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PREDSLOV
„Zadumane hľadím ďalej a ďalej na krajinu,
v diaľke sa trbliece reťaz modrastých kopcov a hôr.
A tu je všetko zelené.
Odhaľuje sa predo mnou krásna,
otvorená tvár údolia Slanej“.
(Tompa Mihály)
Pojem krajina má svoje dávne historické korene, pričom tento pojem vždy súvisel
s činnosťou človeka na zemi. Má rôzne podoby výkladu, teda aj rôzny obsah, čo závisí aj od
profesie človeka, ktorý krajinu popisuje a charakterizuje. Krajina mala v prvom rade
demografickú podstatu. Spája sa s miestom narodenia človeka, s prostredím, v ktorom prežil
svoj život, kde pôsobil. Často sa označovala ako kraj, oblasť, územie.
Častý je pohľad na krajinu ako domov. Pre človeka je krajinou všetko to, čo bolo, je
a bude. Ak hovoríme o domove, tento sa stotožňuje s určitou krajinou existencie a prežitia
človeka. Je s ňou citovo i kultúrne spojený. Človek buď reálne vníma jej živé i neživé zložky
v jednotlivostiach i celku, alebo ho spájajú spomienky na ne v určitých životných fázach.
Obraz i hodnoty krajiny sú zafixované v jeho vnemoch.
V knihe Z dejín mesta Tornaľa chceme čitateľovi priblížiť obraz krajiny a mesta.
Spracovanie dejín jedného mesta si vyžaduje veľa usilovnej práce, ale i zaujímavých
poznatkov. Čo ukrývajú dejiny a aké materiály sa dajú ešte nájsť z histórie? Aké dokumenty
sú k dispozícii? Podobné myšlienky nám napadli pri prezeraní stránok kroniky nášho mesta
a štúdiu jeho histórie. Bohatú a pestrú históriu mesta Tornaľa približujú viaceré písomné
pramene: Kronika mesta Tornaľa, archívne zápisy: „ .... currendo in codem fluvio Sayo
prevenit penes guodam tornad possosion Tornalya“ z roku 1291, zápisy mestskej rady z 13.
storočia, štúdie dejín zachytené v monografii PhDr. Imre Gaála, ktorá vyšla v maďarskom
jazyku pod názvom Száz év Tornalja történetéből – (Sto rokov z histórie Tornale), kroniky
cirkví, napríklad:

Historia domus Tornaliansis a cenné historické listy z dávnych dôb.

Spomienky ešte žijúcich pamätníkov z nášho mesta a množstvo štúdií o Gemer-Malohonte.
Samotný názov mesta Tornaľa prešiel dramatickými zmenami a zvratmi. Pomenovania
Tornalja, Slaná, Zoltánka, Bagľaš, Železník, Šťavica pre cudzinca nič neznamenajú, ale pre
človeka narodeného na území Gemera sú súčasťou jeho života.
Mgr. Július Húšťava
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CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA
Tam, kde sa končí Slovenské rudohorie, v údolí rieky Slanej sa nachádza malé mesto
Tornaľa patrí medzi najstaršie usadlosti Gemera, v južnej časti hraníc s Maďarskom na území
Dolný Gemer.
K mestu sú pričlenené niekdajšie samostatné obce: Králik, Starňa a Behynce. Jeho
zemepisná poloha sa nachádza na 48o 25´13“ severnej výšky a 20o 19´45“ východnej dĺžky
s nadmorskou výškou 182 m. Mesto a územie prislúchajúce k nemu sa nachádza na 57,6 km2,
z ktorého 27,6 km2 tvoria lesy, 25,7 km2 poľnohospodárskej pôdy – z toho 19 km2 ornej pôdy.
Na obzore mesta východne, západne a severovýchodne sa nachádzajú nízke kopce. Od
centra mesta severozápadne sa nachádza Cerovská vrchovina s nadmorskou výškou 326 m,
v nadmorskej výške 310 m na východ sa nachádza výšina zvaná Tistáš, v nadmorskej výške
353 m výšina Pusta s vrchom Koči s nadmorskou výškou 363 m a už nad neobývanou osadou
Železník (Vašaš) sa tiahne s nadmorskou výškou 333 m vrchovina Železník.1
Z geologického hľadiska sa prostredie nachádza vo vulkanickej časti Západných Karpát.
Bazálne vrstvy staršieho terciéru sú vyvinuté ako mohutné transgresie (prestup, zaplavenie
pevniny morom následkom poklesu pevniny) na starší paleolitický a mezozoický podklad. Sú
to zlepence a detrické vápence, ktoré miestami majú niekoľkometrovú mocnosť, napr.
v Bretke 20–30 m. Zlepence a vápence postupne prechádzajú do piesčito–slinitého nadložia.
Detrický materiál pozostáva najmä z mezozoických hornín a z menších častí paleozoika.
Bazálne vystupuje len na menších miestach a to v katastroch Bretka, Strelnice – kúpele,
Gemerská Ves. Detrické vápence sa nachádzajú najmä východne od rieky Slanej v údolí
potoka, ktorý vteká pri Starni do Slanej. Mezoikum leží diskorantne (nesúhlasne) na
palezoických útvaroch, ktoré miestami vystupujú spod neho v podobe menších tektonických
okien. Celkový smer mezozických vrstiev je severovýchodný s rozličným sklonom na juh.
V obci Bretka po oboch stranách rieky Muránky, ktorá sa tam vlieva do Slanej, vystupujú
hrubodetrické vápence. Materiál majú mezozoický, ostrohranný. Len miestami k podložiu sú
okruhliaky palezoloika. Tmel je vápencový. Oblasť Tornale je charakteristická terciérnou
pahorkatinou. V južnej časti vystupuje oligocén a v severnej časti je oligocén prikrytý
neogénnymi vulkanitmi. Vulkanické štrky sú zložené najviac z okruhliakov kremeňa, kvarcitu
a rohovcov. Následkom veľkej sopečnej činnosti, ktorá sa začala v staršom neogéne

1

http://www.portal.gov.sk/Portal/sk
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a vyvrcholila v tortone a sarmate, vzniká veľké bohatstvo sopečných tufov a horniny ryolit,
dacit, andezit a bazalt.
Hlavné vrty robené v okolí obce Číž, Chanava, Cakov, Tornaľa do hĺbky 100 až 500 m
nenarazili na podložie, ale len potvrdili konštantnosť šlírovej fácie rupeli. Tu sa našli
skameneliny mikrofauny tohto súostrovia. Morfologický charakter kotliny je podmienený ich
výplňou zvyškov veľkej plošiny eróziou veľmi poškodenej. Široké údolie Slanej je v podstate
výsledkom eróznej činnosti a činnosťou rieky Slanej a jej prítokov Muránky, Turca
a potokov, ktoré stekajú z okolitých horstiev. Údolné nivy potokov a riek sú vyplnené
diluviálnymi (usadeninami staršieho štvrtohoria) terasami a vrstvami holocénnych nánosov
(po ľadovej dobe). Údolie rieky je lemované terasovitými štrkmi. Zaľadnenie Gemerského
rudohoria bolo pomerne slabé, preto glaciálny (ľadovcový) reliéf javí len nepatrné stopy.
Gemerské rudohorie patrilo k najbohatším náleziskám železných rúd a stretávame sa
i s názvom miestneho označenia Vasas (Železník). V oblasti Gemerskej Vsi a Strelníc je
bohatý výskyt sadrovcovoanhydritových ložísk, kvalitných na výrobu portlandského cementu.
K tvarovaniu a tvorbe prostredia v nemalej miere prispel kolobeh vody a podzemný pohyb
vody, ktorý sa nachádza v piesčito–štrkovitej vrstve, ktorej povrchovým hlavným tvorcom je
rieka Slaná. Podzemné vodné žily sa nachádzajú miestami už v hĺbke 2,5 m. Zásobovanie
obyvateľstva vodou je v prevažnej miere zabezpečené množstvom studní a známe je aj
pôvodné žriedlo nachádzajúce sa v údolí Lapše, prameň Remete, studňa Žíp a v časti štátnych
lesov prameň Tilalmáš. Už v histórii bola Gemerská stolica známa výskytom minerálnych
prameňov. Prvé oficiálne zdokumentovanie prameňov a zdrojov minerálnych vôd nariadila v
18. storočí panovníčka Mária Terézia. Konkrétne v roku 1763 vyšlo nariadenie prvej úradnej
registrácie prameňov minerálnych a termálnych vôd celej monarchie. Realizáciou sa
zaoberala zvláštna komisia, ktorá sa obrátila na stoličných lekárov. Tí mali v teréne získať
údaje o existujúcich prameňoch, analyzovať ich a určiť možnosti ich využitia. Správu
o prameňoch v Gemerskej stolici podal stoličný fyzikus František Keszler 13.9.1769. Okrem
miesta určenia jednotlivých prameňov uviedol v správe aj chemické rozbory a spôsoby ich
využitia. Vzácne pramene Gemerskej stolice však dlho využívali len miestni obyvatelia.
Ďalšie podrobné analýzy prameňov minerálnych vôd na Gemeri realizovala až v 60-tych
rokoch 20. storočia hydrogeologická spoločnosť IGHP. V správe sa uvádza, že nájdené zdroje
minerálnych vôd majú významnú kapacitu a zdraviu prospešné zloženie. Gemerka je prírodná
minerálna voda s obsahom vápnika, horčíka, síranov a hydrogénuhličitanov. Patrí medzi
najznámejšie minerálky vyvierajúce v oblasti Gemera. Získava sa z vrtu HVŠ-1 v Tornali
z hĺbky 98,5-99,5 m.
6

Obrázok 1 Prameň šťavice Foto arch. J. Húšťava (1963)

Gemerka svojou mineralizáciou pohybujúcou sa medzi 2400 – 2750 mg pevne
rozpustných

látok

v litri,

patrí

medzi

stredne

mineralizované

vody.

Okrem

hydrogénuhličitanov, ktoré napomáhajú tráveniu, má tiež značný obsah vápnika a horčíka,
ktorých pomer je pre zdravie v optimálnom pomere 1:4.1
V okolí mesta sa nachádzajú minerálne termálne pramene, ktorých teplota je 17,5o C
s pomerne veľkým obsahom vápnika. Do roku 1957 bol známy len jeden prameň s názvom
šťavica. Pri výskumných vrtoch v rokoch 1957 a 1963 boli objavené minerálne pramene i na
iných miestach. Jedna časť prameňa bola odvedená pre obyvateľstvo do parku Zoltánka
a druhá vetva odteká do rieky Slaná. Jeden prameň je za záhradou Detského domova. Nemá
zvýšenú teplotu. Obyvatelia ju používajú ako pitnú vodu.

1
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Obrázok 2 Morské oko v Tornali,
Foto: J. Blaško

V miestnej časti Králik pramení 17o C teplá minerálna voda, ktorej výdatnosť je 29 l za
sekundu, miestne obyvateľstvo túto vyvieračku nazýva rôznymi názvami: Teplá voda, Morské
oko, alebo Bezodné jazero. Prameň vytvoril malý kráter, z ktorého vodu využívajú na plnenie
plážového kúpaliska. 1

Obrázok 3 Morské oko, Foto : P. Húšťava

Jazierko je ojedinelým prírodným krasom nielen okolia, ale i Slovenska. Viditeľnosť vo
vode je do hĺbky 2 – 4 m, ale pod zúženou lievikovitou časťou sa nachádza priestor s úplnou
tmou. Podľa zachovaných miestnych povestí jazierko chceli zasypať, ale všetko mizlo
v hlbinách, preto dostalo i meno Bezodné jazero. Veľa potápačov sa snaží dostať do hlbín
jazera, ale boli i takí, ktorých to stálo život. V určitých miestach je silné prúdenie vody, ktoré
im bráni dostať sa hlbšie. V blízkosti jazera sa robili prieskumné vrty a z hĺbky 155 m silne
prúdi voda, ktorú odvádzajú do plážového kúpaliska. Chodilo sa k jazierku v minulosti po
zaujímavej úzkej 20 m dlhej drevenej lavičke. Pôvodne tu boli turecké kúpele. Hladina vody
je asi o 5 m vyššie ako hladina blízko tečúcej Slanej.

1

KOVALANČÍKOVÁ, M.: Geografia malého regiónu katastrálneho územia Tornaľa, Banská Bystrica UMB,
2004. s. 6
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PRAVEKÉ A STAROVEKÉ DEJINY TORNALE
Mesto Tornaľa má bohatú a pestrú históriu rozvoja. Z roku 1291 ostali pre budúce
pokolenia nasledovné zápisy: „ .... currendo in codem fluvio Sayo prevenit penes guodam
tornad possosion Tornalya“.
Voľný preklad : „.... do ústia rieky Slaná zasahuje akýsi brod cez tŕnistú húštinu
smerujúcu k osade Tornaľa.“ Od tohto zápisu i napriek dohadom sa rozvíjajú dejiny vzniku
a rozvoja mesta Tornaľa. Tornaľa má praveké a staroveké dejiny i napriek tomu, že jej
pomenovanie nás zavedie späť len do 13. storočia.
Územie, na ktorom sa súčasná Tornaľa rozprestiera, bolo už v dobe bronzovej osídlené.
Dokazuje to množstvo archeologických vykopávok. V minulom storočí pri kopaní základov
novostavieb po obidvoch stranách Železničnej ulice (Štúrovej) sa našli
hlinené nádoby z doby bronzovej, ktoré boli umiestnené v múzeu
v Poprade. V máji roku 1927 pri začatí zemných prác výstavby pravého
krídla mestského domu pri kopaní základov robotníci opäť našli
archeologické predmety z doby bronzovej. Tieto udalosti zachytil vo
svojom stavebnom denníku staviteľ Ladislav Kiss a o tejto pozoruhodnej
Ladislav Kiss

udalosti informovali i Tornaľské noviny (Tornaljai Ujság), ktoré

vychádzali v rokoch 1926 – 1929.1
Osídlenie z doby bronzovej existovalo v dvoch nasledujúcich fázach. V rokoch 1500 až
1200 p. n. l. obývalo toto územie obyvateľstvo pilinskej kultúry až po dobu železnú v rokoch
1200 až 700 keltskej kultúry. V 5. – 4. storočí p. n. l. údolie Slanej osídľovali Skýti.
Prítomnosť Keltov v strednej časti údolia Slanej je možná i napriek tomu, že chýbajú
archeologické nálezy. Boli to ľudia železnej doby – najznámejšie etnikum. V neskoršej dobe
železnej v južnej časti Gemer–Malohontu, najmä v povodí riek, sa nachádzali husto obývané
miesta. Archeológovia objavili 47 usadlostí. V Tornali bola jedna osada a dve pohrebiská.
V neskoršej dobe je možné zaznamenať i prítomnosť Rimanov. Dostali sa údajne až po
prameň Slanej.2
Nepopierateľná je prítomnosť i germánskych kmeňov, možný je prechod Attilových
Hunov cez naše územie. Po nich prišli Avari a Slovania. Úlomky slovanskej keramiky
dokazujú prítomnosť slovanských kmeňov z obdobia 7. a 8. storočia. Osídľovanie územia
1
2

KISS, L.: Stavebný denník,1927, s. 2
FURMÁNEK, V.: Gemer a Malohont v dobe bronzovej, 1993, s. 1
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Maďarmi sa začalo koncom 9. storočia, ale najneskôr v prvej polovici 10. storočia, vtrhli do
strednej časti povodia rieky Slaná a obsadili územie od Gemera až po Plešivec.
V čase vladikov si jednotlivé kmene zvolili krásne a bohaté povodie rieky Slanej za
svoje letné a zimné sídlo. Ako dôkazom tejto skutočnosti je okolie obce Včelince (Méhi),
v tom čase existujúca usadlosť Kér, Alkér, Širkovce (Keszi) a dodnes existujúce obce Vieska
nad Rimavicou (Újfalu) a Hubovo (Hubó). V okolí Tornali vykonávané vykopávky sa
nemôžu chváliť s nálezmi o osídľovaní Maďarmi. Ani v roku 1991 – 1992 vykonané
vykopávky v okolí zrúcanín hradu Gemer nedoniesli pozitívne výsledky. Predpokladom boli
nálezy z doby Arpádovcov, ale pod tým sa nachádzajúce vrstvy sú z doby bronzovej.1
Praveké osídlenie Tornale
Ak ideme po stopách pravekého osídleniu, dozvieme sa, že významnú etapu vo vývoji
pravekej ľudskej spoločnosti predstavuje obdobie strednej doby bronzovej, v priebehu ktorej
sa na území Slovenska vytvorili tri veľké kultúrne okruhy. Na juhozápadnom Slovensku ich
reprezentovali mohylové kultúry, približne v severnej časti krajiny lužická kultúra, na juhu
stredného a východného Slovenska pilinská kultúra a kultúra Suciu de Sus.
Mimoriadne dôležité obdobie prechodu staršej doby bronzovej k strednej sa v jednom
prípade pokladá za pretrvávajúci

vývoj

kultúry staršej doby bronzovej

maďarovskej

(Maďarovská kultúra bola kultúra starej bronzovej doby, podľa konvenčného datovania pred
1450 p. n. l., podľa novšieho datovania pred 1600 p. n. l. na juhozápadnom Slovensku)
a otomanskej (bola v starej bronzovej dobe niekedy pred 1450 p. n. l.), strednej doby
bronzovej (mohylovej, pilinskej) a v treťom prípade za prechodný (zmiešaný maďarskomohylový, či otomansko-pilinský) stupeň. Vývojové zmeny, ktoré viedli k vzniku kultúr
strednej doby bronzovej, boli vyvolané dodnes ešte nedostatočne vysvetlenými príčinami na
rozsiahlom území strednej Európy.
Na osídlení Tornale sa v priebehu strednej a v období mladšej doby bronzovej podieľali
kultúry juhovýchodných popolnicových polí – pilinská, Sucio de Sus, kyjatická a gávska,
z ktorých posledné dve pretrvávali i v neskoršej dobe bronzovej. Počiatky pilinskej kultúry
v Tornali siahajú približne do roku 1350 p. n. l. o čom svedčí inventár niektorých hrobových
celkov hlavne z pohrebiska, kedy sa na tomto pohrebisku prestalo pochovávať sa nedá presne

1

PhDr. Matej Ruttkay, CSc. S cieľom získať nové poznatky o stredovekých dedinách spracovával archeologické
nálezy z výskumov v Tornali. (projekt 2/6121/6 SAV)
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určiť. Pri výskume pohrebiska boli nájdené predmety s dokonale vyvinutou keramikou
tuhovanou v skrinkových hroboch.
Odtiaľ je aj nález špirálových trubičiek pravdepodobne z náhrdelníka, bronzových
šperkov, ktoré boli pokryté zlatým plechom a zlomkov dvoch bronzových náušníc. 1
Nositelia pilinskej kultúry pochovávali svojich mŕtvych žiarovým spôsobom. Zvyšky
spaľovacej hranice sa zatiaľ nenašli. Kvalita spálenia kostí je rozličná. Mali na ňu vplyv
rozličné faktory: kvalita dreva, čas spaľovania, počasie, vek zosnulého a pod. Nálezy
dokonale spálených kostí majú kriedovú štruktúru. Nekvalitne spálené kosti sú často
černastej, alebo modrastej farby po nespálenej organickej hmote. Mŕtvych spaľovali spolu so
svojimi šperkami či inými bronzovými, alebo kostenými predmetmi. Po ukončení spaľovania
sa nezhorené kosti a bronzové predmety pozbierali a uložili do popolnice. 2
Po prvej svetovej vojne v roku 1918 so vznikom Československej republiky boli
vymedzené aj hranice štátu. Na ich ochranu boli rozmiestnené armádne jednotky. Sídlom
posádky v našom regióne bolo mesto Tornaľa, kde bolo nutné vybudovať vojenské ubytovne
– baraky, pri výstavbe ktorých sa v zemi našli prvé archeologické nálezy v hĺbke 25 – 27 cm.3
Zvláštny je nález v bohatom hrobe, ktorý odkryli pri kopaní kanála v hĺbke 3 m,
v ktorom boli pozoruhodné bronzové predmety. (Žiaľ, dostali sa do rúk generála Gojdu, ktorý
ich odniesol do Košíc, kde zriaďoval improvizovanú výstavu v budove vojenského veliteľstva
a o ďalšom osude nálezu sa nevie). 4
Pri pokusných sondách pri dome pána Kolára sa všade nachádzali stopy pravekého
žiaroviska. Obsahovalo torzo misky na vysokej dutej nôžke, zdobenej prevýšenými lalokmi
a v spodnej časti prečnievajúcimi výčnelkami (priemer dna 6 cm). Ďalej sa našla oválna
miska okrovej farby s mierne šikmými stenami, vyrobená z dobre vypálenej hliny (výška 5
cm) a s drobným uškom pod ústím (rozmery 16,5 cm x 5,5 cm). Nájdená vázička popolovej
a tehlovej farby mala hladký povrch a rozšírené dno (výška 8,5 cm, priemer dna 6 – 6,5 cm).
Našlo sa aj torzo kameňa na drvenie obilia. 5

BALAŠA, G. : Praveké osídlenie stredného Slovenska, Bratislava : Osveta, 1960, s. 40
FURMÁNEK, V.- VELIAČIK, L.: Doba bronzová. In: Slov. Archeol., 28, 1980, s. 159 – 179.
3
Rozprávanie Ondreja Mikláča z roku 1921-1925 – robotníka Ipeľských tehelní, ktorý na miestach niekdajšieho
staveniska barakov zaznamenal na celom území ihriska pri kasárňach až po kaštieľ rodiny Toralyayho
rozmiestnenie hrobov.
4
BALAŠA, G.: Praveké osídlenie Gemera, Zvolen : 1965 In: Lesnícky výskumný ústav, 1996. s. 47-48.
5
BALAŠA, G.: Gömör az ókorban, Rimavská Sobota : Gemerská vlastivedná spoločnosť 1971, s. 27-28
1
2
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Obrázok 4 Situačný náčrt pilinskej žiarovej kultúry v Tornali

V priebehu ďalších rokov sa pri výstavbe nových budov odkryli ďalšie žiarové hroby,
ale žiaľ, nálezom sa nevenovala patričná pozornosť.
Zbierali sa len celé neporušené predmety, ktoré sa neskôr dostali do mnohých múzeí
nielen na Slovensku, ale i na Morave (Rimavská Sobota, Poprad, Přerov).
Cenné nálezy získal aj univerzitný profesor V. Budinský - Krička v roku 1937
a deponoval ich v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Tento bádateľ zachránil nielen
pilinskú keramiku, ale aj džbány otomanskej kultúry.
Pilinské žiarové pohrebisko bolo skúmané i v rokoch 1959 až 1968. Podľa meraní
praveké sídlisko meralo asi 400 x 400 m. Mnohé nálezy boli zničené počas výstavby
železnice Tornaľa – Plešivec, ktoré ležali asi 200 m východne od okraja bývalých kasární.
Taktiež pri výstavbe futbalového ihriska sa ešte našli pilinské žiarové hroby vo
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vzdialenosti 50 m od oplotenia. Smerom na juh sa pohrebisko tiahlo asi 50-100m od južného
okraja bývalých kasární.
Žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry v Tornali predstavuje jedno
z najväčších pohrebísk svojho druhu v strednej Európe. Na východnom okraji mesta, na
vyvýšenine zvanej Dobogó, sa už v dvadsiatych rokoch minulého storočia amatérskym
spôsobom skúmali žiarové hroby. Záchranný archeologický výskum sa uskutočnil v rokoch
1959, 1966,1979. Vtedy sa preskúmalo takmer 250 hrobov, ktoré obsahovali unikátnu
keramiku a cenné bronzové predmety. Podľa celkovej plochy tohto pravekého pohrebiska
a priemernej hustoty hrobov na preskúmanej ploche sa odhaduje, že celkový počet
pochovaných bol najmenej 10 000 jedincov.1

Balaša na ploche 150 m2 objavil 54 žiarových hrobov zväčša so stredne veľkou vázou s
nedohorenými kosťami, ktoré boli pravidelne prikryté miskou. Okolo boli situované menšie
vázičky, krčiažky a črpáky s potravou. Keramika bola zväčša zle vypálená, tenkostenná. Vázy
sú vysoko elegantné, čo do tvaru, ale aj výzdoby. Môžeme hodnotiť vyvinutý cit pre symetriu
a umeleckosť. Ozdoby sa skladajú z kombinácií rôznych výčnelkov rozdielnej dĺžky
lemované vyhĺbenými pol a celými kruhmi, alebo vpichmi, okolo ktorých sú skupiny čiar,
ktoré sú zoskupené do svetelných lúčov a trojuholníkov. V niekoľkých prípadoch je telo vázy
aj zvislo ryhované. Misky nechýbali v žiadnom hrobe. Do bohatej klenotnice pilinskej kultúry
územia Tornale prispel novými nálezmi Václav Furmánek z archeologického ústavu SAV v
Nitre, ktorý viedol vykopávky v období od 1. X. do 30. XI. 1966. Výskum uskutočnil už v
spomenutých priestoroch. Bolo preskúmaných 226 žiarových hrobov. Z výsledkov týchto
objavov možno predpokladať pohrebný rítus (obrad), teda príbuzné prejavy v pohrebnom ríte,
ktorý spočíval v žiarových hroboch (napriek názvu tak popolnicových – urnových, ako aj
bezpopolnicových – bezurnových žiarových hroboch).
1

Odzrkadľuje vtedajšie názory na

FURMÁNEK, V. Archeologické nálezy zo zbierok Gemersko-malohontského múzea na výstavách v zahraničí.
Rimavská Sobota : 2005, Zborník Gemersko-malohontského múzea Gemer – Malohont I, s. 27,32
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posmrtný život nositeľov pilinskej kultúry. Z pozorovania na pohrebisku možno do istej
miery identifikovať aj spoločenský a ekonomický život vtedajšieho ľudu.

Obrázok 5 Praveké pamiatky zo súkromných zbierok v Tornali (krčah so zlomeným uchom, väčší krčah,
tanier, malý krčah s uchom)

Obrázok 6 Veľký plytký tanier, bohato zdobená porušená popolnica

Obrázok 7 Zachovalá typická urna jeden väčší a jeden menší tanier Foto: Bundová
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Obrázok 8 Dve pohárovité nádoby, tanier a krčah s uchom

Obrázok 9 Dve typické popolnicové amfory z vykopávok v Tornali

Obrázok 10 Dva taniere a miska s preliačeným dnom

Pohrebný rítus pilinskej kultúry bol výlučne žiarový. Samotný obrad spopolnenia
pozostával zo stavby pohrebnej hranice, z uloženia nebožtíka na hranicu, samotného
spopolnenia a následného pozbierania a uloženia prepálených kostí a žiarom deformovaných
šperkov a ozdôb, ktoré mal mŕtvy počas obradu na sebe, do urny. Všetky tieto súčasti
kremačného obradu boli určite mimoriadne, ale dnes ich už žiaľ nedokážeme rekonštruovať.
Pri pohľade na tieto cenné predmety pravekých predkov nášho regiónu zaujali nás tvary
predmetov, ktoré sú veľmi pekné. Možno z nich usúdiť, že títo ľudia boli zruční remeselníci,
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umelci s vyvinutým estetickým citom. Ich technika sa prejavila i v tom, že mimo základného
tvaru, ktorý je oku veľmi lahodný, odlišuje sa zdobením.
Podobnosť tvarov sa však nedá zaprieť. Väčšina predmetov má hruškovitý tvar hore
s otvorom. Lahodnosť tvarov sa prejavila aj na popolniciach s rozšíreným, trochu splošteným
bruchom, ktoré po zakončení akoby postupne prechádzalo k zúženému krku. Krčiažky
rozlišujeme buď tvaru podobného popolnici, teda s dvoma ušami, alebo odlišného s jedným
uchom. V nálezoch sa nachádzajú tiež hrnčeky tvaru kvetináča. Medzi nájdenými predmetmi
sa nachádzajú celkom malé nádobky a džbánky, ale aj veľké taniere a džbány.
Predpokladáme, že malé predmety patrili deťom a veľké prevažne dospelým.
Podľa Evy Fottovej (2007) z archeologického ústavu SAV v Nitre Tornaľa mala
predchodcov. Počas povinného archeologického výskumu pri stavbe rýchlostnej komunikácie
sa podarilo objaviť najväčšie neporušené nálezisko osady z doby bronzovej aj torzo
stredovekej dediny. Neďaleko obce Figa pri Tornali narazili archeológovia po pravekej osade
na torzo stredovekej dediny. Osada pochádza z obdobia okolo roku 1 300 p. n. l. Pilinská
kultúra bola príznačná pre juh stredného Slovenska, sever Maďarska a čiastočne aj
východného Slovenska. Charakteristické pre toto obdobie bolo spaľovanie mŕtvych. Napriek
tomu sa na nálezisku odhalilo aj niekoľko zachovalých skeletov.

