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Misóczki Lajos 
 

GÖMÖRI MINDENNAPOK ÉS AZ IDEGENFORGALOM 
1867–1920 

 
 Az 1849/1850-es években megállított polgári 
gazdasági és társadalmi haladás nemcsak újra 
folytatódott az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 
után, hanem lendületet kapott. 
 Amint a hazai élet minden terén, hasonlóan 
Gömörben is a vasút volt a fejlődés valóságos útja. 
1873. szeptember 10-én a Fülek-Bánréve, 1874. 
május 1-jén a Bánréve–Rozsnyó, július 20-án 
Rozsnyó-Dobsina vonal nyílt meg állami pénzen. 
A MÁV Bánrévét Miskolccal már 1871-ben össze-
kötötte.1 Amíg ezek a fő iparvidékeket, az 1893. 
november 20-án a Pelsőc-Murány szárnyvonal 
(41,2 km), 1894. november 12-én a Pelsőc-
Nagyszlabos összekötő vonal (24 km), az 1895. 
december 15-én a Tiszolc-Breznóbánya-Zólyom-
brézó (Zólyom vármegye) összekötő vonal (26,9 
km), az 1913. november 23-án Rimaszombat-
Poltár (Nógrád vármegye) között átadott összekötő 
vasút Gömört hálózta be.2 (A Fülek [Nógrád vár-
megye] – Feled-Putnok MÁV vasút 1920-ban a 
trianoni határ vonalához vezetett.) 
 A fejlődés másik előmozdítója a bankok tevé-
kenysége volt. Nem csupán a pénzügyi életben, 
hanem a helyi befektetésekben is közreműködtek. 
1870-ben Rimaszombatban a Gömörmegyei Nép- 
és Iparbank, 1872. szeptember 7-én a Tornallyai 
Takarékpénztár, 1877-ben (Rozsnyón?) a Gömör-
megyei Takarékpénztár és Hitelbank, 1910-ben a 
Tornaljai Bank létesült.3  
 A gömöri nehézipar tovább erősödött. 1881-
ben a vármegyének első, az országnak vezető nagy 
vállalata lett a salgótarjáni székhelyű Rima-
murányi-Salgótarjáni Vasmű RT. Az RT. keretébe 
tartozó nyustyai, nagyrőcei és licskovai olvasztók 
a jelzett évben 190 ezer q nyersvasat termeltek, 
amelyhez egyedül a vashegyi ércbánya 150 ezer q 
                                                 
1
 MATELKOVITS Sándor - SZTERÉNYI József 1898. 828.; 
FRISNYÁK Zsuzsa 2001. 68., 69., 70. A vonalak távolsága 
a felsorolás sorrendjében: 48, 46 és 24 km. A vonalak tér-
képes irányára hiv.: Tominác József valamint Csárádi János: 
Vasúti lexikon, 1994. Budapest, 557. 
2 MATELKOVITS Sándor - SZTERÉNYI József 1898. 831. 
L.: TÖKÖLYI István 1964. I.  
3 B. KOVÁCS István 2004. 91., 94. 

nyersanyagot szolgáltatott. Más, jelentős ipar te-
rén az 1882-ben, Pelsőcön megnyitott Első Ma-
gyar Papíripari RT-ről szólhatunk. Rá tíz évre Ko-
kován síküveggyár, 1897-ben, Rimaszombatban 
konzervgyár létesült.4 
 Gömör és Kishont vármegye egy-egy telepü-
lése folytán országos, sőt nemzetközi érdeklődésre 
is számíthatott. Az egyik ’vonzóerő’ az élénkülő 
gyógyfürdői élet, a másik a táj változatosságán, 
szépségén és történelmi emlékein épülő turisz-
tikája (természetjárása) és turizmusa (idegen-
forgalma) volt. Mindezt jelentősen segítette a vár-
megye ismertetett közúti és bővülő vasúti hálózata 
és javuló közlekedése. Továbbá az 1867 után 
megjelent hírlapjainak ismertetései és reklám hir-
detései. 
 Gyógyfürdők látogatásáról már a 17-18. szá-
zadban szóltak. A reformkorban terjedő polgári 
szokások egyikeként már a 18/19. századtól ne-
mesi és polgári fürdőlátogatásokról tudunk. Mari-
kovszky György a Lőcsén, 1814-ben, német nyel-
ven írt könyvében a vármegye valamennyi fürdőjét 
és gyógyvizét bőven „analitische” bemutatta. 
Ugyanő a nagyrőcei Orvosvizeknek... használa-
táról című munkáját magyarul írta, és 1829-ben, 
Rozsnyón adta ki.5 Lengyel Dániel orvospro-
fesszor 1853-ban a ’meszes vizű’ lévárti, ’sava-
nyúvizes’ ajnácskői és várgedei, továbbá a nagy-
rőcei fürdőt részletesen bemutatta.6 A kiegyezés 
évében közzétett vármegyei ismertetőben az áll, 
hogy az ajnácskői fürdőintézetben 10 fürdőhe-
lyiség, 3 épületben 24 lakószoba, a várgedein 9 
fürdőhelyiség (1 épületben) 8 lakószoba található. 
A vígtelki barlangi forrásvíz 1867-ben hasznosí-
tatlanul tóba folyt. Lévárton 12 fürdő- és 20 la-
kószoba volt. A rozsnyói püspöki fürdőt 1860 óta 
a Sajófürdő Társulat tartotta fenn 9 fürdő- és 11 
lakószobával. (1871-ben Sigmund Freud osztrák 
pszichológus is pihent ott.) A nagyrőcei 6-6 fürdő-
és lakószobával, a rimaszombati (részvénytársasá- 
                                                 
