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E L Õ S Z Ó

Magyarországon ma, településeink azért vannak ott, ahol, mert valami-
kor valakik a megélhetés lehetõségét remélve és megtalálva odatelepültek.

Onga is azért létezik és van pont ezen a helyen, mert elõdeink itt talál-
ták meg boldogulásukat. Átélve a századokat, utódaik egy része ma is itt él.
Munkájuk és akaratuk olyan körülményeket, állapotokat és létesítményeket
eredményezett, amelyek mások számára is csalogatóvá váltak. Õk a késõbb
betelepültek, a most vagy a jövõben Ongára költözõk.

Bizonyára vannak, akik boldogulásukat keresve ma is máshová mennek,
vagy mennének. Többségünk ennek ellenére szeret Ongán élni, másokkal
együtt akiket kedvel, vagy csak elfogad, vagy éppen elutasít. Fontos, hogy
érezzük, a község mindannyiunkért való.

„Honnan jöttünk? Hová megyünk?” Évezredes, mégis mindig aktuális
kérdések. Ezekre a kérdésekre kíván választ adni ez a könyv, amely Onga
történetét dolgozza fel.

Onga története nem választható külön a Kárpát-medence történelem
elõtti népei és a magyarság történetétõl. Hiszen ezen a területen már hat-
ezer évvel ezelõtt is emberi település volt a régészeti leletek tanúsága sze-
rint. Az Onga név elsõ írásos említése 1222-bõl származik, és ez idõ óta szá-
mos írásos dokumentum maradt ránk, amelybõl többek között ez a kötet is
táplálkozik.

Itt mondok köszönetet elsõsorban Takács László barátomnak és pedagó-
gus kollégámnak a könyv megalkotásáért, valamint mindazoknak akik az Õ
fáradságos, ámde mindig lelkes munkáját segítették.

A kötet megjelentetésének célja az volt, hogy a fellelhetõ forrásokat
összegyûjtve és feldolgozva egy átfogó helytörténeti monográfiát tudjunk az
olvasó kezébe adni. Ez a monográfia alapja lehet és lesz egy, az általános is-
kola tanulóink számára készülõ helytörténeti tankönyvnek.

Megjelenésével valóra válik az a kívánságunk, hogy községünk történe-
tét minden érdeklõdõ gyermek, és felnõtt megismerhesse. Múltunk megis-
merése elengedhetetlenül fontos mindannyiunk számára, és lokálpatriotiz-
musunk egyik szilárd alapjául szolgál.

Mi Ongán élõk, ma is azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél
jobb és harmonikusabb, minél komfortosabb környezetben éljünk. Olyan
községet szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lakni, élni jó, okos és kellemes
dolog. Õseink, az itt élõk is mindig erre törekedtek.

Ajánlom ezt a történeti munkát minden história iránt fogékony és nem
fogékony olvasó szíves figyelmébe. Reményeim szerint minden ongai család
kincse, nézegetni-, és olvasnivalója lesz ez a könyv. Hiszen rólunk szól onga-
iakról, akik itt élünk több évszázada és itt is szeretnénk élni, jólétben, bé-
kességben.

Onga, 1998. május Madzin Tibor
polgármester  
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I. BEVEZETÉS





I. 1. Köszönetnyilvánítás

Tavaly ünnepelte a közel ötezer fõs község, Onga elsõ írásos említé-
sének 775. évfordulóját. Még évekkel e nagy, s nevezetes évforduló elõtt
felvetõdött, hogy mi lenne ha a falu történetét feldolgozó monográfia
megjelenésével ünnepelnénk meg a község 1222-es – általunk ismert –,
elsõ írásos említését. A kutatómunka az elmúlt években kezdetét vette.
Célul tûztük magunk elé, hogy összegyûjtsük a község tárgyi emlékeit
egy majdan létrehozandó falumúzeum számára, másrészt próbáljuk fel-
kutatni a településre vonatkozó írásos forrásokat és ebbõl készüljön el a
falu történetének monográfiája. A munka állásáról 1996 augusztusában,
az elõször megrendezett falunapon már tájékoztattuk a község lakóit. A
mûvelõdési házban tartott helytörténeti kiállításon egyrészt tárgyi emlé-
keket, másrészt eredeti, illetve fénymásolt írásos dokumentumokat, tér-
képeket mutattunk be. A monográfia elsõ része 1997-re készült el, de a
teljes anyag – különbözõ technikai okok miatt – csak 1998 májusára volt
nyomdakész állapotban. A kedves olvasó így „csak” Onga elsõ írásos
említése utáni 776. évben veheti kezébe e nehéz, de úttörõ jellegû mun-
ka gyümölcsét, az Onga története címû könyvet. Hogy ez sikerült abban
jómagam tevékenységén kívül sokak munkája is benne van.

Köszönettel tartozom mindenekelõtt Onga község képviselõtestületé-
nek és polgármesterének, Madzin Tibornak, akik lehetõvé tették, hogy
ez a könyv megjelenjen. Köszönöm mindazon ongai lakosok segítségét
is akik tanácsaikkal, észrevételeikkel, helyreigazításaikkal, biztatásukkal,
fotókkal, iratok rendelkezésemre bocsátásával segítették munkámat. Had
emeljem ki külön Rózsa László általános iskolai igazgató, Dr. Kósik La-
jos háziorvos, Csomós László református lelkész, Mázik Ferenc nyugdí-
jas polgármester és Solymosi Ferencné könyvtáros segítségét. Köszönet-
tel tartozom özv. Illés Lászlónénak, aki rendelkezésemre bocsátotta né-
hai férje jegyzeteit. Kutatásomat sokban támogatták az általános iskola
lelkes diákjai is, tanítványaim, akik a helytörténeti szakkör keretében ko-
moly, sokszor önálló munkát végezve próbáltak hozzájárulni községünk
múltjának megelevenítéséhez.

Szakmai segítségemre voltak Dr. Tóth Péter, a Miskolci Egyetem kan-
didátusa, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa –
aki a latin forrásokat fordította –, Dr. Fónagy Zoltán a Történettudomá-
nyi Intézet munkatársa, egyetemi tanárom és Hajdú Imre levéltáros, aki
a források gyûjtésében segédkezett. 
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Technikai kivitelezésben, a számítógépes munkálatoknál Takács Edit,
Vágó Szilvia és Kovács György támogatták munkámat.

Köszönöm a levéltárak és könyvtárak dolgozóinak a segítségét is. Vé-
gül, de nem utolsósorban köszönöm Kovács Zsolt barátom folyamatos
segítõ szándékát, baráti tanácsait és mindenkori lelkesedését e munka
iránt.

1998. május 
A szerzõ
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I. 2. Onga forrásai 
és a kutatás jellemzõ sajátosságai

A források felkutatásának alapvetõ nehézségeit Onga abaúji volta je-
lentette. Abaúj kutatását jelentõsen nehezíti az a tény, hogy levéltára
Kassán van, s az ottani anyag magyarországi kutatók számára viszonylag
nehezen hozzáférhetõ. Igaz ugyan, hogy a Magyar Országos Levéltár
szervezésében folyó Hungarica kutatások keretében évtizedek óta folyik
Abaúj-Torna vármegye és Kassa város levéltárában egy-két hetes tanul-
mányutak keretében dokumentum-föltárás, s ennek folyamányaként
mikrofilmezés, azonban ez a munka csupán az országos jelentõségû do-
kumentumok kiemelését célozza meg. A megyetörténet és az egyes tele-
pülések történetének kutatói ebbõl viszonylag keveset hasznosíthatnak.

Az utóbbi fél évszázadban Abaúj vármegye történeti kutatása semmi-
lyen vonatkozásban nem tartozott a támogatott témák közé se Magyar-
országon, se Szlovákiában. Egyetlenegy monográfia, de egyetlenegy na-
gyobb igényû település-monográfia sem született e területrõl. (Vö. Csor-
ba Csaba: Abaúj- és Zemplén honismereti-helytörténeti kutatásairól.
Széphalom 5. Sátoraljaújhely, 1993. 275-300. o.) Abaúj kutatói így ar-
ra vannak kárhoztatva, hogy az erõsen korlátozott magyarországi levél-
tári anyag illetve a korábbi szakirodalom alapján foglalkozzanak a témá-
val, ami természetesen minden kutatás tudományos értékét csökkenti.
Ezen mi Onga esetében mindenképpen változtatni akartunk, s a lehetõ-
ség szerinti teljes forrás- feltárásra törekedtünk.

Feldolgoztam a Kassai Megyei Levéltárban õrzött Abaúj vármegye
közgyûlési iratainak 1568-1799 közötti évek Ongával kapcsolatos forrá-
sait. Vizsgálódásom tárgyát képezték a szikszói járás 1711-1848 közöt-
ti nemesség összeírásai, az 1848-as zsidóösszeírás, Abaúj vármegye köz-
gyûlési jegyzõkönyvei és más összeírások. Sok minden azonban kima-
radt, vagy nehezen hasznosítható. Kassán például szép számban marad-
tak fenn 1800-1848 közötti Abaúj-Torna vármegyei közgyûlési iratok.
Ezek kutatását azonban megnehezíti, hogy a fond hely- és tárgymutató-
val nem rendelkezik, csak névmutatóval. Az ugyancsak Kassán található
szikszói járás fõszolgabíróinak irataihoz segédlet nem tartozik. „Szálan-
kénti” átnézésére idõ hiányában nem volt módom.

Abaúj-Torna vármegye alispánjának 1870-1919 közötti irataihoz
Kassán remek segédletek tartoznak. Az iratok ily módon kutathatók len-
nének, de a szlovák levéltárosok kiszedték a régi Abaúj-Torna vármegye
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Magyarországon maradt községeinek iratait, és ezekhez segédletet nem
készítettek. Az iratanyag dobozokban összekeveredve várja Miskolcra
szállítását.

A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának E. 156. tétel-
számú, Urbarica et Consriptiones fondja került átnézésre.

A Hadtörténeti Levéltárban az 1919-es csehek elleni harcok doku-
mentumait leltem fel. 

A falu földesúri családjának, a Darvasoknak az Újfalusi Levéltára fel-
került a Magyar Országos Levéltárba, ott azonban 1945-ben elpusztult.
Ebbõl csak a MOL. Mohács elõtti gyûjteménye õriz középkori oklevele-
ket amelyek azonban Ongára nézve érdektelenek.

A Sárospataki Református Kollégium Levéltárából és Adattarából
egyházi iratok, iskolai és egyházlátogatási jegyzõkönyvek, anyakönyvek,
a Zsoldos Benõ – féle iratok egyéb kerültek elõ.

Az ongai református lelkészi hivatalban a következõ dokumentumok
találhatók meg: születési, házassági és halálozási anyakönyvek 1743-tól
1906-ig, a presbitérium jegyzõkönyvei a gondnoki számadásról 1780-
1829, az eklézsia könyve vagy protokulum 1801-1829, jegyzõkönyvek
1861-tõl 1951-ig, gondnoki számadáskönyvek 1843-tól, valamint kör-
rendeletek jegyzõkönyve 1842-tõl.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárból a következõ forrásokat
sikerült fellelnem és feldolgoznom: a XIX. századi jobbágyfelszabadítás és
a tagosítási perek iratait, mérnöki iratokat, Abaúj-Torna vármegye alis-
pánjának 1919-1934 közötti iratait, a Mária Terézia korabeli úrbérren-
dezés iratait, a Négyessy-Szepessy család levéltárát, a község képviselõ-
testületének jegyzõkönyveit 1903 és 1950 között, a település Nemzeti
Bizottságának iratait, az 1947-es cigányösszeírást, Onga egyéb 1903 és
1947 közötti iratait (pl. nyilvántartás Onga lakosairól, jegyzõkönyvek a
tulajdonátruházásról, gyámoltak és gondozottak 1943-as nyilvántartása).
Alkalomszerûen sok fontos és érdekes adat került elõ Ongával kapcso-
latban a B.-A.-Z. Megyei Levéltár más fondjaiban is. Ezek felsorolását
azonban mellõzöm. A fejezetek végén, a jegyzetekben megtalálható a
pontos levéltári jelzet.

Felhasználtam munkámban a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai
Adattárának, illetve a Miskolci Herman Ottó Múzeum Ethnológiai Adat-
tárának Ongára vonatkozó adatait. A fotók egy része a Néprajzi Múze-
um fotógyûjteményébõl való, természetesen a múzeum hozzájárulásával
és engedélyével.

Fontos, eredeti dokumentumok kerültek elõ magán Ongán is. A gyûj-
tést évtizedekkel ezelõtt Illés László kezdte meg, Kovács Zsolt és jóma-
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gam folytattam. (A gyûjtés jelenleg is tart.) A fotók egy részét a község
lakóitól kaptam, illetve Kovács Zsolt és én készítettem.

Természetesen feldolgozásra kerültek a Magyarországon nyomtatás-
ban megjelent forrás értékû munkák és folyóiratok, újságok is, ezekre a
jegyzetekben hivatkozom.

Az írott forrásokat megpróbáltuk tárgyi emlékekkel is alátámasztani.
Munkánk eredményeként sikerült megtalálni a település legõsibb nyoma-
it a Pusztatemplom-dûlõben. Sikerült azonosítani a XVI. században le-
égett templom helyét, ahol többek között az 1500-as évek második fe-
lébõl származó pénzérméket, gyûrût, lemezes bibliaborítást is találtunk.
Onga területén több helyütt találhatók kõkori, bronzkori településnyo-
mok. A telepekbõl rengeteg különbözõ lelet került elõ kõbaltától agyag-
edényeken keresztül bronzcsákányig. Igyekeztem arra törekedni, hogy
ezek az eszközök, a róluk készült fotók ne csak színesebbé, hanem ér-
zékletesebbé is tegyék, illetve alátámasszák a leírtakat.

A könyv négy nagy részre, azokon belül pedig fejezetekre tagolódik.
Minden fejezet végén a jegyzetekben közlöm a témára vonatkozó felhasz-
nált forrásokat, szakirodalmat, illetve a megjegyzéseimet. A monográfia
alapvetõen 1950-ig tárja fel tényszerûen Onga történelmi eseményeit.  A
középkori rész tudományos igényû feldolgozására, a kis számban fellelhe-
tõ források miatt nem vállalkoztam. Megelégedtem egy kronológikus for-
rásközlés, illetve egy minimális történeti összefüggés kifejtésével. A késõb-
biekben ezt a hiányt újabb felkutatott források felhasználásával mindenkép-
pen pótolom. A szocialista idõszakra és a rendszerváltás korára csak kite-
kintek. Ez a korszak – véleményem szerint – inkább még politika mint tör-
ténelem. Sokakat érint személyesen. Ki így, ki úgy látja az eseményeket.
Nehéz tényszerûnek maradni. A személyiségi jogok védelme, az idõhiány,
a források részben való hozzáférhetõsége is arra sarkalt, hogy az elmúlt 45
év részletes, gazdasági, társadalmi, politikai változásainak összefüggéseiben
való feltárását késõbbre halasszam, s itt megelégedjek egy rövidebb kitekin-
téssel. (Az 1950 utáni dokumentumok részben még kutathatatlanok, illet-
ve a B.-A.-Z. Megyei Levéltár Mezõcsáti Fióklevéltárában, az Ongai Polgár-
mesteri Hivatal és egyéb intézmények irattárában találhatók meg.)

A falunak sajátos népmûvészetérõl nincs forrásunk. Külön fejezetet
ezért e témának nem szenteltem. Balassa M. Iván és mások ugyan e szá-
zad közepén többször is jártak Ongán, de említést érdemlõ népmûvésze-
ti emléket nem találtak. Az összegyûjtött szegényes adatokat azért termé-
szetesen feldolgoztam, és egy-egy fejezetnél ezek megjelennek.

Még három megjegyzésre szeretnék kitérni. Elõször is biztosan sokan
lesznek, akik – részben jogos bírálat alapján – felvetik, hogy bizonyos
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eseményekrõl miért írtam többet, bizonyos dolgokról pedig miért hallgat-
tam, mást témákat miért nem érintettem. Hadd válaszoljam erre a követ-
kezõket. Egyrészt próbáltam olyan dolgokra kitérni, amelyek írott forrá-
sokkal bizonyíthatók, szem elõtt tartva a történelmi hitelesség, bizonyít-
hatóság, tényszerûség kérdését. Esetenként ez merõben eltér az ongai
szájhagyományoktól, de ennek konfliktusát fel kellett vállalnom. Más-
részt csak arról írhattam, amellyel kapcsolatosan adatokat találtam. Az
Ongával kapcsolatos fellelt források alapvetõen behatárolták munkámat.
Hiába szerettem volna sok mindenre kitérni, ha írásos forrást nem talál-
tam, így a tényszerûséget szem elõtt tartva nem szólhattam róla. Csak
egy példát hadd említsek erre. A II. József féle 1780-as évekbeli katonai
leírásról, mely a megye minden települését felmérte, feltérképezte, hiá-
ba szerettem volna említést tenni, ugyanis Onga – szerencsétlenségünk-
re – azon nyolc község közé tartozik, amelyeknek az anyaga az idõk fo-
lyamán teljesen elveszett. Hasonló példákat még hosszan sorolhatnék.

Másodszor hadd jegyezzem meg, hogy Onga történetének feldolgozá-
sa e munkával nem ért véget. Ahogy a levéltárosok mondják, a kutatást
nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Ez igaz Ongára is. A közeljövõben
szeretnénk egy újabb kiadvánnyal meglepni a község lakosait, ami továb-
bi részleteket tár fel községünk múltjából. 

Harmadszor, a nemesi nevek írásánál a XIX. században rögzült, régi-
es írásmódot használtam.

Remélem, hogy Onga példáját más abaúji községek is követendõnek
tartják, és felismerik, hogy a nehézségek ellenére is lehetséges egy falu
történetet feldolgozó munka megírása, egy monográfia megjelentetése
Abaújban is.
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II. ONGA LEGRÉGIBB TÖRTÉNETE
(A kezdetektõl a XVII. század végéig)





II. 1. A legrégibb idõk

II. 1. 1. Onga földrajzi elhelyezkedése

Onga a régi Abaúj megye legdélibb csücskében három megye találko-
zásánál terül el. Keletrõl Zemplén, nyugatról Borsod határolta. Miskolc-
tól 10 km-re keletre található. A község határának északnyugati részén
húzódó Miskolc-Kassa irányban futó országút mellett községünkön halad
át a Miskolc-Sátoraljaújhely felé vezetõ országút is. A települést átmetszi
a Miskolc-Kassa vasúti szárnyvonal. 

Onga a Bükk és Zempléni hegység, illetve a Sajó és Hernád folyók
közé ékelõdik. Domborzatilag a Nagyalföld folytatásához tartozó síksági
terület része. A települést kettészeli a Bársonyos-patak. Északi határainál
a Vadász-patak ömlik a Bársonyosba. 

Az évi középhõmérséklet 9-10 0C. A napfényes napok száma megkö-
zelíti az Alföldét, de a hõmérsékleti ingadozás itt kisebb, mint az ottani
részeken. Ez azzal magyarázható, hogy az észak-dél irányban húzódó
völgyeken (pl. „Szárazvölgy”) nyáridõben is könnyen letódul a hûvösebb
északi levegõ. A napsütéses napok száma 75-80 nap. Az átlagos évi csa-
padék ugyan nem mondható soknak, mégis több mint az Alföld egyes
részein: 500-550 milliméter. Viszonylag gyakori ezen a területen a köd
és a szél. 

Onga egy része sík terület, valamivel több mint 110 méter tengerszint
feletti magassággal. A falu dombos részei meghaladják a 120 méteres
abszolút magasságot. (A víztorony dombja 124,5, a halmok 132,6 mé-
ter magasak, a Turul pedig közel 170 méter.) A település nagy része vi-
zenyõs, mocsaras terület volt; ennek nyomai ma is sokfelé láthatók. A
helynévanyag is megõrizte a tavak, mocsarak emlékét (pl. Nádas, Sóstó,
Czövek- tó, Békástó stb.).

A falut körülölelik a különbözõ idõkben megnyitott bányatavak, me-
lyek közül a legismertebb az a tíz tó, mely a község keleti határánál talál-
ható.

A falu adottságai jó talajviszonyokkal párosulnak. A határ különbözõ
eredetû talajfajtákból áll. Az északi felén fekete humuszt, délen agyag és
vályogtalajt találunk. Onga egyes részein homokos földek is fellelhetõek.
A változatos összetételû földterület különbözõ növényi kultúrák megho-
nosítására nyújtott lehetõséget. Az idõjárás sem mostoha a mezõgazda-
sági termeléséhez. A vidék gazdasági szempontból jó adottságokkal ren-
delkezik.1
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II. 1. 2. Régi kultúrák nyomai

Az õskortól a honfoglalásig terjedõ idõszakot több korszakra bonthat-
juk. A legrégibb, korai kõkor (paleolitikum) 2,5 millió évtõl napjaink elõtt
kb. 130 ezer évig tartott. A középsõ paleolitikum 35 ezer évig, a felsõ
paleolitikum Kr. e. 8300-ig élte virágkorát. Ezután a mezolitikum, vagyis
az átmeneti kõkor Kr. e. 8300 és 5500 között, majd az újkõkor, vagyis
a neolitikum Kr. e. 5500-tól 3900-ig következik, majd a fémkorok jön-
nek. Elõször a rézkor, majd a bronzkor és végül a Kr. e. VIII. században
kezdõdõ kelta vaskor. Pannónia provincia fennállásának idõtartamára
esik az úgynevezett császárkor. Ezt követõen beszélünk a népvándorlás,
majd 895-tõl a honfoglalás koráról.

Valószínûleg már a neolitikum idejében is éltek itt emberek. A község-
ben több helyütt találhatók újkõkori településnyomok. A faluban elõke-
rült leletek ezt egyértelmûen bizonyítják (kõbalták, fésûk, agyagedények).

Az újkõkor középsõ szakaszának idõszakában térségünkben az alföldi
vonaldíszes kerámia kultúra, azon belül is a bükki kultúra terjedt el. A díszí-
tés technikájában fõleg a karcolt vonaldíszítést alkalmazták. A kultúra észa-
ki területéhez kapcsolódott az újkõkor és rézkor igen kedvelt kõ-nyersanya-
gának, az obszidiánnak természetes elõfordulása. Ezt messze vidékekre
szállították Tokaj környékérõl, mint kész pengéket, vagy félkész állapotban
mint magkövet, amelyrõl szükséglet szerint hasították le a pengéket. Egyes
telepeken nem csak az obszidiánt, hanem a jó minõségû kovát is feldolgoz-
ták.2 Onga határában (a Süvítõnél, a Várdombnál, a Ravaszdombnál, Újfa-
luban) több helyütt is találunk nagyobb mennyiségû obszidiánt és kovát. 
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A bükki kultúra népeit – az alföldi vonaldíszes kerámia kultúra egyik
késõi csoportját –, a környezõ területektõl és kultúráktól edénymûvessé-
güknek rendkívül magas színvonala különbözteti meg. A tömegesen ké-
szült edények mûvészi szintre emelkedtek. Lehet, hogy ezért nemcsak
obszidiánt, hanem szépen díszített edényeket is „exportáltak”.

A bükki kultúrára utaló számos lelõhely van Onga határában. Ezek kö-
zül a legismertebb a Bársonyos és vasút közötti homokbányában találha-
tó. Az 1940-es években a betonút építési munkálatai közben Megay Gé-
za emberi koponyatöredéket és három edényt gyûjtött be. A három
edénybõl kettõben festéknyomok is voltak. A leletek a miskolci múzeum-
ba kerültek. A feltehetõleg sírból származó leleteket a felszín alatt 70-80
cm-re találták. 1950-ben a homokkitermelõ árok profiljában a fekete hu-
muszban tûzhely és gödör körvonalait észlelte Sógor Györgyné régész. A
hitelesítõ ásatás során jellegzetes a bükki I-II. jellegû íves díszítésû csere-
pek, a vastag falú edényeken lévõ vonaldíszítéses, a perem alatti lyukso-
ros edények, hosszúkás, kettõs bütykös és rovátkolt töredék cserepek ke-
rültek elõ. A bükki anyag között két „protobükk” jellegû cserép is volt. 

1951-ben Sógor Györgyné három próbaárokkal végzett kutatást. Az
eredeti felszíntõl 60-120 cm-ig terjedõ rétegben teljesen szétszórtan bükki
kultúrához tartozó díszített és vastag falú cserepek, kova és obszidián pen-
gék kerültek elõ. A III. számú árokban a földtõl 120 cm-re egy ovális pat-
kóforma, paticsfalú épület körvonalait figyelte meg. Az épület alapja telje-
sen át volt égve. A ház belsõ területén a sok házikerámián kívül két na-
gyobb, vastag falú edény alsó felét lehetett megfigyelni. A házban szintén
sok kova és obszidián penge volt. Cölöplyukat nem találtak. A ház alapján
kívül annak ÉNY-i oldalán egy õrlõkõ részét lelték meg. A bükki kultúra te-
lepülésére oly fontos lakóházról Ongán mindössze ennyi a feljegyzésünk.3

Az Ongán elõkerült leletanyagban uralkodók a bombaformájú, íves díszí-
tésû, finom kidolgozású töredékek, de találunk a díszítõelemek között tûzde-
lésest és meandrikust is. A vastag falú töredékeknél kiöntõ, lyuksoros edény-
peremek, ujjbenyomásos és 2-3-as bütyökdíszek találhatók az agyagban.

Az Ongán elõkerült három legszebb edény – amelyek múzeumba ke-
rültek – leírása a következõ:4

1. Bombaalakú edény. Oldalán elnagyolt díszítés, az íveket utánzó vo-
nalak pontsorral mélyítettek.

2. Bombaalakú edény. Az edény kettõs függõleges bekarcolt vonallal,
négy mezõre osztott az edény felsõ részén. A mezõket egyenes és
íves vonalakból álló rácsminta tölti ki. A középvonalban két karcolt
vonal között fényezett sáv húzódik. Az alsó részen a függõleges
osztás a felsõ rész közepébe esik. Vékonyfalú, kiegészített.
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3. Bombaformájú, vöröses színû edény. A perem alatt két lapos bü-
työk van, s bütyök között a perembõl kiinduló csoportos elhelyezé-
sû rátett díszítés látható. Az edény alsó harmadára esõ legnagyobb
kiszélesedésen négy lapos kerek bütyök van.

Valószínûleg a bükki kultúra népei Kelet-Magyarországon kezdtek el
elõször edényeket festeni, és erre Ongán is találunk példát.

A neolitikum késõi idõszakában térségünkben a déli, mediterrán jelle-
gû kultúra, a tisza kultúra terjedt el. A kultúra települései tellszerûek, va-
gyis több száz éven át történõ egy helyben lakás következtében vastag
hulladék- és omladékrétegek keletkeztek. A hosszú ideig tartó egy hely-
ben való lakás pedig csak a fejlett váltógazdálkodásos földmûvelés és az
ehhez csatlakozó állattenyésztés kedvezõ aránya alapján jöhetett létre.

Míg az újkõkort a hosszabb-rövidebb idõre egy helyen megtelepedett
földmûvelõ életmód jellemezte, ezzel szemben a rézkorban a pásztorko-
dó-állattenyésztõ életmód került túlsúlyba. Az állattenyésztés mozgéko-
nyabb vagy helyhez kötöttebb formájának megfelelõen a települések is
többé-kevésbé „futólagosak” voltak, többnyire nem is maradt feltárható
nyomuk. A helyváltoztató életmód miatt a közösségi temetõk lettek a kö-
zösség állandóságának, folyamatosságának kifejezõi. A gazdálkodás át-
alakulása az eszközanyagban is jelentõs átalakulást hozott.

Térségünkben a bodrogke-
resztúri csoport jellegzetességeit
figyelték meg.5 Ongán azonban
rézkori leletekrõl nem tudunk. Is-
merünk azonban késõ bronzkori
emlékeket. A Hernád jobb part-
ján Ócsanálostól délre, az úgyne-
vezett Várdomb környékén há-
rom teljes épségben megmaradt
bronzcsákány és dárdahegy került
elõ a föld mélyébõl, sok cserépda-
rabbal egyetemben. Az 50-es
évek végén osztotta fel a helyi ter-
melõszövetkezet a területet ma-
gánszemélyeknek, akik szõlõt te-
lepítettek kertjeikbe. A bronz lele-
tek a domb dél-keleti felén az alj-
ban, egy telekválasztó út felszán-
tásakor kerültek elõ. A bronzkin-
cset Fidrus István találta meg. A
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helyszínen B. Hellebrandt Magdolna régész neolit, bronzkori és császárko-
ri cserepeket gyûjtött össze. Az itt talált balta pereme duzzadt, füle hosszú.
Öntött bronz. A nyéllyuk ovális átmetszetû. Legtöbb ehhez hasonló balta Er-
délyben került elõ, de ismerünk hasonló leleteket Észak-Magyarországon is. 

A lándzsa hüvelye a csúcstól kezdõdõen erõsen bordázott, lejjebb,
ahol a levél kiszélesedik, két hüvelyborda a levélre ível, innen a hüvelyen
csak egy éles borda fut a levél végéig. A lándzsa hossza 33 cm. Az egy-
gombos sarló hosszú évszázadokig használt eszköz volt. Megyénkben
több helyütt is találtak hasonlót. A bronzkori népességre jellemzõ volt a
földvárak emelése és a hamvasztásos temetkezési rítus. A térségben a
kyjatice kultúra népessége nagyjából ugyanazokat az északkelet-magyar-
országi területeket szállta meg, mint jóval korábban a neolitikus bükki
mûveltség. A kyjatice kultúra kialakításában a közel azonos területet el-
foglaló pilinyi és északi irányból a lausitzi kultúra játszotta a fõszerepet.
Vele egy idõben az Alföld északi részén a gávai kultúra terjedt el.6

A vas elterjesztésében a keltáknak volt nagy érdeme. Ongai jelenlé-
tükrõl azonban nincs tudomásunk. 

A következõ leletcsoport Ongán az avarok megjelenéséhez kapcsoló-
dik. Szórvány leletek kerültek elõ a mai Vermek környékérõl. A valószí-
nûsíthetõ VII-VIII. századi temetõ (emberi csontok, agyagedények, nyíl-
csúcsok, stb.) megvizsgálásához az 1970-es évek végén kijöttek Miskolc-
ról a régészek, azonban a feltárás szempontjából érdektelennek tartották
a leleteket. Az avarkori temetõre ugyanis rátelepült a zsidók temetõje, és
ezáltal a leletek teljesen összekuszálódtak, kutatás szempontjából érdek-
telenné váltak. Ezen a területen ma már családi házak épültek, de a ker-
tekbõl idõnként ma is elõkerülnek érdekes tárgyi emlékek.

Az utóbbi idõben
Onga környékén egyre
több helyen kerültek
elõ különbözõ szór-
ványleletek, amelyek
egyre hangsúlyosabbá
teszik a táj településre
alkalmas voltát. (Süvítõ,
Halmok, Helylemnél lé-
võ széttúrt domb, Pusz-
tatemplom-dûlõ, Vár-
domb, Homokbánya,
Héjás-dombja és a Ver-
mek.)
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II. 1. 3. A halmok

Az ongai bekötõ út mentén, a községtõl nyugati irányban található
egy nagyon érdekes képzõdmény, a halmok. 

Az útmenti fasor fái mellett, kicsit észak-keleti irányban látható a két
ovális alakú földkúp. Az ongaiak Ongai-halmoknak, a felsõzsolcaiak
Zsolcai-halmoknak nevezik. Eredetük nem ismert. Nem tudjuk, hogy mi-
ként, hogyan, mi által jöttek létre. Sok elképzelés, legenda lengi körül
õket. Egyes feltételezések szerint korai újkõkori várról van szó.7 Mások
avarkori földvárnak tekintik. Vannak, akik ezt a víz és közeli folyó hiánya
miatt elutasítják, s kultikus céllal megépített építményként emlegetik.
Megint mások sírokat látnak bennük. Olyan feltételezés is van, hogy me-
gyehatárt jelzõ építmények. Biztosat csak egy szakszerû régészeti feltá-
rás után mondhatnánk, erre azonban a mai napig nem került sor. 

A halmok mindenesetre ott állnak évszázadok óta. A két ovális kúp
egymástól kb. 100 méterre található, 8-10 méter magasak, mindkettõ
közepén egy szabálytalan alakú pár méteres mélyedés van. A halmok ta-
laja lösz és humusz. A peremélen belül Dely Károly a belsõ vár formáit
véli felfedezni.

György De-
meter 1848-ban
az Abaúj megyé-
rõl készült térké-
pén Testhalom
néven tünteti fel
a halmokat.8

Mészáros Lá-
zár memoárjá-
ban az Onga
mellett vívott üt-
közettel kapcso-
latban így ír a
halmokról:

„Ezen a téren
két nagydomb
volt, a némethon hun sírjaihoz hasonló, melyek az úgynevezett Nagy
Leopold alatti hazai villongásokban támadtak, midõn a magyar kezek
több ezer vasas németet lekoncoltak, akik aztán itt temettettek el.”9

Pesty Frigyes a XIX. század közepén gyûjtött helynévanyagában
Messzilátó-dombok néven említi meg a halmokat és így ír róluk:
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„Egykor ongai, – most felsõzsolcai halmok – ...1679-ben a borso-
di kurucok Thököly vezér alatt Szikszó és Újfalu határában megver-
ték a hegyaljai szüretet õrzõ labancokat, az elesett kuruc és labanc
hullákat ama két domb vagy halom alá temették.”10

Az ongai-halmok fekvésük következtében nem csak történeti, hanem
növényföldrajzi szempontból is jelentõsek, ugyanis olyan szabad terüle-
ten vannak, ahol a természet a maga eszközeivel (széljárásával, stb.) ala-
kítja a növényzetet, így ezen a helyen századokon, sõt évezredeken ke-
resztül sajátos növénytársulások, botanikai együttesek alakultak ki – véli
Dely Károly.11 A halmok legjellegzetesebb, védett növénye a leánykökör-
csin (Pulsatilla grandis).

II. 1. 4. Onga nevének eredete

Onga elsõ név szerinti említése 1222-bõl ered.12 A középkorban a te-
lepülés Hunga, Vnga, Wnga, Unga névalakokban fordul elõ. Kiss Lajos
szerint a falu neve puszta személynévbõl keletkezett magyar névadással.
1247-bõl már ismerünk Vnga személynevet. Kiss szerint a település ne-
vének alapjául szolgáló személynév valószínûleg a török nyelvekbõl szár-
mazott. A legelterjedtebb felfogás szerint az ótörök ona „könnyû, moz-
gékony” szóból ered a község elnevezése.13

Pesty Frigyes is említi az õs Ungha családtól, mint alapítótól való név-
eredeztetést. Másrészt az ung, vagy béka szóból származtatja a falu ne-
vét. Három dologgal igazolja ezen állítását. Elõször az ongai határ lapá-
lyos, vizenyõs voltával. Másrészt a falu központi helyének Békástó elne-
vezésével, illetve egy állítólagos 1160-ból származó oklevéllel, melyben
a községet Ungás néven említik. Az okirat piski Végh György birtokában
volt, de a XIX. század közepére elveszett. A tudományosan elfogadott ál-
láspontot azonban Kiss Lajos képviseli.14

II. 1. Jegyzetek

1. Miskolc története I., 1996. 17-30. o. illetve Franyó, 1990. 153-
176. o. ill. Frisnyák, 1990.

2. Kalicz, 1974. 24-35. o.
3. Régészeti füzetek, 1958. 29-32. o.
4. U. o. 29. o.
5. Kalicz i. m. 52. o.
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6. Miskolc története I. i. m. 67-69. o. (Fontos bronzkori lelõhelyet
találtak 1883-ban a felsõzsolcai vasútállomás és vasúti pálya épí-
tése során. Archeológiai Értesítõ 1968. (94)

7. Dely, 1975. 236. o.
8. György, 1848.
9. Mészáros Lázár, 1867. Kiadta: Ráth Mór. I. kötet. 342. o.

10. Pesty Frigyes: Abaúj vármegye helységnévtára OSZK FM/1
3814/A mikrofilmen 482. sz.

11. Dely c. m. A földvárakra vonatkozóan lásd: Nováki Gyula-Sán-
dorfi György: A történeti Borsod megye várai (az õskortól a ku-
ruc korig) Bp.-Miskolc, 1992.

12. Váradi Regestum, 245. regeszta. 368.o.
13. Kiss Lajos, 1988. II. kötet. 278. o. ill. Árpádkori okmánytár, Bp.

1860-74. I-XII. Közzéteszi: Wenczel Gusztáv.
14. Pesty i. m. (Pesty információit 1864-ben szerezte a községi jegy-

zõtõl.)
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II. 2. Onga régi helynevei

A következõkben a falu legismertebb helyneveinek felsorolását és –
amelyiknek ismerjük – a hagyomány által fennmaradt néveredetét ismer-
tetem.1

Elõször is arról kell szólnunk, ahogy az ongaiakat a környékbeliek ne-
vezték és nevezik ma is. „Görhések”  ragadványnevet akasztották vala-
mikor az itteniekre. Ezen elnevezés eredete arra utal, hogy Onga évszá-
zadokon át a szegény emberek faluja volt. Búzakenyér csak ritkán került
az asztalukra. A görhe kukoricalisztbõl készült – eredetileg kenyérpótló –
lepényféle volt. Vízzel összekeverték a kukoricalisztet, majd állni hagyták,
hogy édesedjen. Idõnként zsírt vagy olajat gyúrtak a tésztájába, esetleg
egy kis cukorral vagy tejjel ízesítették. Többnyire kemencében sütötték
ki, és kenyér helyett fogyasztották.2

Malomrét: a volt malom elõtti rész neve. Az országút és a Bársonyos
közötti terület a Helylemtanya elõtt.

Benehalma: a Bársonyos és a vasút közötti dombos rét a 37-es fõ-
úttól északra. Rókadombnak vagy Ravaszdombnak is hívják, mert
valamikor sok róka élt ezen a helyen. Pesty Frigyes Ravaszhát néven
önálló halomról ír. Vannak, akik Homokdomb néven ismerik. A hagyo-
mány szerint Nagy Lajos király itt rendezett egyszer rókavadászatot. Egy
alkalommal a király egyik vitéze, bizonyos Bene vadászat közben balese-
tet szenvedett. Lovának lába beleragadt egy rókalyukba, és miután a ló
felbukott, a vitézt maga alá temette, s az meghalt. A király az õ tisztele-
tére nevezte el a dombot Benehalmának. A XIX. század végétõl Kóczá-
nok birtoka, másik része Eötvös tulajdon volt. 1657-tõl ismert név.

Betegvölgy: a falu, a Bársonyos és Ongaújfalu felé vezetõ út között
elhelyezkedõ lapos rész. Gyenge minõségû földje van. A domboldalról
lezúduló víz – a hagyomány szerint – terméketlenné tette a földeket.
Nem volt biztos, hogy az ott elvetett mag megmarad-e, nem mossa-e ki
a víz. Pesty mást mond. Õ szerinte ez a terület a nevét 1679-bõl vette,
midõn Thököly Imre kurucai Szikszó és Újfalu határában megverték a
hegyaljai szüretet õrzõ labancokat, s az elesett magyar és német kato-
nákat a Halomdombok alá temették. A sebesült, vagy beteg vitézek pe-
dig – amíg a gyõztes tábor tovább vonult – a halmok alatti völgyben ta-
nyáztak. Innen ered a név. A területet e szerint a beteg kurucokról ne-
vezték volna el. 

Köleseskert: a Bársonyos és a vasút menti terület neve, a községtõl
délre. Jelenleg a focipálya területe. Valamikor a Váradi birtokhoz tarto-
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zott, és kölest termeltek rajta, ami alapvetõ eledele volt az ongaiaknak.
Bõ termésû, gazdagon termõ föld volt.

Hangyás: régi, rossz minõségû földterület neve. A falusiak nem ked-
velték a gyenge terméshozama miatt, ezért inkább legelõnek használták,
ahol juhok, disznók és szarvasmarhák legeltek. Ma e terület jelentõs ré-
szén található a falu tíz bányatava. A faluhoz közelebb lévõ részét Ju-
hászkertnek is nevezik. Ez a terület a Hustát végén van, ami a mai
Kossuth utcánál található. A Hustát kertjei alatt levõ mélyen fekvõ terü-
letet sertések legeltetésére használták. Ezekben a mélyen fekvõ, mocsa-
ras részekben volt a jószágok delelési ideje; itt pihentek, ezért a területet
Délõnek hívták. 

Mészdomb: közvetlenül a homokbánya utáni jobb kézre esõ dombos
hely, amit a Csanálosi-dûlõhöz is szoktak sorolni.

Királydomb: a 37-es útnál található, ott ahol az út áthalad rajta. A
legenda szerint valamikor Nagy Lajos király itt pihent meg egy vadászat
alkalmával. A Hosszúföldek végénél található. Pesty jó szántóföldnek
tartotta.

Teknõlapos: a Bársonyos bal oldali területe a 37-es útig. Az Eötvös
testvérek volt birtoka.

Muszaj-dûlõ: jelenleg is így nevezik a 37-es út túlsó oldalán a ház-
gyári- és a csavargyári út által bezárt földet. Az elnevezés arra utal, hogy
rossz minõségû terület volt, de mivel kevés volt a falu kiosztható föld-
mennyisége, muszáj volt ezt is megmûvelni.

Nagynyilas: a Patai rét és a 37-es út közötti terület. A név erede-
te az újraosztásos földközösség jobbágyainak föld sorsolásával, nyilas
osztásával van összefüggésben. A Patai rét – a községi hagyomány sze-
rint – egy Patai nevû báró tulajdona volt, aki azt késõbb a falura hagyta
legeltetés céljából. Az igazsághoz tartozik, hogy ilyen nevû báró neve
egyetlenegy Ongával kapcsolatos írott forrásban sem bukkant fel. Való-
színûbb hogy ezt a területet használták a lovak legeltetésére, s a lovak pa-
tájáról kapta az elnevezést. Ez a füves terület a község keleti határánál
található, szemben az 1-es bányatóval. Valamikor kendert is vetettek itt,
amiért Kenderföldnek is nevezik. Az 1860-as években ez volt a közle-
gelõ.

A Faluszugja: régen kaszáló, a Patai rét községhez közeli földjének
a neve. Késõbb gazdasági legelõ, amire pünkösd után eresztették rá a te-
heneket.

Rétiföld: a Patain túli szántóföld. Nyilasnak is hívták. Nagy része a
mûút másik oldalán található. (Egyesek szerint ez a Nyilas is egy úr volt.) 

Kisdomb: a Patai rét végének folytatása.
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Nagy kerek lapos – Kis kerek lapos: a Patai réten lévõ mélyedé-
sek, melyekben állandóan víz volt. Az állatok ebbõl ittak.

Jégres: a Rákóczi útnál, a mai „régi” orvosi rendelõ utáni földterület
neve.

Váradi lapos: a József Attila úton, a református parókia háta mö-
götti terület neve. A birtokosról kapta a nevét.

Nyárjas: vannak akik a Jégressel azonosítják. Mások a Hangyás vé-
gére teszik. Pesty Balogh nyárjas néven a Bársonyos mellé helyezi,
nem messze a falutól. Hatalmas nyárfákról ír 1864-ben. (A Bársonyos
mentén az 1950-es évekig voltak nyárfák.) 1738-tól írott forrásokban ta-
lálkozunk a Nyárjas névvel.

Gyõrõve: a mai cigányteleptõl a 37-es útig terjedõ föld, mely a Nagy-
nyilashoz csatlakozik. Az Eötvösöktõl bérelték a lakosok. Pesty vizenyõs
területnek tartotta. 

Sóstó: Gesztelybe menet a 37-es út bekötõútjától a Süvöltõig terje-
dõ terület. A Süvöltõ az Ongát-Gesztelyt összekötõ út kõkeresztje mellet-
ti terület neve. A Sóstó Pesty szerint ingoványos, vizenyõs terület volt,
ami sosem száradt ki. Legelõnek, rétnek, idõnként szántónak használták.
Mások a mai Bangét környékére teszik.

Paptag: a tavak végén a vadkörtefáig terjedõ terület az út bal olda-
lán. A református pap földje volt itt. A vadkörtefa utáni terület neve: Ta-
nítótag. (Vannak akik a Paptaggal szembeni területet nevezik így.) Má-
sok a ref. templom és a falu széle közötti területet hívják Paptagnak. 

Koporta lapos: a Dózsa György út végétõl egészen a csanálosi te-
rületeken keresztül a Hernádig. A kavicsbányák területének egy része
(Hangyás) is beletartozik. Vizenyõs talajú. Prónay birtok volt, amit a la-
kosok béreltek. Pesty szerint 1439-ben Péchfoka-patak néven említik
a források. Az egyik legrégibb ongai helynév.

Cigóriás vagy Cikókert: a vasút mellett a Bársonyos után bal kézre
lévõ, a kis állomásig terjedõ föld a Szikszóra vezetõ töltés mentén. Ko-
rábban út vezetett rajta keresztül, illetve híd volt a Bársonyoson, amelyen
a községet meg lehetett közelíteni. A Darvas család birtoka volt. 

