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A régi Torna vármegye és néprajzi jellege2

Torna a 18-19. században az ország legkisebb vármegyéje volt. Falvainak száma 
általában 30-40 között változott, 1772-ben 42 községből állt. Lélekszáma az 
1840-50-es években megközelítette a 30 ezret, de az 1870-80-as években a 20 
ezer fóhöz állt közelebb. Torna megye népe a középkor óta túlnyomó részt 
magyar volt, az északi magyar népterftleten belül is sajátos, jellegzetes anyagi 
kultúrát alakított ki.

Torna megye történetének néhány mozzanata

Területe a 10-11. században gyepű, Borsod északi határövezete. II. Béla uralma 
végén is lakatlan , erdős hegyvidék. Első ismert telepei Torna és Jászó, A 12. 
század végén királyi erdőség, olyan birtoktípus, amely 12QÖ körül nyerte el 
szervezeti formáját, A tornai erdőispánságot 1198-ban említik először. Hozzá 
tartoznak a Gömör-Szepesi érchegység déli vonulatának és a Felső-Bódva 
vidékének nagy erdőségei, az. ún. Fekete-erdő. Központja Torna volt, itt élt a 
kezdetben procurator nevet viselő királyi jószágkormányzó. Alá tartoznak a 
királyi vadászterületet őrző erdőóvók, régi magyar nyelven ardók, továbbá a 
vízóvók, meg az erdőségekben élő vadász, méhész, kovács és földműves 
közösségek. E királyi szolgálónépek emlékét őrzi a régi Torna számos 
községneve: Hidvégardó, Szőlősardó^ Andécska vagy Korotnok-Ardó [lásd 
Jósvafo régi térképeken III. című cikk] (elpusztult), a karsztvidék keleti szélén 
Pelsőcardó\ a Torna mentén Méhész és Szád-Udvarnak, Kovácsi a Csermosnya 
és Rudnik a Bódva völgyében. Vasművességre utaló falunév Mile ('szénégető 
boksa’) Borsod és Torna határán.

A Sajó és Bódva közötti térség a betelepülés időrendjét tekintve három részre 
osztható:

a) A Sajó völgye Gömörben Pelsőcig és a Bódva völgyében az Edelény melletti 
Borsodig.

b) A Szuha völgye és a Galyaság a karsztvidékig, Hosszúszó, Kecső, Aggtelek, 
Teresztenye vonulatán át Szalonnáig.

c) A Szílicei-fennsík, a Jósva, a Torna és a Csermosnya-patak völgye.

Ez a harmadik települési fázisban megszervezett terület lett a tornai 
erdőispánság, a későbbi Torna vármegye. Ezt a tájat a magyarság a 12. század 
második felében és a 13. század első felében népesítette be

2 Vázlatos kivonal Paládi-Kovács Attila azonos című cikkéből, amely a miskolci Hennán Ottó Múzeum 
évkönyve XXXHJ-XXXIV, kötetében jelent meg 1996-ban {p- 193-209)
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Az „erdők népét” királyi vármegyébe -  comitatus -  szervezték és 1272-ben 
ispán alá rendelték. A tornai erdöispánság területe jóval nagyobb volt, mint a 
későbbi Torna vármegye, Szepes vármegye leválásáig egészen a Tátráig (!) 
tartott. A 14. század elején a királyi terület nemesi vármegyévé alakul 1319-ből 
származik az első adat, amikor Torna szolgabíráit említik.

Torna megye az újkorban két járásra tagozódott, az Alsó és a Felső járásra. 
Torna különállóságát az egyházszervezet és a táj jellege is erősítette. 1263-ban a 
tornai districtus tizedeit már az esztergomi érsek élvezte, kiválva az egri 
püspökség területei közül Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék még nem szól 
a tornai fóesperességről, de 1397-ben már említik.

Torna megye minden bizonnyal székhelyéről, Torna váráról kapta a nevét, az 
pedig a Torna patakról. Ez szláv eredetű név. A szláv víznév töve egy "tüske, 
tövis, kökény* jelentésű szóéval azonos.