4 Uo., 95., 98., 100. 
5 LENGYEL Dániel 1853. XVI., XVII. 
6 Uo., 212., 207., 220. és 221. 



HELYTÖRTÉNET 

 38 

gi működtetésű) 16 fürdő- és 20 lakószobával, a 
jolsvai 3 fürdőszobával várta a vendégeket7. Az 
alábbi kimutatás a millenniumi évi felkészülésre  

is utal, amikor a látogatók száma egy-egy helyen 
300-500 fővel is nőtt:8 
 

 
Szobák száma Vendégek száma 

Hely 
1893-ban 1894-ben 1893-ban 1894-ben 

Külföldi 
1894-ben 

Fürdő- és zenedíj 
bevétel Ft 

Ajnácskő 22 ?       ?      ? ?      ? 
Csíz 48 ?  470 1343 2 3343 
Lévárt 14 16 1018    40 1       ? 
Nagyrőce  7 12     34      ? ?       ? 
Rozsnyó 17 ?   240   150 2   180 
Várgede 17 17 2400      ? ?       ? 
 
 Az ajnácskői fürdőről 1903-ban nem volt 
említésre méltó adat. Ellenben a többiről sok 
fejlesztést megismerhetünk: „A csízi... forrás jód- 
és brómtartalomban a világ legerősebb vize” – 
szólt a 19. század végi vegyelemzés.9 A gyógy-
forrást 1888 óta részvénytársaság kezelte. „Né-
hány év alatt csinos (fürdő)telepet rendezett be... 
Igazgatósági épület, étterem, fürdőhelyiségek, sza-
natórium, szegény gyermekek nyaralótelepe, pen-
zió, számos csinos magánnyaraló, sok, jó, száraz, 
világos szobával állott... a gyógyulást kereső 
szenvedők rendelkezésére... Emellett a falu népe 
is átalakította a házikókat vendégfogadásra, s így 
a szegényebb sorsú(ak) fürdővendégek is olcsó 
szobákat, sőt teljes ellátást kaphatnak.”10 A für-
dőben golyvás, idegbajos, gyulladásos és méhbe-
teg emberek gyógyultak. A lévárti fürdőt a kösz-
vényesek látogatták, 17 kádat használhattak. A 
nagyrőcei fürdő a századfordulótól 8 káddal gya-
rapodott. A rozsnyói fürdő „klimatikus gyógyhely 
és hidegvíz gyógyintézet” lett. Volt telefonja, 
villanyvilágítása, jó és olcsó konyhája; gőzfürdői, 
pormentes sétányai, ’ózondús’ levegője. Gyöngék, 
angolkórosok és idegbetegek gyógyhelye, éven-
ként 200 vendéggel. Várgedén 11 kád volt és 15 
vendégszoba. Állandóan 100 fürdővendége volt. 
„Vasár- és ünnepnapokon a vidék földmívelő né-
pe (is) száz számra használja fürdőjét köszvény és 
reuma ellen.”11 A felsorolt fürdőhelyek külön- 
külön vendégforgalma az 1910-es években éven-
ként (csupán a rozsnyói tartott május 1-től október  
 
 
7 TÖRÖK János 1867. 184-191. 
9 LÖCHERER Tamás 1903. 309. 
10 Uo. A fürdő országos hírű orvosa dr. Tausz Béla volt, két 
orvostársával. 
11 Uo. 310. 

