oláh Istókot és egy Hubai Sózó nevü almást is… 

I. Ferencz egyetlen gyermek a második házasságból; neje volt palocsai Horváth Anna, 

kitől születtek Károly, Pál, Charitasz, Sándor, Anna és Johanna, kikről alább lesz szó. Fe-

rencz 1738-ban eltiltá szomszédos birtokosait a szánaczi erdő és legelő használatától: 1749-

ben Uza Imrétől származó testvérei Antal, Mária, Zsuzsána, Borbála, Zsófia és Anna nevében 

perelt az urai lakosokkal; majd Máté
465

 és Bánréve iránt is. 1753-ban a megyétől igazolást 

kapott Dulárfölde iránt; 1756-ban törvénykezett Szabó Zsigmonddal a miatt, hogy vizét a 

runyai malmától az uj méhii malomra elvezettette. 1757-ben szolgabirái minőségben kikülde-

tett; 1760-ban alispánnak kandidáltatott…”
466
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 Nem Máté, hanem Málé! Később Serényifalva, ma Serényfalva. 
466

 A Primóczi Szentmiklóssy-család. Turul. 
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III. Károly király főtörekvése oda irányult, hogy országát, leányának Mária Teréziá-

nak biztosítsa. E végből már az 1722. évi országgyűlés egybehívása előtt megkezdődtek a 

puhatolódzások és úgy Gömör, mint a kishonti kerület rendei, a kiket gróf Koháry honti főis-

pán befolyásolt, a leányági örökösödés mellett nyilatkoztak. 

Néhány adat az akkori javadalmazásokról. A cselédek és szegődményesek ügyeit az 

1724. deczember 7-én hozott vármegyei határozat szabályozta.  

Az elszegődés napját e szabályrendelet, a juhászok és kondások kivételével, január 1-re álla-

pította meg. A makacskodó vagy szófogadatlan cselédeket kalodával büntette. A cselédek 

bére a következő képpen alakult.  

 Kocsis fizetése 8 frt készpénz; remek dolmány, remek nadrág, szűr, két pár új saru, 

harmadik fejelés, két pár öltöző, egy fekete süveg.  

 Fullajtárnak: 4 frt készpénz, két „kila‖ vetés és ruházat.  

 Gazdaszolgának 6 frt készpénz, két „kila‖ vetés és ruházat.  

 Béresnek: 4 frt készpénz, két „kil‖ vetés és ruházat.  

 Kondásnak: 4 frt készpénz, ruházat, vetés nélkül 8 frt.  

 Juhásznak: 6 frt készpénz.  

 Szolgálóknak: 7 frt készpénz, vastag fehérruha, 2 pár csizma.  

A mezei munkások napszámbérét ugyanez a szabályrendelet a következőleg állapította, meg:  

 Egy napi kapálásért étkezéssel 12 pénz, étkezés nélkül 24 pénz.  

 Árkolónak, ültetőnek ugyanezen díjszabás szerint.  

 Aratónak ételadással 12 pénz, étkezés nélkül 18 pénz.  

 Kévekötőnek élelmezéssel 15 pénz, élelmezés nélkül 24 pénz.  

 Szántóvetőnek élelmezéssel 90 pénz, élelem nélkül 1 rénes frt.
467

  

 

Amikor Mária Terézia 1736. február 12-én Lotharingiai Ferenccel egybekelt, Gömör várme-

gye 360 darab aranyat küldött nászajándékul.  

Noha a pragmatica sanctiót a szomszéd országok fejedelmei is elfogadták, III. Károly király 

halála után úgy II. Frigyes porosz király, mint Károly bajor választófejedelem siettek a fiatal 

fejedelemasszony örökségét megcsorbítani. De a pozsonyi országgyűlésen (1741. szeptember 

11) elhangzott szavak hatása alatt, a rendek készséggel ajánlották fel „életüket és vérüket” a 

szorongatott királynő trónjának megmentésére. A vármegye a hadikiadások terén is kitett ma-

gáért, nem csak szóban támogatta a királynőt, sőt csapatokat is kiállított, amelyek aztán részt 

vettek a különböző háborúkban. 

                                                           
467

 100 pénz = 1 rénes frt = 84 fillér 
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A következő urbáriumok már Mária Terézia uralkodásának idejéből valók. (1740-

1780) 

Összefoglalva tehát a Bánrévére vonatkozó adatokat.  

 Vármegye: Gömör – Kishont, 

a határ osztálya: 1, egész telek 

holdakban: -, egész telek után 

rét, holdakban: -, jobbágy he-

lyek (telek) száma: 7 ½, po-

zsonyi mérőre való föld: 8, 

szántóföld (hold): 183 ½, rét 

embervágó: 60.   

  Marhás robot: 390, helyette 

kézi szolgálat: 798, kilenced: 

T-k1, esztendei árenda forint: 

9, tűzre való fa (öl): 7 ½, fonás 

(font): 45, kifőzött vaj (icce): 

7 ½, kappan (darab): 15, csir-

ke (darab): 15, tojás (darab): 

90. 

 Kilenced alá nem eső házhe-

lyek, rétek (hold):3 ½, örökös 

jobbágy: 8, szabad menetelű: -

, házas zsellér: 1, ház nélküli 

zsellér: -, összes szolgáló né-

pesség: 9. 
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Urbáriumok 1740-1780. 

 

1767-1773 urbárium. 

Földbirtokos Telek
468

 Hold
469

 
Telkes  

jobbágy 

Házas  

zsellér 

Házatlan  

zsellér 

Szentmiklóssy Ferenc
470

  3.5  116  3  0  0  

Szentmiklóssy Károly
471

  1.5  50  2  1  0  

                                                           
468

 A földbirtok telkeinek összmérete. A telkek lehettek: egész, fél, negyed, nyolcad…  
469

 1 hold = 1200 négyszögöl,=4315,5 m
2
. 

470
 Szentmiklóssy (I.) Ferenc Szentmiklóssy Károly apja, Szentmiklóssy József és Szentmiklóssy Sándor nagyap-

ja. 
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Szentmiklóssy Sándor
472

  2.5  83  3  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánrévei úrbárium
473

 

 

                                                                                                                                                                                     
471

 Szentmiklóssy (I.) Ferenc fia, Szentmiklóssy József és Szentmiklóssy Sándor apja. 
472

 Szentmiklóssy Sándor Szentmiklóssy József testvére. 
473

https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/gomor-banreve/?document=1&pg=0&bbox=-291%2C-

1883%2C2964%2C93 
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Bánrévén a legrégebbi családok az úrbérrendezési tabella
474

 szerint: Kónya, Hendrik, 

Revaj, Ruzsinszki, Anga, Horváth és Tóth nevezetűek. 

 

 Bár a falvak és a családok fejlődése a XVIII. század békésebb évtizedeiben meggyor-

sult s megkezdődött a rendi társadalom zárt közösségeinek végső felbomlása, a falusi földkö-

zösség kisebb-nagyobb maradványaival még a XIX. század végén, sőt a XX. században is 

találkozunk. 

A földközösségnél is hosszabb ideig megmaradt a parasztság gazdálkodása legfontosabb alap-

jául a vérségi köteléken nyugvó család. A parasztság ugyanis nemcsak jogszabályokkal kö-

rülbástyázott rendet jelentett.  

 

„A valóság az, hogy a rendi jogszabályok érvényesülése után is van parasztrend, s ép-

pen úgy; mint törvényekkel garantált elődjét, a jobbágyságot, ezt is szabályok tartják egybe és 

választják el a társadalom többi részétől. A változás csak annyi, hogy e szabályok többé nem 

jogszabályok, hanem másfajta szankciójú normák, mégpedig olyan társadalmi konvenciók, 

amelyek a mindennapi élet gyakorlatában szabják meg az ember lépéseit és szankcióképpen 

lenézéssel, kirekesztéssel és rendreutasítással büntetnek." 

 

A parasztság életét így a középkorban kiformálódott, a történeti fejlődésnek megfele-

lően állandóan változó, de mégis állandó hagyományok szabályozzák. Ezért a munkaszerve-

zet vizsgálatakor legelőször azt a családi közösséget kell megvizsgálnunk, melynek keretei 

között a parasztság századokon át gazdálkodott. Ez a család, mint alapsejt határozza meg a 

munkaszervezet egész belső felépítését és módszerét.
475

 

 

Érdekes adalék Bánréve községgel kapcsolatosan a Mária Terézia úrbérrendezési ide-

jéből való sószállítási- sócsempészési ügy. A Kamara, amely az ország adóit szedte és rendel-

kezett a pénzekkel bizonyára igen szigorúan járt el az őt megkárosítókkal szemben. 
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 Úrbérrendezés, urbarium, 1767. jan. 23 –1780: a földesúr és a jobbágy viszonyának országos, állami szabá-

lyozása. Az ~ célja az áll-i adóalap, a jobbágytelek szabályozása és védelme, s a földesúri követelések kereteinek 

megállapítása volt. A jobbágytelek fölmérése előzte meg; bemondás alapján az ún. „kilenc kérdőpont‖-ra adott 

jobbágyválaszokat jegyzőkvezték, összeírták az úrbéreseket és birtokállományukat, a szőlőket és az irtásokat. 

Ennek alapján vezették be az egységes urbáriumot, amelyet a települések lakóinak anyanyelvén nyomtatva, a 

rájuk vonatkozó új szolgáltatási normákkal megkaptak. Az urbáriumhoz csatolták az úrbéri tabellát a földesúr, a 

jobbágyok, a zsellérek nevével, telekállományával, a belső telek kiterjedésével (amit egységesen 2 pozsonyi 

mérőben, azaz 1100–1300 ölben határoztak meg), az évi szolgáltatások mennyiségével és összetételével. A kül-

sőséget (külső telket) egy egész telek után, a helység határának osztályba sorolása szerint, szántónál 16–40 hold 

között, rétnél 6–22 kaszás között állapították meg. Az urbárium meghatározta a jobbágyok jogait és kötelezettsé-

geit az úrbéres szolgáltatásokat; a robotot (pl. egész telek után évi 52 igás, ill. 104 kézi robotnapot, a zsellér 18, a 

házatlan zsellér 12 nap kézi robottal tartozott) a hosszúfuvart, a censust, az ajándék nagyságát. A terhek és köte-

lezettségeknek ezen első orsz-os rendezése 1848. IV. 11: a jobbágyfölszabadításig érvényben maradt. 
475

 Szabó László: Munkaszervezetek, és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX-XX. században 
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„Tudnunk kell azt is, hogy a sóforgalmazás kincstári monopólium volt, a Kamara te-

hát gondoskodott róla, hogy a lehető legolcsóbban, ha szükség volt rá, jobbágyi kényszerfu-

varral, forsponttal juttassa el a sót rendeltetési helyére. 

Kiindulópontunk a sóbányák és a sódepositoriumok. 1772-ben - amikor a Mária Teré-

zia-féle úrbérrendezés a vége felé közeledett - a Magyar Kamarához tartozó sóhivatalok 66 

nagyobb sólerakó helyet, „sóházat" tartottak számon, s ezek közül néhánynak „filiája" is volt. 

A 66 „sóházba” és filiáikba három bányaközpontból jutott el a só. A sóbányászat három köz-

pontja közül kettő Máramaros vármegyében volt: Rónaszék és Sándorfalva. A harmadik Sáros 

megyében: Sóvár. 

Gömör megyében a 18. század utolsó harmadában nem volt kamarai sóraktár, sóház, 

ahova a megye lakói fuvarozták volna a sót. Sóra viszont a lakosságnak és állataiknak 

Gömörben is szükségük volt. A sóház hiányát úgy oldották meg a lakosok, hogy „nyereségre" 

vették és szerte a megyében árulták a sót. Rimaszombat város lakóinak nagyobb mennyiségű 

sóra lévén szükségük, ezért ók bérbe hordatták a sót. Bellény és Zsip szekeres gazdáit fogad-

ták fel rendszeresen e tevékenységre. 

Gömör megye többi települését a lakosok önmaguk látták el sóval. Rudnya lakói vallanak 

erről legplaszükusabban: „Tokaji sóval kereskednek - mondoták. A hozott sót a környékbeli 

helységekben árulják". Gömör úrbéresei is ha sonlóan vallottak: „Sót nyerreségre magoknak 

Tokajbúl szoktak hordani". Rimaszécs úrbéresei sem titkolták, hogy „sót némellyek Tokajbúl 

maga számára nyereségre néha - néha hozni és kiárulni szokott".  

A megidézett vallomások is sejtetni engedik, hogy Gömör megye lakói Tokajból szerezték be a 

sót. Ezt még bizonyosabbá teszik azon falvak lakóinak az egybehangzó vallomásai, akik beval-

lásuk szerint „Tokajbúl hozott sóval kereskednek". Ezt – szóról szóra megismételve – az  

alábbi Gömör megyei falvak lakói vallották: Abafalva, Aggtelek, Balogfalva, Baraca, Bánré-

ve, Berzétke, Bénna, Füge, Gergelyfalva, Gömörpanyit, Guszona, Harkács, Jánosi, Imola, 

Alsókálosa, Felsökálosa, Kánó, Kecsö, Királyi, Követses, Lekenye, Lénártfalva, Lökösháza, 

Mellété, Méhi, Oldalfalva, Pelsöc, Perlác, Poszoba, Putnok, Ragály, Ráss, Runya, Sajógömör, 

Sánkfalva, Sőreg, Szentkirályi, Sztárnya, Alsószuha, Szuhafő, Alsóvály, Várgede, Velkenye, 

Zubogy, Zsip, Zsór.”
476

 

 

A sóhivatal
477

 a só kitermelésével és a sójövedékkel (a só állami monopóliumából származó 

adóbevétellel) kapcsolatos ügyeket intéző hivatal volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők szed-
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 Udvari István – Takács Péter: Adalékok a Felső – Tisza – vidék sógazdálkodásához a 18. század végéről 

(Máramarostól Szepesig)  

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a110625.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SO

RT&m=50&a=rec 
477

 Az aranybulla rendelkezése szerint az ország belsejében csak Szalacson és Szegeden, valamint a határokon 

tarthattak fenn királyi sólerakatokat. A sóregálét (államkincstárt illető sókereskedelemből származó jövedelem) 

csak a 15. században iktatták törvénybe, amikor az 1492. évi 32. t.c. elrendelte, hogy minden sóbánya a király 

tulajdona. A kitermelt sót részben vízi utakon részben tengelyen szállították. A bányászásnál is ennek megfelelő-

en alakították a tömböket. A „kocsisó" 9,52 kg, a „hajósó" kisebb súlyú volt és 3,06 vagy 5,56 kg-ot jelentett. 

Dés, Kolozs, Szék, Torda a sóbányáinak köszönhette városi rangra jutását és gyors fejlődését. A máramarosi öt 

koronaváros: Huszt, Visk, Hosszúmező, Máramarossziget és Técső szintén a sónak köszönhette fejlődését, mert 

ezekben a városokban telepedtek le a sóbányászok. A Magyar Királyság törvényeiben sok adat van arra, hogy a 

http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a110625.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=50&a=rec
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok/opt/a110625.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28B%E1nr%E9ve%29&s=SORT&m=50&a=rec
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ték be, ők voltak a sótisztek. Számos sóhivatal működött az ország területén, főleg a sóbányák 

környékén, illetve Bécsben és Linzben. A bécsi sóhivatal 1500-1824-ig működött a legrégibb 

templom, a Ruprechtskirche szomszédságában. 

A kitermelt erdélyi sót három útvonalon szállították nyugat felé: két vízi úton a Sóvidékről a 

Maroson Szegedig, a máramarosi bányákból a Tiszán Tokajig és a szalacsi sóúton Szolnokig. 

Hazánk ezekben az időkben azért még igen vigasztalan képet nyújtott. A korábban is 

leírt, elhúzódó háborúk, a nagy adóterhek, a seregek rablása, fosztogatása mellett a tetemes 

emberveszteség is jelentős volt.  

A XVIII. században már, ahogy mindenütt, nálunk is elavult lett a rendiség intézménye. Mária 

Terézia volt az, aki a jobbágyság terheit némileg csökkentette, szabályozva a földesúri jogo-

kat. 

Minthogy általános adókötelezettség volt a Habsburg birodalomban, a terhek legnagyobb 

részét az osztrák tartományok viselték, a magyar rendek jogainak megtartása miatt. Emiatt a 

fejlesztési kedvezmények is ezeket a tartományokat lendítették fel. Magyarország fejlesztése 

ilyen formán nem történt meg, gyarmati sorban éltek eleink, gazdaság- és vámpolitikával 

Ausztria nyersanyag termelő területe maradtunk. 

 

Mária Terézia halála után (1780) fia, II. József lépett a trónra, azonnal hozzálátott me-

rész terve: az egységes Ausztria megteremtéséhez. Első reformjai főleg a vármegye protestáns 

rendei között osztatlan örömet okoztak. Az új rendnek azonban első sorban kipróbált embe-

rekre volt szüksége. Ezért II. József már uralkodásának kezdetén kiszemelte a neki alkalma-

sakat, s azokat 1781-ben császári királyi tanácsosokká nevezte ki, és a gömöri főurat, gróf 

Andrássy Istvánt, pedig mint császári- királyi biztost megbízta, hogy tőlük az esküt vegye át.  

A reformok első sorban az ország területi viszonyainak ismeretét tették szükségessé. Az iga-

zságos alapokra fektetett adókivetés az adóképesség, s a nép, vagyoni viszonyainak teljes is-

meretét kivánta. Gömörben az adókivetés még a régi alapokon nyugodott, de a hátralék 1782-

ben 51 000 frt volt, mely körülmény azt igazolja, hogy az adókivetés nem állott arányban az 

adófizetési képességgel. A kishonti kerületben is hasonló kedvezőtlen viszonyok voltak. A 

lakosság jórésze kénytelen volt az Alföldre vándorolni nyári munkáért! 

Az 1784-ben kelt rendelet, mely az ország felmérésére és a nép összeírására vonatkozott, 

Gömörben nem talált kedvező fogadtatásra. A vármegye fel is emelte a szavát rendeletek el-

len és nem is hajtotta azokat végre; de II. József előbb ráparancsolt a vármegyére, majd 1785-

ben katonaságot küldött az összeíró bizottság támogatására és az összeírás lebonyolítására. 

Az összeírás, mely 1786-87-ben készült el, s a mely a kis-honti kerületre is kiterjedt, három 

kerület (rozsnyói, csetneki és murányi), továbbá négy járás (ratkói, serkei, putnoki és kishonti) 

szerint csoportosította az adatokat. Az eredmény:  

 13 város,  

                                                                                                                                                                                     

török és görög és még perzsa kereskedők is a Tiszán egészen Szegedig hajóztak, és nagy mennyiségben szállítot-

ták el az ott vásárolt sót. 
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 283 falu,  

 20 puszta,  

 összesen 316 helység,  

 18 624 ház,  

 24 668 család (háztartás).  

A lakosság összes száma 132 152 volt, melyből 174 lelkész, 4 962 nemes.  

Az 1784-85. évi összeírás bánrévei adatai:
478

 

 

 

25 ház, 34 család, 198 fő népesség.  

A birtokosként megjelölt Szentmiklóssy Sándor ekkor Szentmiklóssy József és Mária gyámja! 

Neki is volt itt birtoka korábban az apja révén!
479
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 AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960) GÖMÖR MEGYE Az első magyar-

országi népszámlálás 18. századi népességtörténetünk kétségkívül legfontosabb forrása, mind a török utáni né-

pességi viszonyok megállapításának, mind pedig a későbbi fejlődés vizsgálatának nélkülözhetetlen alapja.  

Az 1784-1787. évi népszámlálást nemcsak azért minősíthetjük a szó mai értelmében is népszámlálásnak, mert 

külön e célra létrehozott, a megyei vagy egyházi közigazgatástól független szervezet hajtotta végre.  A népesség 

valamennyi rétegére és a korabeli Magyarország polgári igazgatás alatt álló egész területére kiterjedt. A népessé-

gi adatokat különböző szempontok szerint részletezte, összefüggéseit sokoldalúan tárta fel. II. József népszámlá-

lása nemcsak a népesség vagy a katonaköteles férfiak számát tudakolta, hanem egyénenkénti adatfelvétel alapján 

a nemek, a családi állapot, foglalkozás, illetve társadalmi helyzet szerinti megoszlást is figyelembe vette, adato-

kat gyűjtött a vándormozgalomról, bizonyos határok között feltüntette a férfinépesség kormegoszlását és feldol-

gozta az egyházban lakó családok (háztartások) számára és összetételére vonatkozó adatokat is. A későbbi, 19. 

században készült népszámlálások adatgyűjtési területei közül az iskolai képzettség, a vagyoni helyzet, az anya-

nyelv kivételével tehát úgyszólván minden kérdésre választ adtak az első népszámlálás kérdőívén, bár ennek az 

alapanyagnak csak egy részét dolgozták fel a katonai szempontokhoz igazodó csoportosítás szerint. A 19. és 20. 

században végrehajtott népszámlálások pontosságát csak azért nem éri el, mert bár megkezdését az egész or-

szágban azonos időpontban rendelték el, végrehajtása során az adatgyűjtés tényleges egyidejűségét nem valósí-

tották meg. 
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Az 1803. évi összeírás az utolsó évtizedek alatt elért fejlődésről tesz tanúságot. E sze-

rint a helységek száma 332-re emelkedik, a lakosság pedig 137 295 lélek. Nemzetiségi szem-

pontból különösen azért érdekes az összeírás, mert az adatok szerint a legtöbb cigányt 

Gömörben mutatták ki. 

 A közigazgatási reform is lényeges változást okozott a vármegyében. II. József még 1784-ben 

egyesítette Gömört Kishonttal. Az egyesített vármegye székhelye Rimaszombat lett, hová a 

tisztikar, valamint a vármegyei levéltár is átköltözködött. Így Rimaszombat lett a közigazga-

tás, az újonnan alkotott törvényszék székhelye, a pelsőci vármegyeház pedig eladó lett. 

A német nyelv behozatala azonban felkeltette a nemzet ellentállását, amit még inkább növelt 

II. József elhamarkodott külpolitikája. Az 1788-89. évi török háború, mely óriási anyagi áldo-

zattal járt, teljesen meddő maradt, midőn pedig II. József a háború befejezésére újabb segélyt 

kért a vármegyéktől, azok megtagadták és az országgyűlés egybehívását sürgették. II. József 

ugyanekkor, 1789 végén, megengedte a vármegyei gyűlések tartását, de ezzel éppen azt érte 

el, hogy az elkeseredett rendek eltiltották a tisztviselőket az adó s a termények behajtásától. 

Prónay báró,
480

 a vármegye főispánja, ugyan 1789. év végén katonai segítséget kér Gömör 

ellen a császár akaratának végrehajtására, de erre nem volt szükség. A vármegye nem fejtett 

ki nagyobb ellenállást. Azonban felirattal válaszol II. József rendeletére, melyben – a mi az 

akkori viszonyok között szinte példátlan – az elnyomott jobbágyság érdekében emeli fel a 

szavát a császár előtt. 

 

 „Midőn a Nemzetek a természeti állapotbul a Polgári Társaságban általköltöznek, a 

közboldogságot tették volt Tárgyul. Noha ezen adózó szegény nép Felségednek s nekünk is 

vérünk, mégis az emberiség méltóságából annyira leszállíttatott, hogy sokan közülök a vadak-

nak konyhájára szoríttatva lévén, holmi makk –, fű – és polyva – eledelekkel puffasztják hasu-

kat." 
481

 

 

Ez bizony nagyon súlyos és ínséges időkre utal!  

A kitörni készülő forradalomnak azonban csakhamar véget vetett II. József azon intézkedése, 

mellyel halálos ágyán, az úrbéri és a türelmi rendeleteit kivéve, összes reformjait visszavonta. 

E korban készült az I. katonai felmérés, erről később részletesen is beszámolunk, mert értékes 

térképek vannak Bánréve településről is. 
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 Részletesen a Szentmiklóssy család fejezetben. 
480

 Báró tótprónai és blatnicai Prónay Gábor (1748 – 1811. szeptember 29.) pomológus, Bars és Gömör várme-

gye főispánja, titkos tanácsos. 1770-ben testvérével, Prónay Lászlóval együtt Mária Terézia bárói rangra emelte. 

1766-ban beutazta Észak-Itáliát, majd egy ideig a hadsereg tagja. Később – folytatva a Prónay hagyományokat – 

az evangélikus egyház ügyei felé fordult. Így esperességi felügyelővé választották. II. József alatt a pozsonyi 

iskolakerület felügyelője lett, majd 1787-től előbb Bars, majd 1789-től Gömör vármegye főispánja. Később 

felügyelői tisztségéből felmentették, de gömöri főispán maradt egészen 1810-ig. 1810-től haláláig, ami nem volt 

sok idő, Magyarország főtanfelügyelője lett. Nagy gonddal kezelte a szőlőművelés problémáit is. Leszármazottai 

hatalmas könyvtárat köszönhetnek neki. 
481

 Országos Levéltár Canc. 2905/790. 
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A II. József-féle intézkedések megsemmisítésének első következménye volt, hogy 

Gömör ismét elszakadt Kis-Honttól. A vármegye is átköltözködött Pelsőcre és ott 1790. már-

cius 2-án rögtön megyegyűlést tartottak. Az egybegyűlt rendek ekkor még nem értesültek II. 

József haláláról, ezért egy felette éles hangú felíratot fogadtak el, mely ekként kezdődik:  

 

„Felséges Császár! Bámult egész Európa a Magyar nemzet kilencz évi béketűrésén 

[...]" 

 

II. Józsefet II. Lipót követte a trónon, aki viszont 1792-ben történt elhalálozott. A trón 

fiára I. Ferencre szállt. 

Erre az időszakra esik a Martinovics-féle összeesküvés. A forradalmi eszmék terjedése felkel-

tette hazánkban is végbement. A leleplezett Martinovics-féle összeesküvés után valóságos 

rendőri felügyelet alá került mindenki, akiről feltehető volt, hogy a külfölddel érintkezik. Még   

gróf, a korábbi császári és királyi biztos, sem kerülhette el a gyanút.  

 

Ebből az időből is maradtak fenn bérezési adatok. 1803-ban, mikor már Kis-Hont 

Gömörrel egyesült, a tisztikar állapota a következő volt: az alispán 800, a helyettes alispán 

400, a főjegyző 500, az első aljegyző 200, a másodaljegyző 150, a harmadaljegyző 100, az 

adópénztárnok 500, a házi pénztárnok 300, az adórovók egyenként 150 frt, a szolgabirák 

egyenként 300, az alszolgabirák egyenként 150, a vármegyei ügyész 300, az alügyész 150, az 

esküdtek 100, a főlevéltárnok 200 rénes frt-ot kaptak.  

A vármegyei főorvos illetményei, beleszámítva a tüzifa értékét és a lótartási átalányt, össze-

sen 602 frt-ra rúgott. A felső és a ratkói járási seborvosok egyenként 152 frt illetményben 

részesültek. A vármegyei mérnök 300 frtot, az irnokok egyenként 60 frt fizetést kaptak. A 

hajduk hadnagyának a fizetése 150 frt volt, míg a hajduk havonként egy aranyat kaptak és 

ruhailletményben részesültek. 

Továbbra is időrendben próbálunk haladni, de egy külön fejezetet szentelünk a vallási 

kérdéseknek, majd a Szentmiklóssy családnak, akikről, mint Bánréve földesurai, már egész 

sok oklevél, feljegyzés fennmaradt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vallásról, az oktatásról, 

a nemzetiségekről, és az életkörülményekről 
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„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 

 teljes lelkedből és teljes erődből.”482  

 

Ezek után nézzük néhány dolgot a vallással kapcsolatosan is!  

A kezdeteket és a kereszténység felvételét, egy mondattal így le lehet írni, de ez ettől 

mind időben, mind szervezetben, szervezésben sokkal bonyolultabb ügy volt. Ráadásul idő-

ben évtizedeket, de lehet, hogy évszázadot vett igénybe és véres események sorozata volt ez, 

oda és vissza! 

Az ősmagyarok vallásáról 

A kereszténység előtti magyar államvallás valószínűleg egy, a sámánizmus és a 

tengrizmus néven ismert hiedelemrendszerek sajátosan magyar elemekkel kiegészült változa-

ta. A „magyar ősvallás” pontos mibenlétével, elemeivel kapcsolatban azonban a tudományos 

életen belül, és azon kívül is különféle elméletek léteznek, így jelenleg nincs egységes kánon-

ja a magyar ősvallásnak és a magyar mitológiának. Ehhez az is hozzátartozik, hogy egyes 

alakok, történetek a különböző időben és helyen történt gyűjtésekben eltérhetnek, vagy akár 

ellent is mondhatnak egymásnak. Egyes feltevések szerint az ősmagyar vallás szerkezetében a 

kereszténységhez hasonlított, de tartalmában eltért tőle. Az ősi magyar vallás számos eleme 

továbbélve fontos részét képezte a középkori magyar keresztény gondolatkörnek. 

László Gyula
483

 őstörténész – Vargyas Lajos
484

 nyomán – a régi magyar hitvilág keleti elemei 

közé a következőket sorolja: 

 ördög, mint teremtő (demiurgos),  

 a világ teremtése a tengerből fölhozott homokból,  

 a nap és a hold elrablása és megszerzése,  

 a föld a cethal hátán (Adynál is fölmerülő néphagyomány),  

 a pünkösdi király, a lóversenyek, a bikafékezés, a birkózás, a táltosparipa 

(gyakran 6-7-8 lábbal),  

 a hősök birkózása (mind mélyebbre vágja ellenfelét a földbe),  

 az ember alakú, sokfejű sárkány,  

 a vashegy a világ tetején. 
                                                           

482
 Mózes 6:5 

483
 László Gyula (Kőhalom, 1910. március 14. – Nagyvárad, 1998. június 17.) Széchenyi-díjas magyar régész-

történész, képzőművész, egyetemi tanár. Az 1960-as évek közepén dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, 

majd a szvidéri-elméletként ismertté vált eredet-elméletet.  
484

 Vargyas Lajos (Budapest, Óbuda, 1914. február 1. – Budapest, 2007. október 11.) Széchenyi-díjas magyar 

népzenekutató, folklorista. Vargyas Lajos a népzene mellett leginkább a népballada műfajával foglalkozott. A 

nemzetközi szempontból is egyedülálló. A magyar népballada és Európa (1976) című művében a népballadát 

tekinti át a kontinens népei szempontjából. Különösen értékesek a népzene ősrétegével, a magyar–román népze-

nei kölcsönhatásokkal, az archaikus hangszeres zene és az énekelt zene összefüggéseivel, a magyar népzene 

dialektusaival, ill. a népi betlehemes játék és a regölés dallamainak és drámai elemeinek összehasonlító vizsgála-

ta terén tett megállapításai. Az MTA Magyar Őstörténeti Komplex Bizottsága tagja volt. 
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Kiszely István
485

 hozzáfűzi:  

 az égig érő fa,  

 a kancatejfürdő,  

 a kacsalábon forgó kastély. 

Ez a vallás, gyakorlatilag évszázadokon át, meghatározó volt az ősmagyarságnál! 

A pogány magyarokat már a honfoglalás előtt, korábbi szállásterületeiken is bőven 

érték keresztény hatások. Az ószövetségi kinyilatkoztatásról már a VIII. század 

folyamán a Kazár Birodalom
486

 függésében élve hallhattak, hiszen e nagy nomád 

birodalom, vezető rétegének számottevő része a júdaizmust vette fel vallásának. A 

következő század elején a kazároktól elszakadó és Etelközbe vonuló magyarokhoz 

kazárok is csatlakoztak, s e kabar törzsek egyes tagjai révén a következő generációk 

számára sem lehettek ismeretlenek az Ószövetség alapüzenetei. A görögkeleti vallással 

is már korán megismerkedhettek, hiszen Bizánc már a VIII. században több missziós püspök-

séget állított fel a sztyeppei népek megtérítésére. Ezeknek első számú működési területe 

a magyarokat is magába foglaló Kazár Birodalom volt. 

Az Etelközbe költözést követően megsokasodnak a görögkeleti (vagy más néven 

pravoszláv, ortodox) egyházzal történő érintkezések. A magyarok toleránsak voltak 

ugyan a görögkeleti hittérítők irányában, de semmi hajlandóságot sem mutattak az 

iránt, hogy vallásukat átvegyék. A keresztény hatások felületes jellegét mutatja, 

hogy még egyes keresztény jelképeket is csak a pogány ábrázolási rendbe beillesztve 

vettek át. Ilyen volt például a kereszt motívuma, melyet bajelhárító, mágikus célzattal 

alkalmaztak – pogány mitológiai állatfigurák és szimbólumok között. 

 

A kereszténység felé 

                                                           
485

 Kiszely István (Budapest, 1932. június 14. – Budapest, 2012. augusztus 28.) biológia-földrajz szakos tanár, 

antropológus. Neve a szibériai Petőfi-expedíció kapcsán, valamint nyilvánosságra került állambiztonsági ügy-

nökmúltja miatt lett a szélesebb közvélemény számára is ismert. Kutatási területe a csontkémia, a 

csonthisztológia és a csontszerológia volt, és ekkor kezdte foglalkoztatni a magyarok őstörténete. Sokat utazott: 

expedíciókat vezetett Belső-Ázsiába, valamint. A Föld népei monográfiája miatt számos kutatóutat tett, melyeket 

összekötött egyetemi előadásokkal is. Éveken át dolgozott Egyiptomban és meghívott vendégprofesszorként a 

világ sok egyetemén előadásokat tartott. 

2008-ban a Jobbik és a Magyar Gárda által létrehozott Attila Király Népfőiskola vezetője lett. Amikor ügynök 

múltja nyilvánosságra került, eltávolították a népfőiskolából. 
486

 A Kazár Birodalom a kelet-európai sztyeppén a kazárok állama volt a Volga, a Kaukázus és a Don közötti 

területen a 7. századtól a 10. századig. Befolyása egy időben keleten az Aralig, nyugaton a Dunáig terjedt. A 

Türk Birodalomból vált ki a 7. század elején és hatalmát a 10. század közepén I. Szvjatoszláv kijevi fejedelem 

döntötte meg, az utolsó kazár településeket a 11. század elején foglalták el az oroszok. 630-ban a kazárok függet-

lenítették magukat a nyugati türköktől és uralkodójuk felvette a kagáni címet – első említése 652/653-ból ismert 

– és ezzel létrejött a Kazár Birodalom. Kuvrat ugyanekkor hozta létre tőlük északra az onogur-bolgár birodalmat. 

Kuvrat 642 körüli halála után a kazárok 670-re a magyarok segítségével felszámolták Kuvrat államát, ezután az 

onogur-bolgárok helyére – Etelközbe – a magyarok költöztek, a bolgárok pedig kétfelé vándorolva megalapítot-

ták Volgai Bolgárországot és a dunai Bolgár Birodalmat. A kazár uralom a Krímig, a még bizánci birtok 

Herszónig ért. 830 körül az Etelközben élő magyar törzsszövetségnek sikerült függetlenedni a kazár 

kaganátustól. 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

226 

A honfoglalást követően először a bizánciak tudtak részeredményeket felmutatni a 

magyarországi térítés terén. Bulcsu horka,
487

 a fejedelem mögött rangban az első méltóság 

betöltője, 948-ban követségben, Bizáncba látogatott, ahol Bíborbanszületett 

Konstantin
488

 császárnak tett politikai gesztusként megkeresztelkedett. A görög források 

szerint azonban ezt követően folytatta pogány életvezetését. Nagyobb hatásúnak 

bizonyult az erdélyi részek urának, Gyulának
489

 a bizánci útja és ottani 

megkeresztelkedése. Ő ugyanis egy Hierotheos nevű szerzetessel tért vissza, akit ezt 

megelőzően a konstantinápolyi pátriárka, térítő püspökké szentelt. Hierotheos 

ezt követően két évtizeden át igyekezett téríteni Gyula országrészében, igaz nem 

túl nagy átütő erővel. A Marosvidék ura, Ajtony is teret engedett a bizánci térítőknek. 

Ennek eredményeként székhelyén, Marosvárott görögkeleti (bazilita) kolostor működött. 

Ő maga is megkeresztelkedett, ez azonban a legkevésbé sem zavarta abban, hogy többnejű-

ségben élje életét. A görögkeleti vallás pozíciónyerése tovább folyt, és már a 

fejedelmi családban is sikerült megvetnie lábát. A 972-ben hatalomra jutott Géza 

fejedelem ugyanis az erdélyi Gyula leányát, Saroltot
490

 vette feleségül, aki az udvarba 

magával hozta görögkeleti vallását is. Úgy tűnhetett, hogy Magyarországot az 

ortodox egyház nyeri meg magának. 

A katolicizmus  

Géza fejedelem
491

 azonban másként döntött. Számára sem a bizánci, sem a latin ke-

reszténység nem volt túl vonzó. Annál fontosabbnak tartotta az ország politikai érdekeinek 

védelmét. 
                                                           

487
 E név hallatán a magyarság ellenségeinek szívébe rettegés és jeges félelem költözött. Ez a név pedig nem volt 

más, mint Bulcsú. Bulcsú horka rangja alapján a fejedelem utáni első ember. Horka jelentése: a törzsszövetség 

bírája, vagyis élet-halál ura. Tekintélye egész Európában elismert. A magyar vezéri rangján kívül két nemzetközi 

kitüntetésnek is birtokában volt.  Bulcsú a bizánci császár vendégbarátja és római patrícius is volt egyben. A 

hiedelemmel ellentétben pedig ő maga keresztény volt. 
488

VII. (Bíborbanszületett) Kónsztantinosz, magyarosan Konstantin (905. szeptember 2. – 959. november 9.) a 

Bizánci Birodalom császára (uralkodott társcsászárként 908. május 15-étől; egyeduralkodóként gyakorlatilag 

945. január 17-étől haláláig), a Makedón-dinasztia negyedik tagja, VI. (Bölcs) León és Zóé Karbonopszina csá-

szárné gyermeke. Bár már apjától megkapta a társcsászári rangot, amit nagybátyja, III. Alexandrosz rövid ural-

kodása alatt is megtartott, fiatalkora miatt sokáig nem vett részt a politikában. Az ügyeket sokáig hivatalosan is 

tehetséges apósa, Rómanosz Lekapénosz intézte. Konstantint írói munkásságáról ismerjük elsősorban: művei – 

egyebek között a korai magyar történelem tekintetében is – értékes történelmi források. 
489

 A gyula régi magyar méltóságnév volt az államalapítás előtti évszázadokban. Korabeli alakja talán dzsula 

volt, megfelel a mai török jula szónak. Bíborbanszületett Konstantin a görög: gilasz alakban említi. Kézai szerint 

az egyik honfoglaló törzsfő neve is ez volt. Kézai Simon krónikája szerint Gyula vezér egyike volt a honfoglaló 

törzsfőknek. Szent István hatalomra jutását leíró krónikás hagyomány pedig már erdélyi Gyulákról ír, – nem 

tudva, hogy ez méltóságnév volt –, azaz helyileg erősen lokalizált hatalomról. Györffy György szerint Zombor 

gyula fia volt Anonymus „ifjabb Gyulája‖, akit Merseburgi Thietmar a lázadó Prokujként említ. Ő, mint Sarolt 

testvére, nagybátyja volt Istvánnak, amire a nevében levő -uj végződés is utal. Ez a szláv eredetű szó ugyanis a 

régi magyar nyelvben nagybácsit jelentett. Erdély lakosságában a honfoglalás idején jelentős volt a szláv elem. 

Ezért alakult át a gyula tisztség hadvezéri – szláv vojevod – jellegére utalva az államalapítás során a gyula mél-

tósága az új szláv nevű (erdélyi) vajda tisztséggé. 
490

 Sarolt (bolgár-török: „fehér hölgymenyét"), (950 k. – 1008 k.) Géza nagyfejedelem felesége, az erdélyi Zom-

bor gyula leánya, Szent István anyja, Anonymus szerint Tétény vezér („Töhötöm") dédunokája. Születésének és 

halálának körülményei nem ismertek. Gyermekei születési idejéből következtetve, születési idejét a 950-es évek 

második felére szokás tenni. Nevét a Sarud, Sarród helynevek őrzik, ahol szálláshelyei lehettek. 
491

 Géza – keresztségben kapott nevén István – (945 – 997) magyar nagyfejedelem 972 és 997 között. Apja Tak-

sony fejedelem, anyja egy előkelő besenyő nő (valószínűleg Tonuzoba besenyő nemzetségfő lánya) volt. 972 

táján, Taksony nagyfejedelem halála után ő lett a Magyar Nagyfejedelemség uralkodója. Géza fiát, Istvánt te-

kintjük a magyar állam megalapítójának, aki ezt a munkát nagyban apja tevékenységére építette. 
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Ezt pedig épp hatalomra jutásának évében igen súlyos veszély fenyegette. 972-ben 

ugyanis II. Ottó, a Német-római Császárság trónörököse és Theophanu
492

 bizánci 

hercegnő között dinasztikus házasság jött létre. A Magyarországgal korábban évtizedeken 

át ellenséges viszonyban álló két szomszédos nagyhatalom összefogása összeroppantással 

fenyegette Géza fejedelem országát. Az előző évtizedekben ugyanis mindkét birodalom 

felé rendszeres támadó hadjáratokat vezettek a magyar csapatok, melyek során végigrabolták 

az egyes vidékeket és adófizetésre kényszerítették mind a német, mind a bizánci 

uralkodókat. E kalandozó hadjáratok Bizánc felé csupán két esztendővel korábban, 

970-ben értek véget, az Arkadiopolisnál elszenvedett súlyos vereség következtében. 

Nyugat felé azonban már 955-ben, az augsburgi vereséget követően lezárultak a 

kalandozások, s a több mint másfél évtizedes béke után kézenfekvő volt, hogy a 

harapófogóba került Magyarország a Német-római Birodalom felé nyisson. Nem volt kétsé-

ges, hogy a békés viszony fenntartásának súlyos politikai ára van. Egyrészt bizonyos területek 

átadása, valamint a katolicizmus felvétele. 

Géza fejedelem a számára könnyebb oldalról kezdte az engedmények teljesítését, s 

még abban az évben, 972-ben bejelentette megtérési szándékát I. Ottónak. Az első 

nyugati térítők a rituális kereszténység jellegzetes ismérveit betöltve ünnepélyes 

díszmenetben, litániát énekelve, ezüstkeresztet és Krisztus festett képmását 

hordozva vonultak be a fejedelmi udvarba, épp úgy, ahogy ezt már évszázadok óta 

cselekedték minden megtérítendő nép vezetői körében. E fényes külsőségeket Géza 

részéről is csupán egy külsődlegesnek bizonyuló cselekedet követte. Engedelmesen 

keresztvíz alá hajtotta fejét. Hogy e tettét mennyire csak politikai szempontok vezették 

– a Német-római Császársággal való jó viszony előmozdítása –, azt jól 

mutatja, hogy korántsem hagyta el pogány hitgyakorlatát, csupán a katolicizmussal kívánta 

azt gazdagítani. Így amikor egyik főpapja megfeddte azért, mert „a mindenható 

Istennek és különböző képzelt isteneknek egyaránt áldozott", Géza öntudatosan 

azt válaszolta: „elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy két istennek is áldozzon." 

Ez a „keresztény" uralkodói mentalitás korántsem volt egyedülálló jelenség a 

korabeli Európában. 

 A katolicizmusnak Európa-szerte jellegzetes ismérve volt, hogy a népvándorlás során 

beözönlő pogány, vagy más nem katolikus népeket mindig a vezető réteg, a hatalmi 

elit megtérítése révén igyekeztek katolikussá tenni, bizton számítva arra, hogy a 

maguk számára megnyert vezetők majd hatalmi szóval az egész népet Róma aklába fogják 

terelni.  

A térítőket általában nemigen zavarta az, ha az uralkodók csak külsődleges 

módon vették fel a kereszténysége. Hiszen már Nagy Konstantin óta, a frank Nagy Károlyon 

át a következő századokban is az számított a jellegzetes európai katolikus uralkodótípusnak, 

aki, miközben a kereszténység számos bibliai alapértékét nyilvánvalóan megtagadta 

vagy semmibe vette (házasságtörések, közvetlen vagy közvetett gyilkosságok stb.), 

                                                           
492

 Theophanu (Konstantinápoly, 960 körül – Nijmegen, 991. június 15.) német-római császárné, II. Ottó német-

római császár felesége, III. Ottó német-római császár anyja. Nevét a középkori görög nyelvben Theophaneia 

(Θεοφάνεια) („Isten jelenléte‖) alakban írták. 
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teljes hatalmi súlyával kiállt a katolicizmus mellett, s azt a legkeményebb eszközök 

bevetésével is igyekezett megerősíteni, terjeszteni. 

Géza fejedelem döntése nyomán tehát megnyílt az ország a nyugati térítők előtt. 

Az ezredfordulóig tartó első térítőhullám eredményeiről azonban igencsak lesújtó 

képet festett az ezredforduló utáni években, hazánkban missziós munkát végző 

Querfurti Bruno.
493

 Az eseményeket kemény kézzel irányító fejedelmi feleségről, 

Saroltról szólva a következőképpen jellemezte a helyzetet: „vezetése alatt megkezdődött 

a kereszténység, de pogánysággal vegyült a megfertőzött vallás, és rosszabb 

kezdett lenni a barbárságnál." 

Természetesen voltak ellenzők és pártolók is. Mindez véres harcok és viszályok útján ment 

végbe… 

A katolikus térítés második hulláma az 1000-től királyként uralkodó I. István 

alatt zajlott le. Ennek kibontakozását nagyban elősegítette az a dinasztikus házasság, 

amely István és a buzgó katolikus Gizella, bajor hercegnő között jött létre. 

István tehát a nyugati típusú kereszténység mellett kötelezte el magát, ezt a nyugati irányú 

elkötelezettségét erősítette meg a házasságkötésével is. A házasság révén ugyanis egyértel-

művé vált, hogy István megnyitja az országa határait a nyugat felé, ennek jele volt az is, hogy 

Gizella kíséretében számos német pap és lovag érkezett István országrészébe.  

Géza fejedelem halála után 997-ben Koppány
494

 kívánta elfoglalni a fejedelmi pozíciót a 

leviratus intézményére hivatkozva, mely szerint az elhunyt nagycsaládjának legidősebb férfi-

tagja tarthatott igényt az özvegy kezére, aki egyúttal megörökli az elhunyt vagyonát és a ha-

talmát is. Koppány ennek az igényének fegyveres úton kívánt érvényt szerezni és Istvánt meg 

akarta ölni. Istvánnak ebben a küzdelemben nagy segítségére voltak a Gizella kíséretében az 
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 Querfurti Szent Brúnó (Querfurt, 974 körül – Poroszország, 1009. március 14.) szentté avatott érsek, hittérítő, 

vértanú. Élete során kétszer is jár Magyarországon, ahol a Tisza alsó folyása és a Maros között telepedett meg 

akkoriban az úgynevezett fekete magyarok között végzett térítő munkát, igaz nem sok sikerrel. Majd lengyel 

területeken is térített. 1009-ben Poroszország déli határvidékén Nethimar pogány fejedelem és udvara megke-

resztelkedését érte el, de a megkeresztelkedett fejedelem testvére elutasította a kereszténységet és Brúnó érseket 

18 társával együtt lefejeztette. Maradványaikat Boleszláv feltehetően 1009. október 15-én Lengyelországba 

vitette és eltemettette. Brúnó tisztelete halála után hamar elterjedt, már 1109-ben querfurti Dietrich bencés kolos-

tort alapított a Querfurt melletti Lutisburgban, s ezt Szűz Mária és Szent Brúnó tiszteletére, ahova a 13. századtól 

rendszeres zarándoklatok történtek. A 17. században megnövekedett tisztelete Kelet-Poroszország katolikusai 

körében, de az evangélikusok is tisztelik, mint nagy német hithirdetőt. 
494

 Koppány vezér, egyes forrásokban Cupan dux (962/964 – 997) Géza magyar fejedelem rokonának, Tar Ze-

rindnek a fia volt. A jelenleg legelfogadottabb tudományos álláspont szerint Géza halála után a sztyeppei népek-

re jellemző szeniorátus elve alapján magának követelte a hatalmat, és a sztyeppei szokásjog (levirátus) szerint 

feleségül akarta venni Sarolt fejedelemasszonyt, Géza feleségét. Ebben a korban rohamosan terjedt szerte Euró-

pában a kereszténység, a két római birodalom, a Keletrómai Birodalom és a Nyugatrómai Birodalom határain túl 

letelepedett nomád és pogány népek körében, a Kárpát-medence pedig ekkoriban részben bizánci, részben római 

érdekszféra volt. Géza családja a nyugatról származó primogenitúra elve alapján Vajknak, a későbbi Szent István 

királynak követelte a hatalmat. A kitört hatalmi harcban István győzött és megszilárdította az új keresztény ma-

gyar államot, aminek kiépítését apja, Géza kezdte el. Mivel a magyar állam és a magyar nép kialakulása, etnoge-

nezise és az első államhatalmi megszerveződése, a Magyar Fejedelemség még a sztyeppei kultúrkörben zajlott 

le, így István állama azzal a keleti örökséggel kezdett integrálódni a korabeli Nyugat-Európa szellemi és politikai 

világába. Koppány vezér legyőzését követően azután, amikor Csanád vezér 1028-ban legyőzte Ajtony vezért, 

István király befejezhette az ország végleges egyesítését. Kristó Gyula történész szerint a lázadó vezérek leveré-

se után az új európai állam világi igazgatási szervezeteinek megszervezésével párhuzamosan elkezdődött az 

egyházmegyék felállítása is. 
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országba érkező bajor lovagok, akik már fejlettebb haditechnikát képviseltek Koppány sere-

géhez képest.  

 

„István és Koppány összecsapása az árpád-törzsön belüli harc volt, amelynek arról 

kellett döntenie, hogy milyen irányban haladjon a Géza utáni nagyfejedelem és országa. Eb-

ben István egy új rendet képviselt, az új típusú államiságot és a kereszténységet, Koppány 

pedig a törzsiséget és a pogányságot.”
495

 

 

István, Koppány leverését követően a holttestét felnégyeltette, majd azokat az esztergomi, a 

veszprémi, a győri és a gyulafehérvári várak kapujára tűzette ki.  

 

„Mindez világosan arra mutat: Esztergom, Veszprém és Győr körzete volt az a terület, 

amelyen István fennhatóságot gyakorolt. […] Koppány lázadásának leverése után ehhez já-

rult még Somogy […]  A Kárpát-medence többi részével 997-ben István még nem rendelke-

zett, ott önálló, a nagyfejedelemtől legfeljebb elvi szinten függő, ténylegesen azonban tőle 

teljesen független törzsi hercegségek (törzsi államok) terültek el.”
496

 

 

Ahhoz, hogy István a hatalmát kiterjessze az egész Kárpát- medencére a többi törzsi vezetővel 

is meg kellett küzdenie, illetve diplomáciai eszköz igénybevételével meghódoltatnia. 

A koronázást követően került sor a többi törzsi vezetőnek a meghódoltatására. Sorrendben 

először Gyulával került szembe István – ennek időpontja 1003-ra tehető. A gyula tisztsége a 

törzsfő családjában öröklődött. A korabeli források különbséget tesznek Sarolt apja és az Ist-

vánnal szemben csatát vesztő Gyula között.  

 

„[…] a Gyulával megvívandó harcnak azt kellett tisztáznia: a latin vagy a görög rítus 

kerekedik-e felül a Kárpát-medencében […].”
497

 

 

Fegyveres összecsapásra került még sor István és Keán
498

 között, majd 1008. tájékán a fekete 

magyarokkal, míg 1028 környékén pedig a Maros-vidéki Ajtonnyal folytatott fegyveres harcot 
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 Kristó Gyula: Szent István király 
496

 Kristó Gyula: Szent István király 
497

 Kristó Gyula: Szent István király 
498

 Keán (kán, vagy kaján, ahogy az erdélyi Kajántó és Kajánútja helynevekben is fenmaradt). 1002-ben, mint a 

Moldvában tanyázó besenyők fejedelme szövetkezett a lázadó Gyula erdélyi vezérrel, s egészen a Tiszáig por-

tyázott. Ennek legyőzetése és elfogatása után a királynak meghódolt Erdélyt pusztította; Szent István tehát 1003. 

egyenesen ellene indult s a hegyek közül kicsalva, ütközetre kényszerítette s leverte, ki maga is elesett. Az itt 

ejtett zsákmányt Szent István a budai és székesfehérvári templomok építésére fordította. Már Katona (Hist. Crit. 

I. 138.) gondolt reá, hogy Keán voltaképp Ajtony (Ohtum) lehetett s ezt a körülmények egybevetésével Pauler (I. 

512-3.) is lehetőnek tartja. Szerinte a Keán nem is tulajdonnév, hanem a khán cím; s a főképp Baranya várme-

gyében virágzó Keán nemzetség tényleg Kán néven is szerepel. Pót Antalnak az a föltevése, hogy az 1292. július 

29. már erdélyi vajda gyanánt említett, s közönségesen Apornak nevezett László vajda (l. o.) szintén e nemzet-

ségnek tagja. 
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István. Fegyveres konfliktusra nem került sor a Mátra vidékén élő Aba Sámuel
499

 és a szállás-

területét a Körös vidéken berendező Vata
500

 esetében. Aba Sámuel feleségül vette István egyik 

húgát és ezzel egyúttal a kereszténységet is felvette. Az összetűzés elmaradása Vata esetében 

is csak úgy képzelhető el, amennyiben ő is felvette a kereszténységet. 

A térítéseket vezénylő királyi udvarban a kereszténység két, egymástól nagyban 

eltérő irányzatának együttes jelenléte mutatható ki. S ami igen érdekes, István 

mindkettőhöz nevét adta. Az egyik egy erős bibliai hatásokkal átszőtt irányzat. 

Igaz, ezt a vonulatot csak egyetlen ránk maradt dokumentum képviseli: István király 

intelmei fiához, Imre
501

 herceghez. A mű szerzősége nem eldöntött kérdés, az viszont 

bizonyos, hogy a király a benne foglaltakra áldását adta. Hiszen e műben saját fia, 

a királyi trón várományosa számára foglalta (foglaltatta) össze a sikeres kormányzás 

alapelveit.  

E súlyos tehertételekhez járult, hogy a magyarországi kereszténység terjesztésének 

módszerei is szorosan kapcsolódtak a több évszázados hivatalos katolikus tradícióhoz. 

Ennek meghatározó jegye az erőszak alkalmazása volt. Ennek megfelelően a térítések 

Magyarországon gyakran a legbrutálisabb államhatalmi eszközök segítségével 

folytak, mivel ezek igénybevétele nélkül nemigen tudtak eredményeket elérni. Jellemzően 

mutatja ezt a már említett kortárs, Querfurti Bruno beszámolója is. Ő hosszú éveken 

át próbálta békés eszközökkel meggyőzni a Maros és Temes folyók vidékén élő 

fekete-magyarokat a római vallás igazságairól. Erőfeszítései azonban teljesen eredménytele-

nek maradtak. Végül 1008-ban el is hagyta az országot. A következő esztendőben viszont már 

örömmel számolt be II. Henrik
502

 német-római császárnak arról a frissen kapott hírről, 

                                                           
499

 Anonymus a 13. században így ír: „Árpád vezér nagy földet adott Ednek és Edöménnek a Mátra-erdőben, 

ahol az unokájuk, Pata később várost épített. Az ő sarjadékukból származott hosszú idő után Sámuel király is, 

akit kegyességéért Abának hívtak‖. Talán a két évszázaddal később élő Anonymus már nem tudott az ebben a 

korban még szokásos kettős névadásról, amire példa a király Vajk István neve is, ahol Vajk a születéskor kapott 

(pogány) név, István pedig az, amit a keresztségben kapott. Sámuel eredeti Aba nevéből alakulhatott ki az Aba 

nemzetségnév (Aba nemzetség), és már 1067-ből ismert egy Aba nembéli Péter nevű ember, aki vélhetően Sá-

muel király fia volt. Anonymus kun-származásúnak azonosítja be Sámuelt, ami abban az időben nem feltétlenül 

kunt jelentett, hanem bármilyen, keletről betelepülőt. Kézai Simon viszont egyszerűen Atilla leszármazottjának 

tartotta. A mai vélemények többsége szerint kazár származású lehetett, amely azonban csak egy történészi ha-

gyomány, és Anonymus adatának kritika nélküli elfogadásából származik. Kézai szerint honfoglaló magyar 

nemzetségből származik, bár nem voltak az ősei a vezérek között. Sámuel (990 (?) – 1044. július 5.) Magyaror-

szág harmadik királya, 1041 és 1044 között uralkodott. A hagyomány szerint I. István király húgának férje, aki 

az Aba nemzetségből származott. Sámuel a magyar történelem első választott királya. Megítélése ellentmondá-

sos, ez jórészt az őt közvetlenül követő korok elfogult krónikásainak és politikai ellenfeleinek köszönhető. 
500

 Vata 11. századi magyar, esetleg besenyő törzsfő volt. I. István parancsára kényszerből keresztény lett. Szál-

lásbirtoka a Körösök vidékén volt, Békés központtal. Ő vezette 1046-ban azt a felkelést, mely a Vazul-fiak trón-

igényét támogatta. Lehetséges, hogy ő vakította meg Pétert, és ő gyilkolta meg Gellért püspököt, bár Gellért 

származása és németbarát politikája miatt egyébként is a lázadók egyik főellensége volt. A lázadást I. András 

király, miután célját elérte, leverte, de Vata jó szolgálataiért cserében bizalmasa maradt. A Csolt nemzetség őse. 

Fia Janus, akit Vata fia János néven említ a történelem, és egy másik felkelés vezetésében is főszerepet játszott. 
501

 Szent Imre magyar királyi herceg (Székesfehérvár, 1000–1007 között – Bihar vármegye, 1031. szeptember 2.) 

Szent István király és Boldog Gizella királyné fia, a magyar trón örököse. 1031-ben vadászat közben halt meg. A 

legenda szerint apja Imre halála miatt ajánlotta föl koronáját és országát Szűz Máriának 1038. augusztus 14-én. 
502

 II. Henrik vagy Szent Henrik (973. május 6. – 1024. július 13.) a Liudolf-házból származó ötödik német-

római császár, a Szász dinasztia utolsó császára, Boldog Gizella magyar királyné bátyja. Bajor herceg 995–1004 

között, német király 1002–1024 között, német-római császár 1014. február 14. után. 
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hogy a fekete-magyarok,
503

 akik között ő sikertelenül igyekezett terjeszteni a katolikus 

vallást, most mind megtértek. Igaz, sajnálkozva beszámolt a térítés fő eszközéről 

is, miszerint: „a mieink némelyeket megvakítottak." 

István az európai tradícióhoz igazodva a törvény teljes szigorával igyekezett 

kereszténnyé tenni a nép egészét. Előírták, hogy „tíz falu építsen egy 

templomot", s országszerte ennek megfelelően folyt az új vallás templomainak létesítése. 

Figyelemre méltó tény, hogy e nagyszámú katolikus ingatlant munkára kivezényelt 

emberek, mégpedig döntő részben nem katolikus, hanem pogány hitű magyarok építették. 

Ehhez a törvényhez köthető annak a mindmáig működő, de korántsem bibliai elvnek a 

magyarországi megjelenése, miszerint a katolikus egyház anyagi fenntartása nem csupán 

a katolikus hívek feladata, hanem ahhoz az állam nem katolikus lakóinak is tetemes mérték-

ben hozzá kell járulniuk. 

Hogy az elkészült templomok megteljenek emberekkel, István király mindenkit törvénnyel 

kötelezett, hogy vasárnap misére menjen. Aki az otthonmaradást választotta – kivéve, 

ha a tűz őrzése végett tette ezt, nem lévén még gyufa –, azt meg kellett verni, 

és megszégyenítésül le kellett kopaszítani. Aki pedig esetleg munkáját akarta végezni 

vasárnap, bármit is dolgozott, el kellett kobozni szerszámait és ruháját. Ha például 

a mezőn szántott, akkor ökreit vagy lovait el kellett venni tőle, ami többnyire 

egyenlő volt számára az anyagi tönkremenetellel. 
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 A fekete magyarok megnevezést általában őseink egy meghatározott csoportjára vonatkoztatták. Ez azt is 

feltételezi tehát, hogy nemcsak fekete, hanem fehér magyarok is léteztek. A források közül három szövegemlék 

beszél a fekete, kettő pedig a fehér magyarokról. Az orosz őskrónika keltezetlen korai részében olvashatjuk: 

„jöttek a besenyők, majd fekete ugorok (magyarok) mentek Kijev mellett, később Oleg idejében". A besenyők és 

Oleg kijevi uralkodó (kb. 879-912) említése miatt a lejegyzés a honfoglalás idejére és a hét magyar törzsre vo-

natkozik. Az orosz őskrónika fekete ugorjai a hét magyar törzshöz csatlakozó kabarok lehettek. A fekete jelző 

utal egyrészt a kazároktól elszakadt néprész sötétebb bőrszínére, másrészt a fehér magyarokkal szemben aláve-

tett, alárendelt segédnépi státuszra. A kettős honfoglalás elmélete szerint a VII. század folyamán telepedtek le a 

Kárpát-medencében a fehér ugorok (finnugor nyelvű népesség), a IX. század végén pedig a fekete ugorok, az 

Árpád vezette hét törzs (török nyelvű népesség). A fehér ugorok kapcsán azt is feltételezték, hogy ezek valóban 

azonosak lehetnek a magyarokkal, de még nem a Kárpát-medence felé, csak a délorosz sztyeppére húzódtak 

ekkor. A IX. századi híradások után, csak a XI. század elején találkozunk a fekete magyarokat említő újabb for-

rásokkal. Bruno püspök Magyarországon két tartománnyal találkozott: Fehér és Fekete Magyarországgal, amely 

a nép sötét színére utalt. A másik híradásnál azt olvashatjuk: „István, Magyarország királya háborúval támadva 

Fekete Magyarországot, méltó volt arra, hogy úgy erővel, mint megfélemlítéssel és szeretettel az igaz hitre térít-

se azt az egész területet". Egy szintén kortárs, aki térített Magyarországon 1008 körül azt írta, hogy „a keleti 

részek felé hajóra szállván a fekete magyaroknak" hirdette az evangéliumot. A fentiek értelmezése nem egysze-

rű. A fekete magyarok sötét bőrszínűek és pogányok voltak, térítettek közöttük, s végül részint erőszakkal, ré-

szint pedig meggyőzéssel keresztényekké tették őket. A kevés adat miatt csak feltételezéseink vannak, hogy 

mely területen éltek a fekete magyarok. Eszerint a kabarokkal azonosítható fekete magyarok a Temes vidékén, 

Biharban és Nyitrában lakhattak. Más vélekedések szerint pedig az erdélyi Gyula territóriumán éltek. István 

1003-ban győzte le nagybátyját, Gyulát, és a területet országához csatolta. Ezzel érthető a Fekete Magyarország-

nak a meghódításáról szóló leírás. A fekete jelző nemcsak a bőrszínre vonatkozott, hanem annak szimbolikus 

jelentése is lehetett. Azt is feltételezték, hogy a fekete magyarok alávetett helyzetét tükrözi a színnév. Az is el-

képzelhető, hogy a nomád népekre jellemző színnevekkel kifejezett égtáji orientáció rejlik az elnevezés mögött. 

Eszerint a fekete északot, a fehér nyugatot, a vörös délt s a kék keletet jelöli. Ez alapján a fekete magyarok szál-

lásterülete a Kárpát-medencében északon lehetett. Az a lehetőség is él, miszerint pogány voltukkal áll összefüg-

gésben a fekete jelző, míg a keresztényeket jelölő szín a fehér lehetett. Nemcsak a kabarokról feltételezhető 

bőrük sötétebb színe, hanem a hét törzsről is. A magyar krónikák Szkítiát tudták a magyarok ősi lakhelyének. 

Szkítia lakóiról pedig azt állították, hogy bőrük színe sötét. 

Mindazonáltal a fekete magyarok lakhelye és kiléte továbbra is vitatott, megfejtésre váró titka a magyar őstörté-

netnek. 
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Elsőnek és legfontosabbnak a keresztény hitet jelölte meg, mint amely az uralkodó 

sikerének és az ország virágzásának legfontosabb feltétele. Az általa követendőként 

bemutatott hitről szólva feltűnő módon megmarad bibliai alapokon, s a tíz fejezetből 

álló műben említés sem történik a hivatalos katolicizmusnak azokról az elemeiről, 

amelyek erőteljesen eltérnek a bibliai mintától, amilyen például a képek, szobrok, 

ereklyék tisztelete, a halott szentekhez mondandó ima, Mária-kultusz stb.  

A templomokba így beterelt népnek figyelemmel kellett hallgatnia a misét, jóllehet 

annak latin szövegéből semmit sem értett. István törvénye kimondta, hogy akik mise 

alatt  

„mormognak és másokat zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve, és nem 

figyelve a szent olvasmányokra és lelki táplálékokra, ha idősebbek, dorgálják meg 

őket és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pedig fiatalabbak és közrendűek, e 

nagy vakmerőségükért a templom előcsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék 

meg és ostorozással, s hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket!"  

E törvényrészlet az erőszakos módszerek mellett egyben jól megvilágítja a korabeli misék 

sajátos hangulatát is. 

Kötelezően előírták a tized fizetését is. Aki ezt elmulasztotta, attól egy tizedrész 

helyett kilenc tizedrészt kellett elvenni. Mindenki számára kötelezővé tették a 

rendszeres böjtöt. Aki pénteken vagy más böjti napokon húst merészelt enni, annak 

egy héten át bezárva, sötétben kellett „böjtölnie".
504

  

Sokan úgy gondolják, hogy az államhatalmi segédlettel folyó erőszakos térítéseknek 

e nem kevéssé visszataszító eszközei és módszerei csupán a korszak vezetőinek sajátos 

mentalitásából származtak. Az efféle vélekedések azonban nem vetnek számot azzal a 

figyelemre méltó ténnyel, hogy az erőszakos térítések mindmáig meglévő jelenségei 

közvetlenül egyes katolikus tanításokból fakadnak. A katolikus egyház szentté 

avatott első négy nagy egyháztanítója közül ketten – Szent Ágoston és I. Nagy 

Szent Gergely pápa – kifejezetten tanították az erőszakos térítés fontosságát. 

S nem maradtak meg a pusztán elvi kinyilatkoztatásnál, hanem az elv gyakorlatba ültetéséről 

is gondoskodtak. 

Uralkodói megnyilvánulásai és a katolicizmus terjesztése érdekében hozott intézkedései 

azonban ezzel éles ellentétben álló felfogáshoz sorolhatók. Ennek az István-kori 

királyi udvarban kezdettől fogva hangsúlyosan meg levő, sőt a Magyarországon 

terjesztett kereszténység jellegét meghatározó másik irányzatnak a fő jellemzője 

a bibliai igazságok jelentős részének durva figyelmen kívül hagyása volt. Az István 

király nevében kibocsátott okiratok és hivatalos levelek többsége ennek az irányvonalnak 

a dokumentumai. Így például a veszprémvölgyi görög rítusú apácakolostor 1018 körül 

kiadott alapítólevele Máriát pogány istennők ismertetőjegyeivel és címeivel ruházza 

fel, „Úrasszonyunknak, Istenanyának, örök szűznek" nevezve őt. István buzgó gyűjtője 

volt az ereklyéknek, ami a bibliai értékrendtől idegen. Fiáról, a több évi házasság 

                                                           
504

 István e törvénye még igen enyhének tűnhet a korabeli lengyelországi gyakorlathoz képest, ahol a törvény 

előírta, hogy aki megszegi a böjtöt, annak a fogait ki kell törni. 
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után gyermektelenül, vadászbalesetben fiatalon meghalt Imre hercegről is feljegyezték, 

hogy nyakában állandóan ereklyét hordott.
505

 

A Szent István-i államvallás a katolikus volt. Gyakorlatilag nagyon sok évszázadon 

keresztül ez is maradt és majd csak a reformáció elterjedésével változtatja meg alapjaiban a 

dolgokat. Az előző fejezetekben már volt szó a korábbi katolikus egyházmegyékről. 

Teljesen egyértelmű, hogy az államalapítástól és a kereszténységtől kezdődően Bánréve is 

évszázadokon át katolikus település volt.  Amint azt a korábbiakban is láttuk, a gömöri ré-

szekre, így benne a Sajó völgy is, az Esztergom egyházkerület
506

 része. Később, mivel ez eb-

ben az esetben „határvidék”, az egri egyházkerület
507

 is jogot formál bizonyos területekre. Az 

oklevelek szerint jócskán volt „torzsalkodás” ezekben az ügyekben. 

Kezdetben a későbbi váci püspökség
508

 területe is az egriehez tartozott. A váci püspökség 

megalakítása után azonban jelentős területeket veszített, addig maga Vác városa is Eger jog-

                                                           
505

 Ezer éve keresztény Magyarország.A magyarok megtérése Kulcsár Árpád (2000. 07. 08.) munkája alapján. 

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200007/a_magyarok_megterese 
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 Szent István király alapította 1001-ben, II. Szilveszter pápa Ravennában írta alá az alapítólevelét. A király az 

általa alapított egyházmegyék élére rendelte az esztergomi érsekséget. Első érseke Domonkos volt. Hamarosan a 

kalocsai püspökség is érseki rangot kapott, de az esztergomi szék megőrizte elsőségét. Az egyházmegye területe 

az első századokban az ország jelentős részét magába foglalta. Kiterjedt Esztergom, Nyitra, Turóc, Árva, Nóg-

rád, Gömör, Liptó, Hont, Bars, Komárom, Zólyom, Szepes, Torna vármegyékre és a kunok földjére a Tisza part-

jain.  

 Az egri egyházmegyét Szent István király alapította valószínűleg 1004-ben (de mindenképp 1009 előtt), az 

általa 1000 és 1009 között alapított tíz püspökség egyikeként. A magyarországi püspökségek közül ennek a terü-

lete volt a legnagyobb. A kezdeti időszakban az alábbi vármegyék tartoztak hozzá: Heves (Újvár) és Külső-

Szolnok, Borsod, Abaúj, Zemplén, Ung, Ugocsa, Szabolcs, Bereg, Zaránd; később még: Sáros, Szatmár, Krasz-

na, Torna és Máramaros vármegye, valamint a Jászság is. Hozzá tartoztak a váradi püspökség alapítása előtt a 

bihari részek is, sőt, a zsombolyi (pankotai) főesperesség (benne Dénesmonostora) még ez után is, egészen a 18. 

század közepéig. Egyik első püspöke az a Buldus volt, aki a hagyomány szerint szent Gellérttel együtt halt vér-

tanúhalált. A püspökség központja a török uralomig a várban volt. A várban még a 11. században felépítették a 

Szent János evangélista tiszteletére szentelt püspöki székesegyházat – ezt 1241-ben, amikor II. Kilit volt a püs-

pök, a tatárok felégették. A tatárjárás után többször is átépítették. 
507

 Az egri egyházmegyét Szent István király alapította, alapítási dátuma vitatott. A hagyomány szerint, István 

1010-ben Eger várában tartózkodott, és ez alkalommal alapította a püspökséget és a székesegyházat. (Rupp 

1870) Györffy György szerint az alapítás éve 1001. Elméletében István király első püspökségalapításai közé 

sorolja az egyházmegyét, a vezető elméletek közül, ez teszi a legkorábbra az egri egyházmegye megalapítását. 

(Schematizmus 1984) Kristó Gyula elméletében 1006-1009 közötti intervallumot határoz meg. Szerinte az alapí-

tás, azért szorítható ilyen szűk időbeli keretek közé, mivel az egri egyházmegye fennhatósága alá tartozó terüle-

tek Aba Sámuel kavar törzsfő szállásterületét is magukban foglalták. Az alapítás pedig, csak az után volt lehet-

séges, hogy István király húgát Aba Sámuelhez adta feleségül, így biztosította a törzsfő támogatását. Alapítási 

dátumként az 1009. évet jelöli meg, ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy ebben az évben a veszprémi püs-

pökség határrendezése kapcsán, már, mint határoló püspökség szerepel Eger. (Kristó 1988a) Török József az egri 

egyházmegye alapítását 1004-1009 közé teszi, Kristó Gyulához hasonlóan, szintén Aba Sámuel, már fentebb 

említett házassága miatt. (Török 2002a) Az egyházmegye alapításáról okleveles említés csak a 13. századból 

maradt fenn, alapítólevele nem ismert. Megszervezése a ma elfogadott álláspont szerint, István király második 

nagy püspökségalapítási „hullámához‖ köthető. (KMTL 1994) Az egyházmegye a Dunántúl és Erdély között 

terült el, hosszanti irányban az Északi-Kárpátoktól egészen Ajtony szállásterületéig húzódott. Hatalmas térsége-

ket ölelt fel, amelyek később, a további egyházmegyék megszervezésével szűkültek. Azonban a 11. században 

megfigyelhető egy olyan folyamat is, melynek keretében az egyházmegye birtokba vette, azokat az északi és 

keleti terülteket, melyek nem tartoztak még más egyházmegye joghatósága alá, és peremterületeknek számítot-

tak. (Török 2002a) 
508

 A váci püspökség, váci egyházmegye: Magyarország 10. egyházmegyéje. Területe 8800 km
2
. Határai: egri, 

debrecen–nyíregyházi, szeged–csanádi, kalocsa–kecskeméti, székesfehérvári és esztergom–budapesti egyházme-

gyék. Székesegyháza a → váci székesegyház. A 14. századi krónika Géza és László hercegekre vonatkozó láto-

másából kiindulva a történészek különbségtételre sarkallnak a tekintetben, hogy egybeesik-e az egyházmegye, 

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200007/a_magyarok_megterese
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hatósága alá tartozott. A valószínűleg I. Géza király
509

 (néhány helyen I. András király
510

) 

által alapított váci püspökség területeit az egri egyházmegyéből szakították ki, ennek eredmé-

nye, hogy a pankotai főesperesség, elszakadt az egri egyházmegye törzsterületeitől.  

Az egri egyházmegye határairól, először csak V. István király 1271-ben kiadott okleveléből 

kapunk pontosabb információkat, mely egy IV. Béla király által 1261-ben kiadott oklevél áti-

rata. V. István oklevele leírja, hogy a korábban az egyházmegye kiváltságait tartalmazó okle-

vél elpusztult a tatárjárás során. Ezt követően IV. Béla király új okleveleket adott ki az egy-

házmegye számára, ám ezeket Kilit püspök 1245-ös halálát követően Sibinus fia Sámuel el-

égette. Így más megoldás nem lévén, huszonöt egyházmegyei nemest hívtak össze, akik eskü 

alatt megvallották, hogy mely kiváltságok és jogok illetik az egyházmegyét. Ezen oklevél 

alapján a püspök a következő vármegyékben gyakorolhatta joghatóságát: Borsod, (Aba) Új-

vár, Zemplén, Ung, Szabolcs, Zaránd, Borsova, (Heves) Újvár és a 13. században vármegyévé 

szerveződő Bereg.  Ugocsáról és Máramarosról külön kell szót ejtenünk, hiszen Ugocsa 

1288-ig az egri püspökség alá tartozott, ezt követően azonban Erdélyhez került. Míg Márama-

ros esetében éppen ellenkezőleg, 1346-ig Erdélyhez tartozott és ez után került át az egri püs-

pökség joghatósága alá.  