Bagolyszug: Szikszó felé haladó út mentén van. A név eredete nem
ismert, ma egy juhászat található itt. 

Korsószug: Ongaújfalu mellett (korábban Darvastanya), a Bársonyos
kanyargó vonala és a tanya által közrezárt terület. Az alakzat a Bárso-
nyos medrének szabályozása után megváltozott. Ma az Ongaújfalu és a
Helylemtanya közötti térség neve. A Helylem a volt malom helye a
Bársonyosnál, amit Bárczay András építtetett. (A források írják Hejlen-
nek és Hejlemnek is.)
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Kutyakaparó: a Vermektõl nyugatra esõ terület neve. Az 1700-as
évek második felétõl ismert név.

Homokdomb: a Patai rét elhagyása után, a három lyukú hídnál jobb
kézre elterülõ dombos rész. Bárczay Zoltán birtoka volt. Régen sertéshiz-
laló állt rajta.

Töltésszug: Gesztely felé esõ, a falu végében található terület.
Erzsébetkert: a fogorvosi rendelõ és a Polgármesteri Hivatal elõtti

rész neve. 1898-ban Erzsébet királynõ halála után a falu tisztelete jeléül
közel 20 tölgyfát ültetett volt királynõje emlékére. Az 1960-as években
vágták ki ezen tölgyeket.

Seres híd: elõbb fából, majd a 20-as években kõbõl épített híd,
amely a falu mocsaras belterületét ívelte át. Ma a fogorvosi rendelõ mel-
letti híd neve. Száz évvel ezelõtt a sörös kocsik ezen mentek keresztül. 

Faiskolakert: Gesztely felé az utolsó két háznál lévõ kert. 1940 elõtt
Dáner Ferenc tanító a gyümölcsfaoltást itt tanította a gyerekeknek.

Békástó: régen mocsaras, lapos tó, sok békával a község közepén.
Szennyezett, fertõzött terület volt. A lakosok itt úsztatták, mosták lovai-
kat. A mai búcsúk helyszíne. Pesty a legrégibb ongai helynévnek tartja.

Zsidószug: a Rákóczi út vé-
gén volt.

Füzere-lapos: Ócsanálos fe-
lé vivõ terület, mely a Munkok
földje volt.

Sziget: régen a Bársonyos ál-
tal közbezárt terület neve. A pa-
tak szabályozása után az országút,
a Bársonyos, s a volt kaszálók ál-
tal bezárt föld, amin kitûnõ takar-
mánynövények teremtek. Valami-
kor kaszáló és legelõ is volt itt.

Angolkert: Ongaújfalu kez-
deténél jobbra, a Darvas család
birtoka volt.

Mélyút: az Ongaújfalu felé
vezetõ út, mely két földesúr bir-
toka között helyezkedett el (Dar-
vas, Zmeskál). Az út régi szekér-
út volt. Vagy a víz mosta ki, vagy
a nehéz terhekkel megrakott sze-
kerek vágták be.

Onga nyugati bejáratának kõkeresztje 
a négy gesztenyefával

(Fotó: Kovács Zs.)
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Kóczán-gyep: valamikor Kóczán birtok volt. Ma a cigánytelep leg-
újabb része.

Daróczi-domb vagy Paptó: a gesztelyi és a 37-es út közötti terület
neve, ahol valamikor tó volt. A református papnak itt is volt földje. A te-
rületet az egyháznak a XVIII-XIX. század fordulóján adományozta a név-
adó nemes Daróczy István. A Nagynyilasok része. Pesty szerint már a
XV. századtól így nevezik, az akkor ide költözõ Daróczi-Tibold családról.

Füveskert: a mai szeszfõzdénél, az Óbársonyos körbefolyásánál lévõ
terület a szeméttelepig. Váradi birtok volt. 1733-ban már használt hely-
név.

Nagyrét: a községhez tartozó ócsanálosi terület, a régi Rákóczi-féle
szarvasmarha felhajtó út és a Hernádhoz tartozó rész neve.

Vaskar: Ongaújfalu utáni terület. A Vaskar a Pusztatemplomhoz
közelebbi rész neve. A talajösszetétele kemény volt, nehezen lehetett
megmûvelni. A régiek úgy tartották, hogy aki azt a földet megdolgozta,
annak vaskarral kellett rendelkeznie. A Pusztatemplom-dûlõ nevének
eredete a török idõkig nyúlik vissza. Itt volt az elsõ település. Jelenleg a
volt állami gazdaság szárítójától balra, a vasútig elterülõ rész. (Illés Lász-
ló a vasút másik oldalára, a Bársonyos mellé tette e területet.)

Kóczánkert: Kóczán György birtoka, a mai kastély körül.
Malomszug: Helylem kastély elõtti terület, ahol valamikor a vízima-

lom volt. Kb. 1 hektárnyi föld. Elnevezése – talán – arra utal, hogy a Bár-
sonyos a malmot „szugva” szelte át. 

Kishegy: ongai szõlõhegy a 3-as útig. A 3-as út másik oldalán a ne-
ve: Nagyhegy Ongaújfalu feletti rész. 

Kiscsürje, Nagycsürje: Ócsanáloson a Vadász-patak északi részén.
Két különbözõ tanya állt itt egymás mellett. Az egyik gazdagabb, a má-
sik szegényebb volt. Az állatok élelmezésére szolgáló csûrje méretérõl
kapta a nevét.

Lucernás: a régi temetõ és a Bársonyos közötti földek neve.
Felsõerdõ: a Hernád jobb oldalán Onga felé, Ócsanálos és Gesztely

között. Az útról nem látható. Ott volt a Kisiszap (a mostani csanálosi
szõlõk helyén), a Kelemenes (Onga és Ócsanálos közötti fás rész, vala-
mikor rét), a Nagyerdõ, a Nagyiszap és az Alsóerdõ.

Hatrongyos: a Dózsa György úti kanyarnál álló hat régi lepusztult
házról kapta a nevét. 

Hóbás: a vasúttól a szikszói határig terjedõ jobboldali rész neve. A
Darvas család birtoka. 

Tsz major: a cigánytelep elõtti volt Kóczán birtok. Területén istállók
voltak.
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Héjás: Szikszó felé, a Bársonyos menti terület neve. Báró Prónai csa-
lád birtoka volt. Borsodhoz tartozott akkor is mikor még a két megye
nem egyesült.

Zsellérdûlõ vagy Proletárföldek: a Csürjetanya melletti, Ócsaná-
lostól Szikszó felé esõ északi terület neve, mely a Hóbástól a Vadász-pa-
takig terjed.

Meskár-féle-dûlõ vagy Hosszúföldek: Miskolc felé vezetõ út bal
oldala a 37-es útig. Ma a Bem, Hunyadi és Kölcsey utcák területe.

Felsõ-dûlõ és Alsó-dûlõ: a Rétiföldek végében ment egy út, ami két
részre osztotta ezen területet. Régen fûzfák voltak ide ültetve. 

Vám: Onga és Gesztely között. A faluba bejövõ kereskedõktõl szed-
ték itt a vámot. Azt aki a vámot szedte a faluban csak úgy ismerték, hogy
a „zsidó vámos”. Az ongiak – pontosabban a Darvas család – a XVIII.
század végén szerezték meg a vármegyétõl a vámszedési jogot. Alapja az
a híd- és útépítés, illetve karbantartás volt, amit a Darvas család vállalt
magára a XVIII. század végén. Késõbb egy szatócs üzlet állt itt. (Weis
Miska tulajdona volt.)

Várdomb I.: a zsiliptõl (Ongaújfalu) feljebb lévõ terület a Bársonyos
és az út között. Bárczay Zoltán tulajdona volt. 

Várdomb II.: Ócsanálos és Gesztely közötti magas domb a szõlõk
között.

Lillatanya: Ongaújfalu egy meglévõ része a mai napig. Nevét onnan
kapta, hogy Bárczay László földesúré volt ez a tanya, aki 1927-ben el-
érte, hogy a területet feleségérõl Kóczán Lilláról nevezhesse el. Korábbi
neve: Kóczántanya.

Vermek: a mai temetõ melletti rész. Régen akik építkeztek innen
hordták a sárgaföldet. Itt volt korábban a zsidó temetõ. A szegények az
innen kitermelt sárgaföldet törekkel összekeverve, vízzel lágyítva, tapasz-
tásra használták. Idõnként elhullott állatokat is ide temették. Egyes véle-
mények szerint terménytárolók voltak itt a múlt században. Más hagyo-
mány szerint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a lako-
sok itt vermelték el az élelmet az oroszok elõl. 

Bodnártanya és Matyótanya: az idekerült tulajdonosokról kapták
nevüket. Az utóbbi a Mezõkövesdrõl ide került Kiss István tulajdona volt,
amiért a falusiak tanyáját Matyótanyának nevezték.

Rosszház-dûlõ: tanítók földje volt itt, kis domb, házikó maradványai-
val. Ezen a helyen egy rossz ház állt, de volt lakója. A mezõõr és a lánya,
vagy az unokája élt itt. A ház egyszer a mezõõr vigyázatlanságából leégett.

Bárczay kert: a szemétteleptõl észak-keletre lévõ terület neve. A
kert két részbõl állt. Egyik része halastó volt díszhalakkal, a tó környékén
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virágágyásokkal, nemes fákkal. Ez volt az Angolkert. A park másik része
volt az úgynevezett Bulgárkert. Itt minden évszakban különféle zöldségek
és gyümölcsök teremtek. A parkban volt a család kastélya, melyben víz-
melegítõ, benti kút, istállók, raktárak, szobák és konyha volt.

Bangét: a sorompótól a Hunyadi utcáig terjedõ rész neve a vasút
mentén.

Czövek-tó: a 37-es út elõtti, a volt vasúti õrház melletti terület neve.
A tó az 1980-as évekre kiszáradt.

Szabó-tó: a volt birtokosról elnevezett tó a focipálya és a 37-es út
között.

Nádas: a mai 2. Számú Óvoda és a Nádas ABC elõtti terület neve.
Mocsaras terület volt, amit az 1980-as években töltöttek fel.

Máté-domb: a temetõ melletti rész neve északi irányban. Ma beépí-
tett terület. Régen ott szánkóztak a gyerekek. Az ott lakó Máté családról
kapta nevét.

Kalaprét: Pesty említi. Mára már elfeledett név. három holdnyi gyep
volt a közlegelõben. A tagosítás elõtt a kalap alakjáról kapta a nevét.
1633-ban ezen a néven már említik a források.

Kurucrét: szintén Pesty Frigyes közli a nevét. Kanyargós, jókora
nagyságú terület volt a kaki réteken keresztül egészen a Kemej erdõig.
A mai lakók által már nem ismert elnevezés. 

Pincesor: szántóföld a Kishegy oldalában. Hajdan a falu lakóinak bo-
rospincéi voltak itt. 

Mesterrét: Pesty a temetõ (ótemetõ) mellé helyezte. Az egyik legter-
mékenyebb ongai föld. 1548-ban már említik a források.

Kavicsosér: Pesty említi. Annyit tudunk róla, hogy a szántóföldek
között volt egy mély, vízzel teli gödör, amit a régiek így neveztek. 

Kisdomb: a gesztelyi határ szélén lévõ szántóföld és rét. 1780-ban
már találkozunk nevével.

Tölgyfáshát: ma már nem ismert terület. Pesty a Patai rét melletti
csátét termõ lapos érrel azonosította. A források 1780-tól említik.

Oncsa telep: a mai Petõfi utcának a vége.
Szikes: szikes területrõl kapta nevét ez a szántóföld. Mások Székes-

nek nevezik.
Szérükert: az 1850-es évektõl Szérûhát. A falu melletti közlegelõ

neve – Pesty Frigyes szerint.
Körtvélyfás rét: nyugat felõl a Bársonyos által, keletrõl a Darvas bir-

tokhoz tartozó Dálnoky-féle kaszálóval határos terület. 1780-ból már is-
mert.
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A levéltári forrásokból természetesen sok más helynév is elõkerült,
amelyek azonosítása, területi elhelyezése nem könnyû feladat. Ezekbõl
sorolnék fel néhányat: Kavicsostó (a gesztelyi határnál volt), Puszta
pincze-dûlõ, Mészpuszta, Füzeskert, Közönséges pást, Szérõ-
szeg pást, Tövises föld és Kuruty rét. (Ezek az elnevezések a XVIII.
század elsõ felébõl származó forrásokban már gyakran elõfordulnak.)

A helynevek kapcsán még a Bársonyos-patak nevének eredetérõl
kell szólnunk. A patak egyik elsõ említése 1411-bõl ered.3 Egyesek sze-
rint már jóval korábban is megvolt, de egyenlõre azt se tudjuk, hogy ere-
detileg Hernád-meder volt-e, vagy a XV. században ásták ki malomárok-
nak. Borsy Zoltán szerint valamikor Hernád-meder volt, melynek egyes
részei késõbb feltöltõdtek. Hasonló véleményen van Hunfalvy János is.
Frisnyák Sándor inkább a XV. századi malomárok építését fogadja el.4 Az
elõbbi véleményt vallók idõnként Kis-Hernád néven emlegetik a patakot,
mely a középkorban borzasztóan lassú folyású, kanyargós, de helyenként
igen mély volt. Pesty Frigyes a múlt század közepén gyakorlatilag állóvíz-
hez hasonlítja. A patak évszázadokon keresztül szinte minden évben ki-
öntött. Ezt az állapotot elõbb az 1880-as évek, majd az 1943-45 közöt-
ti szabályozással, árvízvédelmi munkálatokkal szüntették meg.

Sokan a lassú folyásával hozzák összefüggésbe a Bársonyos nevet.
Pesty Frigyes viszont két érdekes néveredetrõl számol be nekünk, ame-
lyeknek nem sok köze van a valósághoz. Az egyik változat szerint I. End-
re magyar király a patak mellett verte meg Henrik német császár sere-
gét. A magyarok üldözték a németeket, akik hogy gyorsabban menekül-
jenek, elhajigálták bársony öltözetüket. Innen kapta volna a patak az el-
nevezését. (Ez a változat a Vértes-hegység Képes Krónika-beli néveredet-
magyarázata alapján készülhetett.) A másik elbeszélés szerint egy Bárso-
nyos nevû magyar vitéz õseleink idejében nehéz fegyverzetében keresz-
tül akart úsztatni a nem túl széles, ugyanakkor iszapos patakon, és bele-
fulladt. Szerencsétlen halála után a patakot róla nevezték el Bársonyos-
nak. Pesty azt is megemlíti, hogy korábban Arany néven emlegették az
itt folyó vizet.5

Hadd jegyezzem meg, hogy egyes helynevek ma is kialakulnak. Gyak-
ran a föld tulajdonosáról, a területet lakójáról nevezték el az adott helyet.
Így például századunkban alakult ki a Guttmanntanya, Kakastanya,
Munktanya, Szalaytanya, Csillagtanya, Közöstanya, Naphegy-
dûlõ, Petõfitanya, Szabadságtanya, Táncsicstanya elnevezés.

Az 1950-ben Ongához csatolt Ócsanálos köznapi elnevezése:
Gyárvás.

40



II. 2. Jegyzetek

1. A helynévanyag gyûjtését már Illés László elkezdte, majd jómagam
folytattam. Munkámban sokat segítettek tanítványaim, akik a nagy-
szülõktõl, idõs ongaiaktól érdeklõdve hozzájárultak a helynevek
pontos azonosításához, a régi nevek, néveredetek felélesztéséhez.
Felhasználtam a levéltári forrásokban fellelhetõ helynévanyagot is.
A községi hagyomány és az írott források gyakorlatilag csak egy-
két esetben mondtak ellent egymásnak. Sokkal inkább egymást
erõsítették, mint gyengítették. 
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Bársonyos a Mély út mellett

(Fotó: Takács L.)

Ongán talált pénzek a XV–XVI. századból
(1. Mátyás király, 2, II. Lajos, 3, Rudolf )

(Gyûjtötte: Szûcs T. – Tóth P.)

1. 2. 3.



Alapvetõ forrásom volt e fejezetnél még: Pesty Frigyes Helység-
névtára Abaúj vármegyérõl. OSZK. Kézirattár FM/1. 3814/A
mikrofilm 482. sz. (Ongáról 1864. június 19-én írták össze a fa-
lu legfontosabb helyneveit Mádely János községi jegyzõ közlése
alapján.)

2. Balassa-Ortutay, 1979. 273. o.
3. Györffy György, 1987. 39. o.
4. Frisnyák, 1990.  59. ill. 78. o. ill. Dr. Hunfaly, 1886. 607. o.
5. Pesty i. m.
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II. 3. 1222-tõl a XVIII. századig

II. 3. 1. A XIII–XVI. század

Onga elsõ írásos említése 1222-bõl ismeretes. A Váradi Regesztrum-
ban tûnik fel a település neve. Bár eredetiben ez a dokumentum nem
maradt fenn, tartalmát mégis ismerjük, ugyanis Fráter György a XVI.
században a váradi tüzesvaspróba lajstromokat rendezte és megjelentet-
te. György barát munkáját 1898-ban és 1903-ban újból kiadták és eb-
ben olvashatjuk az Ongát említõ ominózus forrást.

A Váradi Regesztrum Ongára vonatkozó oklevél magyar fordítása
1222-bõl a következõképpen hangzik:

„Deda fia Mihály vádolta Aba nembéli Vitált mondván, hogy fia
által két és fél márka becsértékû kárt szenvedett, a bírák tudniillik az
Onga faluból való Buda, Péter és Tugza elõtt. Õk megvitatván a dol-
got egy Zeken (Szekõ) nevû poroszló által Váradra küldték õket tü-
zes vas próbájára, ahol az elõbb mondott Vitálnak miután embere
hordozta a vasat igazság szolgáltatott.”1

Pesty Frigyes 1160-ra tette a falu elsõ írásos említését Ungás néven.
Azon oklevél azonban amely ezt bizonyítaná – noha a XIX. században ál-
lítólag Végh György ongai birtokos tulajdonában még megvolt – nem
maradt fenn.2

Onga a XIII. században az Aba nemzetség birtokát képezte Abaúj vár-
megye legdélibb részén.3 Unga-Onga birtokosok gyakran szerepeltek a
megyében a XIII-XIV. században.4

A XIV. század elején Ongai nevû nemes Heves megyében tanú, illetve
megbízott volt. A település Hunga, Wnga, Unga, Ungha néven az 1332-
es és 1334-es pápai tizedlajstromon is megtalálható. Onga ekkor a for-
rói alesperességhez tartozott. Papja 1335-ben 2 garas pápai tizedet fize-
tett. 1337-ben is ott találjuk a pápai tizedlajstromon a település nevét.5

Onga elsõ birtokosai között meg kell említeni az õsrégi Fony családot,
amelynek kihalásával a falu 1352-ben az olnódi Czudarok birtokába
ment át.6 (A XV. század elején a Berentei családnak is volt birtokrésze a
faluban.) Fony Balázs lányai perre mentek a Czudarokkal, kérték az ado-
mány megmásítását, de 1416-ban Zsigmond király a Czudarokat erõsí-
tette meg birtokukban.7

Borsod megye területén a leleszi és jászói prépostság által végzett be-
iktatások alkalmával mint szomszédos terület volt bejegyezve. Gyakran
Borsod megyéhez számították Onga falut.
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1406-ban Garai Miklós nádornak Abaúj vármegye közgyûlésén ki-
adott oklevele, amely gonosztevõk üldözésérõl rendelkezik, megemlíti az
üldözendõk között Ongai Gergelyt, illetve az Ongán lakó Kesereu Balázs
tolvajokat is.8

A mai Onga területén a Hunyadiak alatt Sziget és Újfalu települések a
Perényiek uradalmát képezték. Ide kell sorolni Kemejt is. Ezen települések
késõbb elpusztultak, de Onga helynevei közt ma is ott találjuk nevüket. Új-
faluban (Wyfalw) a Perényieknek 30 portájuk, a szerb despotának 40 por-
tája volt 1437-ben. (A szerb despota, Brankovics György Zsigmond király-
tól kapott ezen a területen birtokokat, cserébe a magyaroknak átadott dél-
vidéki területekért.) Onga ekkor a jászói prépostsághoz tartozott, de a fa-
lu egy része a gombaszögi pálosoké volt egészen 1550-ig, amikor is cse-
reügylet folytán a pálosok itteni birtoka a Bebek családé lesz.9

1439-ben Ongai Péternek Simon és Gergely nevû fia Onga határá-
ban örökség szerint õket illetõ bizonyos részlet erdõt, réteket és szántó-
földeket a Hernád vizén lévõ malommal együtt 300 arany forintokért el-
adták Daróczy-Tybold László özvegye János fiának és Hedvig leányának
a leleszi konvent elõtt. (Leleszben ezen határlevél hiteles másolata 1767.
február 6-ai keltezéssel megvan. Az oklevél másik példánya piski Végh
György birtokában volt a XIX. században.) A Daróczy család egészen az
1800-as évek elejéig birtokolta ezután Onga egy részét.10

1470-bõl azt tudjuk, hogy Palóczy László országbíró által kiállított ok-
levélben – Jászóban megtalálható – Korompai György és neje örökáron
megvette Onga helység északi részét. Ezen vásárlás ellen senki sem
mondott ellent.11

1456-ban V. László király Tiszalúc ügyében, a budai káptalan által ki-
adott oklevélben olvashatunk Ongai Miklós királyi emberrõl, aki birtok-
beiktatás során volt küldött.12 Ez alapján jelentõsebb településnek feltéte-
lezhetjük Ongát, hisz a királyi küldöttek a korszakban fontos feladatokat
láttak el, tekintélyes emberek voltak.

1470-ben kihalt a Czudarok fiaága, és birtokaikat, köztük Ongát is le-
ányágon a Rozgonyiak nyerték el. A Rozgonyi család építette 1510-ben
a Boldogságos szûz tiszteletére szentelt katolikus templomot. 1523-ban
Rozgonyi Kata, a család utolsó tagja Báthori Andráshoz ment felségül, s
a Rozgonyi birtok a Báthori család kezére jutott. Báthori András az el-
sõk között tért át a református vallásra és vele együtt Onga lakossága is.13

A falu tulajdonjogi helyzete a XVI. század második felében elmosódik.
1565-bõl Balogh Miklós volt megnevezve földesurának. Jobbágyrészei 4
1/2 portanagyságot képeztek, a helyi molnár egy portányi magántulaj-
donán kívül.14
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1548-ból a következõket tudjuk a faluról: a leleszi konvent elõtt Dorc-
hány Zsigmond, Warkocz Tamás személyében eltiltotta Ongai Ambrust
az Abaúj vármegyében lévõ Mesterrét elnevezésû rét és szántóföld elfog-
lalásától, birtokban tartásától, hogy azokat örökségként kezelje és birto-
kába iktassa.15

Az 1553. évi összeírás szerint Ongán leginkább egy telkes nemesek
éltek.16 Az összeírás szerint 7 nemesi porta volt a faluban és egy nemesi
kúria, ami lehet hogy birtokos nemes tulajdonát képezte. Puszta vagy
újonnan benépesült jobbágytelekrõl nem tudunk. Két urasági majorja is
volt a településnek. Az összeírás 8 zsellért és egy adófizetés alól mente-
sített, illetve kedvezményes személyt említ meg (ez utóbbi lehetett nemes,
bérlõ, pásztor, stb.). Onga ekkor az összeírás szerint kisnemesek által la-
kott és birtokolt falu volt. (A kisnemesek túlnyomó része Abaúj délnyu-
gati részén 52
helységet birto-
kolt.) A szomszé-
dos települések kö-
zül  Újfalu Serédy
György, Sziget Pe-
rényi Ferenc, Fel-
sõkemej a pálosok,
míg Alsókemej Be-
bek Ferenc birtokát
képezte. Újfaluban
12, Szigeten 10,
Felsõkemejen 8 és
Alsókemejen 6,5
kisnemesi telekrõl
tudunk. A zsellérek
száma az elõbbi te-
lepüléseken: 6, 14,
10 és 3 fõ. Allódi-
ális telek egyik tele-
pülésen sem volt.
Alsókemejen és
Szigeten tudunk vi-
szont több újonnan
benépesült job-
bágytelekrõl.
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A XVI. században a vármegyei jegyzõkönyvekbõl gyakran elõkerül a
település neve, mint a különbözõ peres eljárásokban érdekelt „fél”.
1564-ben Ongai Máté, Nagy Tamás és utódai kértek szolgabírót Ongán
lévõ járandóságaik visszakövetelésére.17

1568-ban Ongai Nagy Boldizsár és Ongai Anna, aki Tiboth Ambrus
felesége volt, kértek szolgabírót az Ongán lévõ, s tõlük erõszakkal elra-
gadott javaik visszakövetelésére Balogh Mihálytól.18 Ugyanezen Balogh
Mihályt 1571-ben Nagy Ambrus vádolta meg. Kiderült, hogy elõbb
Balassa Zsigmond, majd Balogh Mihály erõszakkal elfoglalta Nagy Amb-
rus  földjeit. Nagy Ambrus járandóságainak visszaszerzése érdekében a
szolgabíró segítségét kérte.19

1584-bõl azt tudjuk, hogy Ongai Antal mások jogi képviseletét látta el.20

1586-ban a szolgabírói jelentés szerint Ongai Antal zálogba vett egy
szántóföldet 4 forintért Ongai Zsófiától, míg az vissza nem tudta azt vál-
tani. A szántóföld helye Ongai Lõrinc földje mellett volt, a „Mesterrétje,
dombja” nevû halom fölött.21

1592-ben meghalt a már ismert nemes, Ongai Máté. Most az õ vég-
rendelete képezte a perek tárgyát.22 A vitás felek: Ongai Kata (Sápi
Jánosné), a néhai Ongai Máté leánya, illetve a Varga család, akik Ongai
Zsófia leszármazottai voltak. (Zsófia vagy a leánya volt Máténak, vagy a
testvére.) Ongai Kata 24 forintért átengedte Ongai Máté által végrende-
letileg a Varga családra hagyott birtokot azzal a kikötéssel, hogy a jövõ-
ben elõvásárlási joga lesz rá. A vita ezzel csak ideiglenesen ért véget.

A török hódoltság idején a község földrajzi fekvése folytán a különbö-
zõ seregek ütközõpontja lett. A mai Pusztatemplom nevû dûlõben fekvõ
falucska lakóit hol a királyi csapatok, hol a törökök dézsmálták. A hódolt-
ság korában sok embert fûztek rabszíjra Ongán.

Szulejmán török szultán 1566-os halála után a viszonylagos „nyuga-
lom” esztendõi köszöntöttek Magyarországra. Az 1568-as drinápolyi bé-
ke ezt szentesítette. A nagy hadjáratok elmaradása azonban nem jelen-
tett fegyvernyugvást a végeken. A török és a magyar katonák között ál-
landó volt a harc. Mind a magyarok, mind a törökök az uralmuk alatti
falvakon kívül más településeket is fennhatóságuk elismerésére próbáltak
kényszeríteni, lehetõség szerint megadóztatni. Szekfû Gyula évi 3-4 ezer-
re teszi a béke idejében fogságba esettek és elhurcoltak, illetve az eleset-
tek számát. 

Szikszó és környéke a magyar király területén volt, a budai pasa még-
is adót követelt tõle. Szikszót hódoltsági községnek tekintette. Panaszko-
dott a magyar végvári kapitányokra, akik nem engedték, hogy a szikszó-
iak adóikat bevigyék a szpáhikhoz. Szinán budai pasa így ír 1588-ban:
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„Az hatalmas császár városa Szikszó az hatalmas császárt nemhogy
megtagadta, sõt inkább az urok palánkot csináltatott benne, hogy
adójukat meg ne adják...”23

Fenyegetés, majd tíz napi haladék után török csapatokat küldött az
adót 1588-ban megtagadó Szikszó és más abaúji falvak ellen. A magya-
rok Tokaj és Szendrõ várából érkezõ katonai segítségben bíztak. A pasa
Kara Ali székesfehérvári béget küldte az ellenszegülõk megrendszabályo-
zására a váci, széchenyi és füleki õrséggel.24 A magyar és török csapatok
1588. október 8-9-én ütköztek meg Szikszó alatt. A magyar sereg együt-
tes létszáma – kassai, egri, szendrõi, zemléni végvári katonák – 2.559 fõ,
a törököké – a szokásos túlzásokkal – kb. 12-16.000 fõre tehetõ. A ke-
resztények fõvezére Rákóczi Zsigmond egri fõkapitány, aki a csata köz-
ben már visszavonulásra gondolt, de vicekapitánya segítségével mégis
csak megfutamította a törököt.25

Az ütközet valahol Onga és Szikszó között zajlott le. Kara Ali csapa-
tait a Vadász-pataknak a Bársonyosba való betorkolásánál állította fel. A
siker Ongára nézve súlyos követ-
kezményekkel járt. A megfuta-
modó törökök az útba esõ falut
felgyújtották és a lakók egy ré-
szét elrabolták. Ekkor pusztult el
a templom is. Ebben az idõben a
község határát jórészt mocsaras,
nádas terület képezte, ahol a fa-
lu lakóinak egy része a veszély
elmúlásáig meghúzódhatott. Ké-
sõbb õk építették fel újra Ongát
a mai község területén. 
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II. 3. 2. Onga a XVII. században

Hasonlóan a korábbi évszázadokhoz, a XVII. században is eléggé
hiányosak forrásaink. Gyakorlatilag alig ismerjük az 1600-as évek tör-
ténetét. Tudjuk, hogy a település a 15 éves háború alatt behódolt a tö-
röknek. Az 1600-as évek elején Hasan szpáhinak 13 forintot fizettek
summájuk fejében, azonkívül 5 itze vajat és ugyanennyi mézet. A falu
következõ ura, Csorbadin janicsár aga már 27 forintra, 13 itze vajra
és mézre emelte fel a szolgáltatásukat, ezenkívül 16 kila búzát, 16 kila
árpát, 28 szekér szénát, egy vágó tehenet, két kila szilvát, egy kila di-
ót, s annyi tûzifát követelt, amennyit szekerekkel el tudott hordatni.
Mindezeken felül külön ajándékot „kért” a basa számára. A község
igen súlyosnak érezte ezt a terhet. 1634 októberében a királyhoz fo-
hászkodtak, hogy ûzze el a pogányt, különben el kell pusztulnia a fa-
lunak. „Nagyságotok eszébe véteti, minémû elviselhetetlen adófi-
zetésben és minémû rabságban vagyunk az pogánynak, adná az
úristen, hogy õfelsége... könnyebbíthetne rajtunk, mert immár jól
látjuk, hogy el kell pusztulnunk, ha könnyebbségünk nem le-
szen.”26

A XVII. század közepe tájáról – a pontos évet nem ismerjük – fenn-
maradt Onga urbáriuma (a jobbágyok által fizetendõ adók és szolgáltatá-
sok összeírása).27 E szerint a falut -Karla György bíró és Molnár István es-
küdt jelentése alapján – különbözõ nemesek birtokolták. Az urbárium la-
tin nyelvû szövegének fordítása így szól:

„Mindig Fülekre fizették az adót, és ezen helység sansáchjának (?)
elsõ alkalommal az egyezség szerint adtak 20 forintot, azután ez fel-
ment 25 forintra és 30 forintra, s a legutolsó alkalommal is Rákóczy
úr kérelmére csupán csak ennyit követeltek tõlük és fizettek a neme-
sekkel együtt, kivéve Onghay (?) Lõrincet 30 forintot.

A császár adóját elsõ alkalommal 2 forintjával, aztán pedig 4 fo-
rintjával (fizették), a legutolsó alkalommal pedig négy porta után két
forintjával fizettek évenként 8 forintot.

Makkoltatási pénzre nem emlékeznek, uruknak pedig négy forin-
tot fizettek esztendõnként készpénzben, azaz 4 forintot.

Épületre való fáért csupán egyszer fizettek 2 forintot.
Vajért és mézért különbségtétel nélkül fizetniük kell a legutolsó

egyezség szerint, de szabadokká vannak téve...
A földesúrnak a cenzust fizetik esztendõnként egy tyúkjával és

egy circulumával(?) Készpénzben semmit sem fizetnek. A vetésekbõl
kilencedet adnak. Szolgálatot is tesznek a malom gátján és más szük-
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séges helyeken. Az udvarházakhoz tartozó nemesi szántóföldek után
ötödöt kell adniuk.”

Az urbáriumban szereplõ Ongai család másik tagjáról, Menyhértrõl
1630-ból azt tudjuk, hogy táblabíróvá választották Garadnán.28 A család
a XVII. század második felében kihalt; leányágon többek között a Szirmay
családban élt tovább. (A Szirmayak ott vannak Onga XVIII. századi birto-
kosai között.) 1633-ból II. Ferdinánd király azon oklevelét ismerjük, mely-
ben Ongai Menyhért és Mihály – akik idõközben magtalanul elhaláloztak
– Ongán lévõ birtokait királyi jogon Csernel Györgynek adományozta. A
beiktatásra – ellentmondás nélkül – 1633-ban került sor.29

1650-ben Csernelházi Csernel György új zálogbirtokot kapott On-
gán.30 1652-ben Csernel György a fõszolgabírónál tiltakozott fivére,
Csernel Bálint jogsértése ellen, mert az elfoglalta Onga helység határá-
ban lévõ malomnak az õt megilletõ részét.31 1657-bõl ugyanõ tiltja Onga
szomszédait a pusztához tartozó földek élésébõl.32

Az 1650-es években Csernel Györgynek az elköltözõ jobbágyai ügyé-
ben kellett a vármegyéhez fordulnia. Az 1652. november 27-ei levelében
azt fejtegette, hogy ongai jobbágyait a gesztelyi hajdúk Gesztelybe költöz-
tették, s nem akarják visszaengedni õket. A vármegyétõl kérte, hogy Wes-
selényi Ferenc fõkapitánynál érjék el, hogy parancsolja meg a jobbágyok
visszaköltöztetését.33 A megye Csernel kérését teljesítette, annál is inkább,
mert Abaúj már jóval korábban fellépett a XVII. században kialakuló haj-
dútelepek ellen. Az 1646. évi megyei követutasítás pl. azt az álláspontot
tartalmazta, hogy a hét szabad városon kívül ne legyenek hajdúvárosok.

A hajdúkat elõször Bocskai István telepített hat városba 1605-ben
(Kálló, Nánás, Dorog, Hadház, Vámospércs, Böszörmény). A hat hajdú-
város 1608-ban Polgárral hétre szaporodott, s a XVII. század végére önál-
ló közigazgatási egységgé szervezkedett. A hajdúkerület egészen 1876-ig
fennállt. A XVII. században Szabolcsban, Biharban és a Sajó-Hernád mel-
lett is kialakulnak hajdútelepek. Ezek jelentõs része már földesúri telepítés.
Környékünkön a Rákócziak ismerték el a hajdúk kiváltságait – gyakorlati-
lag kollektív nemességük volt –, cserébe hadi szolgálatukért. Az itteni tele-
pek nem voltak egyöntetûek. Bennük kiváltságos, jobbágyi állapotból ki-
emelt családok mellett jobbágyokat, birtokos és birtoktalan kis- és közép-
nemeseket, uradalmi személyzetet; tehát egy sokrétû társadalmat találunk.
Kiváltságaikat közel egy évszázadig sikerül megõrizniük. Ez tette vonzóvá
más falvak – köztük Onga – jobbágy népessége szemében a hajdútelepe-
ket. (Hajdútelep volt Bekecs, Gesztely, Bõcs, Hernádnémeti, Emõd, Kesz-
nyéten, Ónod, Megyaszó, stb.) Ezen települések katonai rétege a Rákóczi-
szabadságharc után veszti el létjogosultságát.34
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1660-ban Baranyai János záloglevele említi meg a falut, és pusztának
nevezi.35 Ennek azonban ellentmond a Négyessy-Szepessy családdal kap-
csolatos források sokasága.

A Szepessy család Borsod vármegye régi, elõkelõ birtokos családja. A
família egyik legjelesebb tagja Szepessy Pál, aki a XVII. század közepén
más birtokokkal egyetemben megszerezte Onga jelentõs részét is. 

1660-ban Várad török ostromakor Zemplén megye követeként ment
I. Lipót királyhoz, ahonnan segély ígéretével és a nemesség fölkelési pa-
rancsával érkezett vissza. 1662-ben Borsod, 1663-ban Szatmár megye
követe. A vármegyék nevében Szepessy Pál és Bay Mihály vitték Bécsbe
az országgyûlés végzéseit a vármegyék „siralmas panaszaival” együtt.
1666-ban Borsod alispánja volt. Belekeveredett a Wesselényi-féle össze-
esküvésbe; 1670-ben mint csapatvezér Szuhay Mátyás dandárnokkal To-
kajt kerítette be. A megtorlás elõl 1671-ben több társával együtt Erdélybe
menekült, ahol Sorostélyon tartózkodott, majd a bujdosók követeként
Konstantinápolyban járt a szultánnál segélyért. Az összeesküvésben való
részvételéért a király elítélte, s birtokai teljes elkobzásáról rendelkezett. A
Szepesi Kamara vette kezelésbe, s adta bérbe a birtokok jelentõs részét,
köztük Ongát is. 1672-ben Zemplén felszólította hogy tegye le a hûséges-
küt Lipótra, de Szepessy Pál ezt megtagadta. Újra és újra betört Magyar-
országra bujdosó katonákkal.36 1673-ban ismét a portán járt követségben.
1680-ban a bujdosók õt küldték Thököly Imréhez, akihez átállt. 1683-ban
Thököly legfõbb tanácsosaként volt ott a kassai országgyûlésen. A Bécs
felé nyomuló török seregben fejedelmi biztosként tevékenykedett.

Gazdasága a kamarai kezelés, a sorozatos birtokcserék, manipulációk
és a növekvõ munkaerõhiány következtében pusztulásnak indult. Javadal-
ma leginkább borkereskedésbõl származott, majd dohánytermesztésbe fo-
gott. (A század közepén a dohányzás egyre inkább elterjedt az országban.)
Ekkor kapta – elsõként – „a nagypipájú, kevés dohányú” jelzõt a kuruc
Szepessy Pál.37 (Valószínû, hogy ezt az elnevezést jellegzetes pipázási szo-
kása miatt kapta.) Az elkobzandó javakról az elsõ felmérést 1670-bõl is-
merjük. E szerint Szepessy Pálnak Ongán volt egy jó állapotban lévõ ne-
mesi udvarháza istállókkal, csûrökkel, vetésekkel és más tartozékokkal,
gyümölcstermõ kerttel, majorral, amihez 216 köböl nagyságú szántóföld
és 44 szekér szénát adó rét tartozott. A Bársonyoson volt egy három ke-
rékre forgó malma, aminek éves jövedelme kb. 80 köböl búzát tett ki. A
kender törésére és dara õrlésre egy darab egy kölyûs malmot is birtokolt.

A vám jövedelme szerencsés idõben elérte a 40 forintot és 60 kõsót,
valamint más esetleges dolgokat. Volt makktermõ erdeje. A korcsmál-
tatás Szent György ünnepétõl Szent Mihály ünnepéig tartott.
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Az egésztelkes jobbágyainak száma: 3, a zselléreké: 7, libertinusoké:
2, taxásoké: 12 volt. Valamennyien – adó gyanánt – egy birodalmi tal-
lért fizettek évente.38

1672. február 12-én megtörtént a Szepessy birtok Ongán elkobzott
javainak újbóli felmérése.39 A birtokot a Szepessy Királyi Kamara már ko-
rábban elkonfiskálta és Török Mihály kezelésére bízta. Most azonban
Soós János gondviselése alá kerültek az itteni javadalmak, ezért került
sor a birtok felmérésre. Az udvarház és a benne lévõ javakat forrásunk
így részletezi:

„Abaúj vármegyében
Onga nevû faluban vagyon egy udvarház, melyben vagyon négy

ház: egy fölház, melyben vagyon egy kályhás, kívül fûtõ kemencze.
Másik egy fejér ház: kiben vagyon egy kályhás, kívül fûtõ kemencze,
egy asztal, két nyoszolya, egy karszék, két lócza, egy hosszú
krompachi puska; annak egy oldal komorája, kiben vagyon ötven-
hatvan kõsó, négy sín vám vas, egy átlagban egy kassai szapunyi tú-
ró és tíz hall (?) új istráng. Harmadik egy sütõ ház, kiben vagyon egy
asztal, három lócza, egy tálas, mellette egy oldal kamra, kiben va-
gyon egy (...) tekenõ. Negyedik egy oldal ház, kiben vagyon lócza. Va-
gyon egy tár ház, annak a padján vagyon két szalonna, két háj, nyolc
kita kender. Az alatt vagyon egy fábul rótt, erõs pincze.

Ugyanazon udvaron vagyon két lóistálló, melynek az egyikében
vagyon három kocsis ló, ahhoz három hám, három fék. Egy szekér
szín, abban vagyon egy szekér s egy deszkás (...) onka.
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Azon udvarnak végében vagyon egy veteményes kert, annak a vé-
gében vagyon egy szilvás, abban egy szilva aszaló.

Ezen udvarház mellett vagyon egy majorház kamarástul, annak
végében vannak apró marháknak való ólak.

Ugyanazon majorház mellett vagyon egy kert, melyben vagyon
egy csûrös istálló, azon csûrben vagyon négy szekér széna. Egy kazal-
ban vagyon penig tizenkilenc öl széna.

Ugyanazon majorban vagyon két borjas tehén és két bika.
Lúd vagyon negyven, kacsa vagyon tizenhat, tyúk vagyon huszon-

hat, méh vagyon négy köpüvel, zsindely vagyon kilenczszáz.
Búza vagyon mindenestül negyvennégy kassai köböl.
Tavaszi búza vagyon két kassai köböl.
Árpa vagyon tizenkét kassai köböl.
Zab vagyon tizenöt kassai köböl.
Tenkely vagyon hat kassai köböl.
Köles vagyon hat kassai köböl.
Borsó vagyon három kassai köböl.
Lencse vagyon rossz, valami apró marhának való hat kassai köböl.
Kendermag vagyon két kassai szapuval.
Juhok száma az öregének negyvennyolc.
Az tavalyi bárányoknak száma harmincznégy.
Kecske vagyon nyolcz.”

A forrásból jól látható, hogy az uradalomban miket termesztettek és
tenyésztettek, illetve hogy milyen épületek álltak rajta, és azok hogy néz-
tek ki.

Az összeírás három jobbágyot említ meg. Szalmás András 6-, Molnár
Miklós 10-, míg Kemény Balázs szintén 10 ökörrel rendelkezett. 

A hét összeírt zsellér neve: Arany István, Tóth Péter, Lengyel Péter,
Juhos Máté, Dancs György, Juhos Mihály és Tóth Mihály.

A két szabados: Berky Péter és Pagyan (?) Péter.
A taxások száma 11. Név szerint ezek a következõk: Tarczay Pál, Nagy

Mihály, Veres Mihály, Berky István, Berky Gergely, Bacsó István, Berky
Márton, Dékány István, Balogh Márton, Tóth Lukács és Méray János.

Libertinusnak, vagy szabadosoknak azokat tekintették, akik vagy a
földesúrnak tett valamilyen szolgálat, vagy vele kötött megegyezés sze-
rinti pénzösszegért szabadabb jogi és adózási helyzetbe kerültek. Így let-
tek szabadosak a hajdúk, az uradalmi gazdatisztek, a falusi bírók, a job-
bágytelepítést vállalók, egyes falusi iparos elemek és a lelkészek. Jelleg-
zetes rétegét alkották a libertinusoknak a nemes lányt feleségül vett job-
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bágyok. A szabadosság a földesúri szolgáltatásoktól vagy azok egy részé-
tõl való megszabott vagy határozatlan idõre szóló mentességet jelentett,
de már nem volt érvényes az egyházi és az állami adó területén. A job-
bágytelek nem lett a szabados örök tulajdona. 

A zsellérek körébe azok tartoztak akik 1/4 úrbéri teleknél kevesebb
földdel rendelkeztek. Szolgáltatásaik a telkes jobbágyokénál jóval alacso-
nyabbak voltak. 

A taxás jobbágyok szabad költözési joggal bírtak, akik naturális szol-
gáltatásaik egészét, vagy azok egy részét (elsõsorban a robotot) évi fix
pénzösszeg ellenében megváltották.

1672-ben az ongai határban a Szepessy birtok 3 db kaszáló rétet és
egy három nyomásos szántóföldet tett ki. Az alsó nyomásba 40-, a fel-
sõbe 58-, a középsõbe 50 kassai köböl búza volt vetve.

Ugyanezen év május 15-én egy új összeírást készítettek Ongán. Ez
egyrészt megismételte a korábban elmondottakat, másrészt új dolgokkal
pontosította, egészítette ki. A következõkben erre térnék ki.