31-ig fürdőidényt) átlag 2500-4000 fő, az 5000 
vendégszámot egyik hely sem haladta meg. 
 Mindvégig maradt az 1867. évi megállapítás: 
A gömöri gyógyfürdők vize „hőmérsékletre vala-
mennyi hideg; hévvizünk egy sincs.”12  
 A vármegye másik vonzó ereje a szintén az 
idegenforgalmat ösztönző turisztika és turizmus 
volt. Az idegenforgalmat éltető természetjárás a 
társadalmi élet egyik kifejezője lett. A nagyobb 
településekről az 1860/1870-es években kezdett 
társas kirándulások úti célja a Gömör-Szepesi 
Érchegység közeli helyei, az aggteleki, majd a 
dobsinai barlang, az ép és romos várai, történelmi 
emlékhelyei voltak. A vármegyebeliek, így a rima-
szombatiak is azt vallották, „a turista könnyű-
szerrel szerezheti meg azokat a páratlan lelki gyö-
nyörűségeket, amelyekért a távolabbi vidékek la-
kói százakat fizetnek.”13 Mind itt, mind a többi te-
lepülésen eleinte a baráti és ismerős csoportok 
tagjai, aztán az egyletek, társulatok és társaságok 
személyei vették kézbe a kirándulások szerve-
zését. A sztracenai völgy látogatottsága az 
1880/1890-es években az egyik legkiemelkedőbb 
lett. Akiket a mindennapok korszerűsége vagy kü-
lönlegessége érdekelt, utazhatott a tiszolci fo-
gaskerekű vasúton, elmehetett a vashegyi bányák-
hoz, a szlabosi papírgyárhoz. Amint 1873. augusz-
tus 10-én a szomszédos szepes vármegyei Tátrafü-
reden megalakult a Magyarországi Kárpát Egye-
sület (MKE), amely elsőként vette kézbe a hazai 
szervezett turisztika-természetjárás társadalmi 
ügyét, a gömöriek is követték e példát. Eleinte a  
 
 
 
8 Fürdőirodalmi Könyvtár Értesítője, 1895. ápr. 15., 61. 
12 TÖRÖK János 1867. 184. 
13 VERES Samu 1903. Rimaszombat, 115. 
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központi vagy Tátra Osztályban részvéttel, 
1880/1881-ben az önálló Rozsnyói-Gömöri Osz-
tály (GO) alapításával. Eredetileg az aggteleki 
barlang ügyét szolgálta az osztály, aztán vala-
mennyi gömöri és tornai barlang kezelését vál-
lalta. A GO 1881. május 21-én vált önállóvá az 
MKE negyedik osztályaként. Még abban az évben 
kijavították a tagjai az aggteleki barlang belső út-
jait, és menedékházat avattak a barlang „régi” be-
járatánál. Azonban az ’alap’ költségüket, a 2250 
Ft-ot 1590 Ft adósággal tetézték, amely által mű-
ködésképtelenné váltak. Schlosser Albert elnökle-
tével, dr. Maurer Antal jegyző és Polónyi Károly 
vezetésével a GO 1882-ben még 26 fővel létezett. 
„Ez időtől kezdve többé az osztályról mi sem hal-
latszott, amely szép csendesen elszenderült” – állt  

a központi jelentésben.14 „Szét széledt” tagjai a 
további években a szomszédos iglói, liptói, zólyo-
mi és Gölnic-völgyi osztályban voltak nagyon te-
vékenyek. A GO volt tagjai a szomszédos osztá-
lyok tagjaival főleg a vármegye két barlangjának 
népszerűsítéséhez fogtak. Segítésül a lábrakapó 
idegenforgalmat állították. A ’belső’ kirándulók 
mellett már növekvő számú ’külső’ vendég látoga-
tott a vármegyébe. Rimaszombatban korábbról 
megvolt a Sas Vendéglő, Szálló; Jolsván (a még 
14. századi eredetű) több vendégvonzó bál „Or-
szág bál név alatt” vált ismertté. A századfordulón 
10 helységben volt szálló vagy fogadó, Rozsnyón, 
a Fekete Sas és a Gömör Szálló.15 Némileg megvi-
lágítja a vármegyei vendégforgalmat is a barlan-
gok látogatottsága:16 
 

 