Szent István koncepciója szerint a világi és egyházi igazgatás szervei szoros kapcsolat-

ban működtek. Az egyházi tisztségek viselői részt vettek a kormányzatban, törvénykezésben; 

viszont a világi tisztviselők a maguk hivatalos hatalmával támogatták az egyházi közigazga-

tást. A kereszténység felvételével számos jogterület az egyházjogba olvadt; így a házassági 

ügyek, boszorkánypörök, vallás elleni kihágások kivétel nélkül a püspök vagy főesperes ítélő-

széke elé tartoztak. Az istenítéleti bizonyítás egyházi fórum előtt folyt le. Az előállítás azon-

ban a világi hatóság kötelessége volt s ezért az ily bűnösöket az ispán és főesperes emberei 

együtt fogták el és állították törvény elé. A tizedszedésnél a püspök embere mellett az ispán 

poroszlója is közreműködött. Ezért eredetileg minden vármegyének egy-egy főesperesség 

felelt meg. A veszprémi püspökség alapításakor Szent István világosan megmondja, hogy 

négy várat s ezek vidékét, vagyis négy vármegyét – Visegrád, Fehérvár, Veszprémvár és 

Kolonvár megyéit – rendelte a püspök joghatósága alá. E négy vármegyének s a somogyi 

pacifikáció után a veszprémi püspök alá került Somogynak felelnek meg a püspökség 

visegrád-budai, fehérvári, veszprémi, zalai és somogyi főesperességei. Hasonlóképen egy-egy 

ősalapítású vármegyét fednek az esztergomi egyházmegye gömöri, nógrádi, honti, esztergomi, 

komáromi, pozsonyi és nyitrai, a csanádi egyházmegye csanádi, temesi, krassói és aradi, a 

                                                                                                                                                                                     

valamint a székesegyház alapítása. A püspökség alapítását (mint szegyházzal rendelkezőt) I. Géza királynak 

tulajdonítják, míg mások I. Andrásnak… 
509

 I. Géza (Lengyel Királyság, 1044 körül – Vác, 1077. április 25.) Árpád-házi magyar király 1074 és 1077 

között. Apja I. Béla király, Vazul herceg fia, anyja a lengyel származású Richeza királyné volt. Géza fenntartotta 

a magyarországi keresztény egyház latin rítus szerinti szervezését. Kedvelt lakóhelyén, Vácott befejezte a szé-

kesegyház építését, amire a mogyoródi csata előtt fogadalmat tett. 
510

 I. András - más alakváltozatban I. Endre - (1015 körül – 1060. december 5. előtt), Magyarország királya 1046 

és 1060 között. András 1046-ban tért vissza száműzetéséből a Magyar Királyságba, majd a pogányokkal átmene-

tileg szövetséget kötve a Vata-féle lázadás során megdöntötték Péter király uralmát, és még ebben az évben 

megkoronázták. Uralkodása során megerősítette a kereszténységet az országban, és sikeresen lépett fel a Német-

római Birodalom támadásai ellen. Ugyan fiát, Salamont még élete során ifjabb királlyá koronáztatta, ám testvér-

ének, Bélának trónra kerülését nem tudta megakadályozni. András nevéhez fűződik a Tihanyi apátság alapítása, 

és a Tihanyi alapítólevél is, amely az egyik legfontosabb magyar nyelvű szórványemléknek számít. 
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pécsi egyházmegye tolnai, baranyai, valkói és pozsegai, az erdélyi egyházmegye szatmári, 

dobokai, kolozsi, tordai és gyulafehérvári főesperességei. 

Az egyházi és világi szervezet szoros összefüggése és együttműködése mellett nyilvánvaló, 

hogy az egyházi és világi közigazgatás szervezése párhuzamosan történt. Az esztergomi érse-

ki tartomány, valamint a kalocsai és csanádi egyházmegyék területén Szent István teljesen 

kiépítette a vármegyeszervezetet harminckilenc várral.  

Ezek:  

Esztergom, Sopron, Nógrád, Csanád, 

Visegrád (Pilis), Moson, Pest, Csongrád, 

Fehérvár, Győr, Bodrog, Szolnok, 

Tolnavár, Karakó, Bács, Heves - Újvár, 

Baranyavár, Veszprém, Keve, Gömör, 

Valkóvár, Komárom, Horom (Krassó), Borsod, 

Pozsega, Pozsony, Temesvár, Szabolcs, 

Somogyvár, Nyitra, Torontál, Zemplén 

Kolon (Zala), Bars, Arad, Ungvár 

Vasvár, Hont Zaránd Csanád, 

 

A Tiszától nyugatra csak Zala megyének a Kerka és Mura közé eső része és az északi határon 

húzódó trencséni, zólyomi, szepesi, sárosi és máramaros-bereg-ugocsai rengeteg erdőségek, a 

Drávántúl Szlavónia maradt közigazgatási szervezet nélkül.
511

 

 

Püspökségek, vármegyék Szent István uralkodásának végén 

1038. körül
512
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 Hóman Bálint: Magyar történet 1928. Szent István királysága 
512

 Györffy György: István király és műve, Gondolat, Budapest 1977 
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Gömörben semmi nehézséget sem okozott a várszerkezetnek a törzsszervezetből való 

kibontakozása, mert az egész Sajó, Rima és a Balog folyók völgyei királyi birtokok voltak, a 

pelsőci uradalom pedig csak 1222-ben szakíttatott ki a tornai királyi birtokokból. Az azon 

felül eső területek pedig még a tatárpusztítás idejében is összefüggő erdőségek voltak. Ez az 

oka, hogy a gömöri vár megyéje Jolsvától és Pelsőctől délre, egész Putnokig, mint az alább 

közölt várbirtokok is igazolják, összefüggő területet alkotott. Csak a Sajótól délre eső terüle-

ten volt az esztergomi érseknek három faluja: Velkenye, Püspöki
513

 és Dézmaföld, a Rima völ-

gyében pedig csak idővel alakult Rima vármegye,
514

 a kalocsai érsek
515

 uradalma. A Sajó 

mentén elterülő Királyi, Szent-Király és valamivel lejjebb Királd is támogatják ebbeli feltevé-

sünket. 

Egy 1318-ból fennmaradt oklevél kápolnaépítéssel kapcsolatos torzsalkodást tartal-

maz, ezt abban a fejezetben már bemutattuk, itt már nem térünk ki rá. Ugyancsak bemutattunk 

jó pár oklevelet, amelyben az egyház a földjeit, adóit és egyéb, ügyes bajos dolgait, intézi. 

Bizonyos azonban, hogy Nehe település egyháza ekkortól, azaz 1318-tól datálható!  

A XIV. században Gömörben a pápai tizedjegyzék 71 egyházat sorol fel. A XIV. szá-

zadban a gömöri főesperesség plébániái a következők voltak:
516

 

Szám Korabeli név Mai név Megjegyzés 

1 Almag Almágy  

2 Apáti Apáti puszta Ma Guszona. 

3 Arnuch Harmac (?) 
Harmac régi lelkészségként van, említve. A tizedjegyzék 

Arnuch-ját ezért Harmacra véljük értelmezni. 

4 Bast Bást, Egyházasbást    

5 Besete Berzéte  

6 
Capella in ecclesia Sancti 

Michaelis de Capella    
Kápolna puszta   Ma Uzapanyit területe 

7 Ceco (Seco).   Hizsnyó 

A tizedjegyzék sorrendjétől ez a települést csakis Jolsva 

vidékén kell keresnünk, s ez vagy maga Jolsva, vagy az ennek 
közelében levő Hizsnyó. 

8 Chis   Czíz  

9 Chitnik Csetnek  

10 Cuui (Cuvi)   Kövi  

11 Doboha (Dobolsa)     Dobóca   

12 Drenchen Derencsény    

13 Fanis (Farus)     Szkáros   

14 Fereti ? Bizonyosan nem Feled (Seled). Nem meghatározható. 

15 Figes Füge  

16 Genech (Gedey)   Várgede    

17 Gezeche, (Questec)   Gesztete    
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 Sajópüspöki 
514

 Rima vármegye, 1268 előtt-1336: közigazgatási terület a középkori Magyar Királyságban. Területét →Hont 

vármegyétől →Nógrád és →Zólyom vármegyék választották el. A 13. sz. közepén írt oklevelek szerint a Rima 

völgyében a kalocsai érsekség uradalma terült el, melyhez Rimaszombat, Bánya (Rimabánya), két Pokorágy és 

Mayna [Majom→ Mezőtelkes (szlovákul: Mojín) Rimaszombat településrésze Szlovákiában, a Besztercebányai 

kerület Rimaszombati járásában.] települések tartoztak. Rimaszombat környékén, mely Rima vármegyének (vár-

ispánságnak) központja, az érsekségnek aranybányái voltak. István kalocsai érsek (1268) kiváltságokat adott 

Rimaszombatnak, fizetéseiket oly módon szabályozta, miként azok az érsekség vármegyéjében, Rima várme-

gyében voltak teljesítendők. Ezen kiváltságokat János érsek 1278: megerősítette. 1335: László kalocsai érsek 

(tekintettel a nagy távolság miatt) ezt az uradalmát elcserélte Szécsényi Tamás erdélyi vajda, valamint fiai, Ko-

nya Miklós és Mihály pozsonyi préposttal Bács és Szerém vármegyei birtokaival. E cserelevél szerint Rima-

szombat, Bánya (Rimabánya), Brézó (Rimabrézó), Cserencsény, Kraskó, a két Pokorágy, Szkálnok, Szorg, 

Tiszolc, Tornóc, Törék és Úrrév már Hont vármegyéhez tartoztak. Miként a királyi uradalmat alkotó honti vár-

birtokokat Hont vármegyévé szervezték, a főpapi uradalmat alkotó Rima vármegyét is Hont vármegyébe osztot-

ták. 
515

 Kalocsai érsekség, kalocsai főegyházmegye: Magyarország második érseksége, Szent István király alapította. 
516

 Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. (1891, Budapest) 
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18 Gortua, (Gortoa)  Gortva puszta   Gortva (?), Gortvakisfalud (?), Ajnácskő-Gortvapuszta (?) 

19 Guibna Guszona    

20 Gumur Gömör, Sajógömör    

21 Hangon,(Kongut), (Kongun)   
Hangony és pedig Felső-

Hangony   
 

22 Hanoa Hanva   Tévesen írva Hanua Hanva helyett. 

23 Hucasen, Vasarati   
Hosszúrét, 
Murányhosszúrét   

 

24 Instern (Rüster)    Restér  

25 Johanuti  Jánosi  

26 Kaleuer, (Kelemer), Kliner   Kelemér  

27 Krepuch, Krepti    Kerepec  

28 Krus Hrusovo   A K tévesen áll H helyett.  

29 Lucsse Lice  

30 Malak Málé, (Malad)  

31 Mellete   Melléte  

32 Ottakoua (Ocatena)   Ochtina   Martonháza 

33 Papoch, due ville Pápocs  

34 Plusuti Pelsőc  

35 Puthnuk, Pucthuth   Putnok  

36 Pyspulk (Pispuki)   Püspöki, azaz Sajópüspöki    

37 Quefri (Quesu)   Kecső517    

38 Quesu   Keszi, azaz Sajókeszi    

39 Sane capella ? Imaház, kápolna 

40 Sancti Alexi ? Szent Sándor (Alex) (?)  

41 Sancti Antoni ? Szent Antal 

42 Sancte Elene, Helene   Lemke, Sajólenke Valószínűleg! 

43 Sancte Elyzabeth ? Szent Erzsébet 

44 Sancti de Hermeti   
Szent-Demeter puszta, 
Papháza  

Egy 1330. évi okirat szerint másképp Fel-Haripán518) Mint régi 
plébániát említi Pázmány is. 

45 

Sancti Laurenti, Ecclesia B. 

Virginis de capella Sancti 

Laurenti   

Lőrincfalva puszta Ma Naprágy része. 

46 Sancte Margarete   Süvéte Szent Margit 

47 Sancti Martini   Martonfalva Ma Dobóca része. 

48 Sancti Pancratii ? Szent Pankrác 

49 
Sancti Regis, Sancti Stephani 

Regis  
Szentkirály Sajószentkirály 

50 de Sancto Simone   Szentsimon  

51 de Sancto Spiritu   Szentlélek Eltűnt település. Mint régi plébániát Pázmány is említi. 

52 Sebdyn ? Talán Serke, vagy ami még valószínűbb, Bellény  

53 Seechch, Sats   Szécs, Rimaszécs  

54 Segmad (Socguade)  Naprágy  

55 Segmad (Socguade)  Feled  

56 Sen Kueg Szent-György (?) 
Egy Zenthgeorg-ot említ egy 1431. évi okirat, mely Ragály 

vidékén létezett.519 

57 Simon villa, Symon     Simonyi Rimasimonyi? 

58 Sóban (Sobur)   Zabar, Sáros-Zabar  

59 Subconna (Subcornis)  Szútor 
Minthogy Jánosi után említtetik, azt gyanítjuk, és aligha 
tévesen, hogy e névben a Jánosi mellett levő Szútor értendő. 

Szútort Pázmány, mint régi plébániát adja meg. 

60 Subliffe (Suliffe)   Szuhafő  

61 Surek Sőreg  

62 Thasmatu (Crasviorca) 
Krasznahorka, 

Krasznahorkaváralja   
 

63 Tornalia Tornalja    

64 Vrsino (Rufino)  Rozsnyó 
A kiigazított Rufino név Rusino helyett áll, s a  gömörmegyei 
Rozsnyó városára, a rozsnyói püspökség székhelyére vonatko-

zik. Az itt levő plébánia 1304 körül lett felállítva520 

65 Vsenozow capella   Gömörhosszúszó  

66 Val   Vály (Alsó- és Felsővály)  

67 Varacesa Baraca  

68 Varacesa Nandrázs Gömörrákos 

69 Ysyp Zsip  

70 Zeriz, Scris   Trizs  

71 Zucha, Zoca Szuha, Alsó-Szuha    
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 Kecső Aggtelektől északnyugatra, Hosszúfalutól délkeletre fekszik 
518

 Géresi: A gróf Károlyi család oklevéltára I, 72. 
519

 Thallóczy: A kamara haszna 193. 1.  Csánki i. m.  I, 147. 
520

 Appendix I. Péterffynél: Cone.  Sacra II, 268 
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Egy nagyon értékes hivatkozásra leltem, amely szerint a bécsi és a krakkói egyetemre 

a következő helységek küldtek legalább 8 diákot 1440-1514 között: Gyöngyös (19), Rozsnyó 

(16), Miskolc (15), Eger (14).  A XVI. század első évtizedeiben Sajószentpéter, Rimaszombat, 

Putnok, Emőd, Mohi, Bánréve neve tűnik fel a krakkói egyetem anyakönyvében! 

A mohácsi vészt követő korszak nemcsak politikailag, hanem a vallási téren is meg-

osztotta a nemzetet. A nyugatról beszivárgó tanok, még közvetetlenül a mohácsi vész előtti 

időben, a bányavárosokban
521

 lakó németek között termékeny talajra találván, csakhamar 

elterjedtek Gömör vármegyében, főleg a kis-honti kerületben, melynek lakosai közül, a XV. 

században bevándorolt huszita érzelmű csehek utódai, örömmel csatlakoztak az új hit hirdető-

ihez, mely azután útját egyengette a protestantizmusnak. De az új hit elterjedését mégis leg-

jobban a pártharczok következtében megürült egyházi javak mozdították elő, melyeket a ha-

talmasok maguknak zsákmányul lefoglaltak, a mit azután az ellenkirályok kénytelenségből 

tűrtek, utóbb hallgatag beleegyezéssel vagy új adományozással szentesítettek. 

A XVI. század vallási és pártküzdelmei közepett folyton tért vesztett a katolikus hit. Csak 

Pázmány Péterrel
522

 tudott némileg erőre kelni, de az elveszített egyházak visszaszerzésére a 

vármegyénkben csak a XVII. század második felében nyílt alkalom. 

Már Pázmány Péter foglalkozott a rozsnyói püspökség
523

 felállításának gondolatával, az új 

püspökség a rozsnyói uradalmat nyerte volna a hozzátartozó 4 faluval, ezen kívül Gömör és 

Torna vármegyék tizedét. Pázmány terve azonban csak közel másfél század után valósulhatott 

meg. Folyt viszont a vallási küzdelem, amelyben főleg a jezsuiták próbálták meg a térítést. 

Ezt Rozsnyó, mint központ esetében kicsit részletezzük, mert ez aztán sok mindenre rávilágít 

a térségben is. 
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A bányavárosok a tatárdúlást követően a bányák művelésére kialakított kiváltságos települések. A középkori 

Moagyarország gazdasági lehetőségei között kitüntetett helyet foglalt el a nemesércbányászat. Akkor Európa. 

arany-igényének kb. 2/3-át, ezüstszükségletének 1/4-ét a magyar bányák elégítették ki. Akkoriban a világ arany-

termelésének 1/3-át Magyarország szolgáltatta. A kincstár bevételei szempontjából különös jelentősége volt a 

bányászat támogatásának, így már az Árpádok korában jelentős kitermelés indult meg. A hospesek által benépe-

sített bányatelepeket korán „szabad királyi városi‖ rangra emelték az uralkodók. IV. Béla városfejlesztő törekvé-

sei eredményeként alakult ki az úgynevezett bányavárosok hálózatában a kiváltságolt települések mintája (Besz-

tercebánya, Selmecbánya). A bányavárossá válás alapvető föltétele elsősorban a bányászat és a nagy hozam volt; 

így történhetett, hogy bányáik kimerülése után egyes városok elveszítették rangjukat. A bányavárosok lehettek 

szabad királyivárosok: Bakabánya, Besztercebánya, Bélabánya, Körmöcbánya, Libetbánya, Selmecbánya, Újbá-

nya (az alsó-magyarországi bányavidéken), Nagybánya (Szatmár vármegye). Szabadalmazott bányatelepülések: 

Gölnicbánya, Szomolnok, Igló (Szepes vármegye), Felsőbánya (Szatmár vármegye) és földesúri bányavárosok 

melyek teljesen földesúri joghatóság alatt álltak: Kőrösbánya, Jászó, Rézbánya, Rozsnyó, Rudabánya, Telkibá-

nya. A bányavárosokat a vám, a tized, a harmincad alól mentesítették, papjaikat, bíráikat és szenátoraikat maguk 

választották. A királynak közvetlenül adóztak és a király zászlaja alatt teljesítettek hadiszolgálatot. Mivel lakos-

ságuk jelentős részben német eredetű volt, a reformáció legkorábban, e városokban terejedt el. 
522

 Hont-Pázmány nembeli panaszi Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) 

esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, jezsuita szerzetes, egyházi író. 
523

 Rozsnyói püspökség, 1776. jan. 15.-: Az → esztergomi érsekségről leválasztva a Sajó völgyét, s a Gömör-

Szepesi Érchegység környező bányavidékét, Gömör, Kishont és Torna vármegyét, Nógrád vármegyéből a loson-

ci kerületet, Abaúj vármegyéből a jászóvári premontrei kanonokrend által gondozott 5 kiváltságos plébániát 

foglalta magába. Északon a szepesi, keleten és délen az egri, nyugaton a váci és esztergomi egyházmegye hatá-

rolta. Pázmány Péter már 1636-ban tervezte az esztergomi érsségből 4 új püspökség (nógrádi, gömöri, szepesi és 

zólyomi) alapítását, de a török hódoltság és a reformáció miatt ez békésebb időkre tolódott. 
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Zombori Lippay György,
524

 miután Hanula György jezsuitának Rozsnyón való letelepedése a 

város ellenállásán meghiúsult, maga vette kezébe a térítést. Még 1656 előtt megfordult 

Jolsván, s 1656. március 13-án Martonfalvy Ignác jezsuitát küldte Rozsnyóra az érseki va-

gyon kezelése címén, konkrétan pedig a viszonyok tanulmányozása céljából, de Martonfalvyt 

a lakosok kiűzték Rozsnyóról. Az érsek e miatt 300 forint évi büntetés fizetésére kötelezte a 

várost. A birságot a hagyomány szerint az érsek azért vetette volna ki a lakosságra, mert ami-

kor náluk megjelent, üres koporsókkal rakott szekeret vittek végig az utcákon, mire az érsek, 

abban a hiszemben, hogy a városban dögvész pusztít, eltávozott. Később a csel kiderült s az 

érsek így éreztette haragját a várossal. Zombori Lippay György 1656. október 6-án Hölgy 

Gáspár útján a rozsnyóiakat 2 000 forint fizetésére szólította fel, mely összegből a város pia-

cán levő toronyhoz templomot akart építtetni. A jezsuiták még 1656-ban alapítottak missziót 

Rozsnyón, melynek lakosai eleinte ellenszenvvel fogadták őket, sőt az ez évi szeptember 25-

én Jolsván tartott esperességi ülésen fel is szólaltak ellenük. Lippay György érsek azonban 

nem törődve a város hangulatával, 1659. július 31-én a pozsonyi káptalan előtt kelt levelével, 

a jezsuiták részére Rozsnyón rendházat alapított, mely célra 5 000 forintot és 1 200 császári 

tallért biztosított, s a várost a templom és a rendház felépítési költségeinek fedezésére kötelez-

te. A jezsuiták törekvése elsősorban az ősi egyház visszaszerzésére irányult s ez 1670-ben 

csakugyan a katolikusoké lett. A Thököly-féle mozgalmak idejében azonban, 1682. június 11-

étől kezdve, ismét a protestánsok kezébe került, és csak 1687. február 27-én foglaltatott visz-

sza. A jezsuiták rendháza a Csucsomi-utca szegletén épült, földszintjén a tantermek voltak, 

míg az emelet eleinte két, utóbb több jezsuita befogadására szolgált. A rozsnyói rendházhoz 

tartozott Gömörben Henckó, Szepesben Lengvárd, ezen kívül a Sajón egy kétkerekű malom 

is.  

A rozsnyói római katolikus egyházmegye területe eredetileg, vagyis a Szent István első 

apostoli király alatt történt egyház-szervezkedés óta, az esztergomi érseki megyéhez tartozott. 

Láttuk, hogy már Pázmány Péter 1635-ben azon óhajának adott kifejezést, hogy a 

nagyterjedelmű érseki megyéből négy új püspökség szerveztessék, névszerint: nógrádi, 

gömöri, szepesi és zólyomi. 

Ezt az eszmét valósította meg részben Mária Terézia királynő, mikor 1776-ban a 

beszterczebányai, rozsnyói és szepesi püspökségeket alapította. 

A rozsnyói egyházmegye kezdettől kiterjedt: Gömör, Kis-Hont és Torna vármegyékre, Nógrád 

vármegyéből a losonci kerületre és Abauj vármegyéből a jászóvári premontrei kanonokrend 

által gondozott öt kiváltságos plébániára.  

Az 1776-ban alapított rozsnyói római katolikus püspökséghez – a mai Magyarország területé-

ről a következő helységek tartoznak, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből – Bánréve, Bódvaszi-

                                                           
524

 Zombori gróf Lippay György (Pozsony, 1600. október 9. – Nagyszombat, 1666. január 30.) prímás, eszter-

gomi érsek és kitűnő alkimista. 1631-ben pécsi, 1633. február 1-jén veszprémi, 1637. május 1-jén egri püspök 

lett. Ezen kívül 1635-től kancellár. A nagyszombati egyetem (a mai ELTE) jogi karának egyik alapítója volt. 

1642-től esztergomi érsekként működött. 1649-ben országos papneveldét létesített. Az ellenreformáció egyik fő 

szervezője volt, és a Habsburgok elkötelezett híve. Az 1664-es vasvári béke után az országra nehezedő egyre 

nagyobb idegen nyomás miatt csatlakozott a Wesselényi Ferenc nádor által szervezett főúri összeesküvéshez. 
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las, Hangony, Hidvégardó, Perkupa, Putnok, Ragály, Sajópüspöki, Serényfalva, Szentsimon, 

Szögliget, Tornaszentandrás.
525

 

 

Magyarországi ellenreformáció, XVII. század
526

 

 

A XIX. század második fele
527
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 Schneider Miklós: Szlovák levéltárakban. Kassa Állami Levéltár. 
526

 Református Pedagógiai Intézet  

http://refpedi.hu/hatteranyagok/terkepek/M07_1_Magyarorszagi_ellenreformacio.jpg 
527

 Pallas nagylexikon 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/terkepek/M07_1_Magyarorszagi_ellenreformacio.jpg
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Területi beosztása kezdetben székesegyházi főespség (rozsnyói, alsógömöri, pelsőci, 

rimaszécsi, felsőgömöri, gráni esperesség); nógrádi (füleki, losonci, mátrai, nógrádhegyi, 

kishonti); tornai (tornai, jászói, szepesi).  

A 19. sz. végén területe: Gömör, Kishont, Torna, részben Abaúj, Nógrád, Szepes vármegye és 

3 főesperességében, 14 esperesség, valamint 98 plébánia.
528

 

A püspökség javadalmazására a rozsnyói érseki uradalom szolgált, melyhez tartoztak 

Csucsom, Nadabula, Sajó-Püspöki és Velkenye községek, ezekhez járult 1777-ben az 

abaujmegyei somodi-uradalom. 

Eredetileg csak 67 plébániát számlált az egyházmegye, időközönként 31 új plébánia és egy 

lelkészséget alakítottak még. 

Bánréve a rimaszécsi alesperesi kerülethez tartozott, temploma nem lévén, a sajópüspöki plé-

bániához rendelték. Sajópüspöki már 1263-ban plébánia volt. Kegyúr: a rozsnyói püspök. 

Fiókegyházak: Bánréve, Lénártfalu, Velkenye. Hívek száma: 1586. Plébános: az alesperes. 
529

  

A rozsnyói püspökség főpásztorai: 

 Galgóczy János (1776),  

 Révay Antal gróf (1776-1780),  

 Andrássy Antal báró (1780-1799),  

 Szányi Ferenc (1801-1810),  

 Eszterházy László gróf (1810-1824),  

 Lajcsák Ferenc (1825-1827),  

 Scitovszky János (1828-1838),  

 Zichy Domonkos gróf (1840-

1842),  

 Bartakovics Béla (1846-1850),  

 Kollárcsik István (1850-1869),  

 Schopper György (1872-1895)  

 Ivánkovits János (1896-1905), 

 Balás Lajos (1905-1918) 

                                                           
528

 Magyar Katolikus Lexikon. 
529

 Gömör-Kishont vármegye. A Rozsnyói Püspökség 
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Az egri érsekség 1909-ben, benne a rozsnyói püspökség
530

 

 

A reformáció 

Aztán a reformáció
531

 elterjedése úgy tűnik, erősen érintette a térséget és benne Bán-

réve községet is. 

Amint a katolikus fejezetrészben már írtuk, Gömörben, a bányavárosok német lakos-

sága, alapvető hatást gyakorolt a reformáció felvételére. 

Magyarországon a 16. században a török uralom korszakában terjedtek el a reformáció esz-

méi. Luther nézetei először Habsburg Mária udvarában jelentkeztek, majd az erdélyi szászok 

között váltak elfogadottá. Noha az országgyűlés fellépett az új tanok ellen, a 16. század végé-

re az ország nagy része protestánssá vált. Mivel a reformátorok a nép nyelvén, magyarul pré-

dikáltak, és lefordították a Bibliát, tevékenységük nagymértékben hozzájárult az irodalmi 

nyelv kialakulásához. A református erdélyi fejedelmek és főurak számos nyomdát és főiskolát 

alapítottak, amelyek elősegítették a hazai oktatás és művelődés ügyét.  

A reformáció, az új hit hirdetőjeként, 1529. június hó végén Szászországból Fischer And-

rás
532

 jelent meg Gömör vármegyében, ahol 1540-ig, Bebek Ferenc
533

 által történt elfogatásá-

                                                           
530

 Az egri főegyházmegye 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye#/media/File:Map_of_the_Kirchenprovinz_(

ecclesiastical_province)_of_Eger,_Austria-Hungary_(1909).jpg 
531

 A reformáció (latinul: reformatio, „újjáalakítás, újjászervezés, megújítás') a 16. századi hitújítás a keresztény 

egyháztörténetben. A reformok szükségességének és az Egyházon belüli visszaélések megszüntetésének gondo-

lata már a 15. sz: fölmerült, érvényre azonban nem jutott. → Luther Márton kiközösítésével jött létre németföl-

dön a pápa egyházfőségét el nem ismerő evangélikus egyház. Svájcban → Zwingli Ulrich és → Kálvin János 

fogalmazta meg a helvét hitvallás alaptételeit, amelyek főként az úrvacsora-tanban és a predestináció (→ előre 

rendelés) elvének megfogalmazásában hoztak a korábbi dogmákhoz képest alapvető változást; ezek alapján jött 

létre a református egyház. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye#/media/File:Map_of_the_Kirchenprovinz_(ecclesiastical_province)_of_Eger,_Austria-Hungary_(1909).jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye#/media/File:Map_of_the_Kirchenprovinz_(ecclesiastical_province)_of_Eger,_Austria-Hungary_(1909).jpg
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ig működött. Fischer fellépte számos hívet szerzett az új tanoknak. Bebek Imre volt fehérvári 

prépost és Ferenc testvére is, aki csak 1532 után lett az új tanok híve, egész hévvel csatlako-

zott hozzájuk. Titkára, Simontornyai Gergely szintén megkezdte a térítés munkáját, de ellene 

Bánffy György, a gombaszögi pálosok perjele vette fel a harcot, s 1534-ben hitvitába bocsát-

kozott vele. 

Bebek Ferenc főispán, aki zsarnoksága miatt rettegett ember volt, egyszerre csak a katolikus 

hit védőjeként lépett fel és Fischer Andrást elfogatta, Krasznahorka tornyáról a mélységbe 

lökette. 

Fischert a vármegyében Leudischer György
534

 – előbb szepesi kanonok – követte, aki 1538 

után fordult meg Rozsnyón, melynek lakossága 1550-ben már határozottan az új tanok felé 

hajlott. Az új tanok hatása alatt a városi hatóság előbb a Stöckel Lénárdtól,
535

 majd 1560 tá-

ján, a Fried Cipriántól
536

 szerkesztett hitágazatokat foglalta el. 

                                                                                                                                                                                     
532

 Fischer András születésének dátumát pontosan nem ismerjük, egyes források 1480-as esztendőre datálják. Azt 

viszont tudjuk, hogy Wittenberg városának híres egyetemén tanult, ahol kezdetben Luther hűséges tanítványának 

bizonyult. Teljesen azonosult a nagy reformátor Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) alapelvével és annak ké-

sőbb is következetes képviselőjévé vált. Mint ahogyan az ismeretes Luther tüzetesen és következetesen igyeke-

zett a Biblia eredeti tanításához és gyakorlatához visszatérni minden területen. Jóval elmúlt harminc éves, ami-

kor megkezdte Észak-Magyarország (Felvidék) egészére kiterjedő evangélizációs, hitújító tevékenységét. Már őt 

megelőzően 1523-tól kezdve Schröter Kristóf, majd Kisszebeni János is anabaptista szellemben munkálkodott 

ezen a vidéken. Fischer András azonban szinte az egész Felső-Magyarországot (Felvidék) bejárta feleségével 

együtt és mindazokban a városokban és falvakban, ahol megfordultak, hitvalló keresztséget gyakorló gyülekeze-

tek jöttek létre. Fischer András 1529-től egészen az 1540-ben Krasznahorkán bekövetkezett vértanúhaláláig – 

Bebek Ferenc Krasznahorka kapitánya elfogatta, súlyosan megkínoztatta, majd a várbörtön legmagasabb tornyá-

ból letaszíttatta – rendszeres zaklatásnak és üldözésnek volt kitéve sokszor híveivel együtt.  
533

 Fischer András anabaptista reformátor gyilkosa az a Bebek Ferenc várkapitány volt, aki a mohácsi vészt kö-

vető zavaros időkben számtalan súlyos törvénysértést követett el, így hamis pénzt veretett, szomszédos birtoko-

kat megtámadta és kirabolta. A családja tulajdonában volt még Fülek, Salgó, Boldogkői vár és a nevezetes 

Krasznahorka várak is. Bebek Ferenc Krasznahorkán és Boldogkő várában is veretett hamis pénzt. Hazaáruló 

tevékenységét még azzal is tetézte, hogy az ellenzéki erdélyi rendek egyik vezetőjeként a török portán is járt, 

ahol I. Szulejmán török szultánnál kijárta, hogy nevezzék ki Erdély kormányzójának. Más szóval Erdélyt felaján-

lotta, elárulta a török szultánnak. Hazatérve 1558. augusztus 31-én, Gyulafehérváron elfogták és kivégezték. Az 

erdélyi országgyűlés Bebek Ferencet hazaárulónak nyilvánította és teljes vagyonát elkobozták. 
534

 Leudischer György (Lőcse, ? – ?, ?) magyarországi reformátor. Tanulmányait Krakkóban elvégezvén, Gön-

cön lett → rektor, majd pappá szentelése után Lőcsén alkalmaztatván, a reformáció elveit kezdte hirdetni mind 

itt, mind pedig Strázsán. Miután pedig megházasodott, újból Lőcsére ment s tovább hirdette eszméit, amiért 

1529-ben fogságot szenvedett, 1531 szeptemberében Késmárkra került → plébánosnak s egyúttal a szepesi káp-

talan kanonokjának. Itt teljesen a reformáció szellemében működött, miért is 1533 nyarán vikáriusának tette meg 

a szintén protestáns szepesi prépost, Bácsy Ferenc. Sok háborgattatása miatt mégis szeretett volna megválni a 

Szepességtől, s ez irányban tett lépései végre sikerre vezetvén, 1538 után Rozsnyóra távozott. Ám itt még rosz-

szabbul járt: Bebek Ferenc elzáratta Krasznahorka várába. Midőn sikerült valahogy kiszabadulnia, Toporcon lett 

pap. 1542-ben Leibicre választották meg, csakhogy a papizmushoz ragaszkodó paptársainak agyarkodása miatt 

nem juthatott el oda, míg aztán 1543-ben Malompatakra, 1549-ben Iglóra ment lelkésznek, ahova ő vitte be a 

reformációt. Itt működött 1555-ig, amikor nagyőri és keresztfalui pap lett. 1558-ban még ott volt. Zoványi Jenő: 

Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon 
535

 Stöckel (Steckel) Lénárt (Bártfa, 1510. – Bártfa, 1560. jún. 7.) magyar reformátor. Bártfán kezdte iskoláit. 

Előbb kereskedő akart lenni, de aztán még Kassán és Boroszlóban tanult, míg 1530 októberében a wittenbergi 

egyetemen lépett a hallgatók közé. Itt jutott érintkezésbe Lutherrel, Melanchthonnal, Majorral és Agricolával, 

kikkel állandóan összeköttetésben maradt. Több évet töltött Németországban nevelősködéssel, közben az 1536–

37. tanévben pedig →rektorként működött Eislebenben. Hazájába 1539 tavaszán tért vissza, hogy elfoglalja a 

neki már korábban is felajánlott bártfai rektorságot. Ebben a minőségében a legelsők egyikévé tette a vezetésére 

bízott intézetet, melyben meghonosította az iskolai színjátékokat is. Pedagógusi és reformátori hírneve külföldön 

is elterjedvén, a némelyektől „Praeceptor Hungariae” névre méltatott jeles tanárt 1551-ben Boroszlóba hívták 

egy tanszékre, de valami okból elmaradt az odamenetele. 1554-ben nagy vitába keveredett →Stancarus Ferenc-
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A XVI. század közepén a murányi esperesség megalakult, ennek elnökei voltak irányadók a 

hitélet terén. 1594-ben Rimanovi János
537

 állított egybe hitcikkelyeket, melyeket a rozsnyói 

tanács a lakosokra nézve kötelezővé tett. Csakhogy a murányi esperesség még 1594-ben is a 

katolikus egyházban képzelte magát, mert ebben az évben az esztergomi érseki helynökhöz 

fordult. Ez az állapot 1604-ig tartott. 

Egész 1555-ig a vallási mozgalmak inkább a térítés és a hitviták terére szorultak. A 

papi tized is rendesen befolyt; igaz ugyan, hogy Szapolyai halála után a tized bérbe adatott, de 

az akkori közbiztonsági viszonyok között csak így volt hasznosítható.  

 

Magyarországi reformáció XVI. század
538

 

                                                                                                                                                                                     

cel és egyidejűleg →Lauterwald Mátyással. Érdemei szülővárosában hálátlansággal viszonoztatván, az 1555. év 

második felében és az 1556-ik év elején, Késmárkon rektorkodott, de azután megint Bártfán folytatta hivatalát. 

Utolsó éveiben a helvét irány ellen küzdött. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon 
536

 Murányi egyházszervezet. Készítették 1565 körül Fried Ciprián murányi pap, s evangelikus püspök elnöklete 

alatt Maschko Menyhért murányi királyi kapitány pártfogása mellett. E szervezetet Herberstein Gyula báró mu-

rányi kormányzó is megerősítette (1585.). A gömöri és a Gömörrel határos protestáns gyülekezetek pedig közö-

sen elfogadták a Confessio Pentapolitanával együtt hitük és alkotmányuk zsinórmértékeül. A Murányi egyház-

szervezetet, élükön fő pártfogójukkal, Csetneky Istvánnal, a kálvinisták is aláirtak (1590.), s ez alapon a felvidé-

ki két protestáns egyház néhány évtizedig együtt maradt. A „Pentapolitana confessio‖: az 1548. évi törvények 

alapján a felvidéki → Ötvárosba (Bártfa, Eperjes, Kassa, Lőcse, Kisszeben) kiküldött térítő bizottság részére I. 

(Habsburg) Ferdinánd király (uralkodás 1526-64) akaratából és tájékoztatására készített lutheri szellemű hitval-

lás. I. Ferdinánd Radácsi Mihály esperes (ý1567) → Melanchthon Loci...-ja nyomán először benyújtott összeállí-

tásával nem volt megelégedve. A kiálynak is megfelelő pentapolitana confessiot Stöckel Lénárt (1510-60) állí-

totta össze, 20 cikkből áll. Évekre nyugalmat teremtett az öt városban (Pallas nagy lexikona; Katolikus lexikon) 
537

 1594 elején Murány várát elhagyta, a Herberstein Gyula báró murányi várkapitány védnöksége alatt tartott 

esperességi gyűlés, 1594. július 5-én Rimanovi Jánost választotta meg. Rimanovi a régi Fried-féle alapszabály-

zatot újra átdolgozta és fegyelmi dolgokban szigorúbb pontokat vett fel. Munkálatát mind Herberstein báró, 

mind 17 lelkész, Kisfaludi János, osgyáni Bakos János s több földesúr és község elüljárósága is megerősítette. A 

szigor, az érzékeny büntetés a fraternitás tagjaival szemben, csakhamar visszahatást szült, a mely Rimanovi 

Jánosnak 1596-ban bekövetkezett halála után jelentkezett is. 
538

 Református Pedagógiai Intézet 
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Gömör vármegye mintegy 4000 km
2
 területén 1549-ben 275 települést írtak össze, 

1895 portával.
539

 A legjelentősebb birtokos Bebek Ferenc volt, s a nem kevésbé hatalmasko-

dások nyomán meggazdagodott, Basó Mátyás.  

Jelentős birtoktesttel rendelkezett az esztergomi érsek is. A néven nevezett 67 birtokos mellett 

169 volt az egytelkes nemesek száma. A legnépesebb település Jolsva volt 131 háztartással, 

ami alapján 700-800 lakost számolhatunk. Ennek mintegy felét tette ki Csetnek, Rozsnyó és 

Pelsőc lakóinak száma. A néhány évvel későbbi gabonadézsma-jegyzék ennek a létszámnak 

csaknem a kétszeresét mutatja. 

 Kis-Honti kerületben 1549-ben 44 települést írtak össze (383 porta). A legtöbb portával ren-

delkező birtokos Losonczy István volt. A legnagyobb település Rimaszombat volt, ahol 130 

portát tüntettek fel.  

A vármegye 1551. évi tizedlajstroma szerint 51 községben összesen 995 család (468 

porta) fizetett tizedet, ugyanekkor 397 elpusztult telek vétetett az összeírásba. Az 1549-1553. 

évi adóösszeírások szerint az esztergomi érsek még 112 1/2, az egri káptalan 8, a gombaszögi 

pálosok 7, a pelsőczi plébános 7, a szentannai barátok pedig 2 porta birtokosai voltak, illető-

leg annyi porta után fizettett adót.  

A Tiszáninneni reformátusok - a magyar haza területén - legkésőbb szervezkedtek 

szuperintendenciává.
540

 Az 1734-ik évben Hernád-Németiben (Zemplénmegye) tartott össze-

jövetelen választották az első püspököt, Szentgyörgyi Sámuel
541

 rimaszombati lelkész szemé-

lyében. Jóllehet, a Tiszán innen levő négy traktust (a borsod-gömörit, az abaújit, a zemplénit 

és ungit, melyek unióban éltek együtt, püspök nélkül), már I. Rákóczy György
542

 felhívta volt, 

az 1646-iki szatmár-németi zsinat határozata értelmében, hogy püspököt válasszanak. Azon-

ban e felhívásnak nem tettek eleget, tudván azt, hogy a czentralizáczió nem kedvez az auto-

nomikus jogoknak, hanem 1648. június 20-án, a Sárospatakon tartott közzsinatban, a négy 

traktus az unió pontozatait szorosabban körvonalozta. 

 

                                                                                                                                                                                     

 http://refpedi.hu/hatteranyagok/terkepek/M06_1_Magyarorszagi_reformacio.jpg 
539

 Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai...i. m. 323-344. 
540

 Szuperintendens egyes egyházakban a lelkészi vezető tisztségének ma is használatos megnevezése. Szuperin-

tendens volt a neve a 18–19. században a magyarországi protestáns püspököknek. A protestáns egyházak helyze-

tét a III. Károly király által 1731-ben kiadott Carolina resolutio szabályozta. Ez írta elő többek között azt is, hogy 

a protestáns egyházkerületek választott elöljáróit szuperintendensnek nevezzék; ekkoriban a püspök elnevezést 

csak a katolikus elöljárók számára engedélyezték. A 20. századtól a protestáns felekezetekben is a püspök elne-

vezés vált szokásossá. A szuperintendens a lelkészi vezető volt, a világi ügyeket a főgondnok vagy az egyházke-

rületi felügyelő intézte. 
541

 Szentgyörgyi Sámuel (Hejce, 1683. – ?, 1745. márc. 6.) református püspök. Tanult Göncön, Kassán, hol 

1700. okt. 8-án → subscribált, és Sárospatakon, hol 1710-ben a →seniori tisztet töltötte be. Azután külföldre 

ment, s 1712-ben Utrechtben, 1713-tól Franekerben volt egyetemi hallgató. A következő évben hazatérve, Győ-

rött foglalt el lelkészi állást s 1728-ban országgyűlési prédikátorságot is viselt. Miután 1729-től Rimaszombaton 

lelkészkedett, a →tiszáninneni egyházkerület 1735 elején első püspökének választotta, azután meg a →borsod-

gömör-kishonti egyházmegye →esperesévé tette. 1745. febr. 23-án lemondott állásairól. Sok küzdelmet folyta-

tott a világi elem feltörő hatalma ellen.  
542

 Felsővadászi I. Öreg Rákóczi György (Szerencs, 1593. június 8. – Gyulafehérvár, 1648. október 11.) erdélyi 

fejedelem 1630-tól haláláig. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett 

egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/terkepek/M06_1_Magyarorszagi_reformacio.jpg
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A magyarországi református eklézsiák és   

Prédikátorok első hivatalos összeírása1725— 1729
543

 

 

 

A nagyemlékezetű, 1791-iki budai zsinat mondta ki az egyházmegyék és egyházkerületek 

célszerűbb beosztásának szükséges voltát.   

Ennek következtében az óriás területen (hét vármegye) fekvő borsod-gömöri traktust, 1799-

ben, a vármegyék határvonalainak megfelelően, négy egyházmegyére, vagy esperességre osz-

tották fel.   

Ekkor nyerte a gömöri református egyházmegye is az akkori alakját és kiterjedését, ez kizáró-

lag Gömör-Kishont vármegye területére. Mivel azonban a régi Kishont területén csupán két 

református egyházközség található (Rimaszombat és Zeherje-Pokorágy), a többi pedig vala-

mennyi Gömör vármegye területére esik, az 1799-ben született új traktus a „gömöri reformá-

tus egyházmegye" nevet vette fel. 

Első esperese volt Szentkirályszabadi Szőke Ferenc,
544

 szintén rimaszombati lelkész, a 

tiszáninneni egyházkerület generális nótáriusa, s 1792-től a volt borsod-gömöri traktusnak is 

                                                           
543

 Az első település az „anyaegyházat‖ jelöli, a második a „leányegyházat‖, a név az akkori prédikátoré. A név-

jegyzéket Szokolyai Hartó István esperes állította össze, vármegyénként csoportosítva az egyházközségeket. 

(OL. HTT. Fasc. mens. Litt. Com. Borsodiensis. 1728. febr. 7. és OL. M. Kanc. Litt. Cons. Loc. 1727. ad No 

178., továbbá Állami Levéltár, Borsod megye. Miskolc. Matéria politicorum. Fasc. XXIV. frustrum 47 és 48.) 

Torna vármegye szintén közli jelentésében a megye területén lévő hét prédikátornak (és egyházközségnek) a 

nevét, akiknek „Szokollyai István a superintendense avagy seniora‖ és ez a katalógus a Szokolyaiétól a követke-

zőkben tér el: Szilice prédikátora id. Jenei Sámuel, Jósvafőé Görgei Molnár János, Szöllős ardóé Ardai Ritó 

Péter, Petrié Szentpéteri András. Perkupánál megjegyzi, hogy „a nemrég meghalt lelkipásztor helyett m ásikat 

rendeltek, a nevét azonban nem tudják‖. (Torna várnegye jelentésének jelzetét 1. a 80. jegyzetben.) 

http://patakcollege.hu/data/attachments/2016/06/14/114903/ocr_predikatorok.pdf 
544

 Szőke Ferenc (Szentkirályszabadja, 1741. febr. – Rimaszombat, 1806. márc. 13.) református esperes. Hazai 

tanulmányait bevégezve, külföldre ment és 1766 decemberétől 1768 szeptemberéig Bernben időzött. Ekkor lel-

http://patakcollege.hu/data/attachments/2016/06/14/114903/ocr_predikatorok.pdf
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esperese, a rimaszombati református anyaszentegyháznak az 1771-iki nagy romlás után halha-

tatlan újjáteremtője.
545

 Koadjutor kúrátora lett Fáy Benedek gicei földbirtokos; főjegyző-

je Patay István Jánosi lelkész. 

A különálló gömöri traktus első közgyűlését 1799. szeptember 26-án Pelsőc városában tartot-

ta meg, a hol az egyházmegyét két járásba osztották be: a pelsőcibe és szombatiba; elhatároz-

ták a budai kánonoknak a kebelbeli papok számára való kinyomatását s megállapították az 

assessorok
546

 számát, ötöt–ötöt választván mind a prédikátori, mind a világi rendből. 

A gyülekezetek szavazatával első tanácsbírákká megválasztattak a lelkészek közül: Molnár 

István, Szeőcs István, B. Kovács István, Báthory István, Harangozó Miklós és kisegítőképen 

Boros Sámuel. A világiak közül: tornalyai Tornallyay Károly, kövecsesi Dancs György, 

runyai Zsoldos Péter, runyai Bornemisza István és Lévay Kós István. 

A két járásra való felosztás alig néhány év mulva már módosulást nyert, s Szőke Ferenc espe-

res indítványára rimaszombati, pelsőczi, tornallyai és putnoki járás jött létre, összesen 

42  anyaegyházzal.  

 

„ […] Bár volt idő, a mikor – régi, a XVI. század második, s a XVII. század első felé-

ből fanmaradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint – felül volt a hatvanon a helvét hitvallásu gyü-

lekezetek száma, s a százbérczü Gömör bájos völgyeiben, a merre csak a magyar szó csendült, 

a magyarnyelvű községek egytől egyig Kálvin követői valának és sem római katolikus, sem 

ágostoni hitű evangélikus közöttük nem találtatott […]
547

 

  

Református volt Abafalva, Bánréve, Csoltó, Dobócza, Deresk, Füge, Gesztete, Gömör-

Panyit, Harkács, Kerepecz, Licze, Lőkösháza, Meleghegy, Málé, Méhi, Osgyán, Perjése, Püs-

pöki, Sánkfala, Sajó-Gömör, Velkenye.  

A tekintélyesebb gyülekezetek helye részint helyzetöknél és lélekszámuknál, részint 

multjuknál vagy virágzó egyházi életöknél fogva: Rimaszombat, Pelsőcz, Balog, Putnok, 

Hanva, Jánosi, Serke, Simoni, Rimaszécs. 

Később ez a XIX század végéig erősen átrendeződik a katolikus vallás javára.
548

 Csak egy 

megjegyzés itt: a Szentmiklóssyak által Bánrévére, a felvidékről telepített lakosok nagyrészt, 

katolikus vallásúak voltak, amíg a helybeliek ekkor zömében már a református hitet vallották. 

                                                                                                                                                                                     

kész lett Gombán, s 1782-től egyúttal aljegyzője volt a →dunamelléki egyházkerületnek. 1783 októberében 

Rimaszombatba ment →elsőpapnak. Nemsokára →egyházmegyei jegyzővé, 1792 októberében →esperessé 

választotta a →borsod-gömör-kishonti egyházmegye. Tevékeny részt vett a →budai zsinaton, melynek aljegyzői 

tisztét vitte. Miután 1794 januárjában →generalis notariussá tette a →tiszáninneni egyházkerület. 1797 júliusá-

ban csak néhány szavazattal maradt kisebbségben a püspökválasztásnál. Az egyházmegyék 1799-i rendezése 

alkalmával a →gömöri egyházmegyének maradt esperese. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörté-

neti lexikon 
545

 1769-ben Rimaszombat kálvinista polgárai megtámadták a katolikusok menetét, mire 1771-ben Mária Terézia 

a kálvinista templomot leromboltatta. 
546

 Ttanácsbírák 
547

 Borovszky: Magyarország vármegyéi 
548

 Gömör-Kishont vármegye. Az evangélikus és református egyházmegye 
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A XIX. század második felében
549

 

 

Egyéb vallások 

 

A görögkeleti vallás a XIX. század második felében Gömörben elenyésző. 

Görög katolikusok aránya ebben az időben, e területen 10 % körüli.  

 

                                                           
549

 Pallas nagylexikon 
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Az Ágosta hitvallású evangelikusoké a gömöri területen nagymértékben eltérő, amint azt a 

térkép is mutatja. 

Az 1831. évi sematizmus alapján az evangelikus egyház néhány adata. 

 

„… 10. SAJÖ-GÖMÖR (oppidum), 

Animae (lélek) 1911. Discip. i  5o. 

Mater 8o5.  

Filiae: Lökösháza 220. Sztárnya 122, Beje 143, Oldalfala 50, Tornallya 76. Reliquae:
550

 Kis-

falud, Zsoor, Királyi, Hubó, Lenke, Követses, Készi, Retske, Sz.Király, Hamva, Csirs, 

Lénartfala, Bánréve, Rahanya, Méhe, Füge, N. et K, Rálosa, Vaskapu, F. et A. Vály, 

Mihályfala, Szkáros, Rás, Pusztarás, Alsófalu, Harkáts, Sánkfalu, Otrokots.(3o). Natbung.  

Insp.in Matre: Spect. D. Ladisl. Szentiványi de ead.Compl.II.CC.Assess.prim.  

–in Lökösháza: Sp. D. sen. Sámuel Dráskótzy deead.et Jordánfüld, Ass.compl.II.CC. 

V.D.M.A.R.D.Georgius Spissák, Notar.Sen Doc.in Matre: Praest. D. Michael Czimer, cum 75. 

(45+30).  

–in Lökösháza: Praest. D. Paulus Vitalis, cum 18 (10 + 8).  

1824.  Nat.  48.  Mort.  15. Cop.  14.”
551

 

 

Az 1838. évi sematizmusból néhány oldal. 
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 A fennmaradó 
551

 Schematismus1831. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezetiNevtarak_014/?pg=31&layout=s&query=B%C3

%A1nr%C3%A9ve 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezetiNevtarak_014/?pg=31&layout=s&query=B%C3%A1nr%C3%A9ve
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezetiNevtarak_014/?pg=31&layout=s&query=B%C3%A1nr%C3%A9ve
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Az izraelita vallásúak megoszlsát a következő térképen látjuk. 

 

 

A következő táblázat Bánréve település vallási felekezeteinek néhány adatát mutat-

ja.
552

 

                                                           
552

 Magyarország településeinek vallási adatai 1880–1949 I. kötet (1997) 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-

1949_01/?query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29&pg=203&layout=s 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-1949_01/?query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29&pg=203&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-1949_01/?query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29&pg=203&layout=s
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Ezek után itt érdemes egy kis vizsgálódás a nemzetiségek és a népesség megoszlásával 

kapcsolatosan, mert ez a vallási felekezetek tagjainak számát is érdemben és alaposan befo-

lyásolta. 

Gömör településének történetéből igen fontos adatokat kapunk a lakosság származását és ré-

tegződését illetően ebben a korban. Már a korábbi fejezetekben láttuk, hogy a honfoglalás 

előtt, de utána is részben vegyes lakosság volt e területen, tekintettel az elnéptelenedésekre, a 

háborús pusztításokra, betelepítésekre. 

A tatárjárás egy különösen nagy választóvonal lehetett, mert ott és akkor szinte tökéletes 

„népirtást” valósítottak meg.  

1560-as évek körül a vidék török pusztítások következtében hanyatlásnak indult. A török és 

tatár seregek 1566-ban felégettek több falut. A lakosság elmenekült, majd egy része lassan 

visszaszivárgott, ám a gyakori harcok következtében Bánréve és környező települései 1680—

1690-es évek folyamán részben – ismét hangsúlyozva azt, hogy nem teljesen, erre nézve ad-

tunk már bizonyítékokat – elnéptelenedett, a lakosság egy része Putnokra, vagy távolabbi vi-

dékekre költözött. 

Az újratelepítés 1710 után kezdődött. Ezt például Máléban,
553

 Serényi Farkas és Orlay Bor-

bála végezte, Trencsén megyei birtokukról, Béláról és Csicsmányból hozattak szlovák telepe-

seket. Neveik egyértelműen bizonyítják 

szláv, illetve szlovák eredetüket: 

Smisko, Bacsinecz, Belanecz, 

Bridinszky, Kucsera, Noviszedlák, 

Placsko, Szrna, Csicsmanyetz, Klenics, 

Anderko, Vitko... Ezen nevek közül több 

még a közelmúltban is megtalálható 

volt, illetve napjainkban is él.  

 

Nemzetiségek eloszlása  

a XVIII. század végén
554

 

 

Néhányan magyarosították nevüket, így lett a Klenicsből → Kassai, valamint Kishonti, a Si-

sakból pedig → Serényfalvi… 

                                                           
553

 Ma Serényfalva (korábban Málé, Serényifalva is) 
554

 Történelmi világatlasz. Budapest, 2001. (Piros: magyar; zöld: szlovák; sárga: német; kék: ruszin; fehér: nem 

lakott terület) 
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A nemzetiségek alakulásáról ad képet a következő térkép, amely a XVIII. század végi 

állapotokat mutatja be. Amint arról már korábban megemlékeztünk a telepítések miatt ez csak 

közelítésként fogható fel.  

A tervszerű telepítési akció eredményeként a pestisjárvány pusztításai ellenére 1773-ra a la-

kosság valamelyes szaporodását jegyezték fel. A telepítés csak 1759-ben fejeződött be végle-

gesen. 
555

 

Az anyanyelv szerinti népességmegoszlást a következő térképek mutatják.
556

 

 

„Gömörbe a töréneti Magyarország legkülönbözőbb területeiről érkeztek lakosok. 

Például Rozsnyóra a 18. században 27 megyéből, még Erdélyből is települtek. A gömöri szlo-

vákokhoz, a megye északi területeire más vidékekről úgyszintén jelentős szlovák lakosság köl-

tözött. Délgömöri területeken több falu újratelepítése, kolonizálása történt a 18. században, 

így pl. Máléba (ma: Serényfalva) a Trencsén megyei Csicsmányból költöztek a lakosok. A falu 

teljes lakossága szlovák eredetű. Hasonló kolonizáció történt Hosszúszón, Dobócán és Dusán. 

Ezek egészében szlovák falvak lettek.  
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 Bodnár Mónika: Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja (Hermann Ottó Múzeum néprajzi kiadvá-

nyai) 
556

 Pallas nagylexikon 
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A kolonizáció nyomán vegyes lakosságú lett Abafalva, Bánréve, Mellété, Pelsődaróc, 

és Sztarna. Történeti adatok igazolják a lengyel, rutén és német kolonizálást. Ennek követ-

kezményeként több évszázadon át nagyon erős asszimiláció és nyelvi váltás állt be. Szellemi 

kultúrájuk lényeges elemei azonban megmaradtak.”
557

 

 

„… A Serényiek a 18. század első évei és 1760 között telepítették újra elnéptelenedett 

magyarországi birtokaikat. Az elhúzódó, hosszú folyamat alatt Máléra a Trencsén megyei 

Csicsmányból, a lakosságában szintén megfogyatkozott Putnokra részben ugyaninnen, rész-

ben morvaországi birtokaikról hoztak telepeseket. Míg a csicsmányiak jobbágyok, a morvák 

jobbára kézművesek voltak. A jobbágyösszeírásokban 1715-1773 között több szláv hangzású 

nevet találunk: Galko, Hűlik, Pies, Szedlatsik, Vaszaliga alias Kis, Szóvá, Bohács, Detelina, 

Kohut, Králly, Szedlak, Kozák, Gyurcsics, Lapiche, Moravcsik, Bácsik, Hogai, Lastik, 

Saftsán, Szamcsan, Kromik, Mosko, Postpisil, Semsanyik, Smisanyik, Volran. Ezeket a neveket 

az egyházi anyakönyvek is megőrizték.  

A telepítés alapvető hatással volt a népéletre. Ennek tudható be, hogy – a Serényiek aktív köz-

reműködése révén – újjászerveződött a putnoki és a dédesi római katolikus egyház, a putnokit 

1733-ban alapította újra Farkas András, gömöri főispán. Az anyakönyvek is ettől az évtől 

kezdődően lelhetők fel a plébánián, bár az irattár legrégibb aktája 1701-ből való. A római 

katolikus egyház újjászervezésére, újbóli megalapitására azért volt szükség, mert a reformá-

ció során a putnokiak és Dédes lakossága is áttért a református hitre. Az ily módon létrejött 

vallásegység csak a 18. századi betelepítések révén szűnt meg, a szláv jövevények ugyanis 

mindannyian katolikusok voltak.  

Hosszú időn keresztül szlovák, ill. szlovákul is tudó papok, tanítók szolgáltak Putnokon és 

Máién. A morva kézművesek betelepítése a kézművesség fellendítését eredményezte a térség-

ben. A telepesek szokásaikban, hagyományaikban sokáig őrizték etnikai sajátosságaikat. Ezek 

leginkább a jeles napi szokásokban és a táplálkozási hagyományokban érhetők tetten.  

                                                           
557

 Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. (Hermann 

Ottó Műzeum anyaga) 
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A szlovák nyelv használata a máléiak esetében tovább fennmaradt, mint a putnoki telepesek 

körében, de a 20. század elejére az előbbiek esetében is általánossá vált a magyar nyelv do-

minanciája. 

Szláv nevek: Baicsik (Bácsik, Bacsik), Bacsinecz, Balicza, Belanecz, Benyo, Bridinszky, 

Brimhos, Brombos, Csavajas, Tsavojec (Csavojecz), Csicsmanyetz, Dobicz, Duchon, Gaiko, 

Gallo, Gregor (Gregorko), Gyúró, Hogaj, Hrvoly, Hubka, Hulyäk, Hugyina, Jakabacska, 

Jakubik, Janó, Jantaska, Jokel, Juhák, Kakas (Kohut), Kerekjártó (Kollár), Klyenicz (Klenics, 

Sklenics), Koritár, Koszár, Kováts, Krechó, Kucsera, (Koleszar alias Kucsera), Majoros, 

Mérecz, Mericz, Misik, Noviszedlák, Oláh, Oravecz, Paszko, Pejesmo, Petracs, Placsko 

(Facsko), Petrussin (Petruszina), Pieso, (Pies), Podusek, Podusell (Podusell alias Babicza), 

Skadra, Slezak, Smisko (Smesko), Spies, Spissak, Szirnak, Szrna, Szíranyán, Sztrapko, Tekeli 

alias Gregorko (Tököly), Trnik alias Szlivczik, Vavro, Viszvecz, Zatkó (Zatskó, Zatykó). Né-

hány magyar nevet is felsorol, ezek a következők: Kurucz, Fejér, valamint egy németet: Fusz. 

A bizonytalanok közé sorolja a Jobbágy, Jakab és Sáfrány neveket, a két elsőről megjegyezve, 

hogy ezek a nevek bizonyára a korábbi Noviszedlák és Jakubko magyar alakjai lehetnek, a 

harmadikról feltételezi, hogy cigány etnikumú egyént takar…”
558

 

 

E korszakban a népességet, népsűrűséget a következő táblázat mutatja.
559

 

Mindez azonban szoros összefüggésben van az életfeltételeket biztosító, a mezőgazdasági 

művelést, az állattartást lehetővé tevő tényezőkkel és a természeti adottságokkal.  

Vármegye 
Népsűrűség 

fő/km
2 

Abaúj-Torna 40…45 

Borsod 35…40 

Gömör 30…35 

Heves 25…30 

Liptó 25…30 

Nógrád 30…35 

Szepes 40…45 

Zólyom 20…25 

 

Ekkor még ezeken a területeken jelentős iparról egyáltalán nem beszélhetünk, legfeljebb 

kézművességről.  

A Sajó-völgye a bánrévei részeken azonban már sokkal kedvezőbb természeti adottságú, mint 

a gömöri hegyvidéki részek, ezért bízvaást jelenthetjük ki, hogy itt már a népsűrűség is sokkal 

magasabb lehetett, egyértelműen jobbak voltak a gazdálkodási lehetőségek. 

Bánréve népessége egy 1784-87 közötti adat szerint: 196 fő!  A XVIII. század végén Bánréve 

rendelkezett a legnagyobb népsűrűséggel a Sajó – Bódva vidék községei közül, 165,4 fô/km
2
. 

                                                           
558

 Ezekben az időkben Bánréve Szentmiklóssy birtok, akik viszont szintén ugyanezt a módszert követték a bete-

lepítésre. 

Bodnár Mónika: A serényiek hatása a gömöri népelméletre - Officina Musei 21. (Miskolc, 2014) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Om_21/?query=%201715&pg=11&layout=s 
559

 1785-87. évi népszámlálás adatai alapján. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Om_21/?query=%201715&pg=11&layout=s
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Ez egyébként erre a területre nézve mindössze csak 30… 35 fő/km
2
, míg az országos átlag 

ekkor 20,4 fő/km
2
.  Tehát a népsűrűség itt már a helyi átlag ötszöröse, az országosénak pedig 

nyolcszorosa! Ez a község nagylétszámú újratelepítésével magyarázható, de benne van ebben 

a jó föld, a nagybirtokon való gazdálkodás és egyáltalán az „élhető falu” ténye is. 

A XVIII. század végén a Sajó-Bódva köze településeinek a többségében az erdő volt a jelleg-

adó. Egyes falvakban aránya meghaladta a 60-70 %-ot is. Vályi András ugyanakkor azt írta 

Hétről,
560

 hogy nincs erdeje. Bánrévének is alig volt egy – egy kicsiny erdõterülete. A legna-

gyobb szántóterülettel viszont éppen ez utóbbi falvak rendelkeztek, s az I. katonai felmérés 

térképén jól láthatók majd e falvak kiterjedt szántói. 

A gyepterület (a rét és a legelõ) a Sajó bal partján összefüggõ sávot alkotott, melynek egy-

hangúságát csak az ártéri erdõfoltok és ligetek törték meg. Hasonlóan jellemezhetõ gyepterü-

let Bánréve és Sajópüspöki között terült el, melyet állandó és idõszakos vízfolyások szeltek 

át. Szinte ugyanilyen vegetációjú és kiterjedésû felszín volt Putnoktól délre, egészen a Sajó 

partjáig 
561

 

 

 
                                                           

560
 Hét község szomszédos település, Bánrévétől keletre. 
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A vallási kérdésekkel együtt érdemes e helyen vizsgálni az oktatás ügyét is, hiszen 

ezekben az időkben ez még nagyrészt az egyházak kezelésében, működtetésében volt. 
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A község korabeli oktatásügyéről keveset tudunk. Ebben az időszakban itt is, mint ország-

szerte mindenhol, az egyházak tartották fenn és gondozták az elemi iskolákat; de csak kevés 

helyen, mert az anyagi erők elégtelenek voltak és kevés a képzett, arravaló tanító. Ahány isko-

la, annyi féle a szervezet és tanítási rend. Néhol a „diáknyelvet”
562

 is tanítják, máshol a ma-

gyart se. 

A XVIII. század elején a katholikusok a "Ratio educationis"-ban,
563

 a protestánsok pedig az 

1790/91. törvényben
564

 adott jogaik szerint rendezgetik iskoláikat, felekezeti cím és jelleg 

alatt. Ezekben az iskolafentartás terhe is az egyházakra hárult, de van példa arra is, hogy több-

féle vallásfelekezettől lakott helyeken, a község, valamennyi ott lévő felekezeti iskoláját tete-

mes anyagi segítségben részesítette. Általában el lehet mondani, hogy a tanítóknak, kántorok-

nak majdnem egész fizetésük a községektől erre a célra adományozott földekből, termények-

ben és készpénzben nyújtott juttatásokból tellett ki.
565

 

 

 

Gimnáziumok és főiskolák 1766-ban
566
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 Latint 
563

 A Ratio Educationis a 18. század második felében, majd a 19. század elején a Magyar Királyság területére 

kiterjedő két uralkodó oktatási rendelkezésének, királyi tanügyi rendeletének a neve. A két Ratio Educationis 

közül Mária Terézia magyar királynő 1777-ben kiadott tanügyi rendelete volt az első, ezt követte I. Ferenc 1806. 

évi, azonos című rendelete, amely 1848-ig volt hatályban. A rendkívül alapos részletességgel kidolgozott, erede-

tileg latin nyelvű rendeletek Mészáros István fordításában és kiadásában magyarul is olvashatók a "Ratio Educa-

tionis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása" című kötetben.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ratio_Educationis 
564

Az országgyűlés elismerte II. Lipótot magyar királynak, nádort választott Sándor Lipót személyében, és visz-

szaállította a II. József előtti államigazgatást. Visszaállították az úriszéket, de az úrbérrendezést nem adták fel, 

további rendelkezésig Mária Terézia úrbéri rendeletét emelték törvényerőre. A protestáns és görögkeleti egyhá-

zak szabad működését törvénybe iktatták, bár a katolikus egyház továbbra is államegyház maradt. A X. törvény-

cikk kimondta, hogy Magyarország független országként kormányozandó, és csupán a közös uralkodó köti össze 

a többi Habsburg tartománnyal.  

https://1000ev.hu/index.php?a=2&k=3&f=4874&param=4874#tv4874 
565

 Gömör-Kishont vármegye. Oktatásügy 
566

 Hómann Bálint munkái 

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=020656 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ratio_Educationis
https://1000ev.hu/index.php?a=2&k=3&f=4874&param=4874#tv4874
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=020656
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 Gömör vármegyére vonatkoznak a kiegyezés koráról feljegyzett oktatásügyi kérdések. 

 

„… A vármegyei népoktatásügy 1868 óta állandó fejlődésben, emelkedőben van. Aze-

lőtt itt is, mint országszerte mindenhol, az egyházak tartották fenn és gondozták az elemi isko-

lákat; de csak kevés helyen, mert az anyagi erők elégtelenek voltak és kevés a képzett, arrava-

ló tanító. A hány iskola, annyi féle a szervezet és tanítási rend. Néhol a diáknyelvet is tanítják, 

máshol a magyart se. 

A mult század elején a katholikusok a „Ratio educationis"-ban, a protestánsok pedig az 

1790/91. törvényben adott jogaik szerint rendezgetik iskoláikat, felekezeti czím és jelleg alatt 

ugyan, de azért jobbadán a politikai községek segítségével, főkép az olyan helyeken, a hol a 

lakosság zöme egyazon vallásfelekezethez tartozott. Ezekben egy levén a költség az egyházzal 

egy számlára íródott minden teher, tehát az iskolafentartás terhe is, sőt van példa arra is, 

hogy többféle vallásfelekezettől lakott helyeken, a község valamennyi ott lévő felekezeti iskolá-

ját tetemes anyagi segítségben részesítette. Általában el lehet mondani, hogy a tanítóknak, 

kántoroknak majdnem egész fizetésük a községektől erre a czélra adományozott földekből, 

terményekben és készpénzben nyújtott deputatumokból tellett ki. 

Az iskolák külső jogviszonyaiban különben eleinte az 1868. évi 38. t.-cz. sem sokat változta-

tott. Valamennyi iskola megmaradt a felekezetek kezében, melyek iparkodtak a fentartási költ-

ségeket egyházlátogatási jegyzőkönyvek s egyéb okmányok vagy a szokásjog alapján a közsé-

gek terhére állandósítani. Így történhetett, hogy a tagosítások idején, világosan a törvény 39. 

§-a ellenére, legtöbb helyen még a községi iskolai alapvagyonokat is a felekezeti iskolák tu-

lajdonaként telekkönyvezték. 

Másfelől azután az egyes egyházak legjobb akarattal és hazafias buzgósággal törekedtek arra 

is, hogy a törvény egyéb kivánalmai szerint berendezkedve, az iskolák belső szervezetének 

fejlesztésével emeljék a népoktatásügy egész szinvonalát. Lassan-lassan a régi rozzant vityil-

lók helyébe tisztességes, új iskolaépületek emelődtek s azokban képesített, okleveles tanítók 

kezdték elfoglalni méltó helyeiket; jóllehet még az 1877-ik évben is sok a panasza miatt, hogy 

nincs elegendő okleveles tanító és e mellett 34 olyan iskolát említ az akkori kir. tanfelügyelő 

egyik jelentésében, a melyekben „nincs is külön tanterem, hanem csak a tanító konyhájában 

taníttatnak a gyermekek." Pedig a tanítók konyhái se lehettek valami jókarban, mert hiszen 

még ma is nagyon sok az olyan felekezeti iskola, a hol a tanító lakása nem felel meg a törvény 

követelményeinek. 

A tanítás eredményének szinvonala 1868 óta az egész vonalon fokról-fokra emelkedett. Egy-

házi és politikai hatóságok, valamint az egész társadalom vállvetve buzgólkodtak várme-

gyénkben a népoktatási összes törvények holt betűit való életté átváltoztatni. Az elemi iskoláz-

tatás talán sehol sincs jobban végrehajtva, mint Gömör-Kishont vármegyében, a hol a kény-

szereszközöknek valami erősebb alkalmazása nélkül az iskolaköteleseknek több mint 90%-a 

jár iskolába… 

Minden attól függ, hogy - felekezeti iskolákban - ki a pap, ki a tanító; és hogy közülök a tör-

vényen és kötelességen felül ki mily buzgósággal szenteli magát ennek az ügynek a szolgála-

tába. Mert a tiszta magyar községekhez viszonyítva, a nem magyar ajkú lakosság gyermekei-
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nek oktatása kétszeres feladatot ró a tanítóra. Ennek sikeres megoldásához tehát hivatottság, 

lelkesedés és különös buzgalom szükséges. Szerencsére a felekezeti iskolákban is hovatovább 

több és több az ilyen buzgó tanítók száma, a kik a lelkészeknek hazafias támogatásával és 

segítségével az államnyelv tanítása és terjesztése körül kiváló érdemeket szereznek. Nagy baj, 

hogy az iskolák túlzsúfoltak, egy-egy tanító néhol 80-120 gyermeket is kénytelen oktatni. Ter-

mészetes, hogy ilyen helyeken kevesebb az eredmény. Másik baj, hogy a felekezeti tanítók nem 

állandóak. Folyton vándorolnak egyik állomásról a másikra: így aztán az eredmény se lehet 

állandó, annál kevésbbé, mert sok állomás - tanító hiányában - néha évekig üresedésben van s 

így a gyermekek hosszú ideig oktatás nélkül maradnak. De nagy akadálya még a magyar 

nyelvi tanítás eredményének az a körülmény, hogy az istentisztelet nyelve a tótajkú lakosság 

templomaiban legtöbb helyen 355 marad az, a mi volt évszázadok óta: tót. Pedig a nép jóin-

dulatú és hazafias, szereti is, ha gyermekei magyarul megtanulnak, de azért a templomi szol-

gálatban az ősi szokásokhoz erősen ragaszkodik. 

Legnagyobb, és lehet mondani: föltétlen sikert érnek el a magyar nyelv sikeres tanításában a 

"Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság", az állam és a Coburg herczeg uradal-

mai által fentartott elemi népiskolák. Ezekben, a felekezetiekhez képest nagyobb (itt-ott jóval 

nagyobb) fizetés és rendezettebb viszonyok egyazon helyben huzamosabb ideig maradandóvá 

teszik a tanítókat, a kik nagyobb kedvvel és buzgalommal élhetnek feladatuknak, mert keve-

sebb növendék jut egyre-egyre, mint a zsúfolt felekezeti iskolákban; jobb az elhelyezés, telje-

sebb a felszerelés, van elég tanszer és a szegény gyermekek részére ingyen tankönyv, tehát 

könnyebb és biztosabb az eredmény. 

Ezt maguk a felekezetek is kezdik lassanként belátni és egymásután önként ajánlják fel iskolá-

ikat állami kezelésbe, annyival is inkább, mert erőforrásaik nem elegendők az iskolák önálló 

fentartására, jóllehet tanítóik fizetésének 800 koronáig való kiegészítésére és korpótlékaira a 

közoktatási kormány az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján közel 100,000 korona államsegelyt 

nyújt. Az államosítás rendszerint kétoldalú szerződés kötésével történik, melyben az állam-

kormány a személyi kiadásokat, a felekezetek vagy községek pedig az elhelyezést és dologi 

kiadásokat biztosítják. A régebben keletkezett tiszolczi és rozsnyói állami elemi iskolákon kí-

vül újabb időben a következő helyeken létesültek állami iskolák: Rimaszombatban, Nagy-

Rőczén, Dobsinán (mindhárom helyen állami kisdedóvodával összekapcsolva), 

Újantalvölgyön, Rédován, Nasztrajon, Susán, Fekete-Lehotán, Nadabulán, Rudnán, Dobsina-

Gölniczvölgyön és Dobsina-Rákpatakon. Ezekben összesen 55 tanító, tanítónő és óvónő mű-

ködik. Most van folyamatban a nagy-szlabosi, felső-sajói és garamvidéki iskolák államosítá-

sa. 

A felsőbb népoktatás kifejlett virágzó intézetek gondozása alatt történik. Van a vármegye terü-

letén összesen 1 állami felsőbb kereskedelmi és 7 polgári iskola. Az utóbbiak közül 2 állami, 2 

községi és 3 felekezeti jellegű, mégpedig fiuk részére 3 és leányok részére 4…”
567

 

 

A népoktatásügy következő iskolái a környékünkön: 

 Dobsina, Állami polgári Fiúiskola, 

                                                           
567

 Józs Antal: Gömör-Kishont vármegye közoktatásügye 
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 Sajógömör, Ágostai evangélikus, Szent-Iványi polgári fiuiskola, 

 Rimaszombat, Községi polgári leányiskola, 

 Rozsnyó, Ágostai evangélikus, polgári leányiskola, 

 Középiskolák: 

 Rimaszombat, Egyesült protestáns gimnázium, 

 Osgyán, Gimnázium, 

 Sajógömör, Ágostai evangélikus algimnázium, 

 Rozsnyó, Római katolikus főgimnázium, 

 Rozsnyó, Ágostai evangélikus főgimnázium. 