A majorsági javak: 2 tinó, 2 tehén, 98 juh és kecske együtt, 27 na-
gyobb sertés, 10 kisebb malac, 38 lúd, 67 tyúk csirkével és 13 páva.
Rozsvetésbõl 56 kassai köböl, árpából 12-, míg zabból 63 köböl került a
földbe. A korcsmáltatás Szent György ünnepétõl Szent Mihályig a földes-
úr számára folyt, míg a maradék idõben a lakosok gyakorolták. Makkter-
mõ erdõ már nincs. (1670-ben még volt.) Halastó híján a Bársonyosban
halásztak a lakosok. A vám a 40 forinton és az 50-60 kõsón kívül idõn-
ként vasat, deszkát és sok egyéb dolgot is jövedelmezett. A fából épült
udvarházról, s majorságról ezt olvashatjuk:

„Vannak szántóföldek három mezõben; egy mezõben van négy
földrész, amelyekbe lehet vetni kassai köbölt 100-at.

A második mezõben pedig egy földrész (befogad) kassai köbölt 56-ot.
Továbbá a harmadik mezõben a négy rész (befogad) kassai köbölt

60-at.
Van három kaszáló rét, amelyek közül az egyiket a falu mellett

Füveskertnek  mondanak; ez (terem) szekér szénát 18-at.
A másik pedig, a Mester réttye nevezetû szekér szénát körülbelül

20-at.
S a harmadik, az úgynevezett Koporta hát szekér szénát  6-ot.”

Az összeírás név szerint, illetve vagyoni állapotukat feltüntetve sorol-
ja fel a jobbágyokat, zselléreket, libertinusokat és a taxát fizetõket. A kö-
vetkezõ táblázatok ezt részletezik.
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Onga helység 1672. májusában

Személyek

Szalmás
András

Molnár
Miklós

Tóth Márton

Juhász Máté

Dancs György

Árvai Mihály

Pogány István

Pogány Péter

Berky Péter

Lengyel János István – 1

Azary István

István – nõs
4 – 2 – 6 – – – 1 7 15 4

4 – 1 1 5 – – – 1 7 15 5

– – – – 4 – – – 1 7 15 –

– – 3 – 3 – – – 1 7 15 –

– 3 3 2 5 – 6 – 1 7 15 –

– – – – – – – – 1 7 15 1

– – 2 – 1 – – – 1 7 15 –

– – – – 2 – – – – – – –

– 1 2 3 3 – 3 – 1 7 15 –

– 2 – – – – – – 1 7 15 1

– – – – – – – – – – – –

György

Mátyás – 20
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Ugyanazon Onga helységben taxát fizetõk

Személyek

Kovács István

Bíkíssy
György

Veres Mihály

Bacsó István

Dékány István

Berky Márton

Balogh Márton –

Tarczay Pál

István – 22

– – 2 – – – – – 1 7 15 2

6 – 2 2 4 – – – 1 7 15 2

4 – 2 2 3 – – – 1 7 15 2

4 – 4 1 4 – – – 1 7 15 2,5

2 – 5 2 4 – – – 1 7 15 5

6 – 4 3 7 – 1 – 1 7 15 2

8 – 6 4 30 – 6 – 1 7 15 5

– 1 1 – – – – – 1 7 15 –

György – 16

Márton – 3

–

János – 18

János – 6

István – 3

László – 12

Miklós – 7

András – 8

János – 16

Márton – 10

György – 7

István – 3
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A táblázatokból jól kivehetõ, hogy 21 jobbágy telke volt a Szepessy
birtoknak. Egy telekhez 7 hold szántóföld tartozott. Méhek tartásával a
libertinusok és Berky Márton, illetve Dékány István taxát fizetõk foglal-
koztak. Az állatok közül leginkább a sertéstartás dívott. (A legtöbb disz-
nója – 30 db – Berky Mártonnak volt. Jelentõsebbnek mondható még a
szarvasmarhaállomány.)

A taxát fizetõk láthatóan módosabbak voltak. Forrásunk szerint pusz-
ta telkek nem voltak a faluban, s mások – a fent felsoroltakon kívül –,
jobbágytelket egyet sem birtokoltak. Kivéve nemes Vatay Mártont.

A jobbágyok adójáról azt tudjuk, hogy pénzbeli adót nem fizettek; úgy
szolgáltak, ahogyan parancsolták nekik. Ugyanez vonatkozott a liberti-
nusokra is. A taxát fizetõk összes kötelezettsége Szent György ünnepé-
re 1 tallér adása volt. A dézsmálni szokott terményekbõl azonban õk is
– miként a jobbágyok – dézsmát adtak a földesúrnak.

A következõ összeírás – melyben a Szepesi Kamara által kezelt javak
felsorolása megtalálható – 1679-bõl ismert.40 E forrásból a 7 év alatt be-
következõ pusztulás, értékvesztés képe tûnik elénk, ami több dologra is
visszavezethetõ. Elõször is a zavaros idõszak – kuruc háborúk – nem ked-
vezett a termelõerõk fejlõdésének. Másodszor a kamarai igazgatás sok
problémával járt együtt. Véleményem szerint a birtok kezelõje saját érde-
kében, valószínûleg nem vallotta be hitelesen a tényleges állapotokat.
Minél kevesebb dologról kellett elszámolnia a kamara felé, annál több
maradhatott neki. (Más összeírások adatait sem lehet soha kész ténynek
venni. Ahol csak lehetett, ott titkoltak el valamit. A gyakori ellentmon-
dásoknak ez az oka.) Például ismét van 200 sertés hízlalására való makk-
termõ erdeje a birtoknak, miként 1670-ben is volt, de valahogy az 1672-
re eltûnt. A szántóföldek ugyanakkor „lerövidültek”. Most már csak 116
köbölt lehetett beléjük vetni, de azokat sem mûvelték. 1679-bõl csak 11
jobbágytelek ismeretes, amit 1/2 telkenként mûveltek meg. Hova lett 10
jobbágytelek (1972-ben 21 volt), hisz forrásunk arról is tudósít bennün-
ket, hogy egyetlen puszta telek sincs Ongán. Ugyancsak eltûntek a ma-
jorsági kaszálók, rétek. Ellentmondásba kerül a forrás akkor is, mikor le-
írja, hogy „az emberek emlékezete óta nem fizetnek adót a török-
nek”, ugyanakkor a részletes felsorolásnál mégis ír a töröknek adandó
javakról. (Malomból évenként 16 kila búzát, ami kitett 9 kassai köblöt és
két tallért, a kúria után 6 tallért kapott a török.) Az elmondottak ellené-
re valószínûleg a pusztulás jegyei tényként kezelhetõk. Mutatja ezt a né-
pesség csökkenése is. 
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Jobbágyok, zsellérek, libertinusok és taxások 1679-ben41

Személyek

Juhász
Mátyás

Dancs György

Azary István

Molnár
Mihály

Szántó
György

Erdõs István

Szalmás István

Szalmás Gergely

Tóth Mihály

Kemény Mátyás

2

–

– – – – – – – –

– – 1 – – – 1 0,5

0,5
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0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

– 2 – 3 – – – 0,5 –

–

zsellér

zsellér

zsellér
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–

–

az elõzõ testvére

taxás, alig nemes a
dunai részekrõl jött

taxás, nem nemes
Orosz László jobbá-
gya Gesztelyrõl

–

–

–

István

István

István

István

Mátyás

–

–

Balázs

Bálint
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2

2

4

– – 2 2 1 – – –

Békéssy
Gergely

0,5 homályos nemességû
taxás, Gesztelyrõl jött– 4 – – – 1 – – –

Kovács István
id.

0,5 homályos nemességû
taxás, Gesztelyrõl jött– 2 – 3 – 2 – – –

Verhász
Mihály

0,5
armalista, taxás
Gesztelyrõl jött

– 4 – 2 – 2 – – –

Bacsó István 0,5
homályos nemessé-
gû taxás, Miskolcról
jött

– 6 – – 2 3 – – –

Berki Márton 0,5
armalista, Csernel
valamikori felszaba-
dított jobbágya

– 12 – 9 4 30 – 16 –

Pogány István 0,5

Mihály

Márton

István

2 2 2 2 2 – 6 –

szabadPogány Péter 0,5
Péter

János
2 – 1 2 3 – 2 –

nemes, taxásKovács István 0,5– 8 – 4 – 6 – – –

a prédikátor fia, taxásTarczay Pál 0,5– 4 – 3 – 2 – – –

armalista, taxásDékai István 0,5– 6 – 3 4 5 – – –

nem nemes, taxás GesztelyrõlTóth Lukács 0,5– 4 2 – 2 – – – –

nem nemes, taxás GesztelyrõlErdõs János 0,5– 6 – 2 – 4 – – –

igaz nemes, taxásNagy Mihály 0,5– 6 – 3 6 6 – 5 –

– 1 – 1 – – –

– 2 2 1 – – –

– 2 2 3 – – 1

3 – – – – – – –

– – – – – – –



Az ongai Szepessy javakkal említés szintjén más források is foglalkoz-
nak, de érdemleges új információt a korábbiakban elmondottakhoz nem
tesznek hozzá.42 1685-bõl ismerünk olyan iratot, mely már ismét a
Szepessy család kezében lévõnek mondta Ongát. Valószínû, hogy Lipót
amnesztiája Szepessy Pálnak is visszajuttatta az elkobzott javakat.43

1687-ben a hûtlenség bûnébe esett néhai Szepessy Pál ongai jószá-
gainak összeírása és felbecsülése az adott állapotban így festett:

„Onga helységben, amelynek romjait most a szél járja át, volt egy
jó állapotban lévõ nemesi udvarház gyümölcstermõ kertekkel; ennek
puszta telkét becsüljük 50 forintra.

A 216 kassai köbölnyi szántóföldek 4 forintjával kitesznek 864 fo-
rintot.

A 44 szekér szénára való rétek 4 forintjával 176 forintot.
Az elpusztult teljes jobbágyhelyek 75 forintot.
A taxás (nemeseket) és a szabadosokat, mivel ténylegesen nincse-

nek, nem becsültük fel.
A vám elpusztult.”44

E forrás szerint Onga az 1680-as évek elsõ felében gyakorlatilag el-
néptelenedett.

A vármegyei monográfiák 1696-ban curiális községként említik;
olyan faluként mely jobbágyrészeiben teljesen lakatlanná vált.

II. 3. Jegyzetek

1. Váradi Regestum,1889. 245. regeszta. 368. o.
2. Pesty Frigyes: Abaúj vármegye helységnévtára, OSZK FM/1

3814/A mikrofilmen 482. sz.
3. Györffy, 1987. 50. o. ill. 125-26. o.
4. Csíkvári, 1939. 199. o.
5. Györffy i.m. 50. o.
6. Magyar városok és vármegyék monográfiája XVII. (Abaúj-Torna

vármegye), 1935. 196. o. ill. Anjouk. okmt. V. 542.
7. Csíkvári i. m. 199. o.
8. MOL. DL. 83.494
9. Csánki, I. kötet. 1890. 196; 219; 220 és 233. o. ill. Magyarország

helyrajzi története Rupp Jakabtól II. kötet. 1872. 119-120. o.
10. Csánki i. m. ill. Pesty i. m.
11. U. o. (Az eredeti oklevél 1470. május 6-án kelt Sárospatakon)
12. MOL. DL. 15103
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13. Magyar városok és... i.m. 196.o. ill. Csánki i. m. 231. o.
14. Csíkvári i.m. 200. o.
15. B.-A.-Z. MLt. XIII. 14. (A Négyessy-Szepessy család levéltára)

fasc. 32 nr. 1.
16. Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. I. kötet.

1990. 90.o.
17. Abaúj vármegye közgyûléseinek iratai, jegyzõkönyvei 1568-

1799. SOA. AZ. fol. 2. 1564-bõl.
18. SOA. AZ. fol. 34. 1568-ból.
19. SOA. AZ. fol. 21. 1571-bõl.
20. SOA. AZ. fol. 286. 1584-bõl.
21. SOA. AZ. fol. 159. 1586-ból.
22. SOA. AZ. fol. 117-118; 180; 217. 1592-bõl.
23. Magyar Katonai Szemle 1938/9. 227.o. Benne: Ákosfy Barna:

A szikszói harc 1588-ban.
24. Korponay, I. kötet. 1866. 25-27. o.
25. Ákosfy i. m.

A harc folyamán a török ágyúkat elfoglaló egrieknek elõbb a ja-
nicsárokkal kellett megvívni. Kara Ali málhás szekerekkel védte
seregét. Az ütközetben Kara Ali megsebesült, Musztafa szécsényi
bég elesett. Rákóczi tulajdonképpen a csata hevében elmenekült,
de kapitányai: Bárczy János és Balás deák helytállásának köszön-
hetõen a magyarok mégis gyõztek. A török egy domb mögötti
trombitálást új magyar sereg érkezésének vélt és megfutamodott.

26. Korponay i. m. 283. o.
27. MOL. E. 156. (Urbaria et Consriptiones) fasc. 106. nr. 76. é.n.
28. Korponay i. m. 184. o.
29. Pesty, i. m. ill. B.-A.-Z. MLt. IV. 501/d fasc. I. nr. 25/1633.
30. U. o.
31. SOA. AZ. fol. 302. 1652-bõl.
32. SOA. AZ. Abaúj vm. közgyûlési jkv. 297. lap. 1657.
33. Varga, 1969. 221-22. o.
34. Lásd: Dankó, 1991.
35. Pesty i. m.
36. Nagy, 1858. 671-673. o.
37. Magyarország története 10 kötetben 3/2. Fõszerk: Pack Zsig-

mond Pál Bp. Akadémiai Kiadó 1575. o.
38. MOL. E. 156. (U. et C.) fasc. 44. nr. 24. (A leírtakkal gyakorla-

tilag megegyezik egy szintén 1679-bõl fennmaradt forrás tartal-
ma: fasc. 157. nr. 73.)
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Tanúként a birtok átadásánál a Miskolcon élõ Palóczy János és
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43. U. o. fasc. 106. nr. 20.
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rilis 29-én kelt leveléhez tartozik.)
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III. ONGA A XVIII–XIX. SZÁZADBAN





III. 1. Nagy történelmi események 
és kiemelkedõ személyiségek kapcsolata

Ongával

III. 1. 1. A Rákóczi-szabadságharc

A töröktõl visszafoglalt Magyarországot a bécsi kormányzat meghódí-
tott területnek tekintette, és ennek megfelelõen kezelte. Lipót császár a
már egyszer – az 1670-es években – megbukott abszolutista berendez-
kedés javított változatát akarta megvalósítani. Az országra roppant adó-
teher hárult, amit az országgyûlés megkérdezése nélkül vetettek ki, és azt
kezdték behajtani az addig adómentes nemességen is. A császári hadse-
reg túlkapásai mindennaposak voltak. A rendi alkotmány sutba dobása a
kiváltságosokat háborította fel. A vallási kérdésekre mindig érzékeny pro-
testáns nemességet feleslegesen ingerelték a katolikus túlkapások, me-
lyeket nem egyszer a kormányzat is támogatott. Sérelmek érték a hajdúk
szabadságát, az elbocsátott végvári katonákat. Az ország forrongott. Az
évek során elkövetett alkotmánysértések, megaláztatások fokozatosan
egy táborba vitték az elégedetlenkedõket. A magyar rendiség utolsó
nagyszabású fegyveres függetlenségi harca 1703-ban robbant ki és egé-
szen 1711-ig tartott. 

A szembenálló felek hadseregei többször is átvonultak Ongán. Itt ve-
zetett át az a fontos útvonal ami Ónodot, Miskolcot, illetve Szerencset és
Tokajt, a Rákóczi-szabadságharc jelentõs településeit összekötötték.
1706 októberében maga a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc is megszállt
Ongán. Az itteni táborozásának története az 1706-os hadjárathoz köt-
hetõ. 

1706-ban a kurucok által ostromolt Esztergom szeptember 16-án
megadta magát. A siker azonban nem tartott sokáig. Október 12-én a
császáriak visszaveszik a várat, kihasználva az esztergomi kuruc helyõr-
ség viszályát, vezetõinek katonai hibáit. Az esztergomi események után
Rákóczi célja az Erdélybõl kijövõ Rabutin császári hadseregének megve-
rése, illetve annak megakadályozása, hogy nyugati és erdélyi német  se-
reg egyesüljön. Rákóczi jó elgondolásai és tervei az 1706-os õszi hadjá-
rat második felében megtörtek fõtisztjeinek könnyelmûségén, kényel-
mességén. Egert és Kassát azonban sikerült megvédeni az ostromló csá-
száriaktól. Radics András és Esze Tamás hõsiesen visszaverték az ostro-
mot, s Rabutin Rákóczi hírére sietve elvonult Kassa alól. A fejedelem ok-
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tóber 14-én bevonult Kassára. Rabutin a város alatt 2000 embert veszí-
tett.1 A császári sereg Tokaj alá vonult, és bevette seregét a szõlõhegyek-
be. „Az új bor, az édes szõlõ, a hideg éjszakák és a Tisza vize eredmé-
nyesebben hadakozott ellene, mint az én portyáim.”-írja Rákóczi. A
császári seregben vérhas tört ki, s megfogyva, agyonfáradva hagyták ott
a tokaji szõlõket. A magyar seregnek lehetõsége nyílott Rabutin seregé-
nek megsemmisítésére. 

A fejedelem hét napot töltött Kassán, majd Rabutin üldözésére indult.
Bodolón, Mércin keresztül, a Hernád-völgyében haladva október 25-én
Halmajra, majd október 26-án Ongára ért a sereg. Rákóczi így ír errõl
visszaemlékezéseiben:

„Miután Károlyitól elváltam, csak udvari hadaim maradtak mellet-
tem, azokkal vonultam vissza a Sajó folyó mellé és Ongánál szállot-
tam velük táborba, ahol a Hernád Bársonyos nevezetû, nagyon mo-
csaras ága torkollik a folyóba. Minthogy palotásaimmal és gránáto-
saimmal hegyi vállalkozásba akartam fogni Viard tábornok ellen, át-
mentem Szerencsre, két mérföldre a tábortól.”2

Az ongai táborban válaszolt II. Rákóczi Ferenc a szegedi Szabó János
folyamodványára 1706. október 26-án. Szabó Szegeden a fejedelem
szolgálatában fogságba esett és mindenét elvesztette. öt hónapi rabság
után szabadult, s a fejedelem segítségét kérte. Rákóczi 200 rajnai forin-
tot adott neki az udvari pénztárból.3

Ongáról a sereg Körömre ment, ahol október 29-én ütöttek tábort. A
meggyengült császári sereg bekerítése azonban elmaradt. Rabutin sere-
gét megtépázták ugyan, de nem sikerült megsemmisíteni. Fáradtan és a
hadjárat sikertelensége miatt keserû szívvel vonult a fejedelem Rozs-
nyóra, ahol a telet töltötte. 

Rákóczi seregében több ongai katona is szolgált, akik közül kettõt név
szerint ismerünk. 1704. november 25-én az itt élõ Jánki Gábor fordult
a fejedelemhez. (Nagy szó, hogy közvetlenül fordulhatott az államfõhöz
egy jobbágy katona. Nagy eredmény, hogy szólhatott, hogy magyar
nyelven válaszoltak kérelmére.) Jánki Gábor levele így hangzott:

„Kegyelmes Uram.
Hogy az Úr Isten Nagyságodat szegíny hazánk szabadulására sze-

rencsésen boldogícsa, szívesen kívánom. Kegyelmes Uram, tudom,
nyilván constál Nagyságodnál: ez elmúlt húsvét elõtt való le vagdal-
tatásokat és sokunknak keserves rabságban való vitethetéseinket, kik
közül az Úr Isten engemet csuda képen Bécsbül megh szabadított.
Kérem alázatosan Nagyságodat, nekem kegyelmes Uramat, mutassa
gratiáját szegény szolgájához, mivel a testi ruházatom le rodhadott
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rúlam, nem tudok honnat szereznem. És kívánom Isten Nagyságodat
illyen és ehez hasonló szerencsétlenségektül oltalmazza és Nagyságo-
dat már régen kívánt lelki és testi békességgel koronázza.

Maradván
Nagyságod

alázatos szolgája
Ongai Jánki Gábor”4

Rákóczi válaszolt és egy köntösnek való posztót adott Jánkinak.
1704-bõl még egy folyamodványt ismerünk, amelyben szerepel egy

ongai jobbágy katona. 1704. november 25-én Ónodi János ezredébõl
való lovas vitézek fordultak a fejedelemhez. Érsekújvár ostrománál a Sze-
derkénybõl való Nagy Ferencnek ellõtték a két lábát, aki sebesülésébe
belehalt. Garai Jánosnak, a kesz-
nyéteni Nagy Jánosnak és Onga
Istvánnak a lovai pusztultak el a
csatában. Nagy Ferenc árváinak
tartására, maguknak lóvásárlásra
kérték a fejedelem segítségét. Rá-
kóczi 60 magyar forintot adott a
kérvényezõknek.5

A hadseregek átvonulása, a
háborús idõk, a különbözõ járvá-
nyok nem kedveztek a falu gyara-
podásának. Onga mégis átvészel-
te a harci eseményeket. Nem úgy
Kemej és Újfalu. Ezen utóbbi,
szomszédos települések valószí-
nûleg a Rákóczi-szabadságharc-
ban pusztultak el. (Csánki Dezsõ
a Hunyadiak korában még 318
községet talált Abaújban. Ebbõl
47 eltûnt a Rákóczi-szabadság-
harc után.)

III. 1. 2. 1848-49 Ongán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei nem kerülték
el Onga környékét sem. A hadiesemények elõször 1848 decemberében
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érintik a falut. Ekkorra már, délen és északon, nyugaton és keleten, min-
denütt fellángolt a harc. Arad és Temesvár császári parancsnoka fel-
mondta az engedelmességet a magyar kormánynak. Ellenük kis magyar
erõkkel Damjanich János küzdött, Erdélyben Puchner tábornok és a szá-
szok támogatásával véres jelenetek közt bontakozott ki a román felkelés.
Míg az ország déli része és Erdély már-már elveszett, nyugatról 1848. de-
cember közepén megindult Windisch-Grätz fõserege, észak felõl pedig
Schlik altábornagy csapatai nyomultak az országba. Schlik volt az egész
császári hadsereg egyik legtehetségesebb parancsnoka.

Franz Schlik 1848. december 6-án jött be Duklánál Magyarországra.
Kassa elfoglalása után a fõváros irányába kellett elõretörnie. Hadteste
7134 gyalogosból, 751 lovasból (2 vértes- és 4 könnyûlovas század), va-
lamint 500 fõnyi tüzérségbõl (27 löveggel) állt.6

A magyarok Schlik elõkészületei láttán már 1848. november végétõl
próbáltak Kassa körül a támadás megállításához elégséges haderõt
összevonni. A Pulszky Sándor ezredes vezette csapatok ereje azonban
kevésnek bizonyult. Az 1848. december 11-i ütközet császári sikerrel zá-
rult. A magyar haderõ zöme Kassáról Miskolc felé menekült. A lengyel
légionisták fedezete alatt ide szállították a tüzérséget és a lõszerkészletet
is. A magyar veszteség mintegy 500 ember volt. Schlik december 26-ig
Kassán maradt, a környezõ megyék hódoltatása foglalta le, illetve erõsí-
tésekre várt. 

Az Országos Honvédelmi Bizottmány azonnal erõsítéseket rendelt
Miskolcra, s magát a hadügyminisztert, Mészáros Lázár tábornokot bíz-
ta meg a haderõ vezényletével. Szemere Bertalant, az OHB tagját pedig
teljhatalmú országos biztosként Felsõ-Magyarországra küldte az ellenállás
megszervezésével. December végére 10.000 fõ fölé emelkedett a ma-
gyar sereg létszáma, amelynek háromnegyed része már reguláris katona-
ság volt, igaz többnyire még puskaport sem szagolt újonc. Mészáros tü-
zérsége 25 löveggel rendelkezett.

Mészáros bonyolult haditerv alapján koncentrált támadást akart Kas-
sa ellen. A magyar haderõ a Szepesség Zemplén és Miskolc irányából
nyomult volna Kassa és Eperjes felé. Közben Schlik két dandárjával (kb.
4.000 emberrel) december 26-án megkezdte felvonulását Miskolc ellen.
A két sereg december 28-án találkozott Szikszó és Onga között, valahol
a mai Turulnál, az országút mellett. Mészáros Lázár errõl így ír visszaem-
lékezéseiben:

„A Szikszó elõtti szõlõkkel beültetett magaslatra helyezém a sere-
get, melyen keresztül vezete az országút, s a mely jobbról még egy
beültetett magaslattal, és ez alatt mocsársággal volt körülvéve, mely
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akkor annyira be vala fagyva, hogy a lovat is megbírta. Ez az állás
szép volt magában csatát elfogadni, – de hátrálás esetében, – ennek
vonala csupa rónaságból állván egész Zsolcáig és a Hernádig, – sú-
lyos lehetett volna.”7

Mészáros tehát csapatait az ongai hegyen állította fel, a mai 3-as út
két oldalán. Mészáros a terepet szemlélve írt a halmokról is.

„Ezen a téren két nagy domb volt, a némethoni hun sírokhoz ha-
sonló, melyek az úgynevezett nagy Leopold alatti hazai villongások-
ban támadtak, midõn a magyar kezek több ezer vasas németet lekon-
coltak, akik aztán itt temettettek el.”

Az ütközet rövid volt és jobbára csak tüzérségi párbajból állt. A ma-
gyar gyalogság a szõlõkben a bal szárnyon volt felállítva, míg a lovasság
a jobbszárnyon állt a mai Ongaújfalusi hegyen. A magyar lovasság az el-
lenség balszárnyon álló lovasai ellen indult, de támadása hamar elakadt.
Így ír errõl Mészáros:

„Alig haladának néhány lépésre, s egy szerencsétlen ürgolyó
szétreppentése a Lehel-huszárokat a jobb szárnyon rendetlenségbe
hozá, kik sebesen kezdének hátra szaladni, de nagynehezen mégis
megállíttatának.”

Ezalatt azonban a gyalogság is megállt. Mire Mészáros odalovagolt,
hogy bátorságot öntsön beléjük, a tartalék lovasság hátrébb vonult. „E
mozdulatot igen kedvesen vette a jobb szárny, s utána a közép, úgy
hogy az egész sereg – minden parancsolat nélkül – Miskolc felé in-
dult meg, mit feltartóztatni lehetetlen lõn” – írta emlékirataiban a pa-
rancsnok. 

A császáriak azonban, miután felfedezték a magyar túlerõt, szintén
visszavonultak. Schlik hátrálása során az irtózatos hidegben  több száz
császári katona szenvedett fagysérülést. Mészáros Onga és Szikszó kö-
zött elszenvedett veresége ellenére is hamarosan a Kassa elleni újabb tá-
madás mellett döntött. Január 4-én a magyar csapatok már a város alá
érkeztek.

Január 3-4-én azonban az Eperjes ellen támadó két magyar hadosz-
lop vereséget szenvedett, így Kassa alatt Mészárosnak egyedül kellett
megvívnia az ütközetet. Az erõviszonyok még így is a magyaroknak ked-
veztek. 8.200 honvéd, 25 löveg állt 5.000 császári katonával és 24 lö-
veggel szemben. A magyarok azonban a pontos császári ágyútûznek kö-
szönhetõen vereséget szenvedtek. A nagyobb vereségtõl csak Dessewffy
Arisztid higgadt csapatai mentették meg a magyarokat, akik egészen
Miskolcig fedezték a többiek visszavonulását. A honvédek vesztesége
210 halott és sebesült, több mint 500 fogoly és 10 ágyú volt. Mészáros
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seregének zöme Tokajra húzódott vissza. Január 9-én itt vette át a csa-
patok vezetését Klapka György, aki a felsõ-tiszai hadtest parancsnoki ki-
nevezése mellé az ezredesi elõléptetését is megkapta.8 Mészáros Debre-
cenbe, a kormány székhelyére távozott. Klapka nagy eréllyel látott fel-
adatához, s rövidesen sikerült rendbe szedni csapatait, amit jelentõsen
megkönnyített, hogy végre sikerült a honvédzászlóaljak legénységét tel-
jes egészében ellátni lõfegyverekkel. 

Klapka felismerve, hogy Schlik szándéka valamely tiszai átjáró meg-
szerzése, hogy onnan Debrecen felé törhessen, Szemere tiltakozásának
dacára kiürítette Miskolcot és környékét. Csapatait Szerencs-Tokaj térsé-
gében vonta össze.

Schlik január 17-én Kassáról Szikszó felé indult, majd valahol Ócsaná-
los környékén átkelve a Hernádon, Tokaj felé vette útját. Klapka január
22-én Tarcalnál megállította Schlik csapatait. Idõközben a császáriak se-
gítséget kaptak Windisch-Grätztõl. 5-én Pest felõl bevonult Miskolcra a
Schulzig altábornagy vezette cs. kir. hadosztály közel 5.000 katonája.

Schlik üldözése azonban Klapka és Dembinszki eltérõ hadihelyzet-
elemzése miatt csak felemás eredményt hozott. A sereg egy része
Hidasnémeti irányában Schlik
után eredt, míg másik része
Gesztely alatt átkelve a Herná-
don elérte Ongát, s február elsõ
hetében innen vonultak tovább
Miskolc, illetve Sajószentpéter
felé. Miskolcot így a honvédse-
reg elfoglalta, ugyanakkor
Schlik elmenekült, s kisiklott
Klapka és Görgey szorításából.
Ongán ekkor a Kazinczy had-
osztály haladt keresztül.9

1849 februárjára Miskolc
térségében sikerült végrehajtani
a honvéd fõsereg összpontosítá-
sát. A fõvezérré kinevezett
Dembinszki azonban nem állt
feladata magaslatán. Kápolná-
nál kudarcot vallott. A csata
után március 3-ára a honvédse-
reg fõ erõi Tiszafürednél a Tisza
bal partjára vonultak. Görgey

Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére felállított emlékmû

(Készült 1948-ban.)
(Fotó: Takács L.)
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VII. hadteste a Tisza vonalát követve északkeletnek fordult és március
14-én Rakamaz és Tokaj között átkelve a folyón Miskolcnak tört elõre.
Gesztelynél egy tutajhídon átkeltek a Hernádon, majd Ongán áthaladva
március 16-án elérték Miskolcot. Innen továbbhaladva a jobbszárnyi had-
osztály Szikszóra, a középsõ és balszárnyi hadosztályok Szihalomra és
Mezõkövesdre nyomultak.10

Az új fõvezér, Vetter Antal haditervének értelmében Görgey VII. had-
testének az volt a feladata, hogy támadási szándékot mutatva a lehetõ
legnagyobb cs. kir. erõket kösse le, miközben a Törökszentmiklós kör-
nyékén összevont I., II. és III. hadtestek döntõ csapást mérnek az oszt-
rák fõerõkre. A haditerv végrehajtása döcögõsen indult, de a tavaszi had-
járat hamarosan fényes sikereket hozott a magyar szabadságharc számá-
ra. Az ország jelentõs része 1849 nyarára felszabadult az ellenséges csa-
patok uralma alól, de a kedvezõ hadihelyzet hamarosan megváltozott az
orosz intervenciónak köszönhetõen.

A nyár elsöprõ erejû orosz és osztrák támadást hozott. Paszkievics
orosz tábornagy 200 ezer orosz és Julius von Haynau báró táborszer-
nagy 170 ezer osztrák katonája indult el a magyar szabadság elfojtására,
amelyet nem egészen 140 ezer magyar katona próbált megvédeni. A
magyar haditerv – miután Komárom térségében hadseregünk nem tu-
dott áttörni az osztrákokon – a déli, Szeged környéki összpontosítás,
egyesítve a magyar erõk zömét. Külön-külön akartak megütközni az oszt-
rák és az orosz sereggel, hogy a feltétel nélküli megadás helyett méltá-
nyos feltételeket csikarjanak ki. 

Július 13-án kezdõdött el Görgey Artúr utolsó, mesterileg végrehajtott
katonai mûvelete, amely során csapatait a körülményekhez képest rend-
szeresen ellátva, erkölcsi, fizikai kondíciójukat fenntartva, elvárható siet-
séggel vezette le Arad térségébe. A levonulás során figyelmet érdemlõ
katonai ütközetre augusztus 2-án Debrecen mellett került sor, de környé-
künkön is több összecsapás zajlott, mely fontos epizódjai a Görgey ve-
zette hadmûveleteknek.

1849. július közepén a visszavonulás során Görgey Miskolc térségében
csatározásokba keveredett az orosz erõkkel. Az oroszok július 20-án harc
nélkül elhagyták Miskolcot, amit a honvédség 22-én megszállt.11 Miskolc
elfoglalása az orosz sereget hadmûveleti bázisától való elvágással fenyeget-
te, ezért arra kellett számítani, hogy az ellenség minden erejével a magyar
sereg Sajó menti állásai ellen fordul.12 Görgey a Sajó menti állásokban
megállította a visszavonulást és arra várt, hogy kiderüljön az orosz fõsereg
a Poroszló-Tiszafüred vagy a Sajó mentén nyomul elõre. Egyik változat
sem volt elképzelhetetlen. Július 24-én a magyar sereg Miskolc felõl várta
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a támadást. Harsány és Görömböly térségében Poeltenberg hadteste
össze is csapott az oroszokkal. Görgey csapatait a Sajó bal partjára vonta
vissza. Poeltenberg Ernõ vezette VII. hadtest folyvást harcolva húzódott
Vattán és Görömbölyön keresztül Miskolcra, majd tovább a kassai ország-
úton Felsõzsolcára. A VII. hadtest feladata volt a Sajó vonala Alsózsolcától
Ónodig tartó szakaszának védelme. A I. hadtest fele egyesülve a Szikszó-
nál álló fél hadtesttel, Nagysándor József vezetésével Arnóttól fölfelé
Sajóvámosig terjedõ folyamszakaszt védte. Gróf Leiningen tábornoknak
és a III. hadtestnek volt a feladata az Alsózsolca-Arnót vonal, közte Onga
megtartása. A polgári menekültek, illetve a hadsereg utánpótlását szállító
szekerek a sajószentpéteri táborból Szirmabesenyõn és Arnóton keresztül
Ongára vonultak, majd a Hernádon Gesztelynél megépített hídon tovább
haladtak Tokaj felé. Július 24-én késõ este a fõhadiszállást Alsózsolcáról –
ahol Görgey levél útján felvette a kapcsolatot az oroszokkal – áthelyezték
Ongára. Maga a fõvezér is itt töltötte az éjszakát.13

Július 25-én a III. és IV. hadtest állásait nagy erõvel megtámadták az
oroszok. Különösen a tüzérségük okozott sok gondot a magyaroknak.
Egy orosz üteg kivált kitüntette magát rendkívüli vakmerõségével, mert
Alsózsolcával szemben csaknem a folyó partjáig elõrevágtatott és olyan
állást foglalt el, melybõl a magyar ágyúk tüze ellen födve volt, míg a ma-
gyar lövegeket oldalazó tûz alá vehette. Ezen orosz üteget Gózon alezre-
des tette ártalmatlanná egy vakmerõ vállalkozás során.14

Mind a két hadtest – a VII. és a III. is – derekasan megtartotta a Sajó-
vonalat állásaik rendkívüli kiterjedésének dacára. Ennek ellenére a fõha-
diszállás július 25-én Ongáról Gesztelybe ment. Július 25-én a IV. hadtest
balszárnyán is harcok voltak. Itt Putnok felõl jött az orosz támadás. Az
orosz hadsereg a július 25-ei harcokban halottakban és sebesültekben 
9 tisztjét és 26 katonáját, valamint 128 lovát veszítette el. Az ennél felté-
telezhetõen csekélyebb magyar veszteség pontos száma nem ismeretes.15

Az orosz támadást vezetõ Cseodajev július 26-án meg akarta ismétel-
ni a sikertelen akciót, de egy rövid támadási kísérlet után a Paszkievicstõl
érkezett parancs értelmében Miskolcra vonult vissza. Görgey bár megtar-
totta állásait a Sajó mentén, de 26-án orosz túlerõtõl tartva éjszaka a
Hernád mögé vonult vissza. A fõhadiszállás Szerencsen rendezkedett be.
A hadtestek sorrendje a Hernád menti új felállításban is változatlan ma-
radt. Középre jött a III. hadtest Gesztelyre és Kakra támaszkodva, Onga
felõl várva az orosz támadást, jobbszárnyat Csanálostól Baksáig az I.
hadtest, balszárnyat a VII. hadtest védte Hernádnémetitõl Körömig.

Az orosz megkerülési kísérlet – hogy a magyarokat a tokaji hátrálási
vonalról leszorítsák – Ónod és Köröm között gyenge volt és sikertelen.
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A magyar vezérkar ekkor úgy sejtette, hogy az elõzõ napon a Sajónál az
orosz fõhadsereg zömével álltak szemben, amit jóval alacsonyabb nagy-
ságúra becsültek a valóságosnál. Ebbõl kifolyólag Görgey úgy határozott,
hogy megáll a Hernádnál. Elhatározását az is indokolta, hogy az erõlte-
tett visszavonulással a kimerült sereget pihentetni kellett, illetve Görgey
a Máramaros vármegyében veszteglõ 7.000 fõnyi Kazinczy-hadosztályt
meg akarta nyerni a küzdelemnek. Késõbb azzal vádolták a fõvezért,
hogy az itteni megállással feleslegesen pazarolta az idõt és kockáztatta az
összpontosítás sikerét. Görgey a Hernádnál való táborozás hadászati
okait memoárjában részletesen kifejti, bár elismeri, hogy a megállást
megalapozó feltételezései tévesek voltak.16

Július 27-én – mialatt Görgey Kossuthhal tárgyal – Miskolc felõl ellen-
séges lovasság nyomult elõre Ongán át a III. hadtest állásai ellen.17 Az
elõrenyomulás csakhamar egyszerû felderítésnek bizonyult, mert a táma-
dó lovasság – bár a magyar elõõrsöket villámgyorsan és vakmerõen ro-
hanta meg – ezután minden komoly harc elõl határozottan kitért és vé-
gül Ongát is kiürítette. Másnap az oroszok nagy erõvel ugyancsak Ongán
át támadták a III. hadtest gesztelyi állásait. Céljuk a magyar hadállások
áttörése és a magyar balszárny bekerítése volt. Gróf Leiningen tábornok
olyan erõsen védte a maga állásait, hogy az oroszok több órás küzdelem
után sebesültjeik hátrahagyása mellett kénytelenek voltak a csatateret ki-
üríteni és Onga felé visszavonulni.18

Az orosz parancsnok Paszkievics szárnysegédje, Leontyin Pavlovics
Nyikolaj báró így emlékezett vissza a támadást vezetõ Grabbe orosz tá-
bornok akciójáról: 

„Grabbe tábornok Miskolcon kapta meg a hírt, hogy közeledik
Sacken tábornok, ki a következõkben felettese lesz. Ahelyett azonban,
hogy bevárta volna Sacken tábornokot, elhatározta, hogy július 28-án
erõszakos felderítést végez. E célból két zászlóaljat és egy üteget ma-
gával vivék, kiment Zsolcára. Innen nem messze az út Gesztelyig egy
mocsaras lapályon átvezetõ rõzsegáton halad, s közben átszeli a Bár-
sonyos nevû patokot is. Ahogy Grabbe tábornok Onga mellett átkelt a
patakon, felállította ütegét és éppen zászlóaljait akarta felfejleszteni,
amikor az ellenség olyan erõs tüzet zúdított rá, hogy kénytelen volt
sürgõsen meghátrálni. Ezután Putnok felé vonult vissza.”19

Az Onga és Gesztely közötti összecsapásokról az orosz Mihail Dormi-
dontovics Lihutyin, a Cseodajev tábornok parancsnoksága alatt álló IV.
hadtest törzstisztje is beszámolt.20 Kemény magyar ellenállásról tudósít
minket. Lihutyin szerint Grabbe nem kapta meg azt a parancsot, aminek
értelmében az orosz IV. hadtest Ongáról már július 26-án induljon Ónod-
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ra, s ezért intézett támadást Onga irányából a magyar honvédség
Hernád környéki állásai ellen. Tõle tudjuk azt, hogy a „IV. hadtest a hol-
tak elhantolására és a sebesülteknek a kötözõhelyekre szállítására
néhány osztagot szekerekkel Gesztelyre küldött.”

Paszkievics herceg elégedetlen volt Grabbe mûködésével. „Az ellen-
séges fõseregbe nem lehet csak úgy beleütközni, s addig nem lehet
megtámadni, míg fel nem derítjük erejét” – mérgelõdött az orosz fõ-
vezér.21 Az elégedetlenséghez az is hozzájárult, hogy Grabbe a fiaskóról
csak egy ceruzával, sebtiben firkantott jelentést küldött a fõvezérnek, kö-
zölve hogy visszavonult Onga és Miskolc közötti állásaiba.

Hasonlóan mérgesen reagált II. Miklós cár is az Onga-Gesztely között
lezajlott összecsapásokról érkezõ hírekre. A cár ekkor Varsóban tartóz-
kodott. A következõket
vetette papírra, melyet
levélben tovább küldött
Paszkievicsnek: „Innen
hiányos jelentések alap-
ján, nem mondhatok
ítéletet a történtek fe-
lett, de fel nem fogha-
tom, hogy Cseodajev és
Grabbe miért nem kö-
zösen támadta meg
Görgeyt, akinek Sacken
a hátába volt; miért hí-
vatott vissza Cseodajev,
s Grabbe miért maradt
magára a harcban.”22

A július 27-i és 28-i
ütközetek után Görgey
felismerte, hogy ezek az
összecsapások csupán
erõszakos tüntetések vol-
tak az oroszok részérõl a
megkerülõ hadmûvelet
leplezésére. Július 26-án
még Miskolcon táborozó
orosz sereg zöme 28-án
Poroszlónál és Tisza-
fürednél már átkelt a Ti-

A Görgey emlékmû felavatása 
1998. március 15-én

(A képen Madzin Tibor polgármester.)
(Fotó: Kovács Gy.)
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szán, míg a magyarok még mindig a szembõl jövõ támadást várva a Her-
nádnál álltak.23

A felismerés után a Hernád vonalat át kellett adni. Görgey seregével
gróf Leiningen tábornok sikeres védelmi harcai után, melyek biztosítot-
ták a magyar sereg visszavonulását a Hernádtól Tokajon át a Tisza bal
partjára, július 28-án az éj beálltával elindult a Hernád mellõl, s július 30-
án Nyíregyházára ért. Arad környékére végül idõben le tudott jutni, be-
hozva a Hernádnál elvesztegetett idõt, de a szabadságharc bukását már
nem lehetett elodázni. A temesvári vereség után a magyar haderõ au-
gusztus 13-án Világosnál a túlerõben lévõ oroszok elõtt letette a fegyvert.

Onga lakosai közül – bár többen részt vettek a forradalom és szabad-
ságharc küzdelmeiben – egyedül Darvas Imrét ismerjük név szerint, aki
végigharcolta a 1848-49. évi harcokat. Az ongai földbirtokos mint fõ-
hadnagy vett részt a küzdelmekben. Ott volt Világosnál is. A szabadság-
harc leverése után hazatért Ongára és birtokain gazdálkodott.

III. 1. 3. Csokonai és Onga

1801-ben Csokonai Vitéz Mihály többször is Ongára látogatott.24 Itt
lakott sárospataki barátja és iskolatársa, az ongai földbirtokos Puky Ist-
ván. Puky Darvas Annát feleségül véve került a faluba. Birtoka volt Gesz-
telyben és Igaron is. 