 
Dobsinai jégbarlangban Aggteleki cseppkőbarlangban 

Látogatók 
1894-ben 1904-ben 1894-ben 1904-ben 

Hazai 1948 2940 686 1035 
Külföldi 1254 

}3102 
1375 

}4315 
18 

}704 
32 

}1067 
 

 
 1909/1910 telén a gömöri osztály volt tagjai 
szervezkedni kezdtek. Több természetrajongó 
összefogása és elhatározása nyomán, a szomszédos 
Gölnic-völgyi Osztály és a Keleti Kárpátok 
Osztály (KKO) támogatásával 1910. december 18-
án, a rozsnyói közgyűlésen Horváth Sándor ügy-
vezetői alelnök bejelentette a GO újjáalakulásá-
nak szándékát. Az osztály anyagi-működési alap-
ját a nagy mecénás, gr. Andrássy Dénes 200 K és 
Sulyovszky István 100 K adománya teremtette 
meg. A 162 tagú osztály elnöke dr. Posch József, 
turisztikai alelnöke Pauchly Rezső, titkára Pásztor 
Mihály, pénztárosa dr. Pachsteiner Endre lett. 
Tagsága: 5-5 alapító és pártoló tag, 152 rendes 
tag; 83 rozsnyói, 28 rimaszombati, 12 dobsinai, a 
többi 24 helység lakosa volt. A KKO a további 
kapcsolatok erősítését kérte az új GO vezetősé-
gétől, kifejezve, a jövő évi közgyűlését 1911. 
szeptember 8-án, Rozsnyón rendezik. Végül a GO 
megalakította saját, 30 tagú választmányát. Né-
hány a tagok közül: Komáromy István rima-
szombati, Klein Samu dobsinai, Hensch Géza 
jolsvai, Heinzelmann Béla hisnyórizi, Sulyovszky 
István krasznahorkaváraljai, dr. Pazár László 
tornaljai, Bencze Samu sajógömöri, Mitske 

Gusztáv rimabányai, Scheffer Etelke rozsnyói és 
Kostenszky Pál dernői illetőségű volt.17  
 A megújuló GO iránti bizalom még gyenge. 
Ugyanis az 1910. március 18-án alakuló Felső-
magyarországi Idegenforgalmi Szövetség (FISZ) 
meg sem hívta a GO-t Kassára. (A gömöri városok 
képviselői közül csak Dobsina polgármestere je-
lent meg.)18 1911-ben a pelsőci Czékus István, és 
a csetneki Szontagh Andor; 1912-ben az MKE 
képviselőjeképp a rimaszombati Loysch Ödön és a 
dobsinai Hamvay Ede lett vezetőségi tag.19 1913. 
november 30-án 45 turistaegylet Budapesten 
megalapította a Magyar Turista Szövetséget 
(MTSZ). Az MKE-t dr. Posewitz Tivadar képvi-
selte a szövetségi tanácsban. A GO mind a FISZ- 
 
 
14 POSEWITZ Tivadar 1898. 116. A sztracenai völgy neve 
napjainkban „Szlovák paradicsom”. 
15 VERES Samu 1903. Rimaszombat, 118.; Baltazár János 
1903. Jolsva, 147. 
16 A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve 1901. 132. 
17 A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve 1911. 111-
112. 8 nő is tagja volt az osztálynak. 
18 Uo., 128-131. Dobsina és Vidéke, 1911. szept. 17., 1-2. 
Hol maradt Gömör? 
19 A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve 1912. 147-
148. Uo., 1913. 78-79. 
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szel, mind az MTSZ-szel jó kapcsolatban állt. 
Legközvetlenebb együttműködést a zólyomiakkal, 
gölnic-völgyiekkel, keleti-kárpátokiakkal és az 
1914-ben létesült, szepesváraljai központú Bra-
nyiszkói Osztály (BO) tagjaival létesített. 
 A nemcsak jelképes, hanem a valóságos, bé-
kés tevékenységnek is az első világháború vetett 
véget. Pásztor Mihály, a GO ügyvivő alelnöke ezt 
rögzítette az 1914. évtől írt beszámolójában: „Az 
1914. év a világháború zivatarával minden tervün-
ket halomra döntötte. Tagjaink nagy része titká-
runkkal együtt a harcmezőn van, mások anyagilag 
sínylik meg a háborút, ismét mások... a bizony-
talan állapotoktól vannak lenyűgözve (tehetetlen-
ségre szorítva – M. L.)...”20 A háborús körül-
mények és a harctéri bevonulások folytán észlel-
hetően csökkent a GO természetjáró és idegen-
forgalmi ténykedése. Akadoztak a kéthavonként 
szervezett vármegyei és távolabbi kirándulások. A 
turistautak, menedékházak karbantartásai is. 
Csökkentek a városlátogatások, fogadók és szállo-
dák helyfoglalásai. Az osztály még 1913-ban ide-
iglenesen ’átengedte’ a Kassai Osztálynak az agg-
teleki cseppkőbarlang gondozását. Hiába volt a 
kassaiak terve új barlangi bejárat törésére, új ág 
nyitására, az új bejárathoz menedékház építésére 
(20 000 K költséggel), a vármegye egyik leg-
vonzóbb idegenforgalmi látványosságára 1914-
ben 762, 1915-ben 54 összlátogató volt kíváncsi. 
A GO még a saját kebelében, 1914-ben létesült 
Rimavölgyi Bizottság (Osztály) önállóságába is 
beleegyezett (székhelye Rimaszombatban).21 
1918-ban a zilált közbiztonság és közlekedés, 
majd az élelmiszerellátás gondjai, aztán 1919-ben 
a tanácsköztársasági harcok, végül a magyar köz-
igazgatás megszűnése az MKE, benne a GO fel-
számolását hozta, amely a trianoni határokkal vált 
teljessé.22 
 A vármegye művelődési „mozgástere” is ki-
bővült. Az itteni természettudósok társadalmi te-
vékenységének  és  tudományos  eredményeinek  
 