 

A XIX. század végére vonatkozóan országosan a következőket lehet lerögzíteni: 

 A népoktatási intézetek összes száma 17 002. Ezek között van 16 729 elemi, 59 fel-

sőbb nép-, 193 polgári és 21 felsőbb leányiskola.  

A tanulók neme szerint van 14 376 vegyes iskola, 1 242 fiu- és 1 384 leányiskola. Jel-

leg szerint van az iskolák közt 859 állami, 1 945 községi, 5 564 római katolikus, 2 171 

görög katolikus, 1 829 göög. keleti, 1 429 ágostai evangélikus, 2 386 helvét., 49 unitá-

rius, 566 zsidó, 157 magán- és 47 egyesületi iskola.  

A tanítás nyelve 9 633 iskolában (1881-ben 7 404) magyar (56,6%), 839-ben német-

magyar, 1 145-ben tót-magyar, 419-ben oláh-magyar, 248-ban rutén-magyar, 231-ben 

horvát-szerb-magyar, 45-ben más és magyar, úgy hogy összesen 12 560 iskolában 

(1881-ben 10 149) oktatták annyelvül a magyart.  

Nem magyar a tanítás nyelve és pedig: német 520, tót 828, oláh 2 663, rutén 199, hor-

vát-szerb 211, egyéb 21 iskolában, összesen 4 442 iskolában.  

A 25 643 tanító közül 2 974 nem okleveles, 1 194 nem képes a magyar nyelven való 

oktatásra.  

A tanköteles gyermekek száma 2 764 145 ebből 6-12 éves 1 997 199, 13-15 éves 766 

946. A tankötelesek közül összesen 2 228 041 járt iskolába, tehát 80,6%.  

 A szakiskolák közt van 40 gazdasági, 4 bányászati 566 ipar- és kereskedelmi, 19 mű-

vészeti, 6 szülésznőképzőtanfolyam, 9 kisdedóvónőképző intézet, 9 katonai intézet és 

8 egyéb szakiskola.  

A gazdasági iskolák közt van ismét 7 felsőbb gazdasági tanintézet, a selmecbányai er-

dészeti akadémia, a budapesti állatorvosi akadémia, a magyaróvári gazdasági aka-

démia, a debreceni, kassai, keszthelyi és kolozsmonostori gazdasági tanintézet; 

ezenkivül van 9 állami és 4 községi és magánjellegü földmivelési iskola, 10 vincellér-

képezde és 10 egyéb gazdasági tanintézet.  

Ezen intézetekben összesen 93 tanár működik s a tanulók száma 2 027. A bányászati 

tanintézetek közt van a selmecbányai bányász-akadémia s 3 bányaiskola, összesen 24 
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tanárral és 144 tanulóval. Az ipar- és kereskedelmi iskolák közt van 11 felsőbb iparis-

kola, 53 alsóbbfoku iparos-szakiskola és ipartanműhely, 358 iparostanonciskola, 35 

magasabb kereskedelmi iskola, 15 női kereskedelmi tanfolyam és 84 kereskedelmi is-

métlő és vasárnapi tanfolyam. Ezen 556 iskolában 2 943 tanár működik s a tanulók 

száma 71 313.  

A művészeti iskolák közül kiemelendő a budapesti festészeti mesteriskola, az országos 

mintarajztanoda és rajztanárképezde és a szinművészeti akadémia, továbbá 16 zeneis-

kola, mindössze 178 tanítóval és 2663 tanulóval. Szülésznőképző tanfolyamok vannak 

Budapesten, Kolozsvárt, Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden, 

összesen 17 tanárral és 438 hallgatóval.  

A katonai intézetek közül első helyen áll a budapesti Ludovika-akadémia 44 tanárral 

és 352 tanulóval; van továbbá 4 hadapródiskola és 3 alreáliskola.  

A kisdedóvónő-képezdék között van 2 állami, 4 felekezeti, 1 községi és 2 egyesületi; a 

tanítók száma 64, a tanulóké 518.  

Egyéb szakiskolák közül a budapesti és kolozsvári állami és a pannonhalmi bencés ta-

nárképző intézet, a nevelőnőképző intézet, a posta- és távirdatanfolyam és a vasúti 

tisztképzőtanfolyam említendő. 

 A tanítóképző-intézetek között van 53 férfi-tanítókat képző intézet (közte 18 állami, 

14 római katolikus, 9 ágostai evangelikus, 3 helvét) és 16 tanítóképző-intézet (közte 6 

állami, 10 felekezeti).  

Valamennyi intézet közül 57-nek tanítási nyelve magyar, 1 magyar-német, 4 német, 1 

magyar-oláh, 5 oláh és 1 szerb.  

A tanítók száma 644, a tanulóké 4 608. Évenkint mintegy 1 200 egyén nyer képesítést. 

 A felsőbb tanintézetek közt van 2 tudományegyetem (Budapest, Kolozsvár), 1 mű-

egyetem (Budapest), 10 jogakadémia, 50 hittani intézet. A budapesti magyar királyi 

tudomány-egyetem 4 karból (hittudományi, állam- és jogtudományi, orvos-sebészi, 

bölcsészettudományi) és 1 gyógyszerészi tanfolyamból áll; tanári személyzete 78 

nyilvános rendes, 20 nyilvános rendkivüli, 4 helyettes, 89 magántanár, 49 tanársegéd 

és 5 tanító, összesen 245 tanerő. A tanulók összes száma a téli félévben 3 602, a nyá-

riban 3 292 volt.  

A kolozsvári magyar királyi tudomány-egyetem szintén 4 karból (állam- és jogtudo-

mányi, orvos-sebészi, bölcsészet, nyelv- és történettudományi, mennyiségtan-

természettudományi kar) s 1 gyógyszerészi tanfolyamból áll; tanárainak száma 60 (43 

nyilvános rendes, 4 rendkivüli, 9 magántanár, 4 tanitó), hallgatóinak száma a téli fé-

lévben 627, a nyáriban 596.  

A budapesti József-műegyetem 4 szakosztályra (egyetemes és vegyészeti, építészeti, 

mérnöki, gépész-mérnöki) oszlik; tanárainak száma 86 (27 nyilvános rendes, 3 

rendkivüli, 1 helyettes, 13 magántanár, 30 tanársegéd, 12 tanító), hallgatóinak száma a 

téli félévben 810, a nyáriban 714.  
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A jogtani intézetek közt van 3 királyi jogakadémia (Kassa, Nagyvárad, Pozsony) és 7 

felekezeti jogakadémia, az egri érseki liceum, a pécsi püspöki liceum, az eperjesi 

ágostai evangelikus jogakadémia, a debreceni kecskeméti, máramarosszigeti és sáros-

pataki református jogakadémiák; ezekben összesen 113 tanár működik s a tanulók 

száma (1893) 879 volt.  

A hittani intézetek közt van 32 római katolikus, 5 görög katolikus, 3 görög keleti, 3 

ágostai evangelikus, 5 református, 1 unitárius és 1 zsidó, összesen 281 tanárral és 1 

554 hallgatóval. 

 

 Gömör fejlett bányászatáról az előzőekben szóltunk. Ugyancsak a bányavárosokról is 

írtunk. Selmecbányán, a világon először indult felsőiskolai képzés bányászati-kohászati terü-

leten! Virágkorát a XV. századtól a XVIII. századig élte.  

A világon először itt alkalmaztak puskaport a bányászatban (1627-ben) a kőzetek lazítására, 

és a kifejtésére.   

1762. október 22-én kelt Systema nevű leiratában Mária Terézia megerősítette az udvari ka-

mara döntését, így itt jött létre a világ első bányászati akadémiája, melynek elődje az 1735-

ben alapított „Felsőfokú Bányatisztképző Intézet” volt.
568

 

A leírtakból egyértelműen látszik, hogy a XIX. század végén igen nagy a vallásszabadság, 

ilyen vonatkozásban nagyon sokszínű az ország. Ugyanez vonatkozik az oktatási intézetekre 

is.  

 

A későbbiekben majd a bánrévei oktatással kapcsolatos dolgokra visszatérünk, amikor 

időben oda érünk. 

 

                                                           
568

  Selmeci Akadémia elődjének számító bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule, Berg Schola) alapítását a 

bécsi udvari kamara 1735. június 22-i leiratától számíthatjuk. Ez alapján, Selmecbányán olyan tanintézet jött 

létre, amelynek a feladata a bányászati–kohászati szakképzés volt; olyan műszaki szakemberek képzése, akik a 

bányaművelés, a bányajog, a bányamérés, az ércelőkészítés, a kémlészet–kohászat, valamint a pénzverés–

aranyválatás területének szakértői lehetnek, és képesek termelési, igazgatási, jogi feladatok ellátására. A 

Bergschule kétéves képzési időt biztosított. A természettudományok nagyarányú fejlődése miatt néhány évtized-

nyi működés után ennek gyökeres átszervezésére került sor. 1763-ban új típusú intézmény kezdte meg a műkö-

dését, melyet a következő 7 évben fokozatosan bővítettek. 1770-re vált teljessé a kiépítettsége, ekkor áttért a 

hároméves képzési rendszerre, valamint Mária Terézia akadémiai rangra emelte, s neve ettől kezdve lesz 

Bergakademie, azaz bányászati-kohászati akadémia. 1846-ban hozzákapcsolták az 1808-ban alapított erdészeti 

tanintézetet, ekkortól már négy (az erdészeknél három) évfolyamon oktattak. Az intézmény tanárai, professzorai 

között számos világhírű, a szakma nemzetközi élvonalába tartozó szakembert találunk: Mikoviny Sámuel, Niko-

laus Jacquin, Giovanni Antonio Scopoli, Christoph Traugott Delius, Christian Doppler, Kerpely Antal, Farbaky 

István, Herrmann Emil, Cséti Ottó és még sokan mások. A tanintézet a legrégebbi, életképesnek bizonyult bá-

nyászati–kohászati iskola, mérnökképző, műszaki felsőoktatási intézmény, a Miskolci Egyetem és a Soproni 

Egyetem jogelődje. Úttörő volt abban is, hogy a Habsburg Birodalmon belül ez volt az első állami alapítású 

(nem egyházi) tanintézet. Az Akadémia – ez az elnevezés hivatalosan 1904-ben szűnt meg, amikor főiskolává 

szervezték – az első világháborút követően kénytelen volt beszüntetni működését Selmecbányán, és 1919-ben 

Sopronba költözött. Az akadémia diákjai közt a 19. század folyamán egyedülálló hagyományrendszer alakult ki, 

mely az utódintézményekben az óta is él. Mint szellemi bölcsőt, a diákhagyományok szóhasználatában továbbra 

is szokás Akadémia néven nevezni az intézményt, függetlenül az 1904 után bekövetkezett változásoktól. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Puskapor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1627
http://hu.wikipedia.org/wiki/1762
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_22.
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/1735
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Bánréve első elemi iskolája
569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
569

 A ház a későbbi Béke utcában állt (a katolikus templom mögött → Basa-sor). Ezt Gömöri-házként ismerték 

az öregek a tulajdonos neve után. A ház már nincs meg, lebontották. Molnár Mihály fényképe. 
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A Szentmiklóssy család 
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„Bánréve mgyar falu Gömör Vármegyében, birtokosa  

Szent Miklósi Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok,  

fekszik Sajó Püspökinek szomszédságában, mellynek  

filiája, Putnoktól egy mértföldnyire.  

Határbéli földgye jó, és termékeny, piatzozása három  

mértföldnyire hasznos, fája mind a’ kétféle, legelője elég, saját,  

és a  szomszéd Uraság határjában, malma közel,  

első Osztálybéli.”570 

 

Bárói rangot viseltek a primóczi Szentmiklóssyak.
571

 A bánrévei földesúr a „primóczi” 

ághoz tartozott. 

Ez az ősrégi család tagjai
572

 Liptó – és a szomszéd Szepesmegyében nyerték birtokaikat és ott 

a család egyik ága, a mely a mai Primócz (hajdan Prym) helységet s 

vidékét birtokolták, s innen előnevüket is nyeték, huzamosabban 

éltek. Egyes tagjai azután onnan elköltözve, az ország különbö-

ző tájain telepedtek le, birtokaikon.  

 

 

 

A Szentmiklóssy család címere 

 

                                                           
570

 Vályi András királyi magyar universitásbéli profeszszor 1796.  
571

 Szent-Miklóssy (primóczi) család. Szepes vármegyéből származik. Őse Jakab fia: Benedek (1460), ennek 

utóda Szentmiklóssy György (1699), a ki Uza Máriát bírta nőül, Uzapanyitot szerezte, hol a család a XIX. század 

első feléig földesúri joggal bírt. Szentmiklóssy György fia, Szentmiklóssy István (1714), gömöri alispán és kö-

vet, ennek fia, Szentmiklóssy Antal (1751), kirűlyi tanácsos. Szentmiklóssy Viktor 1832-39-ig al- majd 

főszolgabiró s az 1839. évi országgyűlésen Gömör vármegye követe. Szentmiklóssy Antal (1839) Gömör vár-

megye II. és (1845-49) I. alispánja, 1861-ben szintén alispánná választatott. A család Bánrévén is bírt földesúri 

joggal. 
572

 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család ősei, kiknek első ismert törzse Hauk-Polkó 1250. évben kapta II. 

András királytól Liptómegyében Magyarfalut, és akinek unokái 1286-ban a jövevények sorából a nemesek közé 

vétettek fel. Szentmiklós helységet is adományul nyerték, valószínűleg a primóczi Szentmiklóssyakkal egy 

törzsből származtak. A Donch, Detre és Demeter, Esre Péter fiai, kik 1323-ban az egri káptalan előtt János fia 

Ogouchcsal megosztozkodtak, a mely alkalommal Donch és örököseinek Chépan és Chákán; Detrének és Deme-

ternek Szentmiklós, Kazinc, Ouzd, Synkov és Hurusou Borsodmegyében; Ogouchnak pedig Csernej jutott, egy-

kor szintén valószínűleg a primócziakkal atyafiak… 
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A Szentmiklóssy család (1526-1734) 

 

A XVII. században Szentmiklóssy György [az ábrán III. György], ki Gömör megyébe nősült, 

elvette Uza Máriát, Uzapanyiton telepedett meg, s utódai e tájon maig is élnek.
573

  

 

„[…] Így itt megtelepedvén, szintén hivataloskodással és vagyongyüjtéssel foglalko-

zott […]”
574

 

 

Pereskedési irataiból kiderül, hogy Királyiban, Méhiben, Teresztenyén, Hosszúszón is voltak 

birtokai. Egyértelmű az is, hogy e birtokos családnak az országban sokfelé vannak birtokaik, 

még ugyanazon személyeknek is!  

Nagyjából tehát valahol az 1700-as évek eleje azok az idők, amikor a Szentmiklóssyak 

bánrévei birtolása kezdődhetett. A birtoklás elején még nem Bánrévén élt a családnak e része. 

Teljesen bizonyosan azonban 1718 az az év, amiről már egyértelmű, írásos feljegyzések van-

nak. 

Szentmiklóssy [I.] István (Szentmiklóssy György fia) aztán, szintén házassága révén, amely a 

Tornallyay családdal egyesítette a birtokokat.  

 

„[…] 1700-ban szolgabirónak kandidáltatott és 1702-ben helyettesnek, 1704-ban pe-

dig rendesnek meg is választatott Gömörmegyében. 1705. évben megkapta Királyiban
575

 a 

postamesteri állást; 1706-ban perelt a Hamvay-családdal a recskei
576

 birtok iránt; 1707-ben 

a megyétől bizonyitványt kapott a Királyiból Pelsüczre vezető postaut állapota iránt s akkor 

összeiró biztosul is alkalmaztatott és perlekedett Török Andrással a Teresztene puszta és 

1708-ban a Kőbánya nevü puszta iránt. 1711-ben tiltakozott Madarassy Istvánnal együtt a 

                                                           
573

 Szentmiklóssy György, kinek mellékneve „Mósi‖ volt, uzapanyiti Uza Sándor leányát, Máriát, vette nőül, 

Gömörmegyébe telepedett s ott tekintélyes vagyonra tett szert. 
574

 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1904-E3A4/1904-3-E9F5/a-

primoczi-szentmiklossy-csalad-EA87/ 
575

 Szentkirály, Sajószentkirály. 
576

 Sajórecske 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1904-E3A4/1904-3-E9F5/a-primoczi-szentmiklossy-csalad-EA87/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1904-E3A4/1904-3-E9F5/a-primoczi-szentmiklossy-csalad-EA87/
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csoltói malom ügyében a helység többi közbirtokosai ellen. Azon évben alispánnak választa-

tott meg s törvényszéki táblabirónak is kijelöltetett. – 1712-ben eltiltotta a határos birtokoso-

kat Miklósfalva és Kőbányapuszta használatától […] 

[…] Amidőn a Rákóczy-féle szabadságharcz eredménytelen befejezése után a császári 

katonaság közreműködésével szedettek be az adók és egyéb terhek, némi kellemetlenség érte 

Szentmiklóssy Istvánt, mint alispánt; ugyanis gróf Lauthermann nevü parancsnok a Cuzani-

féle ezredből, Pelsüczről, a számadás helyétől, erőszakkal, katonai kisérettel elvitette őt 

Csetnekre. Ez ellen azután a megye felszólalván, a nevezett ezredes azzal menté magát, hogy ő 

az alispánnal számadási ügyben személyesen akart értekezni, azért őt magához hivatta s ott 

illően marasztotta és vendégképpen ellátta. Ez évben különben ujonnan megválasztatott alis-

pánnak […] 

[…] 1718-ban ő és neje, Tornallyay Katalin perelnek Dobozy Zsuzsánna Gáll Fe-

rencznével; majd tiltakozik Kőbánya, Mikóháza, Puhaháza, Bánréve, Miklósfalva és Szanács 

nevü birtokra nézve, melyek őt, s nejét Tornallyay Ferencz és Fáy Ilona jogán illeték. 1720-

ban István neje és fia Ferencz, úgy Bükk Ferenczné tiltakoznak a határos birtokosok ellen 

Bánréve, Szanács, Kőbánya, Mikóháza, Puhaháza, Trája, Ujfalufölde, Vasas, Lapsa, és Cse-

lén nevü birtokok iránt; majd 1722-ben Méhi, 1725-ben Alsóbátka, 1626-ban Monókon lévő 

Nyáry-féle birtokra nézve, báró Andrássy György és Péter ellen; 1728-ban Zelenei, 1729-ben 

pedig Czékus Sámuel ellen Alsó-Vályi és Derencséni-féle javak iránt […] 

[…] 1733-ban ő és harmadik neje Tornallyay Anna, mint a gersei Pethő grófok en-

gedményesei, óvást emeltek néhai Fáy István örökösei ellen, Gice, Nasztraj és Mikolcsány 

részbirtokok ügyében […] 1732-ben pedig kihirdettetett a gömörmegyei közgyülésen a 

Szentmiklóssy-családnak régi nemességéről szóló, Szepesmegyétől kiadott bizonyitvány […] 

[…] Szentmiklóssy] István 1734-ben elhunyván […]  A boldogult 1733-dik évi január 

27-dikén Uzaponyiton tett végrendeletében harmadik nejének, Tornallyay Annának és ettől 

származott kiskoru fiának Szentmiklóssy Antalnak hagyta az uzapanyiti kastélyt, s ahhoz tar-

tozó javakat, úgy a mikóházi és szuhaházi pusztákat, kápolnai, szácsi, ablonczi, kútyai, 

csenkházi, góbisházi, vaskapui, szabóki, alsó-bátkai, csákói, csompéri, iványi, alsó-recskei, 

kis-recskei, lóczi, szentdemeteri, felső- és alsó-szuhai, tornallyai, méhi, szanácsi, lászlófalvi, 

simonyi, bánrévei, liczei és iványi részbirtokait, a Zay-puszta felét, keczi szőlőbeli jogát, Alsó-

Balogon két házhelyet, a Derencsényi-féle jószágban bugyikfalusi, silisztyei s kőbányai szer-

zeményeit, a kövi malmot, a sajómelléki Királyiban levő jogát és udvarházát, oly feltétellel, 

hogy az özvegy férjhez menetele esetében a vagyon egészen fiára, Antalra szálljon; azonkivül 

hagyta Antalnak még külön Zemplénmegyében levő Mádi nyolczadát, melyet gróf 

Aspermonttól vett és Jeszte-falut. Nejének hagyta még Tályán a Duka és Hetény nevű 

szőlőlket és Monokon a Sándor-nevűt; azonkivül még mindkettőjöknek Tályán egy házat, Go-

lopon kúriát, Monokon házhelyet, oly kikötéssel, hogy Antal netaláni elhunyta esetére a Duka 

és Hetény szőlő Ancsa leányára szálljon; hagyta még nekik Csorba Gyurka nevezetü kondását 

fiaival együtt és Antalnak külön Oláh Istókot és egy Hubai Sózó nevü almást is […] 
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Szentmiklóssy család 

 

[…] Fiának [II.] Istvánnak hagyta a monoki kastélyt, s a gróf Nyáry Zsigmondtól szer-

zett javak fele részét, monoki szőlőket, tokaji kuriáját Verebes nevü szőlővel; Gömörmegyében 

a recskei birtokot és jogot, kúriát, malmot, sör- és szeszfőzdét; a Bán nevü pusztát és korcsmát 

tizezer forintban; Borsodmegyében Tapolcsányt; Gömörben még Kis-Recskén, Lóczon, 

Szentdemeteren, Felső- s Alsó-Szuhajon porcziókat, jobbágyokat és hegyi szőlőt a hegyjoggal 

együtt.  

Pálnak hagyta Nógrádmegyében Tarcsa nevü faluját, Soltmegyében Dunavecse hely-

ségnek negyed részét; Zemplénmegyében gr. Nyárytól vásárolt jószágai felét; Tarczalon egy 

házat szőlőkkel, korcsmával és tályai dézsmás szőlőkkel együtt. 

Ferencznek hagyta Gömörmegyében Giczefalut, malmával, s tartozékaival, tornallyai 

részeivel, a méhi részt, runyai malmot, a szanáczi és lászlófalui részeket, a simonyi falubeli 

részt és Lehi-pusztát; Borsodban a szentpéteri szőlőt és Abaujmegyében Szikszón házat és 

szőlőt. 

Első nejétől, Madarassy Zsófiától született leányai, Mária, Zsuzsánna, Borbála és Zsó-

fia kaptak a nővérétől, Szentmiklóssy Klárától osztályrészül kapott birtokon felül egyenként 

háromezer forintot; kiskoru fia, Antal és leánya Ancsa pedig még külön négy-négyezer forin-

tot. A miskolczi minoritáknál, s a szendrői és füleki barátoknál misealapitványokat tett, stb 

[…] 

[…] [I.] Ferencz egyetlen gyermek a második házasságból; neje volt palocsai Horváth 

Anna, kitől születtek Károly, Pál, Charitasz, Sándor, Anna és Johanna, kikről alább lesz szó. 

Ferencz 1738-ban eltiltá szomszédos birtokosait a szánaczi erdő és legelő használatától: 

1749-ben Uza Imrétől származó testvérei Antal, Mária, Zsuzsána, Borbála, Zsófia és Anna 

nevében perelt az urai lakosokkal; majd Máté
577

 és Bánréve iránt is. 1753-ban a megyétől 

igazolást kapott Dulárfölde iránt; 1756-ban törvénykezett Szabó Zsigmonddal a miatt, hogy 

vizét a runyai malmától az uj méhii malomra elvezettette […] 

 

                                                           
577

 Helyesen Málé, sokkal később Serényifalva, majd Serényfalva. 
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A Szentmiklóssy család (részlet) 

 

[…] [I.] Ferencznek, mint fentebb érintetett, hat gyermeke volt, három fia: Sándor, 

Károly és Pál; és ugyanannyi leánya: Charitasz, Anna és Johanna […] 

 

A felelt iratok alapján a Bánrévét is érintő birtoklási ág Szentmiklóssy Károlyé, aki 

1765-ben, mint rendkivüli esküdt szolgált Gömörmegyében, a következő évben pedig már, 

mint táblabiró működött. 1782-ben már „néhainak” iratik. Neje Krajnik leány volt, s két 

gyermeknek adott életet, Józsefnek és Máriának.  

Az első magyarországi népszámlálás adatiból (1784-87) származik a következő kivonat.
578

 

 

 

 

 

Szentmiklóssy Sándor korábban itt is birtokolt az apja révén.  Később ő a gyámja időlegesen 

Szentmiklóssy Károly árván maradt gyerekeinek: Józsefnek és Máriának! (Lásd korábbi csa-

ládfa ág!)
579

 Neki alapvetően aztán máshol voltak a birtokai. 

                                                           
578

 AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960) GÖMÖR MEGYE 
579

 Sándort, Pál bátyjával együtt 1760-ban Gömörmegyében másod-assessorrá (adófelügyelő) nevezték ki. 1761-

ben pedig magyar királyi gárdistának ajánlották. 1765-ben tiszteletbeli aljegyzővé, 1770-ben táblabiróvá nevez-

tetett ki. Ez időben bajba keveredett amiatt, hogy nemes Gömöry Eszterrel szabálytalanul, kihirdetés nélkül, 

református pap által megesküdöttt, mikor is az esztergomi káptalan ellene „botrányos eljárás‖ miatt vizsgálatot 

inditott, 1772-ben feloldó itéletet hozott, melyet végrehajtás végett Gömörmegye közönségéhez átküldtek. Ő 

azonban a végrehajtás kiigazitását kérelmezvén, 1773-ban arra kényszeredett, hogy reverzálissal kötelezze magát 

születendő gyermekeinek a római katolikus vallásban való nevelésére. Az előírtaknak eleget akart tenni, ki is 

állitott ilyen kötelezvényt, azt azonban a szentszék megfelelőnek nem találta, visszaküldte, s követelte, hogy a 

megye szine előtt nyiltan állitsa ki a formális reverzálist, melyet azután a hatóság előtt kiállitott, s aláirt, igy 
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Apja halála után a fellelt iratok alapján Szentmiklóssy József
580

 a bánrévei földbirtokos. Fele-

sége Almássy Franciska, majd Draskóczy Anna
581

 volt. Megint csak öröklési irat alapján lehet 

a dolgokra következtetni, amelyben a következők szerepelnek.
582

  

 

„Szentmiklóssy József egyezsége a fiággal Bánréve, Nagy-és Kisrecsk, Méh, Simony, 

Tapolcsányra (Gömörmegye) vonatkozólag”  

 

A felelt iratok alapján Szentmiklóssy József szintén Gömörben gazdálkodott, 1790-ben 

tiszteletbeli aljegyző volt; 1794-ben másod aljegyző; 1799-ben a megyei küldött az egri püs-

pök temetésén. 1808-ban perelt az uzapanyiti lakosokkal,1815-ben főjegyzőnek választották, 

s 1818-ban alispánnak kjelölték. 1825-ben megválasztotta Gömörmegye országgyűlési követ-

té. 1827-ben megbízták a nádori porták összeirásával, erről azonban a következő évben le-

mondott és újból alispánnak jelölték. Két neje volt; első Almássy Franciska, a második pedig 

Draskóczy Anna; tőle két leánya született: Emilia, aki báró Luzsénszky Jánoshoz és Panna 

(néhány helyen Anna), aki báró Vay Alajoshoz ment nőül Bánrévére. Szentmiklóssy József 

testvére Mária, báró Gaizler Józsefné lett; fia Emanuel, kinek szintén egy fia volt, József. 

Szentmiklóssy József első felesége Almássy Franciska.
583

 

                                                                                                                                                                                     

végre házassága föloldatlan maradt és a nagy port felvert ügy lecsendesült. 1783-ban Károly árvái részére gyá-

mul kinevezték. 1786-ban perelt a tornalylyai birtokosokkal az ottani közös erdő pusztitása miatt, és a 

Herencsényiekkel, valamint Pletrich Györgygyel a mikolcsányi, nasztraji és giczei részbirtokok iránt. Vagyon-

szerzési hajlamára mutat, hogy még 1775-ben megszerezte Ferenc és Antal testvéreivel és Pletrich Imrével 

Tornallyay Mihálytól tizenötezer forint lefizetése mellett az Alsó- és Felső-Tornallyán, Ujfaluföldén, Lapsán, 

Vasason, Cselén és Zanácspusztán levő részbirtokokat, melynek bevallása a szepesi káptalan előtt történt. 1787-

ben a II. József császár abszolut s német kormányzata idejében viszálykodásba bocsátkozott Sándor, a tornallyai 

református predikátor, Kiss András miatt, Losonczy Lászlóval és Tornallyay Mártonnal; majd Abaffy nevü otta-

ni cs. k. szolgabirósági segéddel. 1789-ben pedig tornallyai jobbágyaival a tized megtagadása miatt. Még 1794-

ben is előfordul a hivatalos iratokban, mint ki a kis-recskei közbirtokosokkal perlekedett. Ő is utódok nélkül halt 

meg. 
580

 Szentmiklóssy József 1790-ben tiszteletbeli aljegyző volt; 1794-ben másod aljegyző; 1799-ben a megye kül-

dötte az egri püspök temetésén. 1808-ban perelt az uzapanyiti lakosokkal. 1815-ben főjegyzőnek választatott s 

1818-ban alispánnak kandidáltatott. 1825-ben megválasztotta Gömörmegye országgyűlési követté. 1827-ben 

végezte el a nádori porták összeirását, erről a megbízatásáról azonban a következő évben lemondott és újból 

alispánnak jelölték. Két neje volt; első Almássy Franciska, a második pedig Draskóczy Anna; ettől csupán két 

leánya született: Emilia, ki báró Luzsénszky Jánoshoz és Panna, ki báró Vay Alajoshoz ment nőül Bánrévére. 

Mária, báró Gaizler Józsefné lett; fia Emanuel, kinek szintén egy fia volt, József. 
581

 A Draskóczy (draskóczi és dolinai). Turócz vármegyének ősi családja. Őse Draskó, a ki 1242-ben Turóczban 

4 eke földet nyer IV. Béla királytól adományul. A család idővel három ágra oszlott. György fiai közül Mihály 

(1440), kinek utódai Turóczban és Borsodban telepedtek le. Ez ágból Gábor a XVIII. század végén Gömörbe 

költözött s főszolgabirói tisztséget viselt. Mihály testvére György (1460) ágából Sámuel 1729-ben Gömör vár-

megye követe, a harkácsi ágat alapította, melyből Sámuel (1836-43) Gömör vármegye alispánja származott. A 

család Harkácson és Nagy-Kálosán volt birtokos. Czímer: vörössel és kékkel hasítva. Elől, balra fordult 

pánczélos kar íjat markolva. Hátul, zöld alapon, nyakán nyíllal átlőtt, ágaskodó szarvas. Sisakdísz: paizsbeli 

szarvas növekvően. Takarók: kékarany-vörösezüst. 
582

 SZENTMIKLOSSY CSALÁD 1777-1850-es évek 2cs.=0,23iratfm. 

Bakács István: P szekció: Kisebb családi és személyi fondok 3. kötet: 650–1560. alaptörzsszámok: Repertórium 

(Levéltári leltárak 53. 1971) 
583

 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Almásy (zsadányi és törökszentmiklósi) nemes és gróf. 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/1-kotet-

2/almasy-zsadanyi-es-torokszentmiklosi-nemes-es-grof-461/ 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/1-kotet-2/almasy-zsadanyi-es-torokszentmiklosi-nemes-es-grof-461/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/1-kotet-2/almasy-zsadanyi-es-torokszentmiklosi-nemes-es-grof-461/
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Az Almásy család (zsadányi és törökszentmiklósi), nemes és gróf. 

 

Második felesége, akitől a gyerekei is születtek Draskóczy Anna.
584

 Látszik a követke-

ző családfa-részleten, hogy ő először Rudnay ezredes felesége, aztán megy férjhez 

Szentmiklóssy Józsefhez. 

 

 

A Dráskóczy (dráskóczi és dolinai) család
585

 

 

                                                           
584

 Draskóczy, Dráskóczy is a különböző forrásokban. 
585

 Nagy Iván: Magyrország családai https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-

magyarorszag-csaladai-1/harmadik-kotet-1435/draskoczy-csalad-draskoczi-es-dolinai-2217/ 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/harmadik-kotet-1435/draskoczy-csalad-draskoczi-es-dolinai-2217/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/harmadik-kotet-1435/draskoczy-csalad-draskoczi-es-dolinai-2217/
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Itt érkezünk el a ténylegesen Bánrévén élő Szentmiklóssy birtokoshoz, valószínűleg ekkor 

épül a kastély első változata is, amelynek 

építését – az akkori formájában, copf-

stílusban – az 1780-as évekre teszik. A kas-

télyt tehát még Szentmiklóssy Károly is el-

kezdhette, de akár a fia Szentmiklóssy József 

is.
586

 

 

Szentmiklóssy-Vay-Hámos-Serényi kastély
587

 

 

A bánrévei kastély – ellentétben a környék 

többi ilyen jellegű építményével – beleépült a 

környezetébe. Csupán a fák fölé emelkedő dupla tetejével jelzi, hogy itt egy, az átlagosnál 

jelentősebb épület áll.  Építésének idején ez a település keleti széle. (Lásd későbbi térképek!) 

Az épület U alaprajzú, fő homlokzata kelet felé néz. Kilenc ablaktengellyel, kiugró 

középrizalittal és lizénákkal tagolt. A fõbejárati ablakok szegmenszáródásúak, füzérdísszel 

ékesítve. A két udvari szárny háromszögoromzatban záródik. Tetőzete barokk hatású. 

Elhelyezése is különleges: kiselőkert mögül, egyik oldal homlokzatát mutatja az utca felé. 

Ennek valószínűleg „tájolási" okai lehetnek, de az a tervezői szándék is elképzelhető, hogy az 

úton haladóknak rálátást biztosítson mindkét hosszanti homlokzatra. Az épület harmonikus 

arányaival, visszafogott díszítésével hat. Kerti oldalon a háromtengelyes, oromzat nélküli 

középrizalit előtt kis terasz. Az udvari hom-

lokzat közepén van a néhány lépcsővel meg-

emelt, kétszárnyú, felül ívesen kialakított 

bejárat iajtó. 

 

Szentmiklóssy-Vay-Hámos- 

Serényi kastély
588 

 

 Két szélen, egy-egy tengelyű, háromszög-

oromzattal lezárt, előre léptetett sarokrizalit 

belső oldalukon egymással szembeni mellék 

bejáratokkal. A nyílászárók felet tegységes, girlando sszemöldök -, alattuk azokkal harmoni-

záló, köténydísz. Minden ablakon különlegesen szép kosáríves ablakrácsok vannak. Lakóépü-

letként a belső elrendezés is célszerű és jól szervezett volt, melyet a funkcióváltás következ-

ményeként átalakítottak. Mesterének nevét nem ismerjük, de a környék jelentősebb építészei 

közé tartozhatott.  

                                                           
586

 Mindenképpen helytelen tehát a számos helyen tetten érhető Vya-Serényi kastély, vagy csak a Serényi kastély 

megnevezés. Az, hogy melyik család bővítette, építtette át és hányszor, még jó sok kutatást igényelne. 
587

 http://www.szeporszag.hu/Szentmikl%C3%B3ssy+kast%C3%A9ly+-+B%C3%A1nr%C3%A9ve.latnivalo 
588

 Fotó: Domina Csaba 

http://www.szeporszag.hu/Szentmikl%C3%B3ssy+kast%C3%A9ly+-+B%C3%A1nr%C3%A9ve.latnivalo
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A kastély mai formáját a többszöri átépítés alakította ki. A kastély és az uradalom további 

sorsáról majd az új birtokosoknál is szót ejtünk. 

A korabeli katonai térképezés a kastélyt is és a majorságot is megfelelően ábrázolta 

már.
589

 

 

 

A térképen a kastély jellegzetes „U‖ alakú formája még nem látszik. 

 

 

II.katonai felmérés
590

 

 

Szentmiklóssy Józsefnek fiúági örököse nem lévén, lányaira szállt a birtok. Így 

Szentmiklóssy Panna
591

 révén a báró Vay családdal folytatódik majd a történet. 

                                                           
589

 I. katonai felmérés 1782-85 
590

 II. katonai felmérés 1819-69 
591

 Egyes iratokon Panna, máshol Anna. 
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A következő irat, ami Szentmiklóssy Józsefre utal, Draskóczy Jozefa (Sándor Károlyné) perei 

Draskóczy Anna (Szentmiklóssy Józsefmé) testvére ellen 1773-1837.
592

 

Leányuk, primóczi Szentmiklóssy Anna (később báró Vay Alajosné) „részére Bánréve megvé-

telével kapcsolatos iratok, valamint végrendelete”.
593

 

 

Bánréve kataszteri térkép
594

 

 

Ugyancsak erre a bánrévei birtokos családra utal a „Primóczi Szentmiklóssy Anna és Des-

sewffy János közti osztályos levél Bereg és Bihar megyei birtokokról. 1817.” tárgyú irat. 
595

 

A Szentmiklóssy család kiterjedt familia, Bánréve környékén több község, település földjei-

nek birtokosai. Birtokaik vannak Bánrévén kívül például, Sajókirályon, Sajókesziben, Erdő-

horvátiban, Szakolyban, Selcén és még számtalan helyen is…  

Házasságok révén rokonságban állnak több főnemesi, és főúri családdal.(Draskóczy, Kubinyi, 

később a Vay családok…) 

A címer kékben, hármas zöld halom középsőjén álló gödény, csőrével mellébe kapva. Sisak-

dísz: nyílt, fekete szárnyközt czölöpösen állított, vörösmezű kar, egyenes kardot tartva, azon 

átütött turbános törökfő. Takarók: kékarany-vörösezüst. 

Bánréve, amint azt már írtuk, a török idők végére eléggé, de nem teljesen, elnéptelenedett, de 

nem azt jelentette ez, hogy ne éltek, gazdálkodtak volna itt. A Szentmiklóssyak telepítették 

újra a községet, részben szlovák ajkú családokkal, a család egyéb ágainak, rokonainak felvi-

déki birtokairól. 

                                                           
592

 Bakács István : P szekció: Kisebb családi és személyi fondok 3. kötet: 650–1560. alaptörzsszámok: Repertó-

rium (Levéltári leltárak 53. Budapest, 1971) P1397 DRASKÓCZYCSALÁD 1725-1876 2cs.=0,28iratfm. 
593

 Jeszenák levéltár 
594

 Kataszteri térkép 1867 
595

 Levéltári Szemle, 20. (1970) 3. szám • Dessewffy Sándor: Újabb Dessewffy családi iratok az Országos Levél-

tárban / 619–644. o. (30_625. oldal). A Dessewffy család nagydobosi ágát érintő iratok. 
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A Szentmiklóssy család Bánrévét nagyjából az 1800-as évek első harmadáig birtokolta, ami-

kor is lányuk férjhezmenetele és a családdal való megegyezés után és révén, azt a Vay család 

vette át. 
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Bánréve – hazánk első katonai felmérése idején – 

 1780-1784. 
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„A térkép így szól hozzád: "Olvass elmélyülten,  

kövess elszántan, ne kételkedj bennem...  

Én vagyok a világ a tenyeredben."”596 

 

Magyarország első katonai felmérése (jozefiniánus térkép) egy 1780-1784 között le-

zajló katonai topográfiai felmérés eredménye. Az első olyan térképmű, amelyik településszint 

alatt (utcák, házak, dűlők, stb.) ábrázolja a teljes országot, leszámítva ebből a Bánát és Erdély 

területét, ahol az 1760-as években végeztek térképezési munkákat.
597

 

 

A Sajó folyó felső és alsó völgye
598

 

 

 

Bánréve és környezete 

 

                                                           
596

 Beryl Markham 
597

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_els%C5%91_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se 
598

 Első Katonai Felmérés (1763-1787) (Arcanum) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1780
http://hu.wikipedia.org/wiki/1784
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_els%C5%91_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se


Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

278 

 

 

 

 

 

A település fontos helyzetben van a középkortól működő postaútvonalak és vásári utak 

szempontjából is. Erről részletesebben a korszakokat bemutató fejezetekben írtunk. 
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Az 1780-as években készült, Gömör vármegye katonai leírása, a következőket tartal-

mazza Bánréve településsel kapcsolatosan: 

 

BÁNRÉVE (Banrevi) 

Col.19. Sect. ll. 

1. Sajó/Püspöky 1/2, Lénárdfalu 3/4, 

Abbafalva 3/4, Málé 3/4 óra. 

2. A nemesi udvarház épülete és a 

vendégfogadó. 

3. Az itt elfolyó patak medre homo-

kos, mélysége három és fél láb, heves [esőzé-

sekkor] gyakran kiönt, de az országutat elön-

tő víz csak nem teljesen felszárad. 

4. (A mezőkön vegyes bozótosok ta-

lálhatóak.) 

5. (A mezők évente víz alá kerülnek, de csak nem teljesen kiszáradnak.) 

6. Az országút Lénártfalváig (Lenardfalu) az áradások miatt feltöltött, s nem 

[...], és köves, majd nagyon mocsaras és az áradásoktól tönkrement. 

 

A Sajópüspökire (Sajó/Püspöki) menő országút nagy esők esetén egész hasznavehetet-

len. A most készülő feltöltött út még nincs egészen kész. Térkép: Bm. U.94.(1811.).
599

 

 

A községből kivezető utak 

 

 

Látható, hogy a Hét község felé vezető út (délkeleti kivezető irányban) teljesen másként ha-

lad, mint az napjainkban. 

 
                                                           

599
 Csorba Csaba: Gömör vármegye katonai leírása: 1780-as évek Gömör vármegye (Barsi János ford.) 

Lénártfalva 

Abafalva 

Sajópüspöki 
Hét 

Putnok 

Szarvaspuszta, 

Szentkirály 

Szarvaspuszta Málé 
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A Putnokra vezető út is kétféle! Az egyik a nagyjából mostanival egyezik. A másik viszont 

Szarvaspuszta északi oldalán haladt, Málé (Serényfalva) érintésével Abafalva és Szentkirály 

felé. 

A szinkronizált térképnézeten az akkori és a mai helyzet jól összevethető! 

 

 

 

A Sajó számtalan kanyarulatával is egy különleges formáció, a maival össze sem vethető! 

Tavaszi-őszi áradásaikor a teljes terület valószínűleg víz alá került. 
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A település mai területének csak a töredéke lakott. Ez is gyakorlatilag a kastély és a majorság 

körüli területekre összpontosul 

 

 

 

A térképezéshez tartozó „országleírásnak” tartalmaznia kellett a következőket: 

1.  Az egyik helynek a másiktól való távolságát órákban és közönséges rendes lé-

pésben mérve. 

2.  A folyók értékelését mélységük, szélességük, partjaik minősége szerint, a gya-

logosok, lovasok és kocsik számára alkalmas gázlók feltüntetésével. 

3.  Az utakat és azok állapotát. 
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4.  Az erdőket (hány használható kocsi-, fa-szállító- és más út, valamint gyalogös-

vény megy át rajtuk), vannak-e bennük hegyek, halmok, mélyedések és völ-

gyek, távol vagy közel vannak-e a kocsiutaktól, milyen (magas törzsű, ritka, fi-

atal, öreg, stb.) fákból állnak, hol lehet rajtuk átjutni, vannak-e bennük mocsa-

rak, lápok. 

5.  A mocsarak és lápok járhatóak-e gyalog vagy lóháton, mindig vagy csak bizo-

nyos időszakokban, kiszáradnak-e, stb. 

6.  A tavakat, a vizük minőségét, medrük jellegét (homokos vagy mocsaras), le-

csapolhatók-e, stb. 

7.  A hegyeket és magaslatokat, különösen a magas csúcsokat, ahonnan nagy terü-

let látható be. 

8.  Az utakat és gyalogösvényeket, azok állapotát, valamint a templomok, teme-

tők, majorok, malmok, szilárd épületek és más, stratégiailag fontos építmények 

leírását. 

 

Bánrévével szomszédos települések leírásai: 

 

„PUTNOK mezőváros 

 /Markt Putnok/ Col.19. Sect.ll.  

1.  Mali 1, Banrevi 1 3/4, Hedti 1, Vereszt 1, Dolivan 1 1/4, Döverny 2 3/4, Alsó 

Szuha 3, Kelemér 2 3/4 óra.  

2.  A vár épülete néhány házzal a mezővárosban.  

3.  A patak medre a faluban homokos, a bejelölt hídtól lefelé mindenütt át lehet 

rajta kelni, a hídtól felfelé azonban csak a falun kívül tehetjük ezt meg; medre 

különböző helyeken egy-két láb magas, s csaknem teljesen kiszárad: a Málé 

/Mali/ felé lévő csaknem teljesen kiszárad.  

A Sajó /Sajó/ a malomnál két és fél láb mély, medre kavicsos, s csaknem tizen-

két lépés széles, esőben sehol nem lehet rajta átkelni sem lóval, sem fuvarral.  

4.  Az itt körben található erdő magas törzsű bükkből áll egyéb fafajiakkal vegye-

sen, nagyon sűrű, s csak a szokásos erdei utakon lehet rajta átkelni.  

5.  A mezők évente víz alá kerülnek, s sohasem száradnak ki.  

6.  Az országút Málén /Mali/ át Szentkirályra /S/ank/t Király/ csaknem végig 

agyagos alapzatú néhol homokkal vegyesen, s csaknem minden időben megle-

hetősen jó. Hasonló az is, amelyik Bánrévére /Banrevi/ megy, noha az jobban 

kijárt.  

Az innen kiinduló többi út többnyire a fent leírt országúthoz hasonló tulajdon-

ságú, s minden időben csaknem mindenféle fuvarral használható.  
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7.  A Körtvefa bércről /Körestette Berg/ a vidék nagyobb részét át lehet tekinteni.  

8.  A várat egy darabon árok veszi körül, de jobbára házak övezik, s minden oldal-

ról uralni lehet.  

 

MÁLÉ /Malé/
600

  

Col.19. Sect. ll.  

1.  S/zent/ Király 1 1/4, Abafalva 1, Banrevi 3/4, Hadti 1, Napragy 1 3/4, Kelemin 

1 3/4, Zadorfalu 3 1/4, Also Szuha 3 1/4 óra.  

3.  A patak medre négy-öt láb mély, vize jó, a bejelölt hidakon kívül sem lóval sem 

fuvarral nem lehet rajta átkelni. Szélessége egy öl vagy kilenc láb. A héti hídtól 

a Sajóig /Sajo/ mindenütt mocsaras. 

6.  (Az országút Málén /Mali/ át Szentkirályra /S/ank/t Király/ csaknem végig 

agyagos alapzatú néhol homokkal vegyesen, s csaknem minden időben megle-

hetősen jó. Hasonló az is, amelyik Bánrévére /Banrevi/ megy, noha az jobban 

kijárt.)  

Az innen kiinduló többi út többnyire a fent leírt országúthoz hasonló tulajdon-

ságú, s minden időben csaknem mindenféle fuvarral használható./  

7.  A Sárhegy /Sárhegy/ csúcsánál egész a Szarvas /Szarvas/ vendégfogadóig nincs 

magasabb ezen a vidéken.  

 

HÉT /Héth/  

Col.19. Sect. ll.  

1.  Banrevi 3/4, S. Nemeti 1/2, Putnok 1, Mali 1 óra.  

2.  A templom.  

3.  A faluban tovafolyó patak három-négy lépés széles, medre homokos és mocsa-

ras.  

4.  A mezőkön vegyes bozótosok találhatóak.  

6.  A Bánrévére /Banrevi/ és Sajónémetire /S. Nemeti/ menő utakon csak száraz 

időben lehet vonulni.  

 

BÁNRÉVE /Banrevi/  

Col.19. Sect. ll.  

1.  S/ajó/ Püspöky 1/2, Lenardfalu 3/4, Abbafalva 3/4, Maly 3/4 óra.  

2.  A nemesi udvarház épülete és a vendégfogadó.  

                                                           
600

 Néhol Mali 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

284 

3.  Az itt elfolyó patak medre homokos, mélysége három és fél láb, heves [esőzé-

sekkor] gyakran kiont, de az országutat elöntő víz csaknem teljesen felszárad.  

4.  (A mezőkön vegyes bozótosok találhatóak.)  

5.  (A mezők évente víz alá kerülnek, de csaknem teljesen kiszáradnak.)  

6.  Az országút Lénártfalváig /Lenardfalu/ az áradások miatt feltöltött, s nem [...], 

és köves, majd nagyon mocsaras és az áradásoktól tönkrement. A Sajópüspöki-

re /S/ajó/ Püspöki/ menő országút nagy esők esetén egész hasznavehetetlen. A 

most készülő feltöltött út még nincs egészen kész. Térkép: Bm.U.94.(1811.).  

 

ABAFALVA /Abbafalva/  

Col.19. Sect. ll.  

1.  Lenardfalu 3/4, S/zent/ Király 1/4, Napragy 1 3/4, Kelemir 2 1/4 óra.  

2.  A templom és néhány ház.  

3.  A Heltes /Hettes/ patak.  

4.  A Hettes /Hettes/ vendégfogadónál van egy darab tölgyerdő. 

5.  Mint Lénártfalvánál /Lenardfalu/.  

6.  Az országút végig jó.  

 

SZENTKIRÁLY /Szent Király/  

Col.19. Sect. ll.  

1.  Retske 1/2, Hamva 3/4, Geszi 1 1/2, Napragy 1 3/4, kelemir 2 1/4 óra.  

2.  A vár különféle gazdasági épületekkel együtt.  

3.  A patak némileg mocsaras, ezért csak a bejelölt hidakon lehet rajta átkelni: a 

mezőn egy három-négy láb mély patakárok húzódik végig, ami a mezőn való 

átkelést hátráltatja, s melynek homokos a medre, s amely maga is ki szokott ön-

teni.  

4.  A Sárhegyen /Sarhegy/ lévő erdő bükkből és tölgyből áll, amely Lőrincfalva 

/Lőrinczfalu/ puszta környékén ritkás, másutt azonban nagyon sűrű.  

5.  A mezők évente a Sajó /Sajo/ kiöntéseikor kettő-négy láb mély víz alatt állnak, 

ám mégis csaknem teljesen kiszáradnak.  

6.  Az utak, akárcsak Putnoknál, itt is jó minőségűek.  

7.  A szőlőhegyekről a vidék nagyobb részét át lehet tekinteni. 

 

SAJÓPÜSPÖKI /Sajó Püspöky/  



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

285 

Col.19. Sect. ll.  

1.  S/ajó/ Németi 1, Csenter 3/4, Velkenye 3/4, Lenardfalu 3/4, Banrevi 1/2 óra.  

2.  A templom néhány házzal.  

3.  A Sajó /Sajo/ mindenütt tizennégy öl széles, négy-öt láb mély, alacsony víz ese-

tén a malomnál, ahol is a folyó húsz ölnyire kiszélesedik, s mélysége két és fél 

ölre csökken, át lehet rajta kelni. A gázló mellé ide egy hidat is emelni kéne.  

4.  Magas törzsű, bükkből és tölgyből áll, egyébként olyan, mint Jenénél /Jeyne/.  

6.  Az országút Várkonyra /Varkony/ mindenütt nagyon mocsaras, de a mezőn át 

lehet vonulni.  

7.  A Hásortetőről /Hásortető/ Szentkirály /S/zent/ Király/, Málé /Mali/ és Putnok 

 /Putnok/ vidékét át lehet tekinteni. 

 

LÉNÁRTFALVA /Lenardfalu/  

Col.19. Sect. ll.  

1.  Csis 3/4, Rima Szecs 1 3/4, Velkenye 1/2, S/ajó/ Püspöky 3/4, Banrevi 1/2, Ab-

bafalva 3/4, Hamva 1 óra.  

2.  A templom és néhány ház. 

3.  A Sajó /Sajo/ tizekét-tizennégy öl széles, egy öl mély, medre homokos, vize inni 

jó: a falu alatt van egy három és fél láb mély gázló, másutt azonban sehol 

nincs. A folyó gyakran kiont, és az összes mezőt elönti.  

4.  Vegyes bozótosok a mezőkön.  

5.  Mint fent Szentkirálynál /S/zent/ Király/.  

6.  Az országút Rimaszécsre /Rima Szecs/ végig meglehetősen jó és használható 

állapotban van, Hasonlóak ehhez a többi utak is. A mezei utakon csak száraz 

időben lehet vonulni.  

7.  A Csíz /Csis/ irányában lévő magaslatról a szekció nagyobbik részét át lehet 

tekinteni. 
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Bánréve – hazánk második katonai felmérése idején –  

1806-1869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

287 

„A politikai események magyarázatában a földrajznak  

nagyobb a szerepe, mint hinnénk.  

A térképek sok hosszas, elvont eszmefuttatást tesznek 

 egy pillanat alatt magától értetődővé és kézzelfoghatóvá.”601 

 

Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le. Eredményét 

annak ellenére franciskánus térkép-nek nevezik, hogy befejezésekor már nem I. Ferenc, ha-

nem I. Ferenc József az uralkodó. Megkülönböztetésül a későbbi ferenc-józsefi katonai to-

pográfiai térképtől maradt meg az elnevezés. 

A második felmérés a „jozefiniánus” térkép tapasztalatai alapján, annak aktualizálásával, 

újramérésével, hibáinak kiküszöbölésével történt. Ezzel párhuzamosan fektették le 

Magyarorzág második háromszögelési alapponthálózatát, összekötve a térképrészlet mérési 

munkáit az alappontok állandósításának munkáival. Magassági mérést is végeztek, de magas-

sági főalappontot nem állandósítottak, erre csak 1875-ben került sor. 

Ezekről készültek Bánréve települést és környezetét mutató részleteink. 

 

 

 

 

                                                           
601

 Krekó Péter 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1806
http://hu.wikipedia.org/wiki/1869
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_harmadik_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fiai_t%C3%A9rk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fiai_t%C3%A9rk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_els%C5%91_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1875
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A falu házainak elhelyezkedése ekkor, majdnem kizárólag, a Sajópüspökibe vezető út 

mentén, illetve a mostani katolikus templom mögötti részen, valamint a Hóstyákon volt.
602

  

A porták száma 20… 25 körülire tehe-

tő. 

 

1780-84 

 

 

 

 

 

                                                           
602

 Hóstya, Hóstyák néven emlegették még gyerekkoromban is a Lénártfalva felé kivezető utat, annak lakott 

részét. Jelentése a késő középkorban régen a városok települések kerítésén és a sáncokon kívül keletkezett külvá-

ros vagy előváros. Ha kapu is volt, akkor a kapu bakterei piaci helypénzt szedtek. Itt Bánrévén valószínűleg a 

vásárteret is jelenthették. Értelmezése, keletkeztetése sokféle. A bajor–osztrák eredetű (északi nyelvjárásainkban 

szlovák közvetítésű) hóstát (Hofstadt [hovestat, hofstat] ’udvarhely, udvarház’) szavunk jelentését etimológiai és 

értelmező szótáraink bizonyos szempontból eltérő módon magyarázzák. A TESz. (2: 150–1) szerint három jelen-

tésben használatos: l. lehet ’olyan telek, amelyen lakóház és major áll vagy épül’; 2. ’külváros’, és végül 3. ’ház 

udvarral és kerttel együtt, belsőség’. Az ÉrtSz. (3: 354) szerint ’külső városrész városnegyed; külváros’. 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1232/123211.htm 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1232/123211.htm
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1806-69 

 

 

 

 

 

 

 

A katonai térképezés „névlegesen” 1806–1869 között zajlott. Ennek ellenére a vasutak Mis-

kolc–Bánréve (1871. június 13.), Bánréve – Ózd (1872. november 1. majd Nádasdig 1873.), 

Bánréve –Dobsina (1876), Bánréve–Feled–Fülek (1871-75.) már mind, hiánytalanul és teljes 

hosszban rajta vannak! 
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Bánréve – Magyarország harmadik katonai 

felmérésén –  1869 - 1884 
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„Minden birodalom annyit ér, amennyi lehetőséget kínál,  

ezt már az ógörögök is tudták.”603 

 

Magyarország harmadik katonai felmérése két részletben történt meg. 1869-1873 kö-

zött Erdélyben, 1872-1884 között Magyarországon és a Partiumban valósult meg.  

Ez volt az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó nagy térképészeti vállalkozása. 

A térképmű egészét (a teljes elkészült munkát) ferencjózsefi térképnek is szokták nevezni, 

csatlakozva a jozefiniánus térkép és franciskánus térkép megnevezéséhez. 

A térképek már a méterrendszer bevezetése után készültek, ezért méretarányuk eltér a koráb-

ban (a jozefiniánus térképnél és a franciskánus térképnél) alkalmazott 1:28800 méretaránytól, 

helyette bevezetve a katonai topográfiai térképeknél az óta is használatos 1:25000 méret-

arányt. 

Katonai jellegétől megfosztva igen hamar „nyílttérkép” lett, kiszínezve és domborzatárnya-

lással kereskedelmi forgalomba is került. Számos levezetett, elsősorban kisebb méretarányú 

topográfiai térképnek képezte alapját, így az 1:75000 méretarányú országtérképnek és az 

1:200000 méretarányú áttekintő topográfiai térképnek. Az 1880-as évek kataszteri térképei is 

nagymértékben támaszkodtak erre az országos jellegű és országosan egységes rendszerben 

készített térképműre, alapponthálózatára és főbb adataira. 

 

Bánrév és környéke 

 

A katonai topográfiai térkép a magyarországi területeken 1353 szelvényt tartalmaz. 

Egy szelvény mérete 76×55 centiméter, a szelvényen ábrázolt terület nagysága 261 km². A 

felméréskor az 1808 és 1861 között állandósított második háromszögelési alapponthálózatot 

                                                           
603

 Szilvási Lajos 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1869
http://hu.wikipedia.org/wiki/1873
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1872
http://hu.wikipedia.org/wiki/1884
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Partium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rk%C3%A9p%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_els%C5%91_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_m%C3%A1sodik_katonai_felm%C3%A9r%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/1808
http://hu.wikipedia.org/wiki/1861
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használták fel, megfelelő alappontsűrítés mellett. Ábrázolási módjában eltér az első két felmé-

réstől, mivel a domborzatra és vízhálózatra vonatkozó grafikus adatok kisebb jelentőségűek, 

ugyanakkor megjelennek rajta a fontosabb dűlőnevek, és a jelkulcsokkal ábrázolt műtárgyak. 

A másolatok és levezetett térképei az aktuális céloknak megfelelő módosításokkal készültek. 

A térkép magassági adatokat is tartalmaz. A magasságmérések részletessége már al-

kalmas volt arra, hogy országos főalappontot létesítsenek Nadap település határában, 1875-

ben. A nadapi fő alappont alapszintjét az Adriai-tenger képezi. A helyszín kiválasztása geoló-

giai ismereteket kívánt: a Velencei-hegység Magyarország egyik legstabilabb ősi gránitröge 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nadap
http://hu.wikipedia.org/wiki/1875
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nit
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Ózd és a Hangony völgye 

 

A térképen a község elrendezéséből nem túl sok látszik. Az utak és a vasutak azonban 

már szépen fel vannak tüntetve. Ezen a térképen igen jól látszik az a patak, amely Bánrévén át 

folyt. ( Borsos –patak) Ebben az időben azonban még nem a Sajópüspöki felé vezető út mel-

lett folyt végig. 

 

1806-69 
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1869-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kézművesség, manufaktúrák 

a XVIII–XIX. században, Gömörben 
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„A tehetségen kívül kell egy olyan társadalom is,  

amelyik ezt méltányolni tudja.”604 

 

A gömöri vidék ter-

mészeti kincsekben gazdag. 

A mező-és erdőgazdálkodás 

is a körülményekhez képest 

jónak mondható. 

 

XVIII. század második része 

 

A piros kör a textil, -a kék 

az egyéb, vas, üveg, stb. 

manufaktúrákat jelzi.  

 

 

 

 

 

Fazékkészítő központok  

az országban 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kiemelkedő háziipari központok 

a XIX.században 

                                                           
604

 Szent Györgyi Albert 
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A Felvidéki területek 

 

 

Gömöri edények 

 

 

A gazdaság, az ipar XIX. századi fejlődéséről Gömörben, részletesen, a Bánréve és a vasút 

című munkában írtunk.
605

 

Gömör vármegyében már századok óta virágzott a bányászat, kohászat és az erdészet, vala-

mint a lakosság nagy része földmívelésen kívül mindig iparral (kézműveséggel) és vándorke-

reskedéssel foglalkozott. 
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 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút http://mek.oszk.hu/14100/14130/ 

http://mek.oszk.hu/14100/14130/
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Gömöri fazekas 

 

„… A gömöri fazekastermékek távoli vidékekre eljutottak.  Az edényeket olykor maguk 

a fazekasok szállították, máskor fuvarosok vitték.  A  süvétei  fazekastermékek útvonalával 

kapcsolatosan már Magda Pál említést tett a XIX. század elején, amikor a következőket je-

gyezte meg: „Süvéte tájékán és az Kis Honti kerületben Zaluzsány körül több faluk igen sok  

tserép edényeket készítenek és azt le hordván az Alföldre szép móddal kipótolják a  visszaho-

zott gabonával szükségekeiket." B.  Kovács  István  felvázolta  a  gömöri  edények  útvonalát  

dél  felé, két fő irányt  jelölve   meg.  

 

 
A bánrévei „forduló”

606
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 A nagyszüleim Bánrévén még ezt a kifejezést használták. Itt volt gyerekoromban az egykori csárda romja is, 

amely évszázadokon át a vásározók pihenő és találkozó helye volt. 
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Az egyik nyugat felé vezetett az Ipoly völgyében.  Ez a Szuha völgyieknek volt a piaca, az is-

mertebb falvak közül Nagyszuha, Pongyelok, Szelce, Fazekaszsaluzsany, Szusány és Osgyán 

edényei jutottak el erre a területre, amely a Duna-Tisza közére terjedt ki.  A Zagyvától keletre 

és északra, a Jászságot látták el fazekakkal.    A Duna-Tisza közi nagy mezővárosok – Cegléd, 

Nagykőrös, Kecskemét is ezektől szerezték be szükségleteiket. Az árusok olykor Bácskáig, 

Szabadkáig is lementek. Az útvonalak meglétére fentebb már idézett források bizonyítékul 

szolgálnak a XVII-XVIII.  század  vonatkozásában.   

A másik fő útvonal a Sajó völgyében vezetett le az Alföldre.   A kishonti és gömöri árusok, 

akik a Rima, Balog, Túróc és Murány völgyében fekvő fazekasfalvakban laktak, itt Bánréve és 

Putnok közötti fordulónak nevezett helynél találkoztak. Sajószentpéteren, Miskolcon át mentek 

tovább majd onnan 

ágaztak szét a továb-

bi utak az Alföld 

északi részére.   

 

A „forduló”
607

 

 

Egyik irány a Mező-

ség volt, Mezőkövesd, 

Mezőcsát, a követke-

ző Polgáron át a 

Hajdúság, a nagy 

hajdúvárosok, Haj-

dúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló és Debrecen.  Ez az út vezetett Biharba, ennek 

példája, hogy a XX. század elején, Nagyrábén fényképeztek gömöri fazekakat árusító fuvarost.   

De tovább Gyulára és Szegedre is eljutottak.  Ezt az útvonalat a Rima völgyi és a keleti 

gömöri fazekasfalvak lakói használták, illetve az ő termékeik jutottak el ide.  Az ismertebbek 

közül Rimaszombat, Tamásfalva, Padár, Balog, Deresk és Léváit, Süvéte, Gice, Lice, Mellété 

és Rozsnyó.   

Egy harmadik útvonal a Rima és a Gortva mentén haladt nyugat felé, majd kettéválva egyik 

iránya a Tarna folyása, a másik a Karancs és a Medves között a Zagyva völgyén át vezetett az 

Alföldre.   

Kelet felé is irányult a gömöri edénykereskedelem.  Itt a Bodrog-köz és az Ungmente falvaiba 

szállították a fazekakat és korsókat.  Ide elsősorban a pádáriak jártak.  A dereskiek még a XX. 

század húszas, harmincas éveiben is felkeresték ezeket a területeket.   

Északi irányban a Szepességbe és a ruszinok lakta vidékekre vezetett a gömöri edény útja… 

                                                                                                                                                                                     

Első katonai felmérés térképe (1782-85) 

https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-

hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2

C6158447.556638496 
607

 Második katonai felmérés térképe  

https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-

hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2

C6158447.556638496 

https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary/?layers=osm%2C5&bbox=2263300.006487779%2C6156536.630931366%2C2269744.6034350726%2C6158447.556638496
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A gömöri központok termékeinek kereskedelmével Márkus Mihály foglalkozott először térkép-

re vetítve a süvétei fazekasok piacait, akik elmondásuk szerint legszívesebben az Alföldre 

mentek.  Útjuk a Murány és a Sajó völgyén át Miskolcon keresztül vezetett le az Alföldre.  

Szolnoktól Debrecenen, Nyíregyházán, Mátészalkán át Csengerig beterítették az Alföld észak-

keleti részét.  Ide már nemcsak maguk az itteni fazekasok fuvarozták az edényeket.  A közeli 

Gice magyar református nemesi származású lakói tovább vitték a süvétei edényeket, ők szállí-

tották Beregbe, Szatmárba és Bodrogközbe. 

Az évszázadokon át tartó termékforgalmat, amint arról már szó volt, nemcsak maguk a faze-

kasok bonyolították le, hanem közvetítő fuvarosok is részt vettek benne.  A levéltári források 

már a XVIII. század végén a fazekasmesterséggel foglalkozó falvak mellett, mint Deresk, 

Lévárt, Gice, Mikolcsány, Perlác, Nagyszuha, említenek olyan falvakat, amelyek agyagáruk-

kal, fazékkal, agyageszközökkel, edényekkel kereskednek. Ilyenek Derencsény, Pápócs, 

Szilistye, Hrusova, Ratkószuha, Babaluska és Esztrény lakói. A kialakult útvonalak során szo-

kássá vált ajándékok adása, ilyenről – Hajdúszoboszlóról tudunk, ahol az egyik legszebb ri-

maszombati kancsó ajándékozása bizonyítéka a személyes kapcsolatoknak…”
608
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 P. Szalay Emőke: Gömöri kerámia az Alföldön  
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A báró Vay család 
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„A gazdagság nem a kincsek birtoklásából áll,  

hanem azok kihasználásából.”609 

 

Mielőtt időrendben a XIX. századra rátérnénk, itt ismertetjük meg a báró Vay csa-

lád
610

 vázlatos történetét, akik Bánréve vonatkozásában a Szentmiklóssyak után a birtokot 

megörökölték.  

Az bizonyos, hogy 1826-ból még olyan oklevél (jegyzőkönyv) van, amelyben Szentmiklóssy 

József a községi legelőkről és a legeltetés rendjéről nyilatkozik. 

 

„1826. november 20.  

Tanúvallomás a községi legelőkről, a legeltetés rendjéről  

Alább írtak megesmérjük és bizonyíttyuk, hogy mi Tekintetes Nzetes (nemzetes) és Vzlő 

(vitézlő) Primótzi Szent - Miklóssy József Úr kérésére, a következendő tanuk vallomását vettük 

ki:  

1-ső tanú Vavrek Pál R.Catholicus az uraság majorosa 62 esztendős  

2-ik tanú Sulik Pál R.Catholicus az uraság ökörcsordása 60 esztendős  

3-ik tanú Czifrák János R.Catholicus az uraság majoros bojtárja 19 esztendős  

4-ik tanú Váradi János R.Catholicus bánrévi csikós 30 esztendős.  

Mindnyájan letett hitek után vallották, hogy a bánrévi határba, a legnagyobb mértékbe ele-

gendő és bő legelője van mindenféle marháknak annyira, hogy itten még a heverő marhák is 

tilalmas mezőbe szoktak legeltetni; mivel az egész határbeli legelő kétfelé van osztva, egyik 

rész az igavonó, más rész a heverő és fejős marhák számára.  Ezek pedig mind a két részről 

úgy használtatnak, hogy soha egyszerre egyik  legelő sem szabadíttatik  meg,  hanem tsak 

felére, ezen legelvén  a marhák három hetekig , ujjra tilalomba  vétetik és a más rész szaba-

díttatik fel, 'és  ez egész a tarlók és rétek szabadulásáig mindég  így használtatván mindenféle 

marhának a bánrévi határba elegendő, és olly jó legelője van, hogy a Tiszáig sehol jobbat 

nem találhatni. Ezeket pedig onnan tudják, mivel az Uraság marháival együtt, az adófizetők 

marháit is együtt őrzik, és egy legelőn jártatják, s az adófizetők által marháik mennyiségéhez 

képest fizettetnek, azt is olly kevés mértékbe, hogy alig fizetnek harmadnyit, mint más helysé-

gekbe, mert 170 darab marháikért se vatsorát se kenyeret nem fizetvén, tsak 12 köböl kenyér-

nekvaló fizetnek.  

                                                           
609

 Bonaparte Napoleon 
610

 Szabolcs vármegyének egyik legrégibb ősi családja, mely nevét Vaja helységről vette, és e helységnek 

valószinűleg az első foglalás óta, ma is birtokosa. A család törzs-ősének bizonyos Voja nevű pogány magyart 

tartanak, aki 994-ben Szent Istvánnal egy napon kereszteltetett volna meg, és Tamás nevet nyerve, a Vay-ak 

ősévé lett. A család bizonyított történelmi emléke a fenmaradt okmányok alapján a XIV. század közepeig is 

ismert. 1346-ban élt Vay Miklós, (Nicolaus de Voya), a midőn Forgách Heves megyei volt alispánnal együtt 

Zéchen Mihályon hatalmaskodást követett el. A következett XV. századtól kezdve részletesebb és bővebb hiteles 

okmányos adatokat szolgáltat a Vay család őseiről a Leleszi convent országos levéltára. 
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Költ Bánrévén Szent András hava 20 – ik napján 1826 – ik esztendőben.”
611

  

 

A fennmaradt iratok alapján jogosan tételezzük fel, hogy ezekben az időkben, azaz 1840-es 

években a bánrévei birtok már Vay Alajos báró és családja tulajdonába került, és ő gazdálko-

dott itt. 

A Szentmiklóssy és a Vay család, báró Vay Alajos és primóczi Szentmiklóssy Anna házassága 

révén kapcsolódott össze.  

Irataik egy része Vay Alajos fiának, Aladárnak, Draskóczy Izabellával kötött házassága révén 

került a Jeszenák levéltárba.
612

 

1. tétel Szentmiklőssy József egyezsége a fiággal, Bánréve, Nagy-és Kis Recsk, 

Méh, Simony, Tapolcsányra (Gömörm) vonatkozólag. 

2. tétel Szentmilóssy Anna (Vay Alajosné) részére Bánréve megvételével kap-

csolatos iratok, valamint végrendelete. 1840-1850-esévek. 

3. tétel  Szentmiklőssy József és öccse, Szentmiklőssy Agoston pere 

4. tétel Szentmiklőssy Anna (Vay Alajosné) joga a Palocsay birtokokhoz 1850-

es évek 

Báró Vay Alajos
613

 a magyar főrendiház tagjának, Vay Imre Lászlónak
614

 a fia. Vay 

Alajos 1817. december 24-én született és a család katolikus. ágához tartozott. Vay Alajos ele-

inte a katonaságnál szolgált, mint lovassági főhadnagy. 

A kastély körül majorsági épületeket építttet, ahol magtár, istállók, cselédházak vannak. A 

településen két kocsmaházat is létrehozott. 

Feleségül veszi primóczi Szentmiklóssy Annát. Házassága után Bánrévén él és aktívan részt 

vesz Gömör és Kishont Vármegye politikai életében, valamint a bánrévei birtok korszerűsíté-

sében. Átépíti a bánrévei Szentmiklóssy kastélyt. Létrehozza a kastélykertet. 

                                                           
611

 Nagy Károly–Tóth Péter –Seresné Szegőfi Anna: Régi históriák: Ózd és környéke múltjának írott forrásai: 

helytörténeti olvasókönyv. Ózd: Ózdi Népművelési Intézmények, 1984 (Ózdi honismereti közlemények 4.) 

[!1986] ([Miskolc]: B-A-Z M. Lvt. Soksz.). 
612

 Szentmiklóssy család 1777-1850-esévek 2cs.=0,23iratfm. Bakács István: P szekció : Kisebb családi és szemé-

lyi fondok 3. kötet 
613

 Báró Vay Alajos (1817-1889, Mád) 
614

 1799.május10-én nyert báróságot. Vay (Vajai és laskodi nemes, báró és gróf). Első ismert őse: V. Dénes, a 

XIV. századközepén. V. Ábrahám 1418-ban Zsigmond királytól nyer címeres levelet. II. Ulászló király a V. és 

az Ibrányi családok tagjainak ősi címerét 1507-ben bővítéssel látja el. 

Rangemelések: V. Ádám és Mihály 1760-ban; V.Dániel és Miklós tábornok 1783-ban bárói rangra emeltetnek. 

Ezektől ered az idősebb bárói ág. Az ifjabb bárói ág alapítója: V. László gyermekeivel együtt 1799-ben emelte-

tett bárói rangra. V. Ábrahám 1830-ban grófi rangra emeltetett. A nemesi Vaján, a bárói Tiszalökön, Kótajon és 

Gömörben, valamint Nádudvaron, a grófi Berkeszen, Vaján, Petneházán stb. birtokos. Tagjai közül kiemeljük a 

következőket: Péter (1591-93); Mihály (1627-29), Péter (1650), József (1786-90), István (1778) alispánok. Jó-

zsef (1811-12), János (1832-36) követek. Ferencz 1848/49-ben honvédőrnagy, Alajos 1848-49-ben a Felső-

Tiszavidék védelmi és hadiellátási biztosa. 

A grófi ágból: Ábrahám (sz.1789,ý1855) Máramaros vármegye főispánja, József és Károly (1848/49), honvéd-

őrnagyok. Dániel (sz.1820) a vármegye főispánja; László (1848/49.) honvédőrnagy, Ádám (sz.1830) főrendiházi 

tag stb. A bárói ágból: Miklós (sz.1802-ý1894.) a főrendiház elnöke. 
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A Vay bárók címere 

 

A család címerében a pajzs két udvarában zöld téren szarvas 

fut, fejéből arany agancsok közt kettős kereszt emelkedik ki, 

szája nyíllal van átütve, fölötte félhold és csillag ragyog. 

Jobboldalról a pajzs baloldali alsó szegletéig rézsútosan font 

fehér szelemen piros rózsafejet és arany liliomot mutat. A 

pajzsot bárói korona fedi, felette három koronás sisak. A 

jobboldali sisak koronájából két egymásra helyezett fekete sasszárny lebeg, a bal oldali sisak 

koronájából pedig két elefánt ormány nyúlik ki, a jobb oldali vízirányosan félig ezüst, félig 

vörös, a másik pedig félig vörös, félig ezüst, és közöttük vörös rözsafej látszik. 

Foszladék: jobbról arany-kék, balról 

ezüstvörös. 

 

A Szentmiklóssy-Vay kastély 

bejárati homlokzat
615

 

 

A pajzsot "telamonok"
616

 gyanánt két oldal-

ról kiterjesztett szárnyú fekete sas őrzi, mel-

lükön arany kettőskereszt ragyog. 