Obrázok 11 Nálezisko pravekej osady Foto: SME – Ján Krošlák

Najväčšou záhadou zostáva kostrový nález muža a ženy v kruhovej jame, ktorý sa
zrejme nikdy nepodarí úplne objasniť. Antropológ určil vek dvojice približne na tridsať
rokov. Žili približne pred 3 400 rokmi, z kostry muža bola zachovaná iba časť, žena zrejme
mala ruky zviazané za chrbtom. V období, keď ukladali telesné pozostatky v žiarových
hroboch, sú objavy skeletov ojedinelé. V nálezisku sa však našli v štyroch prípadoch.
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Podľa názoru Fotovej: „... tieto skelety boli uložené bez piety, čo mohlo mať v tom čase
rôzne príčiny, mohlo ísť o ľudí, ktorých obyvatelia osady z rôznych príčin odvrhli, prípadne
ich bolo treba pochovať ihneď“.
Mimoriadnu hodnotu má objav bronzového pokladu v hlinenej amfore. Pri
archeologickom výskume sa to stáva zriedka. Oveľa častejšie sa takýto poklad nájde náhodne
pri výkopových prácach. 1
Stredovek do roku 1848
Osídľovanie územia Maďarmi sa začalo koncom 9. storočia, ale najneskôr v prvej
polovici 10. storočia, vtrhli do strednej časti povodia rieky Slaná a obsadili územie od Gemera
až po Plešivec. V čase vladykov si jednotlivé kmene zvolili krásne a bohaté povodie rieky
Slanej za svoje letné a zimné sídlo. Ako dôkazom tejto skutočnosti je okolie obce Včelince
(Méhi), v tom čase existujúca usadlosť Kér, Alkér, Širkovce (Keszi) a dodnes existujúce obce
Vieska nad Rimavicou (Újfalu) a Hubovo (Hubó).
V okolí Tornale vykonávané vykopávky sa nemôžu chváliť s nálezmi o osídľovaní
Maďarmi a ani v roku 1991 – 1992 vykonané vykopávky v okolí zrúcanín hradu Gemer
nedoniesli pozitívne výsledky. Predpokladom boli nálezy z doby Arpádovcov, ale pod tým sa
nachádzajúce vrstvy sú z doby bronzovej.
Nič nepoukazuje na to, že územie Tornale patrilo kráľovi, ale naopak obec Kráľ s jeho
pozemkami a taktiež jeho pomenovanie (Király) nám poukazuje na vlastnícke práva.
Okolie Tornale vlastnili predkovia Tornalyayho – t.j. 7 osád: Újfalu (Vieska nad
Rimavicou), Kövi, Starňa, Sztarnyatelke, Lapša, Cselény a Vašaš – z ktorých väčšina ešte
v stredoveku zanikla.
Na jar 1241 vtrhli do Uhorska vojská Tatárov. Formálnou zámienkou ich vpádu sa stalo
prijatie Kumánov, ktorých kráľ Belo IV. na jeseň 1239 usadil v medziriečí Dunaja a Tisy.
Tatárske hordy šírili skazu, hrôzu a smrť. Dôsledky tatárskeho vpádu krajina pociťovala ešte
niekoľko desiatok rokov. Miestami bola vyvraždená celá polovica obyvateľstva, stovky osád
ľahli popolom. V dôsledku neobrábania pôdy vypukol hladomor. Tatársky vpád znamenal tak
pre povodie rieky Slaná ako aj pre celú krajinu pohromu v rokoch 1241 – 1242. To isté sa dá
povedať o tureckých nájazdoch v roku 1554. Pri krvavom stretnutí, v ktorom boli i predkovia
Tornalyayho pod vedením kráľa Belu pri sútoku Slanej a Rimavy, hľadali kráľovské vojská

1

FAJČÍKOVÁ, K.: http://www.sme.sk/c/3352323/Tornala-mala-predchodcov.html
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záchranu pred Tatármi smerom k Nitre. Pri Vlkyni sa oddelili od kráľovského vojska, ale
tatárske vojská im boli na stope, preto hľadali záchranu v „Čiernej hore zvanej Cselényi
erdeje“ a ukryli sa v jaskyni Aggtelek. Tatárske vojská vyplienili povodia riek Slaná, Turiec,
Kálošu a ako víchor sa prehnali ďalej k hraniciam Poľska, kde sa spojili s ďalším tatárskym
vojskom a postúpili do stredu krajiny. Údolie rieky Slanej už ušetrili od pohrôm. 1
„Hrad Gemer“,2 píše Győrffi György sa ukázal počas tatárskych vpádov ako bezúčelný
a nevhodný na ďalší rozvoj, preto ho Štefan V. daroval Kácsikovi nb. synovi župana Šimona,
tento

ho

za

výmenu

dal

svojmu

švagrovi

Batizovi,

spišskému

županovi,

predkovi Márkušfalviovcov, ktorí sem doviezli nemeckých kolonistov a povýšil osadu na
mestečko. Úlohu pevnosti, ktorú zastával Gemerský hrad, prevzala potom „veža“, ktorú
postavili šľachtici, pôvodom z hradných poddaných, pri osade Kövi. Z usadlosti sa neskôr
vyvinulo mestečko Tornaľa.
Tornaľa dostala meno podľa strážnej veže (po maďarsky őrtorony), ktorú tu postavili
v 10. a 11. storočí, aby chránila vstup do Slanskej doliny. Zo strážnej veže vraj viedla
podzemná chodba na hrad Gemer, vzdialený štyri kilometre. A práve na túto chodbu sa viaže
aj málo známe rozprávanie:

Obrázok 12 Strážna veža Foto: P. Húšťava

„V mestskom sídle miestnej bohatej rodiny vládla veselá nálada. Preto si vôbec nevšimli,
že z juhu sa k mestu do nebezpečnej blízkosti priblížilo tatárske vojsko. Všetci sa zabávali.

1
2

DVOŘÁK, P.: Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, s. 25
GYÖRFFY, GY.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-3. köt. Bp., 1987; 4. köt. Bp., 1999.
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Len jedno mladé dievča sa prechádzalo vonku v záhrade. Zrazu veselicu prerušil vystrašený
sluha, ktorý vbehol do miestnosti – vykrikujúc:
„Tatári! Tatári sú už takmer v meste!“ V miestnosti vypukol veľký zmätok. Majiteľ sídla
však nestratil hlavu a vyhlásil:
„Rýchlo do strážnej veže!“ Celé osadenstvo – hostia aj služobníctvo sa rozbehli smerom
k vápencovej skale, tajným vchodom vbehli do podzemnej chodby, ktorá viedla popod Slanú,
a tadiaľ sa dostali do bezpečia na Gemerský hrad.
Dievča, ktoré bolo v tichom kútiku záhrady, o ničom ani netušilo. Keď do mesta vošlo
vojsko, panské sídlo našli prázdne. „Prehľadať okolie!“ prikázal veliteľ. Tatári však v záhrade
nenašli nikoho, len mladé vystrašené dievča, ktoré sedelo na kamennej lavičke.
„Kde sú všetci?“ pýtal sa prísny veliteľ. Na smrť vydesené dievča len krútilo hlavou.
Možno o ničom nevedelo, ale pravdepodobnejšie je, že nechcelo zradiť svojich blízkych
a obyvateľov hradu Gemer. Keby sa vojaci boli dozvedeli o podzemnej chodbe, vtedy ešte
dobre opevnený hrad Gemer by bol stratený. Dievča nič neprezradilo, preto jej Tatári chceli,
vyrezať jazyk. Nakoľko sa to ale nepodrilo, usekli je bradu. Na počesť jej pamiatky, na 700
výročie udalosti na tom mieste jej v roku 1941 členovia rodu Tornalyay postavili v parku
pomník s tabuľou."
Táto povesť je známa len z miestneho archívu a rozprávania obyvateľov mesta. Za tie
storočia už zaiste mnohé pozmenili, ale isté je, že na príbehu bude aspoň zrniečko pravdy.

Obrázok 13 Kamenná lavička s pomníkom, foto: J. Húšťava (2004)

Dôkazom čiastočnej pravdivosti povesti je aj lavička, ktorá v Zoltánke stojí ešte aj dnes.
Povesti uverila aj skupina archeológov, ktorá pri strážnej veži pred niekoľkými rokmi robila
19

archeologické vykopávky s cieľom nájsť legendárnu podzemnú chodbu, nič nenašli. Ktovie,
možno si chodbu vymysleli miestni obyvatelia, aby urobili príbeh o dievčati pútavejším.
Alebo podzemný priechod popod rieku Slanú pochovali štyri storočia, ktoré nás dnes od tohto
príbehu delia. Zub času vybielil písmená na tabuli, veď aj z kedysi slávneho gemerského
hradu zostali už len kamenné základy prerastené vegetáciou.
Dnes stojí kamenná lavička pri detskom ihrisku Detského domova v Tornali, na ktorom
možno aj teraz behajú deti. Netušia, čo znamenajú slová sandžak alebo maktú. Nevedia, kto
bol beg Hassan. Možno ani netušia, že kedysi bol v neďalekej Nižnej Pokoradzi hárem, alebo
že v Rimavskej Sobôtke stála mešita. Príbeh o tajnej chodbe popod Slanú a o umučenom
dievčati, ktoré nezradilo svojich blízkych, si medzi sebou rozprávajú. Práve príbehy
o takýchto „kamenných lavičkách“ sú asi zárukou toho, že ľudia na 150 – ročný pobyt
Turkov na Slovensku asi nikdy nezabudnú.
Podľa Vojtecha Kopčana je Gemer jedinou stolicou na území dnešného Slovenska, kde
môžeme na základe zachovaných tureckých listín podrobnejšie skúmať postavenie miest pod
osmanskou nadvládou v 17. storočí. Z obdobia tureckého panstva sa tu zachovalo presne 256
tureckých listín, ktoré súvisia najmä s jej vtedajšími poplatnými povinnosťami, dnes sú
niektoré uložené v krajskom archíve v Banskej Bystrici. 1
O nepriaznivých dôsledkoch tureckého panstva významne svedčia zdaniteľné porty,
ktoré z počtu 127 v roku 1542 klesli v roku 1648 na 12. Po vpáde Turkov sa do popredia
dostali vlastnícke vzťahy.
Z 13. storočia

sa v písomných dokumentoch na strane 8 nachádza text s názvom

Tornaľa (Tornalja). Prvý raz sa spomína na zozname pápežských mýtnikov pod názvom
Tornalja. 2
V 14. storočí búrlivé feudálne rozbroje nadobudli veľké rozmery. Stredná a malá šľachta
Gemerskej župy jedine tak mohla zachrániť svoje majetky, keď sa dala pod ochranu vyššej
šľachty, ktorá disponovala hradným panstvom. Už v 15. storočí im bolo známe, že svoju
ochranu našli len pod panstvom. Tak urobila i rodina Tornallyayho a začiatkom 15. storočia
sa vykryštalizovala ich orientácia na spišských a sedmohradských veľmožov. Získali u nich
ochranu, ale túto ochranu si aj vyslúžili svojou bezhraničnou oddanosťou, čo sa ukázalo ako
výhoda.

1
2

KOPČAN, V.: Slovensko v tieni polmesiaca. Rimavská Sobota: Obzor Gemera č. 1-4 ,1977
Zoznam pápežských mýtnikov z 13. storočia s. 8 uvádza názov Tornalja
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V 15. storočí sa Tornaľa rozdelila na dve časti: horná Tornaľa (šľachtická časť) a dolná
Tornaľa (sedliacka, alebo poddaná časť).
V 15. a 16. storočí sa rodina Tornallyayho stáva jednou z najbohatších v Gemeri a tomu
úmerne vzrastá aj význam obce. Medzi najvynikajúcejších členov rodiny patrí Ján Tornallyay.
Stal

sa

vychovávateľom

Jána

Zápoľského

a neskôr

priateľom

spišského

župana

a sedmohradského vojvodu a uhorského kráľa.
V roku 1513 kráľ Vladislav II. mu udelil kráľovskú listinu výsad s rozšírením starého
rodinného erbu o jednorožca. Vtedy sa dostal do starovekého erbu Tornale „Unicornis“.
Citát z darovacej listiny: „My, Vladislav II., z milosti božej kráľ
Uhorský a Český etc. ... Tebe urodzený Ján Tornallyay Náš kráľovský
pozdrav, milosť a priazeň udeľujeme ako nášmu stúpencovi posielame
a prejavujeme, .... lebo Ty si sa vždy prejavoval, doma i v cudzine ako
vynikajúci priaznivec Náš i našej krajiny... v boji o záchranu vlasti....
aby si mohol nosiť nie obyčajný (rozumej erb), i keď sa nám zdá, že
erb Vašej rodiny je dostatočne ozdobený, rozhodli Sme sa, že ho rozšírime, aby Tvoj dom
a Tvoja rodina sa ešte významnejším stal. K Tvojmu prastarému erbu pridávame jednorožca
na krku s vejúcou hrivou, jediným ale ostrým z čela vyrastajúcim rohom..... a zo strany nosa
z pravej strany narastajúci strieborný mesiac, z ľavej strany však zlatom trblietajúcou
hviezdou. Na pamiatku tejto udalosti potvrdzujeme listinu Našou tajnou pečaťou, ktorú len
My ako kráľ maďarský používame a Tebe ako aj všetkým Tvojim potomkom túto výsadu
poskytujeme. 11. novembra 1513 v Budíne v 24. roku nášho Uhorského kraľovania a v 40.
roku Českého kraľovania“. 1
14. júna 1514 neďaleko sedmohradského mesta Kluž, Ján Tornallyay v krvavej bitke
poráža veľké vojsko „sedliackeho kráľa“ Juraja Dóžu, vedeného farárom Lörinczom. Jeho syn
Krištof padol v boji proti Turkom a na jeho pamiatku ako aj pre spásu duší členov rodiny
venuje celú dedinu Jasovskému opátstvu s podmienkou, že sa každoročne bude slúžiť omša
na počesť rodiny. 29. augusta 1526 Ján Tornalyai padol v bitke pri Moháči.
Turecká okupácia obce a celého okolia začína v roku 1554. Tornaľa je poplatná Turkom
v rámci fiľakovského sandžaku (Fiľakovský sandžak 1554 – 1593, turecko-osmanská správna
jednotka, obvod, okres, časť vilájetu, menšia jednotka náhija).
Neskôr, od 1596 po 1687, patrí pod správu jágerského sandžagbega. Sto rokov je celý
región v oblasti tzv. dár–al–harb, vojnového územia. V tejto oblasti sa stretávajú záujmy
1
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cisára, sultána a sedmohradských kniežat. Vojská nepriateľské, ako aj spojenecké rovnako
zhubne ničia a pustošia celé údolie strednej Slanej.
Začiatkom 18. storočia František Rákóczi II. organizuje v hornom Uhorsku pravidelnú
spravodajskú službu, spojenú s pravidelnou poštovou službou. Svojím nariadením zo dňa 1.
januára 1705 vydaného v Leviciach zaradili Tornaľu medzi poštové stanice na trati: Halič (pri
Lučenci) – Rimavská Sobota – Czakov – Tornaľa – Smolník – Košice – Michalovce –
Užhorod – Mukačevo. Stály poštový úrad je v obci od roku 1769.1
Po ničivých vojenských ťaženiach sa dostavila „čierna smrť“ (mor), a tak v roku 1720
mala obec len jedenásť obyvateľov a neskôr v roku 1739 – 1740, stratila následkom moru 27
svojich obyvateľov. Dedina takmer zanikla, ale už o niekoľko rokov opäť prekvitá. Matej Bel
navštívil obec v roku 1747 a do svojich poznámok si zapísal: „Tornaľa zaujala východný breh
Slanej, ktorá má tu viac ramien. Na Slanej je pevný trojitý kolový (pilierový) most. Obec
dostala pomenovanie od skaly, balvanu, podobnej veži (maďarsky torony – Tornalja),
nachádzajúcej sa nad horným koncom obce, ktorú maďarskí obyvatelia volajú Fő vár.
Tornaľa je veľmi pekná obec s priam výbornými prírodnými podmienkami: orná pôda je
perfektná s černozemou. Tam, kde sa končí pole, začína les. Je až podivné, že tu niet viníc“.
V roku 1836 na základe obecného zákona si dala Tornaľa vyhotoviť obecné pečatidlo, ktoré
sa ale stratilo a s ním vyhotovená pečať sa stáva o 150 rokov vzorom pre terajší erb mesta.
V roku 1837 v Pešti vydali snáď prvý moderný lexikón obcí v Uhorsku. Pod heslom Tornalja
(nie je to omyl, skôr vzácna výnimka, kde sa obec píše Tornalja, lebo ináč vo všetkých
prameňoch Tornalja) stojí: „Tornalja magyar falu a Sajó ... Tornaľa je maďarská obec pri
Šajave, južne od Rožňavy na 2 a ½ poštového státia so 105 katolíckymi, 503 kalvínskymi
obyvateľmi. Sídlo kalvínskej cirkvi a poštového úradu. Jej ozdobou je kaštieľ tornaľského
panstva. Jej chotár tvorí bohatá a úrodná rovina“. Teda Tornaľa je ešte aj v roku 1837 jedna
z väčších dedín Gemerskej župy. 2
Erb mesta Tornaľa – V zelenom štíte strieborna veža, po stranách so
strieborným lemešom a čerieslom. Erb mesta Tornaľa vznikol spojením symbolov
z historickej mestskej pečate Tornale z roku 1836 a rodinného erbu rodiny
Tornalyai, ktorého pôvod siaha do XV. storočia.

Podľa Debrecinského-maďarského kalendára, vydaného v roku 1826, táto koňská pošta fungovala ešte aj
v uvedenom roku a v Tornali spoj odpočíval dve hodiny.
2
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Novodobé dejiny Tornale do roku 1918
Od roku 1853 vystriedala vojenskú vládu civilná moc, ktorá sa samozrejme dotkla
i spomínaných žúp. Gemersko-malohontská župa sa zmenšila na 5 žúp. Malohontský región
bol zastúpený úradom podžupana – vicišpána, ostatný revúcky, rimavsko-sobotský,
rožňavský a tornaľský bol v zastúpení politickom i právnom. Tak sa stala Tornaľa na prelome
rokov 1853/1854 okresným sídlom. 1
Prvým najvyšším úradom okresu sa stáva 1. januára 1854 úrad sudcu. Túto funkciu
zastáva Ján Pétzeli (neskôr Ján Ferdinand), maďarský konzervatívny politik. Úradným
jazykom bol nemecký jazyk, ale medzi miestnym obyvateľstvom sa používal najviac
maďarský a slovenský jazyk, čo úrady strpeli.
V čase, keď sa Tornaľa stala sídlom okresu, počet obyvateľov sa priblížil k 900.
Z národnostného hľadiska, až na malé výnimky, boli to obyvatelia Maďarskej národnosti. Vo
vierovyznaní prevládali kalvíni, nasledovali katolíci a do obce sa prisťahovali prví
Izraelčania. Medzi najvýznamnejšie stavby mesta patria panské sídla (kúrie), Kalvínsky
kostol, Poštový úrad, veľká reštaurácia a novopostavená tzv. „Garas – Groš“ krčma. V obci
bola v blízkosti fary cirkevná škola. Domčeky poddaných, sedliakov a želiarov sa nachádzali
na vtedajšiu dobu po obidvoch stranách pomerne širokých ulíc. Ich veľkosť sa líšila podľa
finančných možností vlastníka. Vo väčšine prípadov sa pred domom nachádzala menšia
záhradka a domy mali zväčša malé okná, ktoré sa neotvárali do ulice. Veľké okná si mohlo
dovoliť len panstvo. Udržiavanie čistoty malých okien bolo možné prevádzať častejšie.
Cesty boli prašné a často zablatené. Malé vlhké stavby, okná a prašné cesty boli často po
zvírení prachu po prechádzajúcom dobytku a povozov i príčinou nielen znečistenia, ale
i rôznych chorôb. Stavebným materiálom boli hlinené váľky a strechy boli slamené. Väčšie
záhrady sa nachádzali za domom, ktorých priemerná plocha dosahovala 1000 štvorcových
siah, kde sa nachádzali i hospodárske budovy: stajne, chlievy, ohrady a pod. Panské záhrady
dosahovali 15 000 siah a naopak, záhrady želiarov boli veľmi maličké. V strede mesta sa ešte
nenachádzala tržnica, hlavné námestie – ani obecný dom.
1. januára 1834 sa Tornaľa stala sídlom okresu, občania spolu s úradníkmi hľadali
možnosť, ako by využili priaznivú situáciu na zvýhodnenie privilégií mesta. Nakoľko Tornaľa
bola takmer dedinou, priaznivé podmienky križovatky ciest jej dávali predpoklad na rozvoj.
Ako poľnohospodárske mesto sa snažilo získať práva na konanie celoštátnych trhov.
1
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V záujme tohto cieľa vytvorili komisiu najznámejší zemepáni: Heveši, Hámoš, Radvanský
a ďalej Borzi Michal – richtár, Palánsky Ján – notár, ktorej požiadavky spísal Ján Palánsky
a odoslal vyšším inštanciám prostredníctvom Jána Pétzeliho – miestodržiteľa kráľa. Nakoľko
žiadosť sprevádzala primeraná materiálna podpora, výsledok nenechal na seba dlho čakať. 1
10. februára 1858 bol vydaný prvý cisársky patent, ktorý mestu povoľuje týždenné
predajné trhy – v piatok na predaj ošípaných. Význam tohto patentu mnohonásobne vylepšil
druhý cisársky patent zo 17. júla 1859, ktorý pre Tornaľu povoľuje organizovať 4 celoštátne
trhy ročne a to v čase 14.–15. marca, 21.–22. mája, 13.–14. októbra a 7.–8. decembra. 2
Trhy sa takmer hneď začali, ale k používaniu platného označenia poľnohospo-dárskeho
mesta došlo neskôr. Neodškriepiteľne táto udalosť spečatila ďalší vývoj mesta.
Poľutovaniahodné je, že obecné záznamy sa zničili a k daným poznatkom sa dalo dopracovať
len z druhoradých podkladov s tým, že označenie poľnohospodárskeho mesta pochádza
z roku 1861. V tom roku bola vyhotovená pečať, v ktorej texte je: platná pečiatka
poľnohospodárskeho mesta Tornaľa 1861.
V roku 1871 v XVIII. vydaní boli vytvorené regionálne a miestne samosprávy. Župa
vymenovala zodpovedných za okresné sídlo Tornaľa Zoltána Hamvayho a Gustáva Hámoša,
za župana zvolili Barnát Páyho a podžupana Samuela Battu. Okresným lekárom bol Ján
Török, nočný strážnik Karol Böröndy, za cestnú správu zodpovedal hlavný inžinier Gustav
Rusňák, zástupcom ľudu a politickým zástupcom obvodu Zoltán Hamvay, vyberačom daní sa
stal Alexander Hedeši. Hlavnou okresnou pôrodnou asistentkou ostala Anna Rükriegerová.
Týmto spôsobom došlo k prechodnému usporiadaniu samosprávy do roku 1872.
Na základe rozhodnutia celoštátneho parlamentu 1. januára 1872 začína svoje pôsobenie
nezávislé súdnictvo a notárstvo vGemer-Malohontskej župe. 3
Tieto inštitúcie zakladal Rudolf Márton, vedúci kráľovského súdnictva. Na čelo
Tornaľského okresného súdu bol vymenovaný Abrahám Palóczy.
K životu samosprávy patril štatút mesta, ktorého vypracovanie a uvedenie do platnosti si
vyžiadal sám život.
O hospodárení mesta do roku 1883 nevieme takmer nič. Najstaršie zápisnice
zastupiteľstva len sčasti ostali pre budúce pokolenia, začínajú na strane 233. V období rokov
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1887–1889 sú záznamy na strane 287. Predpokladáme, že chýbajúce záznamy zo strany 234
môžu obsahovať i rozsah 15 rokov.1
Historické dokumenty sa dajú kompletizovať len z úradných listín. Napriek tomu
môžeme konštatovať, že rozpočet mesta bol nepatrný, nakoľko vybrané dane vyplývajúce z
trhového práva, miestnych daní mesta, osídľovania dosiahli len tie výdavky, ktoré sa
vyplácali sudcovi, notárovi a nočnému strážnikovi. Mestský úrad mal zodpovednosť aj za
údržbu hlavnej ulice, Rožňavskú a Rimavskosobotskú ulicu udržiavali so štátnych
prostriedkov, obec mala na starosti najkratšiu ulicu Mlynskú.
Obec sa zadĺžila, ale v období 1859–1860 sa začína výstavba hlavného námestia ako
tržnice. V roku 1885 mesto odkúpilo územie pre tržnicu so zvieratami, na čo si požičalo 8000
forintov.
Do roku 1886 nemala obec vlastný obecný či mestský dom, takže najdôležitejšie
písomnosti a mestská kasa sa nachádzali v skrini u mestského sudcu, čo je nevyhovujúce
v takej obci, ktorá obdržala označenie poľnohospodárskeho mesta a súčasne okresného sídla.
Preto si obec požičala ďalších 8600 forintov a dala postaviť jednu stavbu, ktorá v podstate sa
podobala na tú dobu na väčší rodinný dom. Nachádzalo sa v nej päť miestností, do ktorých sa
vstupovalo cez pitvor (predsieň), z ktorých 2 miestnosti slúžili ako obecná väznica.
V tomto období sa rozpočet obce ešte neplánoval dopredu, výdavky zaznamenávali
postupne a na konci roka sa vyúčtovali predstaviteľom a kontrolným orgánom.
Plánovanie rozpočtu začína v roku 1894. Príjmová, ale hlavne výdavková položka
rapídne stúpa, nakoľko obec sa musí postarať o zriadenie bitúnku, skladu ľadu, domu smútku,
priestranstva pre zdochliny, obecnej školy, škôlky, knižnice a čoraz viac stojí dobrovoľný
požiarny zbor a ďalšia obecná činnosť. V hospodárskom a občianskom živote obce zohrávajú
významné miesto celoštátne trhy. V roku 1881 predstavitelia mesta vydali také rozhodnutie,
že určitú časť, ktorú do mestskej pokladne budú platiť, vydajú do nájmu takej zodpovednej
osobe, ktorá má podnikateľské schopnosti. Obec vykonávala verejné dražby. Povinnosť
odvádzania zisku (s výnimkou roku 1908 a 1911–1913) trvala až do roku 1918.
Milenárny rok 1896 bol v dejinách Uhorska svojím spôsobom nepochybne výnimočný a
neopakovateľný. Milenárne oslavy sa oficiálne začali 2. mája 1896 otvorením výstavy v
Budapešti. Dňa 9. mája sa uskutočnili slávnosti v kostoloch, konali sa bohoslužby nariadené
cirkevnou vrchnosťou, sprievody, zasadania, osvetlenia miest a obcí, potom majálesy,
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juniálesy, a tiež hostiny. 8. júna 1896 sa konali pompézne sprievody s korunovačnými
insígniami a slávnostný pochod.

Obrázok 14 Oslavy milénia na dvore kaštieľa Tornalyaiho

Milenárny rok ohlásilo slávnostné vyzváňanie 1. januára 1896 i v Tornali. V súvislosti s
jubilejnými oslavami tisíceho výročia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny štátna
moc demonštrovala roku 1896 maďarský národný charakter uhorského štátu. Opierala sa o
tézy, že na základe historického vývinu Uhorska sú Maďari jediným štátotvorným národom.
Proti takémuto skreslenému a tendenčnému výkladu dejín Uhorska sa spoločne postavili
politické reprezentácie Rumunov, Srbov a Slovákov. Výbor nemaďarských národností v
osobitnom manifeste sa ohradil proti tomu, aby Maďari falšovaním historickej skutočnosti
dokazovali svetu, že Uhorsko bolo a je štátom maďarským. Na ovplyvnenie zahraničnej
verejnej mienky využili vládne kruhy kongres, ktorý rokoval v septembri 1896 v Budapešti.
Predstavitelia vlády sa usilovali ukázať, že v Uhorsku sa uplatňuje demokracia, lebo Uhorsko
je údajne „krajinou národného mieru.“1
Bánffy sa pri uskutočňovaní svojich plánov odhodlal zlikvidovať všetky opozičné sily
od národnostných a socialistických hnutí. Po oslavách rozpustil parlament a vypísal nové
voľby. Išlo mu najmä o to, aby pri nastávajúcich rokovaniach s Rakúskom mala jeho strana v
parlamente zabezpečenú úplnú hegemóniu. Zvlášť veľký teror rozpútal proti kandidátom
ľudovej strany na území Slovenska. Program ľudovej strany sa stretol s pomerne širokým
ohlasom. Teror nebol namierený iba proti národnostiam, ale aj proti politickým protivníkom v
maďarskom tábore. Rozšíril maďarizáciu ľudového školstva národností, aktivizoval činnosť
maďarských spolkov, vydal zákon o pomaďarčovaní názvov obcí, sprísnil cenzúru tlače,
obmedzil slobodu tlače. S rovnakou alebo aj väčšou brutalitou postupoval proti sociálnym a
1
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politickým hnutiam robotníctva a roľníctva. Bánffymu sa ale nepodarilo urovnať vnútorné
pomery v Uhorsku. Dňa 20. februára 1899 neslávne odstúpil.
Život v meste za I. ČSR – roky 1918 – 1938
Po rozpade Rakúsko-Uhorska Pražská Národná rada vyhlásila 28. októbra 1918
samostatný, spoločný štát Čechov a Slovákov. Zmenila sa skutočnosť i v hlavnom meste
v Budapešti. Maďarská Národná rada vyhlásila Maďarskú ľudovú republiku.
Medzi hlavné problémy nasledujúcich mesiacov patrilo rozhodnutie, kde bude patriť
Tornaľa. O tejto otázke rozhodli víťazné mocnosti.
1. novembrom 1918 začína činnosť Československej armády – vstup légií na územie
Slovenska. V januári 1919 sa priblížili k územiu Gemer-Malohont. 12. februára 1919 obsadili
Rimavskú Sobotu a deň predtým Tornaľu. Naše mesto po 70 rokoch opäť obsadili iné
vojská.
Jar v roku 1919 je charakteristická narastajúcim spoločenským napätím a tendenčným
dianím v Maďarsku. Dr. Eduard Beneš už 25. marca 1919 píše vo svojom osobnom dopise
adresovanom francúzskemu ministerskému predsedovi: „Maďarská boľševická revolúcia náš
štát stavia do veľmi ťažkej situácie.“ Existenciu nebezpečenstva Beneš chcel pravdepodobne
využiť na to, že Československé hranice posunie viac južne a predpokladal, že silná
Československá armáda zničí maďarských „červených“. 1
29. apríla 1919 v údolí Slanej sústredené Československé vojenské jednotky v blízkosti
Tornale prekročili demarkačnú čiaru a obsadili Bánréve. 2. mája sa priblížili k mestu Miškolc
a dostali sa až k rieke Tisa. Tu sa mali stretnúť československé jednotky s rumunským
vojskom a spolu mali zničiť Maďarskú červenú armádu. Tento plán čoskoro stroskotal.
V druhej polovici mája sa ťažisko bojov posunulo do okolia Šalgótarjanskej uhoľnej kotliny.
Maďarská červená armáda porazila Československých legionárov a vytlačila ich späť na
demarkačnú čiaru. 30. mája 1919 Červená armáda začala silnú protiofenzívu a začala sa
„severná vojenská výprava“. 1. júna 1919 v krátkych pouličných bojoch obsadili Tornaľu
a priblížili sa ku Gemerskej Panici. V prvom rade zaujali miesto pri štátnej ceste a železnici
medzi Starňou a Včelincami. Gemer s vrcholom Skalky a priestor nad tehelňou ostal v rukách
Československej armády. Od týchto miest sa viedli protiútoky. Československá armáda však
nebola dôsledná a zabudla na ľavé krídlo v okolí Hubova a Lenky. Tu sa sústredila Maďarská
Červená armáda so svojím delostrelectvom a začali ostreľovať štátnu cestu, železnicu
1
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a Tornaľu. Onedlho sa na obidvoch brehoch Slanej dala do pohybu pechota a 7. júna Tornaľa
bola opäť v rukách boľševikov. Nevieme, aké straty utrpeli vojaci Československej armády,
ale ich hroby sa nachádzajú v novom cintoríne v Tornali.
Chudoba a najmä poľnohospodárski robotníci vítali prítomnosť Červenej armády.
Dobrovoľne vstúpilo do jej radov 80 miestnych obyvateľov. Bohatšia vrstva obyvateľstva
prejavovala pasivitu a zo zemepánov väčšina hľadala ochranu u svojich príbuzných. Frontová
čiara sa posúvala smerom na Rožňavu a v Tornali sa začalo s organizáciou novej samosprávy.
Bola založená v Tornali Revolučná robotnícko-roľnícko-vojenská rada, z jej radov zvolili
direktórium (dočasný vládny výbor), ktoré sa nachádzalo v sídle župana na rohu Železničnej
a Ružovej ulici (v dnešnej VÚB). Napriek zmenám úrady ostali na svojich miestach a plnili
len príkazy nových pánov. Hlavnou úlohou direktória bolo zásobovanie a doplňovanie
vojska. Zaoberalo sa i zásobovaním obyvateľstva, vybavovaním vecí dôchodcov, vojenských
invalidov a vojnových vdov. Mimoriadna situácia dávala plnú moc členom direktória na
zriadenie súdnictva proti nepriateľom, špekulantom a vynášali prísne rozsudky.
24. júna ráno o piatej hodine uzavreli prímerie. Pod tlakom mocností Maďarská Červená
armáda začala ustupovať za demarkačnú čiaru a v popoludňajších hodinách 4. júla opustila
i Tornaľu. Vrátila sa Československá armáda. Vojenské rozbroje dvoch armád nespôsobili
Tornali vážnejšie škody, ale obyvateľstvo poriadne doplatilo na ubytovanie vojakov.
Zastupiteľstvo v Tornali začalo rešpektovať činnosť československých úradov, ale väčšina
odoprela vernosť a v kompetencii nového štátu nemali možnosť zabezpečiť nových
úradníkov. Tak sa stalo, že v Tornali a v Tornaľskom okrese ostali na svojich miestach starí
štátni zamestnanci, vykonávajúci svoju činnosť v starom duchu. V máji 1919 dve
neočakávané udalosti otriasli obyvateľov mesta. 10. mája náhle zomrel mestský notár Štefan
Fačanay a bezprostredne za ním obecný sudca Boldižár Varga. Po týchto udalostiach sa
uskutočnili voľby. Skutočný začiatok zmien začína 25. septembra 1919, kedy sa na čelo
okresu dostáva Richard Novotný – českej národnosti a spolu s ním prichádza mnoho českých
úradníkov. V čase mierových rokovaní medzi Maďarskom a Československom vznikli
dočasné hranice. 1
Praveký Gemer–Malohont sa rozdelil na dve časti. Okolie Tornale pripadlo
Československu, len okres Putnok bol pripojený k Maďarsku. Obyvateľstvo Tornale v roku
1919 dosiahlo počet 2486, Tornaľa ostala okresným mestom. V Tornali a celej republike
prvýkrát vstúpilo v platnosť všeobecné volebné právo. V obci 1335 občanov malo volebné
1

Zápisnica mestskej samosprávy č.1916/1923
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právo. Voľby sa uskutočnili 18. apríla 1920. Charakteristickým znakom obce v rokoch 1919 –
1922 bola stagnácia. Veľká obec, keď chcela naďalej ostať okresom, musela pristúpiť
k vytvoreniu zodpovedných úradov a k vybudovaniu správnych budov a taktiež k vyriešeniu
primeraného bývania štátnych zamestnancov. V roku 1924 sa do budovy okresného úradu
nasťahoval okresný prednosta s úradníkmi (na ulici Poštovej budova internátu), ktorej
výstavba stála 711 913 korún, túto sumu mesto z pôžičky vedelo zaplatiť.