Csokonai és Puky barátsága a pataki évek után sem szakadt meg.
1800. december 20-án így írt a költõ volt iskolatársához: „Felétek akar-
tam Derzsrõl visszajönni; de az elmúlt. Vetted-é az útamba Madaras-
ról Martolcsi uram által hozzád írott levelemet? Mert vártam, a kosa-
rat, kalapot s az utolsót, most vásárkor Szikszóra kiküldhessem... Mi-
kor hazaérkeztem, már akkor elküldötte a tekintetes nagyasszony
Ongáról a szõlõvesszõket és a mondolafákat. Az elõbbek felette fáji-
nok, az utolsóbbak kár, hogy alig haladják meg nagyságokkal a te an-
gyalocskád cserépbéli mályváját. De ne nevess... tetõled pedig kér-
nék, vagy instálnék – tudod-e mit? amit az õsszel már említettem, t. i.
– egynehány berzencei szilva- és ákászfa csemetét, ha a föld fagya en-
gedi, most, ha pedig nem, tehát vásárkor. Alázatosan köszöntöm a
tekintetes nagyurat... Csókolom kezeit az én kedves ifjasszonykám-
nak, tégedet pedig, lelken szerette kedves Barátom uram (humul-
limus servus!) ölellek. Éljetek kedveseim! s tovább is szeressetek!”25

Az elkövetkezõ két évben Puky hol nagyapja udvarházában Tisza-
igaron, hol Ongán, hol saját gesztelyi házában fogadta költõ barátját.26
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1801. január 13-án Debre-
cenbõl Csokonai ismét On-
gára ír levelet volt „correpeti-
tortársának”: „...Így hát bi-
zonytalan létemben legjobb-
nak tartottam, ha Ongára
írok, mert ott elõbb-utóbb
megtalálod írásomat. ...az
Abderitákat küld ki Szikszó-
ra. A kosarat is várnám. Élj
kedvesed ölében, s a boldog-
ság mosolyogjon reátok.”27

Látható, hogy a jó baráto-
kat nem idegenítette el Puky
házassága. Csokonai szerette
a jólelkû Darvas Annát. A fia-
tal házasok is kedvelték a fiatal
költõt. Nem mulasztották el
közölni tartózkodási helyüket
Csokonaival: „Elég az, hogy
én már szabad emberré let-
tem. Míg már a házam elké-
szül hol itt, hol Ongán töl-
töm az idõt. Innen január
18-án indulok Ongára és ot-
tan mulatok február végéig,
így oda postán per Tokaj-

Miskolc a legbizonyosabban elvárom leveledet. Sokszor megvidámít
bennünket az én kedves feleségem jó szive és nyájas velünk mulato-
zása. Szivesen köszöntet mostan is Tégedet, hogy minél elõbb fel-
szentelhessük Tusculanumunkat a barátságnak. Sokáig élj és szeresd
barátodat Pukyt.”28

1801. június 26-án így ír Nagy Gábor barátjának a költõ: „Barátom!
Engem Puky úr és Darvasné asszonyság elragadván elragadtak Po-
zsonyba, és onnan felvisznek Ongára: megengedj, hogy véled nem
útazhatok, hanem Patakon összehoz a jó Isten...”29

1801 nyarán tehát Csokonai Ongán vendégeskedett barátjánál. In-
nen utaztak együtt Aggtelekre, Sárospatakra, Tokajra és Regmecre. Az
utazás kezdetérõl így számolt be anyjának 1801. július 19-én Ongáról
keltezett levelében: „Szerencsésen felérkezvén Ongára Puky István ba-
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rátommal, 5-én Ragályra mentünk, Ragályi Gedeon urat, a Gömör
vármegye vicenótáriusát, mint régi jó barátunkat meglátogatni, aki azt
a szívességet cselekedte velünk, hogy maga kocsiján és költségén elvitt
Aggtelekre, a híres Baradla nevû barlangnak megvizsgálására...”30

Egy másik Ongán keletkezett levélben arról ír, hogy Pukynak a háza
építése miatt nincs pénze, hogy megvegye tõle a Vályi kötetét, ezért fel-
ajánlja Nagy Gábornak, hogy: „ha magad jobb situatióba vagy, adj ér-
te, amit akarsz: felsegéllesz nyomtattatásomban, melly után most fá-
radozom.”31

Csokonai Ongán – itt tartózkodása alatt – írt  versérõl így nyilatkozott:
„Ongán szerzett kis versemben vallomása a báró urak családja iránt
mély és igaz. – És ha a báró úr mûvészlelke, keze megalkothatja a fõ-
iskola nagy jótevõinek, a két Paloczy-Horváth testvérnek emlékmû-
vét, engedjék meg, hogy az én mûvészetembõl is alkothassak emlék-
szobrokat versben, a haza jótevõirõl is, úgy hogy századokra szólóak
legyenek. Az én ongai kis versikém nem más mint az írói és mûvész-
lelkeknek s a Haza nagy jótevõinek – félistenekként – való minõsíté-
se, megbecsülõ, egyszerû apotheózisa. Stílszerû, hogy ennek kinyil-
vánítása itt szülessen meg Ongán, Zsolca szomszédságában.”32 Az itt
írt vers címe: Tisztelõ versezet (Báró Vay Miklósnak), melyet 1801. de-
cember 10-én szignált a költõ.33

A két barát levelezése a késõbbiekben is folytatódott. Puky a születen-
dõ gyermekérõl, a felépült gesztelyi Tusculanumáról tudósította Csoko-
nait, míg a költõ debreceni életérõl ír a levelekben. Személyes találkozó-
jukra a késõbbiekben Gesztelyben került sor.

A barátságuk emlékérõl szól Csokonai A békekötésre címû verse. Eb-
bõl idézek:

„...ó, dicsõ két név: Szeretet! Barátság!
Ó, becses két név: Puky, hív barátom!
És te, óhajtott Lili, életemnek
Édes arányja!

Négy betûbõl áll neve mindenkinek,
Akiket szívbõl szeretek: te gyermek,
Hozz elõ négy-négy poharat! Ma inni
Kell ezekért is...”34 

Csokonai halála után Puky István a nála lévõ kéziratok ügyében azon-
nal felvette a kapcsolatot Kazinczy Ferenccel. Sürgette egy Csokonai-
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életrajz valamint egy Csokonai-kiadás megjelentetését, illetve „emlékez-
tetõ követ” kívánt faragtatni barátja sírjára.

1805. március 23-án Kazinczyhoz írt levelében így emlékezett vissza
a fiatalon elhunyt költõre: „Az igaz barátság túlhat a halálon is. Kiket
ez a kötél kötött Csokonaihoz, amellyel mi egymás iránt voltunk, az
élettel fogy el emlékezete. Kedves lesz az Õ élete mindazok elõtt is,
akik munkáiért becsülték. Mert az idõ kitördeli az irigység fogait.”35

III. 1. Jegyzetek

1. Köpeczi  - R.Várkonyi, 1976. 250-54. o.
2. II. Rákóczi Ferenc emlékiratai,  1978. 417. o.
3. Kuruc vitézek folyamodványa 1703-10., 1955. 355. o.
4. U. o. 173. o. 

Feketeváros Sopron vármegyében, a Fertõ-tó partján, Rusztól
északra van. Az ütközet 1704. március 21-én volt. Károlyi Sán-
dor, a hadak generálisa így írt errõl: „20-a Martii indultam a lo-
vas haddal Bécs alá portyára, hogy megértvén azt az ellenség,
forduljon utánam, Kismartonban hagyván Lóczi András,
Benkõ Ferencz kapitányok hajdúit, kik circiter 1200-an lehet-
tek, és két sereg lovast portázni melléjek constituáltam oly
orderrel, hogy valamiként az ellenségnek reájok való indulá-
sát megértik, azonnal jöjjenek ki és az erdõben salválják ma-
gokat; kinek oka az pornak és élésnek nem létele volt... Bécs
Alól... egész éjtszaka masérozván, Magyarországra nagypénte-
ken szerencsésen bejutottunk, s ugyan nagypénteken Nesi-
derben érkezvén, beszállottunk. Alig ért egy órát, Kismar-ton-
ban hagyott  lovas seregeim az ellenség elõtt szaladva érkez-
nek, s kik jelentik miképen Hajszter Feketevárosnál utolérvén
Kismartonból kijött hadakat, széjelverte s õket egész a szõlõ-
kig hajtotta.” (Önéletírása, I. 89-90. I.)

5. U. o. 174. o.
6. Az 1848-49. évi forr. és szabadságharc története, 1996. 223. o.
7. Mészáros Lázár, 1867. I. kötet.  342. o.
8. Klapka, 1986. 82-83. o.
9. Az 1848-49 i. m. 264. o.

10. Görgey, 1988.  I. kötet.  436. o.
11. Pusztaszeri, 1984. 687. o.
12. Pusztaszeri i. m. 587-92. o. illetve Görgey i. m. 309. o.
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13. Görgey i. m. 310. o.
14. U. o. 309. o.
15. Breit, II. kötet 219-221. o. 
16. Görgey i. m. 314-15. o.
17. U. o. 325. o.
18. Sajnos az ütközetben leginkább érdekelt és részt vevõ Leiningen-

Westerburg Károly naplójában ez idõtájt csak rövid bejegyzéseket
találunk, így érdemben nem tudunk meg tõle többet az Onga-
Gesztely között lezajló összecsapásokról. (Aradi Vértanúk naplói
Kriterion K. K. Bukarest 1991. 181. o. Válogatta: Katona Tamás)

19. A mo-i hadjárat 1849., 1988. 306. o.
20. U. o. 764-770. o.
21. U. o. 123. o.
22. Scserbatov, 1984. 306. o.
23. Görgey i. m.  326-27. o.
24. Erõs, 1985. 104. o.
25. Csokonai Vitéz Mihály munkái, 1987. Nagy Klasszikusok 2.

418-419. o.
26. Porkoláb, 1997. 63-64. o.
27. Csokonai i. m. 420. o.
28. Csokonai Vitéz Mihály emlékére 1773-1973, 1974. 8. o.

Benne: Nagy Sándor: Csokonai diákéve Sárospatakon és talál-
kozása Ongán barátjával, Puky Istvánnal.

29. Csokonai munkái i. m. 428. o.
30. U. o. 362-64. o.
31. U. o. 431. Csokonai levele Nagy Gábornak Ongáról 1801. júl.

19-én
32. Csokonai emlékére  i. m. 8-9. o.
33. Csokonai munkái i. m. I. kötet 570-71. o.
34. U. o. 362.-64. o. 

Csokonai emlékére i. m. 10. o. Pukyról ír Kazinczy is. (Kazinczy
Ferenc: Az én életem. Magvetõ Könyvkiadó, Bp., 1987. 202. és
351. o.)
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III. 2. Gazdaság és a társadalom 
a XVIII-XIX. században

III. 2. 1. Benépesülés; közigazgatás 

Az e században megjelent, Abaúj vármegye történetét feldolgozó mun-
kák – Csíkvári, Korponay, Molnár – szerint a török uralom alatt a falu el-
néptelenedett. 1720-ban curiális községként említik. Ekkor három nemes
lakta, de jobbágyrészeiben teljesen lakatlan volt.1 Ezt a véleményüket az
1720-as  országos összeírás adata alapján állították fel.2 Elpusztult falunak
tartotta Ongát Pesty Frigyes is a múlt század közepén, mely szerinte már
1660-ban puszta volt, s csak a XVIII. század közepén népesült be újra a
Darvas család jóvoltából.3 A korábbi munkák is a XVIII. század közepét,
az 1750-es éveket tekintik fordulópontnak Onga történetében, amikor is
Darvas József és Fáy András újra betelepíti a falut.

Mi az, ami ellene szól a település elnéptelenedésének? Elõször is –
mint láttuk – a Szepessy vagyon elkobzásával kapcsolatos iratok az
1670-es évekig bizonyították, hogy szó sincs pusztává lett faluról. Más-
részt ugyanezen Szepessy Pál 1711-ben részletesen végrendelkezett itte-
ni birtokáról, ami szintén ellene szól az elnéptelenedésnek.4 (Errõl késõbb
lesz szó.) 1743-tól rendelkezésünkre állnak az egyházi anyakönyvek,
amelyek szerint Onga már korábban is élõ, benépesült falu volt. Ismer-
jük a lelkész és az iskolamester fizetését is, amit az anyakönyv második
és harmadik oldalára jegyeztek le 1743-ban.5 Ezen forrás itt élõ pápista,
református és lutheránus atyafiakról, szántóvetõ-, gyalog- és szolgaem-
berekrõl és orosz (!) szántóvetõkrõl ír a fizetési lajstromban.

Ezek az adatok is elegendõek ahhoz, hogy bizonyítsunk egy-két dol-
got. Elõször is a Darvas család érdeme nem a falu újonnan való benépe-
sítése – hisz a falu a XVIII. sz. közepén egyáltalán nem volt néptelen –
hanem, hogy új betelepülõket hoztak a faluba, növelve ezzel a munkás-
kezek, a lakosok számát. Az sem igaz – miként a községben a mai napig
tartják –, hogy a XVIII. században csak reformátusok éltek volna Ongán.
(Ennek késõbbi adatok is ellentmondanak.) Harmadrészt, ha a török ural-
mat meg is szenvedte a község, a visszafoglaló háborúig biztosan nem
vált lakatlanná. Természetesen elképzelhetõ, hogy az 1683 utáni hábo-
rús idõszakban, illetve a Rákóczi-szabadságharc idején átmenetileg el-
néptelenedett a település, s 1720-ra tényleg csak három nemes lakta
volna, mint curiális falut. (A curiális falu lakói nem álltak földesúri hata-
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lom alatt. A közigazgatást, az elsõfokú ítélkezést a nemes lakosok válasz-
tott testülete végezte. Fellebbviteli bíróságuk a vármegyei törvényszék
volt. A curiális falvakban nem csak nemesek élhettek, hanem nemesi jog-
állású vagy nemesi telekre telepített jobbágyok is.) Ez ellen két érv szól.
Az elsõ szerint ismerünk – mint korábban láttuk – Rákóczi seregében
szolgáló ongai katonát, sõt maga a fejedelem is megszállt itt 1706-ban
és írt Ongáról, de arról nem, hogy puszta lett volna. Másrészt az 1715.
illetve az 1720. évi országos összeírások – amelyek az elnéptelenedést
sugallták a vármegyei monográfiát íróknak – az adózók számbavételét
célozták meg. Ezért nagy volt vele szemben az ellenállás, sok volt az el-
ferdített, eltitkolt adat. Dávid Zoltán szerint az összeírások során az or-
szág össznépességének 2/3-a kívül rekedt az összeírtak körén. Ez erõsen
kétségessé teszi az 1720-as Ongára vonatkozó információ hitelességét
is.6 (Hadd jegyezzem meg, hogy ha Onga curiális község volt, akkor
mentes volt az adófizetés alól – még a nem nemesek is – és az 1715. és
1720. évi országos összeírás hatálya nem terjedt ki rá.)

Úgy vélem tehát, hogy a falu a XVIII. század elsõ felében egyáltalán
nem volt elnéptelenedve. Élõ, eleven település volt, társadalmi helyzetét
tekintve különbözõ lakossággal, bár az itt lakók pontos jogállásáról, köte-
lezettségérõl nincs tudomásunk. Azt azonban tényként kell elfogadnunk,
hogy az 1750-es évek elején új betelepülõk érkeztek a faluba a Darvas
család jóvoltából. Jórészt református magyarok – fõként Nógrádból –, de
Pesty említ tótokat is. Mindenesetre évtizedekkel késõbb már Vályi, Nagy
Lajos, Lipszky és más források is mint színtiszta magyar településrõl írtak
Ongáról. Vályi a falu jó szántóföldjeit, termékeny határát hangsúlyozta,
bár a gyakori vízáradások okozta károkat õ is megemlítette.7

A falu korszakunkban Abaúj vármegye szikszói járásának volt a tele-
pülése. 1828-tól Borsod megyéhez tartozott, de az átcsatolás törvénye-
sen nem volt becikkelyezve, a végleges rendezésre 1854-ben került sor.
(Aszalóval, mely Abaúj vármegyében volt, de Borsodhoz tartozott, cse-
rélte ki a két megye.)8 1860-tól már ismét törvényesen is Abaúj, majd
1881-tõl az egyesített Abaúj-Torna vármegye része.9

Az ongai református egyház ideiglenesen szintén elkerült az Abaúji
egyházmegyétõl. Ez ellen a helyi gyülekezet 1861. április 10-én levélben
erõteljesen tiltakozott. Az irat felforgató rendelkezésnek nevezte az elcsa-
tolást: „erõszak vaskarjával kiszakíttatott, pedig az Abaújban szüle-
tett, kifejlett, s megerõsödött.”10

A falu lakói a XVIII–XIX. században szegényes körülmények között él-
ték mindennapi életüket. A századfordulón a sókereskedelemben való
részvételük biztosította megélhetésüket. Az 1840-es évektõl egyre in-
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kább a mezõgazdasági termelés vált meghatározóvá. A kapitalizmus ki-
bontakozó szakaszában vált a korábban jelentéktelen település Abaúj
egyik legdinamikusabban fejlõdõ és egyre fontosabb falujává. 

III. 2. 2. A faluközösség

A jobbágy látóköre nemigen terjedt túl a faluja határán. A falusi em-
bereknek sem országos jogaik nem voltak, sem a megyei politikába nem
kapcsolódhattak be. A paraszt belekényszerült az elzárkózó, befelé for-
duló életformába. A jobbágy otthoni élete közösségben és szigorú közös-
ségi normáknak alávetetten zajlott. A mezõgazdasági munka évszakhoz
igazodó ritmusa szerint össze kellett hangolni a gazdálkodás teendõit, és
ez a közösség dolga volt. Fontos szerepet játszott a közösség a termelé-
sen kívül is, így például a falusi élet megszervezésében.

A helyi önkormányzat vezetõ testülete az esztendõnként legalább egy-
szer, de sok helyen sûrûbben összehívott falugyûlés volt. Ezen a közös-
ség minden egyes tagja köteles volt megjelenni, s ott az ünnepélyes al-
kalomhoz méltó magatartást tanúsítani. A faluközösség tagjai szabadon
választották – bár a falu ezen választási jogát a XVIII. században igyekez-
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tek megszorítani – a közösség vezetõit: a helység bíráját, esetleg kisbíró-
ját és a változó számú esküdtet. A falu vezetõi közé tartozott a hosszabb
idõre alkalmazott jegyzõ is. A bírák, esküdtek hivatali ideje általában egy
évre szólt. A legfontosabb, falut érintõ döntéseket a falugyûlésen hozták
meg, amihez azon nemeseknek is alkalmazkodnia kellett, akik a falu ha-
tárában földdel rendelkeztek. A falugyûlések között a feladatokat a vá-
lasztott tisztviselõk végezték el, mindenekelõtt a bíró. Õ képviselte a köz-
séget kifelé és szervezte meg a falu belsõ életét.

A bíró fizetése vajmi kevés volt. Javadalmazása annyiból állt, hogy a
reá esõ adó és egyéb terheket a község viselte. Az állam, a megye, az
egyház és a földesúr nem az egyes parasztnak nyújtotta be követelését,
hanem a bírónak. Az egyes személyektõl az adók ráesõ részét õ szedte
be, vagy az õ segítségével hajtották be. A bíró dolga volt a katonaság be-
szállásolásával kapcsolatban felmerült kellemetlen teendõk intézése, a
porció és a forspont elõteremtése. Õ adott elõfogatot az utalvánnyal je-
lentkezõ utazóknak. Hatásköre kiterjedt hagyatéki, osztozkodási, ingat-
lanátruházási, egyéb adásvételi, zálogba vevési, adóssági ügyekre is. A
falu egyes tagjai között támadt ellentétekben õ tett igazságot. Õ viselt
gondot a község jövedelemforrásaira, õrizte a falu pecsétjét. Törõdnie
kellett az árvákkal, özvegyekkel, az elemi csapást szenvedettekkel. Keser-
ves kötelessége volt a katonaállítás. Az õ dolga volt az utak, töltések, gá-
tak felügyelete, a megye által elrendelt közmunka teljesítése is. Egyszó-
val a falu minden apró-cseprõ gondja a nyakába szakadt a megválasztá-
sát követõ egy évig. Általában figyeltek arra, hogy minden család kive-
gye a részét a bíró állításban.

Más településekhez  hasonlóan a lakosok itt sem szívesen vállalták el
a bírói tisztséget. Szerény könnyítése ellenére a bíró valószínûleg ráfize-
tett a „hivatalra”. Ezzel az egész falu tisztában volt. Nagy közbecsület

82

Altemburger-Résõ féle pecsétgyûjtemény
Onga pecsétnyomója 1840-bõl

(MOL. V. 5. 24-es doboz)



övezte, de ez nem feledtette el azt a tényt, hogy a megválasztott személy
kellemetlen kötelességnek tartotta a bírói hivatalt.

Onga ismert bírái11

1772: Molnár Mihály
1775: Fónagy András
1776: Molnár János
1778: Kis János
1779: Nagy Gergely
1781: Fekete István
1787: Becse György 
1789: Fészki József
1799: Kis János
1802: Fekete István
1813: Détse György
1843: Üszög József
1844: Mészáros István
1845: Czeglédi József
1846: Váradi János
1848: Udvari János
1875: Sütõ Károly

Sajnos a források nem tudósítanak minket a falu és bírái sajátos ongai
mûködésérõl. (A református egyház közössége erõteljesen beleszólt az itt
lakók életébe, amirõl a Református egyház történetébõl c. fejezetnél lesz
szó.) 1803-ból ismerünk olyan esetet, amikor közösen lépett fel a köz-
ség lakossága és bírája. Történt ugyanis, hogy az ongaiak marhái a fel-
sõzsolcai Dõry Bálint boglyájában és rétjében kárt tettek, amiért is a zsol-
cai bíró és hites társai panaszt tettek a vármegye fõbírájánál. A földes-
urak kárát összesen 54 rénes forintra és 21 krajcárra becsülték, s köve-
telték az ongai bírótól, hogy ezen összeget a falu megtérítse.

Az ongaiak válaszlevelébõl több dolog is kiderült. Elõször is mivel az
ongai határ szûk, kénytelenek voltak Décsi Antaltól rétjét, illetve a Ke-
mejt a kamarától õszi legelõnek 60 kaszásért árendába venni. Ezen két
árendált rét között volt Dõry Bálint majorsági rétje, melyen az ongaiak
kénytelenek voltak állataikkal átmenni. Igaz, hogy Dõry szénája a réte-
ken volt, de azt a szél, a felsõ – és alsózsolcai marhák ugyanúgy széthord-
ták mint az itteniek állatai. Másrészt nem fogadták el, hogy a felsõzsol-
caiak becsülték meg a kárt, amit természetesen – az õ véleményük sze-
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rint – felülértékeltek. A késõi kaszálás miatt a fû egyébként is vén volt –
vélte a falu bírája.

A vita egyre jobban elmérgesedett, mivel a felsõzsolcai bíró egy ongai
jobbágy két lovát ott fogta. Végül a szolgabíró személyesen ment el a két
érdekelt bíróhoz, s rendezte el az ügyet. Mindkét falu 30-30 rénes forin-
tot fizetett Dõry Bálintnak – elismerve, hogy a szénát mindkét település
marhái, lovai pusztították –, mire az a lefoglalt lovakat visszaadta 1804-
ben. A panasz így – a bírák hathatós közremûködésének is köszönhetõ-
en – elenyészett.12

A falu lakóinak életébõl még két esetet szeretnék kiemelni, melyek a
bírák mûködését is érintik. Az 1770-80-as években nemes Daróczy Ist-
ván viselkedése borzolta a lakosok lelki nyugalmát.13 Elõbb a szolgabíró-
nál panaszkodtak rá, de ennek nem lett foganatja, lévén Daróczy nemes
ember volt. A falu ezután a vármegyei vicispánhoz fordult és egy szívhez
szóló levélben kérték, hogy járjon el ügyükben. Egész sorokon keresztül
igazi metaforákat olvashatunk. Daróczy István tetteit az ép testen lévõ fe-
kélyhez, sebhez hasonlítják. A betûformálás, a kiegyensúlyozott, szép
írásvezetés alapján úgy tûnik hogy a levél írója tanult ember volt. Az el-
mondottakat a következõ sorok is bizonyítják:

„Valamely testen támadó sebet, mely vagy az sebnek gondatlansá-
ga, vagy az gyógyítónak gyengesége s vigyázatlansága miatt, az több
test részeit fájdalmakkal gyötrõ, vagy megemésztõ rontá, vagy fe-
kéllyé változik, az sebes maga észrevevése után, jõ és hatalmas dok-
tor ahhoz  kénytelenültetik folyamodni, kik is, hogy nagyobb erõt ne
végezzen, vagy erõs kezekkel gyógyítják, vagy az több tagoktól elsza-
kadván haszontalanná teszik...”

A levél elérte célját, mert az alispán vizsgálatot rendelt el, és a köz-
ség több lakóját tanúként kihallgatták. A vallomásokból kiderült, hogy
nemes Daróczy István korábban Miskolcon lakott – bár családi nevével
a középkortól találkozunk Ongán –, majd az 1770-es évek közepén a
faluba költözött, ahol aztán keresztényeket megbotránkoztató életet élt.
Gyakran lerészegedett, folyamatosan káromkodott, szidta a község elöl-
járóit, a papot, méltatlan viselkedésével megbotránkozást keltett a falu
lakói között.

Kiderült, hogy már Miskolcon is gyakran káromkodott, atyja halála
után pedig különösen jellemzõ lett rá ez a szokás. Gyakori szava járása
volt a „Kutya ménkõ teremtette, kutya disznó teremtette, kutya láng-
gal teremtette”. Ennél durvább kifakadások is jellemzõek voltak rá, így
például: „b...om a papodnak a lelkét, aki keresztelt”. Nem volt egy ba-
rátságos ember. Bárkivel összeveszett, ha kellett „minden emberen ke-
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resztül gázolt”. Saját családjával is úgy beszélt, mint a kutyákkal. Test-
vérének menyét és annak leányát karácsonykor lekurvázta. Méltatlanul
viselkedett a lakodalmakban. Fóris Mátyás leányának esküvõjén a tanító-
ba kötött bele és szidalmazta. Máskor – Pörgei János lakodalmán – visel-
kedésével az egész esküvõ hangulatát elrontotta, mire Pörgei János meg-
átkozta azt kívánta neki, hogy nyelvét bárcsak kihúznák és akasztófára
szegeznék. Máskor az ocsmány káromkodásával egész ünnepségeket
vert szét. Ha kocsmába ment – és ez sûrûn elõfordult –, gyakran elfelej-
tett fizetni. A Fazekas nevû zsidó kocsmáros nem tudta tõle az adóssá-
gát behajtani, miként a keresztény kocsmáros, Fekete András sem.

1786-ban nagy volt a szárazság, s a falunak nem volt tartalék élelme.
Féltek, hogy gondatlanság által okozott tûz a földeken lévõ termést is
megsemmisíti, ezért a bírák olyan határozatot hoztak, hogy az utcán, il-
letve a szabadban nem lehet dohányozni, nehogy véletlenül valaki tüzet
okozzon. Daróczy István ennek ellenére az utcán pipázott, mire a bíró
felszólította, hogy hagyja abba. A nemes úr erre úgy válaszolt, hogy „ne-
ki ebadta paraszt bíró nem parancsol”. A bíró erre azt mondta, hogy
„kiüti a pipát a szájából”, ha nem fejezi be a dohányzást. Daróczy rea-
gálása erre: „b...om paraszt bírája nekem nem parancsolsz!”.

Máskor a bíró és a prédikátor rétjét kaszálni és a szénát gyûjteni haj-
totta volna a bíró Daróczyt is, õ azonban erre nem volt hajlandó. Szidta
a bírót és a prédikátort ilyen formában: „B...om teremtette parasztbí-
rája, hogy még õ engemet hajt kaszálni és gyûjteni, b..om az papját
is, én nekik soha nem megyek.”

A részletes tanúvallomások elénk tárták Daróczy István jellemét. Nem
véletlenül szeretett volna megszabadulni tõle a falu. Esete más szempont-
ból is érdekes. Többek között láthattuk az úr és paraszt közti különbség
gyakorlati megnyilvánulását, hogy adott esetben a nemes ember mennyi-
re nem akarta elfogadni a község által választott bíró szavának érvényes-
ségét. Kiderült, hogy a bíró rétjét is a lakosok mûvelték meg, tehát nem-
csak a lelkész és a tanító földjét, rétjét. Sõt! Ezekbe a munkálatokba az
itt élõ nemeseket is bevonták, bár Daróczy Istvánnal nem volt sok sike-
rük. 1786-ban – a származása miatt – az utcai dohányzás megtiltása ad
érdekes adalékot Onga történetéhez. (A Daróczy-affér az igen gyakori
kisnemesek és a hatóságok, közösségek ütközésére példa.)

A sors különös fintora, hogy ez a Daróczy István – nem lévén gyer-
meke – 1808-ban halála után egy 3 vékás szántóföldet hagyott a refor-
mátus egyházra.14 Sokáig ez volt az egyetlen szántóföldje az egyháznak.
E  „nemes” lélek nevét a helynévanyag is megõrizte, hisz a Daróczy-
domb máig ismeretes a község lakói közt.
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Birmitz József zsidó kocsmáros volt. Háza és kocsmája a mai Hely-
lemtanyánál állt. Szomszédja volt a molnár, Mihály Jakab.15 A molnár há-
za 1787. december 3-án gondatlanságból leégett, és a tûz átterjedt a
kocsmáros házára is. Az esetbõl per lett. 

A vizsgálat megállapította, hogy a nevezett napon a gazda szolgája,
Varga Mihály kukoricát morzsolt a házban. Mihály Jakab a kemence mel-
lett feküdt és beszélgetett a szolgájával. A gazda azonban elaludt. Ott volt
a gazda Jancsi nevû fia is, aki gyertyával bement a kamrába. A fiú az ott
tárolt kender közé tette le a gyertyát, majd kijött egy kosár morzsolandó
kukoricával, de a gyertyát ott felejtette. Mikorra a fellobbanó tüzet észre-
vették, már nem tudták megfékezni és mind a gazda, mind a szomszéd
kocsmáros háza leégett. 

A tanúk szerint a Jancsi gyerek 13-14 esztendõs, s bár nem volt bo-
lond, de igen együgyû, bamba legényke volt. A tûz egyértelmûen az õ hi-
bájából keletkezett. A tanúk a leégett zsidó javakról érdemlegesen nem
nyilatkoztak. Mind a hárman – Varga Mihály szolga, a molnárlegény és
Fónagy Mihály – csak annyit mondtak, hogy a ház melletti széna, ami a
zsidóé volt, megért vagy 40 forintot.

Ismerjük a kocsmáros levelét is, amit a vármegyének írt, s amiben el-
panaszolja az esetet. Az ügy kivizsgálását az ongai bírák végezték el,
Fészki József ongai fõbíró, Tóth Ferenc, Décsei János és Kis Mihály tör-
vénybírák. Hogy megkapta-e a jogorvoslatot Birmitz József zsidó kocs-
máros, azt sajnos nem tudjuk.

III. 2. 3. A népességszám alakulása

A lakosság számára vonatkozó elsõ hiteles adat II. József 1787-es nép-
számlálásához kapcsolódik. E szerint Ongán 117 házban 693 lakos élt.16

Ezután sokáig nem volt országos népszámlálás, így csak különbözõ össze-
írásokból következtethetünk az itt élõk számára. A század elején többször
írták össze a protestáns lakosságot. (Protestánsok alatt a református és
evangélikus vallásúak összességét értjük.) Onga ekkor jórészt protestáns fa-
lunak számított, így ezek az összeírások valamelyest támpontot adnak ne-
künk a népességszám vizsgálatához. 1799-ben 541 protestáns élt a falu-
ban.17 1804-ben 522, 1808-ban 542, 1818-ban 549 fõvel találkozunk.18

1828-ban 557 római katolikus és református élt itt.19 Csíkvári 1833-
ra ugyanennyi fõt említ meg könyvében.20 Fényes Elek 1844-ben 625
fõre teszi a falu lakóinak a számát.21 1847-ben 637 fõvel találkozunk, kö-
zülük 315 a férfi és 322 a nõ.22
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1850-ben 856-an, 1857-ben 525-en éltek Ongán.23 Ezeknek az ada-
toknak a megbízhatósága azonban erõsen kérdéses. Három év alatt be-
következett nagy népesség növekedésrõl – 219 fõ –, majd hét év múlva
nagy visszaesésrõl tudósítanak minket. Ilyen magas természetes szaporo-
dás – évente 73 fõ –, majd lakosság csökkenés ekkora népességnél le-
hetetlen. A hitelesnek elfogadott 1861. évi lakosságszám 1054 fõ. Eb-
ben az évben a református pap írta össze – vallási különbség nélkül – a
falu lakóit, és az összeírás eredményét a református egyház rögzítette.24

Az 1861. évi összeírás hitelességét a század második felében újra lebo-
nyolításra kerülõ országos népszámlálások adatai is bizonyítják. Ha ezek-
hez viszonyítjuk az 1857-es év adatát, akkor is azt látjuk, hogy nem tû-
nik megbízhatónak: 

1870: 1.086 fõ
1880: 1.048 fõ
1890: 1.162 fõ
1900: 1.522 fõ
1910: 1.800 fõ

Ismerjük még az 1873-as év lakosság számát is. Ebben az évben
1.068-an éltek a faluban.25

Korszakunkban Onga népessége diagramon ábrázolva következõkép-
pen néz ki:

Onga lakosságszáma 1787-1910

(1857. év adatának hitelessége bizonytalan)
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Az ábrából jól látható, hogy a század elsõ felében a lakosság száma
nagyjából állandó. Nincs növekedés. Nagyobb visszaesés az 1831-es ko-
lerajárvány pusztításához kötõdik – bár ez az ábrából nem derül ki –, ami-
kor is Onga lakosságának 7-8 százaléka halálozott el a betegség követ-
keztében. Ez jelentõs törést okozhatott. Bizonyítja ezt, hogy a lakosok
száma csak 1847 után haladja meg az 1787. évi népességszámot. A szá-
zad második felében aztán bekövetkezett a lélekszám folyamatos emel-
kedése. Elõször az 1850-es majd az 1890-es években történik nagyará-
nyú növekedés. Az 1850-es években mivel nem tudunk arról, hogy köz-
igazgatásilag bármilyen települést, vagy újabb tanyákat csatoltak volna
Ongához, valószínûnek tûnik egy nagyobb arányú betelepülés, vagy be-
telepítés a faluba. Más magyarázatot nem látok ilyen arányú lakosság nö-
vekedésre. (Természetesen lehet, hogy mind Fényes 1844. évi, mind az
1847. évi megyei összeírás adatai tévesek, pontosabban hiányosak. Le-
hetséges, hogy az egész falu lakosságára vonatkozó adatok csak a pro-
testáns népességet ölelték fel. Ennek ellentmond, hogy Fényes Elek val-
lási hovatartozás alapján adja meg Onga 1844. évi népességszámát.)
Sajnos azonban ez csak feltételezés bizonyítani nem tudjuk.

1861-tõl már megbízhatóbbak az ismereteink. Az 1870 és 80 közöt-
ti évek alacsonyabb lélekszámának magyarázata valószínûleg az 1873-as
kolera pusztításában keresendõ.

A demográfiai robbanás Ongán az 1890-es években következett be.
Ez jellemzõ – más településekhez hasonlóan – a polgárosodás, iparoso-
dás kezdeti szakasza elõtt álló társadalmakra. Megszûntek a nagy járvá-
nyok, jobb lett a közegészségügy helyzete, javultak az életkörülmények.
Egyre fontosabbá válik a település földrajzi elhelyezkedése. Miskolc kö-
zelsége, a jó piaci értékesítési lehetõségek felértékelték a falut a betele-
pülõk és az itt lakók szemében. 1860-ban – Ongán keresztül – megépült
a Hernád – völgyében a Miskolcot és Kassát –, e két fontos gazdasági
centrumot – összekötõ vasúti pálya.26 A század második felében megtör-
ténik a Bársonyos-patak szabályozása, ami szintén hozzájárul a jobb és
nyugodtabb életfeltételekhez. Tudjuk, hogy Miskolc is ebben az idõszak-
ban indul el az ipari fejlõdés útján,  és ez hatott Onga fejlõdésére is. (Mis-
kolc környékén a népesség tényleges szaporodása 50 % fölött volt 1890
és 1910 között.27) A népességszám XIX. századi gyors növekedése mö-
gött a folyamatos bevándorlás is áll. Ezt a vallási arányok megváltozása
is alátámasztja.

Ha megvizsgáljuk a Tiszán inneni Evangélikus és Református Egyház-
kerület névkönyveinek születési és halálozási adatait, szintén kapunk va-
lamiféle magyarázatot a lakosság számának gyors növekedésére. Ezek az

88



adatok csak a protestánsokra vonatkoznak, de az általános tendenciát
ezek is jól mutatják.28

Az Ongán élõ protestánsok demográfiai adatai 
1879-1900 között

Tizenhat év adatait ismerjük  1879 és 1900 között. Ebben az idõszak-
ban összesen 492-en születtek, míg 375-en haltak meg. Csak három
évet találunk, ahol a halálozások száma nagyobb a születések számánál.
(1881-ben 6, 1883-ban 1, illetve 1897-ben 1 fõvel.) Évenként átlag 31
protestáns gyermek született míg 23,4 fõ halálozott el. Más vallásúak
adatait egyenlõre nem ismerem, de az arány náluk is hasonló lehetett. A
vallási arányokat figyelembe véve a század végén körülbelül 60 gyerek
születhetett évente, míg 45 körül lehetett az elhunytak száma.

1850-1900 között a népesség évente 13,32 fõvel gyarapodott. Ez a
növekedési ütem egész Abaújban a legmagasabbak közé tartozott. Az évi
1,55 %-os növekedés közel kétszer magasabb a 0,8 %-os országos átlag-
nál.29
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Férfi Nõ Férfi Nõ Férfi Nõ

1879 734 19 19 10 13 4 3

1880 730 15 21 12 4 5 1

1881 625 10 12 14 14 5 1

1882 636 13 18 11 10 3 1

1883 649 19 15 21 14 13 4

1884 659 19 20 18 11 3 3

1885 654 20 21 16 9 2 -

1886 664 15 13 16 9 8 1

1887 660 20 12 14 13 6 1

1888 662 17 21 7 9 7 3

1890 667 9 12 9 11 5 2

1895 754 13 11 13 7 6 -

1897 629 9 18 14 14 5 1

1898 754 18 11 8 10 5 5

1899 768 12 13 9 10 9 1

1900 765 17 10 9 16 6 2

Év Protestánsok Született Meghalt Házasodott
száma
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A névkönyvek alapján elkészíthetjük a protestáns lakosság 1879-
1900 közötti természetes szaporodását ábrázoló grafikont. Messzemenõ
következtetést azonban – mivel kevés évre rendelkezünk adatokkal – nem
vonhatunk le. Mindenesetre az ábrából kitûnik, hogy Onga a század vé-
gén „élõ” község volt, és a népesség növekedést ez is magyarázza.

Születések, halálozások száma és természetes szaporodás
az ongai protestánsoknál 1879-1900 között

Az 1799-es protestáns összeírás a lakosok életkorára is kiterjedt. Ez
lehetõvé teszi, hogy Onga lakosságának ekkor 80 %-át  kitevõ protes-
tánsok korfáját megrajzoljuk.

1799-ben az Ongán élõ protestáns lakosság korfája 
(541 fõ)
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A korfáról elsõ pillanatra látható, hogy a társadalom nem elöregedett,
a népesség korösszetétele fiatalosnak mondható. A fiúk és lányok szüle-
tési száma közötti ingadozás érdekes, de nem megmagyarázható. A
munkabíró korú (15-59 éves) lakosság a népesség 54,9 %-át, az öregek
3,3 %-át, míg a gyerekek 41,8 %-át tették ki. Az idõsek tehát nem je-
lentettek „nagy terhet” a családoknak. Sok gyerekrõl kellett azonban
gondoskodni a falu lakóinak. A fiatalok, gyerekek túlsúlya minden iparo-
sodás elõtti (hagyományos) társadalomra jellemzõ. A gyermekhalandó-
ság miatt keskenyedik el a fa felfelé. Viszonylag magas születési számot
mutat a korfa, amit a korai házasodási szokás is magyaráz. Látszik, hogy
1785 és 90 között megugrott a születések száma. Másfélszer több gye-
rek született ebben az idõszakban, mint a megelõzõ öt évben. 1790 után
azonban ha  nem is számottevõen, de csökkent a születések száma. Ha
hozzá számítjuk, hogy a korszakunkban a 0-1 éves gyerekek kb. 30 szá-
zaléka nem érte meg az 1 éves kort, akkor még inkább igaz az elõbbi ál-
lítás, hisz a 0-4 éves gyerekek száma valószínûleg tovább csökkent.

A szabálytalan piramis alak azt mutatja, hogy nem volt egyenletes a
fejlõdés. A 25-29 éves fiataloknál látható betüremkedés magyarázatát
nem tudjuk, ugyanígy megmagyarázhatatlan a 35-39 évesek alacso-
nyabb száma. (Sajnos a század második felébõl nem maradt ránk olyan
összeírás, ami alapján egy másik korfát készíthetnénk, s összehasonlít-
hatnánk az 1799. évivel.)

A lakosságon belül gyakorlatilag elenyészõ a nem magyar anyanyel-
vûek száma. 1881-ben 6 német és 5 szlovák lakos élt Ongán.30 A nem-
zetiségek számaránya az egész XIX. században hasonló volt. Onga tisz-
tán magyar falunak tekinthetõ.

III. 2. 4.  Különféle összeírások

Ongával kapcsolatos különféle összeírásokat gyakorlatilag csak a
XVIII-XIX. századból leltünk fel. A bennük szereplõ adatok hitelessége
idõnként kérdéses, de támpontot mindenféleképpen nyújtanak a falu
gazdaság és társadalom történetéhez. Az arányok, a tendenciák a con-
scriptiók alapján jól nyomon követhetõk.

Az 1720-as országos összeírás szerint Ongát összesen három nemes
lakta.31

1722-bõl a nem birtokos nemesek összeírása maradt ránk Az alább
közölt nemes személyek közül Balogh István és testvére, Zsigmond
1726-ban igazolta nemességét.32
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Nem birtokos nemesek Ongán 1722-ben

(*: Az adatok valószínûleg pozsonyi mérõt takarnak)

1739-tõl néhány évre vonatkozóan a taxások és servitorok nevét, il-
letve az általuk fizetendõ adó nagyságát ismerjük. Servitorok alatt tulaj-
donképpen Ongán valamilyen szolgálattevõ réteget értünk, akik jogállá-
sukat tekintve különböztek a jobbágyoktól. Fõleg a földesúri majorokban,
kocsmákban dolgoztak.33 (A nemesség és a zsidók összeírásait az adott
fejezeteknél tárgyalom.)
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Servitorok, s az általuk fizetendõ adó

A községekre az adót a rovások (dica) arányában vetették ki. A XVIII.
században a nemesi vármegye határozta meg, hogy területén mi számí-
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év név
adó
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7 –
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– –
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Nagy Pál, Máriássyné kondása
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tott rovásnak; pl. külön-külön a családfõ, 2 ló, 20 kg búza, 30 forint. A
jobbágyok a rájuk rótt dicaszámok szerint adóztak. Minthogy e szisztéma
hozzájárult az adózás aránytalanságaihoz, Mária Terézia 1772-ben or-
szágosan egységesítette az egy rovást képezõ tételeket. Eszerint egy dica
lehetett: 4 jobbágy, 8 fiú, testvér, szolga vagy házatlan zsellér vagy 16
lány, szolgáló, az állatokból 8 igásökör, fejõstehén, ló, 24 másod tû tinó,
csikó vagy sertés, 40 juh, stb. Az ingatlanokból 24 magyar hold szántó,
ugyanannyi kapás szõlõ, 1 ház, 32 kaszás rét, 2 malom, stb. A falura ki-
vetett rovások arányában az adóbeszedést a bíró felügyelte.

Onga esetében az állami adó és a nemesi vármegye szükségletére ki-
vetett háziadók nagyságáról van információnk. Sajnos, hogy a fizetendõ
összeg, hogy oszlott meg a falu egyes lakói között, azt nem tudjuk. Onga
a megye azon települései közé tartozott, amely közepes adózóképesség-
gel bírt.

A falura kivetett adóegységek száma és az adó összege34
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év dica hadiadó háziadó mindkettõ
(rovás)

Rft. Kr. Rft. Kr. Rft. Kr
1739 14 120 -
1748 9 108 -
1749 9 3/4 111 -
1752 14 180 -
1765 13 130 -
1766 12 3/4 156 -
1776 135 6/4 260 54 54 30 315 4
1785 115 1/4 223 34 2/8 99 6/8 322 35
1791 115 7/8 127 27 6/8 239 28 4/8 366 35
1792 97 7/8 205 32 2/8 137 1 4/8 342 33 6/8
1794 97 7/8 207 10 1/8 120 42 6/8 327 52 7/8
1796 83 6/8 180 3 6/8 104 410 2/8 284 45
1797 85 5/8 182 40 107 1 7/8 289 41 7/8
1798 87 3/8 186 24 109 13 1/8 295 37 1/8
1800 90 195 - 117 - 312 -
1806 86 186 20 170 34 356 54
1807 86 192 4 180 36 372 40
1808 86 186 20 186 20 372 40
1814 59 2/8 141 12 6/8 134 18 275 30 6/8
1815 59 2/8 138 13 141 12 6/8 279 279
1817 (ezüst pénz, tallér) 79 4/8 188 9 235 51 424 -
1822 (ezüst pénz, tallér) 83 4/8 197 37 221 16 4/8 418 53 4/8
1828 (ezüst pénz, tallér) 86 4/8 172 30 172 30 345 -
1829 (ezüst pénz, tallér) 86 2/8 172 30 195 30 368 -
1842 82 7/8 176 48 196 34 5/8 372 56 5/8
1843 80 7/8 172 32 180 37 5/8 353 9 5/8



1751-bõl a falu egyénenkénti összeírását ismerjük.35 Tudjuk, hogy a
lakosok saját határukban igen kevés szántóföldet birtokoltak. Többnyire
Borsodból szereztek szántókat maguknak. Rétjük és legelõjük azonban
elegendõ volt. Az összeírás szerint 7 libertinus, 3 jobbágy, 4 zsellér, 1
armalista, 10 cseléd és egy éppen nemesített személy élt Ongán, termé-
szetesen családjukkal együtt. (Egy-egy portán akár négy család is élhe-
tett, ami 25 fõt is kitehetett.)