 

 

 

 

A Szentmiklóssy-Vay kastély  

kert felőli homlokzat
617

 

 

 

 

 

A magtár épülete
618
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 Erdélyi Géza: Gömör vármegye 
616

 Terhet hordó gyámolító tag. 
617

 Erdélyi Géza: Gömör vármegye 
618

 Erdélyi Géza: Gömör vármegye (Az én gyerekkoromban, 1950-60-as években még megvolt) 
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A majorság épülete
619

 

 

 

 

 

A cselédsori lakások
620 

 

 

 

 

 

 

Vay Ádámnak, Rákóczi udvari marsalljának unokája, Vay István 1759 - ben feleségül 

vette Laczkovich László és Trencsényi Mária leányát, Laczkovich Juliannát. Unokájuk, Vay 

Alajos elvette Szentmiklóssy Annát, kettőjük egyik fia, Aladár 1874-ben elvette Draskóczy 

Izabellát, Jeszenák János unokáját. Ezen az úton kerültek a Jeszenák-levéltárba Vay iratok. 

Ezek főleg a „kuruc" Vay Ádám és testvére, Ábrahám ágára vonatkoznak.
621

 

Báró Vay Alajosnak a házasságából három fia született, és egy lánya.  

 Báró Vay Aladár (1846 - 1913ý) (vajai báró) aki Harkácson, Mellétén, Lőkösházán 

rendelkezik birtokkal. Vay Aladár is művészi érzékkel bír, verses és prózai művei 5 

                                                           
619

 Erdélyi Géza: Gömör vármegye (Az 1950-60-as években még megvolt) 
620

 Molnár Mihály fényképe. Bánrévei fotokrónika. (A ház a jelenlegi Polgármesteri Hivatal és az új iskola he-

lyén volt. Az én gyerekkoromban, 1950-60-as évek, ezek az épületek még megvoltak) 
621

 Levéltári Szemle, 19. (1969) 2. szám • Bendefy László: A Vay-család golopi levéltára a Sárospataki Reformá-

tus Levéltárban / 290–326. o. (20_323. oldal) 
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kötetben jelentek meg.
622

 majd Dénes (1847 - 1903ý) aki Pozsony vármegye volt főis-

pánja, Derencsényben és Bellényben birtokos.  

 Báró Vay Dénes
623

 később a főrendiház tagja lesz.  

 Báró Vay Gizella 1879-ben már szendrői Török Gyula dubicsányi földbirtokos
624

 fele-

sége, ott is élnek. Gizella művészi szinten zongorázik, mert a korabeli lapok szerint 

testvérét Vay Lénárdot – aki hegedűművész – sok koncertjén ő kíséri zongorán.  

 Báró Vay Lénárd
625

 hegedűművész lett. Korabeli híradások szerint 1914 májusában 

hunyt el. 

 

A magtár és a cselédházak, valamint a majorsági épületek egy része a mai Bánrévének azon a 

helyén volt, ahol jelenleg az új iskola és a polgármesteri hivatal épülete áll. A majorsági épü-

letek másik része a kastély előtti, mai játszótér mögött, a katolikus templom utcájának vona-

lában voltak.
626

 

 

A család bánrévei birtoklása 1847-ben már bizonyos. 

 

„Haszonbéri hirdetmény.  

Mltgos báró Vay Alajosné szül. Szent-Miklóssy Anna asszony Gömör Kis-Hont megyei 

birtokához tartozó, a kies Sajó völgyének legszebb, s legtermékenyebb részén, a felföldet 

Miskolczczal, s alfölddel összekötő, első osztályú kereskedelmi országútban fekvő egész Bán-

réve helysége, Méhi és Simonyi részjószágok és ugyan Bánrévén 748 3/8 hold majorság szán-

tóföld, 235 6/8 kaszás rét, 269 5/8 hold legelő, 62 5/8 hold erdővel, mind tagositott állapot-

ban, a kisebbik úri lakház és kert, 4000 köblös tűzellenesen csövekre épített magtár, több gaz-

dasági épületek, két vendégfogadó, urbérileg szabályozott és elkülönzött 8 úrbéri házhelyeken 

13 jobbágy gazda, 8 úrbéri és 9 majorság zsellér; Méhi helységben 2 házhely, 5 jobbágy, 2 

zsellér, a végperczen álló tagbeli arányosítás által jutandó majorság és köz regálékbeli illető-

séggel; Simonyi helységében 6 1/4 házhely, 1 zsellér, korcsma s mészárszéki joggal – folyó évi 

augustus 16-kán Bánrévén tartandó árverés által hat egymásután következő évekre a többet 

Ígérőnek haszonbérbe fognak adatni. Bérleni kívánók elegendő bánatpénzzel ellátva szívesen 

meghivatnak. Addig is ezen haszonbér feltételei bővebben megláthatók magánál 
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 Színművei. Bpest, 1893. Öt kötet.: I. Nagy Sándor Maczedonia Királya, tört. tragédia 5 felv;, II. Arakisz, 

szomorújáték, 5 felv.; III. Valéria, szomorújáték, 5 felv; IV. Fenyéri akadályok, színmű 5 felv; V. Kényes kér-

dés, színmű 5 felv. (Két utóbbi prózában, a többi versben. Ism. Főv. Lapok 89. sz.). Magyar Nemességi Zseb-

könyv 1. Főrangú családok. Bpest, 1888. 438. l. Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. 
623

 Vay Dénes középiskoláit Bécsben, Prágában és budapesten végezte. Az egyetem kogi karát Budapesten vé-

gezte. Felesége 1874-től Draskóczy Izabella, aki báró Jeszenák Jánosnak, a nemzet mártírjának unokája. Főren-

diházi tag, császári és királyi kamarás. Legtöbbet pozsonyi és gömöri birtokain tartózkodik. Magyar Országgyű-

lési Almanach 1897-1901. 
624

 A XVIII. században Dubicsány birtokosa a Vay család egy másik ága (báró Vay János). Ők kastélyt építtetett 

a faluban. A kastélyt a 20. század elején új tulajdonosa alakította át mai formájára. 
625

 Hol Lénárd, hol Lénárt. 
626

 RZ 
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a’tulajdonosnál Bánrévén, Miskolczon Neszticzius János és Rima-Szombatban: Ratkó József 

ügyvédeknél.”
627

 

 

Báró Vay Alajos és családja erősen művészetpártoló volt. 

 

„… A levél után Tompa
628

 és Reményi
629

 személyesen találkoztak. A Vasárnapi Újság 

közölte, hogy Reményi báró Vay Alajosnál Bánrévén időzött 1862 szept. 25.-én megnézte az 

Aggteleki barlangot, 26-án ellátogatott barátjához Hanvára, 27-én hangversenyt adott Put-

nokon.  

Akkor már Plotényi Nándor volt a Reményi kísérője a zongorán; ott ebédeltek Tompá-

nál, és a látogatás emlékét őrzi Reményinek Barabás rajza után 1860-ban sokszorosított arc-

képe, mely jelenleg özv. Csizy Jánosné – Lévay Irén, a Tompa fogadott leánya hanvai lakásán 

van. A kép alatt a Juhász László hanvai ref. pap feljegyzése szerint a következő sorok olvasha-

tók: „Tompa Mihály legkedvesebb barátomnak hanvai tartózkodásom emlékéül. 1862 szept. 

26. Reményi Ede.”  

Hogy miként folyt le az újabb találkozás Tompa és Reményi között, érdekes lenne tud-

ni, mert rendezniök kellett a népdalok megzenésítésének kérdését. E látogatáskor a Tompa 

vendégei voltak még: Molnár Viktor és neje Abafalváról, Fodor Ágoston és családja 

Sajólénártfalvárói, Darvas Pál és neje Hanváról ; azonkívül a költő bizalmas barátja Hanvay 

Károly nejével és fiával Zoltánnal, ki hajlott korában is a Tompa – kultusz leglelkesebb fenn-

tartója. Reményi elragadta a társaságot hegedűjátékával. Özv. Csizyné, ki az ebéd elkészíté-

sében Tompánénak segédkezett, említi, hogy Tompa Reményinek visszaadta a látogatást Bán-

révén. Igazolja ezt Tompának 1862 okt. 1-én Arany Jánoshoz irt levele, hol Tompa felhozza, 

hogy vele együtt nagy társaság gyűlt össze báró Vaynál.  

Mikor történt a hanvai paplakon az özv. Csizyné és Hanvay Zoltán által szintén felem-

lített későbbi látogatása Reményinek ? Nem tudjuk biztosan. Talán 1866 augusztusában, mert 

akkor Reményi aug. 19.-én Rimaszombatban hangversenyt adott és Szent-István napján az 

egyházi mise alatt hegedült a róm. kath. templomban.  

                                                           
627

 Pesti Hírlap, 1847. január-június (805-903. szám) 1847-06-01 / 889. szám 
628

 Tompa Mihály (Rimaszombat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.) magyar költő, a népi-nemzeti 

irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levele-

ző tagja (1858). Sokáig Petőfi és Arany egyenrangú társaként élt a nemzet irodalmi tudatában. Életének két leg-

sikeresebb műve „A madár, fiaihoz‖ és „A gólyához‖ című költemények. Ezen burkolt jelentésű költemények, 

leginkább kéziratban, országszerte elterjedtek „A gólyához‖ című és egyéb hazafias versei miatt; házkutatást 

tartottak nála, irományait lefoglalták (egy részüket sohasem kapta vissza), magát Tompát pedig 1852. július 6-án 

letartóztatták és a kassai haditörvényszék elé idézték, ahol hat hétig zaklatták és végül anélkül, hogy ügyét elin-

tézték volna, hazabocsátották. A következő év februárjában ismét beidézték, és ezúttal nyolc hétig tartották ott, 

míg 1853. április 3-án végleg fölmentették. Szülővármegyéje megszokott vidékén élte le életét, nem fényes sors-

ban, de függetlenül és a természetnek ama változatosabb képei közt, melyekhez annyira vonzódott. 
629

 Reményi Ede (eredeti nevén Hoffmann Ede, Miskolc, 1828. január 17. – San Francisco, 1898. május 15.) 

zeneszerző, hegedűművész. A világ öt kontinensén ismert virtuóz, Viktória királynő „udvari virtuóz‖ címmel 

kitüntetetett hegedűse volt. A családi ismeretségben valószínűleg báró Vay Lénárd hegedűművészel való kapcso-

lata is egyértelmű. 
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Az utolsó levél, szokásos meghívó 1863 december 5.-én Pestről keltezve Tompához, 

mint a Petőfi szoborbizottság tagjához. Reményi névaláírása után odaírta: „Az Úrnak aláza-

tos csizmadia céhmestere és a gyilkos malom volna – szerzője a Reviczky-Zilahy albumba”. 

Itt azonban a zenemű fel nem található. Ugyanazon évben megjelent végre Rózsavölgyi ós 

Társa kiadásában a következő cím alatt: „Szász Károly barátomnak. Gyilkos fenék malom 

volna, ha volna. Népdal Tompa Mihálytól. Eredeti zenéjét szerzé Reményi Ede.”  

Jankovichné – Reményi Katalin késői aggkorában sem tudta elfeledni azt a rendkívüli 

hatást, melyet a fivére a bánatos zenével Budán a Reviczky Szevér tragikus véget ért író sír-

emlékére rendezett hangversenyen, a díszes közönségre gyakorolt.  

A többi Tompa-dalok eljátszásával szintén sikert ért el Reményi…”
630

 

 

 

Vay Alajos gazdasági és politikai munkájáról a megfelelő időrendben szólunk majd. A 

bánrévei birtok eredményes művelése és a település fejlődése ezekben az időkben a Vay csa-

lád érdeme.
631

 

 

„… Gömör vármegyében vagyunk. Ott egykoron nagyon víg élet volt, különösen sok 

táplálékot nyújtottak egyes családok a botrányokat mohósággal feljegyezgetőknek, az u. n. 

chronique-scandaleusenek. Például úgy hallottam – nem tudom igaz-e? – hogy van ott egy 

kastély, melynek balkonjáról egy úri családnak négy leányát szöktették meg.  

Itt eszembe jut egy egykori vihnyei ismerősünk, báró Vay Alajosné Szentmiklóssy Pan-

na. Nagyon érdekes alak volt. Csaknem férfi öltözetet viselt, hosszú csibukból dohányozva. 

Férje jött érte szép négy lovon a fürdőre és hazavitte Bánrévére, hol nagyúri és víg életet él-

tek, cigánybandát tartottak. Bizony, sajnos, nem jó vége lett a sok vígságnak!  

Évtizedek múlva Budapesten igen érdeklődve a Művelt Nők Olthonának intézménye 

iránt, elmentem azt megtekinteni s ott találkoztam vele újból, mint ezen Otthon egyik derült 

kedélyű lakójával…”
632

 

A család gyermekeinek további sorsáról a következő gyászhír ad eligazítást. 

 

„Megfordított bárói címer. 
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 Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1918. 7. évfolyam Tanulmányok Kálniczky Géza: Tompa és Reményi 

155–163. p. 
631

 Hunfalvy János,kir. tanácsos, egyetemi tanár és a m. tud. akadémia rendes tagja, Munkái:7. A jelesebb ma-

gyar gazdák és gazdaírók arczképcsarnoka Molnár Józseftől. Szövegét írta H. Pest, 1859. 1. füzet. (Gróf Károlyi 

István, Lónyai Gábor, báró Vay Alajos, Korizmics László, Benkő Dániel, Hajnik János, Gyürky Antal, Peterdy 

Gábor.) 
632

 Rudnay Józsefné Veres Szilárda: Emlékeim 1847-1917 (Budapest, 1922)I. Rész. IV. Fejezet. Fiatalasszony 

korom. 1860-1880 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Books_07_19dik20dikSzazadiTarsadalomtortenet_0547_Emlekeim_1874-

1917_1262/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=128&layout=s  
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 A hétfőn Újpesten elhunyd; báró Vay Lénárd hegedűművészszel kihalt a Vay-család 

bárói ágából eredő római katholikus hajtás férfiága, s az ősi címert megfordították.  

Az ősrégi Vay-esalád, amely hősökkel, hadvezérekkel, államférfiakkal, tudósokkal és 

más téren is kiváló férfiakkal és kitűnő honleányokkal gazdagította nemzetünket –  a reformá-

ció kora óta református hitvallású, még pedig úgy a köznemesek, valamint az 1708-ban ma-

gyar bárói rangra emelt ág szülöttei, úgyszintén – Vay Ábrahám máramarosi főispán szemé-

lyében, aki az egész ország leggazdagabb köznemese volt és a Magyar Tudományos Akadé-

miának közvetlenül gróf Széchenyi Istvánt kővető egyik alapitója és végül a magyar grófi 

rangra emelt ág szülöttei. II. Rákóczi Ferenc háborúiban a „pro patria et libertate” fönséges 

jelige alatt kibontott nemzeti zászló alatt, az osztrák kényúri elnyomatás ellen, több Vay küz-

dött tábornoki rangban. Egyikük a hitbuzgó római katholikus fejedelem kívánságára vissza-

tért az egyedül üdvözitő hit kebelébe, amiként azt a magyar királyi koronát elfogadni nem 

akaró fejedelem udvari papja egyik levelében megírta. Az eme bárói ágból eredő Alajos bá-

rónak, a borsodmegyei Bánréve urának Ssentmiklússy Annával kötött házasságából három fiú 

született: Aladár 1845-ben, Dénes 1846-ban (felesége Draskóczy Krisztina grófnő) és Lénárd, 

1847 junius elsején, akit keresztvíz alá gróf Serényi László (gróf Serényi Béla volt miniszter 

édes-atyja) és báró Vay Lajosné, szül. Teleki. Erzsébet grófnő tartották és Leonhardus, 

Ladislaus, Vilhelmus nevekre kereszteltek. A római kaíholikussá lett ág Lénárd báróban most 

kihalt fiu- ágon. Ennek az ágnál egyik-másik tagját végzetes balsors üldözte. így Aladár báró 

fiatal, szép leánya Pozsonyiban a Dunába fulladt; Dénes báró egyetlen fiát néhány év előtt 

Budapesten a Kossuth Lajos-utcában automobil-szerencsétlenség fosztotta meg életétől. Dé-

nes és Aladár bárók gyors egymásutánban elhalván, az utóbbi 1912. október 13-án – Lénárd 

báró elhunytával megfordították a római katholikus báró Vay-címert.  

Báró Lénárd a magyar főurak között a legkitűnőbb hegedűs, valódi művész volt, aki 

úgv az északamerikai Unió, valamint Anglia több városában nagysikerű hangversenyeket 

adott. Londonban, Cardiffban és Bristolban özv. Fodor Ilona zongoraművésznő társaságában 

hangversenyezett. Már tízéves korában feltűnt kiváló zenei tudásával. Szerdai temetésén dr 

Varazseit Béla prépost végezte az egyházi szertartást. A temetésén az újpesti temető halottas-

házában megjelentek: Csekonics grófné és Kállai Frigyesné szül. báró Vay Elly, az elhunyt 

unokahugai, néhai báró Dénes két leánya, utóbbi férjével, a volt orsz. képviselővel, aki hu-

szárhadnagy korában vette nőül Pozsonyban a szép bárónőt; gróf Esterházy Gyula Pozsony-

ból és mások. A hatlovas díszkocsin az egyszerű koporsót két-három perc alatt elvitték a nyi-

tott sírhoz, amelyen a két unokahuga gyönyörű virágkoszorúja, úgyszintén az újpesti 

katholikus kör széles feketeszalagu virágkoszorúja diszítették az egyszerű fakeresztet.”
633

 

 

 Az előzőekben a bánrévei Vay családdal kapcsolatosan írtunk le vázlatosan történése-

ket. Nem minden érthető, de a következők azért sok dologra rávilágítanak. 

 

„Félmúlt időkből. 

A Vay-fátum. 
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 Pesti Hírlap, 1914. május 1-15. (36. évfolyam, 103-114. szám) 1914-05-14 / 113. szám 
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A boldogtalan Aloysia bárónő
634

 távoli rokonságban állott velem.  A Vay család 

katholikus bárói ágából eredt, mely eredetileg II. Ádámtól, I. Ádámnak, Rákóczy Ferencz 

hires nagy marsaljának fiától származik.
635

  Ezen az ágazaton van – családi szájhagyomány 

szerint, a Zay Anna átka. I. Ádám ugyanis, mint a nagyságos fejedelem rajongó híve, a  szám-

űzetésbe  is követte  Rákóczyt s, 1711-ben, Danczkában  lelte  szomorú  halálát.  Így mondják 

ezt a familiáris annalesek; valamint azt is, hogy: „meghagyatott özvegye, nagyságos chemeri 

Zay Anna úrasszonyom a számkivetésben nagy szegénységbe marada.” Lassanként az utolsó 

kösöntyű is az örményhez vándorolt, de a nagy szívü, lelkes Anna úrasszony még sem engedte 

fiát, a kisebbik Ádámot, el a bujdosásból, sem a császár hivségére állni. Mikor már nagy be-

tegen: „halálát közeledni érezte vala, szörnyű átkot monda fiának fejére, ha az vagy a császár 

hivségére állana, vagy ősei hitét elhagyván, pápistává lenne…” Az átkot még azzal is tetézte 

Zay Anna, hogy: „foganatja legyen pedig hetediziglen.”  Ádám úrfi még bolyongott is egy 

darabig külső országokban, de aztán megunta a nyomorgást, s Erdődy Gábor gróf, egri püs-

pök, közbenjárása folytán amnesztiát nyerve hazajött, majd katholizált, s így Mária Terézia 

kegyeibe jutva már 1744-ben, az elkobzott atyai javakba újra beigtattatott. 

 A királynő annyira kegyeibe fogadta aztán a mindenképen megtért (II.)  Vay Ádámot, 

hogy István nevezetű fiának keresztanyja lőn, azt a bécsi Terézia akadémiában neveltette s 

pályáján is mindenképen elősegítette. Vay Istvánnak, Laczkovits Juliannával kötött házassá-

gából származott fia László, a volt pozsonyi főispán Vay Dénesnek dédatyja, akit 1799-ben 

emelt báróságra Ferencz császár. László nagyon szerette a tudományokat, tagja volt a jénai 

tudományos társulatnak, sőt maga is írogatott, így megmaradt egy Német Hivség czimü röpi-

rata, meg egy hosszabb versezet, melyet József nádor első nejének, Alexandra Pawlowna 

orosz nagyherczegnőnek: Budára való bevonulása alkalmatosságával irt. Az ő fia, Imre már 

kevésbbé bővelkedett anyagi javakban. „Földi vagyontok szórassék pelyvaként széjjel” – ez is 

benne foglaltatott a Zay Anna átkában, s mikor lovai eldöglenek, szép tábori sátora minden 

készletével a tüz martaléka lesz, sok ezüst marhája odavész a belgyiomi földön
636

 való hada-

kozásban, Vay János Hadik-huszár regimentbéli Ezredes kapitánynak, aki szintén II. Ádám 
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 Báró Vay Aladár (ő a bánrévei birtokos, báró Vay Alajos egyik fia) lánya báró Vay Aloysia. 
635

 A családfákon az azonos keresztnevűeket római számokkal különböztetik meg. Ez általában időbeni eltérét is 

jelent! 

Vajai Vay Ádám (Vaja, 1657. május 11. – Dancka, 1719. január 31.) kuruc szenátor, II. Rákóczi Ferenc udvari 

főkapitánya. Az előkelő Szabolcs vármegyei református birtokos nemesi család sarja, Vay Péter (1611–1662) és 

csepei Zoltán Anna (ý1682) fia. 1679. május 4-én feleségül vette néhai nagyiváni Fekete László (ý1670) füleki 

vicekapitány és szendrői Aszalay Erzsébet (ý1679. május 2. előtt) elárvult leányát, az 1665-ben született Erzsé-

betet. Gyermekeik Erzsébet (gróf Bethlen Mihályné, majd báró Dujardin Ferencné), Ádám, Anna (báró Kemény 

Simonné), Judit (előbb Rhédey Mihályné, majd czegei Wass Dánielné). Első felesége halála (1695. december 

25.) után Vay újranősült: az irodalomtörténetből ismert báró Zay Annát, Zay András (ý1685) és báró Révay 

Krisztina (ý1685 előtt) elárvult leányát, Zay Lőrinc későbbi kuruc szenátor unokahúgát vezette oltár elé. Gyer-

mekeik: Sámuel, Katalin (Teleki Pálné), Klára (Gerhard Györgyné), Julianna (elhunyt 16 évesen, Danckában).  

1711. március 4-én lengyelországi emigrációba vonult. Ő volt az egyetlen, aki nem önszántából, hanem a fejede-

lem felszólítására távozott Magyarországról népes családjával együtt. Előbb Dél-Lengyelországban, majd 

Danckában élt. Miután Rákóczi Franciaországba távozott, Bercsényi és a többiek pedig délen maradtak, még a 

bujdosók között is teljesen elszigetelődött, és nyomorúságos körülmények között tengette életét. Felesége egy 

alkalommal a brokátszoknyájából kiolvasztott aranyszálak árából vásárolt élelmet gyermekeinek. Halála után 

özvegye Ráday Pál közbenjárására térhetett haza. 
636

 Brüsszel ostromára 1746. január–februárjában került sor az osztrák örökösödési háború idején. A Szász Móric 

vezette francia hadsereg egy merész és újszerű téli hadjárat során ostrom alá vette és elfoglalta Brüsszelt, mely 

akkoriban Osztrák-Németalföld fővárosa volt. 
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leszármazója, erre az átokra czélozva írja felesége, gróf Teleki Borbálának: „–  – bizony ne-

hézzé lett rajtam megint a régi fátum…”  

Vay Alajos báró
637

 – Lászlónak unokája – Gömörből nősült, s neje, primóczi 

Szentmiklóssy Anna révén szép jószágokhoz jutott, így övé lőn Bánréve is, remek kastélyával 

és parkjával.   Panna néni – mert csak így hívták a rendkívül élczes, vidám társalgású bárónőt 

– csakhamar öt-hat vármegye úri társaságát látta vendégül. Lojzi báró is kedves, jó háziúr 

volt s hetedhétországra szóló mulatságok estek Bánrévén. Lojzi báró nagy mondásairól is 

híres volt. Ezeket az ő mondásait ad notam: Lusiada, Gömörben, Borsodban csak 

Lojziádáknak nevezték annak idején. Többek közt egy ízben azt állította, hogy tizenöt percz 

alatt ért lovaival Bánrévéről Szentpéterre. Igaz, hogy a viczinális lassú, mint a csiga, de azért 

mégis csak vasút, s annak is kell egy óránál több, hogy beérjen.  Lehetetlen!  Mondogatták a 

szentpéteri urak, de a báró nem engedett. Úgy van az.  Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg a 

konduktort. Még Vadnán látott, de már ott úgy elkerültem a vonatot, hogy én már rég bekerül-

tem a Sodoma-udvarán, mikor az még a stáczió előtt szuszogott.
638

    

Nagyon szép ember volt. Egyszer Pesten,  a  nemzeti  színházban   belátogatott    egyik  

női  rokona,  szinte  nagyon  szép asszony  páholyába,  ahol   éppen  egy  orosz  főúr  is  ült.  

A hölgy bemutatja, mint cousint. Utánna mindjárt nyílt a páholyajtó és Vay Miklós, a néhai 

koronaőr lépett be: Mon oncle. [A nagybátyám.] Folytatja a bemutatást az úrnő, mire ismét 

jön egy, noha alacsony, de igen szép fiatal férfi. Mon frére, [A bátyám.] magyarázza a grófnő, 

de már erre nem állta meg a muszka s álmélkodva jegyzé meg:   

–   Hát mind ilyen szépek az ön családjának a tagjai!  

Halk kopogtatás hangzott erre s Vay Lajos, a borsodmegyei főispán alakja lett látható. 

A ritka derék ember azonban semmikép sem állta volna ki a szépségversenyt.  Kapja magát 

hát Lojzi báró, athletai vállát odatámasztja az ajtóba s halkan súgja kifelé: Nur über meine  

Leiche…[ Csak a holtteste…] Noha Lajos báró  galambkedélyü, áldot szelid férfi volt, majd-

nem komoly dologra került volna a sor, ha  Lojzi később meg nem magyarázza a dolgot.    

–  Csupa szép Vay ült bent.  Ha téged beeresztelek, a muszka meglátja, hogy köztünk is 

van csúnya.  Vége a família becsületének.   

A familia díszére, fényére egyáltalában nagyon sokat tartott. Mikor a hatvanas évek 

elején fölpezsdült az élet, s látta, hogy Pesten egyik Vay sem visz házat, bejárta otthon a 

bánrévei kastélyt, összepakkolta a családját és a fővárosban nagylábon kezdett élni.    

–  Hja – megkívánja a familia becsülete, mondotta, ha családbéliek figyelmeztették, 

hogy ez a költekezés nem áll arányban vagyoni viszonyaival. Ezt nem hagyta köröm-

szakadtig.  Nagy optimista is volt.  Kedves, szép leányának, Gizellának, valami óriási partié-

ról álmodozott váltig. Károlyi Gyula – nem is adom alább.  Mondogatta büszkén.  Mikor az-

tán az álmok füstbe mentek, s Károlyi Gyula, a dúsgazdag főúr helyett, szendrői Török Gyula, 

egy gömör-megyei nemes úr vezette oltárhoz Gizella bárónőt, akkor kolportálták a szálló igét: 
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 Ő a bánrévei birtokos. 
638

 A mai közúton ez 30 km, az akkori út is nagyjából itt vezetett. Ez bizony 15 perc alatt, átlagosan számolva, 

120 km/óra sebesség lenne! A lovakra viszont jellemző, hogy ügetésben 10… 17 km/óra, vágtában 30… 50 

km/h, maximálisan pedig 72… 80 km/óra sebességre képesek. Természetesen a legnagyobb sebességgel csak 1-2 

percig, legkitartóbban ügetésben, tartósan pedig lépésben! Vadna nagyjából félúton van.   



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

313 

Ha nem Károlyi Gyula – hát Török Gyula, de mégis Gyula. Fényes estélyeket adott Lojzi bá-

ró, részt vett az ínségesek javára rendezett nagy élőképekben s ma is emlékeznek még öreg 

asszonyok, milyen daliás Endre király volt a Béla választ kard és korona közt élőképben.   

Gizella bárónő meg a főrangú műkedvelőkkel játszott, s ő róla meg Andrássy Gyulánéról 

mondta a hölgyeket betanító művésznő, hogy nem kellett kétségbeesnie magyar beszédük mi-

att.    

A familia becsületének a mentegetése temérdek pénzébe került a szegény Lojzi báró-

nak, végre is vissza kellett vonulnia.  De még akkor éltette a remény, megvolt a Dénes bácsi 

öröksége. Vay Ádám leszármazóinak ez az öreg Erbonklija. valóságos amerikai nagybácsi 

volt. Feleségével, Irinyi Eszter úrasszonyommal esztendőről-esztendőre ki nem mozdult a 

szabolcsmegyei Kanahánból.  Javította földjeit – szaporította vagyonát és nem volt senkije.    

Vagyis nagyon sokan. Vay Ádám nagymarsai uram összes leszármazói. De leginkább Lojzi 

báró, meg János Óbester
639

 egyik unokája tarthatott leginkább igényt a vagyonra. János 

Óbester unokájának a felesége is Vay leány volt, I. Ábrahám és Teleki Bora leszármazottja, 

akiktől eredt a nagy József korának egyik legkimagaslóbb államférfia, oszlopa a tiszta 

evangyéliomi hitnek, s fundátora a sárospataki iskola egy milliós Vay-féle alapjának.
640

  Sze-

gények voltak már akkor a leszármazottak, Dénes bácsi kincseiből merítettek reményt, új erőt.   

Egy szép napon aztán Dénes úr is fölvette a vitézlett titulust, vagyonát azonban neje 

unokaöccsére, az Irinyi fiukra hagyta, lerombolva Lojzi báró meg János Óbester utódainak is 

összes szép álmait, János Óbester unokájának a feleségétől meg is kérdezte ekkor egyik jó-

kedvű testvéröccse – József ágazatából, s így nem várományos – hogy mit hagyott hát Dénes 

bácsi.  A János Óbester unokájának a felesége, mint jó kálvinista fatalista volt.  Egyetlen egy 

szót felelt, de nagyon érthetőt. Die Nachfahrt [utód, ivadék] Ez is megmaradt szálló igének a 

családban.   Aztán kimagyarázta, hogy minden fátum. No meg a Zay Anna átka. Nem nyugszik 

az hetedizig.     

Az igazat megvallva ugyan a József, illetve I. Ábrahám kálvinista ágazata sem 

roskadoz valami túlságos szerencsétől és földi javakban alig van két-három utódnak valami 

számbavehetője.   

Dénes bácsi örökségének álmai elfoszolván, nagyon nehéz napokat láttak Vay 

Alajosék s Budán, egy Logody-utczai igen szerény lakáska sokat tudna olyan jelenetekről be-

szélni, mint aminőt a Famille Pénervan szegény, de igen önérzetes, büszke, tönkrejutott emig-

ránsaiban rajzol egyik franczia romancier.[ regényíró] A két fiú, Aladár és Dénes, azonban 

fényes partiekat tettek, s csakhamar újra helyreállt az egyensúly. A Zay Anna átka megint 

megpihent egy kicsit.  Fény, jólét, tekintély költözött a családba, mert hiába csürjük-csavarjuk 
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  A német oberst, ezredes, magyarított formája volt. 
640

 Úgy vélem, hogy Vay Józsefről lehet szó (1750-1821), aki tanulmányait Sárospatakon végezte, később a 

Habsburg-ellenes köznemesi mozgalom mérvadó alakjává vált. 1786-tól 1789-ig Szabolcs vármegye alispánja, 

1796-tól haláláig a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka. Részt vett az 1790-91-es, majd az 

1802, 1805, 1807. és 1811. évi országgyűléseken. 1789-96 között helytartótanácsos. A pataki kollégium érdeké-

ben végzett, korszakos jelentőségű, negyedszázados tevékenységét külön méltatnunk kell. Vay József 1801-ben 

kezdeményezte a kollégium új épülete anyagi alapjainak megteremtését, majd főgondnokként 1806-tól haláláig 

irányította az építési munkálatokat. A kollégium fejlesztésére 1809-ben feleségével együtt ötezer váltóforint 

alaptőkével létrehozta a Vay-Mocsáry Alapítványt. A család számos tagja Sárospatakon tanult és reformátusként 

erősen kötődött az iskolához is, támogatta azt. 
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és színezzük ki romantikus színekkel azt a bizonyos kis kunyhót, igazán jól csak a pénz-

athléták élhetnek ezen a hiuságos világon. Aladár báró csakhamar özvegyen maradt s egyet-

len leányát, Aloysiát, Dénes bátyja vette magához, akinek magának is volt két leánya.  Később 

Dénes báró főispán lett, a pozsonyi külön udvar fényében élt, Frigyes főherczeg kiment Ma-

jorházán rendezett nagy vadászataira, s ő főispánkodott a Mária Terézia-szobor leleplezésé-

nek fényes pozsonyi napjaiban is, mikor a régi koronázó város az egész uralkodóházat látta 

vendégül.  

 Ebben a fényes, de németes légkörben nőtt fel Aloysia bárónő, a pozsonyi 

kránzehenek [összejövetelek] meg a bécsi Comtessen-Baliok kedves alakja.  Ezért írta talán 

utolsó leveleit is németül.  An ihn, An Euch. [Neki, neked.] Kissé különös gondolataim is tá-

madnak emiatt, mert ha igazán öngyilkos lett a kedves, szép leány, úgy bizonyára eljutott már 

ama jobb világba s akkor nem tudom, mit szól majd ezekhez a német seripturákhoz a 

nagymarsai, meg az a sok Vay, akik a hajdani ónodi obstrukeziós gyűlésen
641

 mind úgy har-

sogták az eb ura fakót…  

Az öngyilkosság okául családi viszályokat emlegetnek.  A gyöngéd lelkű leány állítólag 

nem bírta elviselni, hogy atyja és nagybátyja olyan csúf pörbe kezdtek és épen az ő vagyona 

miatt, melyet Dénes báró nem akart Aloysia atyjának, Aladárnak, kiadni.   A pöriratokat nem 

ismerem. De hallottam, hogy sok mindenféle csúnyaság van bennök.  Már ahogy ez familiáris 

pöröknél szokott lenni.  Hiába,  c'est á la guerre, comme á la guerre
642

   –   de   nagyon   ért-

hető,   hogy   ilyen   dolgok   alatt   megtörik  egy túlfinom,  subtilis [egyenes, finom érzékű]  

női  lélek.  Van-e okuk a Vay báróknak czivakodni, azt se tudom, nem is keresem.   Nem isme-

rem őket, annyit hallottam, hogy gyöngéd szeretet sohasem fűzte össze a család tagjait.  Ezt 

tudom is.  Volt még egy harmadik fia is Vay Alajosnak, Lénárt, a genialis hegedűművész.  

Reményi óta úgy nem kezelte senki a magyar hegedűt.  De talán még több érzéssel, még ma-

gyarosabban játszott Vay, aki Angliában, Amerikában a szó teljes értelmében a legfényesebb 

publikumot ragadta el művészi játékával.  Csak itthon nem érvényesülhetett. A nagyúri, előke-

lő atyafiság nem szerette, hogy konczertezzen. Nekik a művész, az író, ma se igen egyéb, mint 

afféle megfizetett czigány.   De hogy megélhessen, mint gavallér, arra. nem adtak neki se más 

módot, se költséget.   Egy szegényebb, előkelő úrasszony rokona, aki maga is gondokkal küzd, 

megszégyenítve a milliomos atyafiságot, tett érte, amit tehetett s most újra Ausztráliába jutva, 

egy nagyobb turnén aratja a babérokat és keresi kenyerét.   
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 Az ónodi országgyűlés (1707. május 31. – június 22.) a Rákóczi-szabadságharc tetőpontján, Ónod mezőváros 

közelében, a körömi mezőn megtartott kuruc országgyűlés. Az országgyűlés a rendek egy részének hagyomá-

nyos sérelmi politikájával vette kezdetét. Június 6-án a háborús terhek és az elértéktelenedő rézpénz körül kirob-

bant vita hevében Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor és Rákóczi testőrei lekaszabolták Turóc vármegye követeit. 

Rakovszky Menyhért táblabíró a helyszínen életét vesztette, megsebesített társát, Okolicsányi Kristóf alispánt 9-

én kivégezték, a megye többi jelen lévő tagját pedig bebörtönözték. Mindenekelőtt kimondták Turóc vármegye 

jelképeinek (zászló, pecsét) eltörlését. Törvénybe iktatták a Habsburg-ház trónfosztását, melyet fél évvel koráb-

ban, már a Szenátus rozsnyói ülésén elhatároztak. Megerősítették Magyarország és Erdély szövetségét. Kétmillió 

forint adót vetettek ki az országra, melynek fizetéséhez a nemességnek is hozzá kellett járulnia. A rézpénz for-

galmát devalvált értéken erősítették meg. Törvényerőre emelték a hadiszabályzatot. Elrendelték a hadirokkantak, 

ill. a hadiözvegyek és -árvák támogatását a kincstári birtokok jövedelméből. Bercsényi Miklós főgenerálist feje-

delmi helytartóvá választották. A szabadságharc idejére a királyi felsőbíróságok helyett ítélőtáblát állítottak fel. 

A hajdúkiváltságot nyert Gönc mezőváros földesurai állami kárpótlásban részesültek. Az „Eb ura fakó‖ abban az 

időben egy erősen súlyos káromkodásnak számított! 
642

 A háborúban ez már így szokott lenni! 
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Vay Aloysia a második öngyilkos I. Ádám leszármazottjai közt. Az első, aki agyonlőtte 

magát, egy genialis, szép fiú, Vay Tamás, úgyszólván a véletlen áldozata lett.  Igazán a fátum 

működött ott. Szerelmes volt egy férjes asszonyba, s arra kérte, válna el az urától.  Bizonyos 

nap bizonyos órájában kérte válaszát, de az ifjú és az asszony órája tíz perczet differált. Mire 

az ideál szolgája a Vay lakására ért, a szép fiú már átlőtt halántékkal feküdt a pamlagon.  

Pedig igenlő választ hozott az inas és az asszony majd megőrült bánatában.    

I. Ábrahám ágazatából Vay consiliarus fia, József, Párisban halt meg, de sírját soha-

sem találták.  A jeles ifjú nagy tudós volt már akkor, hét évet töltött Göttingában s mint egy 

egykorú följegyzés mondja: „Parisban gyilkos inhideg eloltá benne a hon nagy Reményeit.” 

Mint Kazinczy egyik levelében olvassuk: „Campe Hamburgban nem átallá hirdetni, hogy az 

ifjak nagy ideálja, akit ő írásaiban feste, Vay József.” Ebből az ágazatból nem természetes 

módon múlt ki Péter, főhadnagya a Hohenzollern-Hechingen chevaux leger [huszár] ezred-

nek.  Igen szép ember volt, s Viczenzában, ahol ezrede feküdt, sok szerencsével udvarolgatott.  

Egy alkalommal valami bolond talián megleste s a felesége ablaka alatt kést szúrt a bordájá-

ba.   Sebe begyógyult, de egy lovaglás alkalmával fölszakadt s beléhalt a szép magyar gaval-

lér.    

Ott nyugszik márvány-obeliszk alatt a viczenzai temetőben, amelyről annyit énekelget-

tek Taliánországban busulgató magyarok:    

Virágzik a viczenzai temető – 

Ritka most az igazszívü szerető. 

 Öngyilkos azonban nem akadt eddig, ebben az ágazatban.  A kálvinista ember mind 

fatalista.   Örül a jónak, de tűri a rosszat is, ha kell, mert azt tartja, amit a dunántúli ember: 

„Ahogy esik, úgy puffan…” 

 Vicomte Letoriére”
643

 

 

Az előzőek tükrében így már egyértelmű, hogy miért lett Hámos László a bánrévei bir-

tok új gazdája. A bánrévei Vay család eltékozolta a birtok jövedelmeit, eladósodott és tönk-

rement… 

 

Néhány Bánrévével foglalkozó gazdasági cikk, Vay Alajos báró tollából…
644
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 A Hét XIV. évfolyam.  Politikai és irodalmi szemle. Szerkeszti: Kiss József 1908. március 8. 
644

 Gazdasági lapok, 1856. szeptember 4, 18. és október 30. http://anno.onb.ac.at/cgi-

content/anno?aid=gal&datum=18561030&seite=3&zoom=38&query=%22B%C3%A1nr%C3%A9ve%22&ref=

anno-search 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=gal&datum=18561030&seite=3&zoom=38&query=%22B%C3%A1nr%C3%A9ve%22&ref=anno-search
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=gal&datum=18561030&seite=3&zoom=38&query=%22B%C3%A1nr%C3%A9ve%22&ref=anno-search
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=gal&datum=18561030&seite=3&zoom=38&query=%22B%C3%A1nr%C3%A9ve%22&ref=anno-search
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„Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, 

 annak sajátságait megőrizni, és szeplőtlen minőségében  

kifejteni… a világot egy új nemzettel meggazdagítani.”645  

 

A történelmi keret a következő a XIX. századhoz, amely a polgári demokrati-

kus forradalmaknak és a modern nemzetállamok kialakulásának a kora.  

A századra leginkább jellemző társadalmi mozgalom a liberalizmus és a nacionalizmus, a 

leginkább meghatározó szellemi és művészeti irányzat pedig a romantika és a realizmus volt.  

Ez az irodalom nagy százada, a leghíresebb nemzeti írók kora. A 19. volt az utolsó évszázad, 

amelyben még korstílusok uralkodtak, egyben az első, amelynek során felbukkant a 20. szá-

zadra jellemző stíluspluralizmus. 

A század második fele a második ipari forradalom korszaka. Ezenkívül kialakult 

az imperializmus, a gyarmatbirodalmak versenye, amelynek során a nagyhatalmak gyakorlati-

lag az egész Földet felosztották egymás között. 

Magyarországon a 19. század első fele a reformkor és a szabadságharc időszaka, míg a ké-

sőbbi évtizedeket a kiegyezés és az azt követő robbanásszerű gazdasági és társadalmi fejlődés 

fémjelezte. A század eszméi és küzdelmei közepette születik meg a mai magyar nemzet. 

 

„Az 1803. január 31-én és február 1-én Pelsőczön tartott közgyűlésen felolvasták a ki-

rályi helytartó-tanács rendeleteit, az 1802-ben tartott országgyűlésen hozott törvények 

czikkelyeit, melyek közül a 9. t.-cz. kimondja, hogy Kis-Hont kerület Nagy-Hont vármegyétől 

szakíttassék el és Gömör vár megyével törvényesen egyesíttessék […] ”
646

 

 

A történettudományban használatos a „hosszú 19. század”
647

 kifejezés.  

A magyar történelemben a XIX. század  nagy fordulatokat hozott. A század elején megkezdő-

dött a modernizációt magával hozó reformkor, majd a század közepén, két éven keresztül zaj-

lott a magyar forradalom és szabadságharc.  

A század végén az osztrák és magyar politikai vezetők megkötötték az úgyneve-

zett kiegyezést, aminek eredményeként létrejött Európa egyik nagyhatalma, az Osztrák–

Magyar Monarchia.
648

 

                                                           
645

 Széchenyi István 
646

 Komáromy István: Gömör és Kishont vármegye története 
647

 Ez a francia forradalomtól (1789), az első világháborúig (1914–1918), illetve az azt lezáró békeszerződésekig 

(1919–1920) terjedő korszakot jelöli. 
648

Az Osztrák–Magyar Monarchia (vagy Ausztria-Magyarország, németül: Österreichische-Ungarische 

Monarchie vagy Österreich-Ungarn) 1867 és 1918 között fennállt különleges, kettős (dualista) állam, pontosab-

ban államszövetség volt Közép-Európában. Két fele a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság volt, melyek a 

közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek által össze-

kapcsolt önálló államok voltak. Az Osztrák–Magyar Monarchia Ferenc József szerint csak és kizárólag három 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Polg%C3%A1ri_demokr%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Polg%C3%A1ri_demokr%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet%C3%A1llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nacionalizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Realizmus_(m%C5%B1v%C3%A9szet)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Irodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Imperializmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reformkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reformkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
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A napóleoni háborúk idején a Habsburg Birodalom vészesen eladósodott. A kritikus helyzet-

ben az uralkodó lényegesen több adót kívánt beszedni Magyarországról. Ez a nemesség ellen-

állásához vezetett. I. Ferenc a tiltakozások hatására idő előtt berekesztette az országgyűlést, és 

ezt követően rendeletekkel kormányzott. A magyar rendek tiltakozásul nem hajtották végre az 

uralkodói rendeleteket. A nemességnek ez a magatartása hatással volt a társadalom egészére: 

romlott a közbiztonság, megerősödött a betyárvilág, nőtt a katonaszökevények száma. Mivel 

az ellentétek kiélezése hosszú távon nem szolgálta az udvar érdekéit sem, 1825-re az uralkodó 

újra egybehívta az országgyűlést. A gazdaságban jelentkező válságjelek hatására a nemesség 

soraiból mind többen felismerték, hogy a kiváltságaik egy részéről le kell mondaniuk. Teret 

kell engedni a polgári értékeknek a gazdaságban és a társadalomban egyaránt, hiszen ettől a 

haza és a nemzet megerősödése várható a birodalmon belül. Világossá vált számukra, hogy a 

változtatásokat törvényes keretek között, reformok útján kell végrehajtani, úgy, hogy elkerül-

jék a robbanásszerű forradalmat. Amikor ez a gondolkodásmód elterjedt, és a felismerés egyre 

több nemesi agyban gyújtott világot, akkortól beszélhetünk reformkorról. Ennek az időszak-

nak a kezdetét az 1820-as évek végétől számíthatjuk, és az 1848-as forradalom zárja le. 

1830-ban jelent meg Széchenyi István gróf első komoly visszahangot kiváltó munkája, 

a Hitel. Ebben az ország elmaradotságának okaira kereste a választ. Arra a következtetésre 

jutott, hogy a fejlődés akadálya a kiváltságaikhoz ragaszkodó nemesi magatartás. El kell tehát 

törölni az ősiség törvényét. Javítani akart a jobbágyok helyzetén is. Érdekelté kívánta őket 

tenni a munkában, hogy hatékonyabban dolgozzanak, ezért a robot megszüntetését javasolta. 

Programjának fontos pontja volt a közteherviselés gondolata, vagyis hogy a nemesség is 

adózzon. Szerinte a polgári átalakuláshoz szükséges törvényeket az országgyűlésnek kell 

meghoznia. A folyamat, vezető erejének, az arisztokráciát tekintette. Mivel Magyarország 

jövőjét hosszú távon is csak a Habsburg Birodalmon belül tudta elképzelni, meg akarta nyerni 

a bécsi udvar támogatását. 

Ezekben az időkben 

 

„Magyarország agrárország, tradicionális gazdasága a tradicionális szállítás feltét-

elei között működik. A tér legyőzésére kis teljesítményű közlekedési rendszerek (földutak, ke-

vés vízi út) léteznek. A Kárpát-medence ősi közlekedési folyosóin évezredes technikákkal (gya-

loglás, szekerezés, hajóvontatás, úsztatás) végtelenül lassan folyik a közlekedés. A korban 

szervezett szállítással és folyamatosan bővülő hálózattal egyedül a posta rendelkezik […] 

[…] Szerencsés módon a legfontosabb, hagyományos exportcikk a marha. Ez olyan 

árucikk, amely képes önmagát szállítani és karbantartott, járható utak nélkül is eljut a célál-

lomásra [...]”
649

  

                                                                                                                                                                                     

ember egyezkedése és tárgyalásai (kiegyezés) közepette jött létre: „Deák, Andrássy és jómagam‖ Az erről szóló 

törvényt Ferenc József magyar király (egyúttal osztrák császár) 1867. július 28-án szentesítette. A Monarchia 

többnemzetiségű állam volt, nemzetiségei közül a német nyelvű osztrákokon és a magyarokon kívül a fontosab-

bak a különböző szláv népek (lengyelek, ukránok, csehek, szlovákok, szlovének, horvátok, szerbek, bosnyákok), 

a románok és az olaszok voltak. Területe 681 727 km², népessége 52 749 900 fő (1914. év). Az Osztrák–Magyar 

Monarchia területével Európa második legnagyobb méretű állama Oroszország után, népességét tekintve pedig 

Európa harmadik legnépesebb állama volt az Orosz Birodalom és a Német Császárság után. 
649

 Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája (1750-2000). A delizsánok kora 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3leoni_h%C3%A1bor%C3%BAk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bety%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztokr%C3%A1cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
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Az Alföldön és az Északi Középhegységben az XVIII. – XIX. századfordulón két alap-

vető család típust különböztethetünk meg. Egyik a bomlófélben levő, utolsó idejét élő patri-

archális nagycsalád, a másik az uralkodó jellegű kiscsalád.  

A patriarchális nagycsaládban egy családfő irányítása és kizárólagos vezetése mellett – aki 

rendszerint a család legidősebb férfitagja – több generáció él és gazdálkodik együtt osztatlan 

vagyonban. Az együtt élők egyenes ági férfi leszármazottak és családtagjaik. Létszámuk álta-

lában 20–50 fő között mozog, bár a századfordulón a 20 főt meghaladó nagycsalád már nem 

igen akadt. 

A patriarchális kiscsalád – az uralkodó típus – rendszerint a szülőket és gyermekeket fogja 

össze. A gyermekek házasodásuk után kiválnak a családból és önálló életet kezdenek. 

Amennyiben a család magában foglalja a nagyszülőket is, azoknak irányító szerepük alig van, 

hacsak birtokjogiig nem ők a gazdák s ezért házas gyermekeik kényszerű együttélésre szorul-

tak. A kiscsalád létszáma lényegesen alacsonyabb a nagycsaládénál, a gyermekek számától 

függően 2–15 között van. E két alapvető típus között számos átmenetet találunk, amelyek 

többnyire csak ideiglenes együttélési formák, hosszabb időn nem befolyásoljak a munkaszer-

vezet egészét. 

A kiscsalád elterjedési területe elsősorban az Alföld. Itt magyar lakosú községekben a század-

fordulón nem lelhetjük fel a nagycsaládok nyomát. A hegyvidéken azonban a nagy– és kiscsa-

lád váltakozik egymással.  

Térképre vetítve azokat az adatokat, amelyek biztosan igazolják a nagycsalád vagy kiscsalád 

meglétét az Északi Középhegység területén és a közvetlen szomszédságban meghúzódó alföldi 

részeken, öt jól kivehető, egymástól elkülönülő területet kapunk. Legnagyobb az Ipoly–Duna 

vonalától a Sajóig terjedő nagycsaládos terület, mely Nógrád, Heves és Nyugat-Borsod hegy-

vidéki részeit foglalja magában. A nagycsaládok határvonala egyedül Mezőkövesd, Tard és 

Szentistván községeknél nyúlik be az alföldi részekre. Ez a terület megegyezik a palócok, 

illetve matyók településével, melyről régóta vannak adataink a nagycsaládokra vonatkozóan. 

A nagycsalád palócföldi típusát a néprajzi irodalom igen jól ismeri s számos tanulmány vizs-

gálta már meg. 

 

Kis- és nagycsaládos területek  

 

A Miskolc környéki kö-

zségek, valamint a Bódva folyó 

völgye élesen elválik, a palóc 

területektől s itt a századfordulón 

nem találjuk meg a nagycsaládok 

nyomát. Ugyanakkor a Cserehát vidékén a Bódva völgyétől a Hernádig a nagycsaládok újra 

felbukkannak, bár ezek kisebbek, számban nem érik el a palóc nagycsaládokét. 

Az egész Zempléni Hegyvidék magyarországi részén, a Hernádtól keletre eső területen 

isimét kiscsaládok vannak, s még az emberi emlékezetben sem találjuk a nagycsaládokat. 
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A Zempléni Hegyvidékkel határos Bodrogközben hosszú udvarok formájában együtt 

él a nagycsalád egy sajátos, bomlófélben levő típusa a múlt század utolsó harmadában. 

A legelső, országosan elemezhető anyagot ebből a szempontból II. József 1784–1787-

es népszámlálása adja. A Sajó-völgy választóvonal, de egyértelmű, hogy itt már a kiscsalád 

típus a domináns. Ennek ellenére a Cserehát nyugati része és a borsodi barkó községekben 

azonban már a népszámláláskor is igen erős nagycsaládi szervezetet találunk. (Pl. Uppony, 

Bánréve stb.)
650

  

Az országos adatok alapján azt látjuk, hogy a nemzetiségi községekben a nagycsaládok muta-

tószáma jelentős, míg a magyar vagy túlnyornóan magyar településeknél az eredmény egye-

nesen negatív. Bánréve nagyrészt telepített község, amint erre már utaltunk, hiszen a XVIII. 

század végén, a Szentmiklóssyak hoztak ide jelentős Felvidéki munkaerőt, betelepítéssel. 

Amint arról már írtunk, a falvak lakossága nem pusztult el teljesen, a települések va-

lamilyen szinten megőrizték folytonosságukat, hiszen pár éves elmenekülés után eredeti lakói 

tértek vissza az elpusztított községeknek, bár ezek száma sem túlságosan magas. Az túl egy-

szerű megközelítése a dolgoknak, ami számos munkában megtalálható, hogy a teéepüléseink 

itt, teljesen elnéptelenedtek. Ez nem igaz, mert még a legvészterhesebb időkről is vannak do-

kumentumok, amelyek alapján Bánrévét lakott helyként kell tekintenünk.
651

 

A pusztítás azonban mégis lehetőséget adott szláv népesség bevándorlására, akik nagycsaládi 

szervezetben éltek eredeti lakóhelyükön. Itt hasonló viszonyokat találva, ha botladozóbb álla-

potban is, de megőrizték hagyományaikat, s ezek hasonlóak voltak a befogadó falvakéhoz. 

Így a szláv betelepülés, mely nem új falvak telepítését, hanem, a régiek feltöltését jelentette, a 

nagycsaládok konzerválásának irányába hatott. 

A XVI–XVII. század háborúi által okozott, alföldinél lényegesen kisebb pusztulás – itt a mi 

térségünkban – mégis utat nyitott az idegen ajkú betelepülők előtt. Nógrád, Heves és Borsod 

megyék déli részére, de még a hegyvidéki övezetben, a szlovákok húzódnak le. Abaúj, Zemp-

lén megye pedig a szlovákok mellett nagyobb számú ruszin népességet is befogadott. A bete-

lepülők száma azonban nem jelentős, s bár számolnunk kell velük színező erőként, a vidék 

etnikai képét nem tudták megváltoztatni: a magyar lakosság megőrizte társadalmi berendez-

kedésének, hagyományainak folytonosságát. Ebben nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy 

a királyi Magyarországhoz tartozván, sohasem szakadt meg a jogfolytonosság, a hivatalos 

szervek ellenőrzése, joggyakorlata.  

 

,.A királyi területen és Erdélyben megmaradt a régi szervezet, de a röghöz kötés teljes 

súlyával nehezedett a parasztságra." 

 

Mivel a régi jogállapotok, birtokviszonyok sértetlenek maradtak, nyilvánvaló, hogy itt 

az általunk vizsgált legkisebb társadalmi sejtnek, a családnak is szerves folytatását találjuk 

meg egészen napjainkig. A társadalmi állapotok folytonosságán kívül, mely részben megőrző 

                                                           
650

 Szabó László: Munkaszervezetek, és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX-XX. században 
651

 Erre írásos bizonyítékok vannak, amik főleg az adókkal és egyéb pénzügyi dolgokkal foglalkoznak.  
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és konzerváló erő is, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hegyvidéki táj szerepét sem. Ez keve-

sebb életlehetőséget nyújtó, kevésbé erőteljes gazdasági életével, az erdőkkel és hegyekkel 

elzárt, kissé autochton
652

 fejlődésű településeivel szintén erőteljes konzerváló erő volt.  

Számunkra ez rendkívül fontos, mert a családszervezet itt élő formáját ősibb állapot-

nak kell tekintenünk. Amikor a magyarság a nemzetségi társadalom jogrendje szerint hazánk 

területén megtelepedett, az elfoglalt területet vérségi alapon vette birtokba.  

 

.,A magyar falu eredetileg nem, volt más, mint egy vagy több, de egy tőből sarjadzott 

nagycsalád közössége."
653

 

 

Aztán majd ezeknek a családmodelleknek a változásáait rendkívüli mértékben felgyorsítják az 

ipari forradalom fejlesztései. Az emberek, főleg azok, akiknek a családi birtokból a „jusso-

lás” révén nem marad elég föld a megélhetéshez, az iparhoz, bányászathoz, vasúthoz, stb. 

szegődnek.  

Így lesz ez Bánréve és környezetének lakóival is. Egyre kevesebb lesz a földből élő és egyre 

több az alkalmazott és munkás. 

 

A XVIII. század végén elindult ipari forradalom, amely a tudomány, a találmányok, a 

gépesítés révén lehetővé tette, hogy a javakat ezután jól szervezett gyárakban, bányákban, 

üzemekben állítsák elő, gépi erővel, munkásokkal. 

A városi lakosság a munkásság miatt erősen növekszik, fokozatosan tönkremegy a falusi 

kézművesipar, a mezőgazdaság is egyre kevesebb munkáskezet igényel. Kialakulóban a pol-

gárság, amely tudását, tehetségét, sokszor pénzét is viszi a fejlesztésekbe. 

A XIX. században aztán a bányászat, kohászat, ipar és kézművesség, valamint a mezőgazda-

ság, állattartás, erdőgazdálkodás, fafeldolgozás erőteljes fejlődésével létrejön egy olyan hely-

zet, amikor a szállítás már csak valamilyen, korszerű, nagyteljesítményű, időjárástól független 

módon lesz képes ellátni feladatát. Ez pedig a vasút, amely a településnek szerintünk a legna-

gyobb fellendülését biztosította. A vasút egyébként is egy olyan dolog, amely számtalan fej-

lesztést generál maga körül. A gőzmozdonyokhoz szén szükséges, a mozdonyok, járművek és 

a pálya acélanyagokat, öntvényeket követel, a pálya alaépítménye követ, a felépítmény talp-

fákat, sineket, csavarokat… Ilyen módon maga a vasút a bányászat, kohászat, erdészet egyik 

nagy megrendelője és sorban kikényszeríti a szükséges fejlesztéseket is. Ezen túl pedig meg-

oldja az előbb felsorolt iparágak szállítási problémáit is, ami azok fejlődéséhez elengedhetet-

len. 

A gömöri területeken működő bányászat, kohászat, feldolgozóipar az ország szükség-

leteinek csaknem felét biztosítja ekkor! 
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„1843. szeptember 6-án a Gömör megyei Hosszúréten összejöttek az akkori vasterme-

lők, és itt vetődött fel egy új vasfinomító gyár létesítésének a gondolata a tervezett vasutak 

építéséhez. Ez alapozta meg az Ózdi Vasgyár létrehozását.
654

  A mai divatos szóval való „ha-

tástanulmány” készítésekor, a gyárat nem Ózdra, a jelenlegi helyére, hanem Sajópüspöki mel-

lé, a Sajó völgyében kívánták megépíteni, csak később döntöttek másként! [...]”
655

 

 

„[…] 1845. május 15-én létrehozzák a Gömöri Vasművelő Egyesületet (GVE), amely-

nek az Unio és a Coalitio is alapító szervezete.  A létesítendő gyár telephelyéül Ózdot válasz-

tották.  Az addigi fatüzelés helyett már barnaszéntüzelésre és gőzerő felhasználására tervezték 

a gyárat. Az új társulatnál a tőke teljes egészében hazai eredetű volt, a vállalkozásban is csak 

magyarok vettek részt. A GVE nemzeti jellegét különösen hangsúlyozza az alapszabályoknak a 

részvények eladására és vételére vonatkozó pontjai, amelyek megtiltják a részjegyek külföldi 

jegyzését. 

A szabadságharc után a gépi berendezéseitől megfosztott, kitermelt nyersanyag és 

pénz nélkül lévő gyárban csak 1851 elején indult meg a termelés. A csőd szélén lévő, szerény 

termelési eredményt produkáló Ózdi Vasgyárat csak úgy tudták megmenteni, hogy 1852-ben a 

Murányi Unio, a Rimai Coalitio és a Gömöri Vasművelő Egyesület fúziójával létrehozták a 

pénzügyileg erősebb, jogilag egységesebb Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesületet (RVE). 

Az ózdi finomítók azonban nem tudták kezdetben a gömöri kohók összes 

nyersvastermelését feldolgozni, ezért elhatározták egy új finomítógyár létesítését. Az időköz-

ben feltárt barnaszénvagyonra támaszkodva 1865-ben  Borsodnádason lemezgyárat létesítet-

tek […]”
656

 

 

A gyár a Rimamurányi Vasmű részeként meg is épült. Szénnel szintén a RIMA által létesített 

szénbányák látták el, melyek Ózd körül voltak.
657

 

 

Bánréve község környezetét több alkalommal sújtották nagyméretű járványok ezekben 

az időkben és ezekről már leírások is vannak. 

 

„Az 1831-iki nagy kolerajárvány, mely országszerte dühöngött, e vármegyét sem ke-

rülte el. A julius 11-én Pelsőczön megtartott rendes közgyűlésen jelenti be Abaffy Károly első 

alispán, hogy a járvány a szomszédos vármegyékből már ide is átterjedt. Különösen a rima-

parti helységekben és Rimaszombatban szedte nagymértékben áldozatait. A fertőzött helysé-

gekben a vármegye szigorú zárt rendelt el. A beérkezett jelentések szerint Jánosiban 46 beteg 

közül 18, Pálfalván 26 közül 8, Feleden 12 közül 9, Serkén 31 közül 19, Simonyiban 23 közül 
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8 halt el és ezeken kivül Sajópüspökin, Velkenyén, Tótpokorágyon, Rimabrézón, Rimaszom-

batban és Rimaszécsen szintén sokan. 

A vármegye Marikovszky György főorvos jelentése alapján bizottságot választ, mely-

nek kötelességévé teszi, hogy minden kedden és pénteken űlést tartson s a járvány terjedéséről 

kimerítő jelentést tegyen. A fertőzött községekbe a vármegye járványorvosokat küld ki. 

Egyidejüleg felír a helytartó tanácshoz, hogy a rend fentartására, - mert a nép a bujtogatók 

izgatása következtében, különösen a Felvidéken lázong, - katonaság rendeltessék ki. Mivel a 

nép kézi- és szekeres-munkájával kenyerét megkeresni nem tudja, felír a kir. kamarához 

10,000 frt inségkölcsön iránt; addig pedig, míg ez megtörténik, az inséges nép felsegélyezésé-

re a hadi pénztárból kéri kölcsön utalványozását. Ezen kívül a vármegye felkéri a megyés 

püspököt és az ág. és helvét hitvallású szuperintendenseket, hogy a járvány ideje alatt a bú-

csúkat, népes temetéseket és nyilvános ájtatosságokat csak szórványosan, harangszó nélkül s 

a szabad ég alatt tartsák meg. A gyűlések és egyébb összejövetelek a legszigorúbban eltiltat-

nak. A falvakra és helységekre a határon kiállított őrök ügyelnek fel, kik a közlekedést elle-

nőrzik. Az ez ellen vétőket, ha nemesek és tehetősek, 100 ezüst forinttal, ha pedig szegények, 

tömlöczczel büntetik; a nem nemesek kétszerre kiszolgáltatandó 100 botütésre és tömlöczre 

itéltetnek. Koldulás, kéregetés és házalás szigorúan tilos. A heti és országos vásárokat - a 

rozsnyói, nagyrőczei és jolsvai heti vásárokat kivéve - betiltották. Az országútakat szigorúan 

elzárták, ép úgy a szomszédos Nógrád és Borsod vármegyék határait is. Az uti levelek kiszol-

gáltatását beszüntették. Az elhaltakat harangszó és gyászoló közönség nélkül, szekéren vitték 

és temették el. Mivel pedig a katonaság kirendelését és a kért kölcsön folyósítását felsőbb 

helyről nem engedélyezték, a vármegye kimondotta, hogy a saját erejéből és polgári őrséggel 

fogja a rendet fenntartani. 

Az izgatások azonban folyton tartottak úgy, hogy több községben a nép fellázadt az urak ellen. 

A fenyegető és mindinkább terjedő veszély következtében a vármegye újolag katonaságot kért, 

a mit ezúttal meg is kapott. A kiküldött gyalog- és lovas katonaság csapatai megszállták Rozs-

nyót és Dobsinát, továbbá Nadabulát, Nagy-Veszverést, Ochtinát, Nagy-Szlabost, Szentki-

rályt, Pálfalvát, Sztárnyát és Horkát, mint a hol a veszély legnagyobb volt 

Az Abafalván augusztus 23-ikán megtartott gyűlésen jelenti be Eötvös József 

alszolgabiró, hogy Rozsnyón bizonyos Keviczky nevü kóborló patikárius valami port hintett a 

kútba, mire a nép felzúdult és ellene támadt. Keviczkyt kinozni kezdték, mire azt vallotta, hogy 

pelsőczi Hámos József táblabiró felszólítására hintette a port a kútba. A lázongó nép erre 

megrohanta a Madarász-féle gyógyszertárt és Hámos József lakóházát, a hol mindent szét-

rombolt, sőt a város bírájának a házát is meg akarta rohanni, de ebben, az időközben megér-

kezett katonaság megakadályozta. A lázadókat elfogták és a további nyomozásra Marton Já-

nos, Jankó András és Dobos Ferencz táblabirákat küldték ki, oly meghagyással, hogy nem-

csak Rozsnyón, hanem a szomszédos községekben is nyomban fogassák el a bünösöket. A lá-

zadás oly mérveket öltött, hogy a vármegye kénytelen volt a rögtönitélő biróság felállítását 

kérelmezni, s azt első sorban Rozsnyón, Dobsinán és Csomán, és azután mindenütt, a hol a 

lázadás kitört, ki is hirdetni. A rozsnyói lázadásban nagy része volt egy Petro Mara nevü ko-

faasszonynak és egy Szojka nevü diáknak, a kit fel is akasztottak…
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Az 1845-ik évi rossz termés okozta inség a vármegyét nagyobb szabású segély-

akczióra indította. Az 1846. évi januáriusi gyűlésben elrendelték a szűkölködők összeírását és 

megkezdték az adományok gyűjtését. Az így befolyt 3048 frt 34 krt gabonavásárlásra fordí-

tandónak határozván, megvetették a megyei takarékmagtár alapját. Az első kiosztás a községi 

bírák útján történt. A só felemelt árából 12,000 frt kölcsönt kértek a szűkölködők számára, a 

mit azonban a kormányszék megtagadott, mire a vármegye bizonyos kulcs szerint elosztott 

20,000 frt segély-adót vetett ki. Ez évben az adózó nép száma 19,628 volt, mely után az egész 

vármegye területén 64,445 frt 20 1/16 krt hadi adóban és 45,798 frt 40 krt házi adóban vetet-

tek ki és szedtek be. 

1847. január havában a szűkölködők összeírása befejeztetvén, kitünt, hogy a vármegye 

területén 3133 segélyre szoruló egyén van, kiknek 6 havi ellátása 18,798 véka gabonát, 

75,192 frt értékben igényel. A kivetett 20,000 frt már nagyobb részben be is folyt, de ez elégte-

len lévén, a helytartó-tanácstól a hiányzó összegnek a hadi pénztárból leendő előlegezését 

kérték, de eredmény nélkül.”
 658

 

 

„1846-ban a tifusz járványszerűen lépett fel a vármegyében. A novemberi gyűlés meg-

döbbenéssel veszi a hírt, hogy a garami hét helységben táplálékhiány következtében kiütött 

tifusz 1182 egyént ragadott el, 1043-at találtak betegen és 323 árvát írtak össze és vettek 

gondviselés alá. Ugyancsak élelmiszer hiányában a Garamon 724 ló esett el. 1848 elején a 

járvány már átszivárgott a Jolsva völgyébe, sőt Pelsőczre is, hol különösen a rabok között 

dúlt. E szomorú időkben nagy vigaszul szolgált Coburg Ferdinánd herczeg nemes áldozat-

készsége, melylyel, mint azt a februári gyűlésben jelentették, garami uradalmában egymaga 

havonként 5000 frttal járult az inség enyhítéséhez.”
659

 

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének meg-

határozó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.  

 

„… Az 1848. év szabadságszele Gömör-Kishont vármegyét is csakhamar érintette. A 

márczius 20-án Jankovich Antal főispáni helyettes és Szentmiklóssy Antal első alispán elnök-

lete alatt Pelsőczön megtartott rendkívüli közgyűlésen tárgyalják a rendek Szentiványi Károly 

és Darvas Pál követek sürgős tudósítását, melylyel a francziaországi eseményekre és a bécsi 

mozgalomra hivatkozva, utasítást kérnek. Értesítik továbbá a vármegyét, hogy a pártok az 

egymás elleni kűzdelemmel felhagyván, nemzeti párttá alakultak, s kívánságaikat és sérelmei-

ket Ő felsége elé terjesztendő feliratba foglalván, kérik a vármegyét is annak elfogadására. A 

vármegye elfogadja a követek előterjesztését és utasítja őket, hogy „a megye szellemére, a 

dolgok európai fejlődésére figyelmezve, mindazt, mi az alkotmányos átalakulásra, különösen 

pedig Magyarország s a kapcsolt részek és Erdélyország részeinek teljes jog- és teheregyenlő-

ségére nézve megkívántatik, pártolják és necsak előmozditsák, hanem kivívni és életbeléptetni 
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is igyekezzenek úgy, hogy az országgyűlés a törvény által kijelölendő átalakulási téren szük-

séges további működés végett rögtön Pest városába tétessék át. Egyébbiránt mondják ki min-

den alkalommal azt, mikép a nemzet koronás királya iránt minden századok viszontagságai-

ban tanúsított hűséges ragaszkodását, ez alkalommal is, szeretett és nemzetünket szerető feje-

delme s uralkodóháza iránt megtartani s bebizonyítani kívánja és akarja.” 

Ez alkalommal a közgyűlés az események figyelésére és az esetleg sürgős intézkedések 

megtételére bizottságot küld ki, mely az alispán elnöklete alatt a következő tagokból áll: gróf 

Serényi László, báró Vay Alajos,
660

 Szathmáry Király Pál, Abaffy János, Marton János, 

Szentmiklóssy Viktor, Szontagh Lajos, Bodon Antal, Jaczkó András, Kende Sándor, Bornemi-

sza  István, Mumhart János, Ragályi Miksa, Ragályi Ferdinánd, Malatinszky István, Ruthényi 

Bertalan, Ratkó József, Máriássy Béla, Török Adolf, Sziklay Ede, Dapsy Vilmos és 

Jekelfalussy József, Nagy Károly főjegyző, Bodon Ábrahám tiszti főügyész és 5 járásbeli 

főszolgabiró […] 

Ily helyzetben fogadja a vármegye a független felelős magyar miniszterium megalakí-

tásának hírét és a nádori, követi és miniszteri értesítéseket, midőn május 26-án, a pelsőczi 

gyűlésen már megdöbbenve olvassák Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletét, melyben 

arról értesíti a vármegyét, hogy a király Bécset elhagyta, és Insbruckba költözött. Aggoda-

lommal tekint a jövőbe s felhívja a vármegyét, hogy ha szükség lesz reá, szervezzen nemzeti 

őrséget. A közgyűlés a rendeletet magáévá téve, az egyes járásokba biztosokat küld ki szerve-

zés czéljából. Nyomban megalakítja, a nemzetőrségi választmányt s fegyverek beszerzéséről 

gondoskodik; végül feliratot intéz Ő felségéhez, kérve, hogy e veszedelmes időben jöjjön Bu-

dára, hű magyarjai közé […] 

Az izgalmakat még jobban élesztették a Daxner István, Bodiczky Márk, Kellner Sámu-

el, Bakulinyi Mihály, Franciszci János vármegyei, Csipka János, Dolnyán Mátyás, Kuchinka 

breznóbányai mechanikus, Geszner testvérek és egy Lübek nevű polhorai tanító, 

zólyommegyei illetőségű, pánszláv agitátorok hazafiatlan üzelmei, kiknek proklamácziói a tót 

népet a magyarok ellen lázították […] 

[…] Lázas sietséggel foglalkozik a vármegye a nemzetőrség szervezésével, melynek 

1200 tagját a hadügyminiszter látja el fegyverrel, s a kiknek ez nem jut, lándzsát és kaszát 

ragadnak. Az elsők között a legelső Szentmiklóssy Antal első alispán, kit az egész megyei tisz-

tikar követ. 

A szeptember 20-án Rimaszombatban, Szentiványi Károly időközben kinevezett főispán, kirá-

lyi biztos elnöklete alatt tartott gyűlésen már a nemzetgyűlés értesítését és határozatát olvas-

sák, mely szerint a rácz lázadás és horvát pártütés megtörténvén, a haza függetlensége ve-

szélyben van. A ki tehát hazáját, annak függetlenségét és szabadságát szereti, az keljen vé-

delmére; a ki nem akarja a nemzetre a gyávaság bélyegét sütni, az fogjon fegyvert. 

Mint a vulkán tüze, úgy tört elő a jelenlevők kebeléből a lelkesedés, de egyszersmind az elke-

seredés hangja is. A gyűlés kimondja, hogy a kívánt katonaságot kiállítja, az intézkedéseket 

nyomban megteszi és a hadi pénztárból azonnal 1000 frtot rendel az újonczok részére kifizet-
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ni. Szentiványi Károly kijelenti, hogy korára való tekintet nélkül, hajlandó a nemzetőrséget 

vezetni. 

Az október 2-án és 17-én Rimaszombatban tartott gyűléseken még folyton a fegyverkezéssel 

foglalkoznak, sőt november 27-én Pelsőczön is. Ezen a gyűlésen tárgyalják Irányi Dániel 

kormánybiztos és Pulszky Sándor alezredes sürgős értesítését, hogy a hazát minden oldalról 

ellenség támadta meg. A közgyűlés e hírre azonnal elrendelte a nemzetőrség mozgósítását 

[…] 

[…] Az őrsereg két zászlóalj keretébe kerületenként beosztott több századdal alakúlt 

meg.  

A rimaszombati, illetőleg rimaszécsi zászlóalj főparancsnoka gróf Almássy Albert volt, 

segédtisztje Draskóczy Gyula hadnagy, az első század kapitánya Kollmann, a 2-ik századé 

Miklovics Ferencz. Kollmann Schwechatnál elesvén, Samarjay József lépett helyére. Kapitá-

nyok voltak továbbá: Szentmiklóssy Antal első alispán, Széplaky Lajos, Broncs János, Ragályi 

és Sebők, főhadnagy Bodon Antal, alhadnagy Szentmiklóssy Gusztáv és Bornemisza Sámuel, a 

jelenlegi alispán atyja. Tábori pap Tompa Mihály. A tábori zenekart az öreg Radics Marczi 

bandája alkotta.  

A rozsnyói zászlóalj őrnagya Gedeon Miklós nyugalmazott kapitány, hadsegéde 

Bradács Sándor volt főhadnagy. Az első század kapitánya Szegheő Zsigmond, a 2-ik századé 

Schlosser K. Lajos. Az őrsereg főorvosa dr. Kiss Antal. 

A rimaszombati 2-ik század, a melyet Schwechat alá küldtek, 1848. október elsején in-

dult Váczra, a hol fegyvert kapott; Váczról Győrbe, majd Parndorfba és innen a Lajtán inneni 

brucki indóházba vezényeltetett, a hol Görgey fogadta a századot. 

Időközben Almássy őrnagy helyére Sebők kapitány lépett, kit őrnagygyá léptettek elő; 

segédtisztje Putnoky hadnagy lett. A körülbelül 180 főből álló csapat október hó 30-án ért 

Schwechat alá, a hol Móga tábornok 30,000 főnyi seregébe osztatott be. Itt volt már akkor a 

későbbi híres tábornok Kmety György is, ki a rimavölgyi Pokorágy községi ág. ev. lelkésznek 

a fia volt. E században szolgált, mint nemzetőr Kovács József is, jelenleg Rimaszombat város 

egyik tanácsnoka […]”
661

 

 

„A schwechati ütközet. 