Obrázok 15 Budova okresného úradu

Miestne voľby v roku 1923 vo veľkej miere zmenili politický i spoločenský život
v Tornali ako i v celej republike. Miestne voľby boli vypísané na 16. septembra 1923.
Prebehli bez akýchkoľvek rušivých momentov. Hlavným cieľom volieb bolo zvolenie
obecného zastupiteľstva, vymenovanie obecnej rady, finančnej a stavebnej komisie. Na post
richtára každá politická strana nominovala Štefana Cokoľa a druhým kandidátom bol Pavel
Kalo. Voľby z roku 1923 ukončili praktiky, že bohatstvo a vzdelávanie sú privilégiom
najbohatších občanov, ktoré ich predurčujú do zastupiteľstva. Bol to pokrok na ceste
k demokracii. Tí občania, ktorí nemali Československé štátne občianstvo, nemali volebné
právo a nemohli byť volení. Dominantou Tornale bolo väčšinové zastúpenie maďarskej
národnosti, bez majetných a nezamestnaných občanov, ktorí sa delili do dvoch politických
zoskupení. Prvé zoskupenie sledovalo maďarský cieľ obsiahnutý v programe – ochrana
maďarskej

menšiny.

komunistický)

Druhé

usilujúci

sa

zoskupenie
o zmenu

malo

sociálno-demokratický cieľ

spoločnosti

podľa

boľševického

(neskôr

vzoru.

Do

zastupiteľského zboru sa dostalo čoraz viac obchodníkov, remeselníkov, podnikateľov
a zástupcov pracujúcich. Obyvatelia obce čoraz viac pociťovali od roku 1930 hospodársku
krízu. Vzrastá národné napätie a vplyv komunistickej strany. Naopak ostatné politické strany
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sa rozpadajú. V tomto duchu prebehli tretie obecné voľby 3. apríla 1928. Vo voľbách
zvíťazila KSČ. Predpokladalo sa, že z jej radov sa zvolí hlavný predstaviteľ obce. Nestalo sa
tak. Poslanci opäť zvolili Alberta Bašu, ktorý túto úlohu plnil od roku 1928. Sprievodným
znakom tej doby bola nezamestnanosť. V roku 1930 bolo 33 nezamestnaných, o rok neskôr
65 a v roku 1932 už 99 občanov Tornale nemalo zamestnanie. Ešte horšia bola situácia
v okrese. Pomoc nezamestnaným začína poskytovať Červený kríž, Základná organizácia
zväzu žien, Zväz žien Izraelitov. V roku 1931 zriadili tzv. ľudovú kuchyňu naproti reštaurácie
Biely kôň v pivnici krajčírskeho domu. Jedáleň denne obslúžila 225 chudobných, starých
ľudí, detí a nezamestnaných. Po jej zriadení prebralo Celoštátne stredisko starostlivosti
zabezpečovanie potrieb kuchyne, šatstvom a mliečnou akciou. Od 1. apríla 1934 začína svoju
činnosť úrad práce v jednej z miestností okresného úradu. Vedúcim úradu je Belokačír a jeho
sekretárkou Lujza Farkašová. 1. januára 1936 vznikla obecná kuchyňa pre nezamestnaných
a školopovinných žiakov. V rámci všeobecnej sociálnej pomoci obec organizovala
verejnoprospešné práce pre nezamestnaných. Napriek rôznym formám pomoci, nebolo možné
zabezpečiť asi pre 300 občanov žiadne formy štátnej pomoci. Do tejto skupiny patria cudzí
štátni občania – maďarskí prípadne ruskí emigranti. Pokiaľ nemali právoplatné doklady, že sa
pred 1. májom 1923 nachádzali na tomto území, alebo nemali doklad o dočasnom pobyte,
nemohli

dostať

z verejných

prostriedkov

žiadnu

pomoc.

Táto

skutočnosť

bola

charakteristická nielen pre Tornaľu, ale pre celú republiku. V každej obci okresu Tornaľa
úradným jazykom bol jazyk maďarský, 83,14% obyvateľov bolo maďarskej národnosti,
úradným jazykom úradníkov okresu bol tiež maďarský jazyk. 1
O postavení

gemerských

a malohontských

učiteľov

za

zlepšenie

materiálneho

a sociálneho postavenia v období od 17. storočia do roku 1937 sa pojednáva v literatúre:
Ladislav Szombathy – Dejiny vzdelávania v Gemer–Malohonte. 2

1
2

Bizotmányi közgyűlés jegyzőkonyve (zápisnica zo zasadnutia samosprávy z roku 1930, s. 68)
Škrovina, O.: Z histórie turčianskeho evan. seniorátu a jeho súborov, Martin 1929, s. 17.
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Obdobie II. svetovej vojny – roky 1938 – 1944
12. marca 1938 Hitler okupoval Rakúsko (Anschlus) a Československá republika sa
dostala do veľkého nebezpečenstva. 23. septembra 1938 bola vyhlásená všeobecná
mobilizácia do Československej armády, našli sa aj takí, ktorí ušli cez hranice, kde prečkali
vývoj udalostí. V Tornali bola vytvorená Maďarská národná rada. V čase od 9. októbra
opúšťajú Tornaľu občania českej národnosti, bývalí legionári a ich rodiny.
Keď sa 28. októbra začali vo Viedni v paláci Belvedér rokovania o hraniciach
Československa a Maďarska, ešte žijúci občania sa utiahli do svojich príbytkov, ulice osireli
a kto len mohol, presedel celé hodiny pri rádiu a sledoval viedenské správy.
3. novembra občania Tornale poznali konečné rozhodnutie. Zaplnili sa ulice, každý sa
ponáhľal do kostola, kde po 20. rokoch zaznela maďarská hymna. V ten istý deň okresné
zastupiteľstvo na pokyn vyšších orgánov vydalo vyhlásenie na vysťahovanie niektorých
občanov a ich majetku. 5. novembra 1935 opustili Tornaľu československé úrady s úradníkmi
a Československá armáda. Ostali len parlamentári, ktorí mali odovzdať Tornaľu a okres
Maďarsku.
V rámci viedenskej arbitráže z 5. – 10.
novembra 1938 prisúdené 3 územia prevzalo
Maďarsko

pod

svoju

vojenskú

správu.

Vojenské obsadenie území prebehlo podľa
vopred prejednaných politických a vojenských
rokovaní. Tornaľské kasárne obsadil Jágerský
14. peší strelecký útvar. Veliteľom útvaru
bol

major

Karol

Nicki.

Obrázok 16 Kasárne v Tornali, foto: arch.

Odovzdanie

obecných právomocí prebehlo v zrkadlovej sále reštaurácie Centrál.
Na prijatie maďarských vojakov zakrývajúc chudobnú existenciu obce pripravili
pompézne prijatie. Slávobrány boli postavené pri Hámošovskom kaštieli a pri vtedajšej
policajnej stanici. 8. novembra 1938 o 1600 hodín vtiahli vojaci do mesta. Prvých vojakov
zasypali občania kvetmi.
Napriek tomu, že svetová vojna predbežne Maďarsko ešte nezasiahla, začiatkom roku
1940 sa zásobovanie obyvateľstva veľmi pokazilo, tornaľský richtár bol nútený od 26.
januára zaviesť na celom území okresu tzv. maďarské normy. V rámci nich každý vlastenec
bol povinný pomôcť finančne, materiálne, alebo odvádzať z príjmov niekoľko percent.
V súvislosti so spoločenskými zmenami obdržalo mesto Tornaľa jedno moderné záchranné
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vozidlo. Ani toto riešenie neviedlo k zlepšeniu. Cena životne dôležitých potrieb neustále
rástla a zásobovanie naopak klesalo. Bol nedostatok zemiakov, mliečnych výrobkov, masti,
vajíčok, hydiny a nedostatočné bolo zásobovanie mäsom.
Krátke obdobie, keď Tornaľa figurovala na mape Maďarska, trvalo 6 rokov, ale i z tohto
obdobia je najdramatickejší rok 1944. V tomto období zasiahla vojna i ďalšie územia.
Najskôr nemecké vojská obsadili v marci 1944 náš štát. Do Tornale prišlo 27 vojakov, 2
poddôstojníci a 1 rotný. Okupantov ubytovali v Bielom koni. Život v meste v podstate mohol
pokračovať bez rušivých momentov, ale občania židovského vyznania skoro na vlastnej koži
spoznali požiadavky okupantov.
29. marca 1941 v Budapešťanskom Spravodaji sa objavili pokyny na rozlíšenie
židovských občanov označením žltou šesťcípou hviezdou.1
Toto rozhodnutie zasiahlo aj Tornaľu a 7. apríla 1944 bolo vyhlásené nariadenie, ktoré
znelo: „Maďarské kráľovstvo krajinu v krátkej dobe očistí od židov. Čistky nariaďujeme po
územiach, ktorých výsledok neprihliadajúc na pohlavie a vek sa má vykonať do zberných
táborov. V mestách a veľkých obciach časť židov sa sústredí v budovách vyčlenených
nadriadenými, prípadne v getách (židovských štvrtiach okupovaných fašistami).“ 2
Židia boli považovaní za zajatcov a do zajateckých táborov mohli so sebou niesť jedlo
na 14 dní, 50 kg balík s najpotrebnejšími osobnými potrebami.
V Tornali 15. apríla vyznačili za geto ľavú časť Železničnej ulice od hlavného námestia.
Z vyznačených domov sa vysťahovali obyvatelia katolíckeho vyznania a celé územie bolo
oplotené ostnatým drôtom (od Hlavného námestia až po ubytovňu Buk).
Ohradený priestor zahŕňal 18 obytných domov až po hostinec Buck, kde sústredili 625
židov – izraelitov. Z okolitých obcí okresu sústredili židov do Bieleho koňa. Geto bolo pod
prísnym strážením.

1
2

GAÁL, I.: Száz év Tornalja történetéből, s. 272-281
Bizotmányi közgyűlés jegyzőkönyve (zápisnica zo zasadnutia samosprávy z roku 1938/15, s. 5)
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Obrázok 17 Železničná ulica – geto, foto arch. 1944

4. júna 1944 obyvateľov geta presťahovali do tabakovej sušiarne. 6. júna 1944 pristavili
dobytčie vagóny na stanici, do nich natlačili občanov židovského vyznania a nasledovala
pomerne krátka cesta do Miškovca. Tu ich ubytovali v budove tehelne, ale už 9. júna ich opäť
premiestnili do železničných vozňov a nasledovalo dlhé cestovanie, ktoré trvalo do 14. júna
1944. Cieľom cesty bola „továreň na smrť“ – Auschwitz.
Po skončení vojny v Tornaľskom okrese zaznamenali 182 mŕtvych židov. Boli takí, ktorí
šťastne prežili hrôzostrašné udalosti deportácií a táborových útrap, napríklad Alžbeta
Kleinová, Viera Friedmanová, Klára Majsterová, Šarlota Kleinová, Ella–Gabriela Kleinová,
Magda Weisová, Júlia Weisová, Fógelová Fani, Cecília a Mária. Po nekonečných útrapách sa
im podarilo vrátiť späť do Tornale.1
Vráťme sa ešte k ďalším dôsledkom deportácií. Dňa 5. mája 1944 vydáva sirotská stolica
Gemersko-malohontskej župy nariadenia o vymenovaní správcov majetkov internovaných
a neskôr deportovaných Židov.2
Správcami sa stali Dr. František Szép, Dr. Kornel Szakál, Dr. Matej Szőke, Dr. Koloman
Király.
Podstatnú časť židovského majetku tvorili domy, byty a obchodné miestnosti, z ktorých
do zoznamu bolo pojatých 76 domov, v ktorých bolo 181 bytov a 185 obchodných
miestností.1

ELLA–GABRIELA KLEINOVÁ, Zabudnutý príbeh, Tornaľa : 2007, s. 13-17
Kniha zápisníc obecného zastupiteľstva č. 4541, 4712, 4741, 4791 z roku 1944
1
Kniha zápisníc obecného zastupiteľstva č. 3954/1944
1
2
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Podľa nariadenia ministerstva vnútra mali a mohli byť niektoré zariadenia židovských
nehnuteľností použité v prospech obcí. Tornaľa týmto získala 15 rôznych budov, napríklad
židovské rituálne kúpele na Hlavnej ulici, starobinec na Ulici ružovej č. 63. Podľa nariadenia
slúžneho Dobozyho zo dňa 19. júna 1944, boli ordinácie židovských lekárov uzavreté
a zapečatené veliteľom žandárskej stanice. 2
Väčšina obyvateľstva v Tornali odsúdila vysťahovanie židov, ale ostala pasívna,
nezabránila neúprosnému rozhodnutiu.
Od mája 1944 v živote občanov mesta nastáva ďalšie vojnové napätie, celoštátne
vysťahovanie. Maďarský kráľovský štátny obranný výbor vymenoval štátneho zástupcu,
ktorý vydal rozhodnutie o podaní povinného hlásenia o osobách, ktoré sa vysťahovali, usadili,
alebo našli iné miesto bývania v Tornali. 2. novembra 1944 vstúpilo v platnosť toto
nariadenie. Utečenci sa spolu presúvali na západ spolu s hospodárskymi zvieratami. 1.
decembra 1944 bolo v Tornali 181 utečencov.
Front sa čoraz viac približoval a dala sa očakávať evakuácia Tornale a okresu. Už 30.
novembra poznali obyvatelia Tornale rozsah vysťahovania hnuteľného majetku.
V polovici októbra došlo k tomu, čo už obyvatelia tušili. Akoby spod zeme sa objavili
v uliciach Tornale v čiernych rovnošatách so zelenými košeľami s označením šípového kríža
a s páskou na rukáve nilašovci. Opojení mocou nevedeli, alebo nechceli poznať neúprosnú
skutočnosť, že Červená armáda sa nachádza len niekoľko kilometrov od Tornale.
Moc nilašovcov trvala dva mesiace (do 16. decembra). K poslednému úspechu si
pripisovali, alebo skôr nahovorili mládež z obce, aby opustili svoje mesto a aby sa
vysťahovali na vyprázdnené územia. Tak sa stalo, že časť mládeže sa dočkala skončenia
vojny v Nemecku, odkiaľ sa za zložitých okolností vrátili domov. 3

2
3

Nariadenie slúžneho č. 2785/1944
NOCIAR, O.: O dejinách kolonistov 1935-1976, Tornaľa: Gymnázium, 1989, s. 16
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Roky 1944 – 1948
Vojská Červenej armády sa priblížili na 30 km od Tornale a 16. decembra 1944 sa
dostali do jej bezprostrednej blízkosti.
19. decembra 1944 predvoj armády pod vedením Trofimenka sa priblížil z južnej strany
k mestu. Po vykonaní prieskumu v poludňajších hodinách obsadili mesto bez boja. Nemecké
jednotky sa nachádzali v priestore tehelne a nad Gemerom, kde zaujali pozície v zákopoch.
20. decembra sovietske jednotky prekročili Slanú pri tzv. Koglerovom mlyne a pri brode
v Králi, aby obsadili Behynce. Nemci však boli donútení na protiútok a sovietske vojská boli
nútené ustúpiť. Po týchto udalostiach frontová línia sa zastavila až do 15. januára 1945.
Mesto bolo oslobodené 19. decembra 1944 pred Vianocami sovietskou armádou. Občania
boli ovládaní strachom pred neznámou budúcnosťou.
V bezprostrednej blízkosti od Tornale na brehu rieky Slaná sa nachádzala frontová línia.
Mesto bolo často ostreľované zo západu a severozápadu z Gemerskej vrchoviny. Počas
oslobodenia okresu spod fašistickej nadvlády tu vyše 6 týždňov sídlil hlavný štáb 2.
ukrajinského frontu pod vedením maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského, V urputných
bojoch padlo za obeť vyše 200 sovietskych vojakov.
V meste nebola elektrická energia. Elektráreň pri Gemerskej Panici bola nefunkčná.
V tom čase bolo nariadené všeobecné zatemňovanie. Obyvateľstvo spotrebovalo svoje
posledné rezervy a bolo odkázané na pomoc vojakov Červenej armády.
12. januára 1945 Červená armáda pripravovala veľkú vojenskú ofenzívu. Po tvrdých
bojoch obsadila Bretku a neskôr Plešivec. V tom čase sa Tornaľa oslobodzuje od
bezprostredného vojenského nebezpečenstva. 1
Rozhodujúce smerodajné udalosti prebehli v Rimavskej Sobote 16. januára 1945. Vtedy
vznikol v Rimavskej Sobote Mestský národný výbor, ktorý zastupoval Československú štátnu
moc. 22. januára 1945 mestská vojenská rada vymenovala v Rimavskej Sobote Dr. Vavra
Ličku ako splnomocnenca regiónu Gemera a dostal za úlohu znovuzriadenie samospráv
zodpovedajúcich požiadavkám sovietskej armády a v duchu Československej republiky.
Novým riadiacim orgánom je Okresný národný výbor, ktorý začal svoju činnosť 8. februára
1945 v Tornali. Za predsedu vymenovali komunistu Dezidera Molnára, ktorý neskôr zriadil
vtedajší okresný národný výbor a vypracoval odporúčania na zriadenie miestnych národných
výborov.
1

BOLFÍK, J.: Protifašistický odboj a oslobodenie Gemera, Martin: Osveta 1981, s. 181
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Prvé zasadnutie sa konalo 13. februára 1945, ktorému predsedal Jozef Ádám,
mešťanosta obce. Na tomto zasadnutí zvolili Štefana Szabu za predsedu Miestneho
národného výboru.
Po oslobodení

Košíc v srdci

východného

Slovenska začali

zakladať

štátnu

správu. Košickým vládnym programom vyhlásili Slovenskú národnú radu za najvyššiu štátnu
moc na Slovensku. 6. mája 1945 predsedníctvo SNR v zmysle nariadení vyznačila okresné
centrá. V tomto zmysle obnovili okres Tornaľa, v ktorom bolo 44 obcí, veľa osád a samôt.
V tých mestách, obciach a okresoch, v ktorých väčšinu tvorili občania maďarskej národnosti,
ministerstvo vnútra vymenovalo komunistov alebo štátnych poverencov. V Tornaľskom
okrese bol ako štátny zriadenec vymenovaný Július Knapp. Prvé riadne zasadnutie sa konalo
25. apríla 1945. Miestna správa mala 5 riadnych členov a 2 náhradníkov.
Koncom apríla 1945 sa vracajú späť do mesta občania, ktorí boli v koncentračných
táboroch a prežili peklo, junáci, ktorých vysťahovali do III. Ríše, domov sa vracali vojaci,
ktorí z vlastného rozhodnutia vstupovali do Maďarskej armády a utečenci. Veľa ľudí
s podobným osudom sa snažilo dostať cez Tornaľu do svojich domovov. Znamenalo to
pomerne veľkú záťaž pre mesto. Pre politických zajatcov, ktorých bola väčšina, zriadili
sústreďovací tábor. Koncom júna sa v ňom nachádzalo 336 politických zajatcov, ktorých
počet pomerne rýchlo klesal. V júli sa tu nachádzali už len dvaja.
Z hľadiska normalizácie celospoločenského života dôležitú úlohu spĺňa úrad práce, ktorý
tak priemyselnú ako i poľnohospodársku prácu sprostredkúva.
Ministerstvo vnútra SNR 8. júna 1945 svojím nariadením znova zriadilo Dobrovoľné
požiarne zbory. Z politických strán vyvíjala svoju činnosť komunistická strana, ktorá mala
v Tornali v roku 1945 Okresný úrad.
28. apríla 1945 na verejných oslavách odhalili pamätník padlých sovietskych vojakov na
už premenovanom Námestí Červenej armády. Bohoslužby sa konali len v maďarskom jazyku.
Na základe hlásení hospodárska situácia okresu bola dobrá, ale vznikli prekážky
v zásobovaní.
17. júla 1945 o 22oo hodín opustilo mesto miestne sovietske veliteľstvo a riadenie
samosprávy sa dostalo do rúk Československej štátnej moci. Situácia ani vtedy ešte nebola
pokojná.
Od 7. augusta 1945 Ján Korbačka – kapitán miestnej posádky pešej stotiny – vydal
zákaz vychádzania od 21oo hodiny pre všetkých civilistov. Nariadenie podpísal i predseda
miestnej samosprávy.
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O necelý deň, 8. augusta 1945 o 215 hodine, otriasol silný výbuch domom č. 4 na
Železničnej ulici, v ktorom sídlilo veliteľstvo policajného zboru. Tri miestnosti sa zrútili,
inventár a zariadenie zničil požiar. V meste vyhlásili stanné právo. Citát z vyhlásenia:
„Vyzývam všetkých Slovákov z Tornale a lojálnych občanov maďarskej národnosti, že na
uliciach sa len po slovensky môžu rozprávať“. 1
Vydaný bol zákaz zhromažďovania a vychádzania vo večerných hodinách. Ďalej sa
nariadilo odovzdanie zbraní a výzbroje. Začínajú široké vyšetrovania, domové prehliadky
všetkých občanov mesta. Boli použité v niektorých prípadoch i silnejšie prostriedky a ušlo sa
i zopár zaúch.
O niekoľko dní na základe anonymného listu – usvedčujúcich dokumentov podaných
Jánom Čókom, občanom Tornale zaistili páchateľov – 19-ročného Vojtecha Hančovského,
16-ročného Štefana Hančovského a 14-ročného tu žijúceho občana z Budapešti Františka. Je
pozoruhodné, že sa dostali pred Rimavsko-sobotský ľudový súd a nie pred Tornaľský. Ako
hlavný vinník vystupoval Vojtech Hančovský a svedectvo podal v danej veci František Böhm.
Hančovský svoje názory smelo vysvetlil pred súdom a svoj čin vykonal na znak protestu proti
čoraz prísnejším opatreniam voči občanom maďarskej národnosti. K činu sa priznal a súd ho
odsúdil na trest smrti zastrelením. 25. augusta 1945 za dobrodružných okolností Hančovský
ušiel z väzenia v Rimavskej Sobote. Bolo vyhlásené celoštátne pátranie, ale podarilo sa mu
opustiť Československo. Maďarská vláda nevedela, alebo nechcela vydať Vojtecha
Hančovského. V okolí Putnoku agenti z Československa a Maďarska sa ho snažili vlákať do
pasce, ale im sa to nepodarilo. Opustil i Maďarsko.2 Medzi dôležité udalosti patrí povojnový
stav znovuzriadenia miestneho peňažníctva, uvedenie ich do činnosti a výmena peňazí.
V Tornali v určitom období platili tri platidlá (Pengö, Slovenské koruny, Československé
koruny). K výmene peňazí došlo 29. októbra 1945. Napriek povojnovým ťažkostiam
v Tornali sa obnovila Československá štátna moc – Obecný a Okresný národný výbor,
Okresný súd, Daňový úrad. Všetky nižšie orgány boli podriadené vyšším inštitúciám.
Pripojenie územia k Československu, opätovné zaradenia sa do spoločnosti bezprostredne
vplývalo i na národnostnú otázku. Počet obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu
obyvateľov

dosiahol

1/3.