 
20 Uo., 1915. 50. 
21 Uo., 1916. 103-10.; Uo., 1917. 75. 
22 Dobsina és Vidéke 1915. szept. 26., 12. Miért ez a nagy 
drágaság? Uo., 1915. dec. 12., 2. Néhány szó a tejdrága-
sághoz. Uo., 1918. márc. 10., 3. Újabb rekvirálás (burgo-
nyából). Uo., 1918. jún. 30., 1-2. Sz. K.: Közbiztonságunk 
veszedelme. Uo., 1918. dec. 28., 1. Reményik Sándor: Nem 
nyugszunk bele! Pesti Napló, 1919. ápr. 22., 4. Május 1-től 
húsjegyek lesznek.  

országos elismeréseként 1867. augusztus 12-17-
én „a tudomány s vendégszerető lelkes Rima 
Szombat”23 városában rendezték meg A magyar 
orvosok és természetvizsgálók XII. nagygyűlését. 
A résztvevők kézhez kapták a Hunfalvi János 
szerkesztette Gömör és Kishont törvényesen egye-
sült vármegyének leírása című monográfiát, a vár-
megye első, általános ismertetőjét.24 1899-ben, 
Rozsnyón tanári kör létesült. 
 A helyi és országos események megbízható 
hírközlését, a napi társadalmi, közéleti, vallási, 
gazdasági, művelődési, oktatási eredmények be-
mutatását a hírlapok vállalták: 1869. január 28-
án az érdeklődőkhöz jutott Rozsnyón a rövid életű 
Ellenőr; október 17-én ugyanott a Gömöri Lapok; 
1871-ben az Előörs; 1873-ban a Felvidéki Hír-
adó, Rimaszombatban a Felvidéki Közlöny, Hiva-
talos Értesítő; 1874-ben Gömör és Kis-Hont Me-
gye Közlönye; 1875-ben a Gömöri Híradó, Gö-
möri Lapok Fia; 1876-ban a Gömöri Értesítő, 
Gömöri Hetilap, Rimaszombat és Vidéke; 1877-
ben a Gömöri Közlöny; 1880-ban a Gömör-
Kishont; 1897-ben a Gazdasági Tudósító; 1899 
decemberében Rimaszombatban, aztán hol Rozs-
nyón, hol Dobsinán az Iskoláink; 1901-ben a Ma-
gyar Erdész; 1910-ben a Dobsina és Vidéke, 
Gömöri Újság, 1919-ben a Gömöri Gazda, Gömöri 
Munkás, Sajógömöri Evangélikusok Lapja; 1920-
ban a Gömör-Nógrádi Gazda, Kalász, Gömöri 
Egyetértés.25 
 A színészi tevékenységet közvetítette és a 
magyar nyelv megtartását is szolgálta az 1872-ben 
létesített rimaszombati Műkedvelő Társulat és a 
rozsnyói, 1888. évi alapítású Színügypártoló 
Egyesület. Rozsnyón, 1878. december 4-én meg-
alapították a Városi Zenekedvelők Egyletét, 1880-
ban a Felolvasó Társaságot az irodalomkedvelők 
bevonásával. 1884. szeptember 15-én ismét Ri-
maszombat jeleskedett a Gömör-kishont Várme-
gyei Magyar Közművelődési Egyesület létesítésé-
vel, 1905-ben újból a  rozsnyóiak  a  Művelődési 
 