A harcztéren a gömöri nemzetőröket a középen állították fel. Előttük a nagyhontiak ál-

lottak csatár-lánczban. Az ütközet reggel 8-9 óra felé kezdődött és délutánig tartott. Mint tud-

juk, e harcz a magyarok vereségével végződött. A gömöriek közül elestek: Kollmann kapitány, 

Harmaczy Lajos, Hegedüs, Antalffy, Szőllőssy és Szentmiklóssy, míg Dancs Lászlónak a lábát 

vitte el egy ágyúgolyó. Késő este a csapat Köpcsényig vonult vissza. Itt történt az az eset, 

hogy a gömöri csapat előőrsei éjjel egy postakocsit fogtak el, a melyben egy öregúr ült. A 

kocsit Pozsonyba kísérték, a hol kisült, hogy az öregúr Bem volt, ki azért jött, hogy szolgálatát 

Kossuthnak felajánlja. A kötelező szolgálati idő deczember hóban letelvén, Kossuth a 

gömöriek hazabocsátását rendelte el, úgy hogy karácsonykor már itthon voltak. 
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Az itthon maradt I. század Samarjay József kapitány vezénylete alatt deczemberben 

indult Kassa felé, hogy a rozsnyói nemzetőrökkel egyesülve, az Eperjes felől betörő Schlicket 

feltartóztassa. Mészáros hadügyminiszter rendeletére előbb a rozsnyói csapatot mozgósítot-

ták, a mely deczember 4-én hajnalban Gedeon őrnagy vezetése alatt indult el. Délután érkez-

tek Tornára, hol a felső-gömöri lovas nemzetőr-csapat, Hanvay Péter kapitány vezetése alatt 

várta őket. Itt csatlakoztak a jolsvai nemzetőrök is Krémel főjegyző vezetése alatt, továbbá a 

pelsőcziek, a tornallyaiak és a putnokiak. Harmadnap értek Budamérre, a hol Schlick 9000 

emberével szemben 10-én vereséget szenvedtek. Ebben az ütközetben a gömöriek közül körül-

belül húszan estek el […]”
662

 

 

Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nem-

zeti mitológia részévé vált. Ugyanakkor a nemzetiségekkelvaló konfliktusok már előrevetítet-

ték a történelmi Magyarország felbomlásának lehetőségét. A magyar forradalom szerves része 

volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott 

el a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy azt csak a 

cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni. 

Az akkori Magyarországon állomásozó gyalogezredek közül a legtöbb tisztet a kassai 

34. a zólyomi és a pozsonyi 2. ezredek adták a forradalomnak. E három ezred több mint száz 

tisztje küzdött a honvédsereg oldalán. Ez annak bizonyítéka, hogy a magyarok, szlovákok és 

németek lakta Felvidék fogékony volt a forradalom ígéretei és vívmányai iránt függetlenül a 

nemzeti sajátosságoktól és kívánságoktól. Nem ültek fel a türelmetlen, minduntalan fegyver-

hez kapdosó nacionalizmusnak, vagy a császári udvar által mesterségesen szított pánszláviz-

musnak. Egy Bécsben kiadott és osztogatott dal, minden szláv fajt felszólít egyenként felke-

lésre a magyarok ellen és az oroszokkal való egyesülésre, ami számukra szabadságot és civili-

záltságot fog hozni.
663

  

Vay Alajos báró, Bánréve birtokosa, ekkor a szabadságharc alatt, a felső tiszavidék vé-

delmére, valamint hadiélelmezésére kinevezett biztos. 

 

„[…] A Galicziából, a haza hívó szavára Magyaroszágba siető Lenkey-féle huszár-

csapat 1848 pünkösd ünnepére Rimaszombatba érkezett, vitéz parancsnoka, Lenkey százados 

vezetése alatt. A csapatot nagy lelkesedéssel fogadták és megvendégelték. A huszárok néhány 

napig pihentek s azután tovább vonultak. […]”
664

 

 

Nézzük egy kicsit részletesebben a térség 1849. februári helyzetét!  
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Schlick császári tábornok  

hadműveletei 
665

 

 

Az egyik legjelentősebb forrás töb-

bek között maga Görgey Artúr tá-

bornok, aki ekkor a feldunai hadtes-

tet vezette. Schlick ccsászári tábor-

nok hadteste ebben az időszakban 

érte el Gömörnek ezt délkeleti ré-

szét. Bánréve és tágabb környzete 

hadszíntér lett, mind a császári, 

mind a honvéd alakulatok számta-

lanszor átvonultak a községen. Találunk majd utalást arra nézve is, hogy a kimerült honvéd 

hadtestek milyen ellátmányon voltak, tehát szereztek ahol tudtak! Más utalások majd rámu-

tatnak arra is, hogy a császári csapatok is ezt tették, de főleg az orosz seregek jeleskedtek a 

fosztogatásokban. Képzelhető tehát, hogy e területeken milyen fosztogatásokra kerülhetett 

ismét sor! 

 1848.december és 1849.február között Schlick tábornok császári csapatai a Szepesség 

irányából vonultak le Sátoraljaújhely és Kassa érintésével, Rimaszonbatig. Az út utolsó sza-

kasza a Sajó felső folyásától, annak völgyében történt. Ez bizony az itt élőket nagymértékben 

érintette, mert a hadrakelt seregek a mindennapi ellátásukat alaposan „kiegészítették” a vonu-

lási területeiken. A császári csapatok aztán uralták e területet egészen az 1849 nyaráig. Bánré-

vének is alaposan kijuthatott a „jóból” ezekben az időkben. 

 

„[…] Gróf Schlik altábornagy csapatai edzett és derék csapatok voltak. […] […[ A 

Schlik-féle hadtest erejét általában 15 000 emberre tették. […]”
666

 

 

„[…] Schlick azonban a branyiszkói csata után időt nyervén hadai rendezésére, a Sa-

jóig nyomult előre, a hová üldözésére Görgey Guyont és Pillert küldötte, a kik február 13-án, 

Szinnél, Schlick utóhadának egy részét meg is szalasztották. Február 14-én a megszalasztott 

utóhad Tornallya felé húzódott, de itt sem nyugodhatott meg, mert Dembinszky oldalba fogta 

és ágyúzással szorította őket Rimaszombat felé. Schlick Rimaszombatban pihent vagy 8 napig, 

a honnan élénk összeköttetést tartott fenn Windischgrätz hadával.                                

Schlick Rimaszombatban az akkori Ratkó-, most Marikovszky-féle házban volt meg-

szállva. Rimaszombatból hadának egy része Losoncz, majd Putnok felé indult, de lőszer hiá-

nyában kénytelen lévén visszatérni, február hó 22-ike körül Pétervásár felé húzódott. […]
667
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„[…[ Február 5-én Dembiński a Kazinczy-hadosztállyal Tiszalöknél átkelt a befagyott 

Tiszán, és először is Miskolcra vonult. Itt 9-én, de legkésőbb a 9-ről 10-re virradó éjszaka 

értesült róla, hogy Schlik gróf altábornagy Kassát a tornai úton odahagyta. 11-én Klapka 

hadtestét (melynek ezentúl I. hadtest lesz a neve) az ellenség üldözéséből visszatérítette Mis-

kolcra, de útközben ismét megváltoztatta annak menetirányát Sajószentpéter és Putnok felé. 

Február 14-én csak a Kazinczy-hadosztállyal támadta meg Schlik hátráló hadtestének zömét 

Tornaljánál. Támadását mindjárt a kezdet kezdetén visszaverték, mire Dembiński Klapka had-

testét az egyidejűleg feloszlatott és az I. hadtestbe beosztott Kazinczy-hadosztállyal együtt 

visszavonta Miskolcra, s onnan a mezőkövesdi országúton előreindította a fővárosok felé; a 

VII. hadtestet pedig szintén Miskolcra parancsolta Kassáról, hogy az I. hadtestet kövesse. 

Kérdés tehát, hogy ha már egyszer meg akarta támadni – és aligha puszta tréfából – a Schlik-

féle hadtestet hátrálása közben, miért nem tette ezt két nappal korábban (február 12-én)? 

Tornalja Miskolctól csak hét mérföldre van; Dembiński február 12-én kényelmesen ott lehe-

tett volna Tornalja előtt. […]” 

„[…] Mikor VII. hadtestünk, mint említettem, két egyenlő erejű oszlopban, egyenlő ma-

gasságban – egyik a Bódva völgyében, másik a kassa-miskolci országúton menetelt, gróf 

Schlik altábornagy Rimaszombatról Putnokon át támadó hadmozdulatot intézett Miskolc felé. 

Dembiński erről idejekorán értesült, a Guyon- és a Poeltenberg-hadosztályt a közvetlenül 

fenyegetett Sajószentpéter felé előnyomulóban igen helyesen összébb vonta, s az Aulich-

hadosztályt is magához hívta Szikszóról, hogy az ellenséget hatásosan visszaverhesse. Ezek 

ellen a rendelkezések ellen nem lehet kifogást emelni […]”
668

 

 

 „[…] 1849. február hó közepe táján 600 főből álló tót önkéntes csapat tört a várme-

gyébe Levatovszky ezredes vezénylete alatt s elfoglalta Tiszolczot. E csapat feladata volt a 

vármegye felvidéki tótajkú népét fellázítani s minél több zavart okozni. A Hurbanistáknak feb-

ruár hó vége felé sikerült Murányt is elfoglalni. Szentmiklóssy alispán rendeletileg intézke-

dett, hogy a pelsőczi, jolsvai, nagyrőczei, kövi és ratkói nemzetőri századok febr. 25-én 

éjtszakára Nagyrőczére gyűljenek össze, és hogy ő maga is a balogi és vágvölgyi két század-

dal oda fog érkezni. De nem érkezett meg és ez a körülmény a Rőczén összegyűlt 450 főből 

álló, rosszul fegyverezett nemzetőr-csapatot a legválságosabb helyzetbe juttatta. 

A vidék és Rőcze város lakosságának nagy része Hurbán-érzelmű volt. Ezek folytonos 

összeköttetésben állottak az egy órányira fekvő Hurbanistákkal, s ha ezek a nemzetőrség hely-

zetét megtudják, megsemmisíthették volna a kis csapatot. E válságos helyzetben hadi tanácsot 

tartottak s Latinák Rudolfot, mint a ki e vidéket a legjobban ismeri, bizták meg a hadi terv 

elkészítésével és az ütközet vezetésével. 

Latinák Rudolf, a ki ma is él, friss emlékkel mondja el ezeket az eseményeket. Este 8 

órakor összehívta a tisztikart s kijelentette, hogy vagy vissza kell vonulniok Jolsvára, a mi 

szégyenletes dolog volna, vagy pedig az alispánt be nem várva, a Hurbanistákat meg kell tá-

madni. A tisztikar Latináknak ez utóbbi indítványát elfogadva, másnap reggel 9 órakor a 
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nemzetőrök nagy gyorsasággal Murány alatt termettek és a Hurbanistákat minden oldalról 

körülkerítve, megszalasztották. Különösen Porubszky Imre és Madarász János jolsvai lovas 

nemzetőrök nyolczadmagukkal és még 40 gyalogos nemzetőr tüntek ki személyes bátorságuk-

kal. A Hurbanisták először Tiszolcz felé menekültek, de útjok el lévén zárva, a Garam felé 

fordultak vissza. Midőn itt is a nemzetőrök tüze fogadta őket, a murányi hegyeknek menekül-

tek. 16 halottat és 38 sebesültet hagytak hátra és a nemzetőrök 180 szuronyos fegyvert szedtek 

fel utánuk. A magyarok közül egy pelsőczi nemzetőr sebesült meg, a kinek jutalmul a kormány 

1000 ezüst forintot küldött. […]” 

„[…] A Hurbanisták
669

 csapata már ekkor a vármegye területén garázdálkodván, Ri-

maszombaton kétszer vonult át. Görgey ennek hírét vevén, Tokaj alul Beniczky Lajos őrnagyot 

küldte ki megfékezésükre. Beniczky 600 főnyi gyalogsággal, 32 huszárral és 2 hatfontos ágyú-

val érkezett márczius hó 22-én Rimaszombatba. Itt azonban megtudva, hogy Losonczon 23-

ára várják az osztrákokat, 23-án reggel elindult, és Osgyánban biztos hírt kapván a 

Losonczon táborozó osztrákokról, még aznap éjjel megrohanta és szétverte őket. A győzelem 

után Rimaszombatba tért vissza és 4 napi pihenő után Miskolcz felé vonult el. Április 1-én 

már a Szepességben harczol, hol serege a gömöri önkéntesek 3 századával szaporodott, a kik 

között a nagy művészt, Izsó Miklóst is találjuk.[…]”
670

 

 

Görgey tábornok serege 1849. 04. 10-én Vácnál megverte a császári csapatokat. Innen 

tovább indultak Losonc, Rimaszombat, Miskolc irányában. Ez a hadjárat a Rima – és Sajó – 

völgyén át vezetett, így Bánrévén át is vonultak a honvéd csapatok. Görgey 1849. július 23-án 

ért Miskolcra.  Időközben Ferenc József császár segítséget kért az orosz cártól, akinek csapa-

tai az akkori orosz birodalom által uralt lengyel területről, Szilézia irányából, három hadosz-

lopban megkezdték a Felvidék elözönlését. Ez bizony a vég kezdetét jelentette! A mi területe-

inkre Grabbe cári tábornok csapatai vonultak be Alsókubin, Besztercebánya, Zólyom, Losonc, 

Rimaszombat, majd Bánréve, Miskolc útvonalat követve.  

 

[…] Azonban 1849. július 15-én Vác térségében szembe találja magát hadereje Zass 

tábornok ezredeivel. Elzárták előle a Gödöllőn át a Tiszántúlra vezető utat. Görgey hirtelen 

elhatározással váratlan lépésre szánta el magát. Július 17-re virradó éjjel otthagyta a kétsé-

ges kimenetelű váci csatát, és seregével északnak fordult, hogy megkerülve a Cserhát, Mátra 

és a Bükk vonulatait Balassagyarmat, Losonc, Rimaszombat útvonalon, Putnokon át elérje 

Miskolcot, illetve Miskolc alatt Felsőzsolcánál a Sajó átkelőhelyeit, hídjait, majd innen to-

vábbhaladva Tokajnál jusson át a Tiszántúlra, Nagyváradra. […]
671
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„[…] Görgey hadteste Vácz alól, Nógrád vármegyén keresztül, július 19-én jött Rima-

szombatba. A sereg elrongyolva és kiéhezve érkezett meg. Görgey pedig előbb Losoncz-

Apátfalván kipihenvén magát, másnap, nehéz fejsebével, serege egy részével jött Rimaszom-

batba. […]
672

   

 

„  […] Attól a pillanattól fogva, amikor VII. hadtestünk a Lókos-patak jobb partján fel-

vonult, egészen a július 20-ról és 21-re virradó éjszakáig egyáltalán nem vettem részt a had-

sereg vezetésében. 16-án este óta ugyanis megint személyesen vezettem a hadsereget és irá-

nyítottam mozdulatait, és szolgálati kötelességeim teljesítése közben minden testi erőmet meg 

kellett feszítenem a július 16-ról 17-re virradó éjszaka. Fejsebem állapota ismét rosszabbra 

fordult. Már 18-án reggel teljesen szolgálatképtelen voltam, és mint említettem, az is marad-

tam még két napig. […] 

„  […] Abban a szolgálatképtelen állapotban, mely rajtam már július 18-án reggel erőt 

vett, vittek még aznap Losoncra, másnap pedig Rimaszombatra. Július 19-én estétől 21-én 

reggelig itt maradtam. Huszonnégy órai folytonos nyugalom testi szenvedéseimet annyira 

enyhítette, hogy főparancsnoki kötelességemnek legalább részben megint meg tudtam felelni – 

amennyire olyan rendkívüli körülmények közt, mint az akkoriak, nagyobb testi s szellemi meg-

erőltetést még nem bíró állapotomban egyáltalán tehettem. […]
673

 

 

Július 25-én az orosz csapatok a Sajó északi részéig vonultak. A magyar seregek ahol 

tudtak megpróbálták megállítani az orosz túlerőt 

 

„Az orosz hadak betörésének hírét megdöbbenéssel fogadta a vármegye lakossága és 

aggodalommal tekintett megjelenésük elé…”
674

 

 

[…] Nem sokáig kellett várakoznia, mert júliusban az orosz hadak előcsapata, Szassz 

tábornok vezénylete alatt Rimaszombatban megjelent, de a legszebb rendben vonult át a váro-

son és dél felé távozott. Azután Grabbe orosz tábornok érkezett meg, s miután embereit a la-

kosság jól megvendégelte, néhány napi táborozás után, Bátkán át Tornallya és Beje tájékára 

húzódtak. […]
675

 

 

 Egyes visszaemlékezések szerint Rimaszombatban 1849 júliusában próbálta meg el-

kezdeni az első egyezkedéseket Görgey az oroszokkal. Mindezt pusztán időnyerési célokkal, 

hogy seregét a Tiszántúlra vezethesse. 
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Grabbe orosz tábornok ez alatt Losoncon táborozott, Chrulew ezredes pedig Losonc-

Apátfalva környékén, a honnan csakhamar 2 tisztje érkezett lóháton és Görgeyhez ment. A két 

tiszt megjelenéséből és abból a körülményből, hogy Chrulew hada folyton Görgey nyomában 

volt, anélkül, hogy megütköztek volna, már az alkudozások megkezdésére lehet következtet-

ni. 

Amíg Grabble tárbornok tornalja környékén táborozott seregtestei között futárokkal tartotta a 

kapcsolatot. Ezek küzül egy tisztet, polgári személyek lelőttek. Ezt követően az orosz pa-

rancsnok Rimaszombat város feldúlását határozta el. Később, a magyar hatóságok hathatós 

nyomozására való tekintettel, ettől elállt, de Losonc felé vonulva ott megpihent és csapatainak 

szabad rablást engedélyezett. A megszállt területek lakossága alaposan megsínylette az oro-

szok jelenlétét.  

 

[…] Ez időben történt Losoncz feldúlása
676

 Grabbe csapatai által. Losonczra Rima-

szombaton át vonult és itt pihenőt tartva, seregének a város határában szabad rablást enge-

dett, azután tovább vonult. […]
677

 

„Július 21-én, reggeli 2 órakor ismét egy levelet küldött Görgey Rüdigerhez és 

Paskievicshez; ezt egy óra múlva a második követte. Katlarow kapitány és Rüdiger hadnagy 

útján Chrulew terjesztette Görgey elé a fegyverletétel pontjait, a melyre Görgey Paskievicshez 

a következőkben válaszol: 

"Főhadiszállás Rimaszombat, 1849. július 21-én reggeli két órakor.  

Azon ajánlatra nézve, melyet nekem a két meghatalmazott: Katlarow kapitány és 

Rüdiger hadnagy most Chrulew ezredes által az orosz császári és a belföldi, az én vezetésem 

alatt álló csapatok között a megkötendő békére nézve tettek, van szerencsém egyelőre a követ-

kezőket válaszolni.  

Először: nem tudom, tanácskozhatom-e tábornokaimmal és csapatparancsnokaimmal 

a nekem tett béke feltételein egy vagy két napig s én tehát határozott választ azonnal nem 

küldhetek.  

Másodszor: Ezen határozott válasz elküldéseig fegyverszünet lenne kötendő azért, 

mert csapataim előtt a katonai értekezlet ezen módja teljesen ismeretlen, miért is én a magunk 

részéről az ellenségeskedés megszüntetéséért a felelősséget magamra nem vállalhatom, s mint 

katona és hadvezér becsületemet koczkára nem tehetem: szükségesnek tartom azért határozott 

válaszom megérkeztéig a fegyverszünetet köszönettel visszautasítani s csak annyit várok, hogy 

parlamentairjeimet épen oly emberileg és a hadi szokások szerint fogadják és engedjék vissza-

térni, a mint az a mi részünkről az orosz császári parlamentairekkel történt. A fent nevezett 

parlamentaireknek az orosz táborba való közvetlen visszaérkezése után kezdetöket veszi az 

ellenségeskedés szokott természetes útja.  

                                                           
676

 Egy orosz futártiszt lelövése kapcsán először Rimaszombatot akarták felégetni, aztán ettől eltérve, Losoncon 

álltak bosszút. 
677

 Borowszky: Magyarország vármegyéi. Gömör-Kishont 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

341 

Harmadszor: A békeajánlatra vonatkozó határozott válaszomat, a mennyire lehetsé-

ges, huszonnégy, legfeljebb negyvennyolcz óra alatt két tisztem által Chrulew ezredesnek el 

fogom küldeni.  

Negyedszer: Magyarhon összes országai érdekében megköthető békére nézve négy-

szemközt elmondtam véleményemet idő és mód tekintetében Katlarow kapitánynak.  

Görgey Artúr, magyar tábornok."
678

 

 

 […] – De ön ezt az irányt már nem sokáig követheti – vetette közbe Kotljarovszkij ka-

pitány félreismerhetlen sietséggel –, mert ön erre halad – s ekkor ujjával az asztalra vonala-

kat rajzolva magyarázta-, és itt jön Rüdiger, itt Cseodajev, itt pedig Grabbe. Rajzai tökélete-

sen egybevágtak egyrészt azzal a hírszerzőjelentéssel, hogy az északi orosz seregtest (Grabbe) 

a bányavárosokból Losoncra tart; másrészt az ellenséges üldözés ellankadásából merített 

föltevésünkkel, hogy az orosz zöm egy része (Rüdiger) Balassagyarmatról délnek letérve Pé-

tervására felől fordul ellenünk, míg a zöm többi része (Cseodajev) Miskolcnál akarja elállni 

az utunkat. A rajzok megegyezése az ellenséges haditervvel kapcsolatos feltevéseimmel nem 

lehetett puszta véletlen. […]
679

 

 

„[…] E tárgyalások, alkudozások és ajándékváltások alatt a sereg a következő mozdu-

latokat hajtotta végre; Pöltenberg a VII. hadtesttel, mint a sereg elővédjével, július 21-én haj-

nalban Rima-Szécsen át Dubicsányba menetelt; ezt a III. hadtest Putnokig, az I. hadtest pedig 

hátvéd gyanánt Rima-Szécsig követte, Putnokon értesült Görgey, hogy Miskolcot az oroszok 

tartják megszállva, minek folytán elhatározta, hogy a VII. és III. hadtesttel Miskolc megvéte-

lére indul, mialatt az I. hadtestnek a Losonc felől utánnyomuló ellenséget kellett, Dubicsány 

és Vadna között a Sajón való átkelésben meggátolni. Ha a miskolci támadás nem sikerülne, ez 

esetben Görgey seregét Szikszón és Megyaszón át szándékozott Tokajba elvezetni. Ezen elha-

tározáshoz képest július 22-én a VII. hadtest zöme Sajó-Szent-Péteren át Ecseg mellé vonult, 

egy 3 zászlóaljból, 4 lovas századból és 1/2 ütegből álló oldaloszlop pedig Edelényen át 

Zsilizre vette irányát, mely előcsapatjaival Szikszót és Sajó-vámost szállotta meg; ezzel 

egyidejüleg a jobboldalban egy 2 zászlóaljból, 4 lovas századból és 1/2 ütegből álló oszlop 

Sajó-Keresztúrig tolatott előre, hogy onnan a szirma-besenyői és arnóthi átjárókat tartsa 

szemmel. Ez utóbbi oszlopnak egyik lovas századát Görgey hirszerzés céljából Miskolcra kül-

dötte, mely csakhamar azzal az örvendetes hirrel tért vissza, hogy az oroszok a várost és kör-

nyékét már július 20-án odahagyták; egyidejüleg az egyik megbízható kémtől jelentés érkezett, 

hogy Tokajt magyar csapatok tartják megszállva. Ily körülmények között a VII. hadtest még 

aznap megszállotta Miskolcot, elővédjét pedig Csaba és Görömböly között állította fel. A III. 

hadtest e napon Sajó-Szent-Péterig, az I-ső, miután a dubicsányi Sajó-hidat maga mögött 

fölégette, Vadnáig jutott. […]”
680
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„[…] Görgey három hadtestének 27 ezer emberével és sok ezer civil július 21-én éri el 

Dubicsány és Vadna között a Sajót, s itt egy gyorsan mozgó rész átkelt a folyón, s a bal parton 

a fősereggel párhuzamosan haladva biztosította Görgeyt egy Kassa irányából érkező váratlan 

támadástól. 

A fősereg Sajószentpéteren át Miskolc alá ért, felderítői jelentették, hogy nincs orosz 

csapat a városban, mert az itt hagyott 4-5 ezer fős orosz őrség két nappal ezelőtt elhagyta a 

várost és Mindszent, Csaba és Görömböly községeken át (e falvak Miskolctól különállóan 

léteztek akkor) dél felé vonult. […]”
681

 

 

[…] Július 21-én VII. hadtestünk Dubicsányra, a Sajó átkelőpontjára, az I. pedig 

Rimaszécsre ért, anélkül hogy az első ellenségre bukkant volna, vagy a másikat az ellenség 

utolérte volna. A putnoki főhadiszállásra olyan hírszerző jelentés érkezett, hogy Miskolcot 

ellenséges őrség tartja megszállva. Erre a hírre elhatároztuk, hogy a VII. és III. hadtest meg-

támadja Miskolcot, az I. hadtest pedig megakadályozza a minket Losonctól fogva követő orosz 

hadoszlop átkelését a Sajón Dubicsány és Vadna közt, s ezért csakis eddig a pontig követi a 

másik két hadtestet. […] 

[…] Hadseregünk tehát július 22-én átlépte a Sajót Dubicsány és Vadna közt, s a folyó 

jobb partján a VII. hadtest Sajószentpéteren át egy mérföldnyire megközelítette Miskolcot. A 

III. hadtest a főhadiszállással, a hadseregvonattal és a polgári menekülők szekérkaravánjával 

Sajószentpéterig, az I. hadtest pedig Vadnáig haladt előre. Ezt a menetünket a Sajó bal part-

ján a VII. hadtest egy oszlopa kísérte, előcsapatait balra a kassai országúton Szikszóig, jobb-

ra pedig a Sajó keleti ágának sajóvámosi hídjáig tolva előre; főoszlopunk előcsapatai eköz-

ben felderítést hajtottak végre a Sajó nyugati ágának szirmabesenyői, keleti ágának arnóti 

átkelési pontja, és végül maga Miskolc ellen.  

A felderítés azzal a váratlan eredménnyel zárult, hogy Miskolcot és környékét az ellen-

ség már július 20-án odahagyta – és egyidejűleg arról is jelentés érkezett, hogy Tokajban 

magyar csapatok állnak; VII. hadtestünk tehát Miskolcot, a tőle délre, a gyöngyösi ország-

úton lévő Mindszent és Csaba helységeket és a nyugatra fekvő Diósgyőrt is még július 22-én 

megszállta, másnap pedig (23-án) a következő hadmozdulatok történtek meg: 

A VII. hadtest bevonta kikülönített oszlopát a Sajó bal partjáról, és Hejőcsabától dél fe-

lé nyomult elő, mégpedig zömével a gyöngyösi országútnak addig a pontjáig, ahol a Mályiba 

és Nyékre vivő kocsiút balra elágazik, előőrseivel pedig egyfelől ezen az úton Nyékig, másfe-

lől (az országúton) Harsány közeléig. 

A III. hadtest a főhadiszállással Sajószentpéterről előbb Miskolcra, majd a kassai or-

szágúton Felsőzsolcánál a Sajót átlépve a bal parton lefelé Alsózsolcáig nyomult. A III. had-

test legközelebbi feladata az volt, hogy a Sajót Ónodtól (ahol az a Hernáddal összefolyik) föl 

Arnótig (Felsőzsolcán túl) megszállja. […] 
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[…] Az I. hadtest Vadnáról Sajószentpéterig jött; egyik fele itt is maradt a hadsereg 

hátvédjeként; másik fele legott átkelt a Sajón, kelet felé Szikszóig haladt, és Arnóttól fölfelé 

tartotta szemmel a folyó vonalát.  

A hadseregvonat a polgári sorsú menekülők szekérvárával együtt a sajószentpéteri tá-

borból Sajókeresztúron, Szirmabesenyőn és Arnóton át Ongára vonult, Gesztelynél pedig egy 

híd építéséhez is hozzáfogtunk. Ennek elkészültével a menekülők szekérhada s a hadseregvo-

nat társzekereinek nélkülözhető része parancsot kapott, hogy Tokaj felé Szerencsig szakadat-

lanul folytassa útját. […] 

[…] Ebből a minden másnál valószínűbb föltevésből kiindulva, elkészültünk rá, hogy 

már a Sajónál, talán Dubicsány és Vadna közt – de Miskolcnál minden bizonnyal – ellenál-

lásra fogunk találni. És lám, Miskolcot is üresen találtuk, s ugyanakkor arról is értesültünk, 

hogy egy 4–5000 emberből és több ágyúból álló orosz hadoszlop Miskolc mellől már július 

20-án elvonult dél felé, amikor elővédünk még csak Rimaszombaton állt. […] 

[…] el voltam szánva, hogy az I. hadtestet Miskolcnál, ennek a hadászati pontnak a 

Rimaszombat felől utánunk nyomuló ellenséges hadoszlop elleni biztosítására, hátrahagyom 

[…] 

[…] a Rimaszombat felől közeledő orosz seregtest elleni biztosítására az I. hadtest fele 

Sajószentpéteren maradt. Diósgyőrt is megszállva tartotta a VII. hadtest egy különítménye, 

mint ahogy általában hadseregünk július 23-i állásai is változatlanok maradtak másnapra, 

július 24-re. […] 

[…] Most aztán az I. hadtestnek azt a felét is, amelyet július 23-án a hadsereg utóvéd-

jeként, 24-én pedig a VII. hadtest hátrálási vonalának fedezésére Sajószentpéteren hagytunk, 

hasonlóképpen a Sajó bal partjára rendeltük, hogy egyesüljön a Szikszónál álló fél hadtesttel; 

Nagysándor tábornoknak feladata az volt, hogy egyelőre a Putnok felől hadseregünk jobb-

szárnya elleni támadás visszaveréséről az egész I. hadtesttel álljon meg Szikszónál, és úgy, 

mint eddig, biztosítsa az Arnóttól fölfelé Sajóvámosig terjedő folyamszakaszt […]”
682

 

 

Néhány gondolat az orosz seregek fosztogatásairól. 

 

„[…] A Görgey csapatai után bevonuló orosz sereg tovább növelte a veszteséget, ra-

boltak, pusztítottak, feldúlták a határt, ölték az állatokat […] 

[…] lakóházunkat feldulták s mindenünktől megfosztottak, a szó teljes értelmében 

öszve romboltak és törtek minden bútort – tükröket – porcellánt, üveget. Kamarából, 

pintzékből kiürítettek – az ágyból a tollút kieresztették – életet, szénát elpusztították – 7 arab 

ökröt, 200 darab juhot –19 darab lovat elvittek az udvarból […]”
683
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Hadműveletek 1849 06.-08. 

 

Ekközben a gömöri községekből 

számosan álltak be a honvédsereg-

be, valamint a nemzetőrségbe. 

A Sajó völgyén az orosz cári csapa-

tok tehát Görgey és serege nyomá-

ban voltak. 

Dubicsány mellett 1849. július 21-

én Görgey Artúr csapatai a 

Zsuponyó-patak mellett harcoltak az 

orosz cári csapatok ellen. Az eleset-

teket közös sírba temették, melynek ma is láthatók felszíni nyomai.
684

 

A csatározások a Sajó-völgyén az oroszok előrenyomulásával folyamatosan történtek. Az üt-

közetek a miskolci, felső-, alsózsolcai, arnóti, buskai, szirmabesenyői határokban folytak. 

Alsózsolcaa község mellett folyt ütközetben a magyarok megfutamították az orosz sere-

get. Görgey Artúrnak két napig a faluban volt a főhadiszállása. Jókai Mór írásaiban ír 

a Sajó folyó alsózsolcai szakasza mentén zajló összetűzésekről. Itt Gózon Lajost „zsolcai 

hős”-ként örökíti meg.
685

  

 

 Néhány adalék a szabadságharc bukása utánról: 

 

 „[…] 1849. szeptember hó 14-én azonban Pelsőczön Szentmiklóssy Antal alispán el-

nöklete alatt ismét együtt ülnek a rendek és mély megilletődéssel veszik tudomásul, hogy a 

magyar kormány megszünt lenni.”
686

 

 

 A világosi fegyverletétel után kezdetüket vették az üldözések. A vármegyét zsandá-

rokkal rakták meg, a magyar szót elnyomták és megkezdték a hajszát nemcsak azok ellen, a 

kik a szabadságharcban részt vettek, hanem minden – szerintük – legtávolabbról is „gyanús" 

hazafi ellen. 

Maga Jókai Mór is a világtól „elzárt”, kis faluban, Tardonán bujdosott a megtorlás elől. Bán-

révének is volt egy neves bujdosója (bujdosói), akiket báró Vay Alajosné rejtegetett! 
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század önként jelentkező honvéddel átgázolt a Sajó jobb oldalára, s ott meglepte az erősen tüzelő orosz üteget, 

mely megriadva visszavonult.  
686

 Komáromy István: Gömör és Kishont vármegye története 
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 „[…] Baradlay Richárd eszményített alakjában szép számmal lelhetők fel az 1848-as 

Dessewffy Dénes
687

 vonásai. Dessewffy Dénes (1828–1898) 1848 nyarán a Nádor huszárez-

red kadétja volt; majd augusztusban hadnaggyá lépett elő. A huszárok második csoportjával, 

mint azok egyik vezetője szökött haza, és itthon Kossuth azonnal – okt. 13-án – másodosztályú 

kapitánnyá nevezte ki. Szolgált a 24, a 18. majd a 12. huszárezredben, hamarosan elnyerte az 

első osztályú kapitányi, majd alig 21 éves korára az őrnagyi rendfokozatot. A szabadsághar-

cot Görgey seregében, legendás hősiességgel küzdötte végig: Branyiszkónál átlőtt lábbal is 

tovább csatázott; a Vág-menti harcokban mutatott vitézsége miatt megkapta a csak kevesek-

nek adományozott katonai érdemjel III. osztályát; 1849. jún. 16-án pedig Csornánál a Had-

ügyminisztérium hivatalos közleménye szerint „mellébe nyert dsidaszurás dacára még két 

támadásban vett részt”, és egységével visszaverte az ulánusok rohamát. Itt oly súlyos sebbel 

maradt a csatatéren, hogy halottnak hitték, „de hű szolgája kikereste az egymásra hányt hul-

lák tömegéből”. Világos után a haditörvényszék, mint szökevényt, halálra ítélte, és in 

effigie
688

 fel is akasztotta. 1850 tavaszáig Bánrévén bujkált, majd Genfbe szökött, ahol fele-

                                                           
687

 A bújtatás természetesen nem a véletlen műve! A báró Vay család és a Dessewffy család rokonságban volt 

egymással. Dessewffy Dénes 1828-ban született Alsó-Zsolcán, március 9-én keresztelték Margonyán, Sáros 

vármegyében. A Cserneki és Tarkeői Dessewffy nemzetség margonyai (lutheránus) ágának sarja, Dessewffy 

Tamásnak és második feleségének. Antalfalvi Sólyom Júliának második gyermeke volt. Két testvérével, Gyulá-

val és Zsigmonddal, ő is katonai pályára lépett. A Nádor-huszárezredben 1848 augusztusában hadnaggyá nevez-

ték ki. Ez az ezred akkor Csehországban állomásozott. Része volt a prágai forradalom leverésében, miután pedig 

Windisch-Grätz az ott állomásozó magyar ezredeket nem engedte haza, sem a tisztek nyugdíjazási kérelmét nem 

fogadta el, századosával, Sréter Lajossal megegyezett, hogy hazaszöknek. Meggyőződve a kun legénység kitűnő 

magyar érzéséről és hangulatáról, a még hozzájuk csatlakozott Szentpétery Tamás hadnaggyal és mintegy 500 

nádorhuszárral, 1848. október hó 5-én éijel hazaindultak. Szökésük azonnal feltűnt s Ilakonitzból állandó üldöz-

tetés közben Zebrák– Pisek–Moldanstein – Schwarzbach –Schrems– Eggenburg –Stockerau – Hohenau és a 

pozsonymegyei Szent János községen keresztül, 7 nap alatt értek sok harc, éhség és szenvedés után Pozsonyba. 

A szabadságharc 52 csatájában vett részt. Csornán súlyosan megsebesült, azt hitték, hogy halott, de hű szolgája 

kikereste az egymásrahányt hullák tömegéből s megmentette az életnek. Három héttel utóbb résztvett már másod 

unokabátyjának, Dessewffy Arisztid tábornoknak Budapesten 1849. július hó 5-én Szinyei Merse Emmával 

megtartott esküvőjén, mint tanú. 21 éves korára őrnagyi rangig emelkedett. Az osztrákok halálra ítélték s „in 

effigie" felakasztották. A katasztrófa után egy ideig Bánrévén, báró Vay Alajosné menedéket nyújtó házánál 

bujkált, 8 tiszttársával együtt, ahonnan 1850. év tavaszán Genfbe szökött. Genfben 1855. április 22-én feleségül 

vette a hugenotta származású Jourdan Adélét, egy nagyműveltségű, előkelő és gazdag leányt, Jourdannak, 

Napoleon tábornokának unokahúgát. Genfben óragyárat alapított. 1859-ben, amikor az olaszok háborút indítot-

tak az osztrákok ellen, s reményleni lehetett, hogy az olaszokkal szövetségben fegyveres erővel vívhatjuk ki a 

magyar szabadságot, Kossuth megbízásából azt a feladatot kapta, hogy szervezzen Szabolcsban és a kunságon. 

ahol ismerték őt. két huszárezredet. A villa-francai gyors békekötés folytán cselekvésre nem került sor. 1865-ban 

kegyelmet kapott és visszatért hazájába. Budapesten telepedett le, s hivatalt vállalt a Magyar Földhitelintézetnél. 

1866. évi szerepléséről számol be itt közölt naplója. 1867-ben egy cikket írt a „.Hon" c. folyóiratba, amelyben a 

debreceni csata részleteire derít világosságot. Ezidőben több birtokot vásárolt, így Gödön, s a Zemplén megyei 

Legenyén s Oroszpatakon. 1875. február hó 5-én eltemeti Genfben hirtelenül elhúnyt feleségét, akivel példás 

szép házaséletet élt. Házasságából 5 gyermeke született, Aristid, Árpád és Emma (a többiek?), akiről e naplóban 

is említést tesz. Dessewffv Dénes 1898. február hó 5-én halt meg kígyómarás következtében Budapesten. Nem 

volt politikus, észjárása nyilt, egyenes, őszinte: ízig-vérig katona volt. Veszélyt nem ismert, hazájáért minden 

kockázatot vállalt s életét minden pillanatban kész volt érte feláldozni. Hadtörténelmi Közlemények 1940. évfo-

lyam (41. kötet. Budapest, 1940) Hadtörténelmi okmánytár Dessewffy Dénes 1866-i naplója (Közli: Dessewffy 

Sándor dr.) 87. p. 
688

 Képmásában, alakjában. A kifejezés egy cselekményt fejez ki (általában, kivégzést), amelyet nem konkrétan a 

cselekmény alanya szenved el, hanem annak képmása, jelképes ábrázolása. Ezt a kifejezést a jogtörténelem fo-

lyamán a középkor végétől a XIX. század második feléig a következőképpen használták: amikor a halálraítélt 

szökésben volt, vagy már haldoklott, jelképesen a képmásán hajtották végre a halálos ítéletet. In effigie felakasz-

tani, vagy megégetni egy olyan végrehajtása volt az ítéletnek, amikor a távollévő elítélt képét akasztották fel, 

égették meg máglyán, vagy fejezték le a nyilvánosság előtt, a XVIII. században az elítélt táblára írt nevét a hóhér 

felszegezte a bitófára. Szokásban volt a temetés is magas rangú személyiségek esetében, hogy időt nyerjenek a 
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ségül vette Napóleon tábornokának, Jourdannak gazdag unokahúgát: Jourdan Adélt, és óra-

gyárat alapított. Részt vett az emigráció mozgalmaiban, 1863-ban azonban amnesztiával visz-

szatért Magyarországra, és a Magyar Földhitelintézetnél vállalt hivatalt.”
689

 

 

 Tompa Mihály
690

 kétszer is hadbíróság előtt állt „A gólyához” című hazafias verse 

miatt. 

 

„Megenyhült a lég, vídul a határ, 

S te ujra itt vagy, jó gólya-madár! 

Az ócska fészket megigazgatod, 

Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. 

 

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 

Csalárd napsúgár és siró patak; 

Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet, 

Az élet fagyva van s megdermedett. 

 

Ne járj a mezőn, temető van ott; 

Ne menj a tóba, vértől áradott; 

Toronytetőkön nézvén nyughelyet: 

Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet. 

 

Házamról jobb ha elhurcolkodol, 

De melyiken tudsz fészket rakni, hol 

Kétségbesést ne hallanál alól 

S nem félhetnél az ég villámitól? 

                                                                                                                                                                                     

temetés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos előkészületekre. Gyakran előfordult ilyen esetben, hogy 

ábrázoláshoz olyan bábut használtak, amely az illető személy halotti maszkját viselte. Id. Andrássy Gyula grófot, 

(a kiegyezés utáni első magyar kormányfőt) 1851-ben távollétében halálra ítélték, és jelképesen (in effigie) fel-

akasztották a szabadságharcban való részvételéért. (A gróf ekkoriban kisebb megszakításokkal Párizsban élt, 

élénken részt vett a társasági életben. (Mivel kora egyik legszebb férfijának tartották, a párizsi hölgyek a „szép 

akasztott‖ (le beau pendu) néven emlegették.) Ilyen módon - in effigie - végezték ki Kossuth Lajost is 1851. 

szeptember 22-én, Pesten. A dolog érdekessége, hogy a Német Életrajzi Archívumban (Deutsches 

Biographisches Archiv) Kossuth halálának dátumaként 1851 szerepel, pedig tudvalevő, hogy száműzetésben halt 

meg 1894-ben. Báró Jósika Miklóst 1850. január 5-én megidézte a rendkívüli hadi törvényszék, és mint felség-

sértőre és lázadóra kimondta a halálos ítéletet; Pesten 1851-ben az Újépület mögötti téren ezt rajta, s 35 társán in 

effigie végre is hajtották. 
689

 Szekeres László: 1848–49-es témák Jókainál 

http://mek.niif.hu/05500/05585/html/index.htm 

 
690

 Tompa Mihály (Rimaszombat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.) magyar költő, a népi-nemzeti 

irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia, leve-

lező tagja (1858). 

http://mek.niif.hu/05500/05585/html/index.htm
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Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; 

Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. 

Neked két hazát adott végzeted, 

Nekünk csak egy - volt! az is elveszett! 

 

Repülj, repülj! és délen valahol 

A bujdosókkal ha találkozol: 

Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, 

Mint oldott kéve, széthull nemzetünk ...! 

 

Sokra sír, sokra vak börtön borul, 

Kik élünk: járunk búsan, szótlanul; 

Van aki felkél és sirván, megyen 

Uj hont keresni túl a tengeren. 

 

A menyasszony meddőségért eped, 

Szüle nem zokog holt magzat felett, 

A vén lelke örömmel eltelik, 

Hogy nem kell élni már sok ideig. 

 

Beszéld el, ah ...! hogy ... gyalázat reánk! 

Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk: 

A kidült fában őrlő szú lakik ... 

Honfira, honfi ki vádaskodik. 

 

A honfi honfira vádaskodik.‖
691

 

 

A kormány idegen nyelvű és származású hivatalnokokkal rakta meg a megyei hivata-

lokat. Az adó nyomasztóan nőtt, az áruk szerfölött megdrágultak, az emberek egymás iránt 

bizalmatlanok lettek, mert mindenkiben az abszolut kormány titkos bérencét vélték látni. A 

házkutatások mindenütt napirenden voltak. 

 

„Száraz ágon, hallgató ajakkal 

Meddig ültök, csüggedt madarak? 

Nincs talán még elfeledve a dal, 

                                                           
691

 Tompa Mihály: A gólyához 
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Melyre egykor tanitottalak?! 

Vagy ha elmult s többé vissza nem jő 

A vig ének s régi kedvetek: 

Legyen a dal fájdalmas, merengő, 

Fiaim, csak énekeljetek! 

 

Nagy vihar volt. Feldult berkeinken 

Enyhe, árnyas rejtek nem fogad: 

S ti hallgattok? elkészültök innen? 

Itt hagynátok bús anyátokat?! 

Más berekben máskép szól az ének, 

Ott nem értik a ti nyelvetek ... 

Puszta bár, az otthonos vidéknek, 

Fiaim, csak énekeljetek! 

 

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan 

Lomb- s virággal gazdag tájirúl; 

Zengjétek meg a jövőt, ha majdan 

E kopár föld ujra felvirúl. 

Dalotokra könnyebben derül fény, 

Hamarabb kihajt a holt berek; 

A jelennek búját édesitvén: 

Fiaim, csak énekeljetek! 

 

A bokorban itt az ősi fészek, 

Mely növelte könnyü szárnyatok; 

Megpihenni most is abba tértek, 

Bár a fellegek közt járjatok! 

S most, hogy a szél összevissza tépte: 

Ugy tennétek, mint az emberek? 

Itt hagynátok, idegent cserélve ...? 

- Fiaim, csak énekeljetek!”
692

 

 

                                                           
692

 Tompa Mihály: „A madár fiaihoz‖ 
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Fényes Elek 1851-be kiadott munkájában és írásában egyértelmű, hogy Bánrévén – a Murány 

völgyébôl és Trencsén vármegyébôl a 18. században betelepített szlovákok miatt –, többségé-

ben katolikusok laktak.  

1854-ig ötször hirdettek statáriumot
693

 a vármegyében. 1852-ben az abszolut kormány az ide-

iglenes telekadó összeírását rendelte el, majd a bélyeg-, a fogyasztási adót és a dohánymono-

póliumot hozta be. 1853-ban a katonakötelezettség alól való felmentési díjat rendszeresítették 

s azt 500 forintban, később pedig 1 500 forintban állapították meg. 1855. március havában a 

községek titkos rendeletet kaptak, hogy 18-tól 28-ig, éjféli 12 óráig a községek bejáratait szi-

gorúan őrizzék és minden „gyanús" egyént fogjanak el. 

 

A Bánréve község melletti Sajó híd
694

 igen nevezetes, mert azt Ganz Ábrahám gyártot-

ta le! 

 

„… 1857-ben kapta meg Ganz a szegedi Tisza-híd vasöntvény darabjaira a megrende-

lést s ez a munka is nagy erőfeszítést kívánt meg az öntödétől, mert a szállításra kerülő szer-

kezeti elemek némelyikének súlya a 30 tonnát is meghaladta.  

A korabeli sajtó a következőképpen írt e nagyszabású munkáról:  

„A Magyarországon az utolsó években épített hidak közül az említésre legméltóbbak a 

Csoltó község melletti Sajó-híd, azután a Bánréve melletti és végül a 200 ölnyi hosszú Tisza-

híd, mely Tofane mérnök tervei szerint készült. A tervbevett vagy épülőben levő hidaknál a 

lánc- vagy kőhidak szerkesztését teljesen mellőzték. . . a vashidakat annál inkább lehet Ma-

gyarországon alkalmazni, mert a budai Ganz úr vasöntödéje már évek óta hatalmas méretek-

ben van berendezve vasivetek, hengerek, kerítések gyártására stb. Ezáltal szükségtelenné vált 

ezen tárgyaknak Angliából való drága és időrabló behozatala is. – A tervbe vett szegedi híd 

építéséhez olyan hengerek készültek az említett öntödében, amelyeknek egy-egy gyűrűje 300 

mázsát nyom."…”
695

   

 

Vay Alajos bánrévei birtokán, amint azt az előzőekben is leírtuk, komolyan gazdálko-

dik, fejleszt. Cikkeket írt a Gazdasági Lapokban, 1856-tól, különféle mezőgazdasági témák-

                                                           
693

 A statárium sajátos szabályok alapján történő rögtönítélő bíráskodást jelent. Általában kivételes közrendészeti 

és közbiztonsági állapotok idején alkalmazzák súlyosabb bűncselekményekkel megvádoltakkal szemben. A latin 

eredetű elnevezés eredetileg azt jelentette, hogy a bíróság állva hozta meg a döntését, ezért a statáriális bíróságot 

magyarul lábon álló bíróságnak is nevezték. A statáriális eljárás során a bírósági tanács egyetlen tárgyalás után 

egyhangúlag hozza meg ítéletét, ami általában csak halálbüntetés vagy felmentés lehet, fellebbezésre és kegye-

lemre nincs lehetőség, a végrehajtásra pedig haladéktalanul sor kerül. Alkalmazására (bevezetésére) csak rendkí-

vüli esetekben, az államrendet vagy a közbiztonságot súlyosan fenyegető vagy megzavaró körülmények között 

kerül sor. Ilyen körülmények különösen a háború, forradalom vagy súlyos természeti katasztrófa. Hasonló kö-

rülmények szükségállapot bevezetésére is alapul szolgálhatnak, de ebben az esetben nem csupán a bíráskodás, 

hanem az állam egyéb feladatainak ellátását is rendkívüli szabályok határozzák meg. 
694

 Nem a Sajópüspöki híd! 
695

 Szekeres József: Ganz Ábrahám életrajza (1814-1867)  

http://epa.oszk.hu/02100/02120/00018/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_18_211.pdf 
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ban, amelyek abban a korban nagyon figyelemre méltóak. Szerepel a jelesebb magyar gazdák 

és gazdaírók „arczképcsarnoka” című műben is.
696

  

Figyelemre méltó technikai fejlesztéseket végez mezőgazdasági gépeken és eljárásokon. Az 

uradalmak egy része a XIX. század elején főként Angliából és Németországból szerezte be a 

repcevetőgépet. Az angol Williamson–rendszerű vetőgépeket egy–és többsoros változatban 

dobvetőgép, tokosvetőgép néven használták repcevetésre. Az angol gépeket hamarosan felvál-

tották a hohenheimi két- és háromsoros repcevetőgépek. Néhány nagyobb uradalom saját 

gépgyártóműhelyében is készített repcevető gépeket a külföldiek mintájára. Ezek közül a 

Coburg-uradalom Rimaszécsen működő gépműhelye emelkedett ki.  

A rimaszécsi négysoros repcevetőgépek meglehetősen ismertté váltak. A kisebb gazdaságok 

számára alkalmas kézi használatú repcevetőket ennek átalakításával készítette el Vay Alajos. 

Konstrukciója nagyon gazdaságosnak mutatkozott.
697

 

 

 „A rimaszécsi négysoros repcevetőt Vay Alajos kézi használatúra alakította át: egy 

ember két rúd közt tolta a gépet. A kipróbálás Bánrévén történt. Megállapították, hogy egy 

ember 4 holdat vethet el vele naponta, mintegy 20 kr költséggel. Ugyan akkor – a feltaláló 

ismertetése szerint – a négysoros, fogatos repcevetőhöz 4 ember kellett, ezek napszáma össze-

sen 4 ft, a pár ökör napi költsége 2 ft volt. A gép teljesítménye napi 6 hold lévén, fogatos erő-

vel egy hold repce elvetése 1 ft-ba került. Az újított repcevetőgépet különböző lyuknagyságú 

magszelencék cseréjével gabona, kukorica, lóhere, borsó vetésére is használták. Az újítást az 

1857. évi országos kiállításon „1-ső rendű dicsérő oklevéllel" jutalmazták.”
698

 

 

Vay Alajos báró az 1850-es évek végén elfoglalta helyét a főrendiházban, ahol 1861. 

jún. 19-én, a felirati vita alkalmával, feltűnést keltő beszédet mondott, melyben először han-

goztatta annak szükségét, hogy a monarchia súlypontja Magyarországra fektessék, s Ausztria 

császára Budapestre tegye át székhelyét. Egyike volt a dualizmust előkészítő parlamenti szó-

nokoknak. Ez a beszéd azért is igen nagyjelentőségű, mert a szabadságharc utáni időszakban 

nagyon merész hangot ütött meg az uralkodóházzal szemben! 

 

 „Báró Vay Alajos: Főméltóságú Elnök! Méltóságos Főrendek! 

 A magyar nemzet 1848 előtt a tatárjárást tartotta legnyomorteljesb napjainak: 1848 

utána lefolyt 12 évet tartandja azoknak: – melyeket a bécsi barrikádon termett absolut sehon-

nai iparlovag civilizátoroknak köszönhetünk, – kik ellen magunkat fegyverrel nem védhettük, 

miként azt tehették őseink a tatárok ellen, sem pedig a civílisatio aljas fondorlatai ellen ma-

gunkat megóvni képesek nem voltunk. 
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 Hogy azt, mit a Bach-civilizátorok hazánkban elkövettek, maga a Mindenható 

megsokalta, mutatja a következés, mert sikere valaminek csak akkor lehet, ha Isten áldása van 

rajta. Igaz, hogy a lefolyt 12 év alatt absolut modorban kormányzott miniszterek, a magyar-

nak mindenét, mielőtte kedves volt, tönkretették; de tönkretették egyszersmind Ausztriát is, 

melynek képzelt nagyságaért elébb minket akartak tönkretenni. Nemzetünk iránti határtalan 

gyűlöletükben, vagy határtalan tudatlanságukban a helyett, hogy a közvagyonosadást, tehát 

adóképességünket nevelték volna, hogy Ausztria pénzviszonyait rendezhessék, kenyeres-

pajtásaikkal a bécsi tőzsérekkel egyetértve, minden pénzügyi manővereket elkövettek, hogy 

vagyoni állásunkat tönkretegyék, gondolván azt, hogy rajtunk mint elszegényedetteken köny-

nyebben fognak önkényileg uralkodhatni, nem ismerve keleti nemzetünk azon sajátságát, hogy 

mi elszegényitve, tehát elkeseredve, nem a meghunyászkodásra, hanem az absolut zsarnok-

kormányzás ellen szerencse probálásra vagyunk inkább hajlandók. És bár ezen hatalmas mi-

niszterek németek voltak, elfelejtették azon német közmondást: „Wo nichts ist, hat der Kaiser 

das Recht verloren."
699

 kárörömmel elmondhatják tehát azok, kiknek örömetelik benne: hogy 

ha bukunk, legalább együtt bukunk Ausztriával!  

 Egyszóval, ha Ő Felsége halálos ellenségeit bízta volna meg a kormányzással, 

dynastiája és Ausztria érdekeit jobban alá nem áshatták volna, mint azt a 12 év alatt kor-

mányzó miniszterek aláásták:– hogy azt rosszakaratból vagy tudatlanságból tették, azt ők 

maguk tudhatják legjobban, és ha magukat ezen vádam ellen védeni akarják, védjék ahogy 

tudják, de hogy magukról a tudatlanság vagy rosszakarat bélyegét elhárítsák, nem hiszem. 

Az eddig mondottakból is látható, mennyivel boldogabb lehet az alkotmányos kormányrend-

szer, nem csak a népekre, hanem a fejedelemre nézve is, mint az absolut kormányrendszer. 

Mert ha most Ő Felsége törvényesen megkoronázott királyunk volna, törvényeink értelme 

szerint perbe fogva elitélhetnők rosz tanácsadó ministereit: kik a legjobb esetben azon börtö-

nökbe juthatnának, melyekben annyi éveken által sok honfitársainkat sanyargatták. De ez a 

mostani viszonyok közt ki nem vihető, és én különben is, nekik megbocsátok. – Dehogy annyi 

éveken által, annyi millió embert fosztogattak, az úgynevezett önkénytes kölcsön által kirabol-

tak, annyi családokat tönkretéve kétségbeejtettek, az erkölcstelenséget annyira terjesztették, 

nemzetiségeket egymás elleni gyűlöletre ingereltek, és mindenek felett, hogy a magyar és vele 

testvérnemzeteket, melyek annyi századokokon át a kereszténységért vérőket ontották, a föld-

színéről eltörölni akarták: – hogy mindezt nekik a Mindenható megbocsássa és őket illőleg 

megne büntesse, azt, megvallom, nem hiszem. (Tetszés.) 

 Mélt. Főrendek! Ennyit a múltról; nézzük a jelent és lehető jövőt. 

 A jelenlegi elbizakodott szobatudós bécsi miniszterek azt hiszik, hogy az ország kor-

mányzási „bölcseségből kanállal, mégpedig nagygyal ettek”, de elismerni teljességgel nem 

akarják, hogy a vezérszerepre megért, és 1000 év óta alkotmánynyal élt magyar birodalom 

nemzetei által képesek csak nagybirodalmi szerepet játszani: pedig ha a vezérszerepet más 

felé akarják erőltetni, hasonlít Ausztria egy szép almához, melybe a pondró beleesett, tehát 

rothadása mentől előbb várható. 
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Fájdalom, példa áll előttünk: –1000 éves alkotmányunk helyett egy nesze semmi fogd meg jól 

– féle alkotmánynyal akarnak bennünket kielégíteni és a Reichsrathba
700

 becsalni, azzal ke-

csegtetve bennünket, hogy ott az osztrák sógorokkal egyetértve, nagy szerepet játszva, az ott 

megjelenő nemzetiségeket terrorizálhatjuk. Köszönöm szépen, de nem élek vele; biztos is va-

gyok benne, hogy a lovagias magyar nemzet nemzetiségek pusztítására soha senkinek segéd-

kezet nyújtani nem fog, és szerényen megelégszik azzal, hogy inkább csekélyebb, de maga és 

más vele egy fedél alatt élő testvér-nemzetek számára boldogító, becsületes szerepet játszik. 

(Helyes.) 

Pedig úgy látszik, hogy történetesen maga a sors mutatja, miként kell Ausztria uralkodójának 

képzeletileg a czímerében levő kétfejű sas rajza szerint kormányozni, melynek testzöme mint 

egy az egész Ausztriát képviselve, kétfején külön külön egy-egy korona van. Tehát külön meg-

koronázott fővel, azaz: országkormányzási törvényekkel kell kormányoznia birodalom nyugati 

provincziáit; és más ősalkotmányos törvényekkel kell kormányoznia a keleti elkülönzött, és a 

pragmatica sanctio kölcsönösen kötelező szerződések által az uralkodóházhoz csatolt orszá-

gokat. 

 Méltóságos Főrendek! 

 Annyi kormányrendszer – változást, annyi törvények és rendeletek változását, mennyit 

mi a lefolyt 12 év alatt láttunk, nem tud a történelem még most is fennálló birodalmak történe-

tében felmutatni: ily esetek csak megbukott és elenyészett birodalmak végvonaglásaiban ta-

lálhatók fel. – Ebből mi a combinatio, bizonyosan semmi egyéb, mint Ausztria felbomlása. 

Pedig most van azon idő, midőn Ausztriának nemzetei boldogságára alapított nagyhatalom-

nak kellene lenni: mivel nyugati szomszéda a nagy német nemzet egyesülni akar; keleti 

szomszéda ellenkezőleg bomlófélben van. 

És igy természetesen következik, hogy az örökös tartományok érdeke más nyugat felé, mint 

Magyarországé; Magyarországé más kelet felé, mint az örökös tartományoké: Velencze 

Olaszország felé; a német provincziaák Németország felé; Cseh, Morva, Halics és 

Lodomérországok Szlávia vágytalán Muszkaország felé – éreznek vonzóerőt. A magyar nem-

zet kelet felé nem érez vonzóerőt, sőt ellenkezőleg, nemzeteket boldogító alkotmánya által 
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maga felé kíván vonzóerővel bírni, de helyben kíván maradni: – és így megváltozott szere-

pünk; eddig a Lajthán túliak minket azzal vádoltak, ha alkotmányunkért küzdöttünk, hogy a 

dynastiától akarunk elválni, pedig a történelem gyakran mutatja az ellenkezőt. Most seperje-

nek az illetők saját házuk előtt, és megtalálandják a valót, t.i. azt, hogy most az örökös tarto-

mányok akarnak megszökni. És így azon nevetséges eset állott be, hogy azon kis német pro-

vincia, melybe a magyar szentkorona nagybirodalmát akarják begermanisálni, maga van 

Németország felé szökő félben. (Derültség.) 

Ha pedig előbb – utóbb a német nemzet egyesülni fog, mi történendik akkor? Bizonyosan az, 

hogy császárává a leghatalmasabb német királyt választandja, ki eszélyes, alkotmányos kor-

mányzása és czélszerű gazdálkodása által nem csak királyság a lakosainak rokonszenvét, de 

az egész német nemzetét bírja. 

Képzeljük ily helyzetben a büszke Habsburg – ház családfő állását. Nem de, mint németbiro-

dalmi hatalmasság, kénytelen volna egy Hohenzollern vagy más német uralkodó felsőbbségét 

elismerni. 

Ily kinézésekkel szemben, bizony kár Bécsben azon törekedni, hogy a magyar szentkorona 

nagy birodalmát egy kis német provinciába beszoríthassák, mert abból sohasem lesz semmi, 

valamint nem lehet abból semmi, hogy a budai királyi lakot egy Ober vagy Unterdem Wiener-

Waldban levő Kleinhäusler viskójába beszoríthassák. (Derültség.) 

Okosabb - volna, ha a bécsi tanácsosok az uralkodóház számára jövendőt akarnának biztosí-

tani, az illetőket arra iparkodnának bírni, hogy az uralkodóház uralkodó tagja, ne csak Ma-

gyarország királya, hanem a szó szoros értelmében magyar király legyen. Tegye át Ő Felsége 

lakását Pest-Budára, és concentrálja birodalma súlypontját Magyarországban: akkoron bír-

hat családjogánál fogva provinciákat Németországban, de a német császár felsőbbségét elis-

merni kénytelen nem leend. 

Minket magyarokat közelebbről érdekel a magyar szentkorona kelet felé terjedő joga; – de e 

tárgyban rövid leszek, és csak azt állítom, hogy Magyarország, királya bízhatik alkotmányok 

szerint kormányozott nemzeti hűséges erélyében, kik megteszik a török birodalom felbomlása-

kor a hatvágást úgy,miként azt mindig megtették, mikor reá szükség volt; akkoron birodalma 

határát kelet felé távolra tolhatja, – magától értve azonban, hogy az arra lakó nemzetiségeket 

alkotmányos kormányzás által tiszteletben tartandja, mert nemzetiségek eltörlésébe, vagy 

absolut kormány felállításába a magyar nemzet beleegyezni sohasem fog. (Úgy van!) 

 Áttérek a magyar szentkorona birodalmában lakó különféle nemzetiségek kérdésére. 

Óhajtom – és szeretem hinni, hogy még ezen országgyűlésen lesz alkalmam e tárgyban bő-

vebben szólani; most előlegesen nyilvánítom, hogy a magyar szentkorona birodalmában lakó 

nemzetiségekkel a legszorosabb testvéri szeretetben kivánok élni, mégpedig közös, mindnyá-

junkat boldogító alkotmánynyal, és mennél előbb óhajtom azon idő megérkeztét, midőn min-

den nemzetiségek egyetértve, az országgyűlésen megjelennek, hogy őket őseimtől öröklött 

testvéri szeretettel szívemhez szoríthassam, valamint őseim szívükhöz szorították őseiket. 
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Az előttünk levő feliratra azon alázatos észrevételem van, hogy Deák Ferencz hazánk fia ja-

vaslatát jobbnak, bővebbnek és legkivált pedig felvilágositóbbnak találom ugyan, de tudva 

azt, hogy az idő drága, tehát az előttünk levőt is pártolom. (Helyes.)”
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Kötelezvény
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 1861-es dátumozású az az 

elismervény, amelyben a 

bánrévei földbirtokos tetemes 

összegű kölcsönt vesz fel Mis-

kolcon. Valószínűleg a gazdasá-

gának fejlesztését végezte el belőle. 

 

A passzív rezisztencia évei után létrejött a kiegyezés 1867-ben, amelynek eredménye 

az Osztrák–Magyar Monarchia lett. A kiegyezés előzményeinek tekinthetőek a következő 

események: az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, az azt követő megtorlás (Haynau 

rémuralma) majd a Bach-korszak.  

Lényeges momentum, hogy a Ferenc József által kibocsátott októberi diplomát és a februári 

pátenst feliratban és nem határozatban utasítottuk el. Valamint fontos volt az, hogy 1866-ban 

az Osztrák Császárság háborút vesztett Poroszországgal szemben (porosz–osztrák–olasz há-

ború). 

A lényeg a következő: 1867 nyarán Ferenc Józsefet legitimizálták, aki felelős kormányt neve-

zett ki Andrássy Gyula gróf vezetésével. 

1867. áprilisban Rimaszombatban megtartott emlékezetes bizottmányi közgyűlésen 

csikszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Manót
703

 választották meg Gömör várnegye 

főispánjának. Első alispán: Fáy Gusztáv, másodalispán: Bodon Ábrahám, főjegyző: Szontagh 

Bertalan, főügyész: Molitórisz János. 

Gróf Andrássy Manó főispánsága és Fáy Gusztáv alispánsága alatt a köztörvényhatóságok 

rendezéséről alkotott 1870: XLII. törvénycikk végrehajtása tárgyában június hó 15-én 

Pelsőcön tartott közgyűlés küldöttséget bíz meg, hogy az e célból összehívandó közgyűlésre 
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kidolgozott tervezetet terjesszen elő. Az elkészített tervezetek a szeptember 4-én tartott köz-

gyűlésnek bemutatták, a bizottság a közigazgatás állandó székhelyéül Pelsőcöt ajánlja. A 

vármegye lakossága 174 303 lélekből állt.  A közgyűlés a javaslatot elfogadja, a kishonti já-

rást rimaszombati járásnak nevezi el, a jelenlegi járási beosztást – az azóta alakított garami 

kivételével – megállapítja és elnevezi.  

A Habsburg Birodalom Osztrák-Magyar Monarciává alakult, mely két fő részből állt: a Biro-

dalmi Tanácsban képviselt királyságok és országok (vagyis az ún. „osztrák örökös tartomá-

nyok") illetve a magyar Szent Korona országai (Magyarország és Horvátország). 

A dualista állam nem biztosított teljes függetlenséget Magyarország számára, de reális komp-

romisszumnak bizonyult. A kiegyezés megkötése után Magyarország gazdasága nagymérték-

ben fejlődött, és félévszázados béke köszöntött hazánkra, melynek csak a „nagy háború” ve-

tett véget.
704
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 Wikipédia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia
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 Bánréve kataszteri térképeken 
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„Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt.  

A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen  

mesemondóvá nő a gyermek?”705 

 

Bánréve településről is fennma-

radtak az úgynevezett „kataszteri” 

térképek.
706

 A községről több térkép is 

fennmaradt a XIX. századból, ezekből 

néhány kataszteri térkép, amelyekből a 

település mezőgazdasági és birtokhatá-

raira vonatkozóan is képet nyerhetünk. 

 

A bánrévi jobbágy-belső-helyeknek régi és 

mostani fekvése. 

Lovas Leopol dr. földmérő /régi és 

ujabb térképek alapján/ 1828.
707

 

                                                           
705

 Benedek Elek 
706

Kataszter: a latin catastrum-capitastratum szóból ered, jelentése fejadójegyzék (tkp.„fejenkénti alap‖), azún. 

egyenesadó tárgyaknak – pl.föld, ház, ipar –és hozamaiknak hatósági felmérések és becslések alapján készített 

jegyzéke. Ez tartalmazza az adó tárgyleírását és érték- vagy hozambecslését. Készítés módját tekintve megkü-

lönböztetnek tömeges és részletes, ezen belül becslési- és osztálykatasztert. A kataszter alapján az időnkénti 

adóztatás különadó bevallás nélkül is könnyen végrehajtható. A leggyakrabban a földadó megállapításához kap-

csolódó kifejezés. Kataszteri felmérés: az a tevékenység, amelynek során az adótárgy–jellemzően a föld–pontos 

leírásához (fekvéséhez, méretéhez, művelési ágainak, gazdasági teljesítőképességének és adóalap-

termelőkészségének megállapításához) helyszíni szemle keretében földmérést, adatgyűjtést, majd tartós doku-

mentálást végeznek. Kataszteritérkép: A földadó megállapításához végzett felmérések eredménye képpen készí-

tett, bármilyen méretarányú és tartalmú térkép. A Föld fizikai felszínén található, az ingatlan-nyilvántartáshoz, 

ingatlandózáshoz kapcsolódó természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, föld-

részletek határvonalait 1:500–1:4000 méretarányban tartalmazó térkép. Magassági adatokat általában alig tartal-

maz. Szinonimája: földmérési alaptérkép. A kataszteri térképek földmérési alaptérképek (helyszínrajzi térképek), 

vagyis felméréssel készülő, alaprajzi megjelenítésű, részletes, nagyméretarányú térképek, általábanaz 1:500–

1:5000 méretarány-tartományban készülnek. A kataszter az adott településhez tartozó földterület gazdasági ada-

tait és a föld tulajdonosaira vonatkozó adatokat feltüntető és az adókivetés szempontjából nyilvántartókönyv, 

jegyzék, amely tartalmazza a magántulajdonban levő föld, telektulajdonjogára, fekvésére, művelési ágára, minő-

ségére, jövedelmére vonatkozó adatokat. A térkép és a kataszter között a helyrajziszám biztosítja a kapcsolatot. 

1786. II. József-féle kataszteri felmérés (részleges forrásadottságok). (1806, 1810) 1817. Az állandó kataszter 

(elrendelése) az örökös tartományokban 1819. Ideiglenes földadó kataszter elrendelése a zörökös tartományok-

ban 1849.X.20. Császári nyíltparancs az állandó földad ókataszter bevezetésére. 1850.III.04.Császári nyíltpa-

rancs az ideiglenes földadó kataszter bevezetésére. 1850.VIII.02. Utasítás a mérnöki munkálatok kivitelére. 

1850−1856. (1860) Concretualis felmérés (ideiglenes földadó kataszterhez), 1884-ig az adókivetés alapja. 

1850−1853. Felmérés 1853−1860. Felmérés ellenőrzése, korrekciós időszak (felszólamlási lehetőséggel). 1853-

tól Háromszögelési munkálatok a kataszteri részletes felmérésekhez. 1856−1883. Kataszteri felmérés. 

1856−1883. Kataszteri felmérési igazgatóság (Sopron, 1865-től Pozsony). 1863−1867. Kataszteri felmérési 

igazgatóság (Kassa). 1856−1860. Nyugat-Magyarozág. 1861−1864. Horvátország és Szlavónia. 

1865−1883.(+folyt.) Magyarország többi része. 1875. VII.törvény a földadó szabályozásáról.  
707

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (100 bécsi öl = 104 mm. Térkép mérete: 49x36 cm)  

http://bazleveltar.hu/request.php?download.647 

  

http://bazleveltar.hu/request.php?download.647
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A patak az első katonai felmérés térképén még azonosítható. 

1865-ös felmérések szerint Bánrévén a gyepterület (a rét és a legelő) a Sajó bal partján 

összefüggő sávot alkotott, melynek egyhangúságát csak az ártéri erdőfoltok és ligetek törték 

meg. Hasonlóan jellemezhető gyepterület Bánréve és Sajópüspöki között terült el, melyet ál-

landó és időszakos vízfolyások szeltek át.  

Bánréve mezőgazdasági művelési megoszlása 1865-ben.
708
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 Dobány Zoltán: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18-20. század) 
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Szántó Szőlő Rét Legelő Erdő Egyéb Összesen 

hektár 

346,4 0 118,6 130,6 26,5 31 653,1 

 

Az 1854. évi kataszteri térképekből néhány.
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Bánréve határai  

1854.
710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
709

 Dorf Bánréve in Ungarn Kaschauer District [S 78 - 091. téka - Bánréve - 1-3.] (Bánréve falu, Magyarország, 

Kassa kerület) 
710

 Típus: kataszteri térkép; Méret  71 x 58 cm; Jelzet S_78_-_091._téka_-_Bánréve_-_1-3.; Méretarány 

[1:4800] 1 W. Zoll = 66 2/3 Kl. Dátum: 1854;: Kéziratos, papír, színezett. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára 
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Bánréve határai 1854. 
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Az 1867. évi térképek.
711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falu térképének kinagyítása és rendezése 
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 Bánréve falu Magyarországban, Gömör megye Adóhivatal Tornall...[S 78 - 091. téka - Bánréve - 4-10.] 
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Bánréve 1867. évi térképe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánréve 1867. évi térképeinek előzetes felvételei
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 Feld Skizzen der Gemeinde [S 79 - No. 321/5.] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
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Ugyanezek a térképek már korszerűbb (online) formában. 

 

Kataszteri térképek
713
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 Habsburg Birodalom Kataszteri Térképek XIX. század.  (1867.) 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=2249293.322090811%2C6148976.7404010

03%2C2300850.097669163%2C6164264.146058037 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=2249293.322090811%2C6148976.740401003%2C2300850.097669163%2C6164264.146058037
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox=2249293.322090811%2C6148976.740401003%2C2300850.097669163%2C6164264.146058037
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Kis és nagy holya (hólya)
714

 

 

 

Rakotya, Keresztbejáró, Kavacsos, Hídberkejáró, Hídberke,  

Kenderföld, Tötésjáró 
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 A térképeken található elnevezéseket később részletetzzük. 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

366 

 

Szarvasi puszta, Rózsnyoi út allya, Árokon átjáró, Keresztbejáró, Forduló,  

Vörös tábla, Putnoki út allya 

 

 

Vörös tábla, Kenderföld, Tötésrejáró, Rétek, Hídberke, Hásallya, 

Kertallya és Taplócza 
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Fűzfákallya, Malomszög, Mocsár, Putnoki út allya 

 

A falu földjeinek (tagok) felsorolási jegyzőkönyve.
715
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 A Bánréve település összes tagjának jegyzéke [S 79 - No. 321/2.] Verzeichniss aller in der Steuergemeinde 

Bánréve befindliche... [S 79 - No. 321/2.] Készítette: Wenzl. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
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A bemutatott, illetve korábbi térképeken látható elnevezések értelmezése.
716

 

Hólya  

„egy száz köblös
717

 tábla föld, régente hasznavehetetlen kopár, s ettől vette eredetét.” 

Szántó és birkalegelő. Szláv eredetű szó (hoja, hola) → kopár, csupasz. Szarvas-

pusztával is kapcsolatos. Nem véletlen, hogy itt volt a juhászat is! 

Kis kút allya 
„régente mellette egy közepes nagyságú kút vala, az utasoknak ivóvizül szolgáltatott, 

jelenleg csak forrás létezik”
718

 

Veres (vörös) 

tábla 
„agyagos, veres föld”

719
 

Mocsár 
„hajdanában sok pocsolya miatt nem művelődhetett, most már meg regulájtatván 

termős szántó föld” 

Tisztás „sok fűszfa és a fa helyéről tisztásnak neveztetett” 

Fűzfák allya „fűzfákról veszi nevezését” 

Malom szög 
„malomtól veszi származását, jelenleg kaszáló” Valószínúleg a Hangony-patakon 

működő, a Sajba ömlő torkolatnál levő, vízimalommal kapcsolatos. 

Bikarét 

„marha sokasága miatt bikáknak legelőül használtatott, kaszáló”A Hídberke dűlő 

keleti része. Itt volt a csordás háza, nem messze a hídtól. Az árvizek rendszeresen 

kiöntötték! 

Taplocza 
„sok meleg forrásoktól veszi eredeti nevét, azonban mind ezek a gyakran uralkodó 

szárazság miatt mind elvesztek” Valószínűleg a szláv „teplice”, meleg szóból ered. 