Onga 1751. évi individualis összeírása

A XIX. században az 1828-as országos összeírás szerint Ongán 162
házban 46 jobbágy, 24 házas zsellér, 5 házatlan zsellér, 2 szolga és 2
szolgáló élt.36

1845/46 és 1847/48-ból is ránk maradt a falu individualis conscrip-
tioja.37 Az 1845/46-os katonai év szerint 51 telkes gazda, 31 zsellér, 1
szolga, 1 szolgáló, 23 fiú, 19 lány élt Ongán. 61 gazda- és 41 zsellér
házzal találkozunk. Két nemes személyt említ meg az összeírás. A bíró
Váradi János, a kisbíró Szoboszlai András volt. A helységnek külön sze-
kerese volt. Tudunk még két curatorról, egy egyházfiról, 3 obsitosról és
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nevek megjegyzések
Nagy Pál 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 16 8 4 2 2 4
Fekete István 1 0 0 2 ló 1 0 0 0 3 0 10 18 4 4 3 0
Nagy István 0 1 0 2 ló 0 1 0 0 2 4 4 15 2 4 3 2
Kerékjártó Mihály 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 16 18 4 2 3 0
Kertész György 0 1 0 2 ló 0 1 0 0 2 4 14 7 6 3 3 3
Letay András 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 4 12 18 4 3 3 4
Fekete Mátyás 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 13 9 4 4 3 3
Molnár János 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 14 18 4 3 3 2
Fehérházy Mihály 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 12 10 6 3 3 0
Bicse Mihály 0 0 1 1 ló 1 1 0 0 4 0 6 14 2 4 2 0
Szilviczky György 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 12 7 4 3 2 0
Tóth István 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0
Kakas Mátyás 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 6 4 5 2 3 armalista
Molnár István 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 13 7 3 4 4 0
Bodnár Mátyás 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Végh Mihály 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 14 6 0 4 2 0 nemesítés alatt

servitorok
Nagy Pál 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 9 6 3 5 2 0 Máriásiné kondása
Molnár János 0 0 0 2 ló 0 0 0 0 2 0 10 5 4 6 2 2 Szirmainé vincellérje
kocsmáros 0 0 0 2 ló 0 0 0 0 1 0 8 0 6 8 2 0 Máriásinéé
 ... Ferenc 0 0 0 2 ló 0 0 0 0 2 0 18 6 4 7 2 0 Szirmainé kocsmárosa
Csigai István 0 0 0 2 ló 0 0 0 0 2 0 10 4 3 4 2 0 Fiaival
Kocsis Márton 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Máriásiné cselédje
Iglay Mátyás 0 0 0 1 ló 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Máriásiné cselédje
Berecz János 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Darvas József vincellérje
Repaczky András 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Máriásiné vincellérje
Tóth András 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 6 2 3 5 1 0 Újfalusi kocsmáros

Máriássyné kondása

Máriássyné cselédje

Máriássyné cselédje

Máriássyné vincellérje

Máriássynéé

Szirmayné vincellérje

Szirmayné kocsmárosa



arról, hogy a falunak önálló bábája volt. A jegyzõ fizetése 25 forintot tett
ki. A kocsma árenda díja 4, a falu költségvetése 12 forintra rúgott. 

1847/48-ban Udvari János volt a bíró. Akkor 48 gazdát, 30 zsellért,
2 szolgát, 20 fiúgyermeket, 16 lánygyereket írtak össze 60 gazda és 41
zsellér házban. A fenti lakosok közül két fõ volt obsitos és ugyancsak két
fõ nyomorék. A népességen belül 6 fõ életkora haladta meg a 60 eszten-
dõt. A református mellett ekkor külön evangélikus kurátora volt a falunak.
Az összesített gazdasági adatokat a következõ táblázat szemlélteti:

Az 1845/46 és 1847/48-as katonai évek 
egyedi összeírásának összesített gazdasági adatai Ongán 

1847/48-ban az összeírt személyek a következõk:

96

év

1845
/46

– – 86 35 29 13 –
158
1/2

47 
1/2

– 2 15

4 – 86 18 41 12 –
160
1/2

49– 4 11
1847
/48

hámos
ló

csikó
hámos
ökör

tehén
borjas

tehén
meddõ

tinók
éves sertés juh

ember
- vágó

rét

vékás
kert

1 2 3

özv. Nagy Mihály (60 esztendõs)
Nagy István
Palkó András
Hódi János (ref. curator)
Pap Mihály
Üszög József
Domonkos András
Czeglédi József
Czeglédi Mihály
Tóth Mihály
Révész Mihály
Betse János
H. Nagy József
özv. Fazekas János (60 esztendõs)
Vincze János
Molnár József (60 esztendõs)
Fészki János
özv. Fészki József

Hajdu Mihály
özv. Udvari Jánosné
Tóth György
özv. Nagy Ferencné
Bódvai András
ifj. Nagy Mihály
Jónás János
Egy. Mólnár András
Juhos János
özv. Mészáros János 
(evang. curator)
Iványi János
Mikulás János
Bûdi András
Demkó János
Iványi József
Tóth István
özv. Iványi György (60 esztendõs)
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Mészáros József
S. Nagy András (nyomorék)
Tõzsér Istvánné
Cs. Nagy János
Fekete János
Udvari István (obsitos)
Udvari János (bíró)
Görgei Mihály
özv. Orosz Mihályné
özv. Vintze András (60 esztendõs)
Vintze József
Mészáros Mihály
Beretz György
ifj. Beretz István (nyomorék)
özv. Hajdu Jánosné
özv. Beretz István
Beretz András
Bacsó Pál (pásztorház)
Váradi István
Vintze István
Kejfel János
Váradi András
Can. Nagy István
Váradi János
Veres György
Nagy János
özv. Palkó Jánosné
özv. Palkó Istvánné
Vereb János
Brúgós János
Szoboszlai András
V. Nagy István
Balog András
Tõzsér Mihály
özv. Ilka Mihályné
ifj. Sándor Mihály
özv. Zaját János
Mészáros Károly (immunus)
özv. Urszin Jánosné
Fekete István
Betse György (60 esztendõs)
özv. Iványi Jánosné

Bukszár Pesta
özv. Tóth József
Tóth József
Fekete Ferencz
Detsei István
Betse István
Tóth Mihály
Juhász András
Fábián János (obsitos)
H. Tóth József
Sándor János
Kiss András
Fántsor József
Orosz István
Hódi József
Juhász János
Pál Nagy János
özv. Kerékjártó Mihályné
Fsekovits József
Görgei István
B. Nagy József
Kop. Nagy István
Kaki Nagy István
özv. Oláh Andrásné
özv. D. Molnár Istvánné
Magyar József
Ördög János
Szabó István
özv. Zsoldos Istvánné
ifj. Mészáros János
Kerékjártó András
Kozma János (60 esztendõs)
Pap Márton
ifj. Iványi István (kisbíró)
Beretz János
Deli János (kisbíró)
Kertész János
öreg Sándor Mihály 
(60 esztendõs)
Kakas Boris
H. Vintze András (immunus)



III. 2. 5. Járványok, természeti katasztrófák

A járványok, természeti katasztrófák Onga lakosságának is megnehe-
zítették az életét. Három dologra szeretnék részletesebben kitérni. Elõ-
ször a kolera pusztításáról, majd az 1863-as nagy aszályról, illetve a Bár-
sonyos-patak árvizeirõl szólnék.

Az ázsiai eredetû kolera a kereskedelmi kapcsolatok révén kontinentá-
lis úton került Európába. A húszas években még csak lassan terjedõ járvány
1830 õszén érte el Moszkvát, s a lengyel – orosz háború elõsegítette betö-
rését Lengyelországba, majd Galíciába. Innen terjedt át Magyarországra.

A járvány pusztításának következménye – természetesen más okok
mellett –, az 1831-es úgynevezett kolera felkelés, mely öt északkeleti
vármegyében, köztük Abaújban robbant ki. A járvány pusztításának kö-
vetkeztében meghaltakat az egyházi anyakönyvekbõl ismerjük. 1831-
ben 70 halottból 40 volt kolerás. Ez a lakosság 7-8 %-át jelentette.38 Az
országos adatokhoz viszonyítva – körülbelül negyedmillió áldozata volt a
járványnak Magyarországon – azt mondhatjuk, hogy Ongán nagy volt a
kolerában elhunytak száma. Ha a halálozások életkor szerinti megoszlá-
sát megnézzük, láthatjuk, hogy a kolera fõleg az idõsebbeket, illetve az
1-3 éves gyerekeket pusztította.

1831-ben Ongán elhalálozottak életkor szerinti megoszlása

kolera (fõ) más (fõ)
0-1   évig: - 12
0-3   évig: 5 1
4-8   évig: 1 -
9-12 évig: 3 2

13-18 évig: 1 2
19-25 évig: - 2
26-40 évig: 6 5
41-50 évig: 12 1
51-60 évig: 6 1
60    fölött: 9 4
Összesen: 40 30

1849-ben egy újabb, bár kevésbé pusztító kolerajárvány szedte áldo-
zatait. Ongán, ekkor 30 halottból 12 volt kolerás.39 A kolera 1854-55-
ben és 1873-ban is pusztított, sõt az egész XIX. században szedte áldo-
zatait. 1873-as megjelenésével együtt a rossz gabonatermés miatt igazi
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katasztrófa vonult végig az országon. Ongán 1854-55-ben 31 halottból
tíz halt meg kolerában. 1872-73-ban 46 halálesetbõl 16 fõ hunyt el e
betegségben.40 Látható, hogy a „nagy járvány” 1831-ben vonult végig a
falun.

1863-ban égetõ aszály pusztított az országban. A szárazság Ongán is
komoly problémák elé állította a lakosságot. A gabonafélék egyszerûen
nem nõttek meg. Alig volt mit learatni. A falu kétségbeesésében a követ-
kezõ évi vetõmagot is megette. Nagy volt az éhínség. A református egy-
ház jegyzõkönyve errõl  így ír: 

„Úgyhogy mikorra máskor az aratás megkezdõdni szokott, már az
évi termés teljesen elfogyott. Kétségbe ejtõ volt a helyzetünk elannyi-
ra, hogy falustul reszkettünk szintúgy a jelen, mint a jövõtõl. De Is-
ten keze úgy mûködött, hogy legalább kevés idõre az égetõ szükség
pótolva lõn. A magas kormány kölcsön fejébe vetõmagot küldött, ki-
nek – kinek földje mennyiségéhez illetõleg.”41

A tavaszi vetõmagot a református superintendencia adta a lakosok-
nak. A keresni nem képes özvegyek, árvák a megyei könyöradományok-
ból tengették életüket. Havonta egy-egy telekre fél véka gabonát és 25
Ft-ot kaptak, októbertõl pedig 1 köböl gabonát. Az aszály miatt a köz-
ségnek semmi bevétele sem volt 1863-ban. A református egyház pénz-
tára is annyira üres volt, hogy még az épületek biztosítási összegét sem
tudták befizetni. A helybelieken a megyei adományokon kívül leginkább
a község volt földesurai segítettek. Darvas Antal és felesége naponta
etette meg a lakosságot. Kóczán Józsefné három hónapon keresztül
minden héten húst és fõzeléket osztott ki a rászorulóknak. Darvas
Imréné Szepessy Malvin többek között 120 Ft-ot adott az éhezõknek.
Más adományok is érkeztek Ongára. Így Batthyány Lajosné 120 Ft-ot,
a fõispánhelyettes 34 Ft-ot adományozott a rászorulóknak. Több kisebb
felajánlásról is van tudomásunk. Ezen segítségekkel a falu átvészelte a ne-
héz idõket. Szerencsére senki sem halt éhen, sõt a két éve dühöngõ mar-
havésznek sem volt áldozata Ongán, pedig ez 70.000 marha pusztulását
követelte az országban.

1864. július 31-én ezt olvashatjuk a református jegyzõkönyvben:
„Szerencsés napja leend egyházi életünknek, ugyanis Nagyságos

Nagyréti Darvas Antal úr és hozzá méltó kegyes nõje Péchy Katalin
asszony Isten iránti hálájuk kifejezésére és annak emlékére, hogy ama
gyászos emlékû ínséges 1863. évben senki annyit szûkölködõ egyhá-
zunkban, sem községünkben az éhhalál martaléka nem lett, egy mû-
vészi értékkel bíró és nagyon célszerû ezüst tányért hoztak áldozatul
az úrnak asztalára.” (Az ezüsttányér mai napig megtalálható a parókián.)
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A következõ évben az aszály hatására a gyülekezet úgy határozott,
hogy hozzá kell kezdeni – a már többször indítványozott – magtár meg-
építéséhez a célból, hogy ínséges idõkben egyházi tartalék álljon a gyü-
lekezet és a falu rendelkezésére. 1864-ben az építkezést el is kezdték, és
a következõ években az épületet felhúzták. Tudjuk, hogy késõbb a mag-
tárból kapták a fizetésüket a templom építésénél dolgozók, a harangozó,
illetve az egyházi szõlõt kapálók.

A települést kettészeli a Bársonyos-patak, mely áradásával gyakorta
keserítette meg a lakosok életét. A patak elsõ említése 1411-bõl is-
mert.42 Borsy Zoltán szerint a Bársonyos eredetileg Hernád – meder volt,
melynek egyes részei késõbb feltöltõdtek.43 Mások szerint a XV. század-
ban ásták ki. Az építés pontos idejét nem ismerjük, de a XV. században
egyik – Halmaj környéki – szakasza már létezett. A hagyomány szerint a
Hernádból kiágazó és oda visszafolyó Bársonyos a XVIII. században
nyerte el új formáját.

A XVIII. században az élelmiszeripar legfontosabb – decentralizált –
ágazata a malomipar volt, mely a Kárpát-medence egyetlen tájegységé-
bõl sem hiányzott. A gõzmalmok megjelenése elõtt a malmok két ter-
mészeti energiát: a víz- és a szél energiáját hasznosították. A vízimalmok
a helység folyó- és patakvölgyeiben, a vízfolyásokon vagy mestersége-
sen kivezetett malomcsatornákon mûködtek. Az egyik feltételezés sze-
rint ilyen malomároknak épült a 68 km hosszú Bársonyos is. A XVIII.
században Hernádszurdoktól Bõcsig futó csatorna tizennégy vízimalmot
hajtott.44 Közülük egy Ongán, a mai Helylemtanyánál mûködött. Érde-
kes módon vizét – bár alkalmas lett volna rá – nemigen használták ön-
tözésre. Az 1860-as években felújították medrét, de ennek ellenére a
patak ezután is gyakorta kiöntött, sok szenvedést okozva ezzel a falu la-
kóinak.

A források több árvízrõl is tudósítanak korszakunkból. A XVIII. század
végén  a gyakori áradások nehezítették a falu lakóinak sókereskedelmét.
A század elsõ felében szinte minden évben kiöntött a Bársonyos. 1852-
ben a gyerekek csak decemberben tudták elkezdeni az iskolát, mert
olyan nagy volt a vízáradás, hogy az iskolarészeket is elöntötte.45 1877-
78-ban a földek jórészét az árvíz miatt be sem tudták vetni, más terüle-
tek meg a víz miatt csak gazt teremtek.46

1880-ban elkezdték kiásni a Bársonyos új medrét. Ezután a patak vi-
ze jórészt egyenesen folyt keresztül a falun. A kanyarokat levágták, csök-
kentve ezzel az árvíz lehetõségét. A költségekhez a közlekedési miniszté-
rium is hozzájárult. A lakosok meg is köszönték Péchy Tamás miniszter-
nek a segítséget. Darvas Imre helyi földesúrnak is köszönetet mondtak,
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mert õ mint fõispán munkásokat hozatott a megyébõl a földmunkálatok-
hoz.47 A patak vízének szabályozása sokáig elhúzódott. Még 1886-ban
sem készültek el vele. A munka befejezéséhez az egyház anyagi támoga-
tására is szükség volt. A református egyház 767 Ft-tal járult hozzá az épí-
tési költségekhez; mivel a gyülekezetnek nem volt elég pénze, évente
100 Ft kölcsönt vettek fel és ezzel finanszírozták az építkezést.48 A mun-
kálatok így is csak az 1890-es évekre fejezõdtek be. Az árvizek azonban
ezután is gyakoriak voltak, mert a megfelelõ magasságú védõgátak csak
az 1940-es években készültek el.

Természetesen hosszan sorolhatnánk azokat az egyéb, természet ál-
tal okozott károkat, betegségeket, amelyeknek ki volt téve a XIX. szá-
zad embere. A járványok közül a himlõ, a diphtéria, a kanyaró, a croup
(mint nátha vagy megfázás) ugyanúgy szedte áldozatait a faluban, mint
a kolera. Az árvizek és a szárazság mellett a fagy, a sáskajárás, a filo-
xéra, a gyakori tûzesetek, az orkánerejû szél ugyanúgy sok gondot oko-
zott a földmûves lakosságnak. A XIX. század embere sokkal inkább ki
volt szolgáltatva a természet kénye-kedvének, mint a ma embere. Ez a
földtõl való nagyfokú függésbõl is adódott. Tudták ezt az akkor élõk is.
Nem véletlen, hogy a falu papja az 1810-20-as években a legfonto-
sabb, általa lejegyzendõ dolognak azt tartotta, hogy milyen idõjárás volt
az adott évben, milyen volt a termés, milyen szerencsétlenség történt a
faluban. A következõkben az általa emlékezet okáért leírtakból közlök
adatokat.49

1815: Nagy éhínség, korán leesett a hó, s tavaszig nem olvadt el,
az õszi vetések tönkrementek, szomorú aratás volt Ongán.

1816: Kevesen tudták bevetni a szántóföldjeiket.
1817: Éhínség, drágaság, korpával és kukorica csutkával csilla-

pították éhségüket.
1820-21: Száraz, hó nélküli tél, de a tavasz meghozta az esõt, így

bõ volt az aratás.
1822: Száraz tél, esõs, szép tavasz, majd száraz nyár. Így nem

tudtak  káposztát ültetni, a földeket nem tudták meguga-
roltatni és többnyire egyszeri szántásba vetettek. Augusz-
tusban nagy tûz, melyben leégett a templom is. (Lásd a
III. 4. fejezetet.)

1825-rõl így írt Onga papja: „Ebben az esztendõben szörnyû 
szárazság uralkodott, úgy annyira, hogy az egész télen
által sem hó, sem esõ nem esett a földbe, mely azt
csak annyira is megáztatta volna, mely miatt még má-
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jus elején is a legelõknek nem léte miatt kénytelení-
tettünk barmainkat istállón tartani. Az õsz életek (az-
az õszi vetések) kisültek, kivált a gabona csaknem egé-
szen  semmivé lett. A tavaszi minden elvetett mezei és
kerti magok pedig csaknem minden kikelésre való
hajlandóság nélkül egész május 8. napjáig a föld po-
rai között hevertek. Mely miatt a különben is pénznek
szûkében lévõ, földnek nyomorult lakosai az elkövet-
kezendõ szörnyû szükség, éhség és az ezekbõl önként
folyó nyomorúságokból való félelmekben csaknem
kétségbe estek, és minden reménységeket elvesztet-
ték, az élet ára naponként kezdett emelkedni, a mar-
hák már hullani kezdtek nem találván semmi tápláló
eledelt a földnek szinén, míg végre május 8. napján
eljött az úr a kétségbe esett vármegye vígasztalására.”
Az esõ tehát segített. A probléma csak az lett, hogy ara-
tás idején is hetekig esett, így késve takarították be a ter-
mést.

1826: Kifogástalan idõjárású év, de nagy tûz a faluban. (Az
1826-os tûz okáról, nagyságáról nem tudunk semmit, de
valószínû, hogy nem lehetett kicsi, mert a Helytartóta-
nács utasította a vármegyét, hogy a tûz által megkárosí-
tott ongai lakosok részére gyûjtsön alamizsnát.)50

1828: Esõzések egész nyáron és õszön. A földeket õsszel nem
tudták elõkészíteni, s bevetni. A szõlõk keveset teremtek,
a bor savanyú lett. A szõlõket nem tudták befedni.

III. 2. 6. A lakosok vallási megoszlása

A legtöbb adattal itt is a protestánsokról rendelkezünk. Ha az 1787-
es lakosságszámot összevetjük az 1799-es protestáns összeírás adataival
– a 12 év különbség ellenére úgy gondolom, hogy ezt megtehetjük –, ak-
kor kiderül, hogy a lakosságon belül a protestánsok aránya 80 % lehe-
tett. Az 1750-es években a Darvas család református magyarokat „hí-
vott” a faluba. Valószínû, hogy a XVIII. század korábbi évtizedeiben
számarányuk még nagyobb lehetett. A protestánsok aránya a XIX. szá-
zadban lassan, de folyamatosan csökkent. A  század végére csak a lakos-
ság felét teszik ki.
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A protestánsok aránya a lakosságon belül

1787: 80,00 %
1844: 74,08 %
1861: 69,75 %
1880: 69,65 %
1890: 60,50 %
1900: 50,26 %

1844-ben Fényes Elek adatai alapján a 625 fõs lakosság felekezeti
megoszlása a következõ.51

Vallási megoszlás 1844-ben

református: 69,12 % (432 fõ)
evangélikus: 4,96 % (31 fõ)
római katolikus: 20,96 % (131 fõ)
zsidó: 4,96 % (31 fõ)

1861-ben a református lelkész adatai alapján az arányok a követke-
zõképpen módosulnak. 52

Vallási megoszlás 1861-ben

református: 64,04 % (675 fõ)
evangélikus: 5,70 % (60 fõ)
római katolikus: 20,77 % (219 fõ)
zsidó: 4,74 % (50 fõ)
görög katolikus: 4,74 % (50 fõ)

Az 1890-es népszámlálási adatok növekvõ katolikus arányról tudósí-
tanak minket.

Vallási megoszlás 1890-ben

református: 55,0 % (638 fõ)
evangélikus: 5,6 % (65 fõ)
római katolikus: 27,0 % (314 fõ)
zsidó: 5,9 % (69 fõ)
görög katolikus: 6,5 % (76 fõ)
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A reformátusok aránya folyamatos csökkenést mutat a században. Az
evangélikusok korszakunkban 4-6 %-át tették ki az ongai társadalomnak. A
zsidók számaránya is állandónak mondható: 4-6 %. (Már 1787-ben 4,1 %-
kal vannak jelen.) A század második felében jelentek meg a faluban a gö-
rög katolikusok, akikkel korábban egyáltalán nem találkoztunk. A reformá-
tusok arányának csökkenésével szemben a katolikusok elõretörtek, bár
1861-ig arányuk nem haladja meg a 21 %-ot. A század utolsó évtizedeiben
egyre nagyobb számban érkeztek a faluba katolikus betelepülõk. Az õsla-
kók maradtak meg reformátusnak. A protestáns többség a XIX. században
azonban a csökkenõ arányok ellenére is mindvégig tény volt Ongán.

III. 2. 7. A nemesség

Az emberek helyzetét 1848-ig az elõjogok bonyolult rendszere határoz-
ta meg. Több mint háromnegyedük úri függésben élt, néhány százalékuk
szabad királyi városok lakója volt, 4-5 %-uk pedig nemesi elõjogokkal ren-
delkezett. A rendeket – osztályokat elválasztó vonalak – bár egyre több re-
pedés látszott rajtuk – 1848-ig merevek voltak. A források – különbözõ ösz-
szeírások, tagosítási periratok, jobbágyfelszabadítási iratok, s a földkönyvek
alapján elénk tárul  Onga XVIII-XIX. századi társadalmának tagozódása.

A parasztságnak, mint – legtágabban fogalmazva – a falusi nem ne-
mesi agrárnépességnek a gerincét korszakunkban is az úrbériség állami-
lag többé - kevésbé szabályozott és alapjaiban változatlanul maradt kere-
tein belül  álló jobbágyparasztság, illetve úrbéri zsellérség alkotta. Ehhez
járult a nem az úrbéres viszonyok által szabályozott helyzetû, de valami-
lyen módon még földesúri hatalom alatt álló elemeknek egyre növekvõ
tömege. Ide sorolhatjuk például a majorsági zselléreket. A feudalizmus
uralkodó osztálya a nemesség volt.

II. József reformkísérletének összeomlása után a nemesség elõjogai
újra megerõsödtek és alapelemeiben csaknem az 1848. évi magyaror-
szági polgári forradalomig változatlanok maradtak. A nemes ember sze-
mélyi sérthetetlensége, a gyakorlatban csupán fikciót jelentõ személyes
felkelési kötelezettségének fejében élvezett adómentessége, a politikai
jogképesség, mentessége a katonáskodás alól és 1844-ig  a magasabb
közhivatal viselés monopóliuma, a teljes jogú birtokbírhatás lehetõsége,
a nemesi birtokot védõ õsiség alapvetõ nemesi elõjogok voltak Magyar-
országon. E jogok a hatalmas fõúrtól a szegény bocskoros nemesig kö-
zösek és egyenlõk voltak minden nemes számára. Persze az egységes ne-
messég elve már régóta és folyamatosan csorbát szenvedett.
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A XVIII. század elsõ kétharmadában a Négyessy-Szepessy, Csernel, a
Máriássy, Daróczy, Szirmay, Mocsáry, Vatay és a Darvas családokkal talál-
koztunk mint nagyobb birtokosokkal.53 Hogy ki hogyan és mikor szerzett
birtokot Ongán, azt pontosan nem tudjuk. Az információink a ténylegesen
lejátszódó események feltárására kevesek, de azért tudunk egyet-mást.

1711-ben meghalt Négyessy-Szepessy Pál. Végrendeletében az On-
gán lévõ birtokáról is rendelkezik. Halálával gyermekei: Pál, János, Már-
ton és Kata között osztódott fel az örökség.54 Onga „haszon fele” a ma-
jorházzal és csûrrel, a kert alatti, illetve a Bársonyoson túli rétekkel, a
malom felével Jánosnak jutott. A határban lévõ szántóföldek fele ugyan-
csak õt illette. A birtok másik felét, a majorházzal átellenben és a Bárso-
nyos partján lévõ négy lakhelyet, a Mesterrétet, a szántóföldek és a ma-
lom felét Kata kapta meg. A végrendeletet a négy testvér 1711 júliusá-
ban szignálta Miskolcon.

Kata elsõ férje Mocsáry Balázs volt, a második pedig Szirmay István.
Jánosnak Dõry Zsuzsától három gyermeke született: László, János és
Krisztina. Ez utóbbi férje Máriássy László.55 A rokoni kapcsolatok révén a
Szepessy család ongai birtoka tehát elõbb két részre, majd a házasságok
révén további részekre szakadt. 1749-ben az érdekelt felek már peresked-
tek a birtokok körül.56 Több levelet ismerünk ebbõl az évbõl, amelyek a bir-
tok-, illetve határvitákkal foglalkoznak. Sajnos a nézeteltérések igazi oka a
forrásokból egyenlõre nem derül ki. Azt azonban tudjuk, hogy a szolgabí-
ró az érdekelt feleket 1749. május 24-ére Kassára hívta, s hogy a kerese-
tet Hangátsy Sándor adta be. Megegyezés azonban júniusban még nem
jött létre a vitázó felek közt, nevezetesen: Mocsáry Balázs, Szepessy Kata
asszony, aki Szirmay Péter özvegye volt, és Szepessy Krisztina, Máriássy
László özvegye, illetve Hangátsy Sándor, mint actor között. A vita az
ongai birtokok körül folyt, s többször került a vármegye elé, de hogy pon-
tosan mirõl szólt, s hogy hogyan zárult le azt nem tudjuk.

A helyzetet más rokoni kapcsolatok is bonyolítják. Elõször is a XVII.
században Szirmay István feleségül vette Ongai Antalnak fügei Baló Er-
zsébettõl való lányát, Ongai Borbálát.57 Tehát a család már az 1600-as
évek második felében birtokrészhez juthatott Ongán, annál is inkább mi-
vel az Ongai család a XVII. század közepén kihalt.

Darvas József édesanyja Szirmay Zsuzsa, nagyanyja Mocsáry Borbá-
la volt. Mocsáry Balázs testvére Bora, Darvas I. Ferenc felesége lett. Ba-
lázs és Kata gyermekei közül Balázs 1755-ben meghal, míg László elsõ
felesége Darvas Klára lesz. László 1757-ben hal meg. Darvas I. Antal
testvére, Mária Mocsáry Antalhoz ment feleségül. Márássy László és
Szepessy Krisztina házasságából öt gyerek született. A legidõsebb Lász-

105



ló felesége Darvas Mária, Bora férje Fáy András, Krisztina férje Vatay Pál
lett. A már említett Hangátsy Sándor felesége Darvas Janka volt.

A rokoni kapcsolatok felsorolását még hosszan folytathatnánk, de az
elmondottak is bizonyítják, hogy szinte lehetetlen kibogozni, hogy ki ki-
tõl kapta, örökölte az itteni birtokokat. Valószínû, hogy a házassági kap-
csolatok, illetve az ezekhez kapcsolódó örökösödési és birtok viták lezá-
rásaként „kapta meg” Darvas József  és Fáy András nádori adomány-
ként Ongát 1751-ben. (1738 körül Darvas már igényelte az itteni birto-
kokat – mint üresen álló pusztákat –, de ez ellen többen tiltakoztak
Ongán. Így többek között a Daróczy család, Csernel György, Balogh Ist-
ván, Vadnay Mihály, Bende Anna, Szepessy Krisztina, Máriássy László,
Mocsáry Balázs, Letay Andrea és Zoltán Mária. A tiltakozás eredménye-
ként a nádori beiktatás elmaradt.58

A fenti névsorban említett Balogh István 84 forintért vette meg 1733
körül Vatay Judit ongai curiális portioját. A XVIII. század második felé-
ben Balogh István Benda Annával, Végh György özvegyével, Vadnai Já-
nossal és Nagybarczai Mihállyal közösen mentek perre bizonyos zálog-
birtokosokkal, akik magukénak tekintették a Füveskert, a Mesterrét, a
Tövises föld és a Koportán lévõ birtokokat.59

1720-ban az összeírás szerint három nemes lakta Onga curiális falut.
A XVIII. század második felébõl a források már több nemesrõl tudósíta-
nak minket. A szikszói járás nemesi összeírásai szerint Ongán a követke-
zõ kisnemesek éltek – akik nagy része taxás volt – a XVIII. század máso-
dik felében:

Taxás nemesek és az általuk fizetett adó összege60
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1787-es népszámlálás során 693 lakosból 29 nemes férfi találtatott
Ongán, akik közül a három jelentõsebb földesúr: Darvas József, Vatay
Pál és Balogh István.

A református összeírások a nemesekre is kiterjedtek. Ezek szerint a
protestáns lakosokból a következõ nemesek, illetve családok ismeretesek
a különbözõ években. (Az összeírásokban általában csak a családfõk van-
nak feltüntetve név szerint.)

Protestáns nemes családfõk 1799-1818 között
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1799-ben a családtagokkal együtt 67 nemessel találkozunk. Ha ezt
összevetjük az 1787-es népszámlálási adatokkal, akkor kiderül, hogy
1799-ben Ongán a lakosság közel 10 %-a volt nemes. Igaz, hogy ezen
adatok csak a protestánsokra vonatkoznak – itt kell  megjegyeznünk,
hogy Darvas Józsefné illetve Vatay Pálné katolikus volt, míg családjuk re-
formátus –, de nem nagy merészség kijelenteni, hogy ha voltak is más
vallású nemesek, az 1-2 %-kal növelhette számarányukat a lakosságon
belül. Feltehetõleg a nemesség aránya tehát a XVIII. század végén 10-12
% körül mozoghatott. Ez az arány volt jellemzõ egész Abaúj vármegyére.

1804-bõl 17 nemesi famíliáról tudunk, míg 1808-ban összesen 59
nemes személlyel találkozunk. Ez az összeírtak 10,88 %-a. 1818-ból az
általunk ismert 60 fõ – 22 nemes személy, 24 gyerek, 14 árva vagy
örökbefogadott illetve szolgáló – az összeírtak 10,92 %-át teszi ki. A ne-
messég mind az elõjogok, mind a vagyoni viszonyok szempontjából egy-
re jobban differenciálódott. Így történt ez Ongán is. A nemesi társada-
lom rétegzõdése legszembetûnõbben 1840-es évekbõl tárul elénk.61

Három protestáns földesurat és hét kisbirtokos nemesi családot isme-
rünk ebbõl az évbõl. Ongán kuriális nemesekkel találkozunk, akik a kis-
nemesség alsó  csoportját képezték, kiknek csak egy teleknyi földjük volt
és nem rendelkeztek jobbágyokkal. Telkük viszont szabad nemesi föld
volt. Életmódjuk teljesen a telkes jobbágyokéhoz volt hasonló. 1848 után
beolvadtak a felszabadult parasztságba.

Az 1845-ös földkönyvben ezek a kisnemesek meg vannak nevezve:
Vadászy Nagy János, Kántor István, Négyesi András, Görgei Mihály,
Négyesi Sámuel, Gyõri Ferencz és Görgei András.62

Összesen 1 hold 969 �öl belsõ telekkel, 27 hold 900 �öl szántóföld-
del illetve 3 hold 150 �öl réttel rendelkeztek. Fejenként átlag kb. 4,5
hold földjük volt, ami nagyon kevésnek tûnik. Alig-alig biztosíthatta csa-
ládjaik számára a megélhetést. Természetesen köztük is nagy különbsé-
gek voltak. A legtöbb földdel – kb. 9 holddal – Vadászy Nagy János, a
legkevesebbel Görgei András – 1,3 hold – rendelkezett. Neki és Négyesi
Andrásnak még saját háza sem volt. A református összeírásokból ismert
nemesek jó része is ilyen kisbirtokos illetve taxás nemes lehetett. Szám-
arányuk a lakosságon belül fokozatosan csökkent. Hova tûntek el, mi lett
velük, sajnos nem tudjuk. A falu életében számottevõ szerepet a század
közepén már nem játszottak.

1809-ben a nemesi felkelésre kötelezettek összeírása kapcsán kiderült,
hogy az országban az egész nemességnek kb. kétharmada birtoktalan,
szegény kisnemes volt.63 Így volt ez Ongán is. Az e nemesi réteghez tar-
tozók, akik csupán egy telek urai voltak, s ezen maguk éltek, szántottak-

108



vetettek, gazdálkodtak, gyakorta kénytelenek voltak igazolni nemességü-
ket. Így például 1788. június 28-án az Ongán élõ Orbán Péter fordult
Abaúj vármegye alispánjához, ilyen ügyben.64 Orbán Péter korábban Tor-
na megyében lakott. Nemességigazolási pere ott folyamatban volt és vár-
ta a bizonyító iratokat, de mivel idõközben a két megye egyesült és az ira-
tok a tornai levéltárból átkerültek Abaújba, innen kérte, hogy hivatalos
jegyzõi másolatot adjanak ki számára, miszerint õ nemesi oklevéllel ren-
delkezik. Több hasonló, ongai lakost érintõ nemesség igazolási perrõl is
tudunk. (1726-ban Balogh István és Zsigmond igazolta nemességét.)

Az 1773-as úrbáriumban a három megnevezett földesúr: Darvas Jó-
zsef, Vatay Pál és Balogh István.65 Balogh István volt közülük a legszegé-
nyebb. Egy örökös jobbágya és egy-két zsellére volt. Halála után birtoka
feleségére, majd Végh Györgyre szállt. 1845-ben összesen 91 hold 833
�ölt tett ki a volt Balogh, a most már Végh birtok.

Vatay Pálnak az úrbáriumban 23 jobbágyát ismerjük, akibõl 4 volt
örökös jobbágy. A családnak is voltak rokoni kapcsolatai a Darvasokkal.
Így például III. Darvas Ferenc elsõ felesége Vatay Pál testvére, Krisztina
volt, akitõl öt gyermeke született. Vatay Krisztina 1772-ben halt meg.
1834-ben egy másik Vatay Krisztinával találkozunk, akinek halálával
ongai területei egyik örökösére Bay Therézia kisasszonyra szállottak, s
ezzel  együtt vagy a teljes birtok, vagy annak egy része is a Bay családé
lett. A kisasszony gyámja illetve gondozója apja Ludányi Bay József volt,
aki ezek után 1834. október 13-án a birtok taksás jobbágyaival új szer-
zõdést kötött, amit szerencsére ismerünk.66 (A szerzõdés tartalmára ké-
sõbb fogok kitérni.) A Vatay birtok egy része így a Bay családé lett, majd
az valamilyen módón a Bereg megyei Zsujtán élõ Eötvös Tamás kezébe
került. Az 1845-ös földkönyv szerint már õ a legnagyobb földbirtokos
Ongán. Összesen 465 hold 774 �öl birtoka volt a faluban.67 Rajta kívül
jelentõs birtokkal a Darvas család (259 hold 693 �öl) és Puky István (230
hold 315 �öl) rendelkezett – a már említett Végh Györgyön kívül. Puky
István felesége, Darvas Anna révén vált birtokossá Ongán. Az õ lányuk,
Franciska ment férjhez Kóczán Józsefhez a XIX. század második felében.
A Kóczán család így jut birtokhoz a faluban.

III. 2. 8. A Nagyréthei Darvas család

Az Ongán élõ legjelentõsebb, református vallású földbirtokos család a
XVIII-XX. században a Darvas család. A falu sokat köszönhetett nekik.
Munkaerõt hoztak Ongára, elõsegítették a templom újbóli felépítését,
utakat, hidakat építettek. Hozzájárultak az iskola fenntartásához, késõbb
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õk vezették be az áramot Ongaújfaluba. A községet érintõ szinte minden
lényeges kérdésben hallatták szavukat. Nemcsak Ongán, de a vármegyé-
ben is fontos szerepet játszottak.68
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Régi nemesi családról van szó. I. János állítólag Magyarország alsó ré-
szeibõl származott, majd felkerült Zólyom megyébe, ahol a fia II. János
1614 körül szerezte meg az elõnevet adó Nagy-réthe-t. (A család tagjai
hol egybe, hol külön írják az elõnevet.) A XVII–XVIII. század végéig jó-
részt Nógrád megyében tûnnek fel. Megyei  tisztségeket töltöttek be.
Ongát nádori adomány juttatja 1751-ben örökjogon tulajdonul Darvas II.
József nógrád megyei aljegyzõnek.69 Józsefnek három felesége volt. Má-
sodik nejétõl Kata, harmadik nejétõl Anna leánya született. Anna férje a
gesztelyi Puky István lett, aki e házasság révén földbirtokot szerzett
Ongán. Róla tudjuk, hogy barátja volt Csokonai Vitéz Mihálynak. Anna
1780-ban született és 1854-ben halt meg. Apja, II. József halálával a
Darvas birtok ongai része nagybátyja, III. Ferenc és õ közötte osztódott
fel. Annának volt egy fia, Puky József, aki azonban 1835-ben meghalt.
Puky István és Darvas Anna halála után a birtokot lányuk, Puky Francis-
ka örökölte. Õ férjhez ment a gesztelyi Kóczán Józsefhez. Így a Darvas
birtok egy része a század második felében már a Kóczánok kezébe ke-
rült. Ez a család majd a XIX–XX. század fordulóján játszik fontos szere-
pet Ongán. A XIX. század végén – 1898-ban – megépítik ongai kasté-
lyukat, a ma napközi otthonnak használt épületet.

Darvas II. József halálával tehát a birtok két részre szakadt, bár a gya-
korlatban sokáig nem váltak el egymástól a „különbözõ” Darvas részek. III.
Ferenc 1740-ben született. 1773-tól 1783-ig összesen tíz évig ült Nógrád
megye elsõ alispáni székében, majd a helytartóságnál lett tanácsos 1784-
ben. Belekeveredett a Martinovics – féle összesküvésbe, majd késõbb a
Szent István – rend vitéze és aranysarkantyús vitéz is lett. 1809-ben Bu-
dán egy „Fegyver ellen való” alkalmi röpiratot írt, de más irodalmi mun-
káiról is tudunk: „Magyar világ”, „Jó magyarokhoz”, „Egy jó hazafitól
származó intés”. Elsõ neje Vatay Krisztina 1772-ben halt meg, akitõl III.
József, Zsuzsa, János, Mária és IV. Ferenc született. Második felesége Fáy
Erzsébet. Tõle Erzsébet és I. Antal született. Fia V. János Alpáron lakott
és szolgabíró volt, lefordította Schiller Haramiáit a „Hegyi tolvajok,
velpocius latrok” cím alatt. Mind III. Ferenc, mind Erzsébet hasonlóan
Darvas Annához illetve Puky Józsefhez, Ongán vannak eltemetve.

I. Antal és felesége Karpé Erzsébet leszármazottjai nemcsak Ongán,
de egész Abaújban fontos szerepet játszottak. Legidõsebb fia II. Antal
(1809. szeptember 17 – 1868. január 30.) több ízben volt a szikszói ke-
rület országgyûlési képviselõje, így 1861 és 67-ben. 1838-ban õ a vár-
megye szikszói járásának alszolgabírája. Felesége, Péchy Katalin (1820-
1905). Imre 1822-ben született Ongán. Iskoláit Miskolcon és Sárospa-
takon végezte, a jogot Eperjesen hallgatta. 1843-ban a pozsonyi ország-
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gyûlésen Szerencsy Pál mellett jurátuskodott. 1845-ben ügyvédi vizsgát
tett. 1846-tól 1849-ig a szikszói járás alszolgabírája, 1867-tõl fõszolga-
bíró, 1870-tõl  alispán, majd 1877-tõl 1890-ig Abaúj-Torna és Kassa vá-
ros fõispánja. Kassa város díszpolgárává is választotta. 1875-77-ben az
Abaúj vármegyei garbóc-bogdányi kerületet képviselte az országgyûlé-
sen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, mint fõhadnagy
vett részt. Ott volt Világosnál. A bukás után hazatért ongai birtokára. Er-
zsébet Bónis Sámuelhez ment nõül. Róla tudjuk, hogy ritka mûveltségû
hölgy volt, kinek Jászay Pál utolsó történelmi mûvét ajánlotta. Ágnes,
Szontagh Ferencné Lapujtõre, Nógrád vármegyébe került el.

II. Antal gyermekei közül Béla (1854. május 30 – 1936. október 23.)
Abaúj vármegye országgyûlési képviselõje, a felsõház tagja volt. A XX.
század elsõ harmadának egyik legjelentõsebb ongai személyisége. (Lásd
IV. 2. 2. fejezetet). V. Ferenc 1842. szeptember 17-én született Ongán.
Gimnáziumi tanulmányait Budapesten, a jogot Sárospatakon végezte.
1872-ben a Tiszavidéki-Vasút Társulat igazgató-tanácsosává nevezték ki,
mely állását addig viselte, míg az állam a vasutat meg nem vette. Ezután
élénken részt vett a megye társadalmi és politikai mozgalmaiban, s kerü-
lete szabadelvû pártjának megalapításában. Kerülete több ízben felaján-
lott jelöltségét csak 1887-ben fogadta el, amikor is szabadelvû program-
mal megválasztották a csereháti járás országgyûlési képviselõjének. V.
Ferenc gyermekei közül IV. Antal (született Felsõgagyon 1879. július 26-
án, meghalt 1934. március 27-én) huszár ezredes volt. Fia, Tamás  szin-
tén ezredes, õ 1941-
ben halt meg. Tudunk
még Darvas Tivadar-
ról (született Ongán
1861. október 26-án,
meghalt 1865-ben) és
Darvas III. Antalról
aki Ongán született
1858. július 16-án és
1883. május 1-én
halt meg. Tivadart
egyenlõre nem tudjuk
beilleszteni a családfá-
ba. Darvas IV. Antal
mint huszárezredes
hõsi halált halt az I.
világháborúban.

V. Darvas Ferenc síremléke Ongán

(Fotó: Takács L.)
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A család címere kék pajzsmezõben zöld halmon álló daru, amely
egyik felemelt lábában mint az éberség jelvénye egy kövecset tart; csõré-
ben pedig arany patkót mutat. Ugyanez alak ismétlõdik a pajzs fölötti si-
sak koronáján. A foszlány jobbról arany-kék, balról ezüst-kék.

A család a középbirtokos nemességhez tartozott, hagyományosan
fontos szereppel a megyei közéletben. A viszonylag tisztes vagyonú és
pozíciójú Darvas családnak is óhatatlanul szembe kellett néznie azzal,
hogy a birtok szétaprózódásával járó vagyoni hanyatlás õket is elérheti.
Láthattuk, hogy Darvas Anna révén a család miként veszti el a XIX. szá-
zad második felére végleg ongai birtokainak felét. Az utódok közötti osz-
tozkodást a család a század nagy részében próbálta elkerülni. Úgy tûnik,
hogy a megmaradt földet sikerült egyben tartaniuk az 1860-as évekre is.
Az osztozkodás okozta veszélyt csak a birtok korszerûsítése – amirõl saj-
nos nincs adatunk –, jövedelmezõbbé tétele, illetve az öröklésbõl a birtok
összetartása érdekében kizárt családtagok számára megfelelõ állások,
külsõ jövedelemforrások megnyitása révén tudták elhárítani. Ez magya-
rázza, hogy a család tagjai egyre gyakrabban tûnnek fel a század máso-
dik felében a különbözõ vármegyei állások, vasúti tisztviselõk, illetve a ka-
tonaság  körében.