A Gömört Abaújjai összekötő ősi szekérút Tornaijáról kiindulva kapaszkodott 
fel a mészkő fennsíkra és a jósvafői, színi völgyön leereszkedve jutott el a 
Bódva völgyébe, s tovább Kassára. Az először 1291 »ben említett Tornaija név a 
„ Tornai karsztvidék” déli szélére utal

A 18. század végén Torna vármegye még őrzi önállóságát és falvainak 
többségét. Fényes 1837-ben 1 mezővárosról, 41 faluról és 5 népes pusztáról tesz 
említést. Az 1850, évi közigazgatási beosztás ismét megszüntette a tornai 
igazgatást A Csermosnya-völgy községeit, Szilicét és Borzovát Gömörhöz 
csatolták, a megye többségét pedig Kassa alá rendelték. 1867-ben a kiegyezés 
után ismét visszaáll a megyei igazgatás, Az 1881,évi LX1V. te. azonban Tornát 
újra, s most már tartósan Abaújhoz kapcsolta, mint az egyesült vármegye 5. 
járását A tornai járáshoz 190Ö-ban 45 község tartozott, népessége 22 314 fö 
volt.

A 19-20, századi statisztikák és népszámlálások Tornát magyar többségű 
területnek mutatják. A megye magyar népe túlnyomóan a középkori lakosság 
leszármazottja, Torna az újkorban is inkább népességet kibocsátó, mint 
befogadó vármegye volt.

Torna vármegye népe az alsó és a felső járásban is színmagyar volt a középkor 
végén és az újkor elején. Északról a németséggel érintkeztek.

A 16-17. században Torna vármegye több községe elnéptelenedett. 1720-21-ben 
mindössze 30 községet tartanak számon. Ebből 22 volt színmagyar, további 6 
magyar többségű, A családnevek 95 %-a magyar, 4,41 %-a szlovák, vagy ruszin,
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0,55%-a német. Németek foként Meczenzéfről, kisebb részben a Szepesség más 
részeiből származó* szórványosan megtelepült családok.

Az 1893-as cigányösszeírás a tornai járásban 513 cigányt talált., Abaúj- 
Tomában összesen 3676 főt. Torna megye cigánysága régtől fogva magyar 
anyanyelvű.

Egyházak és felekezetek

Egyházszervezeti lég a tornai districtus a 14. században önállósult tornai 
főesperességhez tartozott, utolsóként bekerülve az esztergomi káptalanba.

A 16, században Torna magyarsága is protestáns hitre tért. Az ellenreformáció 
nem járt teljes sikerrel. A 19. század első felében a lakosság egyik fele 
protestáns, a másik fele katolikus, 1819-ben 11080 katolikus, 7166 református, 
252 evangélikus és 186 izraelita volt a megyében.

A tornai járás népének felekezeti megoszlása 1900-ban a római katolikusok 
arányszámának növekedését mutatja (római katolikus 10448, református 8836, 
evangélikus 179* görög katolikus 1922 fo)> 1900-ban már éreztette hatását a 
kivándorlás, amibe a föld nélküli zsellér katolikusok előbb kapcsolódtak be, 
mint a földaprózódás által elszegényedő reformátusoké

A zsidóság 1837-ben még kis számban és szétszórtan élt a megyében. 1900-ban 
a népszámlálás 923 izraelitát regisztrál

Társadalmi viszonyok

A régi Torna megye társadalmát nemcsak a kézművesség, a valódi polgárság 
hiánya, gyengesége jellemezte. Torna területén 1785-ben 1647 nemes volt 
(5-6 %-os részarány). A köznemesek többsége néhány faluba tömörült (pl 
Borzava, Jósvafő, Komjáti, Teresztenye, Var hoc), viszont a Csermosnya- 
völgyében mutatóban sem akadtak nemesek.

Záró gondolatok

A régi Torna megye anyagi műveltségében, nép-hagyományaiban bőven 
vannak tájspecifikus elemek. Ezek mindig is sajátos jelleget, egyéni arculatot 
adtak e kis megye népi műveltségének s az ott élők közösségeinek.
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