Na

novú

národnostnú

politiku

v Tornali

nevplývalo

prisťahovalectvo občanov slovenskej národnosti, ale štátna národnostná politika, ktorá začala
vplývať konkrétnejšie na „maďarskú otázku“ podľa svojich predstáv. Prepustili zo
1
2

Vyhláška NV v Tornali o sprísnení režimu obyvateľstva č. 1743/1945
Okolo celého prípadu je dodnes veľa nejasností. Táto udalosť bola príčinou vyhostenia časti maďarského
obyvateľstva z Tornale
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zamestnania so stratou akýchkoľvek práv štátnych a miestnych úradníkov maďarskej
národnosti. V máji sa začína vysťahovanie tzv. materského obyvateľstva – vysídľovanie. 7.
septembra 1945 vo svojom hlásení nadporučík Viktor Majda, okresný policajný veliteľ píše,
že 31 rodín t.j. 76 občanov maďarskej národnosti vysťahovali z mesta. Od 5. do 10. februára
1946 začali rokovania medzi vládou Československa a Maďarska o výmene obyvateľstva. 25.
januára a 20. až 25. februára 1947 boli vypravené zo železničnej stanice v Tornali do Čiech
prvé súpravy zaplnené občanmi maďarskej národnosti. Viac rodín žiadalo o vysťahovanie do
Maďarska.
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VYSŤAHOVANIE MAĎARSKEJ MENŠINY
Južné Slovensko zažilo krátko po druhej svetovej vojne jednu z najčernejších kapitol
našich novodobých dejín. Udalosti, ktoré sú dodnes základným problémom spolunažívania
na tomto území, však zostávajú naďalej tabuizované. Po skončení druhej svetovej vojny
v roku 1945 sa Československá vláda rozhodla riešiť národnostnú problematiku na svojom
území. Väčšina južného Slovenska patrila ešte donedávna Maďarsku a prelínalo sa tu viacero
národností. Maďari boli v tom čase (do roku 1948) podobne ako Nemci (tí aj po roku 1948),
s výnimkou antifašistov, považovaní v zásade za vojnových zločincov a zbavení početných
občianskych práv. Preto prvým krokom malo byť vysťahovanie maďarskej menšiny z územia
Slovenska.
Výmena obyvateľstva v r. 1946-48
V apríli 1945, vznikol návrh Vavra Šrobára, predstaviteľa Demokratickej strany,
ministra financií československej vlády na transfer Maďarov zo Slovenska, ktorý
predpokladal podobný odsun ako v prípade Nemcov. V. Šrobár navrhoval vysídliť do
Maďarska z každej obce, kde žije obyvateľstvo maďarskej národnosti 70% Maďarov a to
predovšetkým zámožnejšie vrstvy: obchodníkov, fabrikantov, statkárov, inteligenciu,
bohatších roľníkov, „politických kolaborantov a záškodníkov“ a nakoniec zemanov a šľachtu.
Zvyšných 30% by kvôli udržaniu kontinuity hospodárskeho života mohlo zostať na svojom
mieste. Slovensko by sa takýmto spôsobom zbavilo 70% maďarského obyvateľstva, čiže 400
tisíc osôb a výhodou ich vysídlenia by bolo aj to, že nimi ponechaný alebo od nich
skonfiškovaný majetok by znamenal 4 miliardy korún zisku pre Československo. 1
Slovenská vláda, ako súčasť víťazných mocností, sa teda rozhodla začať masívnu
výmenu obyvateľstva a dostať tak z Maďarska čo najviac Slovákov ale zároveň čo najviac
Maďarov dostať zo Slovenska. Od začiatku bolo jasné, že Maďarská strana s tým nebude
súhlasiť, preto bolo nutné spísať dohodu. S bodmi ohľadne výmeny obyvateľstva však
Maďarsko nesúhlasilo, preto sa uskutočnili rokovania v Prahe ktoré mali viesť V.
Clementisk vzájomnej dohode. Tieto rokovania skončili neúspešne, keďže Maďarsko
súhlasilo len s čiastočnou výmenou a reorganizáciou území. Niektoré Slovenské územia by
1

ŠUTAJ, Š. Maďarská menšina..., s. 181 – 183; v maďarskom preklade: VADKERTY, Katalyn. A deportálások.
A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945 – 1948 között. Bratislava : Kalligram, 1996, s.
151-153. ISBN 80-8068-333-6
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mu tak znova patrili, čo Československo nedopustilo. Napokon však obe
vlády dospeli ku kompromisu, podľa ktorého malo byť z ČSR
odsunutých len toľko obyvateľov, koľko sa v Maďarsku prihlási na
odsun do ČSR. Jej výsledkom bola Dohoda medzi Československom
a Maďarskom o výmene obyvateľstva a Dodatok k Dohode medzi
Československou

republikou

a

Maďarskou

republikou

o výmene

obyvateľstva. Dohoda bola podpísaná po dvoch pražských rokovaniach
27. februára 1946 v Budapešti. V I. článku Dohody, podpísanej
československým štátnym

Obr. 18 V. Clementis

tajomníkom ministerstva zahraničných vecí

Vladimírom

Clementisom a maďarským ministrom zahraničných vecí Jánosom Gyöngyösim, bola
zakotvená možnosť dobrovoľného presídlenia Slovákov z Maďarska do Československa. II.
článok Dohody umožňoval, aby československá vláda na vykonanie prác súvisiacich
s presídlením vyslala do Maďarska zvláštnu komisiu, ktorá podľa III. článku dokonca dostala
aj právo viesť medzi Slovákmi v Maďarsku nábor, aby sa prihlásili na presídlenie. Oficiálnym
začiatkom výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a ČSR bol 17. apríl 1947. V roku 1947
Maďarská vláda prerušila výmenu obyvateľstva trikrát, vyhovárajúc sa vykonštruovanými
dôvodmi na tempo presídľovania alebo na technické problémy. V roku 1948 maďarská vláda
prerušila transporty Slovákov na Slovensko, a to od 12 júla. Vyhlásila, že ČSR porušilo
podmienky Dohody. vláda sa tak pokúšala získať čas, no po rokovaniach, ktoré sa konali,
museli pristúpiť na obnovenie transportov aj kvôli tlaku Slovákov v Maďarsku ktorí žiadali
urýchlené presťahovanie na Slovensko. Nie sú o tom žiadne úradné záznamy, len spomienky
prisťahovalcov, ktorí tvrdia, že keď sa Maďarský národ, ktorý slovenské rodiny obklopoval,
dozvedel že ich susedia sa rozhodli odísť na Slovensko a prijať československé občianstvo,
začali im strpčovať život, začali ich ponižovať a šikanovať, strhli sa mnohé bitky
v pohostinstvách a národnostné otázky rozdelili priateľské, ale aj rodinné zväzky.
V zmiešaných rodinách to bolo o to komplikovanejšie, keď rodina jedného z manželov bola
slovenskej národnosti a druhá maďarskej. Dovtedy bolo jednoznačné, že rozprávali a aj svoje
deti učili tomu jazyku, v ktorej krajine žili.
Avšak keď sa niekto začal cítiť príliš Maďarom alebo príliš Slovákom, odmietol
rozprávať druhým jazykom, čo niekedy ťažko akceptovali rodinní príslušníci. Niektoré
prípady zašli až tak ďaleko, že si, dovtedy susedia a priatelia, začali ničiť úrodu či domy
a písať šovinistické nápisy na dvere, ploty alebo steny domov. Na stenách domov a plotoch
slovenských rodín sa tak najčastejšie objavoval nápis „Tót nem ember!" čo znamená Slovák
(ako ich volali v Maďarsku) nie je človekom.
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Vysídlencov natlačili do vagónov, v ktorých obyčajne vozili dobytok. Boli to také isté
vagóny, ktoré len dva roky predtým viezli Židov do plynových komôr. Krutý bol najmä
posledný transport 25. februára 1947. Vtedy udreli extrémne mrazy a premrznutí vyhnanci
vrátane žien a detí strávili niekoľko nocí na dlážke vystlatej iba novinovým papierom.
Okrem toho, cieľovou stanicou týchto deportácií zväčša nebolo ani Maďarsko, ale
Sudety. Štátne orgány od takéhoto postupu očakávali, že maďarské obyvateľstvo stratí
kontakt so svojou komunitou a podľahne prirodzenej asimilácii. 1
Ako „presídlenci“- boli označovaní obyvatelia Maďarska („Slováci z Dolnej zeme“),
ktorí sa na základe Medzištátnej zmluvy o výmene obyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom z 27. 2. 1946 dobrovoľne prihlásili u Československej presídľovacej komisii
(ČsPK) na presídlenie na Slovensko. Na presídlenie sa napokon hlásili väčšinou mladí ľudia
túžiaci po osamostatnení, politicky prenasledovaní, vdovy po padlých, rozvedení, chudobní
a ľavičiari. Na rozdiel od Maďarov z južného Slovenska si Slováci mohli so sebou vziať
prakticky všetko. Vlak s presídlencami obyčajne vyzeral tak, že v jednom vagóne boli
cestujúci, v druhom nábytok, v treťom kravy, vo štvrtom ošípané a v piatom slama a seno.
Jeden transport predstavoval približne sto osôb. Vo vagónoch si aj varili a spali. Každý dostal
na cestu balíček s potravinami a nejaké šatstvo zo zbierok amerických Slovákov. Spolu s nimi
cestovali sestry Červeného kríža, ktoré sa starali o starých a chorých. Cesta trvala obyčajne
dva až tri dni. Niekedy však aj dlhšie. Napríklad v lete 1947, keď vypuklo veľké sucho, musel
transport stáť niekoľko dní na hraniciach, lebo maďarskí colníci nechceli povoliť prevoz
obilia. Slovenskí gazdovia sa však zaťali a oznámili, že sa bez obilia nepohnú. Celú záležitosť

VADKERTY, K.: Maďarská otázka v Československu 1945-1948, Kalligram, Bratislava 2002, str. 240. EAN
80-7149-495-X.
1
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museli napokon riešiť štátne orgány oboch krajín – k spokojnosti slovenských presídlencov.
Keďže mali skúsenosti zo života vo vojnovom Maďarsku, tak by sme sa ľudsky ani
nečudovali, že to rozhodnutie urobili. Len snáď to bolo bolestivé, že nedospelé deti museli ísť
s rodičmi, dospelí ľudia opustili starých rodičov, lebo tí sa nevedeli odpútať od rodnej dediny,
nevedeli si predstaviť nový život, ani sa zbaliť, zobrať hydinu, domáce zvieratá atď. Tí, ktorí
odchádzali vo vlakoch, sa stretávali s tými, čo prichádzali. 17. júla 1946 začal svoju činnosť
výbor

na

poslovenčovanie

a opätovné

získanie

slovenského

štátneho

občianstva

a zabezpečenia občianskych práv, aby mohli ostať v rodnej pravekej vlasti Maďari.
Znamenalo to neúprosnú duševnú vojnu pre Maďarov, ale v záujme existencie boli ochotní
zaprieť svoju národnosť. Napriek ťažkostiam a tlakom praobyvateľstvo Tornale sa vrátilo do
Tornale a okolitých obcí, boli i takí, ktorí sa vrátili z Maďarska, ale vysťahovaní Maďari našli
svoj nový domov v blízkej, alebo vzdialenejšej časti obcí a miest Maďarska. Už
bezprostredne po príchode na Slovensko však čakalo našich krajanov prvé rozčarovanie. Na
železničných staniciach sa namiesto privítania stretli s odsunutými Maďarmi (tentoraz už do
Maďarska), ktorí na nich cez zamrežované okienka nákladných vagónov kričali: „Prečo ste
sem prišli? Vy ste nás vyhnali! Vy ste nám roztrhli rodiny! Prečo ste nám to urobili?“ Slováci
boli šokovaní. Väčšina z nich nemala ani tušenie, čo sa tu stalo, a nechápali, prečo na nich
vykrikujú. Až keď im pridelili tzv. identifikačné listy, dozvedeli sa, že majetky, ktoré dostanú,
zhabali Maďarom. Pre presídlencov to bola veľmi nepríjemná situácia. Prideľovanie
pozemkov sprevádzal hneď od začiatku značný chaos. Stalo sa, že viaceré slovenské rodiny
dostali dokumenty na ten istý dom.
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Časť menného zoznamu Maďarov určených na presídlenie podľa V. článku Dohody
o výmene obyvateľstva. – Dokument z archívu mesta Tornaľa
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Dokument o súpise majetku na Slovensku

Zdroj: Archív mesta Tornaľa
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Zdroj: Archív mesta Tornaľa

Vyhláška však mala dodatok, podľa ktorého cesty neschopný nemajú byť presídlení.
A tak sa za vojnových zločincov často krát označili príliš starí, príliš chorí, mŕtvi alebo
neexistujúci ľudia. Po tom, ako táto vyhláška prišla aj do Tornale, mestská správa označila
výlučne ťažko chorých ľudí. V Tornali boli označení samí chorí ľudia. Ich celkový počet,
vrátane ostatných okresov, nemal presahovať 1000 ľudí.
Presídleným osobám mala byť pridelená pôda rovnakej rozlohy, ako zanechali vo
svojich doterajších domovoch. V praxi to však nie vždy fungovalo a mnohí za sebou
zanechali veľké domy a prosperujúce statky a presťahovali sa do polorozpadnutých domcov
na neobrábanej pôde. Čiže niekto prišiel zadarmo k majetku a niekto ľutoval že opustil svoju
zem. A čo sa týkalo okresu Tornaľa, väčšina domov a území, na ktoré sa sťahovali Slováci
z Maďarska, bola vo vynikajúcom stave, s ovocnými sadmi v záhradách, zatiaľ čo mnohí
Maďari zo Slovenska boli sklamaní z domov a pozemkov, ktoré im boli pridelené,
a jednoznačne neboli nadšení, že museli svoje domovy opustiť. A nie všetci Slováci
z Maďarska boli nasťahovaní do horších domov, než aké za sebou zanechali, a preto písali
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svojim známym do Maďarska, aby im pomohli vrátiť sa domov. Maďarské úrady však s tým
už nechceli mať nič spoločné, keďže podľa dohody Slováci, ktorí sa presťahovali z Maďarska
boli zbavení občianskych povinností v Maďarsku a Maďarsko bolo voči nim zbavené vo
všetkých záväzkoch a tento princíp sa uplatňoval aj pri presídľovaní Maďarov z ČSR. A tak
sa poniektorí z týchto ľudí rozhodli utiecť späť do Maďarska. Takéto prípady sa vyskytovali
aj naopak, keď sa Maďari snažili dostať späť na Slovensko, takéto prípady však väčšinou
končili opätovnou deportáciou do Maďarska. Táto situácia prebiehala aj naopak, a tak sa
stávali nepríjemné situácie, keď sa chcel pôvodný gazda zo Slovenska znovu nasťahovať do
svojho domu, do ktorého sa už medzičasom nasťahoval iný človek s rodinou. Niekedy sa tieto
spory podarilo vyriešiť priateľskou cestou a rodiny spávali pod jednou strechou, i keď
v provizórnych podmienkach, ale niektoré situácie sa končili tragicky. Počet ľudí maďarskej
národnosti v okrese Tornaľa klesol na 82.5 %, pričom ľudí so slovenskou národnosťou bolo
2 650, zatiaľ čo ľudí s maďarskou národnosťou bolo 18 330 a v okrese sa začalo vyskytovať
viac slovenských priezvísk.

Obrázok 19 Maďari zo Slovenska nakladajú na železničný vagón svoj majetok
pred odsunom. Foto: arch.
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Fotografie z obdobia výmeny obyvateľstva

Zdroj : http://www.mtaki.hu/docs/cd1/konyv/konyv2.pdf

Zdroj : http://www.mtaki.hu/docs/otthontalan_emlekezet/pix/kepek.htm
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Z rozličných miest Slovenska už v roku 1945 prichádzali ľudia späť do Tornale, ale
i okolitých obcí okresu a usadili sa na skonfiškovaných majetkoch veľkostatkárov a z rôznych
dôvodov opustených poľnohospodárskych osád. Druhú časť prisťahovalectva občanov tvorili
tzv. repatrianti (vysťahovaní). V rámci toho vo februári 1947 sa vrátili dve rodiny
z Maďarska a 9 rodín z Rumunska do Tornale.
Novým slovenským prisťahovalcom pridelili majetok vysťahovaných Maďarov, ale ich
hospodárenie si nevedeli ani predstaviť pre chýbajúce poľnohospodárske vybavenie.
Postupne sa odstraňovali dôsledky vojnou zničených stavieb. Najdôležitejšie miesto
začína plniť miestny rozhlas, ktorý znamenal zrušenie funkcie hlásnika.
V spoločenskom živote začína plniť dôležitú úlohu Miestny odbor Matice slovenskej.
Miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že obec prihlási za stáleho člena v celoštátnom zväze.
Matica slovenská mala svoju klubovňu, čitáreň a na Hlavnom námestí mala na starosti
i ľudovú knižnicu. Spolu so Zväzom žien (ŽIVENA) usporiadali spoločenské večierky,
divadelné predstavenia a súťaže v speve.
V roku 1946 sa obnovila činnosť telovýchovnej jednoty Sokol a bol založený športový
klub Slávia. V rámci spoločenských zväzov bol založený Klub turistov Slovenska.
V roku 1947 učiteľ štátnej základnej školy Ľudovít Pákozdy založil i prvú organizáciu
skautov. Klubová miestnosť sa nachádzala v jednej z miestností kúrie Tornalyayho. Oddiel sa
skladal z troch družín (oddiel drozdov, tigrov, indiánov). Na vápencovej skale deň čo deň
viala zástavka službukonajúcej družiny a chrbtom k sebe stála čestná stráž. 1

1

V roku 1950 rozhodli kompetentné osoby zo skautov urobiť pionierov. Malých skautov riaditeľ štátnej
meštianskej školy presviedčal o výhodách pionierskej organizácie i perfektnými fackami. (Osobné zážitky
Gaála)
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Historické udalosti rokov 1948 – 1989 v Tornali
Nástupom komunistickej moci vo februári 1948 došlo k zničeniu všetkých podnikateľov,
remeselníkov, obchodníkov aj v Tornali. Mnohí vo viacerých prípadoch nezniesli stratu svojej
existencie a skoncovali so svojím životom. Začala sa kolektivizácia poľnohospodárstva.
Neskôr vznikli štátne majetky, roku 1952 bolo v Tornali založené Jednotné roľnícke družstvo,
do ktorého agitátori nútili a presviedčali roľníkov, aby vstúpili a vložili svoje pozemky.
V roku 1970 po koncentrácii poľnohospodárskej výroby bolo JRD rozdelené, jednu časť
naďalej obhospodaroval štátny majetok, druhá časť pripadla JRD Gemer. Po scelení
pozemkov a pridelení niektorých roľníckych družstiev k štátnym majetkom vznikol v 70.
rokoch najväčší poľnohospodársky podnik v okrese s výmerou vyše 11 000 ha. Takto
v pomerne krátkom čase sa zlikvidovali dve spoločenské vrstvy vtedajším komunistickým
režimom. Po likvidácii súkromných podnikateľov vznikli v meste tri inštitúcie: Poliklinika,
podniky Komunálnych služieb mesta, Okresný stavebný podnik (vznikol v prvej polovici
50–tych rokov) zriadil vo svojej pôsobnosti učňovské stredisko, v ktorom sa mladí
pripravovali za murárov, maliarov, natieračov a iných odborností. Pri miestnej traktorovej
stanici vyvíjala svoju činnosť poľnohospodárska učňovská škola. Od roku 1964 v bývalých
kasárňach a novej prístavbe našlo možnosti svojho pracovného zaradenia – v Odevných
závodoch približne 900 zamestnancov. Okrem toho z bývalej traktorovej stanice prestavbou
vyrástol nový strojárenský závod, zmodernizovala sa výroba tehál v novej tehelni.
Z množstva kultúrnych spolkov pôsobiacich v našom meste

odolali len Csemadok

a Matica slovenská.
Z hľadiska štátnej správy mesto pod názvom Tornaľa od 11. júna 1948 prestalo
existovať a bolo premenované na Šafárikovo (v roku 1990 sa pomenovanie mesta vrátilo
späť). V roku 1960 stratilo štatút okresného sídla a bolo zaradené do okresu Rimavská
Sobota. 1
Odsťahovali z nášho mesta úrady a prestala aj štátna podpora mestu, ktorá sa viac dotkla
vývoja mesta. Napriek tejto skutočnosti bolo postavených niekoľko nájomných domov, ale
štátnych domov už nie.
Výchova detí v základných školách smerovala v prvom rade k poľnohospodárskym
profesiám, k baníctvu, pre ťažký priemysel a stavebníctvo.

1

Nariadenie povereníka vnútra č. 964/1948
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I napriek strate štatútu okresného mesta zo štátnych prostriedkov sa venujú dotácie na
reguláciu rieky Slanej, ktorá takmer každý rok spôsobila veľa škôd pri väčších a menších
povodniach. V rámci regulácie sa uskutočnila úprava koryta s obojstrannými hrádzami až po
úsek štátnych hraníc s Maďarskom.
K roku 1961 sa viaže výstavba najatraktívnejšieho zariadenia v meste – plážového
kúpaliska.

Projektovú

dokumentáciu

a geodetický

výskum

vypracoval staručký geodet Inž. Vladimír Petrovič Dvurečenskij,
(nar. 4. júla 1899, Ventspils, bývalé cárske Rusko, zomrel 31.8.1974
v Tornali). Voloďa bol v celom meste známy a obľúbený. Výstavbu
financovalo mesto z Fondu rozvoja a rezerv. V rámci výstavby sa
rozprúdila veľká pracovná iniciatíva občanov i škôl. Hrádza bola
sypaná, z vnútornej strany obložená kameňom, ale nedočkavosť
niektorých predstaviteľov z prvého kúpania spôsobila i kuriozitu, že
Inž. Vladimír Dvurečenskij

po napúšťaní bolo okolo kúpaliska viac vody ako v bazéne. Bolo

nutné previesť ďalšie technické úpravy dna podľa návrhu inž. J. Pála. 1

Obrázok 20 Plážové kúpalisko, foto: Alexander Trizuljak

Po adaptačných prácach v bývalých kasárňach v roku
1965 boli v budove č. 1 na poschodí zriadené výrobné linky
s výrobným

programom

a dámskych

trakových

pánskych
záster,

bavlnených

v prízemí

bola

nohavíc
zriadená

žehliareň. Spočiatku bolo zamestnaných 80-90 pracovníkov.
V roku 1967 bol slávnostne položený základný kameň

1

PAJTÁŠOVÁ, M.: Kronika mesta Tornaľa 1948-1989
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výstavby Odevných závodov v Tornali za prítomnosti Alexandra Dubčeka. Po dokončení
výstavby závodu v závode Tornaľa pracovalo 618 zamestnancov. Mesto Tornaľa malo
prevziať výrobný závod od začiatku septembra 2007 od spoločnosti Ozeta Neo, a.s. v Tornali.
Rozhodnutie mesta Tornaľa prevziať závod od spoločnosti Ozeta Neo bolo podľa primátora
mesta Tornaľa Ladislava Dubovského veľmi ťažké.

Obrázok 21 Bývalé Odevné závody v Tornali, foto: J. Húšťava (2009)

Mesto malo eminentný záujem zachrániť aspoň 370 pracovných príležitostí, a to
vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti v regióne. Primátor pritom predpokladal, že
mesto Tornaľa bude pri žiadaní dotácií pre závod z Európskeho sociálneho fondu, ako aj
iných dotácií od štátu oveľa úspešnejšie ako súkromný investor. Samotné mesto nie je
schopné z vlastného rozpočtu otočiť zlý ekonomický stav v závode, skutočnosť je taká, že
ostalo len pri prázdnych sľuboch. 31. augusta 2007 došlo k definitívnemu zatvoreniu závodu
a prepusteniu všetkých 618 zamestnancov.1
Podľa Asociácie odevného a textilného priemyslu (ATOP) je dôvodom krachov najmä
silnejúca konkurencia, ktorej menej pružné odevné závody nevedia odolať. 2

1
2

http://www.gemerland.sk/view.php?cisloclanku=2007070038
Spoločné rokovanie podnikateľov textilného a odevného priemyslu SR 4. apr. 2008 ...
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Stovky ľudí z južných častí Gemera pracujú v Maďarsku. Zamestnáva ich prevažne
odevná firma v Putnoku, kde šijú odevy pre Beneton. Väčšinu zamestnancov firmy tvoria
Slovenky, s prácou ktorých sú tam spokojní. Dochádzať do maďarského Putnoku začali ženy
z okolia Tornale už v roku 2004. Túto iniciatívu vďaka svojim kontaktom vybavil primátor
Tornale Mgr. Ladislav Dubovský. 3
Nezamestnanosť v meste a regióne sa už dlhšiu dobu pohybuje na hranici 30-35%. Aj
preto mladí odchádzajú za prácou do iných regiónov a do zahraničia. Za štyridsať rokov
pôsobenia sociálnych istôt spôsobilo stratu duševných slobôd, z ľudí vznikli pasívne figúrky,
ktoré odvykli od tvrdej práce a každodenného zápasu, a tak vývoj spoločnosti začína
stagnovať. Napriek tomu však socializmus zanechal pre občanov do určitej miery na vysokej
úrovni celospoločenské sociálne istoty, bolo postavené Sídlisko Juh, začala sa výstavba
nového zdravotného strediska, ktoré, žiaľ, nebolo dokončené. Každý dospelý občan mal
zamestnanie, bezplatnú lekársku a zdravotnú starostlivosť, právo na prácu a povinnosť
pracovať. Po zamatovej revolúcii v roku 1989 sa vedomie a myslenie väčšiny ľudí zmenilo
vidiac svoje budúce možnosti uplatnenia sa doma i v zahraničí. Zdá sa, že väčšina
obyvateľstva súhlasila s týmito zmenami. V začiatkoch to bolo tak, ale neskôr sa ukázalo, že
skutočnosť je iná. Nasledujúce voľby a vývoj ďalších dejín poukazujú skôr na úpadok, než na
vzrast sociálnych istôt celej spoločnosti. Reštitučnými zákonmi boli vrátené majetky
vlastníkom a ich dedičom, ktorí získaný majetok skôr rozpredávajú než zveľaďujú, došlo
k rozpadu poľnohospodárstva, ktorého sprievodným znakom je nezamestnanosť mnohých
poľnohospodárskych robotníkov. Privatizáciou podnikov sa znižuje zamestnanosť, znižuje sa
národný dôchodok, zvyšuje sa cena tovaru, podniky krachujú a sociálne položenie väčšiny
obyvateľstva sa dostáva na pokraj biedy i napriek prísľubom zlepšenia nástupníckych vlád.
V našom meste štátne majetky boli sprivatizované, Odevné závody boli zrušené, Ipeľské
tehelne prestali vyrábať, zmenili sa na predajňu stavebných hmôt, Mliekareň zanikla.
Zdravotníctvo prešlo do súkromných rúk lekárov. Zanikol folklórny súbor Čierťazeň, zanikol
spevokol pod vedením pedagóga Gejzu Helcmana, tanečný súbor pri JSŠ s vyučovacím
jazykom maďarským a rôzne divadelné krúžky, ktoré mali slušnú úroveň i ženský spevokol
vedený Maricou Černokovou. Na pomerne slušnej úrovni pôsobí v súčasnosti Základná
umelecká škola pod vedením skúsených pedagógov.

3

V Maďarsku pracujú stovky Gemerčanov KORZÁR 25.2.2008
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ROZVOJ TORNALE
Prvý peňažný ústav v Tornali
V rozvoji mesta a celého okresu dôležité miesto zohrával peňažný ústav. Prvým takýmto
ústavom bola Sporiteľňa, ktorá spĺňala úlohu ľudovej banky. V Tornali a v okolí založili
účastinársku spoločnosť na prvom zakladajúcom zasadnutí 21. júla 1872.
Základné

pravidlá

schválilo

Ministerstvo

poľnohospodárstva,

remeselníctva

a obchodu Maďarského kráľovstva 7. septembra 1872 v Budapešti. V dejinách Tornale
to bola jediná významná udalosť, kedy vznikla
takáto významná inštitúcia a v rekordnom čase
obdržala povolenie na činnosť. V strede pečiatky sa
nachádzali tri ruže. Priemer pečiatky bol 36 mm a v
kruhovom

zápise

bolo

napísané:

Tornaľská

sporiteľňa. Reprezentačná budova sa nachádzala na
Hlavnej ulici (Mierová ulica, stará budova ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským).

Od roku

Obrázok 22 Sporiteľňa v Tornali,
foto: arch.

1872 po dlhé roky predsedom tornaľskej sporiteľne bol senior Zoltán Tornalyai a riaditeľom
Emil Lišsauer.1
Úverová banka (pôvodne sporiteľňa) v obci slúžila pre 1500 účastinárov (cena jednej
účastiny bolo 400 korún). Nové základné pravidlá schválilo Ministerstvo financií v roku
1925. Po I. svetovej vojne riaditeľom bol Andrej Baláž. Úverová banka od roku 1927 vstúpila
do I. Záujmovej spoločnej Bratislavskej Sporiteľne a obnovila činnosť filiálky v Ratkovej
a Rimavskej Seči a zároveň prijala predsedníctvo Slovenského bezpečnostného výboru.
Druhým peňažným ústavom bola Tornaľská banka, ktorá bola založená 13. februára
1910. Základné pravidlá schválila Súdna stolica v Rimavskej Sobote v tom istom roku.
Predsedom sa stáva zeman Bertalan Heveši, podpredsedom jeden najbohatší zeman župy –
Jozef Sentiváni.
Po Bertalanovi Hevešovi sa stáva predsedom Ivan Beélik z Nižných Valíc. Banka mala 3
000 účastinárov (cena jednej účastiny bola 200 korún, v máji stratila samostatnosť a stala sa
filiálka Legiobanky). Úverová banka v Tornali od roku 1934 je vysunutým pracoviskom

1

Záznam archívnych fondov Tornaľská sporiteľňa, Tornaľa (1920 – 1939 názov Tornaľský úverný ústav)
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Československej Legiobanky a odvtedy má pomenovanie Všeobecná úverová banka so
sídlom v Tornali.
V rokoch 1920 až 1926 pôsobila v Tornali i Rožňavská banka, ktorej vedúcim bol Jozef
Mach.
Zo slovenských bánk snáď najväčší význam má Tatra Banka, ktorá bola založená v roku
1925 v Tornali. Jej vedením poverili Adama Böda, ktorého ročný príjem bol 29 952 korún.
Tatra Banka pôsobila na Ružovej ulici (Hurbanovej).
Pravdepodobne skôr než od roku 1933 začala pôsobiť v Tornali Finančná požičovňa
s obmedzenou zodpovednosťou.
V rokoch 1939-1977 pôsobila v Tornali Roľnícka vzájomná pokladnica, Tatra banka,
ktorá mala troch zamestnancov (riaditeľom bol Ádám Bod, vedúcom oddelenia Jozef Mach
a administratívnou pracovníčkou Šarolta Kleinová). Hornomaďarská úverová banka – filiálka
v Tornali ukončila svoju činnosť 30. júna 1942. 1
Výstavba mesta
Maďarské železnice začali svoju výstavbu v 40. rokoch 19. storočia, ale severné oblasti
začali s výstavbou po všeobecnom vyrovnaní. Otáznym sa stáva zapojenie baníckeho
prostredia Gemera do Maďarských železníc. Výstavba železnice na našom území začala
v roku 1870.
Robil sa nábor na dobré zárobkové možnosti pre občanov národnosti slovenskej,
maďarskej, nemeckej, španielskej, poľskej a ukrajinskej. Robotníci zaplavili dolnú časť
doliny Slanej. Bývali vo veľkých drevených barakoch, alebo pod šírym nebom práve tam, kde
pracovali. Ich zásobovanie potravinami bolo slabé a nie div, že neskôr začína šarapatiť
cholera. Okresný lekár Dr. Ján Török, Andor Pázár a lekárnik Jozef Lipthay mohli robiť
čokoľvek, len aby nemocných izolovali, aby zachránili ostatných, ale väčšinou bezvýsledne.
Ani cholera netrvá večnosť a 20. apríla, hlavný lekár župy nahlásil predstaviteľom župy
v Plešivci, že cholera skončila. Z 9 624 nemocných zomrelo 4 451. V Tornali a v Králi
zomrelo 77 občanov. 2
Napriek hrozivým ťažkostiam a strádaniam 20. apríla po železničnej trati prešla prvá
malá súprava z Bánréve do Rožňavy, na ktorej sa viezol kontrolný výbor. Najväčšie oslavy
prebehli v Rožňave 1. mája 1874 ráno o 630 hodine sa pohol vlak z rožňavskej stanice
1
2

Zápisnica mestského zastupiteľstva č. 310/1940, 2189/1941
Rozsnyói hiradó 1874 2. vydanie č. 40 s. 2 (Archív v Rožňave)
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a poobede o 17oo hodine sa vracal z Bánréve späť so zastávkou v Tornali, kde ich vítali
oduševnení občania a nastúpili do takmer plných vozňov, aby sa zúčastnili osláv v Rožňave.
Zanedlho bol vydaný platný cestovný poriadok. Železnica v prvom rade slúžila na prepravu
nákladu a osobný vlak premával len dvakrát denne. Vetva z Rožňavy do Dobšinej bola
čoskoro hotová a 20. júla 1874 ju zaradili do štátnych železníc.

Obrázok 23 Železničná stanica, Foto arch.