A család tagjai idõnként küzdöttek az eladósodás ellen. Birtokaik ren-
tábilitásáról nem tudunk semmit. Az anyagi viszonyaikat pontosan nem
ismerjük. Birtokaik voltak Ongán kívül Felsõgagyon, Buritán, Felsõdob-
szán, Jánokon, Alsógagyon, Csenyéten, Bátorgagyon, Rankon és Ra-
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korcán. (Sajnos a család újfalusi levéltára, miután felkerült az Országos
Levéltárba, 1945-ben elpusztult.) Szûkölködniük azért nem kellett. A
család gyerekeit külön nevelõ oktatta, tanította. Ongán a családnak két
kastélya volt. Az egyik, amelyben Darvas Béla lakott  a XIX. század vé-
gén, Újfaluban található. Ez csinos, oszlopcsarnokos épület vastag falak-
kal, nagy ablakokkal, alig felhasználva a korszakra jellemzõ klasszicista
jegyeket. A másik kastély Ongán állt, ami kecses formájú épület volt.
Darvas Imre halála után az újfalusi kastélyt eladták a Munkoknak, és Dar-
vas Béla elköltözött Ongára. Mindkét kastélyt csinos, nagy park vette kö-
rül. Sajnos az ongai kastélynak  ma már nyomai sem látszanak.

A család számos tagja Ongán van eltemetve. A sírok az ótemetõben,
lepusztult állapotban várják jobb sorsukat. Talán az elkészülõ kegyeleti
parkban kapnak végsõ nyugalmat Onga földesúri családjának halott tagjai.

III. 2. 9. Úrbérrendezés Ongán

Magyarországon 1767-ben Mária Terézia Urbáriumával történt meg
a jobbágyviszonyok, az úrbéri tartozások, teleknagyságok rendezésének,
elsõ állami szabályozása. Ez az állam ellenõrzése alá helyezte a jobbá-
gyok és földesurak viszonyát, amelyet az utóbbiak mindeddig pusztán
magánjogi jellegûnek tekintettek, tehát olyannak, amelybe a központi
hatalomnak semmi beleszólása nincs. A központi kormányzat célja a föl-
desúri robotkövetelések és allódium bõvítési igényeinek korlátozása és a
jobbágy mint adóalany védelme volt.

A helyi  úrbáriumok elkészítése elõtt Mária Terézia az országban  min-
denhová eljuttatott egy 9 kérdõpontos „kérdõívet”, amely a korábbi álla-
potok feltérképezésével segítette az urbárium elkészítését. Ongán 1772.
március 9-én válaszolták meg a kérdõ pontokat.70 A válaszok képet ad-
nak nekünk a település haszonvételeirõl, az adózási kötelezettségekrõl, a
kül- és belterületek nagyságáról, az örökös jobbágyok számáról, a pusz-
tatelkek kihalásának okairól. Sok falunak már korábbról volt urbáriuma,
Onga azonban nem tartozott ezek közé, 1773 elõtt nem volt írásbeli
szerzõdése a földesurakkal. A jobbágyok régi bevett szokás szerint szol-
gáltak az uraságoknak. Gyalogos és szekeres szolgálatokat teljesítettek,
de nem tudjuk, hogy mennyit. A kérdésekre adott válaszokat olvasva
úgy tûnik, hogy ahol csak lehetett próbáltak a válaszokban minél keve-
sebb konkrét tényt közölni. A kérdésekre gyakorta rövid, sokszor ködös
feleletet adtak. Valószínûleg ezért nem közölték a szolgálatok pontos
nagyságát sem.
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A válaszokból kiderült, hogy a falu lakói a következõket tartották hasz-
nosnak:

– Jó rétjük van. 
– Közel laknak Miskolc és Szikszó mezõvárosokhoz, ahol eladásra va-

ló javaikat pénzzé tehetik.
– Elegendõ legelõjük van. 
– Papi dézsmát nem fizetnek. 
– A tokaji sóházból Miskolcra sót szoktak hordani, melybõl télen-nyá-

ron van jövedelmük. 
– Az említett mezõvárosokhoz közel levõ szõlõkben szekeres és kézi

munkát vállalnak. 
– A helységnek tizennégy embervágó rétje van. 
– Az uraság malma csak félórányira található a falutól. 
Voltak azonban sérelmeik is:
– Kevés szántóföldjük van a maguk határában és ezért „súlyos idõk-

ben” szeretnének ezeken kívül – taxás munkásként – más földes-
uraktól szántóföldet bérelni.

– A rétek jók és szép füvet teremnek, de árvíz idején kevés hasznát
veszik, s kétszer nem szokták kaszálni. 

– Nincs makkolásuk.
Kiderült, hogy Darvas József és Vatay Pál szabadmenetelû jobbágyai

nem vetettek gabonát a határba. Négy embervágó rétjük volt, amibõl
csak kettõ kaszálása után fizettek egy szekér szénát. Vatay Pál örökös
jobbágyai három nyomásban 18 pozsonyi mérõre való tavaszi gabonát
vetettek el. Õk is négy embervágó réttel rendelkeztek. 

Darvas József „marhás emberei” saját ekével robotoltak, akinek négy
marhája volt az néggyel, akinek kettõ az kettõvel, akinek szekere volt, az
szekérrel  szolgált. Az igával nem rendelkezõ jobbágy hetente két napot
dolgozott ingyen a földesúr birtokán. Vatay Pál szabad menetelû jobbá-
gyai saját ekével négy napot szántottak, tíz napot szekereztek, négy na-
pot pedig gyalog szolgáltak. Az örökös jobbágyok esztendõnként részint
szekeres, részint gyalog munkával harminc napot robotoltak. Az urasá-
goknak járó robotot általában a saját határukban végezték el.

Tudjuk, hogy Vatay úr jobbágyai – mivel kevés földet kaptak –, kilen-
cedet nem fizettek. A kender kilenced alól pedig minden lakos fel volt
mentve. Helyette mindenkinek négy rõf vászonra való fonalat kellett
megfonnia az uraság kenderébõl. Ongán ekkor nem volt üres jobbágy-
telek.

A pontokra adott válaszok bemondás alapján készültek, aminek való-
ságos tartalmáért a község által választott bírák feleltek. Az aláírók között
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ott találjuk a fõbíró Molnár Mihályt és más tanúkat, akik közül senki sem
tudott írni. (Aláírásuk helyén mindegyiküknél X-et láthatunk.)

Ezt követõen Ongán 1773-ban foglalták írásba az urbáriumot.71 A föl-
desúr saját kezelésû birtokán kívül mindenekelõtt az „úrbéres” jobbágyo-
kat, gazdasági és társadalmi állapotukat, szolgáltatási kötelezettségeiket,
az úrnak járó egyéb haszonvételeket vették számba abból a célból, hogy
megkönnyítsék a földesúri jogok gyakorlását.

Az úrbáriumban szereplõ három földesúr közül Vatay Pálnak 4 örö-
kös- és 19 szabad menetelû jobbágya, Balogh Istvánnak egy örökös-, a
Darvas családnak 6 örökös- és 22 szabad menetelû jobbágya volt. (A sza-
bad menetelû jobbágy ha adóit, tartozásait lerótta, költözési szándékát
Szt. Mihály nap táján bejelentette, a földesúrtól és az alispántól aláírt le-
vél birtokában évente egyszer, Szt. Gergely napján – március 12-én –
szabadon eltávozhatott.)

Onga 1770-es úrbáriumában szereplõk névsora

Vatay Pál jobbágyai:
Örökös jobbágyok: Fónagy Gergely Fekete György

Tóth Ferencz Nagy Gergely
Szabadmenetelû jobbágyok:

Fekete Márton Jámbor András
Becse István Kerékjártó Péter
Erõs János Astoffer József
Becse György Bérét Ferenc
Molnár János Elias János
Tóth György Bazsó János
Tóth István Kerékjártó Mihály
Czeglédi István Majoros Sándor
Fekete István Fabermaj István
Létay András

Balogh István jobbágya: Fekete András
Darvas család jobbágyai:
Örökös jobbágyok:    Kertész Gergely Végh János

Nagy Pál Vincze János
Nagy Gergely Kertész István

Szabadmenetelû jobbágyok:
Kis Mihály id. Kis János
Jobbágy György Kántor János
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Kiss János Szilvássy István
Molnár János Bódvay János
Kerékjártó János Nagy Pál
Gulyás János Varga Ferencz
Kurucz János Zajacz Jánosné
Berecz János Iglai Jakabné
Bodnár János Mészáros Pál
Molnár Mihály Pál István
Décsei János Pásztor György

Összesen 52 jobbággyal találkoztunk akik közül 11 örökös, 41 szabad
menetelû volt. Ez nem jelenti azt, hogy az úrbérrendezés eredményekép-
pen az úrbéres viszony most már a paraszti népesség egészére kiterjedt
volna. A paraszti népesség egy része valószínûleg itt is kívül rekedt az úr-
bérrendezés keretein. Ezután a jobbágytelek lett az egységesített jobbágy-
szolgáltatások alapja. A jobbágytelek Mária Terézia rendelete szerint – egy
hold beltelekbõl, a talaj minõsége szerint kb. 16-40 hold között változó ki-
terjedésû szántóterületbõl, és a sarjúkaszálás lehetõsége szerint kb. 6-22
(egyenként 800-1.000 négyszögölnyi) kaszás nagyságú rétterületbõl állt.
Ez számított egy egész teleknek. Az állami és földesúri szolgálatait, tarto-
zásait a jobbágy a telek arányában rótta le. A töredéktelken élõ jobbágyok
– Ongán ez volt jellemzõ –, arányosan kevesebb szolgáltatással tartoztak.

Meglepõ, hogy Ongán milyen kevés földet osztottak ki a jobbágyok-
nak. 1773-ban szinte mindannyian csak 1/8 telek nagyságú területet bír-
tak. Két kivétel volt, õk 3/4 telekkel rendelkeztek. (1/8 telek alatt beszé-
lünk zsellérekrõl.) Kevés volt a mûvelhetõ föld, illetve a földesurak birto-
kaik jelentõs részét nem az úrbéres jobbágyok által hasznosították. A job-
bágytelek tulajdonosa a földesúr volt, akinek a jobbágy a birtoklásért kü-
lönbözõ szolgáltatásokkal tartozott. A jobbágy telekhasználata másfelõl
viszont egyéni és állandó volt; birtokából ok nélkül nem mozdították ki,
gyermekei és özvegye örökölhették, sõt egyesek szabadon végrendelkez-
hettek felõle. A telek birtoklása maga után vonta a falu határain belül  ál-
talában osztatlan állapotban lévõ erdõk, legelõk, stb. használatát. Az új-
raosztásos földközösségben a belsõ telek alkotta a  jobbágytelek stabil
törzsét és nagyságának egyik mértékét. Ennek alkotórészei a házhely, a
rajta álló ház, az udvarhoz kapcsolódó veteményes, szõlõs-, gyümölcsös-
és szérûskertek. A külsõ tartozékok között a legfontosabb a szántóföld
volt, ami a legtöbb helyen  a megélhetés elsõrendû alapját adta.

Ongán egy egész telek után – a belsõ funduson kívül – 24 hold szán-
tóföld és 6 embervágó rét járt a jobbágynak. Mivel nem volt elég szántó-
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föld – 1/8 teleknél 3 hold járt volna – sokkal kevesebbel kellett beérniük.
Az 1/8 telkes gazdák 1/4 holdnyi szántóföldet birtokoltak, és csak a két
3/4 telkes jobbágy rendelkezett közel annyi földdel, mint amennyi az úr-
báriumban le volt írva. Õk 16,8 holdnyi szántón gazdálkodtak. Fónagy
Gergely és Tóth Ferenc volt ez a két tehetõsebb örökös jobbágy Vatay Pál
földesúrnál. Ezenfelül 6 embervágó rétet kaptak, míg a többieknek 4 em-
bervágó réttel kellett megelégedniük. Ez viszont több volt, mint amennyi
az urbárium alapján járt volna. Úgy tûnik réttel bõven rendelkezett a falu.

A fentiekért cserébe a jobbágyok minden termésük kilenced részét oda-
adták a földesúrnak. 7-8 nap marhás robot, vagy 14-16 nap kézi robot is
terhelte õket a földesúr sajátkezelésû birtokán. Lenbõl és kenderbõl nem kel-
lett kilencedet adniuk. Helyette az uraság kenderébõl fontak 4 rõf fonalat.

Más tartozásaik is voltak. Évente 1 Ft árendával – pénzjáradékkal –
tartoztak a ház után, konyhai ajándékul az összes jobbágy 93 tojást 15
2/4 csirkét, 15 2/4 kappant, 7 6/8 icce kifõzött vajat adott a földes-
uraknak. Tûzifát nem kellett adniuk. Ezen terhek egyenlõen voltak eloszt-
va a jobbágyok között. Természetesen a két 3/4 telkes jobbágynak a tar-
tozása is nagyobb volt. Õk évente 39 nap marhás, vagy 78 nap kézi ro-
bottal, 1 Ft árendával, 4 1/2 rõf fonással, 3/4 icce vajjal, 1 1/4 kappan-
nal, 1 1/4 csirkével és 9 tojással tartoztak fejenként a földesúrnak.

Az 52 jobbágy összes terhei évente a következõk: 438 1/4 nap mar-
hás vagy 876 1/2 nap kézi robot, 52 Ft árenda, 46 2/4 rõf fonás, 7
6/8 icce kifõzött vaj, 15 2/4 kappan, 15 2/4 csirke, 93 tojás és termé-
seik kilenced része.

Vatay Pál és a Darvas család jórészt azonos földmennyiséget, s azok
után járó szolgáltatásokat bírtak. Balogh István egyetlen jobbágya – Fe-
kete András – utáni jövedelme nem volt számottevõ. Fekete András va-
lószínûleg azonos azzal a személlyel, akivel a Daróczy-pernél találkoz-
tunk, aki kocsmáros volt az 1770-80-as években. Ez alapján tudjuk,
hogy Balogh István kezében volt az egyik ongai kocsma és azt egyetlen
jobbágyával mûködtette.

A község úrbéres jobbágyai 7 6/8 telekkel, 17 3/8 pozsonyi mérõre
való belsõ házhellyel, 46 hold szántófölddel, 226 embervágó réttel ren-
delkeztek. (E terület pontos nagyságáról az 1845-ös birtokviszonyok tár-
gyalásakor szólok.) Az úrbáriumból tudjuk, hogy a falunak 14 embervá-
gó rétje volt, ami kb. 14 szekér szénát adott. 

Az Ongán élõ úrbéres jobbágyok szegények voltak 1773-ban. Kevés
földet birtokoltak, ami nem fedezte megélhetésüket. Azt más forrásokból
kellett biztosítaniuk. Tudjuk, hogy viszonylag nagy területû réttel, bõséges
legelõkkel rendelkeztek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a robotnál milyen
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fontos szerepe volt a szekeres munkának, illetve hogy Tokaj és Miskolc kö-
zött a falu lakói részt vettek a sószállításban, akkor  úgy tûnik a XVIII. szá-
zad végén a település életében meghatározó szerepet az állattartás töltött
be. Az igaerõre szükség volt a sószállításnál, a földeken, a gyakori szekeres
bérmunkáknál a környezõ szõlõkben. A miskolci és szikszói piacokon  ha
megszorultak, az állatokat könnyen eladhatták, így jutva pénzhez. Az sem
lehet véletlen, hogy a rétek feltörésének szándékáról nem tudunk, sõt
1839-ben és 1842-ben is inkább a rétek ki nem adását sérelmezték az úr-
bárium meg nem valósult pontjai közül. Azt is tudjuk, hogy a falu lakói fo-
lyamatosan nehezményezték a gesztelyi hídnál – a Hernádon való átkelés-
nél – fizetendõ vámot (lásd az Utak, hidak, vámok résznél). Valószínûleg ez
is összefügg a sószállítással, illetve az ehhez kapcsolódó állattartással.

A  XIX. század végén a lakosok megélhetését tehát nem a szántóföld
biztosította, hanem a sószállításban való részvétel, illetve napszám válla-
lása a szõlõben, vagy az eladásra alkalmas termékeik értékesítése a kö-
zeli piacokon. Nem véletlen, hogy 1773 elõtt a jobbágyok egy része – a
kevés szántóföld miatt – nem tartozott kilenceddel a földesúrnak.

Az úrbérrendezés után évenként megvizsgálták az úrbárium pontjai-
nak megvalósulását. 1774 és 1781 között maradtak ránk a szolgabíró
jelentései, melyek alapján úgy tûnik, hogy nem voltak túlkapások, az úr-
báriumban leírtak megvalósultak. Panasszal nem éltek a jobbágyok.72 A
következõkben két évbõl közlöm a vizsgálati jegyzõkönyveket.

„1. Ezen helység lakosai pontról-pontra kikérdeztetvén, kijelentet-
ték, hogy a földesúr, vagy annak tisztjei ellen az urbarialis szol-
gáltatások és adományok pontjában, vagy másutt, bármilyen
más pontban elkövetett kihágásokról sem közönségesen, sem
személyenként nincsen panaszuk, ahogyan azt a 9. szám alatt
ide csatolt bizonyságlevelük is tartalmazza.

2. Nem tapasztaltuk a munkák, vagyis a robotok felhalmozódását
és mértéken felül való szolgáltatást, s ennél fogva a további jó-
váírás szükségességét sem.

3. Az ebben a helységben lakó lelkész, iskolamester és uradalmi
tisztségviselõk marháinak és jószágainak a száma nem haladja
meg az urbárium szerint elõírt számot, s ezeket a jószágokat
nem legeltetik elkülönítve, saját legelõn sem.

4. Ebben a helységben az urbárium bevezetésének az ideje óta egyet-
len lakatlanná vált és egyetlen benépesült telek sem található.

5. Miután ebben a helységben az erdõk hiánya miatt semmiféle fa-
izás sem létezik, ebben a tekintetben semmit sem cselekedtünk.

Kelt 1776. július 5. napján.”
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„Alább írt Onga nevezetû helységnek lakosai egyetemben ezen le-
velünknek rendiben rekognoskáljuk (!) és atest(áljuk), hogy mi földes
uraink ellen urbarialis adózások és ro(botolások) iránt múlt 1779-dik
esztendõre semmi panasz(t nem) tehetünk, mivel sem nem rabotáz-
tunk, sem nem fizettünk többet, hanem csak annyit, amennyit urbar-
ium szerint (...)tünk, sem többre nem kínszerítetünk, se földes urak,
(se) pedig tisztjei által, emberek számában sem nem szaporodt(unk,)
sem nem fogytunk, sem papunk, sem mesterünk sok m(arhát) nem
tart, az urbariumuk megvagyon minden hozzá tartozandóival együtt.

Költ Ongán, 24. Aprilis, 1781.
Fõbíró Fekete István keze X vonása.
Hites személyek: Décsei János maga keze írása.

Becse György keze X vonása.
Öreg Fekete István keze X vonása.
Kis János keze X vonása.
Erõs János keze X vonása.”

Az urbárium rendelkezései a XIX. században jórészt már papíron
maradtak. Fõleg a rét kiadatások elmaradását sérelmezték a jobbágyok.
1842-ben ebéli panaszukkal a Helytartótanácshoz fordultak.73 A levél-
bõl kiderült, hogy már 1839-ben is küldtek egy hasonló tartalmú iratot
Budára, amelyben kérték, hogy a vármegye útján utasítsák a földesura-
kat, hogy az egész – fél – negyed és nyolcadrész telek utáni szántóföld
és rétbeli járandóságaikat adják ki, mégpedig egy tagban. Indoklásul azt
hozták fel, hogy az itt állomásozó katonaság az urbárium pontjai alap-
ján követelte az ellátásukhoz szükséges élelem, gabona, szalma illetve
széna részleteket. Mivel a szükséges mennyiséggel nem rendelkeztek,
drága áron másoktól kellett megvenniük a katonáknak adandó mennyi-
séget.

1843. december 11-én a vármegye írt levelet a Helytartótanácsnak
melyben közölték, hogy az ongaiak ügyében már eljártak, a szolgabírá-
kat már kiküldték az ügy megvizsgálására.74 Ennek ellenére 1844-ben
még semmi sem változott meg. 1844. május 30-án az ongaiak a tekin-
tetes deputationak, míg augusztus 16-án a fõfiskális úrnak írt levelét is-
merjük, amelyekben elpanaszolták, hogy a perben még mindig nincs elõ-
relépés és emiatt annyira elszomorodtak, hogy a földeket sem trágyázni,
sem szántani nem akarják.

„Most tehát megállottunk fényes tekintete elõtt, avégett, hogy
ezen tárgyban rajtunk segíteni méltóztasson, hogy idõrõl idõre ha-
lasztva régen óhajtott kívánságunk, több akadályt nem szenvedve
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megdicsõüljön. Mivel mi már annyira megvagyunk kavarodva, hogy
földeinket sem szántani, sem az trágyázni nem akarjuk.”75

A vármegye csak 1845. május 23-án küldte ki az úriszék tagjait, hogy
az úrbéri perben hozott bírói ítéletet a földmérõ munkálatokkal meghite-
lesítsék, vagyis a tiszti fõügyész jelenlétében a dûlõket osztályozzák, majd
kimérjék a jogosultaknak járó föld mennyiségeket. A térképet és a föld-
könyvet egybevetették, Zsolcáról illetve Gesztelybõl érkezõ tanúkkal
mindezen munkálatokat meghitelesítették. Õk mint szomszédok és be-
csülõ tanúk vettek részt a peres eljárásban.76

Az ügyben a református egyház is felszólalt. 1845. május 22-én a
presbitérium levelet írt az úrszéki kiküldöttséghez, illetve a földbirtokos
urakhoz.77 A levélben elõször is pontosították a parókia földjének a he-
lyét. Másodszor igazságtalannak és törtvénytelennek tekintették, hogy
1816-ban – mivel akkor rendes lelkipásztora nem volt az egyháznak – a
parókiális földek 1/6-át a mindenkori tanítónak adták  használatra. Véle-
ményük szerint a földesuraknak kellene földet juttatni a tanítónak, amit
aztán a falu mûvelne meg, miként az szokásban volt. Hosszan ecsetelték
az egyház sanyarú állapotát, a templom szörnyû helyzetét, a papház há-
rom éve elakadt építését, azt hogy az iskolaháznak nincs rendes teteje.
Mivel az egyháznak néhai Daróczy István végrendeletén kívül – 3 vékás
föld, 4 ember kapás dézsmára való szõlõ – nem volt más jövedelme, ezért
2-3 köblös földecskét kértek a birtokos uraktól. Ezen felül 30 év után új-
ra kérték egy új temetõ kihasítását, mivel a régi már nagyon megtelt.

A kérések egy része meghallgatásra talált és az 1845-ben megszer-
kesztett új úrbáriumba illetve földkönyvbe már ezen „új állapotok” is be-
lefoglaltattak.78

Az „új” úrbáriumot
1845. február 28-án
adták ki. Gyakorlatilag
semmi változás nem
történt 1773-hoz ké-
pest. A kiadott telek-
nagyságok, a szántó-
földek, a rétek, az ezek
után beszedett szolgál-
tatások mit sem változ-
tak. Eltérés abban volt,
hogy 1845-ben az úr-
béresek egy tagban
kapták meg a nekik já-

A Dózsa Gy. út 55. sz. alatti lakóház udvari 
homlokzata. Épült a XIX. század közepén

(Fotó: Balassa, 1967. MNM. F. 211770)
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ró szántóföldet és rétet. 13 jobbágycsalád az, amelyik bizonyíthatóan
1845-ben is birtokolta az 1773-ban nekik juttatott úrbéres földeket. Az
úrbáriumot a három legöregebb ongai lakos is hitelesítette, nevezetesen:
öreg Vincze János (95 éves), Fekete András (72 éves) és Kúfs András (63
éves). Az „újabb úrbérrendezés” után azonban csak 3 éve maradt a felek-
nek, hogy az új helyzethez hozzászokjanak. Az 1848. április 11-én kihir-
detett IX. törvénycikk a jobbágyfelszabadításról rendelkezett. Megszûntek
a nemesi kiváltságok és velük együtt a paraszt feudális terhei is.

A törvény a volt jobbágyság tulajdonába adta az általa addig is hasz-
nált úrbéri földeket. Ugyanakkor a nem úrbéres jellegû földek (szõlõk, irt-
ványok stb.) felett megõrizte a földesúr tulajdonjogát, illetõleg fenntartot-
ta az e földek használatáért járó tartozásokat, illetve a regálé jövedelme-
ket is meghagyták a birtokosoknak. A telekkel nem bíró agrárnépesség,
a zsellérek tömege viszont továbbra is föld nélkül maradt. Jogilag szabad
ember, de nincstelen agrárproletár lett belõle. Ehhez járult, hogy a X. tc.
a korábban lezajlott földrendezéseket, tagosításokat és a legelõ elkülönü-
léseket megmásíthatatlannak nyilvánította.

Ongán 1848-ban jogilag minden jobbágy és zsellér szabad lett, de a
földet csak az az 52 jobbágy kapta meg saját tulajdonába – a földesurak
majdani állami kárpótlása mellett –, akik úrbéres földeket birtokoltak. Ez
azt jelentette, hogy a felszabadult jobbágyok kezére Onga területének
15,1 %-a  került, ha az 1845-ben újra elkészített úrbárium adataival szá-
molunk. (A számítást pontosan lásd a birtokviszonyok résznél.)

1850-bõl ismerjük a földesurak úrbéres jobbágyainak és udvari zsellé-
reinek egybehasonlított kimutatását.79 E szerint Darvas Imrének 14 úrbé-
res jobbágya volt, Eötvös Tamásnénak 23, Puky Franciskának 15, Végh
Györgynek pedig 1. 1850-ben 1845-höz képest 1-gyel több úrbéres job-
bágyról tudunk, tehát 52 vagy 53 úrbéres jobbágy szabadult fel Ongán
az 1848-as események hatására.

A jobbágyfelszabadítást a forradalom és szabadságharc bukása után
az önkényuralom sem változtatta meg. A parasztságnak azonban súlyos
problémákkal kellett szembenéznie. Megmaradt, sõt tovább növekedett
a parasztság egyes rétegeinek vagyoni különbsége. A telkes jobbágyok
megkapták az általuk használt volt úrbéres földeket és azok arányában
részesültek a községi földek felosztásából is. (Hogy mekkora lehetett a
felszabadult jobbágyság telki állományának nagysága, arra az 1858-as
birtokviszonyok taglalásánál térek ki.) A zsellérek azonban föld nélkül
maradtak, sõt most már a közföldeket sem használhatták.

Ferenc József 1853. március 23-án adta ki az „úrbéri pátens” és a
„földtehermentesítési nyílt parancsot”, ami elfogadta ugyan az állami
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kárpótlás elvét, de az irtások és a szerzõdéses zsellérföldek nagy részét
meg a regáléjogokat a volt földesurak kezén hagyta, és a megváltásnak
terhét – a dézsmás szõlõkével együtt – a parasztokra hárította. Így hát
nõttek a parasztokra nehezedõ terhek. A sorra induló hosszú úrbéri pe-
rek során pedig kiélezõdtek a társadalmi ellentétek.

III. 2. 10. A zsellérek

Ha parasztnéprõl szólunk figyelembe kell vennünk, hogy társadalmi és
anyagi állásra nézve a parasztság is különbözõ rétegekbõl tevõdött össze.
E rétegek között a legnagyobb szerep a telkes jobbágyságot illette meg,
mely az osztódó és felaprózódó telek nagysága szerint az egész –, fél –,
negyed – vagy nyolcad – telkesség lépcsõi között oszlott meg. A telkes
jobbágyság alatt a földnélküli zsellérség és a majorsági cselédség paraszt-
népeit találjuk. Az idõk folyamán a jobbágy és a zsellér aránya fokozato-
san változott. A XVI. század elején még száz telkes jobbágyra általában
kb. 20-30 zsellér esett. 1770 körül országosan az arány már 3:2 a job-
bágyok, 1848-ban 3:2 a zsellérek javára. A parasztság az életmód, a tár-
sadalmi és az anyagi lehetõségek tekintetében nem ott kezdõdött, ahol a
nemesség végzõdött. A parasztság és a nemesség rétegei nem egyetlen
lépcsõzet leszálló fokain következtek egymás után. Vannak mindkettõ tö-
megében olyan rétegek, amelyek a lépcsõzet azonos fokán álltak.

A Mária Terézia féle úrbérrendezés (1767) egységesítette a zsellérség
fogalmát. A telkes jobbágyok alatt az számított úrbéres házas zsellérnek,
akinek földje nem érte el a nyolcad telket, azaz 2-5 hold alatt maradt a
kapcsolódó rétrésszel, legelõ és erdõhasználattal együtt. Házatlan zsellér-
nek pedig az számított, akinek nem volt saját háza. A házas zsellér évi 1
forint cenzussal, 18 nap kézi robottal, kilenceddel tartozott földesurának,
míg a házatlan zsellér évi 12 nap kézi robottal rótta le szolgáltatásait. A
XVIII. század második felétõl megszaporodott egy új csoport lélekszáma,
az ún. kuriális vagy majorsági zselléreké, akik a földesúri allódiumok – sa-
ját kezelésû birtokok – területébõl kaptak mûvelésre földet, fõként nagy
robotszolgálat ellenében.

A zsellérek Ongán már a XVIII. században is ott lehettek a földesurak
majorjaiban, de sajnos errõl nem maradt fenn írott emlékünk. Az úrbári-
um csak az úrbéres jobbágyokkal foglalkozik; a zsellérekrõl csak 1820-
ból származik az elsõ biztos információnk. Pontosabban 1834. október
13-áról ismerjük azt a szerzõdést, amit a Vatay birtok majorsági zsellérei
és az új birtokos, Ludányi Bay József kötött az 1820-as szerzõdés min-
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tájára.80 A földbirtokos 13 zsellérrel kötött megállapodást 1834 decem-
berének utolsó napjától 5 egymást követõ évre. A majorsági földekbõl
minden zsellérnek adtak egy 6 vékás területet, a rétekbõl pedig két vé-
kást. (1 véka = 0,25-0,3 hold).81 Tehát kb. 1,5-2 holdnyi szántóföldet és
kb. félholdnyi rétet kaptak fejenként. (A szántóföld területe kb. hétszer
nagyobb az 1/8 telkes jobbágyok szántóföldjénél!) A kiosztott területet
15 részre osztották, amibõl minden fõ kapott egy-egy egyenlõ részt. A
fennmaradó két részen négyen osztozkodtak, amiért plusz egy nap mar-
hás robottal tartoztak az uraságnak. Mindannyiuknak volt legalább négy
marhája, szekere. Négy marhával végezendõ robottal tartoztak – fõleg
behordás idején – az uraságnak. Minden szekérhez két – két cselédet is
kötelesek voltak biztosítani, akik napfelkeltétõl napestig dolgoztak. (Ezt
valószínûleg családon belül oldották meg.) Ezen felül termésük heted ré-
szét is beszolgáltatták a földesúrnak. Ha az öt év eltelt és a birtokos visz-
sza akarta venni földjét, a már elvetett termést a zsellérek még learathat-
ták. Bay József kikötötte, hogy a zsellérek a földet az uraság tudta nél-
kül nem cserélhetik, nem idegeníthetik el, mert akkor azonnal visszave-
szi azokat. A szerzõdés jól bizonyítja, hogy a zsellér nem feltétlenül volt
a parasztság legszegényebb rétege. Ez a 13 fõ, akivel találkoztunk tehe-
tõsebb volt az úrbéres jobbágyok jó részénél. Ökreik, szekereik voltak,
cselédeket tudtak állítani, sõt nagyobb szántóföldet kaptak, mint amivel
az úrbéres jobbágyok rendelkeztek. Elképzelhetõ, hogy ezen majorsági
zsellérek nemcsak a Vatay birtokon kötöttek ilyen jellegû szerzõdést. Lát-
ható azonban az is, hogy ennek fejében nagyobb járadékot követeltek tõ-
lük mint az úrbéres jobbágyoktól. 

Ezen curiális vagy majorsági zselléreknek az 1848-as jobbágyfelszaba-
dítás hasonlóan a házatlan zsellérekhez, semmi anyagi javulást nem ho-
zott, hisz csak személyükben lettek szabadok. Az 1848-as események
hatására ez a réteg is beszüntette a földesuraknak járó szolgáltatások tel-
jesítését. 1850. augusztus 15-én a földesurak levelet írtak a szolgabíró-
hoz melybõl kiderült, hogy a zsellérek a föld ideiglenes használatáért –
amiért szóbeli szerzõdésen alapult szokás szerint a föld termésének he-
ted részét adták dézsmára és bizonyos napi szolgálatokat teljesítettek –,
ezen tartozásaiknak 1848 márciusától nem tettek eleget.82 (Ebbõl arra
következtethetünk, hogy Onga minden majorságában hasonlóak voltak
a föld után lerótt szolgáltatások, akár levoltak azok írva, akár nem.) A föl-
desurak kérték, hogy majorsági földjeiknek ideiglenes használóit, mint
curiális zselléreket a megtagadott szolgáltatásaik teljesítésére kötelezzék.
A bíróság – a törvény értelmében jogosan – helyt adott a földesurak pa-
naszának.
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A szolgabíró a végrehajtási határidõt hírül adó levél másolatát miután
az ongai bíró, Mészáros János nem volt otthon, a helybeli jegyzõ, Kis Jó-
zsef és Fekete Ferenc tanúk elõtt a bíró asztalán hagyta. Így a törvényes
kézbesítés 1850. augusztus 20-án megtörtént. A zselléreknek augusztus
30-án és az azt követõ napokon otthon kellett tartózkodniuk, és várni a
szolgabírót, hogy az behajtsa az elmaradt tartozásokat.

A Kóczán birtok tizenegy majorsági zsellérének – bemondás alapján
– ismerjük a szántóföldekben megtermelt javaik mennyiségét 1848-ból.
(Ez alapján számították ki a fizetendõ és elmaradt heted részt.)83 Össze-
sen 124 kereszt és 13 kéve búzát, 147 kereszt és 4 kéve gabonát, 13
kereszt és 6 kéve árpát termeltek az ideiglenesen használt földesúri föl-
dekben. (Egy kereszt Abaújban 16-20 kéve, egy kéve = 2-5 marok = 5-
17 kg.)84 A bemondást a község elöljárói és más tanúk hitelesítették. 

Ugyanezen a birtokon 15 gyalogos zsellérrel is találkoztunk. Nekik
évente 18 nap gyalog, 3 nap kaszás és 1 nap gyûjtõ robotot kellett tel-
jesíteni. Az 1848-49. évi tartozása ezen 15 gyalogos zsellérnek összesen
612 gyalog, 78 kaszás-, és 26 gyûjtõnap. A tartozás egy részét átváltot-
ták pénzre, amit késõbb kellett teljesíteniük. Ha erre nem volt módjuk,
akkor bírói foglalás útján hajtották be tõlük a kirótt összeget.

A zsellérek száma változó volt korszakunkban. Az 1845-ös földkönyv
68 zsellért említ meg. Ugyanebben az évben 52 úrbéres jobbággyal, 3
földesúrral és 8 szabad nemesi birtokossal  találkoztunk.

1846-ban az individuális consriptio összeírása alapján 51 telkes gaz-
da mellett 38 udvari zsellért írtak össze, 61 gazdaházzal és 41 zsellérház-
zal.85 1848-ban hasonló összeírás 48 gazdát és 30 udvari zsellért emlí-
tett meg.86 1847-bõl 48 házas zsellérrel és 11 házatlan zsellérrel találko-
ztunk.87 1850-ben a zsellérek lélekszáma 73 fõ. A legmegbízhatóbbnak
az 1858-as földkönyv adatai mutatkoztak. E szerint 51 zsellér élt On-
gán. (Ekkor az 1/12 telekkel rendelkezõ személy már úrbéresnek számí-
tott.) 1858-ban Végh Györgynek 3, Darvas Imrének 12, Kóczán József-
nek 16, Eötvös Tamásnak 20 zsellérje volt. 1863-ban azonban már 80
zsellér után kártalanították a földesurakat.88 (Az 1/12 telekkel rendelke-
zõk már ismét zselléreknek számítottak.)

Zsellérek névsora 1858-ban

Darvas Imre volt zsellérei:
Papp Mártonné Juhász János
Fekete János és Inántsi István P. Nagy János
Tánczos József Pálfalusi János
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Betse János Görgei Istvánné
Hódi József Csehovits Józsefné
Czeglédi Márton Sándor Mihály

Kóczán József volt zsellérei:
Udvari Andrásné Bazsó Pál
Német József és Nagy György Vintze András
Zsoldos Károly Urszin János
Palkó Jánosné Bukszár István
Palkó János Urszin Mihályné
Orosz Mihályné Zsoldos Istvánné
Mészáros Barnabás Rácz András 
Orosz Istvánné – Tóth Józsefné
Váradi Andrásné és Istvánné

Eötvös Tamás volt zsellérei:
Berecz Jánosné Rácz János
özv. Iványi Györgyné Jónás Andrásné
Tõzsér Mihály Magyar József
Ilka Mihályné Kejfel János
Szátva Lõrincné Kiss János
Sándor András Szabó Istvánné
Szûcs Miklós Fónyad István
Sóvári János Nagy János
Kajátz János Fónyad András
Nagy István (Kaki) Német Andrásné

Az 1853-as úrbéri pátens a zsellérség különbözõ rétegeit is más - más
módon érintette. A legsúlyosabb teher az ideiglenes szerzõdés szerint
szolgáló majorsági zsellérek vállára nehezedett. Sorsukat végleg az  igen
késõn, 1896-ban hozott törvény rendezte.

III. 2. 11. Az „úrbéri pátens” végrehajtása Ongán 

A birtokviszonyokban döntõ változást a szabadságharc leverése után az
1853. március 23-i császári nyílt parancsok, az ún. „úrbéri pátens” és a
„kárpótlási és földtehermentesítési nyílt parancs” hozott. Legelõször a volt
úrbéres birtokterületet kellett számba venni, majd az ún. közös haszonvé-
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telû földek elkülönítését megoldani. Az úrbéresség fogalmát a Mária Teré-
zia féle urbárium bejegyzései és az azt pótló örökszerzõdések alapján ha-
tárolták körül. A kormányzat csak azok után vállalta magára a kárpótlást,
akik korábban neki is adóztak. Sõt! Az igen komoly tételt jelentõ marad-
ványföldeket önerõbõl megváltandónak ítélve még csonkította is az úrbé-
res állományt. A pátens hasonlóképpen önmegváltást tett lehetõvé az irt-
ványok és a szõlõk esetében. Elõrelépést jelentett viszont, hogy a legelõk
telekarányos elkülönözését „általánosan és hivatalosan” elrendelte.

Bár  birtokrendezési egyezségek és perek már a reformkorban is vol-
tak Ongán, a birtokviszonyok alakulásában a döntõ fordulat 1856 után
következett be a faluban. Kezdõ lépésként összehasonlították az 1856.
és az 1773. évi állapotokat.89

Az urbárium elkészültekor 52 lakos kezén 7 6/8 telki állomány volt.
A község birtokában lévõ 14 kaszás réttel együtt ez több mint 280 hold
földet jelentett. 1856-ban ezzel szemben – miután Balogh István volt föl-
desúr jobbágya nevére beírt 1/8 telek volt földesurára régen visszaszál-
lott, s hogy ez az 1/8 telek hová lett nem tudták kideríteni – 1/8 telkû
úrbéres gazda 40, gyalogszeres és úrbéri külsõséget bíró 1/12 telekkel
rendelkezõ gazda 30 volt. Ez összesen 70 fõ, kiknek kezén 7 4/8 két-
ségtelen úrbéres telek után valamivel több, mint 260 hold föld volt.

1856-ban 51 zsellér található 17 hold külsõségi birtokkal, amit a föl-
desurak majorságinak, míg a lakosok úrbéreseknek követeltek. Ezen felül
is volt még 8 hold vitatott jogállású föld, amit a földesurak saját kezelé-
sûnek, 5 zsellér pedig úrbéresnek tekintett. (Az úrbéres földek a pátens
értelmében – a földesuraknak nyújtott állami kárpótlással – az azt koráb-
ban használók kezébe mentek át.) A többi 46 zsellér kezén még 35 hold
külsõségi birtok volt. Ezt – az elõbb említett 8 holddal együtt – a lakosok
önnön megváltásuk terhe alatt megtartandónak követelték. Ez azt jelen-
tette, hogy az állam helyett – ezután a 35 hold föld után – õk fizetik meg
a „kártérítést” a földesúrnak.

Az úrbéres telkes gazdák is – önnön megváltás terhe mellett – igényt
tartottak közel 33 hold földre.

1856-ban a helység birtoka 8 hold, a református egyházé 1 hold, a
református lelkészé 20 hold,  a tanítóé 4 hold föld illetõleg rét volt, a kö-
zös legelõ 579 hold 947 �ölt tett ki.

Ongán egy egész telki állomány után 31 hold föld illetõleg rét járt. A
kétségtelen úrbéres földek a 7 4/8 telek után kitesznek 232,5 hold föl-
det és rétet. Ezzel szemben a 70 úrbéres lakos kezén 260,5 hold föld és
rét volt. Ezen fönnmaradó 28 hold körül szintén vita zajlott az úrbéresek
és a földesurak között.
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Volt úrbéresek névsora 1858-ban

Darvas Imre volt úrbéresei: Kóczán József volt úrbéresei:
Udvari János Hódi János
Udvari Istvánné Domonkos András
F. Nagy István Jónás János
Palkó András Juhos János
Papp Mihály Hajdú Mihály
Tóth Mihály ifj. Mészáros József
Sz. Nagy Mihály Vincze János
Révész Mihály Dekán Istvánné
Bódvai István Négyessi Pál
Kováts Istvánné özv. Mészáros József
H. Nagy József Demko Jánosné
Üszög János Váradi András
Fészki Dániel Kertész János
Molnár József Vincze András
Deli János Vincze Józsefné
Iványi Sámuelné Mészáros Mihály
Német Mihály Berecz György
Brúgós Jánosné Berecz István
Veréb János Berecz András
Molnár Jánosné és Andrásné Berecz Pál
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Eötvös Tamás volt úrbéresei:
Detsei István Fekete Ferenc
Váradi János Tóth József-Berecz István
Cs. Nagy János özv. Mészáros József
K. Nagy András özv. Üszög József
Czeglédi József Cs. Nagy István
Fekete István ifj. Üszög József
V. Nagy János és András Betse György
Mészáros János Bûdi András
Bartal Jánosné Tóth István
Kerékjártó András Ördög János
Tóth József Déli János
Szoboszlai János Mikolas János
Balog Andrásné Juhász István
Tóth János Betse István
Zsoldos Mihályné K. Nagy István



A vitás kérdésekkel kapcsolatos per 1860-ig húzódott el. Elõtte
1858-ban elkészítették a  „helység úrbériségnek szabályozás elõtti telek-
könyvét”, s ez alapján történt meg a tagosítás lezárása. 

Az úrbéri törvényszék 1860. január 7-én 479 fz. alatt hozta meg jog-
erõs ítéletét. Az ítélet végrehajtására 1860. február 18-án 93. szám alatt
hozatott végzés. Az érdekelt felek március 9-én gyûltek össze Ongán,
hogy a tagosítás végrehajtása a gyakorlatban is megtörténjen.90

A Borsod Megyei Úrbéri Törvényszék részérõl Kis Károly tanácsos,
Kozma Alajos mint hivatalsegéd – õk voltak a jegyzõkönyv vezetõk –, a
Szikszói Járási Szolgabírói Hivatal részérõl Bazáth József közigazgatási
szolgabíró vett részt. Megjelentek az érdekelt felek is: Kóczán József és
Darvas Imre urak személyesen, ügyvédjük Khun László, Végh György il-
letve a volt úrbéresek részérõl a község megbízott képviselõi, nagy szá-
mú telkes és zsellér lakos, az ügyvédjük Serfõzõ József, a református lel-
kész és Szatmári Pál mérnök.

A tagosítás végrehajtását – földek kimérését, kiosztását – azonban az
érdekelt felek kérésére elhalasztották, ugyanis a határ északnyugati ré-
szén kijelölték a vasútvonalat és elkezdték annak építését. A felek kérték
– bár a bírósági végzés már megvolt –, hogy módosítások után a major-
sági és úrbéresek birtokát elválasztó vonal legyen az épülõ vasút, a Kö-
leseskerttõl húzandó egyenes vonal egészen az országútig. A mérnök
március 12-ére ígérte, hogy a kérelem és egyéb módosítások alapján új-
ra kiszámítja az egyes személyeknek járó területet.

Március 12-én a mérnök elkészült a munkával. A volt úrbéresek több
földet és nagyobb legelõt kaptak, mint amennyit az uraságok adni akar-
tak nekik. Az úrbéres és majorsági földek határa tehát a vasút lett, illet-
ve a Bársonyos folyása. A Balogh nevû rét egésze úrbéri birtokba került,
míg a Daróczi-domb fele ide, míg másik része a majorsági földekhez ke-
rült. Ezt a volt úrbéresek és a földesurak is elfogadták.