 
23 Részidézet a volt Városházán elhelyezett emléktábláról. 
Közli: B. KOVÁCS István 2004. 91. 
24 Az 1867. aug. 18-i záró napon, Aggteleken volt a részt-
vevő tudósok búcsúebédje, amelyen a toasztot (=pohár-
köszöntőt) Tompa Mihály mondta. Vasárnapi Újság, 1868. 
403. sz.  
25 VERES Samu 1903. 408-409. OSZK Mikrofilmek cím-
jegyzéke 1-12., 1977-2002.  
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Egyesület alapításával. Kimagasló eredmény volt 
Rozsnyón, 1895 februárjában, Bátosi Endre szín-
társulatának Madách Imre: Az ember tragédiája 
előadása. (Elsőként vitték színre.26) Samuel 
Daxner szlovák politikus lefordította anyanyel-
vére, és vezényletével Tiszolcon bemutatta 1903. 
augusztus 2-án Bedřich Smetana: Eladott meny-
asszony című operájának első felvonását. (Ez volt 
az első szlovák nyelvű előadás.27) Gömör a mű-
velődés egyéb terén is haladt a korral: 1912-ben 
Rozsnyón megnyílt a Marosi-féle mozgófénykép-
színház, a mozi, amely 1914-től folyamatosan 
játszott. 
 A múzeumi élet is kibontakozott. 1877-ben 
létesült a Gömörmegyei Általános Tanítóegyesület 
Tanszermúzeuma, amely 1907-ig létezett. Tagjai 
közül többen voltak, akik 1882. szeptember 4-én 
megalapították Rimaszombatban a Gömörmegyei 
Múzeumegyesületet; 1905-ben, Rozsnyón, Hazs-
linszky Rezső közreműködésével a Városi Múzeu-
mot. 1911. június 1-jén gr. Andrássy Dénes a bir-
tokán, Krasznahorkaváralján megnyitotta a művé-
szeti Galériát. (Ugyanő évekkel korábban fel-
építtette a rozsnyói Bányászati és Kohászati Mú-
zeum épületét.) 
 A közélet, közösségi cselekvés példája volt az 
ipartelepeken, nagyközségekben és a városokban 
az 1860-as évek közepétől szervezett tűzőrség. A 
tüzek olykor településeket hamvasztottak el. 
1872. október 8-án Reményi Ede hegedűművész 
hangversenyezett Rimaszombatban az oldalfalvi 
tűzkárosultak javára. 1886-ban Rozsnyót pusztí-
totta tűz. 1898. június 16-17-én Sumjác égett le.28 
A vármegye első tűzoltó egyesületét Dobsinán 
létesítették 1875-ben. 
 A közegészségügy érdekében is tettek Gömör-
Kishontban. Az 1872-ben kitört kolera- és tífusz-
járványt rövid idő alatt megfékezték. 1884-ben 
Rimaszombatban megyei kórház, 1898-ban Pel-
sőcön elmegyógyintézet nyílt. 
 A vármegye írók és művészek célállomása 
lett a 19/20. században. Jókai Mór 1883. június 
22-én Rozsnyón gyűjtött anyagot A lőcsei fehér 
asszony című regénye megírásához, 1892. április 
29-én  a  rimaszombati  Három  Rózsa  Szállóban 
Mikszáth Kálmán olvasta fel egyik írását. Móricz 
 
 
26 B. KOVÁCS István 2004. 99. 
27 Uo., 100. 
28 Uo., 99. 

Zsigmond az 1912-ben megjelent Harmatos rózsa 
című regényének helyszínéül Csetneket válasz-
totta, Az isten háta mögött regénye Jólsván ját-
szódott. A Jó szerencsét regényének helyét Vas-
hegyre tette. 1904. májusában Bartók Béla Gerli-
cepusztán népdalokat tanulmányozott. Kodály 
Zoltán 1906-ban járt először Gömörben népdalo-
kat gyűjteni, aztán 1912-ben, 1913-ban és 1914-
ben is visszament. (Közel 500 dalt jegyzett le.29)  
 A vármegye megbecsülte helyi és az országos 
nagy emberek emlékét. 1867 óta minden évben 
nyilvánosan megemlékeztek október 6-án az aradi 
vértanúkról. A vármegyei közlöny 1906-ban ezt 
írta: „Ravataluk felett sír, zokog az egész magyar 
nemzet.”30 Sokan mentek el a Kossuth Lajos 
budapesti temetésén és II. Rákóczi Ferenc 1906. 
évi kassai újratemetésén rendezett gyászszertar-
tásra. (Az utóbbin a vármegyét bandérium kép-
viselte.31) Novemberben vármegyeszerte felidéz-
ték Rákóczi dicső korát és tetteit. A rimaszombati, 
nagyrőcei, ragályi és a jolsvai Rákóczi-ünnepély-
ről a vármegye hivatalos lapja tudósított.32 1902. 
június 4-én, Rimaszombatban felállították Holló 
Barnabás: Tompa Mihály szobrát. Október 21-én 
a süketnémák ’Mentorának’ és a burgonya gömöri 
elterjesztőjének, Cházár Andrásnak jólészi szülő-
házán emléktáblát lepleztek le. 1914. június 1-
jén, Sajógömörben felavatták a világ egyetlen ka-
pás királyszobrát, amely I. (Hunyadi) Mátyás ki-
rályt idézi.33  
 A 19/20. század fordulóján Gömört is sokan 
kényszerültek örökre elhagyni. A kivándorlók a 
tengeren túli munkalehetőségekben és a jobb 
megélhetésben reménykedtek. A munkásmozgal-
mak és a szlovák nemzetiségi mozgalmak szintén 
ezekben az években indultak, és erősödtek meg. 
Mind a felvidéki, mind a gömöri szlovák mozgal-
makban együtt jelent meg a késői polgárosodási 
igény és az új keletű, a korábbiaknál általánosabb 
magyarellenesség. 
 A kiegyezés utáni küzdelmes, de eredményes 
időszakot az 1914-1918-ig tartó első világháború, 
 