Hásas, 

Hásallya 
„hársfákról veszi eredetét, szántó föld” 

Borsos vize 

„hajdanában Sajó vize folyó víz, medre jelenleg a környéknek kenderáztatóul szolgá-

ló, s helyenként mély víz, csuka és ponty halakkal bővelkedik, s minthogy a községbeli 

fiatalaság nyári időszakban fürdő helynek használván, testük felhólyagzása eseténél 

fogva a nép által Borsos vizének neveztetett el” 

Cserje „cserfákról veszi eredetét… közli Klárik Frigyes jegyző.” 

 

A további elnevezések értelmezése
720

 

Kapott földek 

Szántó terület. a községtől északra, enyhén emelkedő. A Szarvas felé (Punok felé) 

vezető út bal oldalán helyezkedett el. Urasági birtokból az I. világháború után osztot-

ták ki, innen a neve. 

Rozsnyói 

(Rózsnyoi) 

útallya 

Az elnevezés egyértelmű, a jelölt út melletti (alatti) terület. 
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 Ila Bálint és Pesty Frigyes (Pesty Frigyes (Temesvár, 1823. március 23. – Budapest, 1889. november 23.) 

történész, országgyűlési képviselő) munkái alapján. 
717

 A köböl űrmérték, tehát térfogat. Egyértelmű kapcsolat van azonban a köböl, mint térfogati mértékegység és 

a föld területének mértékegysége között! A vetett területhez felhasznált vetőmag térfogat. Egy példát adunk erre 

nézve. → Két földmérték és a gabonamérték, illetve a vetőmagszükséglet viszonyához kapunk adatot az abauji 

Alsóméra földjei 1587. évi összeírásából. Az egyes tételeket így adták meg: „kis ketel feold ... gabona wagyon 

benne ket keöböl,... egi hold feöld ... nagi ketel feöldnek hijak, negi keöböl megien bele" stb. Az összefüggés 

pedig ez: 1 hold = 1 nagykötél = 4 köböl, és ½ hold = 1 kiskötél = 2 köböl. A korábbi két adatunkkal ellentétben, 

ez esetben a hold és a kötél egyforma nagyságú földegység. A gabonamérték viszonyszámában azonos a szepesi 

adatokkal. Csakhogy kérdés, milyen ez a köböl? Nem szepesi, az majdnem bizonyos. Lehet gömöri, nagymihályi 

és – ez a valószínűbb – kassai köböl. Ez is elég nagy, a XVI. században 83,171 volt és 64 kg búza, vagy 63 kg 

kétszeres, vagy 57 kg rozs, vagy 51 kg árpa, vagy 31 kg zab fért bele. Ezzel számolva az alsómerai holdba 256 

kg búza, vagy 252 kg kétszeres, vagy 228 kg rozs, vagy 204 kg árpa, vagy 124 kg zab lett volna 1 hold vetőmag-

szükséglete. Lényegesen több mint eddig megismertünk. Ebből vagy az következik, hogy a hold is lényegesen 

nagyobb volt, vagy pedig az, hogy nem kassai köbölről van szó. Egyébként: a fél hold mennyisége felel meg kb. 

a szepesi adatnak, így esetleg lehetne ez a kishold, a másik a hold. Bogdán István: Magyarországi hossz- és 

földmértékek a XVI. század végéig (Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástu-

dományok 3. Budapest, 1978) 4. 
718

 Lehet, hogy ez a kastélykert alatti forrás, ami ma is megvan? 
719

 Esetleg némi vas, vagy mangános kiválással? 
720

 Itt nemcsak a közölt térképeken látható neveket, hanem az egyéb helyeken előfordulókat is megpróbáljuk 

megadni. 
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Gödrös Nevét a kisebb-nagyobb mélyedésekről kapta. Szántó terület. 

Kenderföld Neve egyértelmű, a termelt, vetett növény alapján. 

Rakottya 

1. Lápokban, ligetekben, patakok mentén gyakori, lándzsás vagy visszásan to-

jásdad levelű, hosszú barkájú cserje, melynek vesszejét úgy használják, mint 

a fűzét (Salix cinerea); rekettyefűz. Szóösszetétel (ek): rakottyaboko, rakoty-

tyás. 

2. Esetleg a szláv „rakita”, „rakitya” szavakból, amely topolya, vagy nyárfa 

jelentésű.  

Kavacsos Szántó terület, a neve a sok kaviccsal terhelt földből ered. 

Hídberkejáró 
Szántó terület, a neve az ott található fűzfa bokroktól eredhet. Fűzfabarka (berke. A 

híd pedig a”névtelen patak” átjárója, vasúti hídja. 

Hídberke 
Szántó, régebben fűzfabokros (berke) legelő. Részben lápos, vizenyős terület. Másik 

neve „Tőtés fele való dűlő”.  

Tötésjáró A lénártfalvi út melletti szántó. Az utat itt „tötés”-nek (töltés) nevezték régen. 

Rétek Szántó, régen legelő, kaszál. 

Kispást Szántó, régen libalegelői terület, a Borsos-patak mellett.  

Putnoki út allya Szántó a Putnokra vezető út mellett, alatt. 

Névtelen patak Az északra fekvő dombok vizét vezette a Sajóba.  

Szarvas-puszta 
Bánréve településtől külön álló tanya, majorság., juhászat. Dombon áll, ezért az utak 

megkerülték → „Forduló”. 

Kertallya A település kertjei alatti terület. 

Keresztbejáró A föld felosztásának irányából eredő elnevezés. A többihez képest „keresztbe” volt. 

Árkon átjáró Átszelte a pataka területet. 

Forduló 
Szarvaspuszta alatti hely, az utak találkozása. A vásározók vonulási útvonalán, év-

századokon át. A fordulóban épült csárda fontos találkozási pont és hely volt. 

 

Vett fődek 
A Taplocza dűlőnek a Sajópüspöki felé eső vége, az út keleti oldalá. Az ureságtól 

vették meg. 

Tőtés felé való 

dűlő 
A Hídberke dűlő másik neve 

Tőtés Az országút népi neve. 

Szarvas domb A Szarvas-ouszta helye. A kis és nagy Hólya között van. 

Sajó felé való 

dűlő 

A lénártfalvi útból indult, a Tőtésrajáró, Rétek, Hásallya dűlők keleti végén a Sajóhoz 

vezet. 

Nagyrakodó A lénártfalvi út bal oldala a híd után. A cséplések helye, aztán itt álltak a kazlak is. 

Málé domb A kis és nagy Hólya között van, keleti irányú domb. 

Mács híggya 
A Sajópüspökibe vezető úton van. A híd alatt folyt le a Borsos vize. A falu szélső há-

zában Mács nevű család lakott, a híd a hazuk közelében volt.  

Külső rét A Hídberke, Tőtésrajáró, Rétek, Hásallya dűlők nyugati része. Akkor kaszáló volt. 

Kisrakodó A kevés földdel bírók cséplési helye. A Bikaréthez tartozott. 

Kisfás A Kispást dűlő északi része, szilvafák és kaszáló. 

Kilátó 
A Kapott fődek, Rozsnyói út allya, Gödrös, Kerezstbejáró, Rakottya, Kavacsos gyűj-

tőneve. Neve az emelkedő területre utal. 

Kijáró 
A Kapott fődek, Keresztbejáró, Rozsnyói út allya területe. Ezen át jártak erre a rész-

re. 

Hármas kőhíd A Sajópüspökibe vezető úton van. 

Fordulói csárda 
A vásározók találkozási helye, Építését egyesek 1864-re teszik. Szerintem sokkal ré-

gebbi! 

Delelő 
A Nagyrakodó és a Névtelen patak közti rész. Itt delelt a falu gulyája, kút is volt az 

itatáshoz. 

Kastélykert Grófi kert a kastély körüli területen. 

Hóstyák
721

 A falu nyugati végén levő utca, amely Lénártfalva felé vitt.  

                                                           
721

 A hóstya a bajor-osztrák eredetű hóstát szó tájnyelvi változata. Ez egyes magyarázatokszerint a Hofstadt 

(udvarhely, udvarház) szóból eredeztethető, és a középkortől nagyon sok helyen neveztek így településrészeket. 

Jelentése több is van: olyan telek, amelyen lakóház és major áll, külváros, ház udvarral és kerttel, a falu félreeső 

része. De hóstát volt a vár(os)falon, vár(os)kapun kívüli településrész is. Levezetik eredetét a Hochstadt (felsővá-



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

372 

Basa sor 
A katolikus templom mögötti utca, amely a község legrégebbi utcája! A Basa család-

ról kapta a nevét. Ebben volt a település első iskolája is. 

     

 Az 1869. évi népszámlálási adatokból egy részlet a községre vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ros) szóból is, ezt a középkor végén a városok kerítésén és a sáncokon kívül keletkezett külváros vagy előváros 

megnevezésére használták. 
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A térség gazdasági fellendülése, 

a vasútépítések kora 
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„… Száz vasútat, ezeret! 

Csináljatok, csináljatok! 

Hadd fussák be a világot, 

Mint a testet az erek…”722 

 

 A kiegyezés után a gömöri térség, hála a hazai fejlesztések nagymértékű elindulásá-

nak, még inkább a figyelem, a politika és a gazdaság érdeklődésének középpontjába került. A 

sokféle ásványkincs és a helyben történő feldolgozás nagy gazdasági fellendülést hozott a 

térségnek. Ezek után a korszerűtlen kis teljesítményű, időjárástól függő, rossz minőségű köz-

utakon végzett, állati erejű szállítási mód tarthatatlanná vált. Egyszerűen ez a további ipari, 

gazdasági fejlődésnek a gátja lett. Elkerülhetetlenül szükséggé vált a vasutak megépítése.  

Ez aztán Bánréve községre is óriási hatással bírt! 

A gömöri, borsodi térség gazdaságát – már amennyiben adatot találtunk – megkíséreltük, 

hogy csak nagyságrendileg számításba vegyük a legfontosabb alapanyagok, és késztermékek 

mennyiségét, ezzel is utalva e térség akkori gazdasági potenciáljára. 

A kibányászott vasérc éves szinten 500  000… 750 000 tonna,
723

  az acélokhoz használt ötvö-

ző érceket 30 000…40 000 t-ra becsülve, a zúzott mészkő 80 000…120 000 t, a kohókból 

kikerülő nyersvas 165 000…180 000 t, az öntvényáru 4 200  t, a lemez, idomacél és folytvas 

9 700 t.  

A bányászott egyéb kőre nézve nincs adat, de ez mind építőanyag, út- és vasútépítési kellék, 

szintén igen nagy mennyiség! 

A fa fűrészáru 150 300 m
3
/év, a papírtermelés 8 100 t, illetve két nagy gyár (Tiszolc és 

Pelsőc) 6 060 vagont adott meg éves szinten szállítási mennyiségként. 

Nincs adat a vasgyártáshoz felhasznált szén, koksz és fa-szén mennyiségéről, de ezek is na-

gyon jelentős tételek lehetnek.  

Mégis megpróbáljuk a mennyiséget megbecsülni, irodalmi források alapján.
724

 A becslések 

szerint hazánk területén 1830–1867 között 7 millió tonna szenet termeltek ki. Az 1830-as 

évekre mintegy 30 000 t/év, az 1840-es években 50 000 t/év, az 1850-es éekben már 400 000 

t/év, az 1860-asban már 600 000 t/év a feltételezett mennyiség. Ebben a mennyiségben mind a 

feketeszén – Pécs
725

 vidékéről, illetve Krassó-Szörényből 
726

– gyakorlatilag fele–fele arány-

                                                           
722

 Petőfi Sándor 
723

 A nagy tömegű árukra, termelvényekre akkor, de ma is használt mértékegység. 1 tonna = 1000 kg. Ma is 

korlátozás nélkül használható az SI mértékegység-rendszeren kívül, a tömeg meghatározására. (Rövidítése: t) 
724

 200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986, emlékkönyv; Schréter-féle bányászati leírások, Volny József 

könyvei Gömörrel, Nógráddal foglalkozó könyvei, Papp Károly: A magyar birodalom vasérc- és kőszénkészle-

tei…  
725

 A pécsi bányászat kisipari jelleggel indult a XVIII. század végén, illetve a rákövete-kező század elején, és 

akkor vált városformáló erejűvé, amikor a Dunagőzhajózási Társaság megjelent a színen, és jelentős tőkebefek-

tetéssel megkezdte a nagyüzemi bányaművelést. Az első aknájukat (András-akna) 1853-ban nyitották meg, és 
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ban, mind pedig a barnaszén benne foglaltatott. A barnaszén mennyiségi eloszlása az Eszter-

gom környéki lelőhelyekről 32 %, Sopron
727

 környékéről 28 %, a borsodi területekről 18 %, 

Nógrádból pedig 11 %.  

Az ózdi terület bányái akkor az ózdi és borsodnádasdi vasműveket látták el szénnel. (Karu, 

Borsodnádasd, Arló, Hódoscsépány, Sajóvárkony, Bánszállás, majd később Somsály, Farkas-

lyuk). Az Ózd környéki bányák termelése 1858-1867 között 14 000 – 42 000 t/év volt. 1867-

ben a borsodi bányavidékről már 60 000 t/év szénmennyiséget termeltek ki. 1876-ban a térsé-

gi széntermelésben a rimamurányi bányák 57 000 t/év, a diósgyőr környékiek 16 000 t/év, az 

edelény környékiek pedig 15 000 t/év szolgáltattak. 1887-ben azonban már a diósgyőri vasmű 

korszerűsítése okán az itteni bányák 123 000 t/év, a rimamurányi bányák 101 000 t/év, és a 

sajókazai terület 40 000 t/év termelést produkáltak. 1900-ra ezek a számok már jelentősen 

növekszenek, diósgyőri terület 311 000 t/év, MÁK
728

 238 000 t/év, Rimamurány 224 000 t/év, 

                                                                                                                                                                                     

sorra vásárolták fel a Pécs környéki bányákat 1852-1923 közötti időszak folyamán, illetve ahol ez nem volt le-

hetséges – az egyházi birtokokon – hosszú távra bérbe vették. A kitermelés egyre mélyebbre követte a szénadó 

rétegeket, és az 1913-ban kezdődő bá-nyamodernizációs program nyomán a két világháború között sok szem-

pontból már igen korszerű, európai színvonalon álló bányavidék működött a Mecsek déli oldalán, Pécs, Somogy 

és Vasas települések határában. 
726

 „… A Maros és Duna közti részében; É-on Arad vármegye határolja, melytől a Maros folyó választja el, Ny-

on Temes, K-en Hunyad vmegye és Románia, D-en Szerbia határolja, melytől a Dina választja el. Terményei az 

ásványországból igen gazdagok; a délmagyarországi hegyvidék hazánknak ásványkincsekben legdúsabban meg-

áldott részei közé tartozik; itt találjuk az alsó jurában a nagyhírű kőszéntelepeket (Anina, Steierdorf, Resicabá-

nya, Szekul, Domán, Berzászka, Eibenthal), továbbá előfordul itt aranytartalmú vaskéneg (Új-Moldova), rézérc 

(Szászkabánya, Oravica, Csiklova), ezüsttartalmú ólomkéneg (Csiklova, Oravica, Dognácska), aranyérc 

(Szászkabánya), ólomérc (Szászkabánya), kítűnő és nagymennyiségű vasércek (Steierdorf, Anina, Moravica, 

Dognácska, Szekul, Domán, Nadrág, Bozovics), mágnesvas (Moravica), nagymennyiségű krómvasérc (Dubova, 

Plavisevica, Tiszovica, Eibenthal), barnaszén (Ruszkabánya), stb. Ezenkívül megemlítendők kitűnő ásványforrá-

sai, melyek Herkulesfürdőn fakadnak s európai hirre tettek szert…‖ 

http://www.kislexikon.hu/krasso-szoreny.html 
727

 A település neve 1793-ban lett hivatalosan Brennbergbánya. Azt mondja a bányászhagyomány, hogy Sopron 

környékén a kovácsok szénégetéssel állították elő műhelyük számára a faszenet. A szénégetők közül egy Rieger 

nevű kovács boksája sehogy sem akart elaludni, mert a boksát valószínűleg egy olyan elfedett kőszénkibúvás 

fölé telepíthette, amely az égést tovább táplálta, sőt emiatt a hegy is égni kezdett. Az égő hegy németül 

brennender Berg-et jelent, ebből születhetett népnyelvi csonkítással Brennberg, majd később magyar hozzáadás-

sal a Brennbergbánya. 1770 körüli időből datálódik ez a hír, onnan kezdve Sopron nyugati erdeiben a felszínhez 

közeli szénkibúvások fejtése indult el Brennbergen, a későbbi Brennbergbányán. 1753-ban fedezték föl az erdő-

ségekben rejtőzködő, jó minőségű szenet. A szájhagyomány szerint Rimbacher Pál birkapásztor figyelt fel – 

tűzrakása következményeként – a „nagy fekete, izzó kődarabokra‖. Jelentése nyomán a soproni polgármester 

bizottsággal vizsgáltatta meg a jelenséget. Hat év múlva – 1759-ben – az akkor Fenyvesvölgyként ismert terüle-

ten nyitották meg Magyarország első szénbányáját. Ennek hírére zömében osztrák és német nemzetiségű csalá-

dok telepedtek le a szép völgyben, és kötöttek munkaszerződést a szénvagyon tulajdonosával, Sopron Szabad 

Királyi Várossal. A bányát kiszolgáló épületek mellett hamarosan felépültek a szegényes bányászlakások is. A 

bánya működésének közel két évszázada alatt mindig a város birtoka volt. Az egymást követő bérlők fejlesztései 

a 19. század utolsó évtizedeire az ország egyik legjelentősebb, legkorszerűbb bányájává tették. 
728

 Magyar Általános Kőszénbánya Rt (A borsodi területeken bányászott szénmennyisége!) A Magyar Általános 

Kőszénbánya Részvénytársaság Borsod vármegyében működő kisebb szénbányák megvásárlása révén 1891-ben 

alakult meg. 1895-ben közreműködésével elsőként a Hazai Üvegipari Részvénytársaság létesült Sajószentpéte-

ren. Miután 1896-ban felfedezték a tatai szénmedencét, majd miután megszerezték az Esztergom-környéki bá-

nyákat; megkezdődött a vállalat nagyarányú kibontakoztatása is. Mivel működésének legfontosabb területe a 

Dunántúl lett, 1910-ben borsodi bányáit átadta a Borsodi Szénbányák Rt néven megalakult leányvállalatának, 

majd az első világháború után üzleti tevékenységét a mész- és cementiparra is erőteljesen kiterjesztette. Érde-

keltségi körébe vont több mészművet és cementgyárat is, majd a világgazdasági válság után magába is olvasztot-

ta őket. Ez irányú tevékenysége magyarázza az 1920-as években a bauxitbányászatba való részvételét is. Többek 

között részt vett az 1925-ben megalakult Mész- és Műhabarcsárusitó Részvénytársaság létesítésében is. A Ce-

ment-, és Mész- Kartell egyik legerőteljesebb vállalata lett. 

http://www.kislexikon.hu/krasso-szoreny.html
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Kazinci Kőszénbánya
729

 110 000 t/év, a sajókazai Radvánszky-Mandelló
730

 féle társaság pedig 

100 000 t/év mennyiséggel bír. 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű egyesület a hazai nehézipar új nagyvállalata lesz 1881-

ben az egyesülés következtében. A vállalat 1900-ban a hazai vastermelés 40 %-át adja, 1913-

ban pedig már az 57 %-át! 

1891-ben a MÁK Királdon új bányát nyit. Királd 1896-ban már 253 000 tonnás éves termelést 

ér el! Ugyanők 1894-ben megszerzik a két legjelentősebb sajószentpéteri szénbányát is, ezek 

termelése két év alatt 110 000 t/év mennyiségre fejlődik. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia széntermelése a világ termelésének 4 %-a, A sokkal 

nagyobb Oroszország csak 10 %, Franciaország pedig 16 %-kal részesedett. Nem volt tehát 

mit szégyelnünk, a fejlődés óriási. Ennek összetevői a kohászati, a vasúti és az egyre terjedő 

széntüzelésű villamos erőművi felhasználás voltak, de egyre növekedett a lakossági felhaszná-

lás is. 

A bőráru mennyisége 20 000 db talpbőr és 6 000 db felsőbőr. Ugyancsak nagy tételek a 

térségi téglagyárak termékei. Az üveggyártásnál a formaüvegekről nincs adat, de a síküveg 

300 000 m
2
 évente. A kohósított réz évi 300 tonna. 

Amennyiben ezekből a mennyiségekből levonjuk a bányákat a kohókkal összekötő kö-

télpályák szállításait (mert vasút hiányában, illetve annak nem gazdaságos építése helyett, 

függőkötélpályákat építettek, kiváló technikai szinten) azaz mondjuk a vasérc teljes mennyi-

ségét, akkor is éves szinten, hozzávetőlegesen 360 000 tonna anyag mozgatása látható. A 

széntermelévény elszállítása kapcsán nem tévedhetünk nagyot, ha az 1890-re 264 000 t/év 

mennyiséget, 1900-ban pedig már 983 000 t/év szenet kellett a térségben vasúton szállítani. 

Valamikor használták a „vagon” szót, mint mértékegységet is. Ma már 

a vagon, vagy súlyvagon, egy hivatalosan nem használható tömegmértékegység. Általá-

ban 10 tonnát (100 mázsát) értünk egy vagon alatt. A mezőgazdaságban a mai napig használ-

ják.
731

 

Tehát 10 tonna teherbírású vagonokkal számolva ezt az összes árumennyiséget 136 000-

140 000 vagon ez az áru, és ehhez jön az a papírmennyiség, melyet a gyárak vagontételben 

adtak meg, azaz 6 060 vagon. Ez így 142 000...143 000 vagon, szállítási mennyiség. Az áru-

szállításra használt vagonok egy jelentős részét azonban a visszaúton nem lehetett anyaggal 

megtölteni. Ez az üres vagonokból álló vonatokat jelentette, amelynek mennyiségét meg sem 

becsüljük, de az elérhette a tele vagonos szállítás nagyobb részét. Az azonban biztos, hogy a 

szén, kő, érc, ömlesztett anyag (homok, stb) szállítására rendszeresített vagonok nagy része 

biztosan üresen ment vissza a termelőhelyekre. Ez a mozgatott vagonok számát igen jelentő-

sen emelhette, lehetett ez akár éves szinten 40 000-50 000 vagon is lehetett.  

                                                           
729

 1896-ban a Barcikai Kőszénbánya Vállalatból kivált egy rész és ez lett a MÁK érdekeltségű Kazinci Kőszén-

bánya Rt. 
730

 1886-ban indult a Radvánszky-Mandello féle bányaanyitás, a Paula, Cornélia, Orbán, Névtelen, Csibor tárók-

kal. 
731

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Vagon_(m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9g) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6meg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tonna
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1zsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vagon_(m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9g)
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A térségünkben tehát évente közel 200 000 vagon árut kellett mozgatni. Ez napi 550 tehervo-

natot és e mellett, a személyvonatok ki tudja mennyi kocsiját jelentette, amely szintén nem 

kevés volt. A személyszállítást – különféle kedvezményekkel – rendkívüli mértékben megnö-

velte a MÁV. 

Hol van azonban még a mezőgazdaság, állattenyésztés és az egyéb áruk szállítási mennyisége 

és hol az előbb említett személyközlekedés?  

Erre a feladatra már ténylegesen csak a vasút adhatott megfelelő hatékonyságú és költségű 

megoldást.  

Az azonban bizonyos, hogy az ipari, gazdasági fellendülés a térségben rendkívüli. A termelt 

javak jelentős része exportra kerül, külországokba.  

Ámde, ha belegondolunk, hogy 1867-től a Monarchia kicsiben ugyanaz volt, mint ma az Eu-

rópai Unió. Népessége, természeti adottságai, termelése, termékei rendkívül széleskörűek. A 

belső piac pedig óriási, s ez felveszi szinte a teljes gazdasági produktumot. 

A kiegyezést követő fél évszázad egyike a magyar gazdaság sikertörténeteinek. Bár a fejlődés 

pontos üteméről megoszlanak a vélemények, abban mindenki egyetért, hogy elmaradott 

agrárországból a 20. század elejére fejlett élelmiszeriparral rendelkező és intenzív exporttevé-

kenységet folytató agrár-ipari országgá vált. 

 Berend T. Iván
732

 és Ránki György
733

 a nemzeti jövedelem évi növekedését előbb 3,7, 

majd 3,2 %-ban állapították meg. Ez azt jelenti, hogy az 1867-est 100 %-nak véve a 

nemzeti jövedelem értéke 1900-ra megháromszorozódott, 1914-re pedig több mint 

megötszöröződött. 

 Katus László
734

 számításai szerint a GDMP
735

 1867 és 1913 között valamivel lassab-

ban, évi 2,4 %-kal nőtt, azaz: csaknem megháromszorozódott. Az európai növekedés 

átlagos dinamikáját azonban még ez is meghaladta. Ennél magasabb növekedési üte-

met ugyanis csak a dán (3,2 %), a svéd (3,0 %) és a német (2,9 %) gazdaság produkált. 

 Egy harmadik számítás szerint, amely a GNI
736

 –re vonatkozik, tehát a szolgáltatások 

mellett a külföldről szerzett jövedelmeket is figyelembe veszi, az Osztrák–Magyar 

Monarchia 1860 és 1910 között 1,76 %-os évi növekedést ért el, miközben Európa 

egésze 1,88 %-ost. Ezzel az ütemmel a Monarchia megelőzte a balkáni és dél-európai 

országokat, egy kategóriába tartozott Belgiummal, Hollandiával, Norvégiával, Oro-
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 Berend T. Iván (Budapest, 1930. december 11. –) Kossuth-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia volt elnöke. 1973 és 1979 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rekto-

ra, 1975-től 1982-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke, 1985 és 1990 között az MTA elnöke, 1988 és 1989 

között a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tagja. 1990-től a University of California at Los 

Angeles (UCLA) professzora, 2015-ben nyugdíjba vonult. A magyar és közép-európai gazdaságtörténet neves 

kutatója. 
733

 Ránki György (Budapest, 1930. augusztus 4. – Budapest, 1988. február 19.) Kossuth-díjas történész, egyete-

mi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (l. 1976; r. 1982) tagja. 
734

 Katus László (Kalocsa, 1927. július 13.[3] – Budapest, 2015. január 26.) történész. Felesége Hegyi Dolores 

(1934) klasszika-filológus, ókortörténész. 
735

 A bruttó hazai anyagi termék, amiben a nem anyagi jellegű szolgáltatások nem szerepelnek. 
736

 A GNI (gross national income, magyarul bruttó nemzeti jövedelem) a GDP-ből származtatott mutató. Számí-

tása során figyelembe veszik a külföldről kapott jövedelmeket és a levonják a kiáramlott jövedelmeket. A mutató 

régebbi elnevezése GNP (vagyis gross national product, bruttó nemzeti termék). 
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szországgal és Nagy-Britanniával, s elmaradt a leggyorsabban fejlődő Svédországtól, 

Dániától, Németországtól, Svájctól, Franciaországtól és Finnországtól. Figyelembe 

véve, hogy a magyar gazdaság valamivel gyorsabban növekedett, mint az osztrák ré-

szeké, az ország 1867 és 1914 közötti teljesítménye e számítás alapján is kiemelkedő-

nek, ha nem is élenjárónak tartható. 

A gazdasági növekedés két legfontosabb előmozdítója a modern hitelrendszer és infrastruktú-

ra kiépülése volt. A kiegyezést követő években gomba módra szaporodó bankok, takarék-

pénztárak és egyéb hitelintézetek száma 1867 és 1900 között 107-ről közel 2 700- ra, 1900 és 

1913 között pedig 2 700-ról csaknem 6 000-re nőtt. Ennél is nagyobb ütemben emelkedett a 

pénzintézetek saját tőke- és takarékbetét-állománya. Ezek együttes összege 1867-ben még 

csak 17 millió koronát tett ki. 1900-ban azonban már 2,5, 1913-ban pedig 6,6 milliárdra rú-

gott.  

A tőkeállomány növekedésével párhuzamosan nőtt a beruházások összege. Ez 1890 és 1913 

között kétszerese volt az 1867 és 1890 közötti befektetések értékének. S ami talán még fonto-

sabb: a külföldi beruházások részesedése, amelyek 1890 körül még meghaladták az 50 %-ot, 

az 1900 és 1913 közötti évek átlagában már lecsökkent 25 %-ra. A magyar gazdaság tehát 

kezdett önfinanszírozóvá válni. A hitel- és beruházási tevékenység oroszlánrészét öt nagy-

bank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Leszámí-

toló és Pénzváltó Bank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár, valamint a Magyar Bank és Ke-

reskedelmi Rt. ellenőrizte. 1913-ban ők rendelkeztek a magyarországi hitelszervezet tőkeere-

jének 58 %-ával. Nevük és általában magyar alapítóik ellenére ezeknek a nagybankoknak a 

politikáját növekvő mértékben különböző külföldi – elsősorban osztrák és francia – érdekcso-

portok határozták meg. 

 

A modern közlekedés és hírközlés alapjai ugyanilyen lenyűgözően gyors ütemben ala-

kultak ki. 1846-tól 1867-ig 2 285 km hosszúságú vasútvonal épült Magyarországon.   

Az első vonalak a Bécs és Pest, valamint a Pest és Temesvár, illetve a Pest és Debrecen kö-

zötti összeköttetést teremtették meg, s ez által a bácska-bánsági gabonatermelő Délvidéket és 

az állattenyésztés tiszántúli centrumát kapcsolták be az európai gazdaság vérkeringésébe.  

A vasútvonalak hossza 1890-re 11 ezer km-re emelkedett, 1913-ra pedig 22 ezerre. Az 1000 

km
2
-re számított vasútsűrűség 1913-ban Magyarországon 69, Oroszországban 13, Olaszor-

szágban 61, Ausztriában 76, Franciaországban 97, Németországban 116 km volt. Ha pedig a 

lakosság számához viszonyítjuk a vágányok hosszát, akkor az európai országok közül Magya-

rországot csak Franciaország előzte meg. Az emberek hagyományos, évszázadokon át válto-

zatlan tér- és időszemlélete ezzel radikálisan átalakult. A települések – úgymond – közelebb 

kerültek egymáshoz, az érintkezés könnyebbé, a szállítás gyorsabbá vált.  

A vasút szükségességét és lényegét, Bánréve községgel való kapcsolatát és arra gyako-

rolt hatását nemigazán lehet bemutatni a vidék történelmi, gazdasági, közlekedési sajátosságai 
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nélkül. Gömör-Kishont megye közlekedésére, iparára, gazdasági életére vonatkozó lényeget 

rövid formában ismertetjük. Részletesen a Bánréve és a vasút
737

 munkánkban olvasható. 

A vasútfejlesztés egy önmagát és az ipart is „gerjesztő” folyamat!   

A szállítási feladatok szükségessé teszik a vasutat. A vasút pedig fát, szenet, acélsíneket, gép-

gyártást stb. igényel a működéséhez és az új vonalak építéséhez! Ezzel az erdészetnek (talpfa, 

építőanyag), a kohászatnak vas- és acélsínek, szerelvények, idomacélok, lemezek…), a bá-

nyászatnak (vasérc, szén, ötvözőanyagok, színesfémek, zúzottkő, építőanyag…), a gépgyár-

tásnak (kocsik, mozdonyok) ad évtizedekre egyre növekvő feladatokat. Az építőiparnak pedig 

az épületek létesítésének sokaságát, nem beszélve a vasúti műtárgyakról (hidak, alagutak, 

átereszek, raktárak, rakterületek…) és ezek min-mind újabb fejlesztési lehetőségeket hoznak.. 

A leírás alapján látható, hogy a Bánrévét érintő vasútvonalakon, mind a gömöri, mind a 

sajóvölgyi, ózdvidéki irányokban több százezer tonna anyag és szén szállítására volt igény. 

Maga a vasút ezekben az esztendőkben a hazai kibányászott szén 20… 22 %-át vette át a 

gőzmozdonyok fűtéséhez! 

Az ipar, a kohászat, bányászat alapjai-

ban változtatta meg a településen az 

életkörülményeket, a lakosság össze-

tételét és megélhetését. 

 

Bánréve első vasútállomása
738

 

 

A településre igen nagy hatással van a Rimamurányi Vasmű fejlesztése is és az ezzel kapcso-

latos vasútfejlesztés, amely érin-

ti a Sajó-völgyét. 

 

Korabeli képeslap
739

 

 

A vasútvonalak építése, azok 

vonalvezetése, az építésre szánt 

állami pénzek kiharcolása, azok 

időbeli megvalósítása mind – 

mind olyan kérdések, amelyet 

mai szóhasználattal élve komoly 

„lobby” tevékenység előzött 
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 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút 1871-1965) Magyar Elektronikus Könyvtár) 
738

 Számos helyen találkozunk olyan vélekedéssel, hogy ezt a régi állomásépületet az új életbe lépésekor elbon-

tották. Tévedés! Az épület még sok évtizedig megmaradt az új állomás mellett. Szolgálati helyek, illetve lakások 

voltak benne. VÁM hivatal, laktanya a vasúti személyzet pihentetésére. Az 1950-es évek elején még orvosi ren-

delő is. A fedett peronrésze valóban elbontásra került, de az épülete nem. Csak valamikor az 1970-es években 

bontották el. 
739

 www.bedo.hu 

http://www.bedo.hu/
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meg. Ebben viszont a gömöri, borsodi, nógrádi… főrendek, birtokosok nagyon sokat tettek, 

mivel alapjaiban érdekeltek voltak a témában. 

 A Bánrévét érintő első pályát – a mellékvonali jellegűnek épített vasútvonalat – a MÁV
740

 

építette, két szakaszban, Miskolc és Bánréve között, a Sajó völgyében.  A 45,5 km hosszú 

első szakaszt 1871. június 13-án nyitották meg.
 
 A felépítményt 23,6 kg/fm tömegű, „e” 

jelű vassínekből építették. 

 Ezt követte az Bánréve – Ózd – Nádasd iparvasúti vonal. A mai ózdi vasút előd-

jét Bánrévétől a  Rimamurányvölgyi Vasmű építette, saját kivitelezésben, 

1000 mm nyomtávolságú, iparvasúti vonalként. A legelső időkben csak teherszállítás folyt 

rajta, a személyközlekedés majd egy későbbi stáció. 

A Bánréve és Ózd közötti 11 km-es vonalszakaszt 1872. november 1-jén adták át a forga-

lomnak. A felépítményt 14 kg/fm tömegű sínekből fektették és a Rimamurányvölgyi 

Vasműben gyártották. Az építési költségeket a gyár saját, illetve hitelből felvett pénzeiből 

finanszírozták.  A Sajó felett 15 nyílású, 84 m hosszú faszerkezetű hidat, a Hangony-

patak felett ötnyílású, 24,75 m hosszú, ugyancsak faszerkezetű hidat építettek.  

A mellékvonalat Ózd és Nádasd (mai nevén Borsodnádasd) között egy 16 km hosszú 

iparvágánnyal egészítették ki, amelyet 1873. március 10-én helyeztek üzembe. Később ez 

– egészen a megszűnéséig – keskenyvágányú iparvasútként működött, ennek megfelelő 

mozdonyokkal és kocsikkal.
741

 

 E vonalakat követték a gömöri bánya – és iparvidékre futó „Gömöri vasutak” megépíté-

sei, amelyek Bánrévét még fontosabb, központi helyé tették a közlekedés és szállítás te-

kintetében. 

E vasútnak a kezdete a Bánréve – Feled – Fülek vonal megépítése lett, amely kapcsolatot 

tudott teremteni a nógrádi, valamint az ország észak-nyugati irányával is. Erre fűzték fel a 

kisebb szárnyvonalakat.  

 Külön vonalként épült meg a Bánréve – Dobsina szakasz, amely a Sajó – völgyében fu-

tott, nagyjából észak – déli irányban. Erre is csatlakoztak szárnyvonalak, Nagyszlabos és 

Murány irányokban. A Felvidéken fu-

tó vonalakra még számos szárnyvonal 

kapcsolódik, ezek mind–mind a kohá-

szatot, bányászatot, faipart szolgálták 

ki. Ezek mellett igen jelentős a sze-

mélyforgalom is! 

 

Ez már az 1902-ben épített 

 új állomás 
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 Akkor Magyar Királyi Államvasutak. 
741

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi- ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyv-

tár) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nr%C3%A9ve
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1871
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_13.
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADn
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nr%C3%A9ve
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimamur%C3%A1nyv%C3%B6lgyi_Vasm%C5%B1&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomt%C3%A1vols%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nr%C3%A9ve
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zd
http://hu.wikipedia.org/wiki/1872
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_1.
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http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_10.
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A vasútépítések azokban az időkben kizárólag kézi, emberi erővel történtek. A földmunkákra 

kubikosokat
742

 szerződtettek. Ez a munka hegyi körülmények között, itt a mi környékünkön 

még fokozottabban volt nehéz. 

A vasúti csomópont, amely a vasútépítésekkel létrejött, nem egyszerre, hanem nagyjából egy 

évtized alatt, alakult ki, de mind a szolgálati létszámban, mind a vasútvonalak fontosságában 

meghatározó lett a későbbiekre nézve és amint említettük ez is jelentősen hozzájárult a község 

változásaihoz. 

A vsasút a település szempontjából alapvetően meghatározta a további lehetőségeket. Jelentős 

munkaerőt igényelt, hiszen mind a forgalmi, anyagmozgatási, mind a vontatási, valamint a 

pályaépítési – karbantartási feladatokat is el kellett végezni. Erre nagyon jó példa az ózdi vo-

nal más nyomtávja, mert így minden onnan jövő és oda menő szállítmányt Bánrévén át kellett 

rakodni nagyon sokáig. Ezt majd megoldja később a normál nyomtávra való átépítés. 

A község lakóinak száma folyamatosan emelkedett és az addigi jórészt mezőgazdasági 

munkákat végző családok mellett meg-

jelentek a vasutas, és az iparos szak-

mával rendelkező munkavállalók is.  

 

A MÁV V. osztályú, majd  

 374. sorozatú gőzmozdonya. 

Ezek voltak a Miskolc-Bánréve 

vonal első mozdonyai
743

 

 

A MÁV nagyszabású építkezései nem-

csak a vasútra terjedtek ki, hanem szolgálati lakásokat és számtalan egyéb dolgot is építettek 

az ilyen fontos csomópontokon. Bánrévén az első vasútállomása csakhamar kicsinek bizo-

nyult, ezután épült a ma is létező, impozáns állomásépület. De lett raktár, és rakodóterület is. 

Először 1880-ban egy kis, kétállásos fűtőház is létesült, ezt később majd korszerű, 6 állásos 

körfűtőház,
744

 vízház a gőzmozdonyok vízellátására, pályafenntartási telep is követi. 
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 A kubikos (kubikus, kubis) olyan vándormunkás volt, aki egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű földet 

mozgatott meg folyószabályozásoknál és árvíz elleni védekezésnél, közút- és vasútépítéseknél, építkezéseknél. A 

szó a német Kubikmeter (köbméter) szóból származik, ami arra utal, hogy a földmunkások a kitermelt, megmoz-

gatott föld mennyisége után kaptak fizetést. A kubikolás (kubikosmunka) a 19. század második felétől a második 

világháborúig volt jellemző Magyarországon. A vándormunkások jelentős része az Alföld déli feléről (Viharsa-

rok) származott. A kubikosok jellemzően csoportosan, úgynevezett bandákban dolgoztak. A csoport vezetője 

volt a bandagazda, akinek feladata volt a banda toborzása, a munka megszervezése. A kubikosok egyszerű kézi 

szerszámokkal (ásó, csákány, lapát) dolgoztak. A földet egykerekű, általában fából készült talicskával mozgat-

ták. Nemritkán a talicskát a kubikosok gyermekük segítségével tolták, ritkábban lóvontatta taligát használtak. 

Mellettük kordésgazdák, kordéskocsisok, lóhajtó gyerekek is dolgoztak. A földmunkások általában az idény-

munka idejére saját maguk építette kunyhókban laktak, amit a helyben talált nyersanyagokból állítottak össze 

vagy a földbe mélyítve alakítottak ki. Az egy kunyhóban lakó kubikosok úgynevezett kunyhótársaságot alkottak, 

közösen főztek, az ügyeiket közösen intézték. 
743

 Nagyvasúti vontatójárművek Magyaországon. Közlekedési Múzeum 
744

 Ez az állomás vágányhálózatának bővítési beruházasakor elkezdődött (11 vágány és az egyéb kiszolgáló 

vágányok), mivel elbontották a rossz helyen létesült kétállásos fűtőházat is. Az I. világháború közbejötte miatt az 

új fűtőház csak 1920-as évek elején lett teljesen befejezve. Korszerű széntér és szenelő, szertár, javítóműhelyek, 

vízház (a Sajóból vett vízzel), salakolóvágány, laktanya a személyzet pihenésére… 
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A vasútállomás négy vasútvonal talál-

kozása, erre utal és ehhez mért volt az 

új állomás épülete is! 

 

MÁV VI. osztályú, majd  

 373. sorozatú gőzmozdonya. 

Ezek voltak a Miskolc-Bánréve 

vonal első mozdonyai
745

 

 

 

 

 
A Sajó-völgyi, ózdi és gömöri vasutak 

 

Vasúti lakóházak, amelytől a község ezután a „falusi”, „állomási”, és „telepi” részre tago-

zódik. A telepi részen majd az 1920-as években – a temetőn túl, a pogonyi-puszta felé eső 

rész – altiszti és segédtiszti telepeken, iker elrendezésű lakóházak épülnek. Ugyancsak laká-

sokat építenek a pályafenntartási fünökségi telep elején, majd a vasút mentén, a későbbi lab-

darúgó pálya mellett is. 

 

Olyan nagyok azonban a szállítási, személyközlekedési igények, hogy néhány éven 

belül a másodrendű Miskolc – Bánréve vonalat „elsőrendűre”
746

 átépítik, majd ezt kiterjesz-

tik egészen Fülekig, a Gömöri iparvasúti részre is.  

Rövid időn belül látszik majd, hogy a Bánréve – Ózd – Nádasd vasút, a maga 1000 mm 

nyomtávolságával és az ebből származó szállítási adottságokkal, nem felel meg a vasgyár és 

bányái igényeinek. Ráadásul a bánrévei átrakodás sem igazán gazdaságos. Ekkor az Ózdig 
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 Nagyvasúti vontatójárművek Magyaországon. Közlekedési Múzeum 
746

 Nagyobb terhelést, tengelynyomást bíró pályaszerkezet. Erősebb mozdonyok, nagyobb szerelvények… 
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terjedő szakaszt Bánrévétől átépítik normál nyomtávra. Az Ózd – Nádasd vonal megmarad az 

eredeti nyomtávolságú. Az I. világháború végéig aztán majd az ózdi vonalat is elsőrendűvé 

építik át. 

1872-ben Bánréve község nagyrésze egy tűzvészben leégett.
747

 

A vasútépítések időszakában is súlyos járvány érte a térséget. 1873-ban és 75-ben is 

súlyos kolerajárvány tört ki, főleg a vasútépítéseken dolgozó, nagytömegű munkás körében. A 

járvány a környező településekre is átterjedt. A halottak száma több száz volt. 

 

Mindezek ellenére a vasút óriási fejlődést hozott. Bánréve lélekszámánál majd már 

kimutatjuk a különféle gazdasági ágazatban dolgozók arányait is. A vasút folyamatosan fejlő-

dik, korszerűsödik. Egyre nagyobb a kapacitása, új mozdonyok, új kocsik és egy nagyon jól 

szervezett szakember gárda jön össze, akik azokban az időkban igencsak irigyelt kiváltságo-

kat is kapnak. 

Néhány oldal a Miskolc – Bánréve vonal építését ismertető tanulmányból.
748
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 Gömör-Kishont vármegye. Községek 
748

 Wimmer Vilmos munkája 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

384 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

385 

 

 

 

A MÁV II.a, később 236. sorozatú,  

személyvonati mozdonya
749

 

 

 

A vasúthoz bekerülni nem 

könnyű, megfelelő iskolázottság, letöl-

tött katonai szolgálat, egészségügyi 

alkalmasság, és gyakorlatilag szolgálati érdekből „szabad áthelyezhetőség”… Viszont biztos 

fizetés, nyugdíj, egyenruha, szolgálati lakás, vagy ennek hiányában lakáspénz, családi pótlék, 

egészségügyi ellátás. Mindezt, majd látni fogjuk a „nagy háború” során, hogy ez békeidőben 
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 Ezeket a Sigl gyártotta 1865-67 időszakban, 1B-n2, 39240 N, 60 km/h jellemzőkkel. A forgalom növekedé-

sével hamarosan ezek is megjelentek, aztán jöttek a többiek is, főleg már hazai, MÁVAG gyártásból. 
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egy „félkatonai” szervezet, a háborúban pedig teljesen az! A fegyelem is ennek megfelelő, a 

vasutas nem dolgozni ment, hanem „szolgálatba”!
750

 

Ezek után a vasút és a térség gazdaságának fejlődése is töretlen. A bányák, a kohászati üze-

mek, az ipar, de a mezőgazdaság is hatalmasat profitál az új, időjárástól független, nagykapa-

citású szállításból.  

Baross Gábor a „vasminiszter” kiváló üzletpolitikája aztán – a zóna tarifarendszer bevezetése 

– mind az áruszállítás, mind a személyszállítás terén hihetetlen fejlődést hoz. 

Ennek hatására aztán folyamatosan építik az új pályákat, de a régieket is fejlesztik, nagyobb 

teherbírásra, sebességre építik át.  

Jönnek a MÁVAG kiváló és majd méltán világhíres gőzmozdonyai. Egyre inkább hazai jár-

művek futnak a vasútjainkon. Nem szükséges ezek után már külföldről mozdonyokat besze-

rezni, de érvényes ez a vasúti sínekre is és számtalan egyéb dologra. 

Kinevelődik egy európai szinvonalú mérnöki és tisztviselői garnitúra. Az oktatás, a kutatás 

természetesen lépést tart ezekkel a folyamatokkal. Számos olyan tudós, mérnök neve kerül be 

ezekben az időkben a köztudatba, akik e téren nagyot alkottak. 

A nagytömegű szállítástól, a csomagszállításig mindent fuvaroz a vasút! Elérhetővé válnak 

órák alatt olyan helyek, városok, ahová korábban napok alatt lehetett eljutni, viszontagságos 

módon, most viszont kényelmesen, biztonságosan! 

Mindezek mellett a vasút a legnagyobb munkáltató az országban, nagyon sok embert alkal-

maz a pályaépítéstől, a forgalmi, vontatási és egyéb szakterületeken. 

 

Néhány nagyon régi fénykép ezekről a vasutakról. 

 

 

Dobsina vasútállomás 
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 Így volt ez a családunkban is. Dédnagyapám id. Magyar „Tőkés‖ Bálint (1860-1934) 1896. augusztus 18-án 

kapott állást a MÁV-nál, mint pályaőr és csak 1 év szolgálat után véglegesítették. Ekkor már 36 éves – eddig 

gazdálkodott – katonaidejét kitöltötte, vasúti szolgálatra alkalmasnak találták. 60 éves korában ment a MÁV-tól 

nyugdíjba, 1921-ben. A szűkebb család minden férfitagja a Magyar „Tőkés‖, a Bakó, a Rónaföldi családokban is 

a vasútnál dolgoztak, közel 100 éven át. 
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Miskolc-Gömöri  

pályaudvar
751

 

 

 

 

 

 

 

Tiszolc-Breznóbányai vonal
752

 

 

 

 

 

 

 

Putnok vasútállomása 
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 Nevét természetesen arról kapta, hogy ez volt a Gömöri vasutak felé vezető, Miskolc-Bánréve vasútvonal 

első, kiinduló állomása. A Miskolc-Tiszai pályaudvar a Tiszavidéki Vasutak állomása volt. A kezdetekben a két 

pályaudvar vasúttal még nem volt összekötve! 
752

 A példa kedvéért került ide. Lárható, hogy hegyvidéki körülmények közötti vasutaknál milyen műtárgyakat 

építettek azokban az időkben, teljesen kézi erővel! 
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Ezek után egy némileg meglepő – a községgel kapcsolatos – gazdasági hír. 

 

„… Csetnek.  

A nagy múltú vasipari központban az 1770-es évek végére csak három hámor maradt: 

Gömöry Pálé, Maritinszky Mátyásé és Márton Andrásé. A 80-as évek elején aztán erőteljes 

fejlődés kezdődött. Előbb a három vasmű kemencéinek száma nőtt meg összesen nyolcra, 

majd – a fejlődés menetét, sajnos, forrásaimból nem tudom rekonstruálni – úgy látszik, osz-

tódni kezdtek az üzemek, s a 19. század elején már nyolc vasmű működött Csetneken, összesen 

tíz kemencével és ugyanannyi hámorral.  

A számszerű növekedés tehát egy dekoncentrációs folyamattal járt együtt.  

1789-ben valamelyik csetneki hámoros bánrévei barnaszén-tüzeléssel is megpróbálko-

zott, de kudarcot vallott…”
753

  

 

Ez gyakorlatilag valamiféle „szénkibúvás” leművelése lehetett a bánrévei határban.  

A szénmezők szélein, az úgynevezett peremeken, a szén a felszín közelében helyezkedik el. 

Ezt nagyon sok helyen – elemi módon már nagyon régen megtalálták – és egyszerű eszkö-

zökkel a külszínről művelték 

is, azaz szenet nyertek.  

 

Az ózdvidéki szénterület részlete
754

 

 

Ha ránézünk a szénbányászati 

területek térképére, akkor lát-

hatjuk, hogy ez valószínúleg a 

bánszállás-center, vagy a putnok-velezdi területek pereme lehet.
755
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 Századok – 1986 Tanulmányok Heckenast Gusztáv: Magyarország vastermelése II. József korában 1040/V–

VI (Barlholomaeides i. m. 491.) 
754

 Dr Izsó István térképének részlete 
755

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei 

http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf 

http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf
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Látható, hogy a fenti évszámok jóval későbbiek, mint a megjelölt 1789-es! 

 

 

 

 

1871-es réznyomatú bélyeg 

bánrévei postahivatal,  

1873-as feladás 

 

 

 

Mozgóposta,
756

 

Dobsina-Bánréve 

1896-as feladás 
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 A miskolci mozgóposta-főnökség 1889-ben az alábbi mozgóposta járatokat látta el: Miskolc-Püspökladány 

11-12. sz. mp.  Miskolc-Máramaros-sziget  33-34,  Miskolc-Fülek  41-42,  Felügyelt   a  Bánrévei  49  és  Ung-

vári  59.  mp.-ra is. 
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A kiegyezéstől a XX. századig 
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A kiegyezés egyértelmű következménye a viszonylagos  

belpolitikai önállóság mellett, egy viszonylag békés 50 év,  

mely alatt Magyarország jelentős gazdasági fejlődésen  

ment keresztül. 

 

Erre az időszakra vonatkozóan az előző fejezetben már érintettünk dolgokat.  

Amint arról már írtunk, Bánréve községet 1872-ben súlyos tűzvész érte és a falu házai-

nak, javainak egy jelentős része elpusztult. 

Ugyancsak érintette a községet az 1872-es kolera- és tifusjárvány is. A járvány Hor-

kán ütött ki és a november 15-én tartott gyűlésen előterjesztett alispáni jelentés szerint, e rö-

vid idő alatt 529 embert ragadott el. Különösen sok áldozatot szedett a bánréve-füleki vasút-

vonalon dolgozó munkások közül. Ezek gyógyítása közben érte el a halál Kovács serkei kör-

orvost, ki határt nem ismerő önfeláldozásával nagyon reá szolgált arra, hogy nevét itt felje-

gyezzük. A fő- és alispán előterjesztésére ez évben keletkezett Gömör vármegye inségalapja, 

melynek rendeltetése volt első sorban a járvány alkalmával felmerült gyógykezelési és orvosi 

költségeket fedezni és az éhinséget elhárítani. 

Arra nézve, hogy a politikai élet milyen „heves” volt a vármegyében, csak egy példa. 

Az 1872. évi képviselőválasztásokon a rimaszécsi választókerületben a szavazás és küzdelem 

hevében, a pártok – egyes izgatók bujtogatására –a választási helyiségbe is betörtek, a szava-

zási jegyzéket széttépni és az egész választási aktust megakadályozni akarták. A választási 

elnök: Csider Károly rimaszombati ügyvéd, az utolsó pillanatban a kirendelt katonaság pa-

rancsnokát a rend helyreállítására szólította fel, mire ez tüzet vezényelt. A helyszenén 6 halott 

maradt; ezeken kívül 8 sebesült szintén meghalt és 5 súlyosan, 10 pedig könnyen sebesült 

meg… 

 

Báró Vay Alajos fia Vay Aladár, 1874-ben megnősül és elveszi feleségül Draskóczy 

Izabellát, Jeszenák János unokáját. Ezen az úton kerültek a Jeszenák-levéltárba Vay iratok
757

 

Vay Alajos báró – a bánrévei birtokos – nemcsak a mezőgazdasági kérdésekben, hanem a víz-

gazdálkodási, folyamszabályozási témákban is hallatta hangját az országos gazdasági lapok-

ban. Írásában az eddigi szabályozások hibáinak részletezése, a munka összehasonlítása más 

nyugat-európai folyók szabályozásával a Tisza folyó sajátosságainak elemzése szerepelnek. 

Vay báró árelvezető csatornákkal történő szabályozási tervének alapelveit, és Szeged meg-

mentésének programját is leírja cikkében, 
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 Bendefy László: A Vay-család golopi levéltára a Sárospataki Református Levéltárban / 290–326. o. (20_323. 

oldal). A Jeszenák levéltárban főleg a "kuruc" Vay Ádám és testvére, Ábrahám ágára vonatkozó iratok vannak. 

Báró Jeszenák János 1848-ban Nyitra vármegye főispánja, teljhatalmú kormánybiztosa, aki sikeresen küzd az 

1848. szeptemberi szlovák felkelés csapatai ellen. Számos egyéb fegyveres harcban is részt vesz. Kifejtett mun-

kásságáért a forradalom és szabadságharc bukása után a vérbíróság halálra ítélte, és Pesten, 1849. október 10-

én, Csány László kormánybiztossal együtt végezték ki. A szabadságharc mártírja. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1ny_L%C3%A1szl%C3%B3
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„Midőn e sorokat a tisztelt közönség színe elé bocsátom, nagyon jól tudom, hogy da-

rázsfészekbe nyúlok; mert sok ember, anyagi érdekeit kell érintenem s másoknak szakképzett-

ségét megtámadnom. 

Ama szerencsétlen Tisza-szabályozási rendszerhez akarok szólani, melynek ferdeségeit 

megfoghatatlan közönnyel nézi sok jóravaló ember, és hallgatással tűri sok károsult hazánk-

fia, - mert mitagadás benne, nálunk sokan tudatlanságból vagy indolencziából még 

nagyrespectussal viseltetnek efféle nagyobb munkában az úgynevezett szakemberek iránt, kik-

nek kilencz-tizedrésze annyit ér tdolgához, mint a hajdú a harangöntéshez […]" 

„[…] Kérem azonban a tisztelt olvasót, hogy félre ne értse szavaimat, nem mondom én 

azt, hogy a Tisza-szabályozásnak nincsen semmi haszna, sőt készséggel elösmerem, hogy he-

lyenként van – de van ám kára is, mégpedig igen nagy kára, melyelőtt szemünket behunyni a 

Tisza-vidéki magyarság ellen elkövetet tbűnnel egyértelmű lenne. 

Gondoljunk csak vissza a Tisza szabályozását megelőző időre. Fordult-e elő akkor 

eset, hogy e folyó egész falukat és városokat tett volna tönkre, mintahogy Szegedet tönkretet-

te? Igen, néhány házat egyik vagy másik községben elpusztított, dehogy egész községeket elön-

tött volna, az az eset nem fordult elő soha.[…] 

Ország – világ tudja, hogy a Tisza-szabályozás befejezve nemcsak nincsen, sőt ha az 

eddigi rendszer továbbra is fog folytattatni, nemcsak újra beletellik vagy negyven év, s a sza-

bályozás mégsem lesz befejezve – és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert nemcsak a Tisza-

part töltéseit, hanem még a mellékfolyókét is kénytelenek leszünk egyre felemelni, és e töltés-

emelésnek hol itt, hol ott soha vége nem lesz. a most működő Tisza-szabályozási mérnöknek 

fia örökölni fogja apjának jövedelmező hivatalát, s ezután fiának fia követheti-egész a végte-

lenségig. 

És mioknál fogva merem én oly határozottan állítani, hogy a Tisza szabályozás száza-

dokon át sem lesz befejezve? 

Azon oknál fogva mivel nem vízmegosztásra, hanem legfőképp a töltésezésre lett a fő 

súly fektetve, sőt az átvágások is csak mellékes szempontból lettek megtéve. Sajnálom, de ki 

kell mondanom, ezek is igazán oktalanul vitettek keresztül […]” 

„[…] Épen az a hiba követtetett el a Tisza-szabályozásnál is, mely a Maasz, Waal és 

Leck folyók szabályozásánál lett elkövetve; csakhogy azóta - amikor azokat szabályozni kezd-

ték - mintegy nyolczszáz év múlt el, tehát megfoghatatlan, hogy mi magyarok nem okultunk a 

hollandiak és belgák kárán, pedig jól tudjuk a históriából, hogy egyszer száz falunál, másod-

szor hatvan falunál többet pusztított el a Maasz, Waal és Leck folyók árja, midőn töltéseik 

több helyen kiszakadtak [ …]" 

"[…] Lelki meggyőződésem, hogy a Tisza-szabályozási költségek a Tiszába vannak 

dobva, és oda dobják azt ezentúl is, ha a töltésezési rendszerrel fel nem hagynak […]” 
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„[…] Utolsó szavam pedig ez: A folyóvizek megosztása által szabályozva lesz a Tisza, 

de anélkül soha - de soha sem!"”
758

 

 

Az 1879. év a vármegyére ismét szomorúságot hozott. Ez évben a Sajó-völgyén óriási 

jégvihar pusztított és a hivatalos bejelentés szerint 461 567 forint kárt okozott. 3 385 lélek 

nézett a pusztulás elé. A vármegye június 30-án tartott gyűléséből élelem és vetőmag kiosztá-

sa iránt intézkedik. Egyben elrendeli a könyöradomány-gyűjtést, e célból megkeresi az összes 

hazai törvényhatóságokat, azon kivül a kormánytól 30 ezer forint kamat nélküli államkölcsönt 

kér. 

Az ez évi október 7-én tartott rendkivüli gyűlésen megindul a mozgalom, hogy a vármegye 

székhelyét Rimaszombatba tegyék át, a pelsőci székházat pedig kórházzá alakítsák át. 

Az 1883. év március 20- 21-én tartott megyegyűlést már a rimaszombati székházban tartják 

meg. 

1884-ben Putnok és Hét községek Borsod vármegyéhez átcsatoltatásukat kérték, de a kor-

mány a kérelmet megtagadta.  

Bánrévén 1886-ban újra tűzvész pusztított, a község nagy része leégett! 

 

 Vay Alajos báró aztán öregkorára mind a gazdasági, mind a politikai tevékenységektől 

visszavonult. 1889. április 24-én hunyt el a mádi birtokán. 

 

 „[…] Ugyancsak a múlt hóban halt el Vay Alajos báró úr. Az üdvözült báró fiatal ko-

rában, mint tiszt szolgált a hadseregben; letévén rangját, nemcsak a megyei közéletben szere-

pelt, de születésénél fogva tagja a főrendiháznak, annak is részt vett különösen az 1860-as 

évekre eső országgyűlési tanácskozásaiban. Az  iránta nyilvánult közös becsülésnek s minden-

ki előtt kedves voltának jeléül tekinthető, hogy a méltóságos főrendek házának  átalakulása 

alkalmával egyhangúlag választatott meg annak tagjává. Tartsuk fel innen túlra is jó emléke-

zetét. {Átalános helyeslés.) […]”
759

 

 

 A Főrendiházban a későbbiekben fia, báró Vay Dénes, vesz részt a politikában. 

 

 1891-ben nevezi ki a király pelsőczi Hámos Lászlót főispánná. akit június 3-án iktatják 

be főispáni hivatalába  
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  Báró Vay Alajos: Észrevételek a Tisza és mellékfolyóinak szabályozásáról (Budapest, 1885) Dr. Vámosi 

Sándor szerk.: A Vízgazdálkodási társulatok válogatott bibliográfiája (1807-1992)(Források a vízügy múltjából 

9. Budapest, 1992)  
759

 Országgyűlési Napló 1889. május 4. 
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A bánrévei birtok ekkor már azonban a pelsőczi Hámos családé, nevezetesen pelsőczi 

Hámos Lászlóé. 
760

 

Hámos László 1847-ben Berentén született, jogi tanulmányai végeztével a 69. ezred tartalékos 

hadnagya, végigharcolta a boszniai hadjáratot
761

 és főhadnagyként tért haza. Gazdálkodott, az 

evangelikus egyházgyűlésekben és a megyei bizottságokban is dolgozott. 1879-ben Gömör 

megye, rozsnyói járásában főszolgabíró. 1881-től országgyűlési képviselő, a jolsvai körzet-

ben, mint a szabadelvű párt tagja.  

A bánrévei birtok az 1890-es évek végén került hozzá. A Hámos 

család természetesen rokoni kapcsolatban volt a Vay családdal, a 

Draskócziakkal és még számos nemesi, főrendi családdal. Na-

gyon valószínű, hogy íly módon jutott hozzájuk a bánrévei föld-

birtok is. Azon túl, hogy a báró Vay Alajos bánrévei birtokai vég-

zetesen eladósdtak, a család fényűző élete miatt! 

 

Pelsőczi Hámos László 

Gömör vármegye főispánja 

 

Erre vonatkozóan adalék, hogy a Vay család, a pelsőczi Hámos 

családdal, rokoni kapcsolatban van: 

 

„Vay (vajai és luskói) báró család nemessége a XIV. sz.-ig 

vezethető vissza. Címeres levelet 1418-ban Miklós fiai Ábrahám 

és István, továbbá Benedek fiai Tamás és István, majd László fia 

György nyerte. Bárói rangra Dániel és Miklós 1783-ban, László és gyermekei 1799-ben emel-

tettek. A család egyik ága Ábrahám személyében 1830-ban grófi rangot nyert. - Bennünket a 

Miklós ága érdekel, kinek neje báró Adelsheim Johanna volt. Ennek fia Lajos, széki gróf 

Teleky Zsófiával kötött házasságából származott:  

1. Elemér,  

2. Anna (férj: hallerkői gróf Haller Jánosné),  
                                                           

760
 Lásd a Vay családról szóló fejezetet, amelyből kiderül, hogy a birtok eladósodás miatt került más kézbe. 
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 1878. július 29-én lépte át az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege a Száva folyót, hogy a berlini kongresz-

szuson elfogadott határozat értelmében ellenőrzése alá vonja Bosznia és Hercegovina – illetve a Novipazari 

Szandzsák – területét. Az okkupáció eredményeként a Monarchia megszerezte Európa egyik lőporos hordóját, 

mely évtizedekkel később lángba is borította a birodalmat. Míg a török uralom ellen a keresztények keltek fel, 

most a tartomány muszlim népessége ragadott fegyvert a megszállók ellen, a vereséget követően pedig emigrán-

sok tömegei indultak meg az Oszmán Birodalom felé. Az okkupációt egyébként Magyarországon is tiltakozás 

fogadta. A Szarajevóban létrehozott közös kormányzóság és a megszállás évtizedei viszonylagos nyugalmat, 

stabilitást és gazdasági növekedést hoztak, bár a Monarchia törekvései a közös bosnyák nemzettudat megterem-

tésére kudarcot vallottak. Bosznia és Hercegovina lakosságának nagy része egészen az első világháború idősza-

káig a horvát és a szerb nacionalista törekvések hatása alatt maradt, az 1908-ban végrehajtott átgondolatlan an-

nexió pedig a diplomáciai térvesztés – és az Oroszországgal fennálló ellentét kiéleződése – mellett a dualista 

állam stabilitását is aláásta. Nem véletlen, hogy az első világháborút kirobbantó 1914-es, Ferenc Ferdinánd trón-

örökös elleni merényletet éppen a forrongó tartomány székhelyén, Szarajevóban követték el. Az etnikai és vallá-

si ellentétek által széttagolt Bosznia egyébként a mai napig Európa és a Balkán-félsziget egyik legveszélyesebb 

pontja maradt, melynek problémáit a dualista közigazgatást követő száz évben sem sikerült orvosolni. 
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3. Mária (férj: pelsőczi Hámos Aladárné, leánya: Lilla, temesszlatinai Brinzey 

Arturné, leánya: Katalin, férj. almási Szalay Pálné. L. Szalay-család.),  

4. Lilla (férj: gróf Pejachevich Tódorné).  

A családnak vármegyénkben is nagvkiterjedésű birtokai voltak, közöttük a tiszainokai 

Haraszthy-birtok is. (N. J. XII. 91-109. Kemp. XI: 57.”)
762

 

 

A Hámos család – Hámos Pál által – 1792-ben emeltetett nemességre. A család 

Klenócról származik, 1848 előtt Pelsőcön, Szalócon, Rekenyén bírt földesúri joggal. 

Tagjai közül: 

 Antal, 1839 – ben a putnoki járás szolgabirája; 

 Lajos, ugyanakkor a ratkói járás főszolgabirája; 

 Gusztáv, 1848/49-ben honvéd hadnagy, Guyon segédtisztje; 

 László (1847. Berente), jogi tanulmányok után a 69. ezred hadnagya. Végig 

küzdötte a boszniai hadjáratot, és mint főhadnagy tért vissza. Gazdálkodik, és 

vármegyei bizottságokban dolgozik. 1881-től 1991-ig volt országgyűlési képvi-

selő, 1891-től 1905-ig Gömör vármegye főispánja; 

 Aladár, Dusán birtokos. 

Címer: négyelt pajzs 1. és 4. vörösben, fehér hegyoldal előtt térdelő vörös nadrágos, 

fehérkabátos, feketekalapos és csizmás bányászlegény, felemelt jobbjában kalapácsot, baljá-

ban bányászvésőt tartva. 2. és 3. kékben, zöldalapon, a pajzs felső jobb sarkában aranynaptól, 

és a bal sarokban, ezüst félholdtól kísért, egymás mellett álló fenyőfák. Sisakdísz természetes 

daru, felemelt jobb lábával követ tartva. Takarók: vörösezüst - kékarany.
763

  

A bánrévei birtokról ekkorból a Gömör vármegyei monográfia is megemlékezik. 

 

„A vármegye 390,185 hektár termőterülettel rendelkezik; ebből szántóföld 105,120, 

kert 4643, rét 49,085, legelő 35,195, szőlő 748 és erdő 195,394 hektár. 

A földbirtok 437, száz holdon felüli birtoktestre oszlik, melyből Coburg Fülöp herczeg latifun-

diumán kívül Andrássy Géza gróf betléri, Andrássy Dénes krasznahorkai, Serényi Béla gróf 

putnoki, Hámos László berzétei és bánrévei uradalmai és 147 középbirtok belterjesen kezelte-

tik; a többi közép- és törpebirtokok kezelése részben még hármas nyomás szerint történik.”
764

 

 

„Bánréve, a Sajóvölgyben fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 79 házat és 

564, nagyobbára róm. kath. lakost számlál […] 
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 Vitéz Szolnoki Schheftsik György Dr. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene 
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 Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal:  
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 Gömör vármegye: Mezőgazdaság és állattenyésztés 

http://archive.org/details/magyarorszgcsal02friegoog
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[…] Most Hámos László főispánnak van itt nagyobb birtoka és csinos úrilaka, melyet 

még a Szentmiklóssyak építtettek. E község nevezetes vasúti gócpont és a bánréve-dobsinai 

vasútvonal kiinduló állomása, honnan a vasút négyfelé ágazik el. A községnek nincs templo-

ma. 1872-ben és 1886-ban a község nagyobb része leégett. Ide tartozik Szarvas puszta. Van 

postája és távírója is.”
765

 

 

„… Odább a Rima és Sajó egyesülésén túl van Bánréve, igen termékeny vidékkel, 

parkban álló régi udvarházzal, mely ma a Hámos család tulajdona. Itt ágaznak ki a miskolcz-

füleki vasútvonalból a dobsinai és nádasdi szárnyvonalak…”
766

  

 

Hámos Lászlónak a földbirtok művelése mellett számos közigazgatási feladata is 

megmaradt. Mint országgyűlési képviselő, birtokos és gazdasági befektető, sok helyi kezde-

ményezés indítója, illetve résztvevője. 

 

„A pelsőcz-murányi helyiérdekű vasút Hámos László főispán kezdeményezésének 

és Kubinyi Géza országgyűlési képviselő tevékenységének köszöni létrejöttét. A vasutat 

a Mandel, Hoffmann és Quittner vállalkozó cég 1891-1893-ik években építette. Az építéshez 

az államon kívűl Jolsva, Nagyrőcze városok, Coburg herczeg, a Heinzlmann-féle vasgyár és a 

vármegye járultak tetemesebb összegekkel. A vármegyei hozzájárulási összeg 80,000 korona 

volt, melyet az úti alap terhére, a törzsrészvények vásárlására szavaztak meg. A vonal összes 

hossza 41.2 kilométer. Emelkedési viszonyai a Murányvölgy mentén mérsékeltek, a vonal ele-

jén és a murányi végállomás előtt 24 ‰-ra emelkednek. 

E vonalnak szintén sok szép műépítménye van és a pelsőczi, jolsvai, nagyrőczei és murányi 

szakaszai, különösen természeti szépség tekintetében érdemelnek figyelmet. Számos kisebb-

nagyobb községet és több fontos ipartelepet érint, melyek közül a jolsvai magnezit-telep, a 

hisnyói Heinzelmann-féle elsőrangú vasolvasztó és vasöntő és a murányi herczegi gőzfürész 

állanak első helyen. Jelenleg a vasút a „Murányvölgyi h. é.
767

 vasút részvénytársaság"
768

 tu-

lajdona és a magyar királyi államvasutak tartja üzemben. Üzleti forgalma évről-évre növeke-

dik.
769
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 Borovszky: Gömör vármegye 
766

 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. XVIII. kötet. Magyarország VI. – Felső-Magyarország II. 

Felső-Magyarország keleti fele Zólyom megyétől keletre (Budapest, 1900) Felső-Magyarország II. rész A bá-

nyavidék Gömörmegye.  

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OMM_18_Magyarorszag_6/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=161&la

yout=s 
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 Helyi érdekű vasút. A helyiérdekű vasút (röviden HÉV) eredetileg francia eredetű kifejezés; olyan vasutat 

jelöl, amelynek megépítéséhez egy térség, régió érdeke, s nem országos érdek fűződik. A magyar „HÉV‖ szó 

eredetileg az 1880 után alakult helyiérdekű vasúttársaságok állandó rövidítése volt. Magyarországon a helyiér-

dekű vasutakról szóló 1880. évi XXXI. törvénycikk alapján kezdődött meg kiépítésük. 
768

 Murányvölgyi helyi érdekü vasút, hossza 41,24 km. Engedélyezett tényleges befektetési tőkéje 1 546 000 frt, 

km.-kint 37 488 frt. Kibocsáttatott 541 000 forint névleges értékü elsőbbség. Lásd az előbbi fejezetben a Sajó-

völgyi, ózdi és gömöri vasutak térképét. A Murányvölgyi vasút a Bánréve – Dobsina vasútvonalnól ágazott ki, 

hasonlóan a Nagyszlabosi vasúttal. 
769

 Gömör vármegye. Közlekedés. Jurasko Jakab. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OMM_18_Magyarorszag_6/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=161&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OMM_18_Magyarorszag_6/?query=B%C3%A1nr%C3%A9ve&pg=161&layout=s
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„A Gömöri faipar részvénytársaság Pelsőczön 1892-ben keletkezett, illetőleg akkor 

lett az 1889-ben Blum Sámueltól alapított ipartelep részvénytársasággá. E nagyszabású és 

különösen közgazdasági szempontból fontos társaság kezdeményezői voltak Hámos László 

főispán, gr. Andrássy Géza, Szent-Ivány Árpád, Szent-Ivány József és Miklós, Hevessy László, 

Tornallyay Zoltán, Hegyessy Sándor, Moesz Miksa, dr. Markó Sándor, Hevessy Bertalan, dr. 

Radvánszky Károly és a telep korábbi tulajdonosa: Blum Sámuel. A mostani igazgatóság, 

melynek élén Mihalik Dezső áll, oly új iparágak meghonosításán fáradozik, a melyeket nálunk 

még nem ismernek, hogy ezek a czikkek a külföldre is szállithatók legyenek. A gyártási ág: 

párisi bútoranyag, parkett épületasztalosság, hordó és kádgyártás, szék, székállvány, talpfa, 

faszeg stb. A gyár területe 10,600 □-öl, melyen három nagy épület áll. A hajtóerőt 100 lóerejű 

gőzgép és 40 lóerejű villamos gép szolgáltatja. A gyárban 160, de az erdőkben átlag kb. 2000 

munkás dolgozik. A telep termelési képessége évente kb. 6000 vaggon árú, másfél millió koro-

na értékben. Piaczai az országon kívül Francziaország, Belgium és a Kelet. A gyár állami 

kedvezményben részesül, keletkezésekor pedig a vármegye a régi székházat csekély díjért át-

engedte az alapítónak azzal a feltétellel, hogy az csakis ily faipartelep czéljaira használja.”
770

 

 

 

 

A bánrévei kastély az 1900-as évek elején,  

már Hámos László birtokában
771
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 Gömör vármegye. Ipar, kereskedelem és hitelügy. Szabó Endre. 
771

 id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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A Hámos család számos jótékonysági tevékenységgel is felhívta magára a figyelmet. 

 

„Az emberbaráti intézmények közül elsősorban a siketek és vakok Cházár András-féle 

intézetét kell megemlíteni, mely 1901 okt. 10-én lépett működésbe. Nyilvános felavatása 1902 

okt. 22-én történt. Az eszme Groó Vilmos tanfelügyelőtől indult ki és megvalósítása érdekében 

a város polgármesterén kívül sokat tett Hámos László főispán, Kubinyi Géza országgy. képvi-

selő, Borbély Sándor szaktanácsi előadó és gr. Vay Sándor. Az intézet díszelnöke Hámos 

László főispán, igazgatója Nécsey János, a ki Scholtz Lajos tanárral együtt végzi a két osztály 

tanítását, mely fokozatosan hatra fog kiegészíttetni. Az intézet anyagi ügyeit a felügyelő-

bizottság intézi, melynek elnöke a polgármester. Nagyobb alapítványt tett az intézet javára 

gr. Andrássy Dénes, (10 ezer kor.), ki egyúttal az intézet fővédnöke. Gömör vármegye, mint 

testület, évi 400 koronát szavazott meg e humánus czélra. Jolsva városa 40 ezer kor. értékű 

épületet s dologi kiadások czímén évi 1500 kor., illetőleg hat év multán 1000 kor. segélyt sza-

vazott meg az intézetnek, azon felül pedig adja a fűtésre szükséges faanyagot. 