Tornaľa patrí k mestám, ktorých historické centrum pochádza z obdobia uhorského
hospodárskeho rozmachu na prelome 19. a 20. storočia. V tomto čase vyrástlo takmer
celé priestranné námestie a budovy v okolitých uliciach. Predtým sa Tornaľa zaraďovala
k menším zemepanským mestečkám. Dodnes to dokumentuje niekoľko kaštieľov a kúrií
v meste i v pričlenených okolitých obciach.

Foto Portrét s.r.o.

Hlavné námestie bolo pôvodne veľkým trhoviskom. V druhej polovici 19. storočia, keď
sa Tornaľa stala okresným mestom na novopostavenej železnici z Bánréve do Rožňavy, na
ňom začali vyrastať dobové reprezentatívne budovy. Jednou z najväčších je poschodový palác
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miestneho zemepána Bartolomeja Hevessyho a hneď vedľa neho pošta v dome Júliusa
Fischera.
Azda najzaujímavejšou raritou nášho mesta bohatou na legendu je „hotel Biely kôň“,
ktorý bol prvou poschodovou stavbou v našej obci. Budovu pravdepodobne dal postaviť
Tornalyai v roku 1831. Neskôr budovu kúpil obchodník Móritz Reinitz.
Príležitostné trhy v obci sa konali naproti Veľkej reštaurácie zvanej Biely kôň (Fehér ló)
a ku nej patriacim dielňam nachádzajúcim sa na ľavej strane cesty smerujúcej do Rimavskej
Soboty. V najstarších mapách je tento priestor označený ako „obchodné miesto –
kereskedelmi hely) – označené na 39. parcele.

Obrázok 24 Biely kôň, Foto arch. 1831
Obr. 22 Biely kôň, foto: arch.
1913

Budova sa stala centrom kultúry v meste. Jeho názov sa viaže k viacerým legendám,
azda najzaujímavejšia hovorí o statkárovi z obce Barca. Podľa legendy prichádzal hrať karty
na bielom koni a aby ľudia videli, aký je veľký pán, po schodoch budovy vyšiel sediac na
koni. V jednu noc sa šťastie obrátilo proti nemu a v kartách prehral všetku svoju hotovosť
a majetky. Dokonca takmer zapredal aj svoju ženu.
Tornalčania na pamiatku pyšného pána, ktorý sa nechal na koni odviesť až na samotný
vrch poschodia, pomenovali veľký hostinec na hotel „Biely kôň“.
Výstavné budovy v secesnom či eklektickom slohu vyrástli aj na priľahlej Mierovej
ulici. Patrí medzi ne napríklad banka z konca 19. storočia či hotel, ktorého názov prezrádza
podobizeň bieleho koňa na priečelí. V podobnom duchu sú postavené i mnohé prízemné
rodinné domy na ďalších uliciach – napríklad Štúrovej, Kollárovej či Daxnerovej. Tornaľa
však existovala aj predtým, než dostala svoju súčasnú podobu. Dlhší čas ju ovládal rod
Tornallyovcov, ktorých s mestom spája i meno. Hlavné námestie bolo pôvodne veľkým
trhoviskom. V druhej polovici 19. storočia, keď sa Tornaľa stala okresným mestom na
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novopostavenej železnici z Bánréve do Rožňavy, na ňom začali vyrastať dobové
reprezentatívne budovy. Jednou z najväčších je poschodový palác miestneho zemepána
Bartolomeja Hevessyho a hneď vedľa neho pošta v dome Júliusa Fischera. Medzi základné
stavby Tornale patrí budova Mestského úradu, ktorá bola postavená v rokoch 1926–28.

Nakoľko bývalý kultúrny dom (Biely kôň) pre mesto sa javil historickou stavbou, v roku
1971 sa začalo s výstavbou nového kultúrneho domu s knižnicou, kinom a hotelom.
Po roku 1948 bola prevedená rozsiahla výstavba mesta. Bytová výstavba na uliciach 1.
mája, Škultétyho, Mierová, Poštová, Sídlisko Juh, v Králiku, postavená STS, ČSAD, Dom
služieb, Kultúrny dom, Dom smútku, úprava hlavného námestia (terajšie Námestie Európskej
kultúry a umenia). 1
Cestná doprava
Július Bajneczky ako prvý požiadal o povolenie na prepravu osôb, ktoré obdržal
1. marca 1926. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 18. apríla 1916 pravidlá cestovného na
prepravu jednej osoby zo železničnej stanice do centra obce, alebo späť za 10 korún. Po
štátnej ceste s výnimkou obecnej za 2 koruny, po iných cestách 2,50 korún museli zaplatiť
cestujúci. V nočných hodinách od 21. do 5. hodiny rannej za každý km sa zvyšovala cena
o 50 %. Pri viac ako 25 km a viac trvajúcej 2 hodinovej čakacej doby prislúchalo taxikárovi

1

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.79/2007 o premenovaní hlavného námestia na Námestie Európskej
kultúry a umenia z 29. marca 2007
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za každú hodinu 10 korún, na kratších cestách ako 25 km po prvej čakacej hodine museli
zaplatiť ďalších 10 korún taxikárovi. Najvyššia dovolená rýchlosť bola 10 km/hodinu. 2
V roku 1926 požiadal druhý podnikateľ povolenie na prepravu osôb autobusom medzi
Tornaľou a Bánréve, ale nebolo mu vydané povolenie. Neskôr sa pokúša otvoriť autobusovú
prepravu medzi Tornaľou a Ratkovou. Koncesionárske povolenie obdržal v roku 1927 na
jedno spojenie medzi Tornaľou a Kráľom. 6. júna 1927 obdržal Vidor Blicz povolenie na
prepravu osôb medzi Tornaľou a Ratkovou. Od 1. júla 1927 O. Schedlbauer zaviedol
autobusové spojenie medzi Tornaľou a kúpeľmi v Strelniciach (Lévarte). Týždenne 3 krát
premával tento spoj. Na dennú prepravu dvakrát stál lístok 15 korún a dalo sa zabezpečiť
i predplatné v kníhkupectve u Hermana Friedmana, alebo u Františka Genšela v lahôdkach.
Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že cestná doprava začala
fungovať v celom okrese v roku 1927.
Lučenecká IMCA v Tornali v roku 1927 organizovala prvú autoškolu. Skúšky sa konali
8. septembra 1927, na ktoré sa prihlásilo 76 účastníkov. Skúšobný komisár bol z Bratislavy
a vodičské oprávnenie dostalo 67 frekventantov. Účastnícky poplatok bol 100 korún pri
zápise a na konci ukončenia autoškoly museli zaplatiť ešte 450 korún. 1
Po II. svetovej vojne veľké zmeny priniesla pre mesto a región i cestná doprava. Mesto
leží na hlavnej ceste spájajúcu Zvolen – Košice a spájajúcu Rožňavu – Miškolc v MR.
Osobná i nákladná cestná doprava postupne sa rozrastala a existujúca hlavná cesta cez mesto
ťažko znášala postupný nápor. Preto dôležitú úlohu zohral návrh odklonenia tranzitnej
dopravy obchvatom.
Úsek R2 Tornaľa obchvat má dĺžku 10,70 km. Jeho sprevádzkovaním sa odklonila
z centra mesta najmä tranzitná doprava v smere východ-západ, ako aj v smere na hranicu
Slovenska s Maďarskom. Dodávateľom stavby bola spoločnosť Doprastav so zmluvnou
cenou 1,65 miliardy Sk. Financovanie obchvatu Tornale bolo zabezpečené zo štátneho
rozpočtu a úveru Národnej diaľničnej spoločnosti.

2
1

Zápisnica mestského zastupiteľstva z 18. apríla 1916
Archívny záznam mestského zastupiteľstva z roku 1927, s. 3
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Postavený je v polovičnom profile. Súčasťou stavby boli dve mimoúrovňové križovatky
(s cestou I/67 a cestou I/50). Na trase R2 sa nachádza 11 mostov s celkovou dĺžkou 0,37 km
a 2 mosty nad R2 na mimoúrovňových križovatkách. Nahradil cestu I/50 prechádzajúcu cez
Tornaľu. Ročná priemerná denná intenzita v roku 2005 na ceste I/50 v Tornali dosahovala
7 178 vozidiel za 24 hodín (v roku 2000 dosahovala 5 455 vozidiel za 24h). Tento úsek
predĺži trasu medzi Rimavskou Sobotou a Rožňavou oproti existujúcej ceste I/50 o 0,2 km.
Podľa Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest z 21.2.2001 mal byť úsek
spojazdnený v roku 2005. Výstavba začala v septembri 2003. Úsek uviedli do prevádzky
4. decembra 2006.

Obrázok 25 Uvedenie Obchvatu R2 do prevádzky, foto: Mesto Tornaľa
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Zdravotníctvo
Pred rokom 1848 sa o zdravie obyvateľov staral Dr. Balus Károly Lajos, o ktorom vieme
zistiť len toľko, že na cintoríne sa nachádza jeho náhrobný kameň s epitafom: „Tu odpočíva
vznešený Balus Károly Lajos, verný manžel a láskavý otec, sebaobetavý lekár, ktorý v práci
druhých zachraňoval a seba zatratil“. Zomrel 14. februára 1848. 1
Príčiny jeho smrti opisuje Dr. Ján Török v Rozsnyói hiradó v roku 1874. Ako príčinu
uvádza, že bol infikovaný chorobou pacientov, ktorých liečil. Od roku 1867 lekárom občanov
Tornale a okolia je Dr. Ján Török, ktorý popri svojej práci sa zaoberal vedeckým výskumom
a napísal veľa publikácií o výsledkoch výskumu. V tom istom období tu pôsobil chirurg Pazár
Andor ako lekár kúpeľov.
V roku 1848 začína svoju prevádzku lekáreň, ktorú postavil Jozef Liptay na hlavnej
ulici. Okrem neho lekárnikmi boli Urszinyi Zsigmond, Gedeon László a Lissauer Emil. 2
Na základe uznesenia 16/4/137 zastupiteľstva mesta Tornaľa zo 16. októbra 1892 pod
vedením Jána Borzyho sa iniciovala výstavba nemocnice. Projekt výstavby nemocnice
predložil Tornallyay Zoltán, ktorý s nadšením prijali zástupcovia mesta. roku 1919 sa
dostáva nemocnica do rúk vojska. V tom čase najbližší zubný lekár sa nachádzal v Miškolci,
preto túto službu vykonával holič Makkai Zoltán vo svojom holičstve. V archívnych
záznamoch sa nenachádza ani jeden záznam o prípadnej infekcii. Počas II. svetovej vojny
zranených privážali z okolia do časti hotela v obecnom dome a mŕtvych pochovávali na
námestí, kde sa nachádza pomník padlých. Tak, ako sa menili dejiny mesta, menila sa aj
funkcia zdravotného zariadenia. V terajšej poliklinike sa nachádzala aj pôrodnica. Od roku
1945 vo funkciách lekárov sa po dnešný deň vystriedalo množstvo lekárov, ktorým môžeme
ďakovať za ich starostlivosť o naše zdravie. Len okrajovo spomeniem niektoré mená: MUDr.
Gömöri, MUDr. Vincze, MUDr. Lényi, MUDr. Farkašovský, MUDr. Šédli, MUDr. Figna,
MUDr. Hanžl, MUDr. Kamenský, Dr. Čefo, MUDr. Győrfi, MUDr. Klein, MUDr. Rozložník,
MUDr. Batta, MUDr. Fronek, MUDr. Weber, MUDr. Knižka, MUDr. Géreczová, MUDr.
Hubáček, MUDr. Vidinský, pôrodná asistentka Igazová a Győrfiová a ďalší, ktorí už
odpočívajú svoj večný spánok. Poliklinika poskytovala komplexné služby v miestnej časti
Starňa, kde bolo doliečovacie lôžkové oddelenie. V meste sa nachádza už 5 lekární.

1
2

Citát z náhrobného kameňa
Zápis podžupana Krajský štátny archív listov Ž-G-Mh-II, 1978/1875
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Školstvo
Najstaršou školou v Tornali bola kalvínska
ľudová škola, v ktorej sa pravidelne vyučovalo
od roku 1643. Do 50. rokov 19. storočia na
škole vyučovali adepti duchovného stavu.
Platila totiž zásada, že sa nikto nesmie stať
kňazom a iným cirkevným hodnostárom, kým
nebol učiteľom. Budúci farár, dekan a pod.
mal

Obrázok 26 Budova kalvínskej školy,
foto: arch. (1861)

na základe vlastných skúseností

poznať prácu, starosti a život školy, ktorej sa neskôr z povinnosti úradu a funkcie duchovného
stal inšpektorom. Od školského roku 1858/59 sa na všetkých školách, ktoré patrili kalvínskej
cirkvi, začalo učiť podľa učebných plánov Jozefa Árvayho a Jána Antaffyho, profesorov
z Blatného Potoka. O tom rozhodlo zasadnutie predstaviteľov seniorátu, ktoré sa konalo
24. a 25. marca 1858 v Tornali. V tom čase kalvínske školy na území župy boli rozdelené do 8
obvodov a k obvodu Tornaľa patrilo 8 škôl.
Kalvínska škola v Tornali mala 6 ročníkov, do roku 1892 vychovávala dievčatá
i chlapcov, do roku 1894 ju navštevovali aj školopovinné deti zo susedných obcí (Starňa
a Králik). V roku 1890 sa cirkev rozhodla vychovávať vo svojej škole len chlapcov.
Rozvojom obce narastal počet žiakov a cirkev nemala dostatok prostriedkov na rozširovanie
školy, preto sa musela rozhodnúť v prospech chlapcov.
Budova školy pochádzala z roku 1861, prebudovali ju v roku 1907 a súčasne pristavili
k nej novú, na tie časy modernú učebňu a starú pričlenili k bytu učiteľa. V tom čase vo
všetkých školách v Tornali bol vyučovací jazyk maďarský. Školu navštevovalo v rokoch
1898-1908 priemerne 45 žiakov. Vyučujúcimi boli: od roku 1880-1928 učil Juraj Litkey. Pod
jeho vedením pôsobil cirkevný spevokol. Staral sa o obecnú ľudovú knižnicu, ktorá pred
rokom 1908 mala 185 kníh. Medzi ďalších učiteľov patrili – Ľudovít Demeter, Jozef Beke,
Štefan Kállay, Jozef Szabó, Daniel Szalóczy, Adolf Fükő, Ľudovít Ujvári, a Martin Nagy.1
Rozhodnutím o zrušení spoločnej školskej výchovy chlapcov a dievčat na kalvínskej
škole sa situácia veľmi zmenila, pretože bolo potrebné postarať sa o výchovu dievčat. Župná
vrchnosť nariadila obci zriadiť obecnú dievčenskú školu. Dňa 8. decembra 1891 sa konalo
spoločenské zasadnutie zastupiteľských zborov obcí Tornaľa, Starňa a Králik. Cieľom
zasadnutia bolo získať podporu Starne a Králika na založenie spoločnej dievčenskej školy.
1

Historia domus Tornaljaensis - 1858
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Z Peštianskej obchodnej banky obec Tornaľa získala pôžičku 22 000 forintov na odkúpenie
domu na vnútornom trhovisku od dedičov J. Firsicha a Lissauerovcov. Tento dom dala obec
rozšíriť a prestavať na mestský dom a zo starého obecného domu na hlavnej ulici po
stavebných úpravách zriadila dievčenskú školu. Obecná dievčenská škola začala fungovať od
októbra 1902 a mala 4 ročníky a 40 žiačok. Riaditeľkou a zároveň učiteľkou bola Júlia
Polgáriová.
Rímsko-katolícku školu v Tornali podľa História domus Tornaljaensis založil Gedeon
z rodu Tornalyayho v roku 1802. Pred rokom 1887 bola umiestnená v rôznych prenajatých
miestnostiach. V rokoch 1898 až 1908 ju navštevovalo v priemere 60 žiakov.
Okrem uvedených škôl existovali školy: židovská, v ktorej učil Jakab Weisz a Zoltán
Deutsch. Škola mala 2 učebne. Od 1. septembra 1900 sa začalo vyučovať v novej modernej
škole na Železničnej ulici. Charitatívny spolok izraelitských žien každý rok ošatil 10
najchudobnejších žiakov školy. Obecnú učňovskú školu vydržiavala obec z pravidelnej
štátnej podpory.
Organizátorom školy bol profesor meštianskej školy v Gemeri Samuel Weiszer.
Vyučovanie sa začalo v roku 1889. Od roku 1904 prevzal funkciu riaditeľa a učiteľa
J. Litkey. V učňovskej škole sa mali možnosť vyučiť remeslám: kolár, holič, kaderník, stolár,
krajčír, obuvník, mäsiar, klampiar, kováč, tesár, mydlár, mlynár, povrazník, zámočník, pekár,
hodinár a murár. Školu navštevovalo viac ako 50 učňov. Škola zanikla 1. mája 1916.
Súkromnú škôlku otvorila diplomovaná učiteľka Róza Kunová v roku 1897. Založením
ďalších cirkevných a obecných škôl pribúdali v Tornali aj učitelia, ktorí sa prihlásili
k regionálnym

stavovským

organizáciám.

Všeobecný

spolok

učiteľov

Gemersko-

malohontskej župy vznikol v roku 1843. Ďalším spolkom učiteľov bol Spolok kalvínskych
učiteľov založený v roku 1843.
V roku 1928 bola postavená Jubilejná škola na ulici Daxnerovej. V tejto škole sa
vyučovalo v slovenskom jazyku. Prvým učiteľom školy sa stal Pavel Eugler. Zásluhu na tom,
že vznikla táto škola mal vtedajší spolok „Sloboda“. V roku 1933 vznikla na území mesta
meštianska škola na Hurbanovej ulici. Jej prvým riaditeľom sa stal neskorší docent Univerzity
Komenského Ján Chrapan.
Pre Tornaľu v historickom roku 1938 sa nový školský rok síce začal v septembri, ale pre
mobilizáciu a ďalšie dôvody sa vyučovanie prerušovalo a plynulo pokračovalo až od konca
kalendárneho roka, ale už za zmenených politických podmienok. Pokračovalo sa vo
vyučovaní na tých istých školách, ktoré pôsobili v rokoch existencie ČSR. Kalvínska škola
v roku 1940 mala 51 žiakov a jej riaditeľom bol Gabriel Simon. Rímsko-katolícka ľudová
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škola tiež ostala v pôvodnej budove. V roku 1939 ju navštevovalo 94 žiakov, v roku 1940
110 žiakov (37 dievčat a 73 chlapcov). Riaditeľom tejto školy bol Ján Jandruszák a učiteľmi
F. Kádár a G. Kolárcsiková. Obecnú ľudovú dievčenskú školu navštevovalo 63 dievčat v roku
1939 a v ďalšom roku 61 dievčat. Štátna ľudová škola (predtým slovenská) fungovala ako
čiastočne maďarská pod vedením Alexandra Remányiho. V roku 1940 navštevovalo štátnu
školu 10 dievčat a 22 chlapcov.
Židovskú základnú ľudovú školu na Železničnej ulici v roku 1939 navštevovalo 70
žiakov a v roku 1940 navštevovalo 73 žiakov, jej riaditeľom bol Samuel Groszmann
a učiteľmi Šarolta Braunová, Zoltán Deustch.1

Obrázok 27 Židovská základná ľudová škola, foto: arch. 1907

Koncom mája 1944 v súvislosti s deportáciou židovského obyvateľstva prestala
existovať škola tejto náboženskej obce.
Na pustatine Vašaš bola v decembri 1938 školopovinných 32 detí, všetky mali
materinský jazyk slovenský. Na tejto škole sa od odchodu učiteľa počas mobilizácie
nevyučovalo. Až 14. marca 1939 školský inšpektor vyzval obvodného notára, aby urýchlene
nahlásil, akého náboženstva má byť učiteľ, ktorý je schopný vyučovať po slovensky.
Ministerstvo náboženstva a školstva vymenovalo dekrétom zo dňa 15. apríla 1939 za učiteľa
na Vašaš Tibora Viktora Pappa z Novohradu. Na tejto škole sa vystriedali ďalší učitelia Tibor
Vasilcsin a Ladislav Mészároš. Školu navštevovalo 20 žiakov (17 chlapcov a 3 dievčatá).2

1
2

Listáreň mesta č. 4262/1943
Listáreň mesta č. 59/1939
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Štátna meštianska škola pokračovala vo vyučovaní žiakov pod vedením riaditeľa
Ľudovíta Broszmana. Okrem riadneho denného štúdia na škole bolo pomerne rozvinuté
externé štúdium od školského roku 1939/1940 a školského roku 1941/42 bolo až 46
úspešných externistov.
Po skončení II. svetovej vojny vyučovanie v skutočnosti sa začína 6. septembra 1945,
nakoľko riaditeľ štátnej občianskej školy Július Bolfík vypísal dodatočný zápis do školy.
Začalo sa vyučovanie i v štátnej ľudovej škole, ktorej riaditeľom bol Ján Ziman. V obidvoch
školách bol vyučovací jazyk slovenský.
1. IX. 1948 otvorilo pod vedením riaditeľa Eduarda Kovalčíka v našom meste svoje
brány i gymnázium, v ktorom bolo 40 študentov.

Obrázok 28 Budova gymnázia z roku 1948, foto: arch.

V decembri 1949 sa riaditeľom stáva Toporcel.
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1. septembra 1953 sa pri Jedenásťročnej strednej škole s vyučovacím jazykom
slovenským otvára v Tornali prvá trieda s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá
v skutočnosti začína svoju prevádzku až koncom októbra. Triednym v tejto triede bol Ľudovít
Pákozdy. Riaditeľom školy bol Ladislav Hricovíny. Vyučujúcimi v triedach s vyučovacím
jazykom maďarským boli: Magda Csernovská, Tomáš Zsámbok, Ján Czíczer, Bertalan
Pazderák a Milan Brusničan.

Až do roku 1957 je činnosť gymnázia poznamenaná neustálym sťahovaním sa z jednej
budovy do druhej. 1. septembra 1957 je slávnostne odovzdaná budova Základnej školy na
ulici Škultétyho, v ktorej začína svoju činnosť i Jedenásťročná stredná škola.
V roku 1961 dochádza ku zmenám v riadení školy, odčlenila sa stredná škola od
základnej školy. Neustálym sťahovaním a vplyvom zmien v riadení školy sa mnohé
písomnosti zničili, preto podrobné dejiny školy je možné len ťažko definovať.

V roku 1975 malo ako prvé dvojjazyčné gymnázium už 318 žiakov. História školy je
poznamenaná spájaním, rozdelením a znovu spojením obidvoch vetiev, zmenou v názve
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strednej školy a neustálym bojom o existenciu v našom meste. Chod školy riadil PhDr.
Vojtech Gyömbér.
Život školy bol poznamenaný rôznymi štátoprávnymi zmenami, ale i striedaním
riaditeľov a vyučujúcich. Každý z nich vniesol do života svoje osobitosti s cieľom dosiahnuť
čo najlepšiu úroveň vzdelávania a úspešnosti absolventov Gymnázia v Tornali.
Od roku 1986 škola rozvíja svoju činnosť v terajšej budove, prevzatej po bývalej SPTŠ a
budovy MŠ.

Obrázok 30 Gymnázium, Gimnázium Tornaľa, Foto arch. školy

28.augusta 1989 sa riaditeľom školy stáva Árpád Viczén do 1. septembra 1996 kedy sa
riaditeľkou školy stáva Mgr. Anna Rojíková. Škola mala 12 tried a 207 žiakov v triedach
štvorročného a osemročného gymnázia.
1.apríla 2001 sa novým riaditeľom školy stáva Mgr. Paul Viliam Galo. Škola v tomto
období zápasí s nedostatočnou priestorovou vybavenosťou. Problémy vyriešil súčasný stav
budovy – po rozsiahlej rekonštrukcii školy v roku 2004 a vybudovaním multifunkčného
ihriska. Škola sa úspešne zapojila do projektu Socrates.
1. júla 2011 sa riaditeľkou školy stáva Mgr. Dana Kišfalušiová. Školu navštevuje 161
žiakov. Napriek klesajúcemu počtu žiakov úspešná reprezentácia gymnazistov na okresných,
krajských a celoslovenských olympiádach, súťažiach a športových súťažiach i na rozmanitých
projektoch dokazuje, že zodpovedná a svedomitá práca pedagógov prináša svoje ovocie,
rozvíja talent i schopnosťi žiakov. V súčasnosti realizujeme projekt OP Vzdelávanie s názvom
„Modernizáciou vzdelávacieho procesu k úspechu na trhu práce.“
V súčasnosti je v meste slovensko-maďarské gymnázium, aj osemročné gymnázium, od
roku 1986 – škola rozvíja svoju činnosť v terajšej budove, prevzatej po bývalej SPTŠ
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a budovy MŠ. Nedostatočnú priestorovú vybavenosť školy vyriešil súčasný stav budovy – po
rekonštrukcii.
Až v roku 1958 bola postavená dnešná budova Základnej školy na ulici Škultétyho,
v ktorej začínala svoju činnosť i Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom
maďarským pod vedením Gézu Balázsa. Školský rok 1958/1959 sa začal s oneskorením až
15. septembra 1958. Oneskorenie bolo spôsobené meškaním dokončovacích prác.

Obrázok 31 Budova ZŠ P.J. Šafárika v Tornali, Foto: Portrét s.r.o.

V roku 1961 – dochádza ku zmenám v riadení školy, odčlenila sa stredná škola od
základnej školy. Neustálym sťahovaním a vplyvom zmien v riadení školy sa mnohé
písomnosti zničili, preto podrobné dejiny školy je ťažko možné definovať. V roku 1975 –
malo ako prvé dvojjazyčné gymnázium už 318 žiakov. História školy je poznamenaná
spájaním, rozdelením a znovuspojením obidvoch vetví, zmenou v názve strednej školy
a neustálym bojom o existenciu v našom meste. V jednej budove sa tiesnilo Gymnázium, ZŠ s
vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Svojimi
priestormi nepokryla požiadavky na počty žiakov a študentov, preto zvyšok tried ZŠ
s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským bol roztrúsený v rôznych provizórnych
miestnostiach po meste. Život v nej je poznamenaný rôznymi štátoprávnymi zmenami, ale
i striedaním riaditeľov a vyučujúcich.
8. októbra 2005 sa v priestoroch ZŠ P.J.Šafárika uskutočnilo odhalenie busty Karola
Kuzmányho (evanjelického farára, spisovateľa, národného dejateľa, superintendanta ECAV
a prvého podpredsedu Matice slovenskej) v spolupráci s Maticou slovenskou, Miestnym
odborom Matice slovenskej a Mestským úradom v Tornali.
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V roku 1958 bola v Tornali zriadená i stredná poľnohospodárska technická škola
a poľnohospodárske odborné učilište.
V roku 1980 bola postavená základná škola F. Kazinczyho pre žiakov s vyučovacím
jazykom maďarským, ktorú navštevuje približne od 800-900 žiakov.

Obr. 32 Základná škola F. Kazinczyho, foto: Portrét s.r.o.

Predškolská výchova je zabezpečovaná v troch materských školách, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: materská škola na ulici Školská č. 4 - 6 triedna (vyučovací
jazyk slovenský a maďarský), materská škola na ulici Pri Majeri - 2 triedna (vyučovací jazyk
slovenský a maďarský) a materská škola na ulici Rožňavská 12/24 - 1 triedna (vyučovací
jazyk slovenský). V meste sa nachádza základná umelecká škola a centrum voľného času, tiež
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Obr. 33 Materská škola na ulici Školskej 6 v Tornali, Foto: Portrét s.r.o.
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Obyvatelia Tornale
Obyvatelia Tornale sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami. Počet obyvateľov
Tornale, s mestskými časťami Starňa, Behynce a Králik, sa už dlhšie ustálil na hranici 8000.
Z dvoch tretín ho tvoria občania maďarskej národnosti a jednu tretinu Slováci a občania iných
národností. V roku 2008 bol počet obyvateľov 7 888, z toho 4086 žien a 3802 mužov.
Tabuľka 1 Počet obyvateľov Tornale v rokoch 1920 – 2008
rok

1920

1930

1938

1980

1986

1988

1996

2001

2008

poč. obyvateľov 1789 2607 3255
Zdroj: Štatistické údaje z matriky mesta

5555

7877

7934

8486

8121

7888

Tabuľka 2 Počet obyvateľov Tornale podľa vyznania z roku 2001
Vierovyznanie
Rímsko-katolícke
Evanjelické a.v.
Gréckokatolícke
Reformované
Pravoslávne
Jehovistické
Ateisti
Čs. Husitské
Nezistené
Spolu

Spolu
4 070
558
90
1 618
10
199
1 364
1
211
8121

%
50,11
6,88
1,11
19,92
0,13
2,45
16,79
0,02
2,59
100,00

Graf 1 Počet obyvateľov Tornale podľa vyznania
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DEJINY CIRKVÍ V TORNALI
Dejiny Reformovanej kresťanskej cirkvi v Tornali
Kostol Reformovanej cirkvi v Tornali má približne 500 rokov.
Bol vybudovaný ešte v časoch pred reformáciou. Strop a horná časť
pre organ je z roku 1768. Organ je z roku 1868.
V jednej notárskej zápisnici napísal dekan Pavel Nagy, že keď
bol v Tornali maďarský historik Florián Romer, vyhlásil, že
kalvínsky kostol postavili v období kráľa Mateja. O tomto však
nenájdeme žiadny historický záznam. Nepodporí to ani ústne
podanie, že ho postavili husiti. To, že existencia kostola je známa ešte
pred reformovaním cirkvi potvrdzuje skutočnosť, že stavba stála

Obr. 34 Kostol ref.cirkvi
Foto: J. Húšťava 2012

pôvodne ako katolícky kostol.
Počas renovácie v rokoch 1936 – 1937, keď bola zo
všetkých strán odstránená vakovka, sa na viacerých miestach
našli zlomky freskových malieb. Na viacerých miestach boli
čitateľné nápisy s gotickými písmenami, napríklad nad
organom. Potvrdzuje to riešenie pôdorysu, ale i pomerne hrubé steny a podporné piliere.
Počas prevádzania opráv pod obitou omietkou odhalili úlomky fresiek. Na mnohých miestach
boli čitateľné gotické nápisy, napríklad nad organom. Na protiľahlej strane katedry sa našlo
niekoľko latinsko-biblických citátov. Na južnej časti stien objavili kríž (tzv. Kruhový kríž),
ktorý je charakteristický pre stredovek, v strede kružnice sa nachádza jednoramenný kríž).
Bezprostredne za kazateľnicou bola viditeľná vstupná časť sakristie z tesaného kameňa.
Na kostole boli vykonané väčšie opravy v roku 1768. Okná na južnej strane zväčšili na
pôvodný stredoveký tvar a potom už len 3 úzke gotické okná potvrdzujú minulosť. Jedno nad
veľkou galériou z južnej strany, dve nad malou galériou za organom, dodnes majú zachovaný
pôvod. Projekty rekonštrukcie zhotovil Zoltán Tornalyay, práce organizoval a viedol Ladislav
Kiss. Pri prácach sa našli predreformačné stopy existencie kostola. Pri odstraňovaní vrstiev
omietok a malieb sa objavili latinské nápisy a tzv. grécke kríže.V kostole sa nachádzajú dve
rodinné hrobky, jedna patrila rodu Tornalyayho. V kostole nachádzajúce sa truhly z roku
1823 premiestnili do postavenej rodinnej hrobky za kostolom. Na druhej hrobke na jednom
pohári poslednej večere je čitateľné, že patrila rodine Ivočovcov.
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Medzi najstaršie predmety kostola patrí kazateľnica z roku
1606. Strop a dve galérie pochádzajú z roku 1768 a v tom istom
čase bola postavená horná baroková časť starej veže. V roku 1893
bola

veža

prestavaná.

a pravdepodobne

i galéria

Organ

pochádza

z roku

1868

organa.