Vita alakult ki a zsellérföldek kérdésében. Az ítélet a földek egyenlõ fel-
osztását rendelte el a volt zsellérek között. Ez feszültséget okozott a házas,
tehát több földdel rendelkezõ és a nincstelen zsellérek között. Végül abban
egyeztek meg, hogy nem veszik figyelembe a belsõséget és akiknek ilyen-
je van, az 1 vékás földet kap – a belsõségen felül –, míg másoknak 1 vé-
kásra egészítik ki a földjét. A megváltás összegét az egy-egy vékásig földe-
ket nyerõ zsellérek voltak kötelesek kifizetni. A legelõ járandóságokat egy
tagban – a református lelkésszel történt barátságos megállapodás után – az
országút és a csanálosi határ között fekvõ Koporta háti földekbõl adták ki.

A volt jobbágyok egymás közt úgy állapodtak meg, hogy kender föld-
nek a Daróczi-dombnál lévõ földekbõl mind az 1/8, mind az 1/12 tel-
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kes gazdák fejenként egy-egy vékást kapnak. A kiosztást a falu felõl kezd-
ték meg. A szántóföldeket két nyomásban osztották ki. Elsõ nyomású
földeket a Koporta hát nevû földekbõl – ha szükséges volt a Nyilasokból
–, míg a 2. nyomású földeket a Nagynyilasokból osztották ki. Itt a
gesztelyi határtól kezdték el a kiosztást, ami a Nagynyilasok közötti ré-
tekbõl történt meg, beleértve a Szalay nevû rétet is. A zsellérek külsõsé-
gét a telkes gazdák illetõségének kielégítése után kezdték kiadni ugyane-
zen a területen.

A földek kiosztását házsorszám szerint végezték el és sorshúzással
döntötték el, hogy melyik gazdán kezdõdjék az osztás. Ha valakinek silá-
nyabb föld jutott, a végrehajtási bizottság a közös legelõkbõl juttathatott
nekik kárpótlásul – belátásuk szerint –, egy-egy darabot. A legelõbeli il-
letõségek végül – a korábbi megállapodások ellenére – egyben maradtak,
nem kerültek kiosztásra.

A földesurakat felkérték, hogy egy majdan létrehozandó katolikus is-
kola számára  alkalmas területet különítsenek el. A jelen lévõ földesurak
erre ráálltak – bár a távol lévõ Eötvös Tamás nevében nem nyilatkoztak
–, de kikötötték, hogy amíg katolikus tanítója nem lesz a falunak, az el-
különített egy hold földet a református tanító használhassa. 

Ugyancsak a földesurak ajánlottak fel egy 6 vékás kertet az új temetõ
számára  azzal a kikötéssel, hogy „mint eddig is az a jövõre nézve is kö-
zös legyen vallási hovatartozástól függetlenül”.

Sárga föld hordását a földesurak a lakosoknak továbbra is megenged-
ték. A zsidó temetõ helyét pedig korábbi helyén meghagyták. A végre-
hajtási jegyzõkönyv rendelkezett a vályogvetõ 1 hold földjérõl és az utak,
töltések nagyságáról, illetve megállapította, hogy a helységben lévõ víz-
folyások rendezése a földesurak fennhatósága alá tartozik. A lakosok ál-
tal a beltelkekhez hozzácsatolt foglalásokat elismerték, de a további fog-
lalásokat lerombolás terhe mellett eltiltották.

Sajnos az ezután elkészült új telekkönyv nem maradt ránk, így a bir-
tokviszonyok alakulásának vizsgálatakor csak az 1858-as telekkönyvre
hagyatkozhatunk, amit tudvalevõleg több helyen módosítottak 1860-
ban. A birtokviszonyokban a tagosítás befejezése után a század végéig lé-
nyegében már nem történt érdemleges változás.

Az újonnan nyert földbirtokok és osztályozások a birtok tiszta jövedel-
mén igen nagy változásokat okoztak. Ez azért volt fontos, mert ez alap-
ján vetették ki a fizetendõ adó mennyiségét. Következményeit sokan sú-
lyosnak érezték a faluban. Vitás kérdések késõbb is felmerültek, amit
nagyban elõsegített, hogy sokáig nem készült el a birtokív és a telek-
könyv. Onga község elöljárósága többször folyamodott a miskolci adóhi-
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vatalhoz és más hivatalokhoz, hogy könnyítsenek terheiken. 1863. már-
cius 29-én az alispánhoz írtak levelet!91 Segítségét kérték a telekkönyv
minél hamarabbi elkészítéséhez, illetve hogy a falu megszabaduljon a túl-
ságosan nagy adófizetési terhétõl és egyszersmind tisztázzák a birtokvál-
tozás és a fizetendõ adó ügyeit. (Mellékletként elküldték a Nagyváradi és
Budai Egyesült Császári és Királyi Felszólamlási Vizsgáló Felügyelõség-
hez írt levelükre adott választ, amibõl kiderült, hogy az adó alapját szol-
gáló telekkönyv elkészültéhez már megküldték az adóhivatalhoz és a me-
gyei törvényszékhez a szükséges iratokat, így a geometriai telekkönyvet,
két darab végrehajtási jegyzõkönyvet és más iratokat.)

A földesurak kártalanítása még 1863. október 21-én sem volt meg-
felelõ módon rendezve.92 A fenti év július 17-én Kassán jegyzõkönyvbe
vették, hogy a földbirtokosok milyen teleknagyság után részesülnek kár-
pótlásban a kármentesítési alapból. A járandóságra a következõ szemé-
lyek jogosultak: Végh György, Eötvös Tamás, Darvas Imre, özvegy
Kóczán Józsefné.93

Ongai földbirtokosok állami kárpótlása 1863-ban

A telek nagyság, ami után a kárpótlás járt:

Azt, hogy a földesurak mikor kapták meg a meghatározott kárpótlási
összeget, nem tudjuk. A táblázatból látható, hogy míg 1773-ban csak 7
6/8 úrbéres telekkel rendelkeztek a jobbágyok, 1861-ben már 8 22/24
telket birtokoltak. Valószínûleg foglalások útján 1 1/4 telek került a job-
bágyok kezére 1773-tól 1861-ig terjedõ idõszakban, amit aztán sikerült
a földesurakkal is elismertetniük. Ez kb. 38 hold földet jelentett. 

A tulajdonviszonyokban a perlezárásoktól a XX. század elejéig lénye-
gi változás már nem következett be.
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Összessége a bemondott javaknak

Átalány összeg szerint 
kárpótolandó

jobbágyoknak
telke

Birtokos neve

Végh György –

4 3/24

1 28/24
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8 22/24
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4.000

Eötvös Tamás

Darvas Imre

özv. Kóczán Józsefné

Összesen

zselléreknek
száma

pengõ forint

Örökváltsági szerzõdésekbõl fenn-
maradt kárpótolandó hátralékok



III. 2. 12. A határ minõségi osztályozása 1845-ben

Az 1845-ös telekkönyv megszerkesztése elõtt május 23-án elvégezték
az ongai határ minõségi osztályozását.94 E szerint a határ nagyobb része
fekvését tekintve lapályos volt, különösen a legelõt és a réteket metszet-
ték keresztül vízerek. Földje nagyobb részt fekete, termékeny, egy része
homokos, míg egy kisebb része kavicsos, részint szikes volt. Fényes Elek
1844-bõl ezt írta Ongáról: „Határa termékeny rétjének a vízáradások
néha ártanak, erdeje nincs.”

A megvizsgált területet – termékenységtõl és minõségtõl függõen –
három osztályba sorolták. Az egyes osztályzat kiváló, a kettes osztályzat
jó, míg a hármas gyenge minõségû földet takart. Az egyes területek a kö-
vetkezõ minõsítést kapták. 

Nagynyilasok és Kavicsostó: a gesztelyi határnál vannak, eredeti-
leg rétek, de dombosságuk miatt egy részüket felszántották. 1845-ben is
jórészt szántóföldnek használták. Fekete, nyirkos földû terület. Termé-
keny, de tavasszal vízáradásoknak voltak kitéve, ezért a 2. osztályba so-
rolták. A fel nem szántott része egészséges és közepes mennyiségû füvet
hoz, idõnként kétszer kaszálható, az erek pedig csátét teremnek.

Kurucrét: nedves esztendõben szintén kétszer kaszálható, jó és kö-
zepes mennyiségû füvet terem.

Daróczi-domb: egy része rét, másik része szántóföld. A rét kétszer
kaszálható, földje mint a Nyilasoknál 2. osztályba került.

Daróczi-dombnak a nyugati és északi szélén lévõ Majorsági rétek:
nedvesebb terület, jó savanyú füvet terem. Itt található Eötvös Tamásné
rétjében egy felszántott terület, ami ritka homokos földje miatt a 3. osz-
tályba tétetett.

Szikes földek: miként a neve is mutatja a 3. osztályba került.
Patai rét: fele része hátas, fele lapályos, erekkel keresztül metszett

terület. Közepes minõségû füvet terem, de ritkán kaszálható.
Koporta: szintén rétnek lett kiadva, de nagyobb részét felszántották.

Földje 2. osztályba került, rétje mint a Nyilasoknál.
Puky rész: laposabb rész, s csak a töltésen felül szántották. A földes-

úr területe volt. Földje fekete, de vizenyõs és ezért 3. osztályba sorolta-
tott. A töltésen aluli részeket nem lehetett szántani, így rétnek és legelõ-
nek használták.

Darvas rész: földesúri birtok. A töltésen felül fekete termékeny föl-
dû, de a víz idõnként elönti, ezért 2. osztályba került. Az éren túli és a
töltés alatti részek vizenyõsebbek, ezért 3. osztályú földjei inkább rétnek
vagy legelõnek használtattak.
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Nemesek része: 1845-ben nem használták. Leginkább legelõ, de
rétnek is jó volt.

Füveskert és Kenderföldek: fekete, könnyû szántású termékeny
földû terület, 1. osztályba tartozott.

Puszta pincze-dûlõ: fekete földdel és homokkal kevert földû termé-
keny, 1. osztályba került terület, kivéve egy kis vizenyõs területet  ami 3.
osztályú.

Mesterrét: a határ legtermékenyebb részei közé tartozott, 1. osztály-
ba tették.

Betegvölgy: a napnyugat felé esõ nagyobbik része jó minõségû, ter-
mékeny föld, az 1. osztályba tétetett, míg a hó és esõvíz átjárta rész a 3.
osztályba került.

Vermeknél való földek: részint sárga, nyirkos, részint partos, egy
része pedig lapályos terület. Közepes termékenységû. A 2. osztályba szá-
mították.

Sóstó és a Hosszúföldek: fele része partos, fele lapályos. A partos
rész soványabb, a lapályosabb néhol szikes föld. Közepes termékenysé-
gû terület, 2-es osztályzatot kapott.

Benehalma, Királydomb és Ravaszhát: fekete, homokos vegyíté-
sû és könnyen szántható terület, következésképpen az 1. osztályba került.

Ami a legelõket illeti, ezek közül a Szérõszeg pást hátas, kevesebb
füvet termett és egy ér által keresztül volt vágva. A helység északi részén
lévõ legelõ jó, egészséges és buja füvet termett, a legjobb legelõk közé
tartozott. A Közönséges pást hátas és néhol szikes, helyenként kavi-
csos, tavaszkor ki volt téve a vízjárásoknak, de jó, egészséges füvet adott.
A falu melletti legelõ hasonló volt a Közönséges pásthoz, minthogy
azonban a marhák által megtrágyáztatott, bõvebb füvet adott.

III. 2. 13. Birtokviszonyok  1845-ben

1845-bõl ismerjük a község földkönyvét, aminek a segítségével pon-
tosan feltérképezhetjük a falu birtokviszonyait.95 Az adatok az 1845. má-
jus 1-jei állapotokat tükrözik. Az egész ongai határ 1.200 �öllel számít-
va kitett 2.051 hold és 469 �öl területet.

Ebbõl a közös pást: 579 hold 947  �öl.
Utak, utcák, hasznavehetetlen helyek: 34 hold 698  �öl.
Vizek: 19 hold 550 �öl.
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A négy földbirtokos földje összesen: 1.047 hold.
Kisbirtokosok: 33 hold 169 �öl.
Bartal János zsellér háza után: 3 hold 1.174 �öl.
Ez összesen 1.718 hold 884 �öl.

A fennmaradó 332 hold 785 �öl területen az úrbéres földek, a refor-
mátus egyház és a tanító osztoztak, amibõl a református egyház és a ta-
nító összesen kb. 22 hold földet birtokoltak. Az úrbéres földek mennyi-
sége e szerint kb. 310 hold kell, hogy legyen. Most nézzük meg, hogy
az 1845-ös urbárium adataival összevetve kijön-e ez a 310 hold.

Az urbárium alapján az úrbéres jobbágyok összesen birtokoltak 17
3/8 pozsonyi mérõre való belsõ házhelyet, 46 hold szántóföldet és 226
embervágó rétet.

Korszakunkban 1 pozsonyi mérõ Abaúj megyében kb. 600 négyszög-
öl, azaz 0,5 hold volt.  Míg 1 embervágó rét abaúji átlaga 1.170 négy-
szögöl lehetett, azaz kb. 1 hold96. (Ongán valamivel több volt, mint 1200
öl egy embervágó rét.) Az urbárium alapján az úrbéres földek nagysága
ezek szerint kb. 281 hold. A különbség a 310 hold földterülethez viszo-
nyítva – mivel az urbáriumban meghatározott mértékegységek pontos ér-
tékét nem ismerjük, úgy gondolom elhanyagolható. Körülbelül tehát 29
hold föld az, aminek tulajdonjoga pontosan nem tisztázott. A továbbiak-
ban ezt a 29 hold földet az úrbéres földek közé sorolom.  (Az is elkép-
zelhetõ, hogy ez a 29 hold jobbágyok foglalása útján került az úrbéresek
kezére.)

1845-ben Onga 2.051 holdnyi területe a következõképpen oszlik
meg: 

Négy földbirtokos saját kezelésû birtoka: 51,1 % (1047 hold 946 �öl).
Úrbéres földek: 15,1 % (310 hold).
Közös pást: 28,3 % (579 hold 947 �öl).
Szabadbirtokosok  földje: 1,8 % (37 hold 143 �öl).
Utak, utcák, hasznavehetetlen helyek: 1,7 % (34 hold 698 �öl).
A tanító és a református egyház birtoka: 1,1 % (22 hold).
Vizek: 0,9 % (19 hold 550 �öl).
Összesen: 100 % (2.051 hold)
Kördiagramon ábrázolva ez a következõképpen néz ki:
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Az ongai határ felosztása 1845-ben

Onga területének fele a Darvas család, Eötvös Tamás, Puky István és
Végh György kezén volt.

A Darvas család saját kezelésû birtoka összesen 259 hold 693 �öl,
Eötvös Tamásé 465 hold 774 �öl, Puky Istváné 230 hold 315 �öl, Végh
Györgyé 92 hold 364 �öl.

A Darvas birtok felosztása, ami 12,68 %-a az ongai határnak:

A helyben lakó Darvas család belsõ házhelyéhez tartozott a
Dálnoki ház, 2 kocsma, a pálinkafõzõ, cselédház, pusztai csûr, kert,
Batsó ház és a Vám.
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allódium

belsõ
házhely

11 hold 435 �öl 8 hold 708 �öl
19 hold 

1.143 �öl

+

+

=

=

szántó-
föld

178 hold 7/8 �öl 22 hold 1/8 �öl 201 hold+ =

rét 21 hold 4/8 �öl 17 hold 1/8 �öl 38 hold 5/8 �öl+ =

összesen
211 hold 
885 �öl

47 hold 
1.008 �öl

259 hold 
693 �öl

+ =

udvari 
zselléreknek 
kiosztott föld

összesen

4 földbirtokos saját kezelésû birtoka 51,1%

vizek 0,9%

református egyház birtoka 1,1%

utak, utcák, hasznavehetetlen helyek 1,7%

nemesi kisbirtokosok által birtokolt 1,8%

úrbéres földek 15,1%

közös pást 28,3%



A szántóföldek elsõ nyomásban a Benehalmán, Királydombnál,
Hosszúföldeknél, Ravaszháton voltak megtalálhatók, a 2. nyomásban a
Sóstónál, Vermeknek való földeknél, a Betegvölgyben, a Mesterréten és
a Puszta pince-dûlõnél.

A rétek egy részét  felszántották és szántóföldeknek használták
(Koporta, Kuruty rét). Igazi kaszálók a Daróczi-domb és a Kuruty rétnél
voltak.

A Darvas családnak 20 udvari zsellére volt, mindegyiküknek volt ház-
helye, kettõ kivételével szántóföldje, kenderföldje, s három fõ kivételével
rétje. A zsellérek birtokainak kiterjedése fejenként 1.718 �öl és 4.663
�öl (kb. 1,5-3,5 hold) között mozgott. Fejenként átlag 2,4 hold földdel
rendelkeztek. 

Onga legnagyobb földbirtokosa Eötvös Tamás volt.

Eötvös Tamás birtoka, 
ami 22,7 %-át tette ki az ongai határnak:

Szántóföldjeibõl 2.030 �öl volt a kenderföldje, bár a ténylegesen ken-
der termesztésére használt földterület kb. 1 holdat tett ki.

Eötvös Tamás nem a faluban, hanem Bereg megyében Zsujtán lakott,
mégis kétszer akkora beltelekkel rendelkezett, mint az itt lakó Darvas
család. Ide tartozott a cselédház, udvar, kert, kocsma, a juhász háza. 26
udvari zsellérje volt, akik közül 11 fõ csak házhellyel rendelkezett. A leg-
nagyobb zsellérbirtok 5,5 holdas volt. Eötvös Tamás zsellérjei átlagban
kb. 1,6 hold földet birtokoltak nagy egyéni különbségekkel.
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allódium

belsõ
házhely

24 hold 73 �öl 941.001 �öl 3.341.074 �öl

+

+

=

=

szántó-
föld

235 hold 4/8 �öl 20 hold 1/8 �öl 255 hold 5/8 �öl+ =

rét 169 hold 7 hold 1/8 �öl 176 hold 5/8 �öl+ =

összesen
428 hold 
673 �öl

37 hold 101 �öl
465 hold 
774 �öl

+ =

udvari 
zselléreknek 
kiosztott föld

összesen



Puky István birtoka, 
ami  Onga területének 11,25 %-át tette ki:

Puky Istvánnak 21 udvari zsellérje volt, akik közül a legtöbb földdel –
közel 8 holddal – Vintze István rendelkezett. A zsellérek fejenként átlag
2 hold földet birtokoltak.

Végh György birtoka, ami Onga területének 4,47 %-a:

Belsõ telke: 3 hold 814 �öl
Szántóföld: 54 hold 12 �öl
Rét: 34 hold 7 �öl
Összesen: 91 hold 833 �öl
Neki nem volt zsellérje.

A négy földesúr birtokából a zsellérek 128,5 hold területet használ-
tak.  Ez a földesúri birtokok 12,26 %-a. A Darvas birtok 18,4 %-a, Eöt-
vös Tamás birtokának 7,9 %-a, Puky Istvánnak pedig 18,7 %-a lett ki-
osztva a zsellérek között. A földesurak allódiuma a Végh Györgyével
együtt 919,5 holdat tett ki. Ha mûvelési ágak szerint felosztjuk ezt a te-
rületet a következõ adatokat kapjuk: beltelek: 48,5 hold, szántóföld:
625,5 hold, rét: 245,5 hold.

Ismerünk 7 nemesi kisbirtokost is. Õk összesen 1 hold 769 �öl bel-
sõ telekkel, 28 hold 450 �öl szántófölddel, 3 hold 150 �öl réttel ren-
delkeztek. Ez összesen 33 hold 169 �ölnyi terület. Név szerint a neme-
si kisbirtokosok: Vadászi Nagy János, Kántor István, Négyesi András,
Görgei Mihály, Négyesi Sámuel, Gyõri Ferenc és Görgei András. A leg-
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allódium

belsõ
házhely

9 hold 566 �öl 84.530 �öl 1.741.099 �öl

+

+

=

=

szántó-
föld

156 hold 5/8 �öl 28 hold 5/8 �öl 185 hold 2/8 �öl+ =

rét 20 hold 7/8 �öl 6 hold 2/8 �öl 27 hold 1/8 �öl+ =

összesen
186 hold 
1.166 �öl

43 hold 380 �öl
230 hold 
315 �öl

+ =

udvari 
zselléreknek 
kiosztott föld

összesen



nagyobb birtokkal Vadászi Nagy János rendelkezett, neki kb. 9 holdja
volt, míg Görgei Andrásnak saját háza sem volt, õ csak 1,3 hold szán-
tóföldet birtokolt. Az Ongán élõ kisnemesek átlag kb. 4,5 hold föld bir-
tokosai voltak.

A volt plébános, Bartal János úr zsellérháza után az akkori birtokos,
Bûdi András birtoka külön volt feltüntetve. Õ összesen 3 hold 1.174�öl
földdel rendelkezett. Belsõ telke 424 �öl, szántóföldje 2 hold 6/8 �öl,
rétje 7/8 �öl. (Ez a birtok diagramban a kisbirtokosok közé lett szá-
molva.)

Az egyházi javak kitettek valamivel több mint 22 holdnyi területet.
Ezen terület a következõkbõl áll:

– Parókiális föld 3 nyomásban: Ravaszlyuk: 7.006 �öl, 
Sóstó: 7.080 �öl, Betegvölgy: 8.020 �öl.

– Kenderföld, az iskola rectoréval együtt: 1.800 �öl.
– Parókia és iskola területe: 657 �öl.
– Kertecske – régen Udvari István kertje – melynek hossza 11, széles-

sége 12 öl, amit a pap és a tanító egyformán használtak.
– Szõlõ (?).
– 3 vékás szántóföld, de amelyre rendszerint egy egész köbölt vetet-

tek, amelyet 1808. évben adott Daróczy Nagy István
(A parókiális rét kaszálása,  a széna behordása a község feladata volt.

Az õszi vetéshez a magot – 6 vékát – szintén a helység lakosainak kellett
biztosítani, illetve elvetni. Ezt a legrégibb jegyzõkönyvekbõl írták át.) A
falu 3 kaszást is adott a református egyháznak. Ez gyakorlatilag 3 szekér
szénára való rétet jelentett. 

Az úrbéres jobbágyok által birtokolt területbõl a két 3/4 telkes gazda
kb. 24 hold földdel rendelkezett, míg az 1/8 telkes gazdáknak kb. 5
holdnyi földjük volt fejenként.

Gyakorlatilag ha mindent – az úrbéres földeket is – összevetünk, ak-
kor 1845-ben Ongán a határt a következõképpen oszthatjuk fel mûvelé-
si ágak szerint:

Szántóföld: 795 hold =   38,7 %.
Rét: 535 hold =   26,0 %.
Belsõ telek: 87 hold =   4,3 %.
Közös pást: 580 hold =   28,3 %.
Utak, hasznavehetetlen 
helyek: 35 hold =    1,7 %.
Vizek: 19 hold =    1,0 %.
Összesen: 2.051 hold = 100,0 %.
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A határ felosztása 1845-ben mûvelési ágak szerint

Látható, hogy a rét és legelõ együtt több mint a felét adta az ongai
határnak. Ez azt mutatja, hogy az állattartásnak még mindig jelentõs sze-
repe volt a falu életében. Ha megnézzük az úrbéresek, zsellérek és kivált-
ságosok birtokának mûvelési ágak szerinti megoszlását, még inkább kitû-
nik, hogy milyen fontos szerepe volt a réteknek, legelõknek. 3,6-szer
volt nagyobb a rét az úrbéres szántóföldeknél!

A földesúri allódiumokban ezzel szemben a szántóföld területe volt a
meghatározó. Az allódium 68,03 %-át tette ki, szemben a 26,69 %-os
rét aránnyal. A megélhetés alapja tehát más volt a földesúr, az úrbéres
és zsellér birtokon.

Úrbéresek, zsellérek, kiváltságosok birtokának
mûvelési ágak szerinti megoszlása 1845-bõl
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szántó 38,7%

rét 26%

legelõ 28,3%

belsõ telek 4,3%

utak 1,7%

vizek 1%

beltelek 3,14% szántó 20,63%

rét 76,23%



Az allódiumok mûvelési ágak szerinti felosztása 1845-ben

III. 2. 14. Birtokviszonyok  1858-ban

A XIX. század 2. felében a tagosítási perek lezárása után új földkönyvet
készítettek Ongán, ami a birtokviszonyokban lezajló változásokat rögzítet-
te. Sajnos azonban ez nem maradt ránk. Ismerjük azonban az 1858-as te-
lekkönyvet, ami – bár több helyen késõbb módosították – alapjául szolgál-
hat a XIX. század utolsó évtizedeinek birtokviszonyai megismeréséhez.97

Elõször nézzük meg a kiváltságosok  birtokainak területét. 
Helység: – beltelek: 0,1791 hold (az adatok a továbbiakban is hold-

ban vannak megadva),
– rét: 7,9680,
– összesen: 8,1471.

Református egyház: – templom hely: 0,065,
– szántóföld: 1,2881,
– összesen: 1,3331.

Lelkész: – beltelek: 0,49,
– szántóföld: 13,805,
– rét: 5,924,
– összesen: 20,219.

Tanító: – beltelek: 0,3216,
– szántóföld: 4,0917,
– összesen: 4,4133.

140

szántóföld 68,03% rét 26,69%

beltelek 5,28%



Kiváltságosok birtoka összesen: – beltelek: 1,0557,
– szántóföld: 19,1848,
– rét: 13,892,
– összesen: 34,1325.

Közlegelõ: – 579 hold 947 �öl.
A további adatok telkes gazdák és zsellérek birtokára vonatkoznak.
Darvas Imre úrnak 20 úrbérese volt, akikbõl 12 fõnek 1/8 telke, míg

8 fõnek 1/12 telke volt. Ezen kívül 12 zsellér élt birtokán.
Kóczán József szintén 20 úrbéressel rendelkezett, ebbõl 12 fõ 1/8

telket bírt, a többiek 1/12-et. Zselléreinek száma 16 fõ.
Eötvös Tamásnak 30 úrbérese volt, akikbõl 16 fõnek volt 1/8 telke.

Tizennégyen 1/12  telket birtokoltak. Zselléreinek száma 20 fõ.
Végh Györgynek 3 zsellérje volt.
A földesurak összesen 70 úrbéres jobbággyal és 51 zsellérrel rendel-

keztek. Megjegyezendõ, hogy ekkor az 1/12 telket birtoklók is úrbéres
jobbágyoknak számítottak. Míg 1773 és 1845-ben 50 1/8 telekes és 2
3/4 telkes jobbággyal találkoztunk, addig 1858-ban csak 40 fõ rendel-
kezett 1/8 telekkel, 3/4 telket pedig már senki sem birtokolt. Ha az
1/12 telkes jobbágyokat a zsellérek közé soroljuk – miként a teleknagy-
ság  szerint a törvény korábban elõírta – akkor 81 zsellérrõl tudunk
1858-ban. Ez kétszer annyi, mint az 1/8 telkes gazdák száma. A telek-
aprózódás, illetve a zselléresedés ez alapján jól látható.

Az úrbéresek a telekkönyv szerint 7 6/12 telekkel rendelkeztek.
(1773-ban ez 7 6/8 volt.) Az úrbéres jobbágyok a zsellérek és kiváltsá-
gosok adatait a következõ táblázat foglalja össze:

Úrbéresek, zsellérek, kiváltságosok birtokviszonyai 1858-ban
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úrbéresek

zsellérek

kiváltságosok

összesen

Darvas Imre 9,4360

9,7954

15,2307

50,4368

50,2918

63,1644

11,723

14,598

35,836

34,4621 163,893 62,157

71,5958

74,6852

114,2311

260,5121

5,0577

6,8931

0,4447

16,1582

3,9819

–

2,1108

1,6749

–

17,9787 28,3294 15,3294

23,3267

5,5832 8,1893 12,1270 25,8995

12,5499

0,4447

62,2208

1,0557 19,1848 13,8920

53,4965 211,4072 91,9617

34,1325

356,8654

beltelek
(hold)

szántóföld
(hold)

rét
(hold)

összes birtok
(hold)

Kóczán János

Eötvös Tamás

összesen

Darvas Imre

Kóczán János

Eötvös Tamás

Végh György

összesen



Ezen felül még volt 32,9746 hold föld, aminek a birtokában voltak
Kóczán József telkes gazdái, de a földesúr ezt majorságinak tekintette.
Ezen 33 hold körül per zajlott 12 telkes gazda és Kóczán József között.

Onga határának nagyságát 1858-ból pontosan nem ismerjük. A te-
lekkönyv – hasonlóan a volt saját kezelésû nemesi birtokok nagyságához
– ezt nem írja le. 1845-ben, mint láttuk 2.051 hold volt a falu területe.
1873-ban 4.618, míg 1898-ban 4.635 katasztrális holdra növekedett a
községhez tartozó terület nagysága.98 Ez azt jelenti – ha az 1873-as adat-
tal számolunk –, hogy 28 év alatt 2,25-szeresére, azaz 2.567 holddal
nõtt a községhez tartozó föld területe! A növekedés nem képzelhetõ el
más közigazgatási területek Ongához való csatolása nélkül. Errõl azon-
ban egyenlõre nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy 1873-ban Ongához
tartozott Kemej és Újfalupuszta. 1898-ban pedig a Kakastanya, Alsóta-
nya, Felsõtanya és Mészpuszta.99 Valószínûleg ezen területek növelték
meg ilyen jelentõsen Onga határának nagyságát.

Sajnos – a hiányos adatok miatt – az 1845-öshöz hasonló, birtokvi-
szonyokat bemutató kördiagramot nem tudjuk elkészíteni. Bizonyos
összehasonlításokat azonban elvégezhetünk.

Az úrbéres földek nagyságát 281 hold körül állapítottuk meg 1845-
ben. (A vitatott 29 hold földdel ez 310 hold volt.) Ezen területen 52 úr-
béres osztozott. Ezzel szemben 1858-ban 260,5 hold föld volt 70 úrbé-
res kezén. Ha ide számítjuk a 33 hold vitatott jogállású földet, akkor  294
hold úrbéres területrõl van tudomásunk. 1845-ben  egy jobbágy átlag kb.
5,4-5,9 holdnyi területet birtokolt, addig 1858-ban csak 3,7-4,1 hold ju-
tott egy úrbéresre. Látható, hogy a kapitalizmus útjára lépõ parasztság
Ongán kevesebb földet szánthatott magának, mint amennyi a feudaliz-
mus utolsó évtizedében jobbágyként használatában volt.

Az ideiglenes szerzõdés alapján szolgáló majorsági zsellérek elõtt há-
rom út állt: 1. önerõbõl – állami kárpótlás kizárásával – megváltották ma-
gukat – Ongán nagyrészt ez történt meg –; 2. továbbra is vállalták a ma-
jorsági jobbágyság feudális állapotát; 3. akik egyikre sem voltak képesek,
illetve hajlandók, azokat elûzték földjeikrõl. (Róluk rendelkezett késõbb
az 1896-os törvény.)  Akik megváltották magukat, azok a parasztság so-
rába emelkedtek, a nagy többség viszont az agrárproletariátus népes tö-
megét szaporította. A zsellérek kezén 1858-ban összesen 62 hold föld
volt. Ez fejenként átlag 1,22 holdat jelentett, ami nagyon kevés.

Az egyházi javak – lelkész, tanító, egyház birtoka együtt – az 1845-ös
22 holdhoz képest az adományok következtében 26 holdra emelkedett.
(1861 után a református egyház birtoka újabb felajánlások révén tovább
szaporodott.) Számottevõ területet azonban ez most sem jelentett.
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Ha az úrbéresek, zsellérek és a kiváltságosok birtokát – 356,8654 hol-
dat – mûvelési ágak szerint felosztjuk, akkor a következõ kördiagramot
kapjuk a vitatott 33 hold nélkül.

Úrbéresek, zsellérek, kiváltságosok birtokának 
mûvelési ágak szerinti megoszlása 1858-ban

Ha összehasonlítjuk az 1845-ös  és 1858-as diagramot, akkor látha-
tó, hogy az úrbéres és kiváltságos birtokon 13 év alatt micsoda változás
játszódott le. A réteket fokozatosan feltörték és bevetették. A szántóföld
aránya 20,63 %-ról 59,25 %-ra nõtt. Nõtt a beltelek aránya is 3,14 %-
ról 14,99 %-ra, míg az 1845-ben nagy területet kitevõ rét mennyisége
rohamos csökkenést mutat, aránya 76,23 %-ról 25,76 %-ra változott!
Valószínû, hogy ez a folyamat nem 1858-ban kezdõdött el, hanem jóval
hamarabb. A tendencia jól látható: a rétek fokozatosan feltörésre kerül-
tek. Úgy tûnik, a megélhetési viszonyok változtak meg. Csökkent a sze-
repe az állattartásnak, ami – mint láttuk – a XVIII. század végén még fon-
tos helyet foglalt el Onga életében. Ugyancsak megszûnt a sókereskede-
lemben való ongai részvétel. Ennek ellenére a közlegelõ nagysága 1845-
höz képest gyakorlatilag nem változott meg.

Sajnos a majorsági földekrõl, azok életérõl, mûködésérõl, gazdálkodá-
sáról nemcsak 1858-ból, hanem egész korszakunkból szinte semmit sem
tudunk. Nem rendelkezünk információkkal a XIX. század második felé-
bõl a nemesi kisbirtokosokról sem. Így a birtokviszonyokról alkotott ké-
pünk egyenlõre hiányos.
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III. 2. 15. Utak, hidak, vámok

Onga három megye találkozási pontjában található. Fekvése alapján
kiemelt szerepe volt a községen keresztülhaladó utaknak, töltéseknek. A
kereskedelem fontos szerepet töltött be a falu lakóinak életében, ami
megnövelte a járható utak iránti igényeket.

A gesztelyi hídnál, Zemplén megye határánál, a Hernád-folyó elõtt
volt a vám. Itt fizették le az áthaladók a kereskedelem, az áruszállítás utá-
ni vámösszeget, amit az ongaiak  folyamatosan sérelmeztek. Többször
próbálták elérni, hogy ne kelljen fizetniük. 1791-ben úgy tûnt, törekvé-
süket siker koronázta. 1791-ben Abaúj vármegye közgyûlése felszabadí-
totta a falu lakóit a gesztelyi hídon való vám fizetése alól. Ezt a határo-
zatot megküldték Sátoraljaújhelyre, a Zemplén megyei közgyûlésnek. A
végzés ellen Zemplén tiltakozott, mondván hogy a gesztelyi földesuraság
a királytól kapta meg a vámszedés jogát és mint ilyet,  vármegyei hatá-
rozat nem semmisíthet meg. Abaúj vármegye erre újabb levélben tudat-
ta az ongaiak érveit, akik a következõkkel indokolták kérésüket: „Mi is
az Bársonyos vidékein lévõ hidakat és töltéseket jó karban tartani
kényszeríttetünk, de mégsem kényszerítjük más lakosokat vám fize-
tésére.”100 A vita végét nem ismerjük, de úgy tûnik, hogy az itt élõk to-
vábbra is kénytelenek voltak megfizetni a vámot.

Darvas Ferenc 1794. május 8-án kérte a vármegyét, hogy a Bárso-
nyos vidékén két új hidat építhessen és ezeken vámbéli privilégiumot
kapjon.101 A közgyûlés a szikszói járás alszolgabíráját, s a vármegyei föld-
mérõt küldte ki, hogy a híddal kapcsolatos kérdéseket a helyszínen meg-
vizsgálják. Az  ügy aztán felkerült a Helytartótanács elé, amely a kérés
teljesítésének feltételeként azt szabta meg, hogy az Onga-Gesztely közöt-
ti utakat és töltéseket hozzák rendbe és a továbbiakban jó karban tartsák,
mivel árvíz idején azok gyakorta nem használhatóak. Hasonló volt a vé-
leménye Borsod vármegyének is.102

Végül Darvas Ferenc megkapta az építkezésekhez, illetve a vámsze-
dési joghoz a Helytartótanács és a vármegyék hozzájárulását. 1799-ben
a szikszói járás alszolgabírája jelentette, hogy Darvas Ferenc a vármegye
kasszájába a Bársonyoson épült hidaknak a vámját, nevezetesen 95 Ft-
ot befizette.103 Ezen hidak a község keleti határában álltak. Mint vámsze-
dõ helyek a XIX. század közepéig funkcionáltak. A források idõnként a
vámnál való visszaélésekrõl szólnak. Többször elõfordult, hogy nemes
embereket is kényszerítettek a vám megfizetésére, pedig köztudott, hogy
õk ez alól fel voltak mentve. 1833-ban egy miskolci nemes, Szentgyõrgyi
József folyamodott a vármegyéhez. Szentgyõrgyi gombkötõ mesterként
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kereste kenyerét. Többek között elpanaszolta, hogy az ongai vámnál a
fogadott  szekerese – aki maga is nemesnek volt beírva az utazó levélben
–, arra lett kényszerítve, hogy vámot fizessen. Ezt visszaélésnek tartotta
Szentgyõrgyi.104 Hasonló panasszal élt 1833-ban nemes Molnár József
festõmester is. Õ így írta le az eseményeket:

„A vám hídjánál Ongán  a vámos megállított, s mutattam a pasz-
szusomat, hogy tulajdon magam szekeremen és lovamon megyek, ar-
ra azt felelte, hogy az úr társa, aki a szekeren van nem nemes ember,
és addig el nem eresztett, míg a vámot meg nem fizettem.”105

Borsod vármegye kérésére Abaúj kivizsgáltatta a vitás ügyeket. A fõ-
szolgabírát kiküldték Ongára, akinek jelentése után válaszoltak Borsod-
nak. Közölték velük, hogy az ongaiakat megintették, s tudatták velük,
hogy nemes embertõl ne szedjenek pénzt. Azonban a következõket is
hozzátették:

„Nagyságtokat, kigyelmeteket is megkeressük az iránt, hogy az ar-
ra járó mester embereit minden afféle törvénytelen tettektõl eltíltani
méltóztassanak.”106

Láthattuk, hogy a Helytartótanács a hídépítés feltételeként az Onga-
Gesztely közötti út rendbe tételét szabta ki. Korszakunkban máskor is
elõkerült ezen utak, töltések járhatatlan állapotának kérdése. 1774-ben
az Onga és Szikszó közötti töltések rendezetlen ügyérõl tudunk.107 A já-
rások egymás közt vitatkoztak, hogy kinek a kötelessége az utak rendbe-
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tétele, feljavítása. A vármegyei közgyûlés úgy határozott, hogy a járások
között igazságosan kell elosztani a költségeket. A javításhoz szükséges
hozzájárulás meghatározásához a földmérõk költség tervezetét minden
érdekelt járásnak és azok szolgabíráinak egyenlõ arányban megküldték.

1776-ból tudjuk, hogy Zemplén vármegye is segítette az Onga és
Gesztely közötti utak és töltések rendbehozatalát, mivel erre jártak „a sós
szekerek, mind pedig más kereskedõk és egyéb atyafiak Miskolcra”.
Az út korábban gyakorlatilag járhatatlan volt.108 1791-ben és 1815-ben
mindhárom érdekelt megye részt vett az utak kijavításában.109

1779-ben az ongai híd rossz állapotát emelték ki a források, aminek
következtében nehéz volt a Tokaj-Miskolc közötti közlekedés.110 A Hely-
tartótanács felszólította a vármegyét a híd állapotának kijavítására.
1788-ból hasonló problémáról értesülünk. A szolgabíró az alispánnak írt
levelet, amelyben közli, hogy a geometriával nem mentek ki Ongára,
hogy felmérjék a károkat illetve elõkészítsék a  híd felújítását.111 A tölté-
sek rossz állapota miatt az utak a gyakori vízáradások következtében
szinte járhatatlanok voltak. 1817-ben és 1820-ban a Helytartótanács
rendeletére fognak hozzá az Onga-Gesztely közötti út rendbehozatalára
az érdekelt megyék.112

Az eddigiekbõl is kitûnt, mennyire problémás volt az utak karbantar-
tása. Onga esetében a gondot az okozta, hogy Abaúj vármegye nem
érezte sajátjának legdélibb települése útjainak javítását. Úgy gondolták –
nem ok nélkül –, hogy Borsodnak és Zemplénnek több haszna van a To-
kaj-Miskolc közötti útvonalon lefolytatott kereskedelembõl. Az abaúji ke-
reskedõk – az itteni lakosokat kivéve – az Ongától északra található ke-
reskedelmi utakat használták. A probléma másik részét a Bársonyos
okozta, ami minden évben kiütött, s az árvíz idején lehetetlenné tette a
közlekedést.

1794-ben Abaúj vm. – a borsodiak kérésére – jelezte, hogy az  utak,
töltések karbantartása Onga és Gesztely között a vámbeli privilégiumot
kapott Darvas Ferenc feladata lesz. Ha kell, azért adnak némi segítséget
– írták. Borsod vármegyéhez írt levelükben ezt olvashatjuk:

„Magunk szegény lakosaira nézve, annyival szükségtelenebbnek
ítéljük lenni, mennél inkább meg vagyunk gyõzettetve az iránt, hogy
azon útnak a mi megyénknek szegény népe, valamint eddig is legke-
vesebb hasznát vette, úgy ezután is keveset vehetne... Sok közönsé-
ges út van ott, sok a munka.”113

Az abaújiak már korábban is többször felvetették, hogy mi lenne ha
Onga és Bõcs helységeket kicserélnék Aszaló mezõvárossal? Úgy gondol-
ták, hogy ez célszerû megoldás lenne, mivel az ongai út Borsodnak és
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Zemplénnek is érdeke, míg Aszaló Abaúj „közepén” tartozik mezõváros-
ként Borsodhoz. Már 1791-ben így írtak a szomszédos két vármegyének:

„Egyenlõ alázattal véghez mehetne, kívánja ezt ezen két megye,
...a jövendõ országgyûlésen ezt fel fogjuk vetni:”114

A tervbõl – más okból kifolyólag – csak az 1840-es években lesz rea-
litás.

1815-ben Borsod vármegye közgyûlésén merült fel az Onga felé épí-
tendõ új út ügye.115 Ekkor vetõdött fel Felsõzsolca és Onga közvetlen út-
tal való összekapcsolása, hogy lerövidítsék a Miskolc felé vezetõ forga-
lom idejét. Korábban a Vermektõl vezetett a Halmoktól északra találha-
tó Mester út Felsõzsolcára. Ez csatlakozott a Hegyaljáról, Tokajról jövõ
országúthoz. A zsolcaiak kérték – mivel az új út átvezetne földjeiken és
ebben az évben már bevetették azt õszi és tavaszi gabonával –, hogy az
útkijelölõ vizsgálatokat függesszék fel, amit a vármegye el is fogadott. A
munkálatokat egy évre elhalasztották, de a két vármegye együttes kül-
döttsége – Abaúj illetve Borsod – olyan határozatot hozott, miszerint a
kijelölt útvonalon többé nem változtatnak, bárkinek van is panasza ez el-
len. Úgy határoztak, hogy aki a munkálatok által károsodik, az a bíró és
a földesurak segítségével rendezze el a vitás kérdéseket. A problémát az
okozta, hogy az út Ongán áthaladva az úrbéres földek egy részét is ket-
té szelte. A viták folytatódtak, és az út sokáig nem készült el. 1836-ban
még mindig nem választották meg azt a bizottságot, ami kijelölné a két
falu közötti új utat.116 Hasonlóan nem történt semmi 1837-ben.117

1861-ben az Alsózsolca és Onga közötti út képezte a vita tárgyát. Öz-
vegy Kóczán Józsefné, született Puky Franciska sérelmezte, hogy az õ
földjeit szeli ketté és kártalanítást kért. A Budai Úrbéri Törvényszék
1861. április 10-én küldte el a Borsod megyei Úrbéri Törvényszéknek a
levelét, amelyben közölték, hogy az Alsózsolcára vezetõ út ügye nincs
benne az ongai úrbéres rendezésben, ezért a felterjesztett periratot vissza-
küldik. Az ügy kivizsgálását ezután a szolgabíró illetékességébe utalták.118

Az 1860-as úrbérrendezés lezárásakor elkészült végrehajtási határo-
zat  a következõképpen foglalkozik az utakkal, töltésekkel:

„Az úrbéresek tagjára illetõleg a határba is vezetõ út 6 öl, – az
Alsózsolcára vezetõ út az Eötvös úr kertje szögletétõl a vasútvonal in-
nensõ oldalán a földek lábánál szintén 6 öl. Az Újfaluba vezetõ út
mostani helyén és szélességében, a Csanálosra vezetõ út hasonlóan
mostani helyén 6 öl szélességben minden ... együtt jelöltessék ki. A
dûlõutak végre 2 öl szélesek legyenek. Az újfalusi puszta határán a
Felsõzsolcai határútba vivõ út végre szintén jelen minõségében meg-
hagyandó.”119
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III. 2. 16. Gazdasági adatok a század végérõl

A tagosítási perek lezajlása után gyakorlatilag nem sokat tudunk Onga
gazdaságáról. A népesség nõtt, a falu fejlõdött. Valószínû, hogy ezzel
egyenes arányban a gazdasági életre vonatkozó mutatóknak is növeked-
ni kellett. 