Egy másik virágzó humánus intézmény a jolsvai nőegylet, mely 1864-ben alakult. Első 

nagyérdemű elnöke Ferjencsik Lujza volt. Az egylet vagyona 6000 korona és évente készpénz-

ben, élelmezésben és ruházatban körülbelül 500 koronát oszt szét.
772

 

 

„[…] A gyermek – egészségügy 1900-tól kezdve különben lényegesen javult, mióta a 

HámosLászló főispán és Bornemisza Lászlóné úrasszony fáradságot nem ismerő buzgalma 

megteremtette vármegyénkben a "Fehérkereszt Egyesület" – et, mely az "angyalcsinálás" – 

nak jórészben véget vetett […] 

[…] Az országos fehér-keresztés lelenczház egyesület gömör vármegyei fiókintézete 

ügyében a mozgalmat 1895-ben Tabódy József cs. és kir. kamarás indította meg, pelsőczi 

Hámos László főispánnal és Bornemisza Lászlóné úrasszonynyal, a Rimaszombat és Vidéke 

Nőegyesület akkori elnökével. Gyűjtések útján nemsokára tetemes összeg állott az egyesület 

rendelkezésére, melyhez Heinzelmann Alfréd nagyiparos 4000, gróf Andrássy Dénes és neje 

2000, Coburg Lujza főherczegnő 1000, Hámos László főispán 400, Rimaszombat és Vidéke 

Nőegylet 1034, Dapsy József 100, Urszinyi Zsigmond 100, Molnárné Abaffy Erzsébet úrasz-

szony 100, báró Ragályi Balassa Ferenczné 100, dr. Löcherer Tamásné 100 koronányi na-

gyobb adománynyal, mint alapítók járultak. A vármegyei pénzintézetek és egyesek kisebb-

nagyobb összegével 12,234 koronára szaporodott tőkével, mi utána berendezést szintén gyűj-

tés útján szedték össze az egyesület lelkes hölgyei, a Rimaszombat város közönségétől átenge-

dett négy szobából álló helyiségben kezdte meg 1899-ben 200 taggal működését. 

Az egyesületnek központi gyermekmenedékháza 20 ágyra van felszerelve és ugyanany-

nyi kiságy van a csecsemők részére, akiket egyéves korukban, vagy ha erősebbek, hamarabb 

is, vidéki falusi telepeikre adnak ki gyermekvállaló földmívesekhez, gazdákhoz, iparosokhoz, 

lehetőleg oly helyekre, ahol gyermek nincs. Itt maradnak azután 7 éves korukig, amikor az 

illetőségi község gondoskodik tovább tartásukról, a "Nőegyesületek" segítségével. A fehér-

kereszt egyesület az utolsó évben 126 fiúról és 118 leányról, összesen tehát 244 gyermekről 
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 Gömör vármegye: Jolsva. 
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gondoskodott. Éspedig a központi menedékházban 23 egy éven alóli gyermekről, a 61 községi 

telepen pedig 221 két éven alóli gyermekről. Ezek közül meghalt 13 gyermek, tehát csak 5.3 

%. Anyjával együtt volt gondozás alatt 48, anyja nélkül 196. Az egészségi felülgyeletre a kö-

zségek és egészségügyi körök orvosai vannak fölkérve és megbízva. A központi gyermek-

menedékházat szintén az egyesület hölgytagjai ellenőrzik s itt a házi teendőket az elnök: Bor-

nemisza Lászlóné, és az alelnökök Kern Adolfné és Nagy Ferenczné vezetik, akiknek az inté-

zetben lakó menedékházi felügyelőnő és az igazgató-orvos, dr. Löcherer Tamás áll rendelke-

zésre. Mint telep-orvos 26 községi és körorvos működik. 

Tisztikara volt: Elnökök: Bornemisza Lászlóné szül. Szontagh Irén, pelsőczi Hámos 

László főispán. Alelnökök: Kern Adolfné szül. Kellner Olga és özv.Nagy Ferenczné szül. 

Bronts Gizella  Titkár: dr.Szeless Ödön ügyvéd; jegyző: Komáromy István megyei aljegyző; 

pénztárnok: Eperjessy József; irodatiszt: Draskóczy Gábor; volt 4 alapító, 4 pártoló és 370 

rendes tagja, kik közül 253 nő.”
773

 

 

„Hámosfalva ünnepe. 

A magyarosodás felé haladó Rozslozsnya, gömöri község földesura, Hámos László fő-

ispán iránt való tiszteletből nevét belügyminiszteri engedéllyel Hámosfalvára változtatta meg. 

A lakosság e hónap 25-én megünnepelte a keresztelőt. Jelen volt azon az egész helység apra-

ja-nagyja, Hámos László főispán nejével és számos meghívott előkelőség. 

Az ünnepség a zászlókkal és virágokkal ékesitett község parochiáján kezdődött, hol 

Kliment Mátyás községi bíró és Szontágh Andor egyházi felügyelő üdvözölték a főispánt, kinek 

megköszönték, hogy a község az ö családi nevét viselhesse. Hámos főispán szép beszédben 

buzdította a lakosságot vallásosságra és hazafiságra. A nép innen a feldíszített templomba 

vonult, hol Dendel János hámosfalvi lelkész mondotta az alkalmi beszédet. Majd egyházi köz-

gyűlést tartottak Hámos Zoltán és Terray Gyula főesperes kettős elnöklése alatt.  

Ez alkalommal a főispán a rossz állapotban levő iskola építésére 600 forintot adomá-

nyozott.  Józsa Antal királyi tanfelügyelő bejelentette, hogy a vármegyei közművelődési egye-

sület a maga költségén menedékhelyet állit föl, Terray Gyula főesperes pedig atyja emlékére, 

ki Hámosfalván lelkész volt, 100 forintos alapítványt tett oly czéllal, hogy annak kamatai 

évenkint oly fiatal jegyespárnak adassanak ki, akik esküvésüket magyar nyelven fogják végez-

ni. Azután a Hymnust éneklő iskolás gyermekek sorai között az erdőségbe vonult a közönség 

zeneszóval. Itt a főispán birtokán nagy örömlakomával mulatsággal zárták be  a szép ünnep-

séget.”
774

 

 

Hámos László 1920-ban még részt vett a karlsbadi konferencián.
775

 

                                                           
773

 Dr. Löcherer Tamás: Gömör-Kishont vármegye egészségügye 
774

 Országos Hírlap 1898. május 29. Főszerkesztő: Mikszáth Kálmán 
775

 A trianoni békeszerzõdés aláírását és ratifikációját követõen, a magyar kormány még a gyors revízió alkot-

mányjogi, katonai és konspirációs alternatíváival próbálkozott. Teleki Pál miniszterelnök állásfoglalása alapján a 

magyar kormány ennek érdekében a néppárti szlovák vezetőkkel való minél szorosabb együttmûködést tanácsol-

ta a kisebbségi magyar politikai élet vezetõinek. A magyar külügyminisztérium megbízottja 1920 novemberében 
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Bánréve következő birtokosai már a Serényi grófok közül kerültek ki, de ez már a XX. 

század. 

A községnek még ekkor sincs temploma, ezért a XVIII. századra leírt katolikus és re-

formátus egyházkerületi beosztás ekkor is érvényes. A katolikusok tehát a Sajópöspöki plébá-

niához, a reformátusok pedig valószínűleg – ahogy a vallással foglalkozó fejezetben írtuk 

Abafalva (de lehet, hogy ekkor már Hét, vagy esetleg Putnok) egyházhoz tartoztak. 

A vármegyei népoktatásügy 1868 óta állandó fejlődésben, emelkedőben van. Az isko-

lák külső jogviszonyaiban különben eleinte az 1868. évi 38. törvénycikk sem sokat változta-

tott. Valamennyi iskola megmaradt a felekezetek kezében, melyek iparkodtak a fentartási 

költségeket egyházlátogatási jegyzőkönyvek s egyéb okmányok vagy a szokásjog alapján a 

községek terhére állandósítani. Így történhetett, hogy a tagosítások idején, világosan a törvény 

39. §-a ellenére, legtöbb helyen még a községi iskolai alapvagyonokat is a felekezeti iskolák 

tulajdonaként telekkönyvezték. 

Az egyes egyházak legjobb akarattal és hazafias buzgósággal törekedtek arra is, hogy 

a törvény egyéb kivánalmai szerint berendezkedve, az iskolák belső szervezetének fejleszté-

sével emeljék a népoktatásügy egész szinvonalát. Lassan-lassan a régi rozzant vityillók helyé-

be tisztességes, új iskolaépületek emelődtek s azokban képesített, okleveles tanítók kezdték 

elfoglalni méltó helyeiket.  Jóllehet még az 1877-ik évben is sok a panasza miatt, hogy nincs 

elegendő okleveles tanító és e mellett 34 olyan iskolát említ az akkori királyi tanfelügyelő 

egyik jelentésében, a melyekben "nincs is külön tanterem, hanem csak a tanító konyhájában 

taníttatnak a gyermekek."  Pedig a tanítók konyhái se lehettek valami jókarban, mert hiszen 

még ma is nagyon sok az olyan felekezeti 

iskola, a hol a tanító lakása nem felel meg a 

törvény követelményeinek. 

 

Bánréve első iskolája
776

 

 

A tanítás eredményének szinvonala 

1868 óta az egész vonalon fokról-fokra 

emelkedett. Egyházi és politikai hatóságok, 

valamint az egész társadalom vállvetve buz-

gólkodtak vármegyénkben a népoktatási összes törvények holt betűit való életté átváltoztatni. 

Az elemi iskoláztatás talán sehol sincs jobban végrehajtva, mint Gömör-Kishont vármegyé-

                                                                                                                                                                                     

tárgyalt Karlsbadban Szilassy Bélával, Petrogalli Oszkárral, Rakovszky Ivánnal és Szent-Ivány Józseffel, a ma-

gyar ellenzéki pártok alapítóival. Arra kérte őket, hogy „a magyar hazához hű elemekkel‖, értve ez alatt az ösz-

szes magyar és hungarofil szlovák pártot, a lehetõ legszorosabban mûködjenek együtt. Matuska Péter arra kérte a 

magyar pártok képviselõit, hogy „a békeszerződés ratifikálása folytán megváltozott alkotmányjogi helyzetbõl 

kifolyólag minden módon és téren a legaktívabb közszereplésbe vigyék bele elszakított véreinket, s igyekezze-

nek a helyzetet az osztrák Reichsratban követett cseh recept szerint felborítani.‖ Angyal Béla: Dokumentumok 

az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936. Somorja-Dunaszerdahely, Fórrum Kisebbségku-

tató Intézet-Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004 
776

 A ház a későbbi Béke utcában (Basa sor) állt (a katolikus templom mögött). Ezt Gömöri-házként ismerték az 

öregek a tulajdonos neve után. A ház már nincs meg, lebontották. Molnár Mihály fényképe.  
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ben, a hol a kényszereszközöknek valami erősebb alkalmazása nélkül az iskolaköteleseknek 

több mint 90 %-a jár iskolába.
777

 

 

Az 1800-as 

évek végének köz-

igazgatási határait 

mutatja be a követke-

ző térkép, Gömör-

Kishont vármegyéről. 

Bánréve a Tornaaljai 

járáshoz tartozott 

ezekben az időkben. 

A közrendet az 

1881-ben felállított 

Magyar Királyi Csen-

dőrség biztosította. 

Erről részletesen majd 

a későbbi fejezetekben 

lesz szó. Annál is inkább, mivel a csendőrségnek a fontos vasúti csomópontokkal és vasutak-

kal kapcsolatosan is voltak feladataik. Bánréve pedig ilyen hely volt. 

A csendőrség megalapításakor a területi felosztás szerint Gömör vármegye az V. kerülethez 

tartozott. Parancsnoksági székhely: Pozsony, két szárnyparancsnoksággal; ehhez tartoznak: 

Pozsony, Komárom, Nyitra, Turóc, Árva, Treucsén, Zólyom, Bars, Gömör, Llptó, Nógrád, 

Hont, és Esztcrgom megyék, Komárom, Pozsony, Selmec és Bélabúnya városok. 

Később Gömör – Kishont a kassai kerülethez került. 

 

Bánréve körjegyzőségi székhely már ekkor is, számos szomszédos község közigazga-

tását, adóügyeit és sok minden mást is az itteni körjegyzőség végez. 
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 Gömör-Kishont vármegye. Közoktatás 
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A községre vonatkozó néhány  

jellemző adat a XIX. század végéről 
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„Mindenki ismeri a szólást, miszerint „statisztikával  

mindent be lehet bizonyítani", ez azonban csak akkor igaz,  

ha a statisztikát rosszul, nem megfelelően használják.”778 

 

1895-ből származó adatok szerint ekkor a község mezőgazdasági területe katasztrális 

holdban: 1 142. Gyümölcsfák összesen: 1 377
779

 

 

Gyümölcsfa 
Mennyisége 

(db) 

alma 645 

körte 273 

cseresznye 28 

meggy 3 

őszibarack 4 

kajszi 38 

szilva 161 

dió 18 

mandula - 

gesztenye - 

eper 207 

 

Bánréve népességi adatai a XVIII. és a XIX. században: 

 

Év 1784/87 1850 1869 1880 1890 1900 

Fő 196 305 323 342 495 564 

 

Vályi András a XVIII. század végi leírásában megjegyezte, hogy Bánrévének, Hétnek 

alig van valamicske erdeje, viszont a legnagyobb szántóterülettel éppen ez utóbbi falvak ren-

delkeztek. Az I. katonai felmérés térképén jól láthatók e falvak kiterjedt szántói. Amit a 

XVIII. század végi népességi adatoknál megjegyeztünk, az itt már teljesen egyértelmű. A me-

zőgazdaság, a megélhetés erősen befolyásolta a népességi adatokat.  

1865 és 1895 között a települések többségében azért nem maradt érintetlenül a szántó-

terület. Volt néhány falu (pl. Jákfalva, Sajókaza, Sajógalgóc, Bánréve, Putnok), ahol a növe-

kedés mértéke elérte a 40-70 %-ot, de Szuhogyon – ha hihetünk a statisztikáknak – ez az érték 

meghaladta a 200 %-ot is. A legtöbb község határában azonban csak 3-10 %-kal nõtt a szántó 

kiterjedése. Ott volt a változás a legnagyobb mértékû, ahol az agroökológiai potenciál a 

legkedvezõbb, ám akkor még sok helyen az arra kevéssé alkalmas felszínt is szántóként hasz-

nosították.  

                                                           
778

 Stuart Sutherland 
779

 Nagy Károly–Tóth Péter– Seresné Szegőfi Anna: Régi históriák: Ózd és környéke múltjának írott forrásai: 

helytörténeti olvasókönyv. Ózd: Ózdi Népművelési Intézmények, 1984 (Ózdi honismereti közlemények 4.) 

[!1986] ([Miskolc]: B-A-Z M. Lvt. Soksz.). 
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Késõbb ez utóbbi területek egy részét vagy másként hasznosították, vagy végképp elhagyták, 

s a természetes vegetáció újra birtokába vette a parlagon maradt földeket. 

A rét és a legelő területének a változása is furcsa anomáliákat eredményezett az egyes falvak-

ban. Bánrévén közel 90 %-kal, Hét községben 62 %-kal, Rudabányán 51 %-kal csökkent pél-

dául a rét területe, ami valószínûleg érzékenyen érinthette az állattartás körülményeit is. 

A szántó-legelõ típus a völgytalpi legelõterületekben gazdagabb falvak földhasznosítási szer-

kezetét jellemezte (1865-ben Bánréve, Serényfalva). Bánrévén később a szántó-kert típusú 

földhasznosítás lett jellemző. Ebbe csoportba 1865-ben a falvak 26,5 %-a, tartozott, ami a 

szántó mûvelési ág jelentõségének kétségtelen növekedését jelzi. 

A falvak határában a gyakran igen sok tagból (parcellából) álló és egymástól távol esõ szán-

tók termõképessége általában gyenge volt, s a termelést számos egyéb tényezõ is nehezítette. 

Az 1865-ös statisztikai forrás közölte az egyes települések földhasználatának (mezõ- és 

erdõgazdálkodásának) tiszta jövedelmét is. Ezeket az adatokat felhasználva kiszámítható az 1 

hektár mûvelt területre jutó tiszta jövedelem (Ft pengő pénzben). A Sajó-Bódva köze tiszta 

jövedelem-átlaga 3,8 Ft/ha volt, az országos átlag ettõl némileg magasabb, 4,93 Ft/ha, Borsod 

vármegyében még ennél is több, 5,15 Ft/ha. A falvak közül Szuhakállón volt a legkedvezõbb 

értéke (8,9 Ft/ha) és Hét, Múcsony, Bánréve, Sajókaza, Felsõkelecsény határának tiszta jöve-

delme sem tekinthetõ túlzottan alacsonynak.  

A népességi adatokból látható, hogy a XVIII. század végi állapothoz képest ötven év 

alatt a népesség megduplázódott. A vasút 1871-es nyitása után pedig szintén majdnem kétsze-

resére nőtt a község lakossága. 

1900-ra a népesség, valamint a vallásgyakorlás adatai a következőek Bánrévén. 

Népesség 1900. év 

Összes 564 

 6 év alatti 113 

6-11 64 

12-14 35 

15-19 42 

20-39 196 

40-59 81 

60 év feletti 33 

 

 

Vallás 1900. év 

Római katolikus 414 

Görög katolikus 3 

Görögkeleti - 

113 

64 

35 

42 
196 

81 

33 
 6 év alatti

6-11

12-14

15-19

20-39

40-59

60 év feletti
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Evangélikus 12 

Református 94 

Unitárius 1 

Izraelita 40 

Egyéb - 

 

 

 

1900-ban az iparban foglalkoztatottak aránya Bánrévén 11,2 %, itt a közlekedésben foglalkoz-

tatottak aránya ekkor már egészen magas 25,7 %. 

 

Foglalkozás 1900. év 

Összes 564 

Mezőgazdaság 249 

Bányászat, ipar 64 

Közlekedés, kereskedelem 173 

Közszolgálat 23 

Egyéb 55 

Nyugdíjas ? 

 

 

 

A községben létesült vállalatok, vállalkozások adatai 1900-ban. 

Vállalkozás segéd nélkül  5 

Vállalkozás segéddel 

1-2 fő 3 

3-5 fő - 

6-10 fő 1 

414 

3 
12 

94 

1 
40 

Római katolikus

Görög katolikus

Evangélikus

Református

Unitárius

Izraelita

249 

64 

173 

23 

55 

0 50 100 150 200 250 300

Mezőgazdaság

Bányászat, ipar

Közlekedés, kereskedelem

Közszolgálat

Egyéb
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>20 fő 1 

 

Ugyanekkor a iparági megoszlás a következők szerint alakult. 

 

Foglalkozás 
1900. év 

(fő) 

Vas- és fémipar, gépgyártás 4 

Kô-, föld-, agyag- és üvegipar - 

Faipar  3 

Ruházati ipar 1 

Élelmiszeripar  1 

Építôipar - 

Szállodás-, vendéglôs és kávéipar  13 

Egyéb  - 

Iparral mellékesen foglalkozó 4 

 

 

 

1895-ben a községben a fogatok száma: 

 

Fogatok 
1895 év 

(db) 

Egyes lófogat  1 

Kettõs lófogat 14 

Hármas lófogat  1 

Négyes lófogat  0 

Kettõs ökörfogat  28 

Négyes ökörfogat 0 

Egyébfogat  0 

 

A község állatállománya ekkor: 

Állatállomány 
1895 év 

(db) 

Szarvasmarha 260 

Ló 39 

Juh - 

Sertés 287 

Baromfi 724 

Méhcsalád 21 

4 

3 

1 

1 

13 

4 

0 2 4 6 8 10 12 14

Vas- és fémipar, gépgyártás

Faipar

Ruházati ipar

Élelmiszeripar

Szállodás-, vendéglôs és kávéipar

Iparral mellékesen foglalkozó
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1900-ban Bánrévén a környékhez képest kiemelkedôen magas arányban fedte a háza-

kat a cserép (pala- vagy bádogtetô, ami a község viszonylagos jó gazdasági állapotát mutatja.  

 

A népességgel és a vallással kapcsolatosan táblázatok. 

 

 

1784-87
780

 

 

 

1880-1890-1900
781
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http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-

1949_01/?pg=203&layout=s&query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29 
781

 AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS 1784–1787 (1960) GÖMÖR MEGYE 

260 

39 

287 

724 

21 

Szarvasmarha

Ló

Sertés

Baromfi

Méhcsalád

http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-1949_01/?pg=203&layout=s&query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29
http://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_vallasi_Magyar_1880-1949_01/?pg=203&layout=s&query=SZO%3D%28B%C3%A1nr%C3%A9ve%29
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1881. évi állapot
782

 

 

 

 

 

1900. évi állapot
783
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 Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint rendezve, II. kötet 

(1882) I. Magyarország20. Gömör megye 
783

 A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 1. A népesség általános leírása 

községenkint (1902) II. Táblás kimutatások1. A fontosabb demográfiái adatok községenkint I. Magyarország 
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A község építészeti emlékeiből 
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„Az építészetben, mint az életben,  

nincs önbecsülés szabályosság nélkül.”784 

 

E fejezetben azt foglaltuk össze, amiről jeles tudósok, kutatók, helytörténészek is 

megemlékeztek a faluval kapcsolatosan. 

 

„… Nem annyira a módosság, mint inkább a család szaporodása, házas fiaknak is az 

apai tűzhelyhez való telepedése okozza azt, hogy sokszor két lakószoba első ház, előház meg-

marad, meg a pitar is, hanem a pitartól balra a régi kamra helyén, vagy hálókamra nyílik, 

mint Ruzsinszki Márton vályogházában Bánrévén…”
785

 

 

 

Ruzsinszki Márton vályogháza, Bánréve 

 

„… Bánrévén Ruzsinszki Márton házában, amit 1855-ben építettek vályogból, a házon 

fölül, a lakószoba fölött általgerendák feküsznek párhuzamosan egymással, azokon ahol 

végigmegyen középen derékszögben a mestergerenda és 

átéri az előház hosszát. Ezeket az általgerendákat Bátor-

falun szaobagerendának mondják. Siden kerezstülvaló 

gerendának. A falon végigfekszik körül a borítógerenda, 

ahogy Bánrévén mondják, de Bátorfalun ez sárgerenda. 

Ez a gerenda Gömörben bizonyára az eredetileg német 

bányavárosbeli iparosság hatása alatt németes nevet 

nyert; Siden Mórpang-nak mondják, Kőrösön pedig majorpank-nak
786

… 

                                                           
784

 John Galsworthy 
785

 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete http://mek.oszk.hu/09100/09185/pdf/malonyay5.pdf 
786

 pank → pad 

http://mek.oszk.hu/09100/09185/pdf/malonyay5.pdf
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… különösen a Rima völgyén lefelé: Rimaszombattól délnek Feledig, onnan keletnek 

fordulva. Sajószentpélerig, a Sajó mentén, azután délre Bánrévétől a Barkóságban Szentsi-

monig, Hangonyig, azonképpen északra az egykori Tor-

na megye területén. Hárskúton, Almáson, Szögligeten, 

Görgőn akadunk szép stukkó-ornamentikára, a legmó-

dosabb, tehát a régi palócház típusától leginkább eltérő 

házakon.  

 

Vakolatdíszítés Bánréve 

 

Noha ez az ornamentika az ősi díszítő kedven kí-

vül bizonyos külső hatásoknak, a nemesi kuriaépítés, 

meg a templomi ornamentika befolyásának köszöni lé-

tét, mégis nagyon becsesnek kell tartanunk motivumait. 

Az crnamentikumok, leszámííva az idegen törtéuelmi 

stilusoknak itt-ctt megmaradt nyomait, teljesen magya-

rok… 

… Nem szólva a templomokról, amikből bőven juttatott Mária Terézia kora, déli 

Gömörnek is, szép stukkó-díszítést látunk Csetnek egynéhány nemesi udvarházán, kivált a 

Sárkányokén, de van több Rimaszombatban is, meg azon alul Jánosiban, Bánrévén és Putno-

kon… 

… Bánrévén van olyan oszlop is. aminek a tetején egyetlen óriási virág ül, széles sűrű 

szirmú, úgy, hogy széle nagy körben íródik, akár kiterjesztett pávafarok, vagy mint nyitott 

legyező. Ilyen legyezőt, de nem ennyire nyitottat láttunk Dobóczán is egy törzsök tetején: e 

mellett a legyező virág mellett azonban kétoldalt leveles galy ered. nehéz, lekonyuló, s minde-

gyiknek a végén szőlőfürt lóg. Rimaszombat alatt, a rimamenti falvakban kiváltképpen szere-

tik a szőlőt mintázni ezekre az oszlopon kelt növényekre, de nem naturalisztikusan: a sarja-

dzás maga középen virág, rendesen tulipánforma,  a le-

velek hegyesek és kétoldalt mégis szőlőfürt lóg az indán. 

A palóc kőműves szinte eszményi növényfajtát teremt így, 

aminek gyümölcsébe, s virágjába összefoglal mindent, 

ami néki kedves…”
787

 

 

Bánrévei ház, 

oszlopdíszítéssel
788

 

  

 

 

                                                           
787

 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete http://mek.oszk.hu/09100/09185/pdf/malonyay5.pdf 
788

 Groh István gyűjtése. MEK Képkönyvtár 

http://mek.oszk.hu/09100/09185/pdf/malonyay5.pdf
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Bánrévei oszlopdísz
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Bánrévei házfaldíszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánrévei motivumok
790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő összeállítás Molnár Mihály:
791

 A népi építészet emlékei Bánrévén, című 

munkájából származik.  

                                                           
789

 MEK Képkönyvtár 
790

 MEK Képkönyvtár 
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Kruppa ház
792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csűr

793 
 

 

 

Kovács V. Lajos és  

Révai Lajos háza
794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
791

 Molnár tanár úr engem is tanított a bánrévei általános iskolában, a felső tagozatban, 1962-től. 
792

 1870 körül építtette Kruppa Gyula 12 holdas gazda, aki akkor a falu bírója is volt. Ez az első ház a faluban, 

ami cseréppel fedett volt. Fatornácos ház, Bánréve, 1872. Kruppa Zoltán. Azóta már lebontották. Molnár Mihály 

tanár fényképe.  
793

 Jellegzetes gazdasági épület, Hendrik Zoltán portája volt. Molnár Mihály tanár fényképe. 
794

 A ház a XX. század fordulóján épült. Révai Márton 15 holdas gazdáé volt. Ő ekkor a községi bíró. A ház 

1917-ig községházaként is működött. 
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Kovács V. Lajos és  

Révai Lajos háza
795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngyösi Márton háza
796

 

 

 

 

 

Egy 1968-ban készült tanulmányból származnak a következő részek. 

 

„… A falunak három régi utcája (Kossuth u., amelynek a felső vége a Hóstyák, a Rá-

kóczi és a Béke, régi nevén Templom u.
797

) volt, amelyeken a hadas település rendszer volt az 

általános. A hosszú telkeken egymással szemben két sor, sokszor 8-12 tagból álló sorház 

épült. A telkek a legtöbb esetben később kettéváltak, közepükön mindkét oldalon ólak (istál-

lók), hidasok, baromfiólak sorakoztak… 

Mintegy kétszáz évvel ezelőtt általános lehetett a fából összerovott (rovásos) ház, majd 

a következő szerkezetek váltották fel: pacsitos ház) a font házfalat kívül-belül betapasztották), 

vert fal (ritka volt), vályog és a leggyakrabban használt, a környék minden helységének hatá-

rában fellelhető puha kő (homokkő). Az utolsó 150 évben ez utóbbi volt a legáltalánosabb. A 

régen oromgerendás, ma mindenütt szarufás tetőt fasindellel (ritkán kősindellel), zsúppal, 

újabban cserépsindellel fedtek… 

A lakóházak mindig véggel épültek az utcára, egy kis virágoskert közbeiktatásával. A 

legrégebbi házak kétosztatúak, tornác nélküliek. A fejlődés következtében 3-4 osztatú házak 

                                                           
795

 A ház a XX. század fordulóján épült. Révai Márton 15 holdas gazdáé volt. Ő ekkor a községi bíró. A ház 

1917-ig községházaként is működött. 
796

 Az 1800-as évek közepén készülhetett.  
797

 Még régebben Basa-sor 
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jöttek létre, amelyeknél néhol már ámbitust
798

 is láthat a kutató. A családszervezetek
799

 (had) 

sajátos településformát hozott létre, amelyre az egy telken sok (néha 8-10), egymás végébe 

épült lakóház megléte a jellemző (hosszudvaros településforma). Az utca felőli első ház orma 

vértes, amelyen van általában 2 rókalyuk (szellőzőlyuk). Újabban a házak tetőzete csapott, 

eresztett elejű. A tető fedését régen fasindellel, zsúppal végezték, a tehetősebbek pedig 

kősindelt alkalmaztak. a 20. századforduló óta egyre gyakoribb, s ma már általános a cserép-

pel (cserépsidellel) való fedés. 

A hosszú udvaroknak nem volt kapuja, ott mindenki szabadon járt-kelt, a telkeket 

azonban kerítésekkel választották el egymástól. A kerítések általában függőleges 

vessszőfonatokból álló paticskerítések voltak… 

A lakóházak falát az ezen a környéken mindenütt megtalálható anyaggal (fehér, a bu-

dai földdel hasonlítható festékkel) meszelték fehérre. Alul fekete, vörös, vagy kék csíkot festet-

tek (szintén helyi anyaggal), hogy a felverődő eső ne piszkolja be a fehér falat. .. 

… a régi utcaképet a faluban szinte már sehol nem találhatjuk meg. 

Védelemre javasolt épületek: 

 Magyar Ferencné háza (Ruzsinszky udvar)   Béke u. 5. 

 Asztalos Istvánné háza     Béke u. 4. 

 özv. Kalocsai Istvánné    Rákóczi u. 9.”
800

 

 

 

 

 

Magyar Ferencné háza
801
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 Oszlopos tornác. Falusi ház udvarra néző oldalán épített, fedett, oldalt nyitott vagy korláttal elzárt, védett, 

rendszerint oszlopos folyosó. 
799

 A családszervezet magyar terminológiája jórészben a finnugor korig nyúlik vissza. Az őseredeti jelentése még 

a XII. században is „apa‖; atya, anya, fiú, öcs, atyval: „mostohaatya‖, fial: „mostohafiú‖ (mindkettő elhomályo-

sult összetétel, mely csak a történeti forrásokból mutatható ki), árva, férfi, férj, feleség, meny, vő, ipa, napa, 

ángy. Az ugor korból ehhez még csatlakoznak a következők: apa, leány (elhomályosult összetétel), iafia (ugyan-

csak elhomályosult összetétel; mai jelentése: távoli rokonság). Mindehhez még nagyobb egységeket összefoglaló 

elnevezések is járulnak: rokon (eredeti jelentése „közel‖), had, szer, vér. E teljesnek nem mondható áttekintésből 

is kitetszik, hogy a magyarok a finnugorokkal együtt olyan családban éltek, mely már ekkor is patrilineáris lehe-

tett, de mindenesetre a terminológia azt mutatja, hogy a nagycsalád bizonyos változatával is számolnunk lehet. A 

nemzetségekbe való tartozásukat is biztosra vehetjük. A nagycsaládi szervezet és az apajogú vonások minden 

bizonnyal még csak megerősödtek, amikor steppei néppé váltak, és szorosabb kapcsolatba léptek különböző 

török népekkel. 
800

 Bodó Sándor: Népi építészeti gyűjtés 1968. Bánréve. Építészet. NM EA 8946.  
801

 A szoba mestergerendájának vésete: „ÉPÍTTETETT EZ A PAJTA 1820 RUZSINSZKI PÉTER ÉS PESTU‖ 

Molnár Mihály tanár fényképe. 
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Asztalos Istvánné háza
802

 

 

 

Néhány egyéb forrásból származó kép. 

 

 

A Szentmiklóssy-Vay 

kastély régi állapotában
803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első vasútállomás Bánrévén, 1871
804
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 A ház eredetileg kamrának és istállónak épült, csak később alakították át. Béke út (Templom út, eredetileg a 

Basa-sor) Molnár Mihály tanár fényképe.  
803

 Erdélyi Géza: Gömör vármegye klassicista építészete. 
804

 id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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Bánrévei képeslap, 1900. Az első vasútállomás, a kastély, népviselet
805
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 id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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Bánrévei emberek, nemesek, birtokosok, 

események 
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„Ha valami a régmúltban történt, még nem jelenti  

azt, hogy nincs köze a mához.  

Megmagyarázhat bizonyos dolgokat.”806 

 

 Táblázatos formában megpróbáljuk jól áttekinthetően, időrendben felsorolni az embe-

reket, eseményeket, amelyek az eddigi történetünk során említésre kerültek, vagy valamilyen 

formában nyomukat találtuk Bánrévével és elődjével kapcsolatosan. 

 

Név 
Említés  

évszáma 
Hely 

Egyéb adat, 

megjegyzés 

    

Kér, Keszi nemzetség ?   

Aba (Oba) nemzetség ?   

Hanvák 900-1281 Nehe  

    

Tatárjárás 1241-42 Nehe  

    

Weechk (Wecske) 1281 Nehe  

Kozma 1281 Nehe  

Chombold 1281 Nehe  

fia: Borouch 1281 Nehe  

Paska 1281 Nehe  

Paska fia: Miklós 1281 Nehe  

Boda 1281 Nehe  

Boda fia: Jobus 1281 Nehe  

Péter 1281 Nehe  

Péter fia: István 1281 Nehe  

Lőrinc („nobilis de Nehe”, aki Kozma fia)) 1318 Nehe  

Lőrinc fia: Miklós 1318 Nehe  

Lőrinc fia: András 1318 Nehe  

Egyed (aki Paska fiának, Miklósnak a fia) 1318 Nehe  

Pous (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

Lőrinc (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

Zeuke (aki Jobus (Jób) fia, aki Boda fia) 1318 Nehe  

István (aki Péter fia) 1318 Nehe  

István (aki Chepe (dict.) István fia) 1318 Nehe  

Gueche  1318 Nehe  

János (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Mihály (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Miklós (aki Gueche fia) 1318 Nehe  

Pál 1318 Nehe  

Pál (Pál fia) 1318 Nehe  

Nehe-i Chutur („Csujtor”)  (dictus) János 1337-39 Nehe  

Nehei Gál 1337-39 Nehe  

Nehe-i Péter 1337-39 Nehe  

Nehe-i Pál 1337-39, 1359 Nehe  

Nehe-i János 1359 Nehe  

Nehe-i Miklós 1372 Nehe  

Nehe-i István 1337-39 Nehe  

Nehe-i Geche 1342 Nehe  

Nehe-i Miklós 1342 Nehe  
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 Agatha Christie 
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Nehe-i Jób 1355 Nehe  

Nehe-i Lőrinc 1355 Nehe  

Nehe-i István 1390 Nehe  

Nehe-i János 1390, 1392 Nehe  

Nehe-i János 1355 Nehe  

Gethe ? (Gueche, Gecse…) 1365 Nehe  

Gethe fia: Miklós 1365 Nehe  

Pál ? 1365 Nehe  

Pál fia: Balázs 1365 Nehe  

Suluk (dictus) Miklós 1365, 1381 Nehe  

Suluk (dictus) János 1388 Nehe  

Nehe-i Chutur (dictus) Jánost 1392 Nehe  

    

Okleveles első említés807 1381? Bánréve?  

    

Lászlófi808 1420 Bánréve  

Bánrévi Beke… 1427 Bánréve  

Bánrévi Beke Miklós 1427 Bánréve 16 porta 

Bánrévi (Nehe-i) Balázs 1427, 1429, 1430 Bánréve 6 porta 

Ezdegei Besenyei Pál (szlavón bán) 1431, 1435 Bánréve 6 porta 

Balogi Alt 1434                 Bánréve  

Balogi György 1434 Bánréve  

Bánrévi László809 1455 Bánréve  

Bánrévi Miklós810 1462, 1467 Bánréve  

Bánrévi Miklósné (Bekény Erzsébet)811 1468 Bánréve  

Lászlófi… 1489 Bánréve  

Bánrévi Benedekné (Bekény Erzsébet)812 1491 Bánréve  

Magna ? 1496 Bánréve jobbágy 

Ladiszlausz ? 1512 Bánréve jobbágy 

Bezzeghy Miklós 1516 Bánréve 1 porta 

Bíró ? 1516 Bánréve jobbágy 

Lénártfalvi Lénártffy Gáspár 1518 Bánréve  

Lénártfalvi Lénártffy Boldizsár 1518 Bánréve  

Lőrincfalvi Bekény István 1518 Bánréve  

Bánrévi Korpás András 1518 Bánréve  

Barta ? 

négy Byró nevű, 

Bothos ?, 

három Varga nevű, 

két Vince nevű, 

1551 Bánréve 

jobbágyok, 

dézsmajegyzék: 

1 fő bíró, 

23 jobbágy, 

1 fő bizonytalan 
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 Ezzel kapcsolatosan leírtam a nézeteimet a Bánréve nevének származását taglaló fejezetben.  
808

 Lászlófi (bánrévei) család (Laczkovich néven is. Lászlóffy (?)  Trencsén vármegye (Siebmacher „Illovay v. 

Illova vormals Lászlóffy aliter Laczkovich‖?)  1489: Dl. 13574. Lorántfi (serkei, kazai) család. Mint kazai 

Lorántfiak Sőreg, Jeszte és Kisfalu helységekben földesurak az 1427. évi adólajstrom szerint. Mint serkei 

Lorántfiak Serke, Kapla és Gede várakat, Gedealja, Gesztete, Léh, Kisfalud, Serke, Feled, Simonyi, Domafalva, 

Tamástelke, Pagony helységeket bírják a XV. század közepe felé. A vérrokon Jolsvai György halálával (1427–

1435.) is örökölnek e helységek némelyikében. (Az 1427. évi adólajstromban előfordúló „palatinus, filius 

palatini‖ („nádor, nádor fia‖) egy személyt jelent s alatta Jolsvai Györgyöt kell értenünk, aki ekkor: Sid, Balogfa-

lu, Gömöri, Dusa, Bulfalva, Guszona, Pingfalva, Gedealja és Bucsony helységekben bírtokol Birtokuk részei 

(később főleg Gede váruk) zálogban, úgy látszik már az 14 20-as évek, de kétségtelenül 1435 óta, ezdegei Bese-

nyő Pál kezén voltak, akiről aztán a Tornaiak birtokába jutottak. Utóbbiak az 1478–83. években igénylő pert 

kezdenek a Lorántfiakkal Gede vár, Gedealja, Gömöri, Kisfalu, Czokfalva, Dusa, Gesztete, Simonfalva, Léh, 

Lőkösháza és Bánréve fölött. 1489-ben ezeken kívül Détér birtokukat is említik. E családból valók a serkei 

(kazai) Dezsőfiek is (az adólajstromban: Ladislai Desew), kik Détéren és Tamástelkén is bírnak 1427-ben, s 

később (1438. és 1439.) is föltűnnek. (1427: Thallóczy, 1431: Dl. 12369; 1438: Dl. 13162; 1439: Dl. 13343; 

1478–83: Dl. 18044: 1489: Dl. 19552. L. Gede és Serke várak a. is. – V. ö. karancsi Tiszaiak.) 
809

 Bánrévi László felesége az elhalt Bekény Miklós özvegye, Katalin asszony. (1455).  
810

 1462 és 1467 Gömör vármegye alispánja is. 
811

 A család koarai neve Beken, később Bekény. Bekény Erzsébet Bekény András (1419-?) lánya. 
812

 BekényTamás (1413-1466), Erzsébet nevű lánya. 
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Sabo ?, 

Kossi ?, 

Aborg ?, 

Jaco ? 

Beken (Bekény) és Banrewy nemesek 1553 Bánréve  

Bekény György 1554 Bánréve  

Bede (Beda), 

Bhan, 

Korody, 

Wajasd (Vaias, Wajas), 

Czygan, 

1564 Bánréve jobbágyok 

Banrewy Tamás; Banrewy Péter;   

Beokeny György 
1566 Bánréve  

    

Törökök felégetik a községet,  

elpusztul, de nem néptelen 
1566 - 1760 Bánréve  

    

Banrewy nemesek 1567 Bánréve  

Nenkey Demeter 1571 Bánréve  

Bánrévy Gáspár 1571 Bánréve  

Bánrévy Ferenc 1571, 1575 Bánréve  

Bánrévy Péter 1571 Bánréve  

Bánrévy Tamás 1571 Bánréve  

Bánrévy Gergely 1571, 1575 Bánréve  

Bánrévy Benedek 1571 Bánréve  

Orban ?, 

Sigmond ?, 
1571 Bánréve jobbágyok 

Banrewy Gergely 1572   

Bekény András 1574   

Varga Orbán, 

 Kovács Péter,  

Kósik Tamás,  

Varga Gergely,  

Bíró Vince,  

Németh Benedek,  

Vajas Zsigmond,  

Szomolló Benedek,  

Tomor György,  

Tomor Kelemen 

1574 Bánréve jobbágyok 

Bánrévy László 1575 Bánréve  

Bánrévy Gáspárné (Lenkey Ilona) 1575 Bánréve  

Szabó Benedek,  

Szabó Vince,  

Kordi András,  

Vajas Zsigmond,  

Németh Benedek 

1575 Bánréve jobbágyok 

Bekény András813 1577 Bánréve  

Banrewei nemesek;  

Beken András 
1578   

Wayas (Vajas) Zsigmond,  

Byro (Bíró) Balázs,  

Byro (Bíró) Mátyás 

1578 Bánréve jobbágyok 

Borz ? 1580 Bánréve jobbágy 

Farkas ? 

Nemet ? 
1584 Bánréve jobbágyok 

Kanio (Konia ) ?, 

Pasztor ?, 

Syro ? 

1587 Bánréve jobbágyok 

Bekény András özvegye (Teresztenyi Sziny Ilona) 1588 Bánréve 2 egész,  
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 Feleségül Teresztenyi Sziny Ilonát bírta, Jánossy Pál özvegyét.  Két gyermeket nemzett vele, Andrást és Zsó-

fiát. Sziny Ilona ismét özvegyül maradt, s 1588-ban harmadik férje van: Zoltay Miklós 
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4 fél, 

1 zsellér, 

3 elhagyott porta 

Boszj ?, 

Foros ? 
1589 Bánréve jobbágyok 

Borsi ?, 

Dauid ? 
1590 Bánréve jobbágyok 

Bekény (II.) András814 1592 Bánréve  

Borza ?, 

Hagymas ?, 

Icho ?, 

Jakab ?, 

Polgár ?, 

Pinkochy ?, 

Tot ? 

1594 Bánréve jobbágyok 

Laczo ? 1595 Bánréve jobbágy 

Szalkay György 1598 Bánréve  

Noszvaji Figedy Jánosné (Bekény Zsófia)815 1598 Bánréve  

Lachao-Loczy ?, 

Rassy ? 
1599 Bánréve jobbágyok 

Racz ?, 

Kosko ?, 

Geoz ?, 

Ziro ? 

1600 Bánréve jobbágyok 

Laczai ? 1602 Bánréve jobbágy 

Maruska ? 1604 Bánréve jobbágy 

Chompas ? 1606 Bánréve jobbágy 

Laczko ? 1610 Bánréve jobbágy 

Lazlo ?, 

Santha ?, 

Borlobas ?, 

Konia ?, 

Czopas ? 

1611 Bánréve jobbágyok 

Bacso ? 1612 Bánréve jobbágy 

Beöder ?, 

Manga ? 
1619 Bánréve jobbágyok 

Benedek ?, 

Deak ?, 

Phosa ? 

1620 Bánréve jobbágyok 

Viczmándy Kristófné (Széky Margit) 1627 Bánréve  

Huszar ? 1630 Bánréve jobbágy 

Bacsa ?, 

Benedek ?, 

két Csizi, 

négy Bíro, 

Dyak ?, 

Forros ?, 

Ghösz ?, 

három Hagymás, 

Huszar ?, 

Kosszma ?, 

Nagy ?, 

Rassy ?, 

Kassko ?, 

Czigan ?, 

1635 Bánréve jobbágyok 

                                                           
814

 Bekény II. András 1592-ben uj adomány cimén megerősittette magát a lőrincfalvi, bánrévei, sajónémeti, 

centeri és szuhafői ősi javakban. De nem sokáig élvezhette. Magtalanul elhalt, s ugyanezeket a javakat 1598-ban 

Szalkay György kapta adományba Kutassy János esztergomi érsek- primás, királyi helytartótól, s azokba a jászói 

konvent a beiktatást tényleg elvégezte; de a Szalkay György gyermekei Balázs, István és György az egri kápta-

lan előtt 200 forintért még ebben az évben visszabocsátották Bekény András nővérének Zsófiának, aki ekkor 

Noszvaji Figedy Jánosnakvolt a felesége, előbb pedig Széky Péternek az özvegye. Ez a Széky Péter az 1500-as 

évek végén élt és nem azonos a későbbi szendrői kapitánnyal. (1643.) 
815

 Előbb Széky Péternek a felsége, majd az özvegye. 



Rónaföldi Zoltán  Múltba nézek… Bánréve   A kezdetektől a XX. századig 

 

423 

Kandi ?,  

Pinkoczi ? 

Olah ? 1636 Bánréve jobbágy 

Sziny Jánosné (Viczmándy Erzsébet) 1643 Bánréve  

Széky Péter816 1643 Bánréve  

Széky Péterné (Dapsy Mária)817 1662 Bánréve  

Varjas ? 1671 Bánréve jobbágy 

Bene ?, 

Albert ? 
1672 Bánréve jobbágyok 

Bodo ?, 

Hegedus ? 
1674 Bánréve jobbágyok 

    

Fokozatos népességcsökkenés, elnéptelenedés? 1690-1710 Bánréve  

    

Szentmiklóssy (I) István818 és felesége  

Tornallyay Katalin 
1718 Bánréve  

Szentmiklóssy (I.) Ferenc819 és anyja Tornallyay 

Katalin 
1720 Bánréve  

Szentmiklóssy (I.) Antal820 és anyja Tornallyay 

Anna821 
1734 Bánréve  

Birinyi ?, 

Török ?, 

Hupka ?, 

Ruzsinszki ? 

1753 Bánréve jobbágyok 

Szentmiklóssy Károly822 és neje Krajnik N. 1767-1773 Bánréve  

Szentmiklóssy (I.) Ferenc 1767-1773 Bánréve  

                                                           
816

 Szendrői várkapitány és az 1643-ban szerezte vissza a bánrévei birtokrészt. 
817

 Dapsy (Dapsai) család.  A család a középkorban Marmalmi, vagy Dapsai Ravasz néven szerepel és csak a 

XVI. század második felétől kezdi magát Dapsai, Dapsy-nak nevezni, ami aztán a XVII. század közepe óta ál-

landósult. Birtokainak a Karácsonyi szerint Balog-nembeli Derencsényiek birtokaival való szomszédsága, sőt 

olykor egybeesése. Ősi marmalmi birtokukat I. Ferdinánd a család egyik tagjának Szapolyai pártjához való csat-

lakozása miatt elkobozta. Később Dapsa, Alsószuha és Kisragály maradt birtokuk. Régente voltak még birtokaik 

Ivánfalván és Derencsényben. A XVII. század közepe táján a család két főágra oszlik: egyik Alsószuhán maradt, 

a másik Putnokon és Sajókazán szerez birtokokat. 
818

 Szentmiklóssy (I.) István szintén, mint atyja, Gömörmegyében élte világát, hivatalokat viselt, vagyonát tete-

mesen szaporitotta és kilenc gyermeknek atyja lett, három nőnek lévén boldog férje. Első nejétől Madarassy 

Zsófiától születtek: Pál, II. István, ki bárói rangra emelkedett; Zsuzsánna, Mária, Bora és Zsófia; második nejétől 

Tornallyay Katalintól született I. Ferencz; végre harmadik nejétől Tornallyay Annától született Antal és Anna. 
819

 Szentmiklóssy (I.) Ferenc egyetlen gyermek a második házasságból, anyja Tornallyay Katalin; neje volt 

palocsai Horváth Anna, kitől születtek Károly, Pál, Charitasz, Sándor, Anna és Johanna. Ferenc 1738-ban eltiltá 

szomszédos birtokosait a szánaczi erdő és legelő használatától: 1749-ben Uza Imrétől származó testvérei Antal, 

Mária, Zsuzsána, Borbála, Zsófia és Anna nevében perelt az urai lakosokkal; majd Málé és Bánréve iránt is. 

1753-ban a megyétől igazolást kapott Dulárfölde iránt; 1756-ban törvénykezett Szabó Zsigmonddal a miatt, 

hogy vizét a runyai malmától az uj méhii malomra elvezettette. 1757-ben szolgabirái minőségben kiküldetett; 

1760-ban alispánnak kandidáltatott; 1769-ben ügyvédet vallott. 
820

 Szentmiklóssy (I.) Antal 1722-ben született, s tisztes és tevékeny pályafutás után derék utódokat hagyott 

maga után. Ő Gömörmegyében már 1747-ben törvényszéki táblabiróvá kineveztetett; 1743-ban óvást emelt báró 

Szentmiklóssy István ellen vagyoni megrövidités miatt; 1753-ban alispánnak jelöltetett, 1757-ben pedig királyi 

tanácsosi cimet nyert s erről szóló okirata a közgyülésen kihirdettetett. Neje Czingely Zsófia volt, Czingely Gás-

pár és Bencsics Évának leánya. 1781-ben neje már özvegy volt, s mint ilyen perelt Szentmiklóssy Gábor-, Lász-

ló-, Ferenc- és Miklóssal a mikóházi puszta iránt. Maradt hat gyermeke: László, Gábor, III. Ferencz, II. Antal, 

IV. Miklós és II. Zsófia. 
821

 Szentmiklóssy (I.) István harmadik felesége. A bánrévei kastélyt ők építették az 1790-as években, copf stílus-

ban. 
822

 Szentmiklóssy Károly 1765-ben, mint rendkivüli esküdt szolgált Gömörmegyében, a következő évben pedig 

már, mint táblabiró. 1782-ben néhainak iratik. Neje Krajnik leány volt s két gyermeknek adott életet, úgy, mint 

Józsefnek és Máriának.  
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Szentmiklóssy Sándor823 1767-1773 Bánréve  

Szentmiklóssy Sándor, 

Szentmiklóssy Károly 
1773 Bánréve 2 közös porta 

Szentmiklóssy Sándor 1773 Bánréve 2 porta 

Szentmiklóssy Károly 1773 Bánréve 
1 porta, 

1 zsellérporta 

Szentmiklóssy Ferenc 1773 Bánréve 3 porta 

Konya ?, 

Hendrich ?, 

Revay ?, 

Ruzsinszky ?, 

Anga ?,  

Horvath ?, 

Toth ? 

1773 Bánréve jobbágyok 

Szentmiklőssy József824 1782 Bánréve  

Kónya,  

Hendrik,  

Revaj,  

Ruzsinszki,  

Anga,  

Horváth  

Tóth  

nevű családok 

1767-1780 Bánréve urbárium 

Szentmiklóssy József 1826 Bánréve  

Vavrek Pál  

Sulik Pál   

Czifrák János 

Váradi János 

1826 Bánréve jobbágyok 

     

Vay Alajos báró825 1847826 – 1890? Bánréve 

172 lakos, 

(160 r.kath. 

6 ref. 

6 evang) 

7 egész 4/8 úrbéri, 

24 egész 6/8 majorsági porta 

    

Kolerajárvány, sáskajárás 1831 Bánréve  

    

Éhinség 1845 Bánréve  

    

Tifuszjárvány 1846 Bánréve  

    

                                                           
823

 Szentmiklóssy Sándor, ő Pál bátyjával együtt 1760-ban Gömörmegyében másod-assessorrá kineveztetett, 

1761-ben pedig magyar királyi gárdistának ajánltatott; 1765-ben tiszteletbeli aljegyzővé, 1770-ben táblabiróvá 

neveztetett ki. Ez időben bajba keveredett a miatt, hogy nemes Gömöry Eszterrel szabálytalanul, kihirdetés nél-

kül, református pap által megeskettetett, mikor is az esztergomi káptalan ellene „botrányos eljárás‖ miatt vizsgá-

latot inditván, 1772-ben feloldó itéletet hozott, melyet végrehajtás végett Gömörmegye közönségéhez átküldtek. 

Ő azonban a végrehajtás kiigazitását kérelmezvén, 1773-ban arra kényszerittetett, hogy reverzálissal kötelezze 

magát születendő gyermekeinek a római kath. vallásban való nevelésére. A kivánatnak eleget tenni akarván, ki is 

állitott ily téritvényt, azt azonban a szentszék megfelelőnek nem találván, visszaküldé s követelé, hogy a megye 

szine előtt nyiltan állitsa ki a formális reverzálist, melyet azután a hatóság előtt kiállitván s aláirván, igy végre 

házassága föloldatlan maradt s a nagy port felvert ügy lecsendesült. 1783-ban Károly árvái részére gyámul kine-

veztetett.  
824

 Szentmiklóssy József szintén Gömörben gazdálkodott (Bánréve), 1790-ben tiszteletbeli aljegyző volt; 1794-

ben másod aljegyző; 1808-ban perelt az uzapanyiti lakosokkal; 1815-ben főjegyzőnek választatott, s 1818-ban 

alispánnak kandidáltatott. 1825-ben megválasztotta Gömörmegye országgyűlési követté; 1827-ben megbizatott a 

nádori porták összeirásával, erről azonban a következő évben lemondott és újból alispánnak jelöltetett. Két neje 

volt; első Almássy Franciska, a második pedig Draskóczy Anna; ettől csupán két leánya született: Emilia, ki báró 

Luzsénszky Jánoshoz és Panna, ki báró Vay Alajoshoz ment nőül Bánrévére.  
825

 A kastély körüli park és a majorság, valamint az egyéb gazdasági épületek az ő birtokossága idején épültek 

Bánrévén. 
826

 Az 1847. évi, bánrévei birtoklás már teljesen bizonyos! 
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Hámos László báró827 1890? -  Bánréve  

    

Vasutak 1871 Bánréve  

    

Tűzvész, a falu nagyrész leégett 1872 Bánréve  

    

 

 

 Bánréve történetével foglalkozó könyv első része tehát ennyi. Soha sem fogom azt 

gondolni, hogy ez egy teljes anyag. Mindig lehet találni a levéltárakban, a családoknál újabb 

és újabb anyagokat, amelyek módosíthatják, bővíthetik ezt az egészet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
827

 1847-ben Berentén született, jogi tanulmányai végeztével a 69. ezred tartalékos hadnagya, végigharcolta a 

boszniai hadjáratot és főhadnagyként tért haza. Gazdálkodott, az evangelikus egyházgyűlésekben és a megyei 

bizottságokban dolgozott. 1879-ben Gömör megye, rozsnyói járásában főszolgabíró. 1881-től képviselő a jolsvai 

körzetben, mint a szabadelvű párt tagja. A bánrévei birtok az 1890-es évek végén került hozzá. 
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A szerző 
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„Minél messzebbre nézel hátra, 

 annál messzebbre látsz előre.”828  

 

1951-ben születtem Bánrévén. Családunk a Magyar „Tőkés‖, a Bakó, és a Rónaföldi 

(Ruszin) családok révén, a vasúthoz és a községhez kötődött, ahová a trianoni diktátum sodor-

ta össze őket. A család férfijai közel 100 éven keresztül álltak a MÁV szolgálatában 1896-tól 

kezdődően.  

Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén végeztem el. A család Kazincbarcikára költözése 

miatt a 8. osztályt az ottani, Május 1. úti Általános Iskolában fejeztem be.  

Középiskolai tanulmányaimat a Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, bányászati 

szakközépiskolai tagozatán végeztem és 1969-ben érettségiztem.  

Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig katonai szolgálatot töltöttem Szegeden, a 21. önálló 

páncéltörő tüzérosztálynál (MN 3793).  

1975-ben védtem diplomámat, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, 

gépgyártástechnológus, szerszámozási szakos mérnök lettem.  

A középiskolai szakmai élmények hatására ezután a Borsodi Szénbányáknál álltam munkába 

1975-ben. Különböző helyeken és munkakörökben dolgoztam, 1982-től főmérnökként, egé-

szen a vállalat 1993. év végi megszűnéséig.  

1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam.  

2004-től egyéni vállalkozásában (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) 

tervezek, szakértek. 

2008-ban nyugdíjba vonultam, bányászati korkedvezménnyel, de 

vállalkozásomban továbbra is folytatom a mérnöki munkát. Aztán a 

jogszabályi változások miatt „nem lettem nyugdíjas”, ismételten 

2013-ban, immáron másodszor is, „véglegesen” nyugdíjas lettem, 

de a munkát nem hagyom abba. 

Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, 

amely szakmai szervezetként, de az évszázados bányászati-

kohászati hagyományok őrzőjeként is jelentős munkát végez.  

Társaimmal, 1993-ban – amikor már látszott az országunk politikai veztésének „eltökéltsé-

ge”, hogy a hazai nehézipart és a bányászatot minden áron tönkreteszik – létrehoztuk a „Bá-

nyagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány” – t, hogy továbbvigyük a szakma hagyomá-

nyait, megoldásokat keressünk a jelenkor problémáira és a lehetőségekhez mérten támogassuk 

a szakma pályakezdő, fiatal mérnökeit.  

Egyéb munkáim és elfoglaltságaim mellett helytörténeti, bányászati, vasúti, had- és repülés-

történeti anyagokat gyűjtök. Folytatom a családi anyagok gondozását, rendezését.  

                                                           
828

 Winston Churchill 
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Már elkészült az ózdi cserkészrepülés, valamint a bánrévei sportrepülés és a repülőtér történe-

tével foglalkozó munkám is. Mindezek mellett sikerült feldolgozni a borsodi és ózdvidéki 

szénbányászat eseményeit egy kronológiában, az itteni ipar- és bányavasutak történetével fog-

lalkozó munkámat is befejeztem.  

Sikerült évekig tartó munkával megkutatni a vasút- és hadtörténet egy igen szép, ám méltatla-

nul elfeledett fejezetét, a páncélvonataink történetét is. 

A könyveim a Magyar Elektronikus Könyvtárban már megtalálhatók. A múlt történéseit csak 

az akkori politikai, gazdasági technikai, technológia, társadalmi környezet sajátosságai szerint 

lehet és kell értékelni, nem pedig a mai tudásunk szerint! Aki nem így tesz, az bizony súlyos 

logikai hibát vét. 

Ezeken kívül kutatom Bánréve fellelhető történeti, írásos anyagait is, ennek első része ez a 

munka. .A község névadójának tartott Ezdegei Bessenyő Pál bánról szóló munkám is olvasha-

tó már. 

A ma fiataljainak mondom, a múlt ismerete és megbecsülése nagyon fontos dolog! A 

mostani csodálatos technikai dolgok, amelyek ténylegesen a jelenkor csúcsai, ötven, száz év 

múlva megmosolyogtató tárgyak lesznek, mert a tudás és az idő sokszorosan meghaladja 

majd azokat. Vannak viszont olyan múlhatatlan értékek a történelemben, az építészetben, a 

művészetben, s még lehetne sorolni vég nélkül, amelyek soha sem értéktelenednek el! Ezekre 

emlékezni kell, mert az elődeink igenis nagyon sokat tettek, hogy ma hazánk egyáltalán létez-

hessen, és mi élhessünk. 

Hiszem tehát, hogy az elődeink munkája, tehetsége, szorgalma nélkül ma nem tartanánk itt. 

Sokkal előbbre lehetnénk, ha hazánkat sok súlyos megpróbáltatás nem érte volna az elmúlt 

évszázadokban, de amit elődeink tettek az nem kevés!  

 

„A történelem sose int teljesen búcsút,  

inkább annyit mond, "a viszontlátásra".”829 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
829

 Eduardo Galeano 
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Név- és tárgymutató 
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" 

"Fehérkereszt Egyesület" 405 

„ 

„A gólyához‖ 313, 351 

„A madár fiaihoz‖ 354 

„Bánrévei‖ 146 

„Bánrévi – Nehei" 146 

„Bánrévi" 146 

„Bánrévi‖ nemzetség 135 

„Bánrévy‖ 146 

„delta‖ vágány 20 

„földvár" 61 

„határvidék‖ 53, 237 

„Hűbele Balázs‖ 187 

„kenyértörés" 46 

„kiskirályok‖ 77 

„Mátyás az igazságos‖ 154 

„nobilis de Nehe‖ 71, 115, 427 

„P. dictus magister‖ 35 

„Primóczi Szentmiklóssy Anna 279 

„szénkibúvás‖ 395 

„szent király szabadjai‖ 54 

„Tabula‖ 208, 209 

„vagon‖ 382 

„vasminiszter‖ 393 

1 

1000 mm nyomtávolság 386 

2 

236. sorozatú mozdony 392 

3 

373. sorozatú gőzmozdony 388 

374. sorozatú gőzmozdony 387 

A,Á 

Aba 39, 41, 78, 79, 115, 233, 237, 238, 426 

Aba Amadé 128 

Aba nemzetség 39 

Aba nemzetségbeli Amadé 70 

Aba Sámuel 233, 237 

Abafalva 39, 42, 50, 76, 182, 208, 221, 251, 257, 285, 

288, 407 

Abaffy 43, 111, 112, 142, 274 

Abaffy Demeter 173 

Abaffy János 338 

Abaffy Károly 336 

Abbafalva 284, 289, 290 

Abloncza helység 57 

Aborg ? 428 

Abu Hámid al-Garnáti 54 

Acsádi György 161 

Ádám nevű molnár 83 

adópénztárnok 225 

adórovók 225 

Aggtelek 61, 80, 207, 221 

Ágosta hitvallású evangelikusok 253 

ágostai evangélikus 265 

Aj 126 

Ajtay Kálmán 161 

Ajtony 230, 232, 233, 237 

alapvető család típus 332 

Albert ? 430 

Al–Duna 8 

Alföld 8, 90, 305, 306, 332, 387 

alispán 54, 201, 225, 270, 336, 337, 338, 339, 342, 349, 

360, 398 

Alkér 39, 50, 61 

állatállomány 414 

állattartás 334 

Almássy Albert 339 

Almássy Franciska 274, 275, 431 

Almásyak 193, 196 

Alsó- és Felsőtelekes 16 

Also Szuha 288 

Alsó Szuha 287 

Alsófalu 43 

Alsó-Vály 214, 272 

alsóvelezdi vár 64 

alszolgabirák 226 

alügyész 226 

Ananias comes fiai 59 

Anderko 256 

András 3, 68, 79, 87, 88, 90, 99, 106, 111, 112, 115, 130, 

131, 163, 178, 183, 185, 194, 214, 237, 247, 274, 309, 

316, 381, 427 

András mester 68 

Andrássy Antal 245 

Andrássy Dénes 207, 402, 405, 406 

Andrássy Géza 402, 404 

Andrássy György 214, 272 

Andrássy István 223 

Andrássy Kata 68 

Andrássy Mátyás 195 

Andrássy Miklós 201 

Andrássy Péter 214 

Anga 220, 431 

Anga ? 431 

Anjou 75, 80, 82, 84, 89, 92, 94, 105, 122 

Anjou Károly 92 

Anonymus 33, 35, 35, 40, 47, 229, 230, 233 

Antalffy 340 

apácakolostor 236 

Apafi Mihály 199, 202 

arany búzaszál 4 

arany sasszárny 4 

Arany utca 9 

Aranybulla 82 

aranyszarvas 4 

Ardai Ritó Péter 250 

Arkadiopolisnál 230 
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Arló 42, 335, 381 

Árpád kor 45 

Árpád-ház 70 

Árpád-házi Margit 69 

Árpád-kor 34 

Aszó 64 

Asztalos Istvánné 423 

Atrachyk 68 

Attila 32, 132, 228 

Aurignaci 10, 11 

Avar Kaganátus 34 

avarok 13, 32, 33, 32, 34, 35 

avicitas 82 

B 

B Kovács István 76 

B. Hellebrandt Magdolna 14, 15, 19, 27, 28 

B. Kovács István 251 

B[a]nrew-i  János 99 

Baas földe 58 

Babicza 258 

Bábonyi 10 

Bacsa ? 430 

Bacsik 258 

Bácsik 258 

Bacsinecz 256, 258 

Bacso ? 430 

Baicsik 258 

Bajazid 119, 150, 153 

Bakács István 135, 161, 278 

Bakócz prímás 155 

Baksa György 70 

Bakulinyi Mihály 338 

Balás Lajos 245 

Balassa Zoltán 31, 340 

Balázs 71, 88, 90, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 112, 

115, 146, 163, 187, 427, 429 

Balicza 258 

Balog 41, 50, 56, 58, 68, 166, 189, 212, 239, 251, 305, 

430 

Balog folyó 41, 56, 239 

Balog vára 166 

Balog-folyó 68 

Balogh Béla 19 

Balogi Alt 107, 116, 135, 428 

Balog-i Alth 147 

Balogi György 116, 428 

Balogok 42 

bán réve 92, 118 

Bándi Zsuzsanna 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 106 

Bánffy György 247 

Bánk bán 135 

Bánlaky József 169 

Banreu 142 

Banreue 74, 142 

Banrev 142 

Bánréve 1, 4, 16, 17, 19, 20, 23, 28, 35, 39, 42, 45, 47, 61, 

71, 72, 74, 76, 80, 81, 90, 92, 93, 100, 101, 102, 105, 

107, 113, 114, 116, 118, 126, 135, 140, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 160, 161, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 

174, 182, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 

202, 206, 208, 209, 210, 211,212, 214, 215, 216, 220, 

221, 222, 223, 225, 236, 241, 243, 245, 246, 251, 252, 

253, 256, 257, 258, 259, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 

274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 287, 288, 

291, 292, 294, 295, 296, 299, 303, 304, 305, 308, 309, 

312, 313, 314,315, 316, 317, 320, 333, 334, 335, 338, 

340, 341, 343, 350, 351, 354, 355, 359, 361, 362, 364, 

365, 366, 367, 369, 373, 377, 380, 385, 386, 387, 388, 

389, 394, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 

409, 410, 411, 412, 414, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 

427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 

Bán-réve 143 

Bán-réve 145 

BÁNRÉVE 3, 4 

Bánréve földesurai 226 

bánrévei barnaszén 395 

bánréve–sajószentkirályi forduló 208 

Banrevi 284, 287, 288, 290 

Bánrévi 101, 109, 115, 116, 135, 145, 146, 428 

Bánrévi (Nehe-i 146 

Bánrévi (Nehe-i) Balázs 116, 146, 427 

Bánrévi Beke 101 

Bánrévi Beke  Miklós 116, 427 

Bánrévi Beke fia Miklós 145 

Bánrévi Beke Miklós 146 

Bánrévi Beke… 116, 427 

Bánrévi Benedekné (Bekény Erzsébet) 116, 428 

Bánrévi Korpás András 116, 160, 428 

Bánrévi László 116, 428 

Bánrévi Miklós 109, 116, 428 

Bánrévi Miklósné (Bekény Erzsébet) 116, 428 

Bánrévy Benede 171, 172 

Bánrévy Benedek 171, 428 

Bánrévy Ferenc 168, 171, 172, 428 

Bánrévy Gáspár 168, 172, 173, 428 

Bánrévy Gáspár özvegye, Ilona asszony 173 

Bánrévy Gáspárné (Lenkey Ilona) 429 

Bánrévy Gergely 168, 170, 171, 172, 173, 428 

Bánrévy László 171, 429 

Bánrévy Péter 168, 428 

Bánrévy Tamás 168, 428 

Banrew 74, 111, 142, 147 

Banrewe 74, 102, 103, 105, 113, 142, 146 

Banrewe alio modo Nehe 142 

Banrewei nemesek 163, 429 

Banrewe-i, másként Nehe-i Balázs 102, 105, 146 

Banrewy (Gömör m.) 179 

Banrewy Gergely 163, 428 

Banrewy nemesek 162, 428 

Banrewy Tamás 162, 428 

Bánszállás 208, 335, 381 

Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 435 

bányászat 267, 303, 334, 335, 434, 435 

bányavárosok 195, 201, 241, 246 

Baradla – Domica 7 
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Baradlay Richárd 350 

Barcikai Kőszénbánya Vállalat 382 

Barka 126, 127, 177 

Barnabás 68 

barnaszén 381 

báró Orlay 198 

Baross Gábor 393 

Barsi János 284 

Bársony János 13 

Barta ? 428 

Bartakovics Béla 245 

Bártfai Szabó László 107, 135, 146 

Bartholomaeides 193, 213 

Basa család 378 

Basa sor 378 

Basa-sor 267, 422, 423 

Basó Mátyás 160, 249 

Bathiz fia Miklós 84 

Báthori István 191 

Báthory Gábor 183 

Báthory István 251 

Báthory Zsigmond 183, 184, 185 

Bátka 7, 50, 345 

Bátori István országbíró 113 

Bebek 67, 73, 87, 88, 90, 91, 122, 123, 130, 141, 155, 

163, 166, 247 

Bebek Detre 73, 122 

Bebek Ferenc 160, 246, 247, 249 

Bebek György 73, 88, 122, 166 

Bebek Imre 73, 122, 247 

Bebek Imre nádor 90 

Bebek Imre országbíró 72, 87, 141 

Bebek János 155 

Bécs 32, 62, 153, 157, 167, 194, 204, 210, 343, 384 

Becse 107, 135, 146 

bécsi egyetem 119, 200, 201, 203, 208, 222, 241, 267, 

316, 319, 331, 337, 356, 357, 358, 363 

Bede (Beda) 428 

Beje 50, 253, 345 

Beke 68, 115 

Bekehaza 102, 105, 146 

Beken 111, 112, 116, 160, 162, 163, 428 

Beken (Bekény) és Banrewy nemesek 428 

Beken András 429 

Beken Miklós 160 

Bekény 116, 160, 171, 172, 428, 429 

Bekény (II.) András 429 

Bekény András 116, 171, 172, 428, 429 

Bekény András özvegye (Teresztenyi Sziny Ilona 429 

Bekény család 160 

Bekény Erzsébet 116, 428 

Bekény György 428 

BekényTamás 116, 428 

Békés 4 

Bekes Gáspár 183 

Bekölczei Simon 109 

Béla 256 

Belanecz 256, 258 

Bele Regis Notarius 35 

Beliczai László 24 

Bene ? 430 

Benedek ? 430 

Beniczky 343 

Benyo 258 

Beokeny György 162, 428 

Beöder ? 430 

Berczefölde 126 

Bercsényi főgenerális 211 

Bercsényi Miklós 213 

Berenc 133 

Berench-i Gergely 133 

Berench-i György 99 

Berencsi István 126 

Berencsi Sáfár István 114, 128 

Berend T. Iván 383 

Bergakademie 267 

Bergschule, Berg Schola 267 

Bernaldus 92 

besenyő 36, 233, 234 

Bessenyö Pál 123 

Bessenyő Pál 119, 123, 129, 130, 134 

Bethlen Gábor 191, 192, 194 

Bezzeghy Miklós 116, 428 

Bhan 428 

Bíborbanszületett Konstantin 41, 229 

Bíborbanszületett) Kónsztantinosz 229 

Birinyi ? 431 

Bíró ? 116, 428 

Bíró Vince 171, 428 

Bíro, 430 

Bisseni 92, 117, 126 

Bizánc 32, 34, 153, 211, 229, 230 

Blaskovics József 36 

Blum Sámuel 404 

Bocskai István 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192 

Bocskai szabadságharc 186 

Bocskai-felkelés 183, 186 

Bocskay István 188 

Boda 73, 87, 115, 141, 426, 427 

Bodiczky Márk 338 

Bodnár Mónika 256, 258 

Bodo ? 430 

Bodó Sándor 423 

Bodon (Benedek) 173 

Bodon Ábrahám 338, 360 

Bodon Antal 338, 339 

Bodon Péter 173 

Bodor 71 

Bódva 8, 14, 15, 61, 259, 332, 342, 364, 411 

Bódvaköz 40, 58, 61, 72, 76 

Bódvarákó – Szentandrási barlang 29 

Bódvaszilas 207, 243 

Bogon 47 

Bohács 258 

Bonfini 62 

Borbála királyné 137 
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Borbély Sándor 405 

Borlobas ? 429 

Bornemisza  István 338 

Bornemisza Lászlóné 405, 406 

Bornemisza Sámuel 339 

Boros Sámuel 251 

Borouch 73, 115, 141, 426 

Borovszky Samu 62, 403 

Borowszki Samu 142 

Borowszky Sanu 196, 341, 342, 345 

Borsa Iván 73 

Borsa Kopasz 75 

Borsa Loránd 70 

Borsi ? 429 

Borsod 9, 11, 21, 23, 41, 45, 53, 56, 57, 61, 66, 68, 81, 90, 

91, 107, 111, 122, 127, 134, 135, 146, 155, 160, 164, 

165, 178, 179, 180, 200, 237, 238, 243, 250, 259, 332, 

333, 336, 359, 363, 381, 400, 411 

Borsod vára 61 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 21, 23, 363 

borsodbótai kard 29 

borsod-gömöri traktus 250 

borsodi bányavidék 381 

Borsodi Erőmű 434 

Borsodi Szénbányák 434 

Borsodi Szénbányák Rt 381 

Borsodnádasd 335, 381, 386 

Borz ? 429 

Borza ? 429 

Bosnyák Tamás 192 

Bosnyák Thamás 190 

Boszj ? 429 

boszorkánypörök 55, 238 

Bothos ? 428 

Botka Tivadar 59 

böjt 236 

Bölcs Leó 38, 55 

Bölcske 4 

bőráru 382 

Börzsöny 35 

Bradács Sándor 339 

Brennbergbánya 381 

Bridinszky 256, 258 

Brimhos 258 

Brombos 258 

Broncs János 339 

Bronts Gizella 406 

bronzkor 8, 14, 15, 28 

Budai Nagy Antal 108, 109 

budai zsinat 250 

Buj 29 

Bulcsu horka 229 

Buthkai Wiczmándy család 193 

Butkai Viczmándy Tamás 193, 196 

Büdöspest 13 

Bükk 7, 8, 9, 10, 11, 35, 41, 60, 272, 344 

Bükk András 214 

Bükk Ferenczné 214 

Bükkaranyos 28 

Bükki-kultúra 9 

Bükki–kultúra 12 

Bükkszentlászló 15 

Bükkszentlászló – Nagysánc 27 

Byró 428 

Byro (Bíró) Mátyás 429 

Bysseni 92 

C 

castellanus 54 

Castellum Saimonthe 62 

celatores iuris regii 81 

Center 42, 44, 182, 208 

Chakotelke 98 

Cházár András 405 

Chepe (dict.) István fia 115, 427 

Chombold 73, 86, 115, 141, 426 

Chompas ? 429 

Chrulew 345, 346 

Chuitor János 96, 97 

Chytnuki Margit 68 

Cillei Borbála 136 

Cilleiek 109 

címertartó 4 

Coalitio 335 

Coburg Ferdinánd 337 

Coburg Fülöp 402 

Coburg herczeg 264, 403 

Coburg Lujza 406 

comes castri 54 

comes supremus 54 

conditionariusok 57 

Corvin Mátyás 153 

Cosma 77 

cölöp 4 

curialis comes 54 

Czékus Sámuel 214, 272 

Czigan ? 430 

Czimpor 68 

Czobor Alfréd 45, 72 

Czopas ? 429 

Czygan 428 

Cs 

Csák Máté 119 

Csákány 50, 58, 68 

Csákfalva 107, 135, 146 

Csáki László vajda 108 

Csánki Dezső 62 

Csány László 398 

császár adója 164 

Csavajas 258 

Csavojecz 258 

csehek 62, 242, 331 

Cseke 57, 68 

Csenter 290 
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Cseodajev 346 

Cserehát 333 

Cseres-hegység 8 

Cserhát 35, 344 

Csermoslya 40 

Csetnek 50, 67, 81, 144, 166, 240, 249, 395, 418 

Csetneki 67, 68, 130 

Csetneki Margit 68 

Csicsmány 256, 258 

Csicsmanyetz 256, 258 

Csider Károly 398 

Csipka János 338 

csitárok 46 

Csíz 50, 290 

Csizi, 430 

Csoltó 50, 58, 61, 82, 251, 354 

Csoltóiak 58 

Csoltói-család 61 

Csoma József 182 

Csontház 8 

Csorba Csaba 284 

Csujtor 71 

D 

Dalmácia 94, 123, 153 

Dancza János 11 

Dancs János 202 

Dancs László 340 

Danyi Dezső 161 

Dapsy (Dapsai) család 430 

Dapsy József 406 

Dapsy Mária 197 

Dapsy Vilmos 338 

Darvas Pál 337 

Dauid ? 429 

Dávid Zoltán 184 

Daxner István 338 

Deak ? 430 

Debrecen 305, 384 

Debreceni Dózsa 81 

Debréte 126 

Dede Korkut Kitabı 36 

Deine (Mátyás 172 

Dembinszky 341 

demiurgos 228 

Dendel János 406 

Dénesfalva 76, 166 

Derencsén 214, 272 

Deresk 50, 179, 251, 305, 306 

Derne (Mátyás) 171 

Derne (Mátyást) 170 

Dessewffy Dénes 350 

Dessewffy János 279 

Dessewffy nemzetség 350 

Dessewffy Sándor 279, 350 

Dessüffi János 190 

Detelina 258 

Détéry Mihály 202 

Detre nádor 130 

Dézmaföld 56, 239 

dézsma 165 

dézsmajegyzékek 165 

dikális összeírás 162 

Diósgyőr 347, 348 

diósgyőri vasmű 381 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 106, 114, 141, 146, 147 