V rokoch

1936–37

boli

prevedené opravy, pri ktorých obidve galérie boli spevnené
železobetónovou podlahou. Vtedy pristavali i schody vedúce na
galériu, aby sa na ňu nevychádzalo z kostola ako predtým, ale
z veže. Postavili nový hlavný vchod do kostola. Pri vchode na
Obrázok 35 Kazatelnica

vnútornej strane vežového vchodu boli dve veľké diery. Tieto slúžili
na to, že kostol poskytoval bezpečné útočisko pre občanov

a z vnútornej strany obrovskými žrďami zatarasili vchod, aby sa ubránili pred útokom
rôznych hord.
Aká veľká bola obnova, taká veľká bola i oslava 9. mája 1937 pri vysviacke kostola.
Obnova stála viac než 130 000 korún. Obnovený a skrášlený kostol si uchoval svoje
stredoveké prvky a v tento deň sa vrátilo právo bohoslužieb kostolu. Vysviacku vykonala
Dr. Magdaléna Šándorová – biskup.
Veľký zástup ľudí sa zhromaždil o 9 hodine pred bránami kostola. Ten v mene
tornaľskej kalvínskej cirkvi pozdravil biskupa Arpád Kövér – miestny duchovný, v mene
gemerskej reformovanej cirkvi dekan Pavel Albonczi, v mene dievčenského kalvínskeho
zboru Ella Bašová, v mene kalvínskej mládeže Ladislav Kövér a v mene evanjelickej cirkvi
Vojtech Mayer – duchovný. Pod znením zvonov sa premiestnili veriaci do priestorov záhrady
kostola, kde zaspievali chválospev a po ňom Zoltán Tornalyay, hlavný správca, odovzdal
kľúče od kostola biskupke Dr. Magde Šándorovej, ktorá po prečítaní biblie otvorila kostol,
prečítala modlitbu vysviacky. Slávnostný príhovor mal dekan Bertalan Kováč. Pred a po
modlitbe spieval mužský zmiešaný zbor pod vedením
Gabriela Šimona, miestneho kalvínskeho učiteľa.
Potom odhalili niekdajšiemu miestnemu duchovnému
Samuelovi Tataimu – mučeníkovi z galejí, pamätnú
tabuľu na stene kostola. Po vysviacke oboznámil
s dejinami obnovy kostola prítomných Arpád Kövér.
Rekonštrukcia bola prevedená podľa stavebných
plánov hlavného inžiniera Zoltána Tornallyayho.
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Obrázok 36 Budova bývalej knižnice
reformovanej cirkvi z roku 1825,
foto: arch

Vedľa kostola sa nachádzala knižnica reformovanej cirkvi. Medzi prvých, ktorí navrhli
zriadenie cirkevnej knižnice, patrí Nyíri Mihály kňaz z Ruminiec.
Svoj návrh predniesol 7. sptembra 1824 na zasadnutí reegionálnych cirkevných
hodnostárov. Vdova po Tornalyaymu ponúkla na umiestnenie kníh jendu miestnosť, ktorá sa
nachádzala na dvore reformovanej cirkvi a bola postavená nad kriptou rodiny Tornaljovcov
v roku 1825. Knižnicu prevzal duchovný Berzsi Mihály 24. augusta 1825. Ako prvá Judita
Tornalyay darovala 567 zväzkov kníh z rodinnej kižnice, ďalej duchovný Berzsi Mihály
daroval 535 zväzkov. Medzi ďalšími, ktorí prispeli do zbierky kníh patrili: Boros Szamule –
192 zväzkov a Szilasi F., Szeremely Cs., Ábrahám, Kijári István, Somodi János, Batta Bálint,
Szabó J., kňaz a spisovateľ Tompa Mihály, ktorý pôsobil v Tornali v rokoch 1846-1849.
Zhromaždilo sa takmer 2 500 kníh, ktoré usporiadali podľa tematiky (prírodné vedy, beletria,
dejiny, cirkevná literatúra, učebnice a ďalšie tlačivá a denná tlač). Knižnica okrem
vymenovaných kníh mala množstvo cenných listín, tlačív, rukopisov. Knihy boli písane
v jazykoch:

latinskom,

gréckom,

nemeckom,

hebrejskom

a maďarskom.

Medzi

najoduševnenejších knihovníkov patril dekan Nagy Pál, ktorého v roku 1872 zvolili za
miestneho kňaza. Až do svojej smrti sa príkladne staral o knižnicu. Vďaka jeho iniciatíve sa
začali zhromažďovať diela a rukopisy Mihálya Tompu.
Poslednú inventúru knih zaznamenali 23. apríla 1929. Po nej mimoriadne cenné zbierky
premiestnili do pancierovej skrine sporiteľne, neskôr ich preniesli do Rimavskej Soboty.
O ďalšom osude týchto cených zbierok nič nevieme. Samotný Nagy Pál počas tridsiatich
rokov aktívne sa zúčastňoval na cirkevnom živote obce a spoločnosti. Po jeho smrti začína
knižnica chátrať. Nasledujúci duchovní nevenujú knižnici potrebnú pozornosť. Medzi
návštevníkmi knižnice v tom čase môžeme nájsť v prvom rade kňazov, učiteľov, ale
i občanov mesta. 1
Počas II. svetovej vojny vo vnútri kostola táborili vojaci. V tom čase bola poškodená
katedra, ktorá tvorí najstaršie zariadenie z kostola z roku 1606. Zároveň bolo poškodené aj
operadlo krajnej lavice. Následne začali s ničením rezieb. Po tomto poľutovaniahodnom čine
ich veliteľstvo premiestnilo. V roku 1944 zasiahol granát severnú stranu veže, vzniknutá
škoda však bola bezvýznamná. Vo veži sa nachádzajú dva zvony, jeden malý a veľký. Veľký
zvon bol odliaty v Bratislave v roku 1972 a v roku 1974 bol vysvätený spolu s kostolom,

1

FRÁK, G. Historické knižnice v Gemer-Malohonte. 1996, s. 157-165
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ktorý z vnútornej i vonkajšej strany bol vymaľovaný. Na veži vidieť i jedny hodiny, ktoré žiaľ
nie sú funkčné, nakoľko sa poškodili počas II. svetovej vojny.
V kostole sa nachádza 411 miest na sedenie. Bočné strany lavíc zdobia farebné ľudové
motívy. Bohoslužobné nádoby pochádzajú zo 16.–17. storočia. Najnovšie opravy boli
vykonané v roku 1992, kedy kostol a okolie dostalo nový vzhľad. Boli vymenené staré lustre
za nové krištáľové, ktoré nezdobili dlho kostol, lebo z nich ukradli 2 kusy, preto museli
namontovať predošlé. Po týchto prácach opäť nasledovala vysviacka kostola. V roku 2008
bola prevedená oprava fasády a oplotenia kostola. Cirkevný zbor v Tornali má 1 300
cirkevníkov a filiálky v Starni 58 cirkevníkov, v Gemeri 39 a vo Včelinciach 24 cirkevníkov.

Dejiny Katolíckej cirkvi v Tornali

O počiatkoch katolíckej cirkvi v Tornali vieme veľmi málo. Kazateľ reformovanej cirkvi
Bíró Mátyás iniciatívne bojoval za to, aby gotický kostol pridelili veriacim reformovanej
cirkvi. V roku 1937 pri rekonštrukčných prácach kostola objavili hrob, v ktorom bol
pochovaný katolícky kňaz, jeho oblečenie bolo dobre rozoznateľné a potom hrob hneď
zakryli.
V katalógu Petra Pázmánya z roku 1629 sa nachádza zápis, kde Tornaľa je uvedená ako
katolícka farnosť. Podľa cirkevných záznamov z Rožňavy jeden člen rodiny Tornalyayho
Gedeon neskôr prestúpil z reformovanej cirkvi do katolíckej a v tom čase sa stal kňazom
založenej farnosti v Rožňave. Zomrel v roku 1802. Jeho rodina založila katolícku školu
a vložila ako hotovosť 22 000 forintov na výpomoc tejto škole. Škola začala exitovať
v prenajatom dome. Nová budova školy bola postavená v roku 1880 (terajšia budova ZUŠ).
V tom čase na niekdajšom trhovisku sa nenachádzal ani jeden dom. Bola tam oráčina
a budovu postavili v jej strede. Pozemok kúpili od zemepána Bertalana Hevessyho, ale
zaplatili zaň len polovicu a z toho dôvodu nebol pozemok prepísaný na cirkev. V roku 1900
po zaplatení druhej polovice ceny bol prepis prevedený.
Podľa kanonických záznamov z roku 1814 zo Včeliniec bolo len 70 rím. katolíkov,
ktorých počet sa 20 násobne zväčšil.
V roku 1900 na zasadnutí katolíckych učiteľov Tornaľského okresu jeden učiteľ navrhol,
že nasledujúce zasadnutie by malo byť vo Včelinciach, nakoľko Tornaľa nemá katolícky
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kostol a nemôže sa vykonať zasadnutie podľa predpisov – s vykonaním svätej omše. Pobúrení
zástupcovia z Tornale navrhli postavenie katolíckeho kostola. 1
Vytvorila sa stavebná komisia, ktorá mala jedinú úlohu zistiť, či existujú zodpovedné
možnosti na výstavbu s obmedzenými rozpočtovými financiami. Na čele komisie bol farár
Koloman Draveczky.
Na splnenie ušľachtilého cieľa zaslali žiadosť na organizovanie celoštátnej zbierky do
významným osobnostiam všetkých katolíckych farností. Obecní zástupcovia vyhľadali
vtedajšieho cirkevného ministra, ktorý poskytol 20 000 korún na výstavbu kostola. Do roku
1914 sa vyzbieralo 40 000 korún v hotovosti, ale mnohí chceli pomôcť so stavebným
materiálom. Medzi nimi bol napríklad gróf Seréni z Putnoku, ktorý ponúkol tehly vyrobené
v jeho tehelniach. Knieža Kóburg ponúkol stavebné drevo, sklárne ponúkli okenné sklá.
Rozvíjajúcu aktivitu prerušila I. svetová vojna a tým sa ukončilo všetko. Z vyzbieraných
peňazí 36 000 korún poukázali na Biskupstvo v Rožňave na vojenskú pôžičku výdavkov,
zvyšok uložili do banky, ale tento vklad zmizol.
V roku 1927 navštívil Tornaľu zástupca biskupstva z Rožňavy Štefan Dittel, vo veci
pokračovania výstavby kostola, ktorý svojím vystúpením vyvolal také oduševnenie veriacich,
že sa rozhodli pokračovať v organizovaní zbierok na začatie výstavby. „Prispievali i občania
iných vyznaní. Zapálenie sa za vec bolo obrovské.“
Rímskokatolícka cirkev v mene 1188 veriacich občanov z Tornale prostredníctvom
zástupcov mesta požiadala o pridelenie zodpovedajúceho pozemku na hlavnom námestí na
výstavbu katolíckeho kostola. Požadovali bezplatné pridelenie, nakoľko občania katolíckeho
vierovyznania patrili medzi najchudobnejších v meste. Žiadosť bola zamietnutá, ale zároveň
dali prísľub, že budú hľadať primeranú možnosť v strede novozriadeného námestia – na
pozemku Hámoša, pozemok poukážu zadarmo pre cirkev.
Námestie bolo vytvorené, ale obec požadovala, aby kostol bol postavený na okraji
námestia, okolo ktorého sa nachádzajú obytné domy občanov. Biskupstvo naopak chcelo, aby
kostol stál v strede námestia, ale nakoniec sa dohodli.

1

Historia domus Tornaljaensis (Kronika) s. 1
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Cirkev usporiadala pompézne oslavy s týmto cieľom. Na
oslavy prišiel hlavný duchovný župy Michal Babnič – biskup
z Rožňavy, ktorý v tomto kraji nevidel také krásne bohoslužby
ako v Tornali. Toto bolo prvé katolícke hnutie. 1
Prípravné práce začali už položením základného kameňa
8. marca 1930 pod vedením Jozefa Nagya a Jána Kövéra,
miestnych

podnikateľov

–

stavebných

majstrov.

Väčšina

murárskych prác bola ukončená pred začatím zimného obdobia.
K rýchlemu napredovaniu pomohla fyzická pomoc veriacich.
Obr. 37 Kostol Božského Srdca,
Foto: Portrét s.r.o.
Ježišovho Foto arch.

Prevoz piesku, skál a tehál často vykonali zadarmo, robotníci
8 – 10 dní odpracovali bez nároku na mzdu. Pričom sa ukázalo,

že existujúcich peňazí je málo. Cirkevná obec mala za svojou školou malú záhradu, ktorú
predala a navyše si zobrala úver 30 000 korún od veriacich.
Chrámovú loď postavili za 180 000 korún, na výstavbu veže poskytla vdova Jozefína
Hevešiová 54 000 korún. Hlavný oltár dala postaviť vdova Ďurkovičová pomocou syna Jána
na základe projektu kostolného staviteľa Júliusa
Ádáma. Oltárny obraz zhotovil Július Ádám za
finančnej podpory Dežö Mikuláša. Vnútornú maľbu
vykonal Alexander Horváth – maliar.
Vo veži najväčší zvon váži 433 kg s názvom:
Obr. 38 Posviacka zvonov z r. 1932

Srdce Ježišovo zmiluj sa nad nami. Zvon bol

zhotovený z verejnej zbierky veriacich.
Stredný zvon váži 222 kg s názvom: Szent Antal! Könyörögj értünk. (St Anton! modli sa
za nás). Zvon daroval dôchodca Szántó Ferencz.
Malý zvon váži 101 kg s názvom: asszonyunk szűz Mária imátkozzál értünk. (Panna
Mária modli sa za nás). Zvony zhotovil zvonársky majster Vojtech Bucher vo svojich
zlievárňach v Košiciach. 2
Ostatné bohoslužobné predmety sa dostali do kostola v podobe daru.

Mená

dobrodincov sú zapísane v kostolnej inventárnej knihe. Krásnu sochu sv. Antona zakúpil
Bertalan Halász, sv. Máriu pani Dežöová, večné svetlo daroval Jozef Lemát, lavice zhotovil

1
2
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Nagy Ladislav, pred oltárom sa nachádzajúcu železnú mriežku daroval Štefan Schwartz strojný zámočník, lavice pri stene zhotovil Ladislav Varga.
Celkové náklady na výstavbu kostola stáli 234 000 Kčs (bez vnútorného zariadenia).
Kostol bol vysvätený 11. októbra 1931 za prítomnosti biskupa Michala Babniča.

Obr. 39 Vysviacka kostola 11. októbra 1931 Foto: arch.

V roku 1931 bol založený spolok ruženca, ktorý vykonával každý druhý týždeň
v mesiaci zbierky na konanie svätých omší každý prvý týždeň v mesiaci. Od roku 1933 sa
konali v Tornali modlitby k večnej sviatosti oltárnej.
V roku 1934 sa konal veľkonočný trojdeň – liturgické cvičenie za prítomnosti kňazov
z okolitých obcí: pomocný diakon Kemény Dezső z Liciniec, Majoros Ján z Čoltova, Simon
Imre z Gemerskej Vsi.
V roku 1936 sa začala výstavba fary a na jeseň už bola pod strechou. 8. septembra 1937
bola budova odovzdaná do užívania. Projekt vypracoval Nagy Jozef, architekt mesta Tornaľa.
Pozemky vedľa kostola patrili zemepánovi László Hevessimu a vtedajší duchovný na
zakúpenie pozemku na výstavbu fary zaplatil zo svojich úspor 13 000 korún. I napriek
žiadostiam adresovaným vyšším cirkevným hodnostárom neboli jeho žiadosti povšimnuté
a nedostal žiadnu odpoveď. Iniciátorom výstavby fary bol Szántó Ferencz, duchovný zo
Včeliniec, ktorý dva a pol roka vykonával funkciu kňaza v Tornali ako dôchodca. 1

1
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Obrázok 40 Pohreb Szántó Ferencza 15. I. 1933

Obr. 41 Prvá procesia v roku 1933 Foto arch. Historia domus Tornalaensis s. 8

Kostolníkmi boli: Betler Nándor, bol 19 rokov školníkom a mal veľké zásluhy aj pri
výstavbe kostola. Krupa István v rokoch 1933 až 1937, majster debnár bol aj kostolníkom.
V roku 1940 opäť prevzal úlohu kostolníka a pokladníka Betler Nándor. V roku 1937 sa
novým kantorom stal Jandruscák Ján z Liciniec. 2
Rok 1939 sa zapísal do svetových dejín mnohými udalosťami. 10. februára 1939 zomrel
pápež Pius XI. a 2. marca 1939 bol zvolený za pápeža Pius XII.
V septembri 1939 vypukla II. svetová vojna, ktorá poznačila životy miliónov ľudí na
celom svete. 12. septembra 1939 sa zrieka funkcie diakona Kemény Dezső a na jeho miesto
nastúpil Sulyok Kálmán, kňaz z Aboviec, ktorého v roku 1940 premiestnili do Plešivca za
kňaza na príkaz cirkevného úradu.

2

Historia domus Tornaljaensis (Kronika) s. 15

77

Od 26. augusta 1940 vykonával funkciu kňaza Fuhrman István, podľa rozhodnutia
biskupského úradu z 3. júla 1940 č. 3014/1940 bol namiesto neho do Včeliniec menovaný za
kňaza Korponai Géza. 1
Dňa 14. mája 1940 sa konalo sväté prijímanie, ktorého sa zúčastnilo 65 detí. Veriaci
podporili túto udalosť s veľkou účasťou. Dňa 15. mája 1942 navštívil Tornaľu ctihodný
biskup Mihály Babnič, ktorého privítal Zoltán Holló. 2

Obrázok 42 Sväté prijímanie (Foto arch. Historia domus Tornalaensis)

Do 1. marca 1944 viedol farnosť Diezky Pál, jeho nástupcom sa stal Zolczer István,
ktorý sa začiatkom decembra odsťahoval do Balasagyarmatu.

Po jeho odchode do 15.

decembra 1944 vykonával funkciu kňaza Farkas István – kňaz utečenec, ktorý krátko pôsobil
v Tornali a vysťahoval sa na západ. 10. februára 1945 prišiel miesto neho duchovný P.
Ambrózy, ktorý sa potom odsťahoval 15. augusta do Maďarska.
Farský úrad po odchode P. Ambrózyho viedol Antal Steidl. Od apríla 1951 do septembra
1951 pôsobil duchovný István Szivák a od septembra 1952 prebral farnosť Ladislav
Klamárik, ktorý ako kňaz pôsobil do svojej smrti 3. októbra 1977. Mal 56 rokov, ale i napriek
ťažkej chorobe oddane vykonával svoju úlohu kňaza. Dočasne vedenie farnosti vykonával
duchovný Mics Imre z Gemerskej Vsi a od 8. novembra 1977 viedol farnosť Dr. Ján Weisz
administrátor. 1
1
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Od 1. sept. 1982 úlohu administrátora vykonával JUDr. Ondrej Gonda. Na kostole sa
v roku 1983 vykonali menšie opravy a v roku 1999 vykonali opláštenie veže a opravu
vonkajšej maľby. Po odchode JUDr. Ondreja Gondu do dôchodku v roku 2001 farnosť
prevzal M. Šiška, ktorý pôsobil do roku 2002. Počas svojej pôsobnosti dal odstrániť farebné
sklá v oknách kostola, na ktoré sa skladali veriaci a dal ich nahradiť novými bezfarebnými
leptanými sklami. Bolo prevedené reštaurovanie oltárneho obrazu a vykonali sa vnútorné
úpravy v kostole a na kostole. Od roku 2002 farnosť viedol kňaz Mgr. František Kaščák.
Okrem bohoslužieb učil i náboženstvo v ZŠ P.J. Šafárika. Počas jeho pôsobenia došlo v roku
2004 k zmene názvu Námestie SNP na Kostolné námestie. Pri tejto príležitosti bola
celebrovaná svätá omša za prítomnosti kňazov Mgr. Františka Kaščáka, Mgr. Ondreja Guba,
Mgr. Agnesy Fazekašovej, spevokolu, predstaviteľov mesta a veriacich.

Premenovanie námestia SNP na Námestie kostolov

Obr. 43 Kostol Božského Srdca Ježišovho

Obr. 44 Oltár v kostole Božského Srdca Ježišovho

Obrázok 45 Svätá omša z príležitosti premenovania námestia Foto: Daniel Imriško
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Medzi významné udalosti cirkevného života patrí i prijatie svätosti kňazstva. 19.6.2004
prijal svätosť kňazstva v Egri v Maďarsku Gabriel Galo. Prvú svätú omšu slúžil 26.6.2004
v Tornali. 13. novembra 2004 prijal svätosť kňazstva Šálek Csaba v Kiskunfélegyháze. 10.
júna 2007 v kostole sv. Goradza v Košiciach prijal svätosť kňazstva Imrich Horváth, občan
nášho mesta. Imrich Horváth sa narodil v Rimavskej Sobote 4. 6 1980. Je najmladší z troch
bratov. Saleziánov spoznal počas miništrantských táborov. Zvlášť ho oslovila ponuka
rožňavskej komunity prísť medzi nich aj na víkend, z čoho nakoniec vznikla pravidelná
tradícia.

Imrich Horváth
Obr. 46 Primície saleziánov v Košiciach 10. júna 2007 v kostole sv. Goradza v Košiciach prijal svätosť
kňazstva

Obr. 47 Primície v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Tornali dňa 17. 6. 2007 Foto: Daniel Imriško
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Z iniciatívy miestnej organizácie Matice Slovenskej bola za prítomnosti predstaviteľov
mesta, učiteľov, kňazov a členov Matice Slovenskej v roku 2007 inštalovaná pamätná tabuľa
a busta Karola Kuzmányho na budove ZŠ P.J. Šafárika v Tornali.

Obrázok 48 Odhalenie pamätnej tabule a busty Karola Kuzmányho, 8.
októbra 2005 Foto: P. Húšťava (2005)

V roku 2008 bola vykonaná generálna oprava strechy a vonkajšej omietky kostola,
prevedená úprava chodníkov v parku pri kostole.

Dejiny Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Tornali
Prvé návrhy na výstavbu evanjelického kostola pochádzajú
už z roku 1894. V roku 1920 Bertalan Heveši daroval 1 000
korún a stavebný pozemok evanjelickej cirkvi na výstavbu
kostola.
Od roku 1920 evanjelické bohoslužby slúžil dôstojný pán
Aladár Egyed v kalvínskom kostole. Túžba o výstavbu kostola sa
viac stupňuje, keď Dr. Andrej Pazár

daroval 2 500 korún už

k existujúcemu finančnému základu. V roku 1930 Dr. Ladislav
Hámoš daroval už druhý pozemok na výstavbu kostola a takto
pôvodne darovaný pozemok, ktorý sa nachádzal na nevyhovujúcom mieste predali za 33 000
korún. Bola založená stavebná komisia na čele s mladým gemerským duchovným Vojtechom
Mayerom a 18. januára 1933 odsúhlasili projekt Ľudovíta Oelschlägera z Košíc.
Základný kameň položil 28. mája 1933 Ján Halát. Nazhromaždené peniaze vtedy činili
120 000 korún a na jar sa začali stavebné práce pod vedením Jána Kövéra a Ladislava Kissa.
Výstavba trvala 5 mesiacov a 28 dní. Najväčší zvon daroval Eugen Gaál organista–učiteľ na
dôchodku, stredný bol zakúpený zo spoločnej zbierky a najmenší darovala Zuzana
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Jánošdeáková so sestrami. Kalich daroval Dr. Martin Koritšánsky. Potrebné je zmieniť sa
o Dr. Gustavovi Gaálovi, Alexanderovi Vieterisovi a jeho manželke, Samuelovi Vieterisovi
a jeho manželke, Ľudovítovi Molnárovi, Vojtechovi Jánošdeákovi o ich oddanej práci.
Pamätným dňom sa stal 23. november 1933, kedy Dr. V. P. Corba vysvätil kostol
v Tornali. 1
Po návšteve biskupa z Turca v roku 1941 bol za nového kaplána vymenovaný Štefan
Kováč. Po osamotení farnosti 17. mája 1942 bol uvedený do funkcie farára. Po oslobodení až
do roku 1948 bola farnosť pripojená ku Gemerskej farnosti. V rokoch 1947–48, v čase, keď tu
pôsobil ako duchovný Vojtech Mayer, sa počet veriacich rozšíril na 1 300 a opäť sa farnosť
osamostatnila.
Za 21 ročného pôsobenia Vladimíra Gála bola pristavaná vedľajšia chrámová miestnosť
– sakristia v hodnote 80 000 korún. – pôsobil do roku: 1969.
V roku 1969 pod vedením duchovného Lóranta Štrompfa obdržal farský úrad nový
nábytok a budova bola vymaľovaná. Bola odsúhlasená i údržba kostola 25. februára 1973,
ktorá bola prevedená v tom istom roku. Maľovanie previedol Emil Haluška z Plešivca
a Jaroslav Moldovan z Jelšavy. Opravu si vyžiadalo i oplotenie a vedľajšie stavby.
Z príležitosti 50. výročia existencie kostola bola vymaľovaná veža a strecha, bola prevedená
vysviacka. V roku 1994 bol do fary zavedený zemný plyn, ktorý bol príčinou nešťastnej smrti
duchovného Rudolfa Strompfa, ktorý na následky otravy plynom zomrel 4. novembra 1994
vo veku 56 rokov vo svojej kancelárii. Od decembra za kaplána vymenovali Róberta Kováča,
ktorý na vlastnú žiadosť odišiel 30. septembra 1997. Od 1. októbra 1997 do 31. decembra
1998 pôsobil ako kaplán Martin Kočiš. Od roku 1997 do 2004 bol kaplánom Ondrej Rišan,
dozorca Ondrej Janšo, kantorky Mária Balogová a Petra Szökeová (RI seniorát). V maďarskoslovenskom cirkevmom zbore Tornaľa pôsobil zborový farár Mgr. Michal Gubo od roku
2006.
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Dejiny Izraelitskej (židovskej) cirkvi
Prvé písomné zmienky o Židoch v Tornali sa nachádzajú v archívnych záznamoch mesta
Tornaľa z roku 1877, kedy sa spomína združenie Židov, ktoré založilo štyridsať členov
a prijalo označenie Chevra Kadisa – dobročinný pohrebný spolok. Základné pravidlá ich
združenia prijali zástupcovia mesta až 6. decembra 1903. 1
Predsedom dobročinného charitatívneho spolku Židov v Tornali sa stal v roku 1898
Barnabáš Klein a od roku 1902 bol 25 rokov predsedom Glatter Mór. Medzi zakladateľmi
spolku bol i Ede Schwarcz. 2
Charitatívny charakter mal aj druhý spolok, ktorý založili židovské ženy mesta pod
názvom Ženský spolok Izraelitov, ale občania ho poznali pod názvom Miriam. Zo spisov nie
je možné jednoznačne charakterizovať presný dátum jeho založenia (pravdepodobne v rokoch
1886-1896). Pôvodne mal 30-50 členov. Predsedníčkou po mnohé roky bola vdova
Rosenbergová. Základné pravidlá ich združenia prijali zástupcovia mesta v roku 1900.
Posledný spolok, ktorý založili v roku 1913 ortodoxní Židia v Tornali, mal názov Talmud
Thora. 3
V Tornali osídľovanie židovským obyvateľstvom sa začalo v prvej polovici 19. storočia.4
Mestské zastupiteľstvo vydalo povolenie na výstavbu rodinného domu tzv. židovských
kúpeľov na Hlavnej ulici (Mierovej). Zo štátneho fondu poskytli 60 000 korún pôžičky na ich
výstavbu. Pôžičku obdržala židovská cirkev – rabínska farnosť v Tornali. Stavebné práce
začali 5. septembra 1921 a v tom istom roku 31. decembra boli ukončené. Na rozšírenie
rituálneho kúpeľného objektu 10. augusta 1927 bolo vydané povolenie Okresným úradom a 1.
septembra 1928 už bola stavba prevádzkyschopná. Na Hlavnej ulici pod číslom 77 židovské
kúpele mohol navštíviť každý bez ohľadu na vierovyznanie. Za ustálenú protihodnotu bolo
možné sa okúpať vo vaniach, alebo v malej nádrži – samozrejme osobitne muži i ženy.
Židovské kúpele existujú i dnes, samozrejme, neslúžia pôvodným cieľom. Ortodoxná časť
židovskej cirkevnej spoločnosti postavila vo dvore jednu modlitebňu na Hviezdoslavovej ulici
č. 103. Jej stavba bola povolená v roku 1936 a 1. novembra 1937 bola dokončená. Túto
modlitebňu dnes využívajú ako sklady. V tom istom roku bola založená Chevra Kadischa
(pohrebná spoločnosť) a postavili pre opustených starých židov na Ružovej ulici (Hurbanovej
Archívne záznamy mesta Tornaľa č. 225/1903
Archívne záznamy mesta Tornaľa, Zápisnica : Tornalya mezőváros jegyző könyve, 1896, s. 60.
3
Tornalya és vidék, III. roč. č. 3, 1925. In. Az egyesǜletek kimutatása č. 225/1907
4
Ramon-Richman, Yakov (ed.): Historia sel hakehila haehudit beTornala (The history of the
Jewish community of Tornala) Israel, Ramat Chen, 1973 (héber)
1
2

83

29) menší obytný dom. Dnes po prestavbe v osobnom vlastníctve slúži ako rodinný dom. Je
pravdou, že i predtým boli známi ako obchodníci, ktorí sa pohybovali po celej krajine, preto
v našej župe

v roku 1930 žilo 682 židov. Pred deportáciami za druhej svetovej vojny

židovská komunita tvorila asi pätinu obyvateľstva a jej členovia vlastnili viacero kľúčových
budov. Pamiatkou na tornaľských židov sú hroby na cintoríne na okraji mesta a Synagóga.
Synagógu postavili roku 1898 v neogotickom slohu. Na vzhľad to bola symetrická,
jednoduchá a príjemným štýlom postavená stavba. Je na nej vidieť značnú časť Hlavnej ulice.
Dvojposchodová budova zľava je dom Árpáda Borzyho z roku 1930. Majiteľom vedľa
stojaceho nižšieho domu bol Šimon Teitelbaum. Asi v strede záberu je nenápadná budova
židovskej synagógy. Na galériu pre ženy viedlo pekné schodište. Mala modlitebňu, ktorá sa
používala v zimných mesiacoch a tá sa nachádzala pod galériou pre ženy. Galéria vyčnievala
ponad hlavnú modlitebňu, preto bola podopretá dvoma stĺpmi. Almemor – malé ohradené
pódium uprostred synagógy, kde sa predčítavala Tóra1, sa nachádzalo v prostriedku.