 
29 Uo., 103.; Honismeret, 1982, 4. sz., 42-46. Szénássy Zol-
tán: Jókai Mór nyomában a Felvidéken 
30

 Gömör-Kishont Vármegyei Közlöny, 1906. október 7., 1. 
Október 6. (vezc.) 
31 Uo., 1906. nov. 4., 3. 
32 Uo., 1906. nov. 11., 3. Rákóczy emlékezete 
33 Vasárnapi Ujság, 1914. 452. Ifj. F. J.: Mátyás király Gö-
mörben. Sajógömör ünnepe 
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utána az 1919. évi vörös diktatúra zárta le. Mind-
ez nem volt elég. A felvidéki Gömör-Kishontra 
már az 1918. év elhozta a tragikus beteljesedést, 
amely egyben az ezeréves Magyarországra és ma-
gyar lakosságára zúdult.34 Október 30-án, Turóc-
szentmártonban a Szlovák Nemzeti Tanács Észak-
Magyarországot Csehországhoz csatlakoztatta. En-
nek ellenére számos helység lakossága tovább is 
az egységes, bontatlan Magyarországhoz tartozó-
nak tekintette magát. Ezzel egyidőben megindult 
a cseh és szlovák katonaság, aztán a helyi szlovák 
lakosság részéről a magyar elöljárók, tisztviselők, 
tulajdonosok elleni zaklatás, majd az üldözés. A 
magyar hatóságokat és közigazgatást megszün-
tették. Az új, idegen államhatalom igyekezett a 
zsidóságot nemzetiségként meghatározva a magya-
rok ellen hangolni. Ez nem sikerült, mert a zsidók 
többsége megőrizte a magyar nyelvét, és hű ma-
radt a magyarságához.35 1919. január 12-én a 
cseh légiósok (légionárusoknak is nevezték őket) 
vasúton Tiszolcról Rimaszombatba kísérték a 
szlovák Samuel Daxnert, a megszállt Gömör és 
Kishont újonnan kinevezett ispánját. Ő azonban a 
rimaszombatiak ellenállását tapasztalva, visszatért 
Tiszolcra. Január 24-én a Kassáról érkező cseh-
szlovák hadsereg egyik zászlóalja sikeresebb volt, 
mert Rozsnyót elfoglalta. A megszállók előre 
törése az antanthatalmak párizsi jóváhagyásával 
történt. Eredetileg Bartha Albert magyar hadügy-
miniszter és Milan Hodža csehszlovák követ 
1918. december 6-án még a Pozsony-Nyitra-
Kassa-Ungvár vonalat jelölte ki ideiglenes demar-
kációs határként, ellenben a december 23-i an-
tantjegyzék már a Pozsony-Duna-Ipoly-Ungvár 
határt húzta meg.36 December 24-én a vármegye 
nagy részét a kijelölt antantvonalig megszállta a 
csehszlovák katonaság. 1919. március 15-én a 
szlovák kormánybiztos megtiltotta az 1848. évi 
forradalom évfordulójának rozsnyói megünnep-
lését. A csehszlovák megszállók ellen általános 
sztrájkot kezdett május 23-án Rozsnyó, Pelsőc és 
Tornalja ipari munkássága. 
 A magyar lakosság egységesen megérezte, 
hogy az idegen hatalmak megszállása és az ország 
feldarabolása  „nem  valamiféle   igazságtevésről,  
 
 
34 ASZTALOS Miklós - PETHŐ Sándor 1934. 520–525; 
MÁLNÁSI Ödön 1998. 128-131. 
35 B. KOVÁCS István 2004. 111. 
36 ROMSICS Ignác 2000. 113-115. 