Dobány Zoltán 259 

Dobicz 258 

Dobócza 251 

Dobos Ferencz 337 

Dobosy László 66 

Dobsina 50, 166, 214, 264, 295, 336, 386, 393, 403 

Dobsina, Állami polgári Fiúiskola 264 

Dobuspatak 49 

Dobzse László 156 

Dolivan 287 

Dolnyán Mátyás 338 

Domaháza 42 

Domica 7 

Domina Csaba 277 

Dória ezredes 203 

Dózsa- parazstfelkelés 154 

Dömötör 68 

Döverny 287 

Dr ifj, Reiszig Ede 199, 201, 203, 213, 214 

Dr ifj. Reiszig Ede 166, 174, 193 

Dr ifjabb Reiszig Ede 47 

Dr Izsó István 395 

Dr Körmendi Tamás 137 

Dr Lővei Pál 136, 137 

dr. ifj. Reiszig Ede 155 

Dr. Illéssy János 160 

Dr. Juhász Attila 132 

dr. Kiss Antal 339 

Dr. Lővei Pál 137 

dr. Radvánszky Károly 404 

Dr. Tóth László 195 

Dr. Vámosi Sándor 400 

dr.Szeless Ödön 406 

Draskóczy Anna 274, 275, 276, 278, 431 

Draskóczy Gábor 406 

Draskóczy Gyula 339 

Draskóczy Izabella 311, 398 

Draskóczy Jozefa 278 

Drenóvölgy 42 

Drinápoly 150, 151, 152, 153 

Drugeth Bálint 189 

Drugethek 81 

Dsáfer pasa 183 

Dubicsány 76, 312, 346, 347, 348, 349 

Duchon 258 

Duna 4, 15, 31, 32, 89, 157, 305, 332, 381 

Dunaföldvár 4 

Dunatáj 31 

Durazzoi Károly 93 
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Durazzoi Kis Károly 92 

Dusa 107, 116, 135, 146, 427 

Dürmkrut 70 

Dyak ? 430 

E,É 

Ecseg 346 

Edelény 35, 190, 195, 212, 346 

Egeg 107, 135, 146 

Eger 132, 163, 174, 175, 183, 197, 203, 212, 237, 241, 

246 

Égerszög 126 

egri egyházmegye 237 

egri káptalan 67, 82, 90, 96, 97, 102, 105, 111, 112, 113, 

126, 146, 249, 270, 429 

Egyed 71, 77, 79, 80, 115, 130, 163, 427 

egyházi közigazgatás 55, 238 

egyházjog 55, 238 

Éhinség 432 

élhető falu 259 

első aljegyző 225 

Első Katonai Felmérés 282 

elsőrendű vasút 388 

Emőd 241 

Encs 126 

Engel Pál 101, 145 

Eperjes 35, 207, 248, 340 

Eperjessy József 406 

Erdély 8, 70, 90, 109, 152, 157, 158, 167, 183, 185, 192, 

200, 206, 230, 237, 247, 249, 282, 319 

Erdélyi Géza 310, 311, 423 

Erdélyi vajda 143 

erdőgazdálkodás 334 

Éry Kinga 34 

Esdeghy 119 

esküdtek 226 

Esterházy Miklós 192 

Észak – Magyarország 174 

Északi Középhegység 332 

Északkelet-Magyarország 8 

Észak-Magyarország 66, 80, 247, 257 

esztergályosok 46 

Esztergom 53, 56, 90, 158, 182, 232, 236, 238, 381 

esztergomi egyházmegye 56, 238, 242 

esztergomi érsek 56, 69, 81, 239 

Eszterházy Antal 213 

Eszterházy László 245 

Etelköz 229 

Evangélikus 412 

Ezdege 117, 118, 119, 126, 131, 146 

Ezdegei Besenyei Pál 107, 116, 135, 428 

Ezdegei Besenyõ Pál 133 

Ezdegei Besenyő Pál horvát bán 123 

Ezdegei Bessenyő birtokok 143 

Ezdegei Bessenyő család 143 

Ezdegei Bessenyő Pál 92, 93, 107, 114, 118, 119, 122, 

123, 126, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 145, 147, 210 

Ezdegei Bessenyő Pál bán 93 

Ezdegei Bessenyő Pál fia Miklós 107 

Ezdegei Bessenyő Pál, 142 

Ezdegei Pál 130, 133 

ezüstcölöp 4 

F 

fa fűrészáru 380 

Facsko 258 

fafeldolgozás 334 

Faggyas István 208 

falunagy 46 

Farkas ? 429 

Farkas András 258 

Farkaslyuk 335, 381 

fa-szén 380 

Fáy Ilona 214, 272 

Fáy István 215 

Fáy Istvánné 198 

Fehérvár 55, 56, 238 

fejadó 164 

fejedelmi kurírok 211 

Fejér 54, 90, 107, 146, 258 

Fejér Georgius 89, 94, 95, 96, 97 

Fejérpataky László 121 

fekete sereg 113 

feketeszén 381 

Feled 50, 57, 68, 116, 180, 240, 241, 295, 386, 427 

feledi Feledy 68 

felekezeti iskola 263, 264 

Felsőelefánt 137 

Felsőfokú Bányatisztképző Intézet 267 

Felsőhangony 42 

Felső-Magyarország fejedelme 200, 202, 203 

Felső-magyarországi Fejedelemség 205, 206 

Felső-magyarországi hadi fizetőmester. 175 

Felsőzsolca 348 

Felvidék 7, 31, 36, 112, 113, 204, 211, 247, 336, 340, 

343, 386 

Fényes Elek 3, 4, 63, 119, 354 

Ferenc József 331, 343, 359 

Ferjencsik Lujza 405 

Fernai Fülöp 70 

Fewldwar 4 

Finke 28 

Fischer András 246, 247 

fizetőmester 174, 175, 176 

Fodor István 45 

fogatok 413 

Foglalkozás 412, 413 

folytvas 380 

Fónagy János 19 

Forgách család 119, 137 

Forgách Miklós 133 

Forgács-kehely 137 

Forgón Antal 173 

Fornét Jenő 22, 24 

Foros ? 429 

Forros ? 430 
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főesperes 55, 112, 238, 406, 407 

főispán54, 60, 68, 189, 215, 224, 247, 258, 315, 316, 317, 

319, 338, 403, 404, 405, 406, 407 

főjegyző 225, 338, 340, 360 

föld – és vízivárak 15 

földvár 14, 19, 20, 21, 24, 47, 62, 64, 65, 207 

Földvár 4, 63, 64 

főlevéltárnok 226 

főrendiház 355 

főúri bandérium 152 

Franciaország 382, 384 

Franciscus Märfeld 200 

franciskánus térkép 292, 297 

Franciszci János 338 

Fried Ciprián 247 

Frisnyák Zsuzsa 332 

Fusz 258 

Füge 50, 222, 240, 251, 253 

függőkötélpályák 382 

Fülek 163, 164, 165, 166, 167, 174, 190, 192, 194, 200, 

202, 207, 212, 247, 295, 386 

füleki basa 166 

Fülöp 67, 69, 111, 157 

Fülöp főispán 68 

G 

Gaiko 258 

Galgóc 63, 112 

Galgóczy János 245 

Gallipoli 150 

Gallo 258 

Gánch 107, 135, 146 

Ganz Ábrahám 354, 355 

Garai Miklós 94, 120, 122 

Garai Miklós nádor 94, 120, 130 

Garai nádor 94, 142 

Garaiak 92, 93, 94, 109, 122 

Garam völgye 35 

Garamszentbenedek 35 

Garay (II.) Miklós 122 

gávai kultúra 8 

Gazdasági Lapok 355 

GDMP 383 

Gede 50, 68, 107, 113, 116, 135, 146, 166, 427 

Gede vára 68 

Gedealja 107, 116, 135, 146, 427 

Gedeon 339, 340 

Gedeon Miklós 339 

generalia judicia 81 

generális congregatio 81 

Geoz ? 429 

gépgyártás 385 

gepidák 31, 32 

Gerednye 193, 196 

gerencsér 46 

Géresi 241 

Gergely pápa 69, 236 

germán 11, 13, 31, 32, 31, 32, 32, 34 

Gerő László 64 

gersei Pethő grófok 215, 272 

Gertrudis 135 

Gesta Hungarorum 35 

Geszi 289 

Geszner testvérek 338 

Gesztete 50, 116, 240, 251, 427 

Geszthy Anna 215 

Gethe ? (Gueche, Gecse…) 115, 427 

Gethe fia 88, 115, 427 

Gewmewr 100, 144 

Géza 230, 231, 232, 237, 310, 314 

Géza fejedelem 230, 231, 232 

Geztete 107, 135, 146 

Ghösz ? 430 

Gimesi Forgách Péter 133 

Giskra 68, 112, 113 

Gizella 232, 234, 318 

GNI 384 

Gortva melléke 41 

Gortvavölgy 42 

gótok 31, 32, 31, 32 

Gózon Lajos 349 

Gödöllői-dombság 8 

Gömör 3, 4, 7, 8, 13, 19, 21, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 

50, 51, 53, 56, 58, 62, 64, 67, 68, 76, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 

105, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 130, 135, 141, 

142, 144, 145, 146, 155, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 

171, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 189, 192, 

193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 209, 213, 

214, 215, 216, 221, 223, 224, 225, 236, 238, 239, 240, 

242, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 255, 259, 262, 

263, 264, 267, 269, 270, 271, 273, 275, 284, 301, 303, 

304, 306, 309, 310, 311, 312, 314, 317, 330, 335, 337, 

341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 360, 367, 385, 386, 

388, 389, 394, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 

415, 418, 423, 427, 428, 431, 432 

Gömör és Kishont 7, 155, 309, 330, 337, 343, 344, 346, 

349 

Gömör és Kis-Honth 3 

Gömör megye alispánja 100, 101 

Gömör vármegye 4, 19, 21, 62, 76, 82, 88, 90, 109, 114, 

116, 141, 142, 168, 173, 184, 188, 213, 216, 224, 249, 

250, 270, 275, 284, 310, 311, 398, 401, 402, 403, 404, 

405, 408, 423, 428 

Gömör vármegye közgyűlései 168 

gömöri főesperesség 82, 240 

gömöri református egyházmegye 250 

gömöri traktus 251 

gömöri vár 56, 57, 239 

gömöri várbirtok 68 

Gömöri Vasművelő Egyesület 335 

Gömör-Kishont vármegye. Oktatásügy 262 

gömörőrség 39, 43 

Gömörpanyit 40, 61, 222 

Gömör-Panyit 251 

Gömör-Szepesi-érchegység 13 
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Gömör–Szepesi-érchegység 8 

Gömörvár 5 

Gömöry Pál 395 

Gönyüi Tamás 143 

göög. keleti 265 

Görgei Molnár János 250 

Görgey Artúr 341, 342, 344, 346, 348, 349 

görög katolikus 265, 266 

görög katolikusok 252 

Görögkeleti 412 

görögkeleti vallás 230, 252 

Görömböly 347 

Götz László 35 

Grabbe 343, 344, 345, 346 

Grandpierre Attila 7 

Gravetti 10 

Gregor 258 

Gregorko 258 

gróf Serényi 21, 198, 214, 315, 338 

gróf. Serényi László 22 

Groó Vilmos 405 

Gueche 77, 79, 115, 427 

Gumur 34, 73, 82, 84, 87, 89, 94, 95, 96, 141, 240 

Gunyö 107, 135, 146 

Gutkeledek 61 

Guyon 341, 342, 402 

Gy 

gyepüőrség 39 

Gyöngyösi Márton 421 

Gyöngyösi Nagy István 194 

Györffy György 229, 237, 239 

Győrffyné Mottl Mária 11 

Györfy György 35 

gyula 155, 229, 230, 233 

Gyula 206, 229 

Gyurcsics 258 

Gyúró 258 

H 

H. Kolba Judit 137 

Habsburg Albert 94, 109, 151 

Habsburg Birodalom 183, 186, 205, 331, 360, 370 

Habsburg Mária 157, 167, 194, 246 

Habsburg Miksa 167 

Hadti 288 

Hadtörténeti Múzeum 17, 18, 19 

Hagymás 430 

Hagymas ? 429 

Hajdú Elemérné 161 

hajduk 226 

hajduk hadnagya 226 

Hallstatt 8, 9 

Hámori-barlang 11 

Hámos család 401, 402, 403, 405 

Hámos József 336 

Hámos László 320, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

432 

Hámos Pál 402 

Hámos Zoltán 406 

Hámosfalva 406 

HámosLászló 405 

Hamva 253, 289, 290 

Hamvay-család 271 

Hangoly 40 

Hangony 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 62, 64, 93, 207, 208, 

240, 243, 299, 376, 386 

Hangonyi-nemzetség 42, 43 

Hanula György 242 

Hanva 39, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 71, 74, 75, 100, 199, 

208, 240, 251, 313, 351 

Hanva nemzetség 39 

Hanvák 39, 42, 44, 58, 72, 115, 426 

Hanvák földje 39 

Hanva-nem 42 

Hanva-szállásterület 42 

Hanvay 43, 313 

Hanvay Péter 340 

Harangozó Miklós 251 

Harkács 50, 57, 68, 222, 251 

Harmaczy Lajos, 340 

Hármaskönyv 154 

Harmat Árpád Péter 150 

Harsány 347 

Hásortetőről /Hásortető/ 290 

Haszán temesvári bég 166 

Havassy Péter 81 

Hazai Tudósítások 135, 136 

Hazai Üvegipari Részvénytársaság 381 

házassági ügyek 55, 238 

házfaldíszek 419 

Házi Jenő 125, 129, 131, 134 

házi pénztárnok 225 

Heckenast Gusztáv 395 

Hedti 287 

Hegedus ? 430 

Hegedüs 340 

Hegyessy Sándor 404 

Hegyfő 42, 45 

Heinzelmann Alfréd 406 

Heinzlmann-féle vasgyár 403 

Heltes /Hettes/ patak 289 

helyettes alispán 225 

helyiérdekű vasút 403 

Hem 68 

Hendrich ? 431 

Hendrik 220 

Hendrik, 431 

Herepy Bertalanné, Sturmann Katalin 23 

Herman Ottó 10, 11, 13, 27, 28, 45, 144 

Hermann Ottó Múzeum 40, 76, 81, 141, 208, 256 

Hermanvágása 126 

Hernád 8, 33, 249 

herulok 32 
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Hét 17, 18, 23, 39, 42, 194, 208, 259, 284, 320, 400, 407, 

411 

Héth 3, 288 

Héthy család 58, 72 

Hettes /Hettes/ vendégfogadó 289 

Hevessy Bertalan 404 

Hevessy László 404 

Hidvégardó 243 

Hierotheos 230 

Hillebrand Jenő 11 

hírközlés 174, 384 

hírnöknagy 54 

Hód tó 70 

hódolt porták 184 

hódoltsági jobbágyok 165 

Hódoscsépány 335, 381 

Hód-tó 70 

Hoffmann 313, 403 

Hofstadt 294, 377 

Hogai 258 

Hogaj 258 

Hóman Bálint 40, 56, 80, 88, 104, 239 

Hómann Bálint 262 

Homolka József 59 

Homonnai Druget Bálint 189 

Homonnai Drugeth Bálint 183 

Homonnay István 174 

honfoglalás 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 

55, 74, 228, 230, 234, 255 

Hongon 49 

Hongun 49 

Hont vármegye 81 

Hont-Pázmány 242 

Honua 49 

honvédsereg 349 

Honwa 49 

Horváth 215, 220, 273, 430, 431 

Horvath ? 431 

Horvátország 8, 120, 122, 123, 153, 205, 360, 363 

hospesek 70, 241 

hóstya 377 

Hóstyák 294, 377, 422 

hosszú 19. század 330 

Hosszúrét 335 

Hosszúszó 41 

Hölgy Gáspár 242 

Hrvoly 258 

Hubay Pál 22 

Hubka 258 

Hubó 39, 42, 50, 58, 72, 253 

Hugyina 258 

Hulyäk 258 

Hunfalvy János 355 

Hungaria 33 

Hunnivári Zoltán 35 

hunok 13, 31, 32, 31, 32 

Hunt törzs 74 

Hunyadi János 112, 151 

Hunyadi Mátyás 62, 111, 153 

Hupka ? 431 

Hurban 343 

Hurbán-érzelmű 343 

Hurbanisták 342 

Huszar ? 430 

huszita rablók 113 

Hűlik 258 

I,Í 

I. András 233, 237 

I. Ferdinánd 157, 163, 167, 248, 430 

I. Ferenc 261, 292, 331, 357 

I. Ferenc József 292 

I. Ferencre 225 

I. katonai felmérés 208, 225, 259, 277, 411 

I. Lajos 73, 86, 87, 91, 141 

I. Lipót 199, 214 

I. Miksa 167 

I. Rákóczi György 191, 192, 194 

I. Rákóczy Ferenc 195 

I. Rákóczy György 193 

I. Szent László 82 

I. Tvrtko bosnyák király 122 

I. Ulászló 109 

Ibrahim pasa 200, 202 

Icho ? 429 

id. Jenei Sámuel 250 

id. Magyar „Tőkés‖ Bálint 393 

idomacél 380 

Igló 201 

Igmánd nemzetségbeli (II). András 70 

II. András 135, 270, 429 

II. Anjou vagy Kis Károly 94 

II. Endre 58 

II. Frigyes 216 

II. Henrik 234 

II. János 167 

II. József 222, 223, 224, 225, 262, 274, 333, 363, 395 

II. Lajos 155, 156, 157 

II. Lipót 225 

II. Mehmed 150, 153 

II. Murad 151, 152 

II. Murád 151, 152 

II. Ottó 230 

II. Ottokár 70 

II. Rákóczi Ferenc 205, 206, 212, 315, 316 

II. Tatárjárás 70 

II. Ulászló 155, 156, 160, 163, 309 

II.Géza 54 

II.katonai felmérés 278 

III. Alexandrosz 55, 229 

III. András 69, 71 

III. Béla 35 

III. Ferdinánd 194 

III. Károly 215, 216, 249 

III. Mehmed 183 

III. Mohamed (Mehmed) 183 
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Ila Bálint 42, 43, 44, 74, 80, 81, 102, 105, 111, 112, 141, 

142, 145, 146, 147, 376 

Illésházi István 190 

Illésházy István 188 

Ilosva-patak 58 

imaház 79, 141 

Imola 16, 61, 222 

Imre herceg 234 

in effigie 350, 351 

Ináncs 126 

Inazow 107, 113, 135, 146 

ipar és kézművesség 334 

iparvasút 386, 388 

Ipoly völgye 8 

iráni 31, 31, 32, 36 

Irányi Dániel 339 

irnokok 226 

ispán 54, 55, 56, 72, 73, 87, 97, 114, 122, 128, 130, 140, 

141, 143, 151, 238 

Istállós-kő 10, 11, 12, 13 

István 2, 35, 39, 46, 53, 55, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 87, 

88, 91, 95, 101, 106, 112, 113, 114, 115, 120, 122, 

129, 130, 132, 133, 137, 141, 143, 157, 172, 183, 185, 

186, 189, 201, 213, 214, 215, 228, 230, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 249, 267, 270, 272, 275, 304, 

309, 313, 314, 316, 355, 359, 376, 401, 419, 427, 429, 

430, 431 

István ifjabb király 68, 69, 81 

István kalocsai érsek 239 

István király 46, 53, 69, 137, 232, 233, 234, 235, 237, 239 

Isza-bég 151 

Iuxtaturoch 48 

IV. (Kun) László 69, 70, 72, 140 

IV. (Kun) László király 72 

IV. Béla 60, 67, 69, 81, 136, 163, 237, 241, 275 

IV. Károly német-római császár 94 

IV. László 67, 68, 69, 70 

IV. Mehmed 200, 202 

IV. Miklós pápa 69 

Iván 50, 68, 111, 112, 129, 130 

Ivánkovits János 245 

Ivány 160, 215, 272 

Iványi 42 

izraelita 254 

Izraelita 412 

Izsó Miklós 343 

J 

Jaco ? 428 

Jacob Leslie 200 

Jaczkó András 338 

Jagelló Ulászló 109, 151 

Jajca 154 

Ják(ó)falva 61 

Jakab ? 429 

Jakabacska 258 

Jakubik, 258 

Jalomica - folyó 152 

Jankó András 337 

Jankovich 10 

Jankovich Antal 337 

Janó 258 

János 53, 58, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 

87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 111, 

112, 113, 115, 116, 120, 129, 130, 131, 133, 144, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 197, 203, 212, 234, 237, 

247, 248, 270, 308, 309, 314, 317, 318, 350, 359, 360, 

398, 427, 429, 432 

János érsek 239 

János Óbester (Vay János) 318 

János Zsigmond 157, 167 

Jánosfalva 76 

Jánosi 41, 50, 222, 240, 241, 251 

János-lovagrend 122 

Jánossy Pál 429 

Jantaska 258 

járási seborvosok 226 

járvány 109, 151, 203, 336, 337, 389, 398 

jászói konvent 99, 100, 133, 160, 197, 429 

Jászói Konvent 133 

Jászói oklevelek 192 

jégvihar 400 

Jekelfalussy József 338 

Jeszenák János 311, 398 

Jeszenák levéltár 279 

Jiskra János 113 

Jób 71, 84, 115, 427 

jobbágyok búcsúztatása 170 

Jobus 73, 77, 86, 87, 115, 141, 426, 427 

Jókai Mór 349, 350 

Jokel 258 

Jolsva 50, 56, 239, 240, 249, 337, 403, 405 

Jourdan Adél 351 

jozefiniánus térkép 282, 297 

Józs Antal 264 

Juhák 258 

K 

K Végh Katalin 37 

kabar 41, 44, 229 

kabarok 41, 234 

Kacsics 61, 80, 163 

Kadić Ottokár 11, 13 

Kakas 206, 258 

Kakukk Gergely 200 

Kalas Benjámin 22 

kalocsai érsek 56, 112, 155, 239 

kalocsai főegyházmegye 240 

Kálosa 50, 58 

Kálvin János 246 

kamarahaszna 101, 145 

Kamody Miklós 174, 211, 212 

Kamody Miklós: 174 

Kandi ? 430 

Kanio (Konia ) ? 429 

Kanizsai 82 
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Kánó 16, 50, 80, 222 

Kanyó Ferenc 70 

Kapala-i János országbíró 97 

Kapisztrán János 153 

Kaplai 68, 97, 98, 99 

Kaplai János 68, 97, 98, 99 

kápolna 77, 79, 112, 141, 241 

Kápolna 126 

kápolnai unió 109 

Kapronca 123, 126 

Kara Musztafa 201 

Karácsondi Katalin 99 

karlsbadi konferencia 407 

Károly Róbert 75, 81, 82 

Károlyi 119, 241, 314, 318, 319, 355 

Kárpát-medence 7, 9, 15, 28, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 

46, 232, 233, 234, 235, 331 

Karsowb 107, 135, 146 

karthauzi 68 

Karu 335, 381 

Kassa 82, 131, 132, 174, 176, 182, 187, 188, 194, 200, 

205, 207, 243, 248, 266, 340, 341, 347, 360, 363, 365 

kassai 211 

Kassai-medence 8 

Kassko ? 430 

Kasztrióta György 152 

Kátai Miklós fia János 58 

Kataszteri térkép 279 

katolicizmus 230, 231, 236 

katolikus 167, 182, 199, 231, 232, 234, 235, 236, 242, 

243, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 258, 262, 265, 266, 

267, 274, 294, 309, 312, 378, 407, 408, 412 

Katolikus Lexikon 142, 245 

Katus László 383 

kavarok 41 

Kaza 91, 96, 111, 112, 164, 166, 180, 190 

kazai Gyulaffi 68 

kazai Kakas 68 

Kazai posta: 212 

Kazár Birodalom 228 

kazárok 41, 228, 229 

Kazincbarcika 434 

Kazinci Kőszénbánya 382 

Keán 233 

Kecskelyuk 13 

Kecső 41, 50, 80, 240 

Keglevich János 136 

Kelemen győri püspök 134 

Kelemér 16, 50, 61, 112, 240, 287 

Keleméri patak 16, 17, 19 

Kelemin 288 

Kelemir 289 

Kellner Olga 406 

Kellner Sámuel 338 

kelták 13 

Kemenczei Tiborné 63 

Kemény János 194 

Kempelen Béla 275 

Kende Sándor 338 

Kenyeres István 174, 175 

Kenyérmező 154 

Kér 39, 42, 43, 115, 426 

Kerekjártó 258 

Kerepec 42, 50, 240 

Kerepecz 251 

Kerepeczi. Bálint 160 

keresztény hatások 228, 229 

keresztény jelképek 229 

keresztény magyar királyság 47 

Keresztes Gábor 194 

Kerka 56, 239 

Kern Adolfné 406 

későbronzkor 8 

Keszi 39, 42, 82, 115, 179, 240, 426 

Keszi és Kér szállásbirtok 40 

kétállásos fűtőház 388 

Keviczky 336 

Kewrews 107, 134, 135 

Kézai Simon 229 

kiegyezés 213, 262, 330, 331, 351, 359, 360, 380, 398 

Kiéte 8 

Kiétei 11 

kilenced 82, 130, 217 

Kilián gömöri főesperes 77, 141 

kincstár 156, 166, 191, 241 

Királd 56, 240, 382 

Királdi~patak 64 

Királdi-völgy 64 

Királyi 39, 50, 56, 89, 91, 119, 222, 240, 253, 381 

királyi praedium 56 

királyi serviens 72, 140 

Kis Károly 93, 94, 123 

kiscsalád 332, 333 

Kisfalu 107, 116, 135, 146, 427 

Kishanva 39 

Kishont 385 

Kis-Lengyelország 8 

Kisnehe 76, 92, 140, 145 

Kiszely István 228 

Klapka 342 

Klenics 256, 258 

Klyenicz 258 

Kmety György 339 

Koháry 200, 201, 212, 215 

Koháry grófok 212 

Koháry István 200 

kohászat 267, 303, 334, 335, 360, 385, 435 

Kohut 258 

koksz 380 

kolerajárvány 336, 389 

Kolerajárvány, 432 

Koleszar 258 

Kollár 258 

Kollárcsik István 245 

Kollmann 339, 340 

Kolon 54, 56, 238 
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kolonizálás 257 

Kolonvár 55, 238 

Kolozsváry Vilmos 161 

Komáromy István 330, 337, 339, 340, 343, 344, 346, 349, 

406 

Komjáti Zoltán Igor 201 

Komorowski Péter 113 

Komyathy 133 

Konia ? 429 

Konstantin 229 

Konstantinápoly 122 

Kónya 220, 431 

Konya ? 431 

Konya Bani 99 

Konya Miklós 240 

Koppány 232 

Kordi András 171, 429 

Korek József 9 

Koritár 258 

Korkut apó 36 

Kormó 4 

Korniss Zsigmond 194 

Korody 428 

Korponai-fennsík 8 

Kósik Tamás 171, 428 

Kosko ? 429 

Kossi ? 428 

Kossuth lajos 315, 340, 350, 351, 383, 422 

Koszár 258 

Koszorus várföld 68 

Kosszma ? 430 

Kovács József 339 

Kovács Péter 171 

Kovács V. Lajos 421 

Kovacsics József 161 

Kováts 258 

Kozák 258 

Kozma 71, 74, 75, 77, 79, 115, 426, 427 

Kozma-törzs 74, 75 

Kozorosson 58 

Köbli 126 

Kőkapronca 123, 126 

kőkorszak 8 

Kő-lyuk 11 

Könyöki József 62 

Köprüli Ahmed 197 

Körtvefa bérc 288 

Körtvélly 4 

Kövecses 61 

Kövecsesi Dancs Demeter 160 

kövecsesi Dancs György 251 

Kövi várföld 57, 67 

közép-dunamenti urnamezős kultúrák 8 

közlekedés 174 

központi hatalom 46 

község címere 4 

Krajnik N. 431 

krakkói egyetem 241 

Králly 258 

Krassó-Szörény 381 

Krechó 258 

Krémel 340 

Kristó Gyula 74, 80, 232, 233, 237 

Krisztus 120, 121, 231 

Krizsán 42, 45, 50 

Kromik 258 

Kruppa ház 420 

Kubinyi 279 

Kubinyi Géza 403, 405 

Kubinyi László 201 

Kuchinka 338 

Kucsera 256, 258 

Kulcsár Géza 28 

kun 36 

Kun Erzsébet 69 

Kun László király 69 

kuruc 66, 148, 149, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 311, 316, 319, 398 

Kurucz 258 

Kutassy János 182 

Kutyás 57 

kvádok 31, 32 

Kyjatice-kultúra 8 

L 

Lachao-Loczy ? 429 

Lackfiak 92, 94, 122 

Laczai ? 429 

Laczko ? 429 

Laczo ? 429 

Ladiszlausz ? 116, 428 

Lajcsák Ferenc 245 

Lajos király 72, 73, 86, 87, 91, 92, 94, 122, 141, 155, 156 

Lapiche 258 

Lastik 258 

László Gyula 34, 228 

László kalocsai érsek 239 

László király 72, 85, 86, 87, 141 

Lászlófalva 39, 61 

Lászlófi 116, 427, 428 

Latinák Rudolf 343 

Laukó Albert 59 

lausitzi kultúra 8 

Lazarevics István 151 

Lazlo ? 429 

légi fénykép 18, 19 

Leh 107, 113, 135, 146 

lemez 12, 380 

Lénárdfala 3 

Lenardfalu 284, 289, 290 

Lénárdfalu 284 

Lénártfala 208 

Lénártfalu 245 

Lénártfalva 16, 42, 79, 222, 294, 377 

Lénártfalvi  Lénártffy Gáspár 160 

Lénártfalvi Lénártffy Boldizsár 116, 428 
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Lénártfalvi Lénártffy Gáspár 116, 428 

Lénártfy 74 

lengyel 34, 36, 113, 257 

Lengyel György 12, 13 

Lenkey Demeter 172, 173 

Lenkey György 172, 173 

Lépes György püspök 108 

Leszih Andor 65 

Leudischer György 247 

Léva 35 

Lévay Kós István. 251 

Lewkewshaza 102, 105, 146 

libertinusok 71 

Licze 57, 67, 215, 251, 272 

Licze várföld 57 

Limes romanum 31 

linzi békekötés 195 

Lipót császár 204 

Lippai Balázs 187 

Lippay Balázs 187, 188 

Lóc 39, 42, 50, 58, 72 

locus caniferorum 57 

Lodomér érsek 69 

Lomnicza hegy 58 

longobárdok 32, 31, 32, 32 

Lórántffy család 68 

Losonc 35, 112, 167, 187, 211, 212, 343, 344, 345, 346 

Losonci család 143 

Losonci István 143 

Losonci László 143 

losonci-katlan 8 

Losoncz 181, 190, 194, 342, 343, 344, 345 

Losonczi Bánffy család 143 

Losonczi Bánffy Dénes 143 

Losonczi István 143 

Lotch 82 

Lotharingiai Ferenc 216 

Löcherer Tamás 406 

Löcherer Tamásné 406 

Lőcse 211, 247, 248 

lőcsei és kassai postavonal 211 

Lököshaza 107, 135 

Lökösháza 50, 102, 105, 107, 135, 146, 222, 253 

Lőkösháza 116, 251, 427 

Lőrinc 71, 74, 77, 79, 84, 95, 97, 98, 115, 316, 427 

Lörincfalva 39 

Lőrincfalva 61, 182, 241, 289 

Lőrincfalvi Bekény István 116, 428 

Lőrinczfalva 196 

Lőrinczfalvi Beken 160 

Luczenbacher János 191 

Lucska 126 

Luther 246, 247 

Luther Márton 246 

Luxemburgi Zsigmond 92, 93, 150 

Luzsénszky János 275, 431 

Lübek 338 

M 

Macsói bán 143 

Madarász János 343 

Madocsa 4 

Magna ? 116, 428 

magyar 3, 4, 10, 11, 13, 15, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 

45, 46, 47, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 74, 

75, 77, 82, 88, 94, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 

119, 120, 121, 122, 123, 128, 137, 150, 151, 152, 153, 

154, 156, 157, 164, 165, 167, 169, 171, 174, 176, 183, 

184, 185, 186, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 

202, 205, 208, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 

234, 235, 237, 241, 247, 249, 251, 256, 258, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 270, 274, 275, 306, 309, 313, 314, 

315, 318, 319, 320, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 340, 

343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 355, 356, 357, 

358, 359, 360, 380, 381, 383, 384, 403, 404, 407, 417, 

419, 422, 431 

Magyar Általános Hitelbank 384 

Magyar Általános Kőszénbánya Rt 381 

Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. 384 

Magyar Ferencné 423 

magyar forradalom és szabadságharc 330 

Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság 42, 43, 44, 

45, 72 

Magyar Királyi Államvasutak 386 

Magyar Királyi Csendőrség 408 

Magyar Királyság 36, 82, 122, 157, 167, 183, 186, 194, 

198, 199, 203, 222, 261, 330 

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 384 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 355 

Magyar Nemzeti Múzeum 9, 12, 137 

Magyar Országos Levéltár 87, 123, 126, 129, 130, 133, 

141, 161, 376 

magyar ősvallás 227 

Magyarország 174, 211 

maior castri 54 

maior preconum 54 

maior speculatorum 54 

Majna 31 

Majoro 258 

MÁK 381, 382 

Makedón-dinasztia 55, 229 

Maksay Ferenc 161, 249 

Malach helység 58 

Malahi János fia Czinege Miklós 58 

Malatinszky István 338 

Male 84, 85, 87, 88, 96, 97, 100, 179 

Malé 208, 288 

Málé 19, 39, 42, 49, 50, 58, 61, 68, 72, 76, 96, 207, 240, 

251, 256, 273, 284, 285, 287, 290, 377, 430 

Málé patak 19 

Malee pathaka 49 

Male-i Bas 84 

Male-i Danek 84, 85 

Mali 287, 288, 290 

Malom-csatorna 19 

Malonyai Dezső 417, 419 
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Maly 289 

Mályi 347 

Mályusz Elemér 97, 100, 101, 123, 126, 129, 130, 144 

Mandel 403 

Mándy István 35 

Manga ? 430 

Mária királyné 135 

Mária Terézia 21, 215, 216, 221, 222, 224, 243, 251, 261, 

262, 267, 316, 319, 418 

Mária-kultusz 235 

Máriássy Béla 338 

Marica folyó 150 

Marikovszky György 336 

Maritinszky Mátyás 395 

Markó Sándor 404 

Martinovics-féle összeesküvés 225 

Márton András 395 

Marton János 337, 338 

Martonfalvy Ignác 242 

Maruska ? 429 

másodaljegyző 225 

másodrendű vasút 388 

Matica Slovenska 119 

Mátra 8, 35, 41, 233, 344 

Mátyás Flórián 35 

Mátyás király 66, 68, 111, 112, 113, 163 

Matyórojt 9 

Mátyusföld 35 

MÁV 434 

MÁVAG 392, 393 

Megay Géza 11 

Megyaszó 212 

Megyes 126 

Méhi 13, 39, 50, 61, 214, 222, 251, 272, 312 

MEK Képkönyvtár 419, 420 

Meleghegy 50, 251 

Mellée 222, 257, 305 

Melléte helység 58 

Mérecz 258 

Mericz 258 

Merseburgi Thietmar 229 

Mészáros István 261 

mészkő 380 

Mezid-bég 151 

Mező András 80, 141 

mezőgazdaság 334, 383, 411 

Mihalik Dezső 404 

Mihály 68, 77, 79, 87, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 105, 115, 146, 183, 184, 185, 195, 200, 

202, 240, 248, 275, 306, 309, 338, 427 

Mihály pozsonyi prépost 240 

Miklós 10, 22, 58, 67, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 82, 83, 84, 

87, 88, 90, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 

111, 112, 115, 116, 120, 122, 123, 130, 131, 134, 135, 

141, 146, 147, 156, 164, 193, 196, 206, 308, 309, 317, 

319, 401, 404, 426, 427, 428, 431 

Miklós erdélyi prépost 69 

Miklósfalva 39, 42, 45, 76, 214, 271, 272 

Miklovics Ferencz 339 

Mikófalvi Bekény István 160 

Mikóháza 214, 272 

Miksa főherceg 183, 184 

Misik 258 

Miskolc 3, 10, 11, 12, 13, 23, 66, 164, 211, 212, 241, 250, 

258, 295, 309, 313, 332, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 

359, 386, 387, 388, 389, 394, 410 

Miskolc nemzetségbeli Panyit 70 

Mocsár dűlő 17 

Mocsár-dülő 24 

Mocsár-dűlő 19 

modern közlekedés 384 

Módy György 40, 58, 61, 72, 74, 76 

Moesz Miksa 404 

Mohács 156, 157, 162, 163, 183 

Mohi 241 

Mohosok 16 

Molnár István 251 

Molnár Mihály 167, 202, 267, 311, 408, 420, 423 

Molnárné Abaffy Erzsébet 406 

Monay 91, 107, 113, 135, 146 

Monostorsáp 107, 135, 146 

Monoszló Lodomér 69 

Moravcsik 258 

Morvaország 31 

Mosko 258 

motivumok 420 

Mottl Mária 11 

Moustéri 10 

Moysus 82 

Muhi 60, 62 

muhi csata 61 

Mumhart János 338 

Munkács 35, 175, 176, 200, 205, 206 

Mura 56, 239 

Murány 50, 164, 196, 201, 212, 213, 248, 305, 306, 342, 

343, 354, 386 

Murányi Unio 335 

N 

Nádasdy 157, 186 

Nádor huszárezred 350 

nádori közgyűlés 81 

nádori közgyűlések 81 

Nagy ? 430 

Nagy Ferenczné 406 

Nagy Imre 77, 141 

Nagy Iván 276 

Nagy Károly 122, 231, 309, 338, 410 

Nagy Konstantin 231 

Nagy Lajos 81, 82, 92, 94, 122, 135, 136 

Nagyboldogasszony templom 132 

Nagypatak 58 

Nagyrőcze 403 

Nagyszlabos 386 

Nagyvásár tér 206 

Naményi István. 191 
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Nándorfehérvár 151, 153, 211 

Nápolyi (Anjou)  László 123 

Nápolyi Királyság 81 

Nápolyi László 122 

Napragy 288, 289 

Náprágy 61 

Nécsey János 405 

Nehe 39, 42, 45, 47, 50, 58, 62, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 

115, 116, 126, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 240, 426, 

427 

Nehe egyháza 76 

Nehe falubeli 73, 87, 141 

Nehei 71, 74, 94, 95, 97, 99, 135, 141, 146 

Nehei  (Bánrévi) Balázs 101 

Nehei (Bánrévi) Balázs 145 

Nehe-i Chutur („Csujtor‖)  (dictus) János 115, 427 

Nehe-i Chutur (dictus) János 96, 97 

Nehe-i Chutur (dictus) Jánost 116, 427 

Nehe-i Chutur /dictus / János 97 

Nehei Gál 115, 427 

Nehe-i Gál 100, 101 

Nehe-i Geche 83, 115, 427 

Nehe-i Geche fia Miklós 83 

Nehe-i István 115, 427 

Nehei János 89, 99 

Nehe-i János 115 

Nehe-i János 115 

Nehe-i János 115 

Nehe-i János 427 

Nehe-i János 427 

Nehe-i János 427 

Nehe-i Jób 115, 427 

Nehei Lőrinc 96 

Nehe-i Lőrinc 115 

Nehe-i Lőrinc 427 

Nehei Miklós 92 

Nehe-i Miklós 115 

Nehe-i Miklós 115 

Nehe-i Miklós 427 

Nehe-i Miklós 427 

Nehe-i Pál 85, 90, 91, 115, 427 

Nehei Pál fia, János 89 

Nehe-i Péter 115, 427 

Nehe-i Péter fia Pál 85 

Nehe-i Suluk (dictus) Miklós 92 

Neheiek 58, 61, 72, 74, 87, 91, 140 

Neheiek. 58, 72, 91 

Nehézipari Műszaki Egyetem 434 

Nemeskéri János 11 

német 4, 62, 70, 94, 149, 155, 156, 157, 167, 175, 176, 

185, 188, 191, 194, 195, 198, 199, 224, 230, 231, 232, 

234, 242, 246, 256, 257, 265, 266, 274, 318, 319, 331, 

356, 358, 381, 383, 387, 418 

Nemet ? 429 

Német Lovagrend 36 

Németh Benedek 171, 428, 429 

Némethy Balázs 187, 188 

Nemeti 288 

Német-római Birodalom 183, 186, 230, 237 

Nemzetes vitézlő Boko Mihály 212 

nemzetőri századok 342 

Nenke 39, 42 

Nenkey Demeter 168, 428 

neolitikum 8 

Népesség 411 

népirtás 255 

népoktatási intézetek 265 

népoktatásügy 262, 263, 264, 407 

népsűrűség 259 

Neszticzius János 313 

Névtelen várföld a Balog folyó mellett 58 

Nigrelli Oktáv 202, 203 

Nikápoly 122 

Noák 61 

Nogáj 70 

Nógrád 35, 41, 53, 56, 67, 68, 80, 81, 90, 107, 122, 134, 

135, 146, 163, 170, 178, 181, 193, 196, 236, 238, 239, 

242, 243, 245, 259, 332, 333, 336, 344, 381, 408 

nona 73, 82, 86 

Nord Holding Kft 434 

normál nyomtáv 387, 389 

Noszvaji Figedy Jánosné (Bekény Zsófia) 429 

Nováki Gyula 66 

Noviszedlák 256, 258 

Ny 

Nyárád 107, 135, 146, 180 

Nyáry Jenő 7 

Nyék 347 

Nyékládháza 28, 29 

nyergesek 46 

nyersvas 380 

Nyitrai káptalan 133 

O,Ó 

Ober Enns 55 

oklevél 74, 76, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 100, 101, 103, 

106, 113, 114, 120, 123, 126, 135, 137, 141, 142, 143, 

144, 146, 202, 226, 237, 240, 308 

Okleveles első említés 116, 427 

Oláh 258 

Olah ? 430 

Oláh János 200 

oligarchák 69, 77 

ónodi országgyűlés 319 

Óperencia 55 

Oravecz 258 

Orban ? 428 

ordinária 211 

Óriások terme 9 

Orlay András 198 

Orlay Borbála 214, 256 

Orlay Miklós 198 
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Orllé (Orlay) András 195 

orosz birodalom 343 

orosz cár 343 

Orosz Ernő 197 

orosz futártiszt 345 

orosz hadak 344 

orosz seregek 341, 348 

Oroszország 36, 205, 331, 340, 382 

Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 435 

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 136 

Ortvay Tivadar 240 

Osgyán 185, 186, 187, 188, 251, 305 

Osgyán, Gimnázium 264 

osgyáni Bakos Gábor 194 

oszlopdísz 419 

Oszmán Birodalom 94, 149, 150, 157, 183, 186, 401 

Ószövetség 229 

Osztrák–Magyar Monarchia 297, 330, 357, 359, 384, 401 

ótörök 31, 36 

Otrokocs 50, 58 

Óvárhegy 63 

Óvár-hegy 62, 63 

Ózd 20, 36, 66, 93, 208, 295, 299, 309, 335, 381, 386, 

389, 410 

ózdi terület bányái 381 

Ózdi Vasgyár 335 

Ozora várföld 58 

Ö,Ő 

öntvényáru 380 

ördög 228 

Őrhegy 13 

őrnagy 54, 349 

Ősiség törvény 82 

ősmagyarok 227 

ötvösök 46 

ötvöző ércek 380 

Özdögei 92, 117, 134, 136, 137 

özdögei Besenyő Pál 137 

Özdögei Besenyő Pál 128 

Özdögei Bessenyő Pál 132 

Özdöghe 119 

özv. Kalocsai Istvánné 423 

P 

Pags 4 

pajzstartók 4 

Paks 4 

Pál 71, 72, 77, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 

114, 115, 116, 117, 118, 120, 129, 130, 131, 132, 134, 

135, 136, 137, 140, 143, 146, 156, 193, 196, 215, 273, 

274, 304, 308, 313, 316, 381, 407, 427, 430, 431, 432, 

435 

Pál fia 89, 90, 115, 427 

Pálffy 184, 186 

Pálffy Miklós 184 

Pallas 31, 199, 244, 248, 252, 256 

Palóci László országbíró 111 

Palotakert 63, 65 

Pamlény 126 

Pannónia 31 

Pannónia Provincia 33 

pánszláv agitátorok 338 

pápai állam 183, 186, 205 

papírtermelés 380 

Papp Ábrahám 22 

Papp Károly 380 

Pascha 71, 77, 79 

Paska 71, 73, 77, 86, 87, 111, 115, 141, 426, 427 

Paskievics 345 

Paszko 258 

Pásztói 68 

Pasztor ? 429 

Patay István 251 

Patek Erzsébet 9 

patriarchális kiscsalád 332 

patriarchális nagycsalád 332 

Paulus Bissenus 129 

Pázmány Péter 194, 242 

Pécs 381 

Pejesmo 258 

Pelsőc 13, 35, 39, 50, 56, 82, 239, 240, 249, 251, 380 

Pelsőcardó 40 

Pelsőci Bebek Imre 122 

Pelsőci Imre 130 

pelsőci uradalom 56, 239 

Pelsőcz 251 

pelsőczi Hámos László 400 

Pelsődaróc 257 

Perbus helység 57 

Perényi Gábor 183 

Perjése 50, 251 

Perkupa 243 

Pest 3, 54, 56, 90, 107, 135, 146, 238, 314, 338, 355, 358, 

384 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár 384 

Pesti Hírlap 313, 315 

Pesty Frigyes 56, 68, 114, 376 

Péter 35, 67, 68, 71, 73, 79, 80, 82, 87, 90, 91, 97, 98, 

111, 112, 115, 120, 123, 130, 131, 141, 144, 155, 162, 

173, 181, 197, 214, 233, 237, 242, 243, 270, 272, 292, 

309, 316, 320, 407, 410, 426, 427, 428, 429 

Péter Ganser 175 

Péterffy 241 

Pethő család 119 

Petracs 258 

Petro Mara 337 

Petrussin 258 

Phosa ? 430 

Phótiosz 55 

Pierpäm 4 

Pierpaum 4 

Pies 258 

Pieso 258 

Pilch Jenő 169, 171, 186 
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pilinyi kultúra 8 

Piltz Gáspár 173 

Pinkochy ? 429 

Pinkoczi ? 430 

Pintye nevű rabló 203 

Piti Ferenc 82, 84 

Placsko 256, 258 

Podusek, 258 

Poeltenberg 342 

Pogon 47, 77, 78, 79, 88, 90, 106 

Pogony 37, 47, 50, 61, 68, 197, 208 

Pogonyi puszta 74 

pogonyi vízivár 17 

Pogonyipuszta 16, 19 

Pogonyi-puszta 17 

Pogonyi-puszta 17 

Pogonyi-puszta 19 

Pogonyi-puszta 28 

Pogonyi-puszta 29 

Pogonypuszta 208 

Pogony–puszta 37 

Póka 68 

Pokaj 61 

Polgár ? 429 

pólya 4 

Porta 183, 185, 202, 204 

porták után fizetendő állami adó 165 

Porubszky Imre 343 

posta 212 

postajárat 211 

postások 211 

Postpisil 258 

Pous 71, 77, 79, 115, 427 

Pöltenberg 346 

praedium 71, 202 

Praedium és allodium 202 

Pragmatika Sanctio 214 

Primócz 270 

primóczi Szentmiklóssy Anna 278, 309 

Primóczi Szentmiklóssy-család 214, 215 

Prokuj 229 

Prónay 224 

proportio 21 

Prótáz fia Péter 68 

Prym 270 

publici melafactores 81 

Pulszky Sándor 339 

Puskaporosi-barlang 11 

Pusztainé Fischl Klára 12, 13 

Pusztay János 55 

Puthnok-i László 85, 94 

Puthnoki László fia János 96 

Puthnuk-i László fia János 96, 97 

Putnok 3, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 50, 56, 61, 

68, 84, 155, 166, 167, 173, 174, 175, 189, 190, 192, 

194, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 

211, 212, 213, 214, 222, 239, 240, 241, 243, 251, 256, 

258, 259, 269, 285, 287, 288, 290, 305, 313, 342, 344, 

346, 348, 377, 394, 400, 407, 411, 419, 430 

Putnok az országos vásárai 206 

Putnoki György 166 

Putnoki Imre 155 

Putnoki János 173 

Putnoki László 90 

Putnoky 61, 68, 166, 206, 214, 339 

Putnoky Bálint 214 

Putnoky család 61, 68, 166, 206 

Putnoky János 166 

Putnokyak 61, 206 

püspök 53, 55, 62, 69, 70, 101, 112, 129, 182, 234, 237, 

238, 242, 245, 248, 249, 274, 275, 316 

Püspökhatvan 28 

Püspöki 3, 34, 50, 56, 132, 239, 240, 251, 269, 284, 289 

Püspöki Nagy Péter 34 

Pynch-i Fodor Jakab mester 100 

Pyrker János László 62 

Q 

Querfurti Bruno 231, 234 

Querfurti Szent Brúnó 231 

Quittner 403 

R 

Racz ? 429 

Rácz Imre 173 

Radics Marczi 339 

Radnóth 190 

Radvánszky család 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 

98, 106 

Radvánszky-Mandelló 382 

Ragály 50, 61, 222, 241, 243 

Ragályi 94, 193, 338, 339, 359 

Ragályi Balassa Ferenczné 406 

Ragályi Ferdinánd 338 

Ragályi Miksa 338 

Ragyolc 8 

Ragyolci Csorna család 80 

Rakacza 126 

Rákó 126, 130 

Rákóczi 212 

Rákóczi szabadságharc 211, 212 

Rákóczi Zsigmond 183 

Rákóczy György 68, 194, 195, 249 

Rákóczy Zsigmond 174, 178 

Ránki György 383 

Rás 50, 58, 68, 253 

Ráskay István 160 

Rassy ? 429, 430 

Rathold 68, 97, 206 

Rathold nemzetség 68, 206 

Ratio Educationis 261 

Ratkó József 313, 338 

Rátostető 64 

rátóti Gyulaffi 68 
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Rátót-nemzetség 97 

Recské 61 

Réde 193, 196 

Rednoldus mester 84 

Refalw 4 

reformáció 114, 167, 182, 236, 242, 246, 247, 249, 258, 

315 

Református 132, 244, 249, 251, 311, 318, 398, 412 

Református Pedagógiai Intézet 244, 249 

reformkor 330 

Regnum Hungariae 33 

Regős József 13 

rendes járat 211 

Retske 253, 289 

Reu 144 

Reue 144 

Rev 144 

Rév 81, 144, 145, 147 

Révai Lajos 421 

Révai Márton 421 

Revaj 220, 431 

Revay ? 431 

Révay Antal 245 

Révfalu 4 

Rew 100, 144, 147 

Rezi Kató Gábor 9 

Rhédei Ferencz 191 

Rima 8, 16, 39, 41, 44, 49, 50, 56, 64, 166, 167, 182, 191, 

196, 208, 239, 305, 343, 403, 418 

Rima Szecs 290 

Rima vármegye 56, 239 

Rima völgye 56, 239 

Rimai Coalitio 335 

Rimajánosi 7 

Rimamurány 264, 382 

rimamurányi bányák 381 

Rimamurányi Vasmű 335, 385 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 382 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 264 

Rimamurányvölgyi Vasmű 335, 386 

Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület 335 

Rimanovi János 248 

Rimaszécs 3, 132, 193, 212, 213, 221, 241, 251, 336, 355 

Rima-Szécs 346 

rimaszécsi négysoros repcevető 355 

rimaszécsi választókerület 398 

rimaszécsi zászlóalj 339 

Rimaszécsre 290, 347 

Rimaszombat 13, 35, 132, 166, 190, 203, 211, 212, 213, 

221, 224, 239, 240, 241, 249, 250, 251, 264, 305, 313, 

336, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 348, 351, 360, 405, 

419 

Rima-Szombat 313 

Rimaszombat és Vidéke Nőegylet 406 

Rimaszombat, Egyesült protestáns gimnázium 264 

Rimaszombat, Községi polgári leányiskola 264 

Ringer Árpád 12, 13 

Rissel 174 

Rohod 29 

Roland 68, 70, 97 

Római Birodalom 15, 32, 114 

román telepesek 70 

Rómer Flóris 7 

Rónaföldi 1 

Rónaföldi Zoltán 1, 92, 93, 114, 118, 143, 303, 335, 385, 

386, 395, 405, 424 

Roska Márton 11 

Rozgonyi 82 

Rozslozsnya 213, 406 

Rozsnyó 7, 14, 50, 166, 173, 184, 194, 201, 211, 213, 

241, 242, 243, 247, 249, 305, 336, 337 

Rozsnyó, Ágostai evangélikus főgimnázium 265 

Rozsnyó, Ágostai evangélikus, polgári leányiskola 264 

Rozsnyó, Római katolikus főgimnázium 264 

rozsnyói püspökség 241, 242, 245, 246 

rozsnyói római katolikus egyházmegye 243 

rozsnyói zászlóalj 339 

Rudabánya 14, 16, 130, 242, 411 

Rudnay ezredes 276 

Rudnyánszky 119 

Runya 42, 222 

runyai Bornemisza István 251 

runyai Zsoldos Péter 251 

Rustan 166 

ruszkai Dobó család 68 

rutén 257, 265 

Ruthényi Bertalan 338 

Ruzsinszki 220, 417, 418, 431 

Ruzsinszki ? 431 

Ruzsinszki Márton 418 

Ruzsinszki Péter 423 

Ruzsinszky ? 431 

Rüdiger 345, 346 

Ryma 49 

RZ 16, 72, 100, 135, 208, 312, 434 

RZ TERV Mérnöki Vállalkozás 434 

S 

S/ajó/ Németi 290 

S/ajó/ Püspöky 289, 290 

S/ank/t Király 287, 288 

S/zent/ Király 288, 289, 290 

Saád Andor 11 

Sabo ? 428 

Saftsán 258 

Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola 434 

Saio 48 

Sajo 48, 180, 288, 289, 290 

Sajó 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 31, 33, 39, 40, 41, 

42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 

72, 76, 93, 112, 142, 155, 163, 167, 172, 174, 182, 

186, 191, 192, 195, 206, 207, 208, 212, 236, 239, 242, 

259, 269, 282, 284, 285, 287, 289, 290, 305, 306, 312, 

333, 335, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 354, 360, 

364, 376, 377, 385, 386, 388, 400, 403, 411, 418 

Sajó völgy 39 
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Sajó völgye 42 

Sajó/Püspöky 284 

Sajógömör 13, 222, 240 

Sajó-Gömör 251 

Sajógömör, Ágostai evangélikus algimnázium 264 

Sajógömör, Ágostai evangélikus, Szent-Iványi polgári 

fiuiskola 264 

Sajókaza 212 

Sajó-Keresztúr 346 

Sajókeszi 39, 42, 279 

Sajókirály 279 

Sajólenke 39, 42, 58, 72, 241 

Sajónémeti 29, 42, 44, 61, 62, 63, 64, 65, 160, 180, 208 

Sajó-Németi 182 

Sajónémeti földvára 29 

sajónémeti vár 64, 65 

Sajópüspöki 93, 208, 239, 240, 243, 245, 259, 294, 299, 

335, 354, 364, 377 

Sajó-Püspöki 245 

Sajórecske 172, 271 

Sajószentkirály 182, 208, 241, 271 

Sajószentpéter 164, 241, 305, 342, 347, 348, 381 

Sajó-Szent-Péter 346, 347 

Sajou 48 

Sajóvámos 185 

Sajó-vámos 346 

Sajóvárkony 208, 335, 381 

Sajóvelezd 64 

Sajóvölgy 43, 58, 212 

Samarjay József 339, 340 

Sándorfi György 66 

Sánkfala 251 

Santha ? 429 

Sárhegy 288 

Sárkányrend 119, 120 

Sárkány-rend 119 

Sárkány-rend 120 

Sárkány-rend 121 

Sarolt 229, 230, 232, 233 

Sárospatak 183, 249, 318 

sáskajárás 432 

sasszárny 4 

Sátor 4 

Sayo 48 

Sayou 48 

Sayow 48 

Schlick 340, 341, 342 

Schlosser K. Lajos 339 

Schnátterle 175 

Schneider Miklós 243 

Scholtz Lajos 405 

Schopper György 245 

Schöningk György Vilmos 198 

Schréter-féle bányászati leírások 380 

Schwechat 339 

Scitovszky János 245 

Sebők 339 

Sehábeddin 152 

Séllei György 182 

Selmecbánya 267 

Selmeci Akadémia 267 

Selmeczi Kovács Attila 355 

Semsanyik 258 

Seo 48 

Seon 48 

Seov 48 

Sepsi 185 

Serényfalva 207, 243, 256, 273, 285, 411 

Serényi Béla 315, 402 

Serényi Farkas 256 

Serényi grófok 407 

Serényiek 258 

Seresné Szegőfi Anna 309, 410 

Serke 50, 116, 180, 241, 251, 427 

Seyo 48 

Sigl 392 

Sigmond ? 428 

Sikátor 42 

Simon 50, 71, 79, 99, 115, 120, 151, 179, 233, 241 

Simoni 251 

Simontornyai Gergely 247 

Simonyi 116, 131, 241, 312, 427 

Skadra 258 

Sklenics 258 

Slezak 258 

Smisanyik 258 

Smisko 256, 258 

sócsempészés 221 

sóhivatal 222 

Soiou 48 

Solt 4, 90 

soltészok 70 

Somody Mátyás 191 

Somsály 335, 381 

Soós József 65 

Sopron 9, 11, 56, 66, 90, 123, 125, 129, 131, 134, 238, 

363, 381 

sószállítás 221 

sótisztek 222 

Souyou 48 

Soyo 48 

Soyou 48 

Soyov 48 

Soyow 48 

Spies 258 

Spissak 258 

Stark fia Sank 68 

statárium 354 

Štefan Moyzes 119 

Stöckel Lénárd 247 

Stras 43 

Strázsa 43 

Sudurman 68 

Suluk (dictus) Miklós 115, 427 

Sulyok 72 

Syro ? 429 
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Systema 267 

Sz 

Szabács 154, 156 

szabad költözés 70, 108 

szabadok 46 

szabadságharc 212 

Szabatka 166 

szablyapénz 164, 176 

Szabó Benedek 171, 429 

Szabó Károly 35 

Szabó László 108, 221, 333, 334 

Szabó Vince 171, 429 

Szádvár 128, 175, 176 

Szájbülése 126 

szakiskolák 265, 266 

Szalajka-völgy 11 

Szalatna 191 

Szalkay György 429 

Szamcsan 258 

Szanács 50, 214, 272 

Szánchi György 191 

Szányi Ferenc 245 

Szapolyai János 156, 157 

Szapolyai János Zsigmond István 167 

Szár Detre 67 

Szár Dezső 68 

szarmaták 31 

szarvas 4 

Szarvas 4, 288, 376, 377 

Szarvas puszta 403 

Szathmáry Király Pál 338 

Széchenyi István 331 

Széchi András 190 

Széchy család 5 

Széchy György 192 

Széchy Tamás 174, 184, 189 

Szécsényi Tamás 239 

Szécsi Miklós országbíró 92 

Szécsiek 92 

Szedlak, 258 

Szedlatsik 258 

Szegheő Zsigmond 339 

Szék 22, 193, 196, 222 

Székely Márton 202 

Szekeres József 355 

Szekeres László 351 

Széky Ferenc 196 

Széky Péter 196, 429, 430 

Széky Péterné (Dapsy Mária) 430 

Szelepcsényi György 201 

Szeleta-barlang 10 

Szeleta-kultúra 10 

szén 334, 380, 382, 385, 395 

Szendrő 15, 50, 151, 153, 155, 164, 168, 170, 175, 176, 

183, 186, 195, 196, 197, 198, 200 

szendrői Török Gyula 312, 318 

Szendrőlád 15 

szénizotóp-vizsgálatok 12 

Szent Ágoston 236 

Szent Egyed 132 

Szent István 11, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 137, 229, 230, 

232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243 

Szent Liga 205 

Szent Miklósi Uraság 3, 269 

Szentandrás 130 

Szentdemeter 50, 82 

Szenterzsébet 107, 135, 146 

Szentgyörgyi Sámuel 249 

Szent-György-lovagok 120 

Szentistván 126, 332 

Szent-Ivány Árpád 404 

Szent-Ivány József 404 

Szentiványi Károly 337, 338, 339 

Szentjakab 126 

Szentkirály 39, 42, 49, 50, 112, 208, 241, 271, 285, 287, 

288, 290 

Szent-Király 56, 240 

szentkirályi 79, 141 

szent-királyi plébánia 77, 141 

Szentkirályszabadi Szőke Ferenc 250 

Szentmiklóssy 214, 215, 218, 224, 226, 258, 269, 270, 

271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 308, 309, 310, 

311, 314, 317, 340, 342, 423, 430, 431 

Szentmiklóssy (I) István 430 

Szentmiklóssy (I.) Antal 431 

Szentmiklóssy (I.) Ferenc 430, 431 

Szentmiklóssy (I.) István 214 

Szentmiklóssy [I.] István 271 

Szent-Miklóssy Anna 312 

Szentmiklóssy Antal 270, 272, 337, 338, 339, 349 

Szentmiklóssy család 224, 226, 269, 270, 272, 273, 279, 

309 

Szentmiklóssy Gusztáv 339 

Szentmiklóssy György 270, 271 

Szentmiklóssy József 218, 224, 274, 275, 276, 278, 308, 

431, 432 

Szentmiklóssy Károly 218, 274, 276, 431 

Szentmiklóssy Panna 278 

Szentmiklóssy Sándor 218, 224, 274, 431 

Szentmiklóssy Viktor 270, 338 

Szentmiklóssy] István 272 

Szentmiklóssyak 214, 252, 270, 271, 279, 308, 333, 403 

Szentmiklóssy-család 215, 272 

Szentmiklóssy-Vay kastély 310 

Szentmiklóssy-Vay-Hámos-Serényi kastély 276 

Szentmiklósy nemzetségbeli 3 

Szentmiklőssy Anna 309 

Szentmiklőssy József 309, 431 

Szentmilóssy Anna (Vay Alajosné) 309 

Szentpéteri András 250 

Szentpétery Imre 73, 87 

Szentsimon 243 

Szeőcs István 251 

Szepes 39, 41, 53, 90, 122, 236, 242, 245, 259, 270 

Szepesi főpostamester 211 
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Szepesi Jakab országbíró 91 

Szepesi Kamara 175, 176, 183 

Széplaky Lajos 339 

Szerbia 32, 150, 151, 153, 381 

Sziklay Ede 338 

Szikszó 166, 173 

Szilakszó 42 

Szilas 130 

Sziléziai Kamara 175 

Szilvásvárad 11 

Szinva völgye 10 

Sziny Jánosné (Viczmándy Erzsébet) 430 

Sziny Jánosné Viczmándy Erzsébet 196 

Szíranyán 258 

Szirnak 258 

Szkárossy János 200 

Szkender bég 152 

szkíták 13, 32 

szláv 13, 31, 34, 36, 39, 43, 46, 47, 61, 62, 119, 229, 256, 

258, 331, 333, 340, 376, 377 

szlávok 34, 35, 43, 184 

szlavón bán 73, 116, 122, 123, 129, 130, 131, 136, 137, 

428 

Szlavónia 56, 90, 120, 123, 143, 205, 239, 363 

Szlivczik 258 

Szlovákia 8, 9, 16, 35 

Szlovák-karszt 8 

Szojka 337 

Szokolyai Hartó István 250 

szolgabirák 225 

szolgák 45, 46, 92 

Szolnok 53, 56, 89, 90, 107, 135, 146, 237, 238 

Szolnoki Schheftsik György Dr 402 

Szomolló Benedek 170, 428 

Szontagh Lajos 338 

Szóvá 258 

Szögliget 243 

Szőke 71 

Szőke Ferenc 250, 251 

Szőllőssy 340 

Szörényi bán 143 

Szrna 256, 258 

Sztarna 257 

Sztrapko 258 

Szuha 14, 50, 166, 241, 305 

Szuhafő 50, 82, 172, 182, 193, 196, 207, 222, 241 

Szuhai János 68 

Szuha-patak 14 

Szuhavölgy 41, 58 

Szuhay András 168 

Szultán pamlaga 9 

szuperintendencia 249 

T 

Tabódy József 405 

Tajnay család 83 

Takács Imre 355 

Takács Péter 222 

Talabuga 70 

tanköteles 265 

Taran 133 

Tardona 350 

Tarján M. Tamás 188 

Tarna 41, 305 

Tarnóczkeszi 193, 196 

Tatár-árki-barlang 11 

tatárjárás 29, 53, 57, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 76, 81, 237, 

238, 255 

tatárok 53, 61, 62, 67, 165, 186, 237, 356 

Taubachi 10 

Tekus (Tornai) János 128 

Tekus család 128 

Telekessy 166 

Telkibánya 242 

Temesvár 56, 238, 376, 384 

templom 66, 112, 128, 132, 135, 136, 141, 222, 235, 243, 

267, 288, 289, 290, 294, 312, 378, 408 

Tengerfehérvár 122 

Teresztenyi Sziny Ilona 429 

Terray Gyula 406, 407 

Thallóczy 116, 241, 427 

Thaly Kálmán 189, 198 

Theophanu 230 

Thornai család 114 

Thornai István 114 

Thököly Imre 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 243 

Thököly István 199 

Thubol 43 

Thurocz 48 

Thuruch 48 

Thurucz 48 

Thurzó Elek 160 

Thwrwch 48 

tifusz 337 

Tifuszjárvány 432 

Tilalmas-pást 23 

tímárok 46 

Tisza 15, 31, 31, 33, 47, 53, 89, 157, 222, 231, 236, 305, 

354, 398, 399, 400 

Tiszalök 15, 28 

Tiszáninneni reformátusok 249 

Tiszolc 240, 380, 394 

tisztikar 170, 224, 225, 338, 343 

Titkos Kancellária 82 

tizenötéves háború 186 

Tode Möngke kán 70 

Tojgun budai pasa 163 

Tokaj 212 

Toldi 82 

Tomka Szászky János 33 

Tomor György 170, 428 

Tomor Kelemen 170, 428 

Tomori Pál 155 

Tompa Mihály 3, 313, 339, 351, 352, 354 
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Torna 35, 53, 56, 81, 90, 114, 126, 128, 131, 132, 134, 

144, 172, 176, 178, 182, 207, 236, 237, 242, 243, 245, 

250, 259, 418 

Torna–Abaúj-medence 35 

Tornai János 128, 130 

tornai kehely 132, 135, 136 

tornai királyi birtok 56, 239 

Tornai templom 128 

Tornai vár 128 

Tornalfyaiak 58 

Tornalja 14, 50, 58, 194, 241, 342 

Tornallya 253, 341, 345 

Tornallyay Anna 215, 272, 431 

Tornallyay család 271 

Tornallyay Ferencz 214, 272 

Tornallyay Károly 251 

Tornallyay Katalin 214, 272, 430 

Tornallyay Zoltán 404 

Tornaszentandrás 243 

Tornay család 132 

Tot ? 429 

Tóth 74, 168, 173, 195, 220, 309, 410, 431 

Toth ? 431 

Tóth Péter 168, 309 

Tóth Valéria 74 

Tőketerebes 35 

Tömösvári Mihály 166 

Török ? 431 

Török Adolf 338 

Török Birodalom 149 

töröknek fizetett adók összeírása 176, 181 

Történelmi világatlasz 168, 184, 192, 211, 212, 256, 341 

Treutel János 143 

Treutel Miklós 143 

trianoni békeszerződés 119 

Tripartitum 154 

Trnik 258 

Tsavojec 258 

Tubul 59 

Turch 48 

Turcia 33 

Turóc folyó 39 

Túróc folyó 41, 42, 43, 90, 305 

Turoch 48 

Turuch 48, 58 

Turucz 48 

Turwch 48 

Tündér-part 63 

tűzvész 398, 400, 432 

Twrocz folyó 102, 105, 146 

U,Ú 

Udvari István 222 

Udvarnok 126, 177 

udvarnokföld 58, 72 

új fűtőház 388 

Ujfalu 126 

Újfalu 68, 130, 213 

Ujszászy Lőrincz 215 

Újvár 53, 56, 57, 81, 237, 238 

Ujváry Zoltán 257 

Una Aedemquue Libertas Nobilium 82 

Ungvár 35, 56, 238 

Unio 335 

unitárius 167, 265, 266 

Unitárius 412 

úrbéri per 21 

Úrbérrendezés, urbarium 220 

Urszinyi Zsigmond 406 

út- és vasútépítési kellék 380 

úz 36 

Uza Mária 270, 271 

Uza Sándor 202, 271 

Uzaponyit 215, 272 

V 

V. István 67, 69, 237 

V. László 109, 152, 309 

Vác 67 

váci püspökség 237 

Vadna 14, 112, 180, 317, 346, 347, 348 

Vágújhely 35 

Vaja 28, 308, 316 

Vajas Zsigmond 171, 172, 428, 429 

vakolatdíszítés 418 

vállalkozások 413 

Vályi András 3, 4, 119, 259, 270, 411 

Vám Vendéglő 206 

vandálok 31 

Váradi Török család 80, 145 

Várfölde 58 

Varga 171, 428 

Varga Gergely 171, 428 

Varga Orbán 171, 428 

Várgede 13, 164, 222, 240 

Vargyas Lajos 228 

Várhegy 13 

várispánság 54, 239 

Varjas ? 430 

várjobbágy 68, 72, 73, 85, 87, 140, 141 

Varju Elemér 137 

Varjú Elemér 137 

Varjúdomb 18 

Várkony 42, 44, 208 

Várkony/Varkony/ 290 

vármegyei főorvos 226 

vármegyei mérnök 226 

vármegyei ügyész 226 

Várna 152, 153 

várnagy 54, 119, 122, 130, 143, 155 

Vas András 23 

vasérc 380, 382, 385 

vaskor 8, 9, 14, 15 

vasút 1, 4, 20, 23, 207, 303, 317, 334, 335, 382, 383, 385, 

386, 388, 389, 393, 403, 411, 435 

vasutak 295, 299, 335, 380, 386, 388, 394, 403, 432 
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Vaszaliga 258 

Vata 233, 237 

Vavro 258 

Vay 4 

Vay Ádám 311 

Vay Aladár 311, 316, 398 

Vay Alajos 3, 309, 311, 313, 314, 316, 317, 338, 340, 

355, 356, 359, 398, 400, 432 

Vay Alajosné 278, 309, 312, 314, 350 

Vay birtokos család 4 

Vay család 278, 279, 307, 308, 309, 312, 314, 315, 316, 

320, 350, 401 

Vay Dénes 312, 400 

Vay Gizella 312 

Vay István 311 

Vay János 312 

Vay Lénárd 312, 313, 315 

Vay Sándor 405 

Végh András 4 

Veglian 166 

Veglián 166 

végrendelkezés 108 

végvári katonaság 176 

Velezd 155 

velezdi vár 64 

velezdi várhegy 64 

Velkenye 50, 56, 90, 222, 239, 245, 251, 290 

Vencel 70, 94 

Vereckei hágó 60 

Vereszt 287 

Vértes László 11, 12 

Veszerle Jószef 136 

Veszprém 54, 56, 90, 142, 232, 238 

Veszprémvár 55, 238 

VI. (Bölcs) Leó 55, 229 

Viczmándy (II.) Miklós 193 

Viczmándy család 196 

Viczmándy Kristófné (Széky Margit) 430 

világ teremtése 228 

világi tisztviselők 55, 238 

világosi fegyverletétel 350 

villicus 46, 101 

Villon 7 

Vince 106, 112, 428 

Visegrád 54, 55, 56, 100, 238 

Viszló 126 

Viszvecz 258 

Vitályos 68 

Vitko 256 

vízgazdálkodási, folyamszabályozási 398 

Volny József 380 

Volran 258 

Vörös István 12 

Vránai perjelség 122 

W 

Wajasd (Vaias, Wajas) 428 

Wänreb 4 

Wayas (Vajas) Zsigmond 429 

Wecske 72, 115, 426 

Weechk 73, 86, 87, 115, 141, 426 

Weltschken 4 

Wenzel 60, 68 

Werbőczy István 154 

Wesselényi Ferenc 194, 195, 242 

Wesselényi nádorné, Széchy Mária 196 

Wesselényi Pál 199 

Wesselényi-összeesküvés 199 

Wiczmándy család 193 

Wiczmándy] Miklós 193 

Wiczmándyak 193, 196 

Wikipédia 165, 360 

Wimmer Vilmos 389 

Windischgrätz 342 

Wyllermus nádor 84 

X 

X. Gergely pápa 69 

Z 

Zách Felicián 81 

Zádor 4 

Zadorfalu 288 

Zádorfalva 61 

Zagyva 31, 41, 305 

Zagyvafő 107, 135, 146 

Zala 54, 55, 56, 68, 90, 142, 238, 239 

Zára 122 

Zarrazuelgh 49 

Zass 344 

zászlósurak 87 

Zatkó 258 

Zatykó 258 

Zay-puszta 215, 272 

Zéch Péter 90 

Zenke 91 

Zenthkiralpataka 49 

Zenthkiralypataka 49 

Zenthkyral 82, 100, 111, 112 

Zeuke 77, 79, 91, 115, 427 

Zichy Domonkos 245 

Zimony 156 

Ziro ? 429 

Zohyou 48 

Zoltay Miklós 429 

Zolthay János 174 

Zólyom 53, 90, 112, 164, 178, 181, 190, 191, 200, 211, 

212, 236, 239, 259, 343, 403, 408 

Zombor 127, 229, 230 

Zombori Lippay György 242 

Zrínyi Ilona 205, 206 

Zubogy 50, 58, 68, 222 

Zs 

zsidó 119, 149, 265, 266 
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Zsigmond király 100, 107, 112, 119, 120, 122, 123, 128, 

129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 146, 206 

Zsiliz 346 

Zsinka Ferenc 182 

Zsocsod 72 

Zsolcai Honismereti Portál 344, 347, 349 

Zsoldostelep 23 

Zsuponyó völgy 76 

Zsuponyó-patak 349 

Zsuponyó-völgy 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