Synagóga foto: arch

Jrmaulka a menora

Aron ha-Kodeš

Aron ha-Kodeš - t.j. Svätá archa, ozdobná nástenná skrinka v synagóge, v ktorej sa
umiestňovali zvitky Tóry, bola opretá o východný múr a bola v renesančnom štýle. Viedli k
nej tri schody, ktoré zakončovali štyri piliere. Synagóga v Tornali mala podobný osud ako
Židia počas holokaustu. Bola zničená. Napriek protestom tu žijúcich Židov bol vypracovaný
nový územný plán výstavby mesta v rokoch 1960 až 1970. Jeho cieľom bola výstavba nového
sídliska v strede mesta, ktorému padlo za obeť mnoho starých budov

a medzi nimi

i synagóga, ktorej údajne nepripisovali žiadnu historickú cenu. Synagógu asanovali v roku
1973. Židia pred týmto činom vynosili na povalu sviečky a zapálili ich. Tak protestovali proti
nezmyselnému rozhodnutiu, zničiť kúsok ich histórie.
Tóra (hebr. zákon, príkaz, ukazovateľ, zozbierané) je výraz pre posvätný zvitok s jeho textom. Všetky morálne
a rituálne predpisy obsiahnuté v častiach Talmudu .
1
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Dnes na mieste synagógy stoja obytné domy a „tržnica“. Mnohí ľudia Tornale ani
netušia, že tu kedysi stála historická pamiatka nášho mesta. Po rokoch sa pýtame, sú krajšie
tie stánky tzv. tržnice s rozbitými okolitými ulicami? Čo by robili občania iných
vierovyznaní, keby im zbúrali ich kostol dnes?
Smutné dejiny našich občanov židovského vierovyznania siahajú do rokov 1938 – 1944.
Svojím

predošlým

pôsobením

v našom

okrese

a meste

v nemalej

miere

prispeli

k obchodnému ruchu, ale i k formovaniu spoločenského života, výstavbe nášho mesta
a celému historickému dianiu.
Maďarské národné zhromaždenie ešte 26. septembra 1920 schválilo zákon č. XXV
(zvaný „uzmerus clausus“), ktorý poskytol antisemitizmu ústavno-právny základ a otvoril
sériu protižidovských zákonov a nariadení. Najznámejšie Protižidovské zákony schválené
zákonodarným orgánom a potom platné v Maďarsku boli: Židovský zákon z 29. mája 1938 /
čl. z. XV. „o účinnejšom zabezpečení rovnováhy spoločenského a hospodárskeho života“, tzv.
II. židovský zákon z mája 1939/čl.z.IV. „o obmedzení rozpínavosti židov vo verejnom
a hospodárskom živote“ a III. židovský zákon z 8. augusta 1941/čl.z. XV., ktorý zakazuje
sobáše židov s nežidmi.
Na základe týchto zákonov a ďalších nariadení bola spoločensky a hospodársky
znemožnená,

neskôr

internovaná,

deportovaná

a vykynožená

väčšina

židovského

obyvateľstva, ktorá žila v Maďarsku a na ním anektovaných územiach.
Udalosti roku 1944 by neboli úplné bez osudu židovského obyvateľstva v Tornali. Obeť
tejto komunity si zvlášť zaslúži pozornosť. V Tornali bolo percento židovského obyvateľstva
veľmi vysoké – až 22% z celkového počtu obyvateľov mesta v rokoch 1930-1938. 1
Diskriminácia židovského obyvateľstva sa výraznejšie začala uplatňovať u armády.
Maďarské kráľovské ministerstvo vydáva v roku 1941 nariadenie (s platnosťou od 16. apríla
1941), podľa ktorého osoby podliehajúce základnej vojenskej službe, ktoré boli v zmysle
zákona kvalifikované za židov, v honvédskom vojsku budú slúžiť len vo výpomocných –
pracovných jednotkách, bez vojenských hodností. 2
Keď sa 2. maďarská armáda v dňoch 11.-17. apríla 1942 začala presúvať na východný
front, v pracovných jednotkách, ktoré doprevádzali bojové útvary, odišli na front aj židia
z Tornale. Bol medzi nimi napr. MUDr. Ladislav Kende (dožil sa konca vojny a vrátil sa
domov). 3. augusta 1942 usmrtil výbuch míny pri Nižnej Dr. Zoltána Reinitza – 36 ročného

1
2

KUSÝ, M : Magyarország története 1918-1945. Budapest: Akadémia kiadó, 1976, s. 785, 1267-1273
Magyar rendeletek tára, ročník 75, I. zv. Budapest: Stádium, 1941. s. 1028-1029

85

právnika. 8. decembra zmizol na ruskom fronte 51 ročný Jozef Ungár. 30. decembra 1943
zomrel v Doroschici na Ukrajine v nemocnici 43 ročný Mikuláš Reinitz. 3
Prvé deportácie židovského obyvateľstva začali už v roku 1942. Nakoľko sa týkali len
malého počtu židov pôvodom z Poľska, nevzbudili mimoriadnu pozornosť verejnosti.
Z Tornale boli deportovaní Dávid Reinharcz a jeho manželka Serena Katzová, ich deti Zita,
Náthán, Samuel, Berta a Zlata. Ďalej Alexander Wohlfeiler s manželkou Gizelou
Holczerovou a deti Alžbeta, Eva a Jozef, ako aj Schächter Bonder Izrael a Helena Mannová. 1
O ďalšom osude deportovaných sa do Tornale dostali len kusé správy, ktoré vzbudzovali
hrôzu. Menovaných odviezli na Ukrajinu, na brehoch Dnestra ich vraj naložili na plte, odrazili
od brehu a potom ich vojaci postrieľali guľometom.
Dňa 31. marca 1944 bolo v Pesti Közlöny (Budapeštiansky spravodaj) uverejnené
nariadenie o verejnom rozlišovacom označení židov. 2
Podľa tohto nariadenia každá židovská osoba, ktorá dovŕši šiesty rok svojho
života, bola povinná mimo svojho domu od 5.4.1944 nosiť na ľavej strane
svojho saka (alebo iného obleku) vo výške pŕs kanárikovožltú šesťcípu hviezdu
o rozmeroch 10x10 cm.
Diskriminujúce príkazy a opatrenia postupne začali prichádzať aj do Tornale. Museli
vypnúť telefóny židovských obyvateľov, zrekvirovať rádioprijímače, písacie stroje, bicykle,
bol zákaz prideľovať židom masť, bravčové a teľacie mäso, neskôr aj cukor, nariadilo sa
vyradenie kníh židovských autorov z verejných knižníc.
Dňa 7. apríla 1944 vyšlo nariadenie, ktoré začína slovami: „Vláda Maďarského
kráľovstva sa rozhodla v krátkom čase očistiť krajinu od židov... židovské obyvateľstvo bez
ohľadu na pohlavie a vek je potrebné sústrediť do vyznačených zberných táborov v mestách
a veľkých obciach do vyznačených budov, alebo get.“
Deportácia židovského obyvateľstva mala prebehnúť podľa územného princípu,
žandárskych obvodov. Tornaľa patrila do obvodu Miškolc (posledným v poradí mal byť
obvod Budapešť a hlavné mesto Budapešť.) Prevedením deportácií boli poverené príslušné
žandárske stanice a policajti, ktorým odbornú pomoc poskytovali nemeckí špecialisti.
Internovanie židov (úradne očisťovacia akcia) sa začalo 15. apríla 1944. Židia boli
vyhlásení za zajatcov, do geta si mohli zobrať jedlo na 14 dní, 50 kg balík najnutnejších
potrieb (posteľné prádlo, prikrývky a iné), spodné prádlo na dvojnásobné striedanie a šaty, do
Záznam v Matrike Tornaľa 1943
Evidencia obyvateľstva a údaje pamätníkov Š. Ivána, A. Kleinovej a J. Weisovej
2
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ktorých sa pri deportácii obliekli. V Tornali bolo zriadené geto po 15. apríli 1944 na pravej
strane Železničnej ulice, smerom od stanice. Rýchlou akciou žandárov, vojska a pomocných
orgánov vysťahovali z priestoru niekoľko kresťanských rodín a obytné domy (celé bloky)
s príslušnými parcelami obohnali ostnatým drôtom od rohu trhoviska až po hotel Buck pri
železničnej stanici. Do tohto priestoru, do 18 rodinných domov a hotela, bolo sústredených
625 obyvateľov obce židovského pôvodu a príslušnosti.
Židov z vidieka sústreďovali v hoteli Biely kôň. Židovské obchody a podniky do 21.
apríla 1944 prestali existovať a do 8. mája každý židovský remeselník, obchodník a každá
židovská osoba bez ohľadu na vek a pohlavie bola internovaná. 1
Geto bolo prísne strážené. Žandárske, policajné a vojenské hliadky ho neustále
obchádzali a len vo výnimočných prípadoch a na zvláštne povolenie bolo možné niekoho
v gete navštíviť, alebo naopak opustiť geto. Na území geta pôsobil organizačný výbor, akýsi
správny orgán, na čele ktorého stál koncom mája S. Krakovits. V domoch a bytoch geta boli
časté razie, počas ktorých došlo k rekviráciám hnuteľností a potravinových článkov.
Najnutnejšie potraviny sa v minimálnom množstve prideľovali osadenstvu geta každodenne
(napr. mlieko, ale len pre tehotné ženy na deň a osobu 7 dl a pre dojčiace a malé deti 5 dl).2
Koncom mája policajti a vojaci zhromaždili všetkých mužov podľa vzhľadu
a zdravotného stavu od 15 do 60 rokov a zoradili ich do útvarov na dvore hotela Buck. Sem
prišiel veliteľ VII. pracovného práporu so sídlom v Jelšave – stotník Koloman Horváth
a vyzval nastúpených mužov, aby sa prihlásili do pracovných oddielov, čo pre nich bude
väčšinou nádejou na prežitie. Väčšina mužov sa teda dobrovoľne prihlásila a celá
nesformovaná pracovná jednotka sa peši presunula do Jelšavy a odtiaľ do okolitých dedín.
Odtiaľto ich potom odvážali podľa potreby do rôznych kútov Maďarska, alebo do blízkosti
východného frontu k bojujúcim útvarom.
Oddelením manželov a žien, otcov a detí začali rodinné tragédie. V gete ostali deti, ženy,
starci a duševne, alebo telesne postihnutí. Dňa 28. mája 1944 vydáva vedúci notár v Tornali
(na základe pokynov z vyšších miest) nariadenie o úplnom uzavretí geta.
Všetky brány do dvorov na území geta boli zavreté, styk obyvateľstva obce a geta
celkom prerušený. Po jednorázovom vyzvaní a neuposlúchnutí výzvy žandárske a vojenské
hliadky mohli použiť strelné zbrane. Doprava bola obmedzená na Železničnej (Štúrovej),
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Bankovej (Sládkovičovej), Starňanskej (Kollárovej) a Tichej ulici a úplne zastavená
v častiach ulíc Ružová (Hurbanova) a Kvetná (Daxnerova), ktoré prechádzali územím geta. 3
Od 4. júna bolo osadenstvo geta presťahované do objektov, ktoré slúžili na sušenie
a uskladnenie tabaku v priestoroch jarmočiska (dnešná ulica 1. mája, SAD a častí strojární
Unicorn Tornaľa), blízko pri železničnej trati. Žandári hnali židov cez Ružovú ulicu, kde
v dome Dezidera Rótha (č. 24) boli prehliadky vytipovaných osôb a rodín a kde tým boli
odobraté posledné cenné veci, aj časti oblečenia. Prehliadky boli ponižujúco dokonalé.
Prehliadané osoby, bez ohľadu na pohlavie, sa museli vyzliecť, ženy sa museli podrobiť
dokonca prehliadke (per inspectionem vaginae). Počas týchto dní sa odohrala aj tragédia
lekárnika Emila Lissauera. Bol jedným z najbohatších, ale zároveň najuzavretejších
obyvateľov obce.
Chýr o jeho zlatom poklade sa dostal do uší vyšetrovateľov. Jeho manželku Alžbetu
rodenú Rosenbergovú (v tom čase 44 ročnú) podrobili mučeniu. Vypaľovali jej cigaretou rany
na nohách, bili ju a nakoniec vytrhávali kliešťami nechty z prstov chodidiel. Určite by bola
prezradila úkryt rodinného majetku, ale ho sama nepoznala. Manžel bol vtom čase v Jelšave
v pracovnom oddieli. Zašli si aj pre neho a oznámili mu, že priateľ statkár Szilárdy z Lenky
prezradil, že videl zlatý poklad, ktorý si u neho Lissauer ukryl. Bola to lesť, hra nervov, ktorú
lekárnik nevydržal. Pri prevoze z Jelšavy do Tornale prehryzol ampulku s obsahom vysokého
koncentrátu strichnínu. Jed okamžite účinkoval. 2
6. júna 1944 k večeru a v noci boli pristavené dobytčie vagóny k sušičkám tabaku. Židov
vyhnali z drevených objektov a natlačili do vagónov. Nasledovala pomerne krátka cesta do
Miškolca. Tam ich ubytovali v tehelni a 9. júna opäť nahnali do dobytčích vagónov.
Nasledovala dlhá cesta, ktorá trvala do 14.
júna

1944.

natlačených

V jednom

vagóne

bolo

70-80 a možno viac ľudí. Vo

vagóne bolo jedno vedro s vodou a jedno
vedro na telesnú potrebu.
Podmienky

transportu

boli

hrôzo-

strašné, vagóny uzavreté, vzduch presýtený
zápachom výkalov. Cieľom tejto neľudskej

3
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cesty bola najväčšia továreň na smrť Oswienčim (Auschwitz). Tu ich privítali príslušníci
a príslušníčky SS a dozorcovia.
Pred táborovou bránou začala selekcia. Staré ženy, starých mužov a telesne postihnutých
– slabých alebo vadných, tehotné ženy a deti zoraďovali na ľavej strane, zdravé, práceschopné
ženy na strane pravej. Oznámili im, že jedni budú pracovať v továrni a tí, čo ostali na ľavej
strane, budú prať ich bielizeň, posteľné prádlo a budú im variť. Čo v skutočnosti čakalo tých,
ktorí postavili na ľavú stranu, vypovedali potom očití svedkovia a úradné dokumenty.1
Matrika mesta Tornaľa zväzok IV. a V. podáva svedectvo o tých, ktorí zahynuli
v koncentračných táboroch – v Oswienčime, Mauthausene, Stthofe, Exbergu, Gunkirschene
a v maďarských lágroch Mór, Harka, Kistárcsa, Sopronkőhida, Balfa a Pusztavám, na
Ukrajine v Doroschici a Neschine, alebo zmiznutých v deportácii. Okresný súd v Tornali
vyhlásil siedmich židov za mŕtvych, roku 1947 deväťdesiatich piatich, roku 1948 päťdesiatich
šiestich a roku 1949 dvadsiatich štyroch (spolu 182). Podľa žijúcich svedkov týchto
tragických udalostí bolo deportovaných a usmrtených osôb oveľa viac.2
Všetky útrapy a hrôzy deportácií a pohnutého osudu šťastne prežila Alžbeta Kleinová
rodená Bucková (1923). V roku 1944 mala 21 rokov. Pri selekcii v Oswienčime kráčala ruka
v ruke s matkou. Násilne ich od seba oddelili. Matka Mária Bucková rodená Reichmanová
musela ísť na ľavú stranu a do plynovej komory. Dcéru, mladú a zdravú osobu, zaradili na
pravú stranu spolu s Vierou Friedmanovou, Klárou Majstrovou, Šarlotou Kleinovou, jej
sestrou Helenou, Magdalénou Weisovou (všetky z Tornale) a Irmou Weltmanovou
(utečenkou zo Zakarpatskej Ukrajiny, ale deportovanou do Tornale). Mladé dievčatá po smrti
svojich najbližších väčšinou držali spolu. Asi týždeň po príchode do Oswienčimu prechádzali
popri veľkej skupine poľských žien, ktoré dozorcovia nemohli spočítať a zdalo sa im, že ich
je málo. Tí si všimli skupinku dievčat a okamžite ich priradili k nastúpenej poľskej skupine.
Vysvetľovanie a protesty boli zbytočné. Onedlho celá skupina nastúpila do dlhočiznej
vlakovej súpravy a dopravili ich do Lotyšska – Rigy. Potom ju presunuli do kurlandského
mesta Dungaga. Po vystúpení z vagónov pochodom prekonali asi 50 kilometrovú cestu
k moru. Na morskom pobreží ich čakala úmorná práca. Nosili na morský breh 50 a viackilové
bedne so strelivom, náhradnými súčiastkami rôznych zbraní, potravinami a čo prišlo. Nemci
sa pripravovali na evakuáciu. Keď sa od mora priblížili sovietske lode, Nemci v domnení, že
sa chystá výsadok, odviezli ženy späť do Dungany a obrovské množstvo nanoseného
Uznesenie Okresného súdu v Tornali k návrhu Viery Friedmanovej o smrti Františka Friedmana, kde uvádza
dátum jeho smrti 30. jún 1944
2
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materiálu vyhodili do povetria. K vylodeniu sovietskych vojsk nedošlo, pretože Kurlandsko
bolo bezvýznamné pre Sovietov (ale dôležité pre Hitlera). Stačila blokáda zo suchej zeme
a z mora, čím sa nemecké vojsko dostalo do obkľúčenia. Vlaková súprava so židovskými
ženami stačila vykĺznuť z obkľúčenia. Z Dungany odchádzala 13. augusta a 20. augusta
dorazila do Lipska na železničnú stanicu Leipzig-Schönau. Tu pri čistení zemiakov strážca
odhalil, že Magdaléna Weisová je tehotná a okamžite ju poslal do plynovej komory
v koncentračnom tábore. V marci 1944 sa likvidoval tábor v Lipsku. Päťsto žien esesáci hnali
smerom na Dachau. Prevaha spojencov zo vzduchu bola už v tom čase absolútna, preto sa
kolóna mohla presúvať len v nočných hodinách. Za jednu noc urazila aj 25 km. Celý deň sa
transport zdržiaval v lesoch, alebo v cestných priekopách. Toto blúdenie sa skončilo 24. apríla
1944, keď sa na ceste objavil jeep s americkou vlajkou. Esesáci okamžite zložili zbrane
a päťsto žien bolo oslobodených. O hodinu prišli Američania na nákladných autách a rozdali
ženám potraviny a cigarety. Potraviny a najmä cigarety sa ukázali ako veľmi cenný artikel.
Ženy si za ne najali lokomotívu a vagóny na železničnej stanici Wurzen a vydali sa na cestu
do Čiech a domov. V Českej Třebovej ich čakali s teplým jedlom. Po síce dobrodružnej, ale
už šťastnej ceste sa dostali vlakom do Rimavskej Seči, odtiaľ peši do Tornale. Bolo 4. júna
1945. Iná skupina tornaľských žien, v ktorej boli Júlia Weiszová, rodená Kohnová, Fáni,
Cecília a Mária Vógelové, sa dostala do Alendorfu v Nemecku, kde pracovali v továrni na
výrobu granátov. Po nekonečných útrapách sa cez Plzeň, Bratislavu, Budapešť a Miškolc tiež
vrátili do Tornale. Návrat Elly bol ťažký. Prísť niekam, kde ste osemnásť rokov žili a nenájsť
tam ani zmienku po predchádzajúcom živote, je nepredstaviteľne bolestné. Bez rodičov, ktorí
s najväčšou pravdepodobnosťou neprežili koncentračný tábor, iba s mladšou sestrou bol
návrat do „normálneho“ života nepredstaviteľný. Nikto jej doma neveril, čo prežila. Podľa
slov pani Elly: „Život človeka sa v mnohom podobá náhrdelníku, na nitke ktorého od
narodenia každý z nás navlieka pestré korálky zážitkov. Deň za dňom, jeden vedľa druhého.
Korálky pani Elly boli zo sĺz. Nezmyselná doba navliekala na niť života mladej dievčiny
čierne korálky.“ Zostala jej jediná zažltnutá fotografia z mladosti, jediná sestra z celej rodiny
a mnoho nezodpovedaných otázok. I keď po prežitých útrapách v koncentračných táboroch sa
vrátili späť do svojich opustených a rozkradnutých domovov, nezaslúžili si a nezaslúžia
pokračujúci útlak zo strany štátnych orgánov, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Podľa
nariadenia ministra vnútra mali a mohli byť niektoré zabraté židovské nehnuteľnosti použité
v prospech obcí. Obec týmto spôsobom získala 15 rôznych budov, medzi nimi napr. židovské
rituálne kúpele na Hlavnej ulici č. 63, starobinec na Ružovej ulici obyvateľom obce. Viac
židovských domov a iných nehnuteľností dal Okresný súd v Tornali na verejnú dražbu.
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Verejné dražby časovo presahovali aj do nasledujúceho roka. Podľa nariadenia slúžneho
Dobozyho zo dňa 19. júna 1944, boli ordinácie židovských lekárov uzavreté a zapečatené
veliteľom žandárskej stanice v Tornali. Týkalo sa to súkromných ordinácií MUDr. A.
Friedmana, MUDr. J.L. Kallósa, MUDr. E. Reichmana. V Tornaľskej sporiteľni účet malo 92
obyvateľov – židov, ale celková suma vkladov sa nedala zistiť. Najväčšie sumy mali uložené
Jonas Rosenberg a synovia (37 344 Pengő), Emil Lissauer (15 009 Pengő), Aladár Buck
a Eugen Barta (11 590 Pengő). Uvedené prostriedky sa potom čerpali na dane a poplatky,
ktoré si nárokovali rôzne inštitúcie aj po deportácii židov. Dražba židovských hnuteľností,
ktoré boli uložené v Bielom koni a synagóge, prebiehala permanentne. Najskôr sa rozpredával
tovar potravinárskeho charakteru zo zavretých židovských obchodov, ale aj komôr, pivníc
a záhrad geta. Potom vydražili hydinu židov. Zostala
však pasívna, nemohla zabrániť tragédii. Diskriminácia
židov pokračovala i po skončení vojny. Tí, ktorí prežili
a vrátili sa domov, našli svoje domovy vyplienené,
alebo v nich bývali už cudzí ľudia. Mnohí sa
odsťahovali do iných miest, alebo do zahraničia, aby
zabudli na prežitú hrôzu a rodinné tragédie.
Ľudia dodnes s trpkosťou spomínajú na koniec
30. rokov 20. storočia. Toto obdobie sa nespája len s 2.
svetovou vojnou, ale aj s krutým osudom príslušníkov
židovského národa.
Aby sme sa podobných zverstiev vyvarovali, je
potrebné rozprávať o týchto udalostiach otvorene.
Zároveň spoznať následky nezmyselného konania ľudí

Ella–Gabriela Kleinová

zaslepených túžbou po všemohúcnosti, ktorí šli za svojím
cieľom doslova „cez mŕtvoly“.
Ponúkame vám na papieri zaznamenané trpké a smútkom naplnené spomienky ženy,
ktorá musela trpieť len kvôli tomu, že sa narodila ako Židovka.
Písal sa rok 1923, keď sa mladým židovským manželom
vlastniacim malý obchodík narodilo dievčatko menom Ella–
Gabriela Kleinová. Keď mala malá Ella dva roky, pribudla k nej
sestrička Klára. Podľa rozprávania, detstvo prežila pekne:
navštevovala Gymnázium v Rimavskej Sobote, kde dosahovala
dobré výsledky a jej rodičia pracovali v obchode s rozličným
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tovarom. Hovorí sa, že dievčenské sny bývajú ružové. Tie, ktoré snívala mladá Ella v čase
dospievania, dostali celkom inú podobu.

Obec Bátka, v ktorej žila so svojimi príbuznými, sa stala súčasťou Horthyovského
Maďarska, ktoré chcelo svoje územie očistiť od Židov. Židovská hviezda na šatách bola pre
Ellu niečo nepochopiteľné. Hanbila sa. „Prečo práve ona? Prečo má byť označená ako
zviera?“ Odmietala chodiť medzi ľudí a to ešte netušila, že rok 1944 zničí všetky nádeje a sny
dospievajúceho dievčaťa. Príchod nemeckých vojakov a odvlečenie Židov (medzi ktorými sa
nachádzala aj Ella s rodinou) do koncentračných táborov, neveštilo v Ellinom živote nič
dobré. Zdĺhavá cesta vlakom do neznáma, bez rodičov, iba s mladšou sestrou v náručí je
niečo, na čo sa ťažko spomína. So slzami v očiach rozprávala o svojej 38 ročnej mamke a 44
ročnom oteckovi, ktorých už nikdy viac nevidela.

Prvou zastávkou z troch bol Auschwitz – Osvienčim. Na tomto mieste presiaknutom
slzami strachu a citeľným pachom smrti boli po príchode rozdelení do skupín a oholení
dohola. Umiestnení a väznení boli v budove akejsi starej školy. Spávali na dlážke. Jedlo
dostávali nepravidelne, raz za deň, no do žalúdka stiahnutého od strachu sa im nepodarilo
dostať skoro nič. Staršie väzenkyne jej vraveli, že i to, čo vyzerá ako nestráviteľná potrava,
bude po čase musieť zjesť, ak chce prežiť. Nechápali, prečo sa sem dostali. Čo ich čaká? Aký
bude ich osud? Kde sú ich rodičia? Ďalšia cesta, ktorú zažili, viedla do Bergen – Belsenu.
V decembri 1944 ich previezli do nemeckého koncentračného tábora spolu s ďalšími
maďarskými ženami. Nútili ich ťažko pracovať. Ich každodenná práca spočívala vo vykladaní
cesty ťažkými kameňmi a ich úpravou. Za prácu dostávali stravu pripomínajúcu skôr pomyje
ako jedlo, ktoré by malo dodať silu do ďalších úmorných dní. „Jedlom“ bola nastrúhaná
kŕmna repa.
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Ten hlad si vraj nevieme predstaviť. Cítili sa ako psy, keď cítili vôňu jedla, privezeného
pre dozorkyne tábora. Hlad, hlad a neustále hlad. Vychudnuté na kosť, už nepripomínali
pekné dievčatá. Niečo ako hygiena bola pre väzňov v koncentračných táboroch
nepredstaviteľná. Namiesto záchodov – úbohé, drevené latríny a čo bol najväčší problém,
bola núdza o vodu, ktorej bol nedostatok. „Väzni“ si ušetrenú vodu museli skrývať, aby o ňu
neprišli.
Noci strávené na holej zemi boli neznesiteľné, ako prikrývky im boli poskytnuté tenké
deky, ktoré však boli len malou útechou. Teplo pri spánku si udržiavali vlastnými telami
schúlenými tesne jedno pri druhom. Podľa slov pani Elly, bola jej sestra Klára tá, ktorá bola
nebojácnejšia, aj keď bola mladšia. Roky sa pani Ella strhávala zo sna. V ušiach jej stále
znejú hlasy neznámych ľudí, počuje nárek detí odtrhnutých od mám a počuje volanie svojej
sestry: „Vydrž, Ella! Nevzdávaj sa!“ A kdesi v pozadí počuje slová jedného z nemeckých
strážcov, ako jej deň čo deň pripomína : „Vy nie ste ľudia! Len Nemec je človek!“ Takto
dopadli tí „väzni , ktorí mali, ako sa hovorí, väčšie „šťastie“. No boli aj takí, ktorí neprežili
ani prvý deň v tábore a boli aj takí, ako väčšina starších, ktorí neprežili ani prvú cestu vlakom.
Tí, čo si podľa nezmyselných kritérií nezaslúžili prežiť ani prvý deň, boli hlavne tehotné ženy
neschopné práce a malé deti, ktoré na prácu neboli príliš silné. Z detí prežili len tie, ktoré
zachránila ich krása. V spomienkach pani Elly sa vynoril obraz nákladného auta, na ktoré
nakladali „pekné deti“, teda tie, ktoré spĺňali stanovené kritériá a boli prevychovávané na
nemecký obraz dokonalosti. Apríl 1945 – Angličania prevzali kontrolu nad táborom Bergen –
Belsen. Vyslobodenie ale neprišlo.
V tábore vypukol týfus. O chorých a nakazených týfusom sa starali v provizórnych
podmienkach zdravotné sestry. Len v prvých dvoch týždňoch po oslobodení zomrelo asi
14 000 Židov.
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Pani Ellu nakazenú týfusom liečili v miestnej nemocnici anglické sestričky. Spomína na
ne s úctou. Boli vraj veľmi ohľaduplné a starali sa o pacientky ako vedeli. Ani ich vojna
neušetrila, mnohé z dobrovoľníčok totiž podľahli nákaze škvrnitého týfusu. Pani Ella
vyliečená z týfusu, vychudnutá na kosť a zmorená udalosťami, ktoré prežila, sa konečne
vrátila domov.
Návrat bol ťažký. Prísť niekam, kde ste osemnásť rokov žili a nenájsť tam ani zmienku
po predchádzajúcom živote, je nepredstaviteľne bolestné. Bez rodičov, ktorí s najväčšou
pravdepodobnosťou koncentračný tábor neprežili, iba s mladšou sestrou bol návrat do
„normálneho“ života nepredstaviteľný. Vďaka staršiemu a bohatému pánovi, ktorý neváhal
požičať peniaze sestrám v núdzi bez požiadavky o vrátenie a istému mladému mužovi, ktorí
sa zaujímal o Ellu, sa im podarilo postaviť na nohy. Ten mladý muž sa po dvoch rokoch
Ellinej nerozhodnosti stal jej manželom. Človek by si myslel, že po tom všetkom im osud
dopraje už len šťastné chvíle. Dva roky váhala, kým spojila svoj život s milovaným človekom
a nemusela si meniť ani priezvisko, lebo jej manžel sa volal Klein. Nik jej doma neveril, čo
prežila, len manžel jej bol útechou, keď ju mučili hrozné sny. Roky strávené
v koncentračných táboroch sa podpísali na zlom zdravotnom stave pani Elly. A tak sa im
narodil chorý prvorodený synček. Osud nechcel dopriať šťastie mladým ľuďom a ich malý
synček zomrel. Po všetkých týchto útrapách sa však rodičom narodila dcérka. Mladá rodinka
sa presťahovala do Tornale, kde pani Ella pracovala v obchode a jej manžel bol vedúci
v komunálnej firme. Podľa vlastných slov s ním prežila pekný život plný lásky
a porozumenia.