nem nemzeti-etnikai határok megvonásáról” szól, 
„hanem a nagyhatalmi imperializmus új haragot 
termő vetéséről”.37 Érthető, miért fogadták a ma-
gyarok kimondhatatlanul nagy örömmel a Magyar 
Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének ellentá-
madását. A felszabadító harcokról, „a politikai 
célok ellenére is” kitűnt „honvédő jellege”.38 Má-
jus 31-én a magyar katonák visszafoglalták Rima-
szombatot és a további napokban a Felvidék je-
lentős részét. Június 9-én felszabadították Tiszol-
cot, 11-én Rozsnyót. 12-én a Tiszolc-Jolsva-
Rozsnyó vonaltól délre Gömör és Kishont telepü-
lései ismét Magyarország részei lettek.39 Közben 
június 7-én Georges Clemenceau, a párizsi béke-
konferencia elnöke jegyzékben kérte Kun Bélát a 
felvidéki harcok befejezésére, majd a június köze-
pén kijelölt demarkációs vonalig a visszavonu-
lásra. Ez meg is történt. A magyar hadsereg távo-
zása után beözönlő csehszlovák katonaság június 
16-án megszállta Rozsnyót. Két nap múlva ugyan-
ott ledöntötték Kossuth Lajos, később meg Rima-
szombatban gr. Széchenyi István szobrát, miután 
július 5-én eltávozott onnan is a Vörös Hadsereg 
egysége. 
 A magyarság gyásznapját az 1920. június 4-i, 
a Párizs melletti Nagy-Trianon palotában aláírt 
döntés hozta.40 Gömör és Kishont vármegye 280 
településéből 259 jutott a csehszlovák közigaz-
gatás alá, a 172 330 lakosból 94 333 magyar. A 
magyar lakosságot a lelki megrázkódás mellett az 
általános gazdasági, társadalmi korlátozás és nem-
zeti kiállásuk megtörése követte. Több északi vár-
megyéből magyar falvakba és birtokokra szlovák 
telepeseket (kolonistákat) hoztak. Még 1919 jú-
liusában  megszüntették  Rozsnyón  a  két  magyar 
nyelvű egyházi gimnáziumot szlovák tannyelvű 
állami gimnáziummá változtatva. Ez a folyamat a 
 
 
37 GERGELY Jenő - IZSÁK Lajos 2000. 32. 
38 Uo., 38. 
39 GLATZ Ferenc 1988. 225. térképrész 
40 A vonatkozó irodalomból: GERŐ András 1989. 113-292.; 
PALOTÁS Zoltán 1990. 22-56.; SÁRÁNDY György 1990.; 
33-66.; RAFFAY Ernő 1990. 133-184.; JÁMBOR János 
1991. 268-272.; NEMESKÜRTY István 2002. 11-86.; 
BOTOS László 2002. 20-42.; VECSEKLŐY József 1993. 
219–275.; ZACHAR József 2003. 346-370.; JÁMBOR 
János 2003? 5-8.; SZÁRAZ Miklós György - TÓTH Zoltán 
2005. 4-5., 8-39.; Ősi Gyökér, 2008. júl.-dec. 148-155. 
Gyárfás Ágnes: Egy éjszakára szembesültem a Trianoni Tör-
vénnyel 
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következő években az egyéb típusú iskolák több-
ségében szintén végbe ment. A pénzintézetek ve-
zetése is szlovák kézbe került. Már 1920. március 
31-én a Gemerska Bank Rt.-t is megalapították 
Rimaszombatban.41 
 Noha a trianoni határokat már 1920-ban vég-
legesítette Cseh-Szlovákia és Magyarország között 
a békediktátum, a határkijelölő kettős bizottság 
még 1921-ben is ténykedett. Ezt az időt használta 
fel 86 elcsatolt település arra, hogy egymás után 
kérje Magyarországhoz visszasorolását. Mi több, 
1921. augusztus 9-én a magyar határkijelölő bi-
zottság az egész Gömör és Kishont vármegye 
visszaadását kérte a brünni tanácskozáson. Az 
előterjesztést azonban a bizottság angol elnöke el-
utasította. Október elején Hosszúszó, Kuntapolca, 
Lekenye, Melléte, Páskaháza, Pelsőc, Szalóc és 
Vígtelke küldöttsége Pelsőcre utazott, hogy a ha-
tárkijelölő bizottságtól követelje a Magyarország-
hoz visszacsatolást.42 A követelésüket a bizottság 
lesöpörte. Mégis volt, igaz egyetlen eset, hogy a 
népi ellenállás sikerrel végződött. Az Ózdtól dél-
nyugatra levő Susáról van szó. (Ott írta a szabad-
ságharc leverése után Tompa Mihály: A gólyához 
című versét.) A falu színmagyar (184 fő) lakos-
sága Léhi Gábor bíró vezetésével népszavazást 
kezdett, és visszaszavazta magát Magyarország-
hoz.43 Ahogyan Sopron a leghűségesebb városunk, 
Susa a leghűségesebb falunk.  
 A Magyar Őskutatás XV. Nemzetközi Fóru-
mán, Miskolcon, 2010. augusztus 3-án elhangzott 
előadás. 
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