Život človeka sa v mnohom podobá náhrdelníku, na nitke ktorého od

narodenia každý z nás navlieka pestré korálky zážitkov. Deň za dňom, jeden vedľa
druhého....Korálky pani Elly boli zo sĺz. Nezmyselná doba navliekala na niť života mladej
dievčiny čierne korálky. Len ťažko sme vedeli udržať slzy pri jej spomienkach. Zostala jej
jediná zažltnutá fotografia z mladosti, jediná sestra z celej rodiny. 1

1

Podľa výpovedí Alžbety Kleinovej-Buckovej, Júlii Weisovej-Kohnovej a obyvateliek v Rimavskej Sobote
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Kultúra
Súbor Čierťazeň vznikol v školskom roku 1956/57 na Jedenásťročnej strednej škole
ako dievčenský tanečný krúžok. Jeho členmi boli Eva Jeremiášová, Mária Csomóšová
(Szabóová), Štefánia Corgelová (Toporová), Adela Muchová (Mareková), Gabriela
Plánková (Podhorová) Anna Senková, Anna Dobiásová, Gizela Dányiová (Púdelková),
Margita Kožiaková (Štoffová), Milka Turisová, Zuzana Kiliková (Burteková) a Júlia
Schwartzová (Švedová). Ku nim sa najskôr pridali aj dvaja chlapci Milan Lackovič
a Jaroslav Bolfík, ktorí sa potom dostali až do Lúčnice.
Krúžok doprevádzal na harmonike žiak tejto školy Jozef Bräuer. Neskôr i bývalý
pracovník osvetového zariadenia Ing. Aladár Tózsa. V tomto zložení tanečný krúžok
vystupoval do roku 1958 a posledné jeho vystúpenie sa uskutočnilo vo Východnej. Na
vystúpeniach sa prezentovali viacerými tancami, ale najcharakteristickejšie boli v tom čase
pre Čierťazeň tance – Hrabačky, Priadky a Gemerská veselica. 1
Prevažná väčšina dievčat po maturite v roku 1958 súbor opustila. Predovšetkým kvôli
študijným povinnostiam mimo regiónu. Preto v roku 1959 začal Mikuláš Senko tvoriť nový
kolektív. V tom čase bol už zvlášť veľký záujem o účinkovanie v tanečnom krúžku a to bol
najkratší zvrat, že sa rýchlo rozrástol do vynikajúceho folklórneho súboru.
Jeho úroveň potom rástla každým vystúpením. A to bol neskôr hlavný
dôvod, že sa museli robiť konkurzy. Chlapcov a dievčatá ani to neodradilo
a neznechutilo. Nadšenie a túžba účinkovať v súbore zvíťazili nad
všetkými okolnosťami. Neodradili ich ani náročné a úmorné nácviky.
Najvýstižnejšie by o tom zrejme vedeli rozprávať nielen zakladajúci, ale i
neskorší členovia súboru: Anna Halgašová, Soňa Švecová (Kalová), Priška Tózsová
(Drnajová), Elvíra Židišínová (Trunečková), Mária Balázsová (Kášová), Edita Tóthová
(Pólová), Emília Lackovičová, Katarína Szabová, Katarína Körtvélyesiová (Bräuerová),
Mária Zatrochová, Ľuba a Milota Bartové, Vlasta Fulmeková, Mária Urdová, Ondrej
Šufliarsky, Jozef Bräuer, Jozef Okoš, Dušan Viest, Peter Ligárt, Ivan Korbel, Vladimír
Čmelka, Ladislav Laurenčík, Juraj Kiss, Igor Leško, Alexander Ugler ml., Ján Juhász, Ján
Šufliarsky, Vladimír Šufliarsky, Koloman Kalo, Zoltán Csutor, Viera Krajcová, Alžbeta
Valašteková (Chrenková), Imrich Gaál, Táňa Šimková, Igor Marget, Jozef Vožniak, Terézia

1
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Szőkeová, Mária Bradová, Eva Szabóová, Štefan Marcinek (neskôr vystupoval v Gymniku),
Anna Kollárová, Alžbeta Vidinská (Gálffyová), Zina Adamovičová, Mária Kútiková, Eva
Senková, Mikuláš Dušek, Dušan Polomský, Juraj Brada, Katarína Luptáková (Danišová),
Ladislav Radó, Anna Marcineková, Alžbeta Kováčová, Jarmila Zelinová, Vlasta Jágerská,
Peter Bauer a ďalší. Tu začínal aj Palo Bútor, ktorý neskôr účinkoval v Dimitrovci
a Lúčnici.
Súbor Čierťazeň viedol malý štáb – umeleckým vedúcim a choreografom bol od
začiatku Mikuláš Senko, rodák z Muránskej Lehoty. V tom čase bol zamestnaný
v Okresnom stavebnom podniku v Tornali. Z nášho mesta a zo súboru odišiel v roku 1965.
Potom pôsobil v ďalších súboroch. Nakoniec v Dubnici nad Váhom (1967-1985).
Organizačné úlohy súboru mal na starosti (od roku 1958 Viliam Švec – predseda MsNV.
Jeho dcéra Soňa bola vynikajúcou sólistkou súboru. Finančné záležitosti mal na starosti
Alexander Ugler st. Kroniku súboru písal otec Mikuláša Senku – Ján Senko.
Na vystúpeniach súboru konferovali, uvádzali programy a recitovali Elena Kostičková
(Vidinská) – Predanociová, Zlatica Rášiová (Bundová) a Paľo Beláni. Žiada sa uviesť, že
vodiča autobusu robil Štefan Péntek z ČSAD, ktorý súbor vozil na vystúpenia, ale keď to
bolo potrebné, preobliekol sa do kroja a vystupoval s ostatnými. Názov súboru Čierťazeň
vznikol z pomenovania skupiny kopcov (pahorkatín) v chotári rodiska Mikuláša Senku –
v Muránskej Lehote. Tanečný krúžok sa najskôr prezentoval na pôde školy, v meste
a okrese.
Prvýkrát vystupoval súťažne v rámci Ľudovej umeleckej tvorivosti, kde obsadil II.
miesto. Potom nasledovala doslovná žatva úspechov tohto súboru. Sem patrí I. miesto
v krajskej súťaži a IV. miesto v rámci ČSR. Neskôr dvojnásobné víťazstvo na celoštátnej
súťaži v Brne a Prahe. V tom čase Tornaľu úspešne reprezentoval v Prahe aj tanečný súbor,
ktorý pôsobil na JSŠ s vyučovacím jazykom maďarským – víťaz celoslovenskej súťaže vo
svojej kategórii a tanečný pár Ádám – Jalccová, z bývalej SPTŠ.
Dosiahnuté úspechy a výsledky s odstupom času o to výraznejšie potvrdzujú, že celé
účinkovanie tanečného krúžku a neskôr súboru Čierťazeň nebolo náhodné a ešte aj po
rokoch nás mrzí jeho zánik. Osobitne sa žiada vyzdvihnúť, že účinkovanie súboru o to viac
žiarilo, že jeho repertoár bol originálny, vyvierajúci hlavne z čistého gemerského folklóru
a folklóru Horehronia. Netreba osobitne pripomínať, že za všetkými úspechmi sa skrývala
nesmierne obetavá práca, často na úkor osobného voľna a rodiny. A to počnúc Mikulášom
Senkom, členmi kapely a končiac každým jedným členom súboru. Oni najlepšie vedeli
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a vedia, koľko odriekania museli zniesť už pri nácvikoch jednotlivých tancov. Aj po rokoch
spomínajú na všetko len v tom najlepšom.

Obrázok 49 Súbor Čierťazeň, foto: Kronika súboru
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Pravdaže, od chvíle, ako sa z tanečného krúžku stal folklórny súbor, už si nevystačil
s doprovodom na harmonike a čoskoro sa dala dohromady aj cimbalová muzika (kapela). Jej
jadro tvorili: primáš Ondrej Tózsa, 2. husle Vojtech Tamáš, 3. husle Štefan Báranyi, cimbal
Zoltán Dányi, kontra Štefan Tóth, Štefan Lőrincz, Štefan Oláh, Štefan Balázs, kontrabas
Tibor Ruszó, Vojtech Márton, violončelo Ladislav Matejka, ktorý bol aj inštruktorom
a neskôr pôsobil ako dirigent Malej opery v Ostrave. Na zahraničných vystúpeniach kapele
vypomáhali študenti i konzervatória ako Farkas, Mojzes a Gašpar.
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Roky uplynuli, súbor zanikol a dnes je už veľmi ťažko povedať, koľkokrát sa
prezentoval nezabudnuteľnými vystúpeniami na obvodných, mestských a okresných
slávnostiach, na celoštátnych podujatiach, pri príležitosti štátnych sviatkov, na slávnostiach
a dožinkoch, baníckych dňoch a podobne. Nezabudnuteľnými boli a ostali vystúpenia na
Pražskom hrade, v Strážnici, Východnej, ale vrcholom činnosti a ocenenia obetavej práce
súboru boli vystúpenia v zahraničí. Súbor prvýkrát vystupoval v roku 1960 na folklórnych
slávnostiach v Dijone vo Francúzsku. Medzi ďalšie patrí vystúpenie na akademických hrách
v Grenóbli. V tom istom roku súbor vystupoval v Maďarsku. V roku 1961 vystupoval na
Dolnorakúskych ľudových slávnostiach. V roku 1964 nasledovala cesta do Talianska. Tam
súbor vystupoval na oslavách 40. výročia založenia novín UNITÁ. Oslavy vyvrcholili
v provincii Reggio Emília. Súbor mal 8 vystúpení v Bologni a okolí. Po vrátení sa domov
nasledoval opäť zájazd do Maďarska a v roku 1966 opäť do Rakúska. Osobitne sa žiada
vyzdvihnúť, že súbor Čierťazeň bol prvým súborom z bývalých socialistických štátov, ktorý
bol v roku 1966 (od 13.6. do 5.7.) vyslaný reprezentovať slovenské ľudové umenie do
Portugalska. Bolo to o to zvláštnejšie a zaujímavejšie, že v tom čase ČSSR nemala s touto
krajinou nadviazané diplomatické styky. Z toho dôvodu sa vízové záležitosti členov súboru
vybavovali cez Švajčiarsko. Všetky výdavky na súbor a na zájazdy poskytoval Mestský dom
osvety v Tornali, ONV, KNV, ale aj sponzori: Jednota spotrebné družstvo, Štátne majetky
a JRD v Tornali a závody z regiónu. Až neskôr sa súbor (aj finančne) osamostatnil a výdavky
sa kryli z vlastných príjmov. Poslednou významnou udalosťou bolo vystúpenie súboru
v Slovenskej televízii v roku 1972. Za dosiahnuté úspechy sa folklórnemu súboru Čierťazeň
dostalo aj patričného uznania. Viacero vysokých ocenení a vyznamenaní, ale aj množstvo
darov bolo uložených a vystavených na mestskom úrade. Z množstva vyznamenaní uvedieme
štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“, Európsku cenu medzinárodného folklórneho
festivalu v Dijone vo Francúzsku.

S t r á ž n i c a
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Hlavnou hybnou silou súboru bol už spomínaný Mikuláš Senko, ktorý bol choreografom
Gombasek 1963
Foto: arch.
a tvorcom všetkých originálnych tancov, s ktorými Čierťazeň vystupovala, okrem tanca „Po
sáre“ z východného Slovenska, ktorý pre súbor zostavil vedúci tanečného oddelenia
Osvetového ústavu v Bratislave Cyril Zálešák a tanca „Myjavský čardáš“, ktorého
choreografkou bola profesorka Eleonóra Kubalová z Trenčína.
Mikuláš Senko bol v tom čase jedným z najuznávanejších amatérskych choreografov na
Slovensku. O to nás viac mrzí, že v roku 1965 odišiel z Tornale z rodinných dôvodov.
Vedenia súboru sa najskôr ujal PhDr. Imre Gaál a následne Jozef Bräuer, ktorý za pomoci
svojej manželky Kataríny vytvoril nový kolektív a nacvičil s ním tance. Súbor ešte
prezentoval naše mesto na viacerých vystúpeniach, ale nastali iné okolnosti a skončilo sa
jedno veľmi krásne obdobie vynikajúceho súboru. Jeho členovia a vedúci sa postupne
rozpŕchli aj napriek tomu, že bolo ešte niekoľko pokusov obnoviť činnosť súboru. Už sa
medzi mladými nášho mesta nenašli takí zanietení nadšenci, ako ich predchodcovia. Okrem
toho zohrali svoje i mnohé subjektívne a objektívne okolnosti a súbor úplne zanikol.1

1
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V tomto súbore tancoval v rokoch 1963-1966 pod vedením nestora slovenských
choreografov Mikuláša Senku – folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový
pracovník v Rimavskej Sobote, Mgr. art. Pavel Bútor. Medzi ďalšie významné osobnosti patrí
doc. PhDr. Elvíra Trunečková, CSc. (rodená Židišínová) – bývalá tanečníčka súboru
Čierťazeň, ktorá od školského roku 1990/91 pôsobila ako vedúca súboru MLADOSŤ na
UMB v Banskej Bystrici. Výsledkom jej pedagogickej činnosti je množstvo pedagogickej
literatúry zameranej na pohybovú – tanečnú výchovu detí a mládeže, významných ohodnotení
folklórneho súboru.

Obr. 50 Odhalenie pamätnej tabule
M. Senkovi, Foto: Mészáros
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Spomienky tety Bašovej na zvyky z minulosti
Poprosili sme ju, aby nám trošku porozprávala o rodinných zvykoch – o svadbách,
o narodení dieťaťa a o priadkach. Nasledovalo ticho. Len sedela, rozmýšľala, a kým
roztriedila svoje myšlienky, na jej tvári sa objavil úsmev. Potom začala rozprávať: 1
„Kedysi

svadby

sa

najčastejšie

odbavovali po Kataríne na jeseň, alebo
v zime cez fašiangy. Ak sa dvaja ľudia mali
radi, chlapec prišiel obyčajne v sobotu na
pytačky s matkou, či by k nim nedali dievča
za slúžku. Ak to rodičom dievčaťa bolo po
vôli, predložili pytačom praženicu. Ak však
ponúkli dačo iné, nemuseli viac dúfať.
Na druhú nedeľu prišla matka dcéru pripovedať do služby a svadobný kolotoč sa
rozkrútil. Na faru sa išli ohláške písať a potom tri nedele pred svadbou to kňaz ohlasoval, aby
všetci vedeli, že sa budú brať. Na druhú ohlášku ženích obdaroval nevestu čepcom, niekedy
i prsteňom a popoludní dievčatá vili u nevesty pierka a zdobili partu pričom aj spievali:
„Na zelenej lúke kopa sena,
fšera bula dieuka, dnes je žena ..“
Virosli trnky mezi horami,
povedalo švarnuo dievša, že pojde s nami.
Ďalšou prácou bolo obliecť posteľ do obliečok z domáceho plátna. Druhá svokra zasa
upratovala a bielila komôrku, do ktorej prevezú posteľ mladých. Posledné dve nedele pred
sobášom chodievali obidvaja družbovia povolávať na svadbu. Na svadbe hrali najmä
zdychavskí Cigáni. V chudobnejších domoch hudba nebola, tam sa len spievalo:
„Vesela si bula ta naša svadbiška,
kobi ju veseliu vťedz aj mamiška.
Pod Muráňom stojí Čipka zeľena,
pot tou Čipkou tečie voda studena.
Kto tej vodi piť bude,
Mrcha ženu mať bude
a s tej ženi nigdaj dobra nebude.“
1

Spomienky tety Bašovej na zvyky v Tornali a okolí v minulosti (Ján Senko – Kronika súboru 1963)
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Po svadbách bývali u svokrovcov a keď mladá žena otehotnela, uznali ju za ženu so
všetkými právami. Popri veľkej radosti ju čakala aj kopa trápenia, zákazov a príkazov.
Nesmela si kľaknúť, nesmela spadnúť, nesmela počuť nič strašného. Ak by sa bola udrela,
dieťa by malo fľak na tele, ak po dačom túžila, musela to mať, lebo by jej bolo dieťa odišlo.
Ak bola pekná, okrúhla, čakala chlapca. Ak však bola fľakatá s končitým bruškom, malo
sa narodiť dievča. Pri rôznych prácach, ale i pri rôznych spoločenských príležitostiach
nezabudli samodruhej spievať:
„Ej nigde ma neboli, len okolo pása, čo som sa najedla, uhája, surového mäsa,
ťuhája.
Ej ani baraniny, ani hovädzíni, len takej divíni,
uhája, čo dvíha períni, ťuhája.
Tu ma bolí, tu ma pícha, tu ma dačo omíňa,
pošlite mi pre doktora, nag mi dáke lieky dá,
a doktor je neni doma, ani jeho mládenec,
Rumanec mi neosoží, ani žiadna zelina, ponáhľaj
sa muž moj domov, budeme mať krštenia...“
Ak sa dieťa šťastlivo narodilo, babica mohla pozývať na krstiny. Najdôležitejší boli
kmotrovci, s ktorými sa dohodli už vopred. Kmotrovci napražili „krapľou a pampúchou“
a v sobotu vo veľkých košoch kuchárky alebo mladé ženy z rodiny kmotrovcov slávnostne
dedinou niesli kmotre „postelkini“ čo nachystali. V nedeľu sa išlo na „krštenia“. Keď
odchádzala kmotra s dieťaťom z domu, trikrát sa opítala:
„Zanesieme pohana, donesieme kresťana, či veríte?“
Na to sa od domácich dostalo trikrát odpovede: Veríme.“
Malému zvykli do vankúša pribaliť symbol nejakého remesla, podľa toho, čo z neho
chceli mať. Po krste si ho kmotrovci zaniesli domov, zabalili mu do vankúša peniaze a vrátili
sa ku kmotrovcov so slovami:
„Ta – niesli sme pohana, doniesli kresťana, či veríte?“ A keď sa takisto trikrát ozvalo
„Veríme“, mohla sa začať hostina.
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Aj keď to nebola len často ženská záležitosť, ženy mali predsa len hlavné slovo, čo sa
odrazilo i na spievaných piesňach:
„Keď sme sa tu zišli mi veselé ženy, veru sa budú
triasť Gajdošovie steni,
Krštenia, krštenia, veď je za krštenia s kmotri sa
Hruvajú, ani nespievajú.
Aj nám dosť dávajú, len nás nenúkajú.
I domou pójdeme i domou, to tvrdo čakajú,
Nalej kmotor, nalej víno, požehnau ti pánboh syna
Diouku...“
Pred odchodom sa ženy nezabudli so svojimi skúsenosťami podeliť s „posteľkiňou“.
Nešetrili i radami, zaželali veľa radosti „z maličkiho“, popľuli ho, aby mu z očí neprišlo
a s výslužkou sa pobrali domov.
Potom už dieťa mohlo pokojne spať, ale bez rozprávky sa to nezaobišlo:
„Hajiže mi beli, moj anjelik bieli, nedám si ťa
nedám za tento svet celí.
Haja, haja, haja moja duša malá, bodaj si mi
spala do bieleho rána.
Zajtra ráno stala, po chiži behala, od oca,
materi chlebíka pítala.
Hajdou, hajdou, hajdou, otec ti je tandou,
za vodou, hlbokou, tan ti do nej spadnou,
Nespadou, nespadou, len si pri nej lahou,
mau kúsok chlebíka, tak si ho tam zedou...“
A nastali všedné starosti, ale i radosti zo zdravých detí, s ktorými sa nikdy nemaznali, ale
na ktoré mali vždy dosť času, vedeli rozprávať rozprávky, povedať ponaučenie, zaspievať
pesničku najčastejšie pri robote.
104

Priadky
Od Martina nastáva čas priadok. Všetko, čo sa nosilo ako oblečenie, ale aj obliečky
perín, plachty, vrecia. Obrusy, plachtičky do nepohody, kútne plachty, odiedzky sa tkali doma
a najprv bolo treba každú zimu našúľať a namotať na vreteno dlhé metre priadze. Priadlo sa
v každom dome a využila sa na to každá chvíľa, keď sa práve nevarilo, neopatroval statok,
alebo neurobilo sa niečo z každodenných prác. Gazdiná, u ktorej sa práve priadlo, nachystala
na tanier kyslej kapusty, uvarila alebo len tak nachystala sušené ovocie a mohlo sa priasť.
V chyži sa sedelo podľa určitého poriadku. Najmladšie dievčatá sedeli odo dvora „na
načai“, pred zrkadlom sedeli dievky v plnom kvete, smerom doprava staršie a chrbtom ku
dverám „na pätáku“ sedeli nastávajúce nevesty. Staršie ženy sa rozložili okolo praslíc.
Priadky sa neobišli bez prekrásnych dievčenských piesní:
Zasvietilo slnko Anki Koľesárovie do komorki.
Že je hrdá, že sa boskať nedá frajerovi.
A Janko mládenec, takí ako klinec,
Halászovcou sin a on ťa Anička za vernú manželku
dostať misí...
Dievky sa snažili na priadky prilákať aj mládencov. Čo by to boli za priadky bez
mládencov a kto by dievčence vyprevadil o polnoci domov. Ak dlho nechodili, snažili sa im
počariť. Zametali metlou smeti doprostred izby, pričom odriekali:
Zmetám, zmetám zo šeckích strán,
Sprava, zľava šecko k nán,
A ti šíp, len ich štíp, len im oči nevyštíp!
A ti tŕň, sem ich hrň.
A ti stará naocesta, nedajže im nigde miesta!
A ti stará metla, bodaj by si ich sem dovliekla!
A veru mládenci prišli, najmä ak im ešte zaklopali na oblok krčmy, a tak im oznámili, že
už majú „počarenô“. Spevom išli dedinou a často i s harmonikou.
Teta Bašová s tým skončila svoje rozprávanie. Už bola veľmi unavená. Prišiel čas
rozlúčenia, ale jej ešte napadlo, že fotky ešte neukázala. Vybrala ich zo šuflíkov. Naliala nám
ešte čerstvo nadojeného mliečka a dala ochutnať z čerstvo napečeného chleba. Na konci sme
sa jej srdečne poďakovali a rozlúčili sa.
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Naproti v starom domčeku Halászovcov vstupom do prvej miestnosti sme mohli
vidieť kuchyňu, z ktorej sa otvárali dvere na obidvoch stranách ešte do dvoch izbičiek.
V kuchyni sa nachádzala drevená lavica, stôl so stoličkami.

Foto arch. Kronika súboru

V regáli boli poukladané pekné hrnčiarske výrobky – taniere, hrnčeky, džbány,
kvetináče, vymaľované jednoduchými, ale krásnymi ornamentami.

V kútiku sa nachádzala pec pekne vymaľovaná a lavička s vedrami na vodu. Pri okne stáli
krosná na tkanie kobercov a plátna.

Krosná na tkanie kobercov
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Historické pamiatky mesta
Mesto je pomerne chudobné na historické pamiatky. Medzi základné stavby patrí budova
Mestského úradu postavená v rokoch 1926–27, ktorú postavili prešovské a tornaľské stavebné
spoločnosti. Do užívania bola daná 17. januára 1928.

Obrázok 52 Mestský úrad v Tornali
(foto arch. 1926)

Nakoľko bývalý kultúrny dom (Fehérló – Biely kôň) pre mesto sa javil historickou
stavbou a svojimi priestormi už nevyhovoval novým potrebám, v roku 1971 sa začalo
s výstavbou nového kultúrneho domu, v ktorom dostali svoje miesto i knižnica, kino, hotel,
reštaurácia, fitnes centrum a spoločenské miestnosti.

Obrázok 55 Knižnica a Kultúrny dom

Obrázok 54 Biely kôň Foto: J. Húšťava (2009)
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Medzi najznámejšie historické stavby patria naše kostoly:
– Kalvínsky kostol – pochádzajúci z 15. storočia.
– Katolícky kostol postavený v tridsiatych rokoch.
– Evanjelický kostol z roku 1933.
V Tornali obidva kaštiele patrili rodine Tornallyaimu, neskôr jeden z nich odkúpil Jozef
Hámoš – podľa gemerskej povesti za jednu mierku striebra spolu s obrovským priľahlým
majetkom. Obidva kaštiele slúžia ako Detský domov a Domov mládeže.

Obrázok 56 Kaštieľ Tornallyayho (Detský domov v Tornali) Foto: J. Húšťava (2009)

Obrázok 57 Kaštieľ Hámošovcov v Tornali Foto: J. Húšťava (2004)
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Medzi najznámejšie historické pamiatky patrí Moes Mikšov barokový kaštieľ
pochádzajúci z 18.–19. storočia.

Obrázok 58 Moes Mikšov barokový kaštieľ Foto: J. Húšťava (2004)

Kaplnka pochádzajúca z 13. storočia, ku ktorej v roku 1735 pristavili zvonicu a baroková
socha sv. Jána Nepomuckého v miestnej časti Králik. Kaštieľ je dnes v súkromnom
vlastníctve a bol stavebne upravený s cieľom reštauračných služieb.

Obrázok 59 Baroková socha sv. Jána Nepomuckého Foto: J. Húšťava
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Vo vnútri budovy Mestského úradu sa nachádza pamätná tabuľa padlým hrdinom z 1.
svetovej vojny.

Obrázok 60 Pamätná tabuľa padlým hrdinom z 1. svetovej vojny Foto: J. Húšťava (2004)
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V parku na námestí sa nachádza pamätník padlých sovietskych vojakov a občanov
Tornale.

Obrázok 61 Pamätníky padlých v 2. svetovej vojne, Foto Portrét s.r.o.

Na budove Mestského úradu sa nachádza pamätná tabuľa Alexandra Pénteka a Ľudovíta
Nagya, ktorí zahynuli v roku 1945 v koncentračnom tábore.

Obrázok 62 Pamätné tabule občanov z II. svetovej vojny Foto: P. Húšťava - 2005
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Na Letnej ulici na dome č. 4 sa nachádza pamätná tabuľa, kde sídlil štáb maršala
Malinovského.

V TEJTO BUDOVE POČAS OSLOBODZOVACÍCH BOJOV SÍDLIL
OD 20. DECEMBRA 1944 DO 15. JANUÁRA 1945
VOJENSKÝ ŠTÁB VELITEĽA II. UKRAJINSKÉHO FRONTU
HRDINU SOVIETSKEHO SVÄZU MARŠÁLA R.J. MALINOVSKÉHO
19.XII.1959 Z PRÍLEŽITOSTI 15. VÝROČIA OSLOBODENIA
MESTA SOVIETSKOU ARMÁDOU VENUJE MNV V ŠAFÁRIKOVE

Obrázok 63 Pamätná tabuľa R. J. Malinovského
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Významné osobnosti nášho mesta

Ľudovít Pákozdy (†) učiteľ a vynálezca z oblasti strojárenstva a dopravných
prostriedkov. Držiteľ množstva domácich i zahraničných patentov.

Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. – bývalý minister životného prostredia

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. riaditeľ Matematického ústavu
SAV

JUDr. Michal Švantner – diplomat v Ženeve

Mgr. Ondrej Nagaj – básnik a spisovateľ

Inž. Július Grančák – veľvyslanec v Brazílii

Mgr. art. Juraj Tandler – hudobný skladateľ a pedagóg
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V roku 1930 sa v Šafárikove (Tornaľa) narodil János VERES, básnik.

Július BOLFÍK, učiteľ, publicista, zakladateľ a dlhoročný predseda
Gemerskej vlastivednej spoločnosti. Učiteľský ústav ukončil v roku 1935
v Spišskej Novej Vsi, kvalifikáciu si doplnil na PgF UK a na VŠ
pedagogickej v Bratislave – Titul PhDr. Bol učiteľom v Ratkovskom
Bystrom, zapojil sa do SNP, po roku 1945 bol riaditeľom Št. meštianskej
školy v Šafárikove, od roku 1949 až do dôchodku vykonával funkciu škol.
inšpektora v okrese Šafárikovo a Rimavská Sobota. Bohatá publikačná
činnosť. Zomrel 5. 8. 1993 v Rimavskej Sobote
Silvia Donová – herečka, členka DJGT vo Zvolene
Zoltán Vereš – básnik a spisovateľ
Tibor Andrássy – maliar
Mária Kallová, rodená Uhrínová – spisovateľka
PhDr. Imrich Gáll (†) – historik
Juraj Batta (†) – básnik
Mgr. Dionýz Szögedy – pedagóg, ľahký atlét, olympionik – reprezentant
Slovenskej republiky
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