1895-ben a község 4.628 kat. hold területébõl a szántóföld 2.687, a
legelõ 818, a rét 745, a kertek 68, a szõlõ 1 kat. holdat tett ki. Volt még
egy 309 holdas nem termõ területe is a falunak. Nádasa, erdeje nem volt

Ugyanebben az évben az állatállomány jellemzõ adatai a következõk:
1.869 juh, 1.095 sertés, 799 szarvasmarha és 190 ló volt a faluban.120

1897-bõl hasonló adatokkal rendelkezünk Onga gazdasági életérõl.121

Az ongai határ megoszlása mûvelési ágak szerint 1897-ben

Ezen területeken 190 gazdaság osztozott, ami a 4.628 kat. holdnyi
földet a következõ módon osztotta fel:

– Saját tulajdon: 1.240 hold.
– Haszonélvezet: 20 hold.
– Haszonbéres: 3.368 hold.
Látható, hogy az ongai határ 72%-a bérleti formában volt megmûvelve.
Három gazdálkodóról rendelkezünk bõvebb információkkal.122

Guttman Dávid, Kiszely Albert és Kóczán György földbirtokosok közül
Guttman és Kiszely – bár saját tulajdonú földjük is volt – számottevõ bé-
relt területtel is rendelkeztek. Guttman özvegy Szilágyi Istvánné földjét
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bérelte. Birtokának nagysága – a bérelt földekkel együtt – 590 holdat tett
ki, amibõl 335 hold volt a szántóföld.

Kiszely Albert Kóczán Ferenc örököseitõl bérelt jelentõs nagyságú te-
rületet. Birtoka így 1.175 kat. holdra rúgott. Ebbõl 691 hold szántóföld-
je, 219 hold legelõje és 201 hold rétje volt. A XIX. század végén messze
õ gazdálkodott a legnagyobb földterületen Ongán. Sajnos a bérelt és sa-
ját tulajdonú földjeinek arányát nem ismerjük.

Kóczán Miklós birtoka 205 holdat tett ki, 127 hold szántófölddel.
Kiszely gazdaságában fontos szerepe volt az állattartásnak. 700 db

juhval 140 szarvasmarhával, 250 disznóval és 15 lóval rendelkezett. A
juh- és sertéstenyésztés a Guttman birtokon is magas fejlettségi fokot ért
el. 500 db juh, 325 sertés, 54 szarvasmarha és 12 ló jelentette a Gutt-
man gazdaság állatállományát. Kóczán György ennél szerényebb állo-
mánnyal büszkélkedhetett: 28 sertés, 40 szarvasmarha és 6 ló.

Mindhárom gazdaságra jellemzõ volt bizonyos fokú gépesítés. Loko-
mobillal, járgánnyal, erõgéppel, szecskavágóval Kiszely és Guttman is
rendelkezett. Cséplõ-szekrénye volt Kiszelynek. Vetõgépei, boronái, ros-
tái, hengerei, igás szekerei mindhárom birtokosnak megfelelõ számban
rendelkezésre álltak. Guttman 23, Kiszely 34, míg Kóczán György 5
ekét birtokolt.

A XX. század elején a Kiszely Albert bérelte földet Kóczán Ferenc
örökösei eladták. Több új birtokos megjelenése a faluban ehhez a nagy-
területû föld adás-vételhez köthetõ.

1897-ben Ongán 113 gazdasági épületrõl tudunk, ebbõl 7 volt gabo-
na- és takarmánytároló, 5 volt jégkárra biztosítva. Iparvállalat nem volt a
faluban.

Összesen 4.663 gyümölcsfa volt Ongán. Ezek fajtamegoszlása a kö-
vetkezõ:

– szilva: 1.937 db (Ez volt a legigénytelenebb gyümölcs, másrészt jó
alapanyag volt a pálinkához.)

– alma: 681
– eper-szeder: 459
– körte: 451
– meggy: 430
– cseresznye: 238
– õszibarack: 205
– dió: 134
– kajszibarack: 115
– mandula: 8
– gesztenye: 5

149



Részletes adatokkal rendelkezünk az állatállományról is. 
Igás állatok: – ló egyes: 4 – sertés: 1.095 db

kettõs: 66 – juh: 1.869
hármas: – – baromfi: 2.890 
négyes: 1 – kecske: –

– ökör kettõs: 20 – öszvér: –
– ló négyes: 27 – szamár: 4
– bivaly: 1 – méhcsaládok: 98
– öszvér és szamár: 2 – bikaborjú: 41
– tehén: 1 – üszõ, tehén: 559

– tinó, ökör: 199
– mén: 12
– kanca: 98 – herélt ló: 80

A század végére az ongai szõlõk gyakorlatilag kipusztultak. Az 1880-
as években a filoxéra vész elérte Abaújt, s ez nem kímélte az itteni tõké-
ket sem. 1873-ban 42 hektáron még 76 szõlõbirtokosa volt a falunak.
1895-re mindössze 1 hektárnyi (!) szõlõje maradt a községnek. A XX.
század elején új telepítésekkel – egyre több oltvánnyal – pótolták a ki-
pusztult tõkéket. 1913-ban már 17 hektáron volt szõlõje a falunak.

Onga 1873 elõtt sem tartozott a megye jelentõs bortermelõ falui kö-
zé, de viszonylag jó minõségû asztali borok elõállításával a helyi igények
kielégítésében fontos szerepe volt az itteni szõlõknek. A talajadottságok
nem éppen a legkedvezõbbek, de a napsütötte Nagyhegyen és Kishe-
gyen nagy szüretelésekre került sor. 1873-ban 375 akó bor termett a
községben (1 magyar akó=54,3 liter). Abaúj legjelentõsebb bortermelõi
ekkor: Aszaló (2.500 akó, 285 hektár, 535 birtokos), Szala (7.000 akó,
969 hektár, 80 birtokos), Szikszó (7.000 akó, 969 hektár, 750 birtokos)
és Alsóvadász (1.485 akó, 165 hektár, 205 birtokos).123

A XIX. század végi gazdasági jellemzõk szorosan kapcsolódnak az
1900-as évekhez. A fentebb leírt adatokból leszûrhetõ összefüggések,
következtetések, ezért a XX. század elsõ felének gazdaságtörténetének
tárgyalásakor kerülnek kifejtésre.

III. 2. 17. A zsidók

A XVIII. század elsõ felében már éltek itt zsidók. A servitori összeírá-
sok már említik õket. Legáltalánosabb foglalkozásuk a kocsmárosság
volt, de õk fõzték a pálinkát is.
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Az elsõ – név szerint ismert – zsidó lakosok egyike, Birmitz József zsi-
dó kocsmáros volt. Az õ háza és kocsmája az újfalusi molnár, Mihály Ja-
kab lakása mellett áll. A molnár háza 1787. december 3-án gondatlan-
ságból leégett, és a tûz átterjedt a zsidó kocsmáros házára is. Az esetbõl
kártérítési per lett.124 (Lásd a III. 2. 2. fejezetet.)

1787-ben 29 zsidó számláltatott meg Ongán. 1844-ben számuk 31-re,
1848-ban 63-ra nõtt. 1861-ben 50 zsidó lakossal találkozunk, míg 1890-
ben 69-en éltek a faluban. Ezek a számok a lakosság 4-6 %-át tették ki.
(1787-ben 4,1%,1844-ben 4,96%,1861-ben 4,74% és1890-ben 5,9%.)

1791 és 1842 között több évbõl ismerjük az Ongán élõ zsidók által
fizetett adó nagyságát. Ebben az idõben még sok zsidó vándorolt a fal-
vak között, de már több család letelepedett a faluban. A következõkben
ezen adatokból közlök néhányat:125

Ongai zsidók és fizetett adójuk

Év Zsidók neve Fizetett adó összege
1791 Neuvohner Ábrahám 3 Rft. 3 Kr.

Leonis Ábrahám 2 Rft. 54 Kr.
Birmitz József -

1796 Neuvohner Ábrahám 2 Rft. 24 Kr.
Isáck Jákob 3 Rft. 36 Kr.
Lasziman Ábrahám 1 Rft. 18 Kr.
Dávid József 3 Rft. 36 Kr.

1806 Neuvohner Ábrahám 5 Rft. 36 Kr.
Izsák Áron 1 Rft. 18 Kr.
Lõrincz Sámuel 1 Rft. 30 Kr.
Dávid József 6 Rft. 48 Kr.

1829 Áron Sámuel (nincsenek adatok rá)
Kandúr Sámuel
Bocher Dávid
Benjamin József
Bige Franciska

1843 Márton Sámuel (nincsenek adatok rá)
Újlaki Samu
Farsang János

Az Ongán élõ zsidókról leginkább a szikszói járás 1848-as zsidó ösz-
szeírásainak adatai alapján  rendelkezünk információval. 1848-ban 11
családból jön össze a 63 fõ, akik közül 40-en Ongán születtek (ez az On-
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gán élõ zsidók 63,5 %-a), míg 23 fõ jórészt Abaújban, illetve Zemplén-
ben és Borsodban látta meg a napvilágot. Érkeztek zsidók Heves megyé-
bõl is, akadt közöttük egy 15 éves fiú, Grünholcz András, aki Lengyelor-
szágból jött Ongára 1847-ben és koldulással kereste a kenyerét. 1848-
ban még nem volt letelepedési engedélye a faluban.

A zsidó családfõk 1849-ben a következõk: Kun Dávid, Márton Samu,
Guthman Fábián, Klein Bernáth, Veis Samu, Adler Samu, Kun József,
Neuvohner Samu, Kun Sári (férje meghalt, a gyerekek családi neve Far-
sang), Klinsberger Samu, Flesko Bernáth.

E 11 család közül 7 kocsmáros, egy borkereskedõ (Veis Samu), egy
boltos (Adler Samu), egy varrónõ (Kun Sári) és egy haszonbérlõ (Guth-
man Fábián) ismeretes. Guthman Fábián a földesurak földjének egy ré-
szét bérelte. Egy összegben kifizette a földesúrnak a föld után kialkudott
összeget, majd a zsellérektõl behajtotta a neki járó szolgáltatásokat.

Guthman a curiális földek után – az 1848-49-es események hatására
– nem kapta meg a föld után õt megilletõ járandóságokat. A forradalom
és szabadságharc leverése után ezért követelte az elmaradt tartozások tel-
jesítését.126

A vármegye 1849. november 22-én a szolgabírák által felolvastatta
azt a bírói határozatot amely számba vette, hogy ki mennyivel tartozik
Guthmannak.

17 adós tartozása: – egyenként 2/4 köböl tengeri,
– összesen 29 kéve árpa,
– összesen 48 kereszt 164 kéve rozs,
– 9 kereszt és 114 kéve búza.

13 fõnek 8-8 nap marhás robot.
3 fõnek összesen 9 nap kaszálás.
3 fõnek 3 nap terménybegyûjtés.
1 fõnek 15 nap robot.

A legnagyobb tartozása Sándor Jánosnak volt, aki 15 nap marhás –,
3 nap kaszás –, 1 nap gyûjtõ robottal, 2 kereszt rozzsal, 14 kéve búzá-
val, 6 kéve árpával és 2/4 köblös tengerivel volt Guthman adósa. A tar-
tozásokat – valószínûleg bírói foglalás útján – behajtották. Guthman Fá-
bián a legtehetõsebb zsidó volt Ongán, sõt az egész falu egyik leggazda-
gabb emberének számított.

A zsidók a század második felében is jelen voltak a településen, de eb-
ben az idõszakban nem sokat tudunk róluk. A kocsmákat továbbra is õk
üzemeltették. Külön temetõjük volt. A falu helynévanyaga sok helyütt
megõrizte emléküket (Zsidózug, Zsidóház, stb.). Antiszemita megnyilvá-
nulásokról nincs tudomásunk.
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13- Nemes Daróczy István istentelenkedésével kapcsolatos iratok

SOA. AZ. (r.a.(: 2185; 987/1787.
14. U. o.
15. Ongai zsidó kocsmáros esetének periratai 1787-89. SOA. AZ.

[r.a.]: 2185; 987 ill. 7433.
16. Abaúj-Torna vármegye katonai leírása (1780-as évek), 1993. 151. o.
17. Reformátusok összeírása Ongán 1799. (továbbiakban: Ref.ö.)

SRKL. RA. VII. 5/4 (1).
18. Ref. ö. 1804; 1808; 1818.   SRKL. RA. VII. 5/4 (4); (5); (10).
19. Magyar városok és ....i. m. 196.o. ill. Nagy Lajos, 1828. i. m.
20. Csíkvári i. m. 199. o.
21. Fényes, 1844. 124. o.
22. Ongai helvét Vall. Anyaegyháznak táblás leírása 1847-ben.

SRKL. RA. VII. 5/4 (847).
23. Magyarország községeinek és városainak népessége, az 1850.,

1857-es és 1870. években, 1984. 93. o.
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24. Ongai Református Egyház presbitériumának jegyzõkönyvei
1861-tõl (a továbbiakban: ORE. jkv.). (A jegyzõkönyvek évekre
vannak lebontva, oldalszám szerinti pontos megjelölésük nincs.)
Megtalálható: Lelkészi Hivatal Onga.

25. Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Bp. 1873.
26. Frisnyák, 1990. 59. o.
27. Magyarország története tíz kötetben 1890-1918. 7/1

Bp. Akadémiai Kiadó 1983. 403-405. o.
28. Tiszáninneni Evangélikus és Református Egyházkerület névköny-

vei 1879-1900. Sárospatak, (A Református Kollégium évente je-
lentette meg õket, de csak 16 év kiadását sikerült fellelnem.)

29. Kövér, 1982. 98. o.
30. Magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott nép-

számlálás fõbb eredményei megyék és községek szerint részletez-
ve, 1881. II. kötet. 6. o. 

31. Magyar Stat. Közl. XII. kötet Magyarország és népessége a
Pragmatica Sanctio korában 1720-21. 1896. II. rész. 3. o.

32. SOA. AZ. 364. doboz: Conscriptio individualis com. Abaúj v.
processus Szikszoinensis 1722 (Csak azokat a dolgokat tüntettem
fel a táblázatban, melyeknél értékek szerepeltek a forrásokban.)
ill. Tört-i Közl. Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából (Válo-
gatás az 1910-18. évfolyamok anyagából, 1994. Abaúji Múzeum
Baráti Körének kiadása. Szerk.: Rémiás Tibor, 152. o. (Az 1646-
os nemesi összeírás Ongán csak Csernel Györgyöt, az 1754-55.
évi Mocsáry Balázs és Szirmay Péter özvegyét említi meg.)

33. SOA. AZ. 361. és 362. doboz. Különféle összeírások együtt:
dica, taxalisták, servitorok, idõnként zsidók.

34. U. o. ill. SOA. AZ. 363. doboz. Regestrum generale: Dicatio
Locorum (Nincs minden év adata meg. 1 Rft=60 krajcár. (A házi-
adó mértéke külön csak az 1770-es évektõl van feltüntetve On-
gánál. Jól látható a táblázatban a rovásadózás 1772-es megrefor-
málása.)

35. SOA. AZ. 364. doboz. Conscriptio generalis indiv. comitatus
Abaújváriensis 1751.

36. SOA. AZ. 373. doboz. (Az 1828-as orsz. összeírás összesítõje.)
Summarium Consc. Reo. Processsus Szikszoinesis (1831)

37. SOA. AZ. I. fasc. 1057. 371. doboz
38. ORE. 1801-1860. 203-207. o.
39. OREA. 1801-1860. 231. o.
40. U. o. 242-249. illetve 415-418. o.
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41. ORE. jkv. 1863-64.
42. Gyõrffi i. m. 39. o.
43. Frisnyák i. m. 59. o.
44. U. o. 78. o.
45. Iskolalátogatási jegyzõkönyv 1852 (továbbiakban: isk. jkv.) SRKL.

RA. VII. (52)
46. ORE. jkv. 1878.
47. ORE. jkv. 1881.
48. ORE. jkv. 1886.
49. OREA. 1743-1800 220-27. lap. Sajnos ezek a lapok nagyon meg

vannak rongálódva. Teljes egészében nem olvasható el a szöveg.
50. B.-A.-Z. MLt IV. A. 501/b 3643/1826 Acta politica (Borsod

vm. nemesi közgyûlésének iratai).
51. Fényes i. m. 124. o.
52. ORE. jkv. 1861.
53. Tagosítási periratok B.-A.-Z. MLt. VII. 1/b- Onga. (továbbiak-

ban: Tag. per. ) (Más iratok, így jobbágyfelszabadítási- és tagosí-
tási periratok is ugyanitt, ugyanilyen jelzés alatt találhatóak. Kü-
lön levéltári jelzést a továbbiakban nem tüntetek fel.)

54. B.-A.-Z. MLt. VII. 1/b -Onga.
55. Az itt és a késõbbiekben felsorolt adatok egy része levéltári for-

rásokból, másik része Nagy Iván és Csoma József munkáiból ke-
rült felhasználásra. (Lásd alább az 56-os számnál.)

56. Négyessy-Szepesi család levéltárából B.-A.-Z. MLt. XIII. 14. fasc.
XXXIII. nr. 9. /1749.

57. Nagy i. m.  744. o.
58. B.-A.-Z. MLt. 14. fasc. XXXII. nr. 11. (1738 körül)
59. B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/d (Acta indicialia non protocolata)

XVII. IV. 460/1753. (A forrás nem említi a zálogbirtokosok ne-
vét, se évszámot nem közöl.) ill. SOA. AZ. 1738. fol. 185.

60. SOA. Az. 361. doboz ill. 362. doboz. i.m. összeírások ill. 363.
doboz nemesi összeírások 1771-1804. (Regesta generale:
Dicatio Locorum.)

61. Ongai Helv. Vall. Anyaegyháznak az 1847. évi december 19-ei
második táblás leírása. SRKL. RA. VII. 5/4 (47).

62. 1845-ös földkönyv Ongán B.-A.-Z. MLt. Tag. per.
63. Szabó, 1976. 237-252. o.
64. Orbán Péter levele az alispánhoz 1788. június 28. SOA. AZ.

fasc. 4845. 47. doboz.
65. Úrbérrendezés Ongán 1773. B.-A.-Z. MLt. XV. 23/a.

155



66. Taksások szerzõdéslevele Bay Józseffel 1834. október 13. B.-A.-Z.
MLt. Tag. per.

67. B.-A.-Z. MLt. 1845 -ös földkönyv i. m.
68. A Darvas családra vonatkozó adatokat különféle forrásokból

szedtem össze. Nagy, 1858. 242-247. o. illetve: Pótlék kötet,
Pest, 1868. 185. o.; Csoma, 1897. 165-168. o. ill. OREA. és
ORE. jkv. illetve az ongai ótemetõ sírjainak felírásai.

69. Csíkvári i. m. 199. o.
70. Onga község 9 kérdõpontos vizsgálata 1772. március 9. B.-A.-Z.

MLt. XV. 23/a.
71. Úrbérrendezés Ongán 1773.  B.-A.-Z. MLt. XV. 23/a.
72. Úrbáriális évenkénti vizsgálatok SOA: AZ. 1236; 1240; 1244;

1248; 1252; 1256; fasc. 389, 390-93. doboz.
73. Ongaiak levele a Helytartótanácshoz 1842. B.-A.-Z. MLt. Tag. per.
74. Abaúj vármegye levele a Helytartótanácshoz 1843. u. o. On-

gaiak level a deputationak (1844. május 30.) illetve a fõfiskális
úrnak (1844.augusztus 16.) u. o. 

75. U. o. 1844
76. U. o. 1845.
77. Református presbitérium levelei az úriszéki kiküldöttséghez és a

földbirtokosokhoz 1845 -bõl. u. o.
78. Onga 1845 -ös úrbéri tabellája u. o.
79. Onga úrbéres jobbágyainak és udvari zselléreinek egybehasonlí-

tott kimutatása 1850-bõl. u. o.
80. Zsellérek szerzõdése Bay Józseffel. 1834. október 13. u. o.
81. Bogdán István. Magyarországi hossz- és földmérték 1601-1847.

1990. 446. o.
82. Ongai földesurak levele a szolgabíróhoz 1850. augusztus 15. 

B.-A.-Z. MLt. Tag. per.
83. Zsellérek és curiális gyalog taksások tartozása 1848-50. u. o.
84. Bogdán István: Magyarországi ûr-, térfogat-, súly- és darabmérté-

kek 1874 –ig, 1991. 406-408. o.
85. Onga helység individuális conscriptioja 1845-46. SOA. AZ I.

Fasc.: 1057, 371. doboz.
86. U. o. 1848 -ból.
87. Ongai Helvét Vallású Anyaegyházának 1847. évi december 19 -

ei második táblás leírása. SRKL. RA. VII. 5/4 (47).
88. Onga helység s határában lévõ úrbériségnek szabályozás elõtti te-

lekkönyve 1863. B.-A.-Z. MLt. Tag. per.
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89. Onga helységben az 1773. évben úrbér behozatalához létezett
állapotnak, a jelen állás összehasonlítása 1856-ból. B.-A.-Z.
MLt. Tag. per.

90. Végrehajtási jegyzõkönyv 1860-ból. u. o.
91. Onga község elõljáróságának levele az alispánhoz: 1863. márci-

us 23. u. o.
92. Szalay István ügyvéd levele a vármegyéhez 1863. október 21-én

u. o.
93. Kármentesítési kimutatás 1863. július 17. u. o.
94. Abaúj vármegye úriszékének tagjai által végzett hitelesítés Ongán

1845. május 23 -án (bizonyosság levél) u. o.
95. 1845. évi földkönyv i. m.
96. Bogdán: Hossz- és földmérték i. m. 390. o. ill. 345. o.
97. 1858. évi földkönyv i. m.
98. Magyar Korona Országainak Helységnévtára.  Bp. ,1873. illetve

1898.
99. U. o. 

100. Abaúj vármegyei iratok 1791-bõl. SOA. AZ. M 267.
101. Darvas Ferencz levele a vármegyéhez 1794. SOA. AZ. fasc. 2.

nr. 9.
102. B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/e XXI. I. 13/1794.
103. Abaúj v.m. közgyûlési irata 1799. SOA. AZ. fol. 172.
104. B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/e (közgyûlési iratok) 729/1833.
105. U. o.
106. U. o. 2521 /1833.
107. U. o. 515/1774.
108. SOA. AZ. fasc. XXXIV. nr. 17. 1776 (Abaúj vm. iratai).
109. B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/e X. I. 30/1791 ill. 1413/1896.
110. SOA. AZ. fasc. XXXIV. /1799.
111. SOA. AZ. fasc. 3717. 37. doboz 1924. sz.
112. B.-A.-Z. MLt. IV.A. 501/e 1697/180 ill. 436/1817.
113. U. o. XXI. I. 28/1794.
114. U. o. X. I. 28. /1791.
115. U. o. 515. No. 202 /1815.
116. U. o. 1909/1836 ill. 1082/1836.
117. U. o. 343 /1837 ill. 1716 /1837.
118. Budai Úrbéri Törvényszék levele a Borsod m-i Úrbéri Törvény-

széknek 1861-bõl B.-A.-Z. MLt. Tag. per.
119. U. o. Végv. jkv. 1860.
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120. B.-A.-Z. m. tört. és legújabbkori adattára Miskolc, 1970 422. o.
121. Magyar Korona országainak mg-i statisztikája, 1897. I. kötet.

322. o.
122. U. o. II. kötet (Gazdacímtár) 270-71. o.
123. Földrajzi tanulmányok Dr. Frisnyák Sándor 60. születésnapja tisz-

teletére. (Észak- és Kelet- Magyarország Földr. Évkönyv I.)
Szerk.: Simon-Boros Miskolc-Nyíregyháza, 1994. 155-176. o.
Benne: Boros László: Adalékok a Szikszó csereháti borvidék
tört.-i földrajzához.

124. Ongai zsidó kocsmáros esetének periratai 1878-79. SOA. AZ. [r.
a.]: 2185; 987 ill. 7433.

125. SOA. az. 363. doboz különféle összeírások között. Ill. u. o. A
szikszói járás zsidóösszeírása 1848-ból.
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III. 3. Az ongai iskola története

III. 3. 1. Az oktatás

A XVIII. században a falusi iskolákban csak hittant és olvasást tanítot-
tak, az írás tanulásáért gyakran külön tandíjat kellett fizetni. Számtant is
csak kivételesen oktattak. A magyar közoktatásügy rendezésére 1777-
ben került sor (I. Ratio Educationis)1.  Ekkor indul meg az intézményes
tanítóképzés is. Meg kell említeni, hogy a Ratio tantervei és szervezeti
rendelkezései a protestáns iskolákra nem terjedtek ki.

1806-ban került sor a II. Ratio Educationis kiadására, amellyel szem-
ben a protestáns iskolák ismét tiltakoztak, féltve a tanügyi autonómiáju-
kat. A következõ évben õk is megpróbálták egységes koncepcióba fog-
lalni a tananyagot, iskola-szervezetet, rendtartást. A reformátusok szá-
mára 1807-ben adták ki a tiszántúli egyházkerület nevelési – oktatási
rendszerét tartalmazó Ratio Institutionist, amelyet „álmosdi Ratio”-nak is
neveznek, az elfogadó zsinat helyérõl. Összeállítója Budai Ézsiás volt.2

Ezen szabályzat a következõ módon tervezte meg az elemi iskolákat.
A kezdõ gyermekek már meglévõ két osztályához ugyanis még kettõt kí-
vánt szervezni azok számára, akik nem tanulnak tovább a latin iskolában.
A tananyag meghatározása a köznapi élet szükségleteit szolgálta. Noha
elképzelései nem mindenben valósultak meg, gyakorlatilag e rendelkezé-
sek alapján folyt az oktatás – nevelés a magyarországi református isko-
lák többségében a XIX. század közepéig. A század második felében Eöt-
vös József nevével fémjelzett 1868. évi XXXVIII. törvénycikk rakta le
Magyarországon a világi jellegû, polgári közoktatásügy alapjait.3

„Minden faluban a templom mellett iskola is legyen” – katolikus és
protestáns egyházi törvények ezt már régóta elrendelték. A katolikusok és
a protestánsok egyaránt kettõs cél érdekében szervezték falusi iskoláikat a
XIX. század elsõ felében éppen úgy, mint korábban bármikor. Egyrészt a
vallás elemeit és az erkölcsi ismereteket oktatták abból a meggondolásból,
hogy híveik vallásos emberré való nevelését már idejekorán elkezdjék,
másrészt a falusi iskola fontos volt az egyházaknak a papi utánpótlás szem-
pontjából is. Az alsópapság nagy része ugyanis paraszti sorból származott.
Ebbõl következik, hogy a falusi iskolákat vallások szerint szervezték.

Ongán – az ismerteink szerint – 1743-ban töltötték be elõször a taní-
tói hivatalt és 1903-ig 24 tanító oktatta a nebulókat az elemi iskolában.4

Iskolánk életérõl a fellelhetõ levéltári források közül különösen az is-
kolalátogatási és az egyházlátogatási jegyzõkönyvek adnak eleven képet,
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de a fontos források közé sorolhatjuk az ongai református egyház pres-
biteriumának a jegyzõkönyveit is. 

Az ongai elemi iskola a század falusi iskoláinak tipikus életét élte. Egy
tanító oktatta a „tudományokra” a gyerekeket. (Általában ott alkalmaz-
tak segédtanítót, ahol a tanító a jegyzõséget is elvállalta, illetve ahol na-
gyon magas volt a gyerekszám. Erre Ongán nem volt példa.)

Ongán 1903-ig a református egyház volt az iskola fenntartója. A falu-
ban nem lévén más iskola, a más felekezetûek a XVIII–XIX. században vé-
gig bizonyítottan részt vettek az iskolai oktatásban.5 (Például az 1743-as az
1802-es tanítói díjlevélben a nem protestánsok is hozzájárultak a tanító
béréhez.) Ez a korszakban általánosnak volt mondható más falvakban is.

Az ongai felekezeti iskolában a tanító közvetlen felettesei a reformá-
tus presbitérium tagjai voltak, akiknek feltétlen engedelmességgel tarto-
zott. Õk választották meg az iskolát felügyelõ, látogató személyeket. Kor-
szakunkban a gyerekeket végig egy-egy tanító tanította az alapvetõ is-
mertekre. Bérét, jövedelmét az egyházi fenntartóval kötött szerzõdése
határozta meg. Gyakorta elõfordult, hogy külön dotáció mellett – külö-
nösen akkor, ha a tanítói jövedelme nem fedezte létfenntartását – a kán-
tori teendõket is ellátta a templomban és vállalta a községi jegyzõi hiva-
talt. Ongán az volt az általános, hogy a tanító egyben kántor is volt a re-
formátus templomban.

III. 3. 2. Az iskola épülete (a tanítóház)

Az elsõ iskolaépületrõl keveset tudunk. A század elsõ évtizedeiben sa-
nyarú állapotát emelik ki a források. 1799-bõl azt tudjuk, hogy nincs ke-
rítése.6 1817-ben még leromlott állapotát hangsúlyozzák, míg 1820-28
között a források szerint az iskolaház jó állapotban volt, alkalmas volt fel-
adata ellátására.7 Valószínû tehát, hogy az 1810-es évek végén az épü-
letet felújították.

1832-ben is elégedettek vele, csak azt kifogásolták, hogy nincs ren-
desen felvigyázva, vagyis nem biztosított megfelelõen az õrzése.8 (Ezek
szerint a tanító lakása ekkor nem az iskolában volt.)

1850-ben is kifogástalannak tartották az iskolaházat.9

1861-ben már csinosításra szorult. Az eklézsia az egyázközösség
curatorát (gondnokát) bízta meg az iskola szépítésével, aki azt a bíró köz-
remûködésével el is végezte.10 Tudjuk, hogy a tanítónak külön háza volt,
amit igen rossz állapotok jellemeztek. Magának az eklézsia tagjainak a
munkájáról is tudunk. Õk verték a tanítóház falát.11 Még ugyanebben az
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évben az egyháztanács testületileg elment az iskolába és az év eleji szé-
pítgetés ellenére megállapította az épület kicsinységét, s felvetette – úgy
tûnik nem elõször – egy új iskola építését, és sürgõs teendõként megcsi-
náltatták az ablakokat. 1862 márciusában kiszámították, hogy az új isko-
la építéséhez 303 Ft kellene. A pénzt önkéntes adományok útján kíván-
ták elõteremteni, mégpedig oly módon, hogy a más vallásúakat is meg-
keresték, hisz az õ gyerekeik is ebben az iskolában tanultak. A jegyzõ-
könyv így fogalmaz: „Ha közös a haszonvétel, közös legyen a teher
is.„12 Májusban kijelölték az új iskola helyét, a lelkész és a tanító kertje
közötti területet, miután az elöljáróság határozatát megerõsíttették a fõ-
szolgabíróval. Az építkezés elkezdésében nagy segítséget jelentett, hogy
Darvas Imre uraság és neje, Szepessy Malvin 100 Ft-ot adott a faanyag
megvételére.

Az építkezés a nyáron jórészt befejezõdött és augusztusban már át is
adták rendeltetésének az épületet. A sors fintora, hogy mire a község
ezen új iskolával gyarapodott, ugyanazon év október 9-én éjjeli 12 óra-
kor leégett a tanítói lakás.13 A tûz okát nem tudták kideríteni. A lakóház
minden épületével – istálló, hizlaló – és a tanító szalmájával, fájával, há-
zi bútoraival, ruhájával együtt leégett. Maga a tanító épphogy mezítláb ki
tudott menekülni a tûzbõl. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az
épület biztosítva volt. (A biztosító késõbb 272 Ft 80 krajcárt fizetett ki.)
A tanítónak azonban valahol szállást kellett biztosítani. Ezt úgy oldották
meg, hogy ideiglenesen az iskolarector a tanteremben lakott, ott ahol az
oktatás is folyt.

A tanítóház építését 1863 tavaszán elkezdték, de az építkezés a gyüle-
kezet egyes tagjainak restsége miatt nehezen haladt. A presbitérium már
arra is gondolt, hogy polgári hatalommal kényszeríti ki a szorgosabb mun-
kát, holott az ellenkezett a protestáns egyház minden rendeletével.14 Az
építkezés az egyház összes pénzét felemésztette és nagyon lassan haladt
elõre. A tanító nem is volt megelégedve, mert 1864 elején távozni akart
Ongáról, de végül sikerült a gyülekezetnek itt marasztalnia. A munkálato-
kat sokban segítette Darvas Imréné, született Szepessy Malvin. Ennek el-
lenére még 1865-ben is arról olvashatunk, hogy végre „felajánlásból”
megvan a tanítóházhoz szükséges vasanyag.15 A tanító sürgette a munkát,
sõt egy udvari marhaól építését is kérte. Kívánságát jogosnak, és méltá-
nyosnak ismerték el, csak hát nem volt rá pénz, sõt az eklézsiának ekkor
nagy adóssága volt, köszönhetõen az 1863-as nagy aszálynak. A tanító-
ház végül 1865 végére felépült, de az istálló még 1866-ban sem volt kész.

A következõ adat 1874 februárjából ismert, amikor is az iskolát, mel-
léképületeivel együtt jó állapotban találták.16 1875-re már saját könyvtá-
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ra volt az iskolának, kb. 20 darab könyvvel.17 1877-ben az iskolatermet
tágasnak és célszerûnek találták. Az iskolakerítés azonban elavult, széttö-
redezett.18 1878-ban a székeket kellett kicserélni.19 1884-re „az iskola
épülete már új tetõt kíván”, sötétnek és hidegnek találtatott.20 Az eklé-
zsia úgy találta, hogy át kell alakítani. Kerék György építõmester kidol-
gozta az átalakítás tervét, de túl sokba került volna, s így a gyülekezet úgy
döntött, hogy az építéshez szükséges anyagokat maguk szerzik be, és
csak az ácsmunkát fogják mesteremberekkel elvégeztetni. A tanító kéré-
sére úgy nagyobbították meg a tantermet, hogy a kamra falát kibontot-
ták és abból vettek el területet. 1885-ben Ferenc József, az ország kirá-
lya 100 Ft-ot adott az iskola átépítésére.21 1886-ra az iskola „a kor igé-
nyei szerint megépíttetett, magas falakkal s világos ablakokkal”.22

1888-ban az iskolára – a tanító kérésére – téli ablakokat szereltek (ez
gyakorlatilag nagy fatáblák felszerelését jelentette), s elkészítettek egy
nagy kredencet, ahova a tanszereket rakták.23

Az iskolaépülethez a XIX. században többé már nem nyúltak hozzá.

III. 3. 3. A tanítók

1749 és 1903 között 24 tanító mûködött a faluban, akik közül tizen-
hármat név szerint ismerünk.
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Onga tanítói 1749-1903

1749 – 1788 ...
1789 – 1792 Nagy András
1792 – 1794 Fazekas György
1794 – 1809 Nagy András
1810 – 1811 Finkei András
1812 – 1815 Szoboszlai János
1816 – 1825 Labantcz Mihály
1826 – 1832 Batta István
1833 – P. Nagy Antal*
1842 – 1843 Sárkány Albert**
1848 P. Nagy Antal
1848 – 1849 Varga István
1850 – 1851 Egei József
1852 – 1861 Barcsa Sándor
1861 – 1870 Finkei Dániel
1870 – 1903 Csorba János

*  hivatali idejének befejezését pontosan nem tudjuk
** hivatal elkezdésének és befejezésének pontos idejét nem ismerjük

Az általam ismert elsõ tanítók egyike Fazekas György, aki egyben
a falu lelkésze is volt. Nyolc esztendei csehországi prédikátorsága után
ongai prédikátor, és tanító lett 1792-ben. Róla csak ennyit tudunk. Utó-
da, s korábban elõdje 1788-ból Nagy András, akinek Lukáts Mária volt
a felesége.24

Nagy Andrással – aki 1809-ig tölti be ezen hivatalt – idõnként elége-
detlen volt a falu. Megvádolták, hogy sokat mulatott, éjjel eljárt otthon-
ról. Szemére vetették, hogy átjavította a tanítói szerzõdésében megálla-
pított bérét. Azzal is megvádolták, hogy olyan pénzt fordított saját szük-
ségleteire, ami nem õt illette. Nevezetesen a dézsma egy részét – 13 Ft
értékben – szekerekkel behordatta az iskolába. (A dézsma az egyháznak
fizetendõ adó volt.) Negyedik vádpontként az hangzott el ellene, hogy
másnak a trágyázott földjét vetette be, nem pedig a sajátját.25

Nagy András védekezésül felhozta, hogy kevés jövedelmébõl a család-
ját nem tudja eltartani. Elismerte mulatozását, de azt majd szorgalommal
kárpótolni fogja. A szerzõdésben foglaltakat nem írta át, azt még az elõd-
je tette meg. (Az eklézsia tulajdonában lévõ szerzõdés egyik példánya bi-
zonyította az irat meghamisítását.) A szekerekkel behordatott terményt –
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vallotta – a gyülekezet javára fordította, s errõl elszámolt a fõcuratornak,
aki a számadást fel is jegyezte. Végül azzal védekezett, hogy az õ földjét
nem szántották fel, pedig az benne van a tanítói díjlevélben. Ha ezt pó-
tolják, akkor azt be fogja vetni. (1799 novemberében a szántás megtör-
tént és a földet a tanító be is vetette.)

Az ellentéteket végül a felek elrendezték. Egyik fél sem akarta törés-
re vinni a dolgot. Új szerzõdést kötöttek és a szerzõdés egyik példányát
a földesúrnak is megküldték. A vitás kérdéseket elsimították, de a tanítót
megintették.

Egy év múlva már teljes a megelégedés a tanító iránt.26 1801-ben
ugyan különös bajai miatt – hogy ez mi volt, nem tudjuk – néha elmulasz-
totta a tanítást, de ez nem látszott meg a munkáján. Feljegyezték róla,
hogy a templomi énekeket nagyon szépen tudta megtanítani a gyerekek-
kel. 1808-ig nem volt rá panasz, sõt dicsérték. Vitába keveredett azon-
ban a földesúrral, mert az szorgalmazta, hogy új rectora legyen a falunak.
Sajnos a konfliktus jellegét nem ismerjük, de 1809-ben Nagy András
vesztett. A canonica visitacióban ezt olvashatjuk: „Ezen esztendõben
elég sok hiányossággal vitte hivatalát, s bár próbálta megjobbítani ma-
gát, a földesúr aggályait elismerve elbocsátjuk Nagy Andrást.”27

1810 és 1811 között Finkei András a tanító. Szorgalmával, mûkö-
désével meg voltak elégedve, de hogy miért távozott, nem tudjuk.

1812 és 1815 között Szoboszlai János tölti be az iskola rectori szé-
két.28 1813-ban sokat betegeskedett. „Amire lehet, megtanítja a gyere-
keket” – olvashatjuk a jegyzõkönyvekben. 1815-ben elõbb megintik,
majd elbocsátják.

Labantcz Mihály következik, aki 1825-ig volt tanító Ongán.29

1819-ben megintik, ennek ellenére becsületesen végezte feladatát. Mind
erkölcsi, mind tanításbeli magatartásával meg voltak elégedve.

1826 – 1832 közötti években Batta Istvánnal találkozunk.30 Jó ta-
nítója volt az iskolának, bár nem volt elég szigorú, és ezért a tanítványok
sokszor rendetlenkedtek. Idõs ember lévén sokat betegeskedett, ezért az
eklézsia már 1830-ban új tanítót kért az esperes úrtól. Kérelmüket
1832-ben megismételték.31

1833-ban már P. Nagy Antal volt a tanító, akit nagyon szerettek
Ongán.32 Leírták róla, hogy a nagytiszteletû superintendencia rendelete
szerint tanított. Feljegyezték még, hogy a szülõket a consistorium és
gyermekeik iskoláztatására ösztönözte, s „alig találtatik olyan szülõ,
aki gyermekét ne taníttatná”. Vezette az iskolakönyvet, mindent pon-
tosan feljegyzett. Hogy meddig maradt hivatalban, nem tudjuk, de érde-
kes módon 1848-ban ismét õ Onga tanítója, és ismét közmegelégedés
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övezi. „A szorgalmas tanító mûködése által az iskola szellemi állapo-
ta ismét virágzik.”33 Újra pontosan voltak vezetve az iskolajegyzõköny-
vek. Azt is tudjuk, hogy a kiszabott könyvekbõl oktatott. 1848. június 1-
én azonban, 49 éves korában meghalt.

1842 – 43-ban Sárkány Albert a tanító.34 Vele szemben a gyüleke-
zetnek nagyon sok problémája volt. Ismerjük a gyülekezet által írt leve-
let, amelyben a következõkkel vádolták a tanítót.35 Többek között az
úton, a sárban részegen feküdt és szidalmazta azt, aki neki segíteni akart.
Más esetben kiment a szõlõhegyre és annyira leitta magát, hogy maga
erejébõl nem tudott hazamenni. Szekérrel kellett hazavinni, mivel a ku-
tyák majdnem megszaggatták. A szekéren a markába okádott, s nem
volt hajlandó felvenni sapkáját.

További vádpontok is elhangzottak. Így húsvétkor két egymást köve-
tõ napon nem átalkodott Szabó István lepecsételt borait a pincébõl kula-
csokban ellopni, s némely hordókat saját pecsétjével ellátni. (Gyakori do-
log volt, hogy akiknek nem volt saját pincéjük, közös pincében helyezték
el a borokat, s azokat úgy különböztették meg, hogy mindenki a saját pe-
csétjével látta el a hordókat és a flaskákat.)

Feleségét is megvádolták. Õ azzal keltett megbotránkozást, hogy éj-
szaka egyedül mászkált és sövényeken járt keresztül. A falu sérelmezte,
hogy a tanító sokat káromkodott. A fenti vádpontokat tartalmazó levelet
1843. április 23-án küldte el a gyülekezet az esperesnek.

1843. május 24-én Szabó István és felesége a fõcurátor úrnak küldött
levelében panaszolta el a már ismert borlopást.36 Szabó azt is közölte,
hogy a hegybírák megvizsgálták a borok minõségét, ami alapján kiderült
a tanító turpissága. Az egyházmegyei hivatal május 26-án Ongán meg-
vizsgálta az ügyet, s határozatát július 3-án nyilvánosságra hozta.37

Sárkány Albert azt elismerte, hogy megesett, hogy egyszer-kétszer le-
részegedett és hányt, de istenkáromlást nem követett el. A borlopás vád-
ját úgy próbálta cáfolni, hogy voltak olyan borok, melyek közösek voltak
és ezekre korábban együtt a testvére fiával, Sárkány Dániellel ütötték rá
pecsétjüket. Szabó ezt két tanúval cáfolta. Végül a vizsgálat a következõ-
ket állapította meg: „Sárkány Albert vétkes, ha nem is 40 icce bor el-
lopásában, mert ennyit másodmagával kétszeri pincébe menetkor –
annyival is inkább, mert nem csak bort vitt haza, hanem ürmös bors-
eprût – alig fogyaszthatott volna el! De 20 icce borban, vagy annak
árában elmarasztaltatott Szabó István részére!”38 Kötelezték a tanítót
arra is, hogy illetlen, megbotránkoztató viselkedésérõl a jövõben tegyen
le. Ha ez nem történik meg, az egyháztanács alkalmasabb és erkölcsö-
sebb tanító után fog nézni. Sárkány Albert természetesen esküvel fogad-
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ta, hogy méltó lesz a tanítói hivatalhoz, de hogy ezen esküjét sikerült-e
betartani, sajnos nem tudjuk.

1849-ben ismét olyan tanítója volt a falunak, kinek életvitele hagyott
némi kívánnivalót maga után. Varga István másfél évig tanítóskodott
Ongán.39 Iszákos, részeges, erkölcstelen és kibírhatatlan volt. Viselkedé-
se miatt megintették, megdorgálták, de ez sem használt. Az esperes úr
szidalma sem járt sikerrel, ezért 1849. november 23-án az egyházköz-
ség közgyûlésen hivatalából elmozdították.

E zavaros idõk után Debrecenben a fõiskolán tanuló harmadéves nö-
vendéket, Egei Józsefet – aki ekkor Szikszón szülei körében tartózko-
dott – hívták meg a tanítói hivatal betöltésére. Kezdetektõl elégedettek
voltak vele. „Tanítói buzgalma, ügyessége, józan, tiszta erkölcse, val-
lásossága kifogástalan.”40 1850. május 13-án az egyház gyülekezete
kérte a megyei kormányszéktõl Egei József tanítói hivatalának megerõ-
sítését. A levélbõl kiderült, hogy az új tanító az „iskolai bizonyosság le-
velét” még nem tudta bemutatni, hisz „szegény országunk kivételes ál-
lapotában a gyûlés tarthatásának a remény csillaga is elenyészõ, s a
bizonyítvány kihozatalában nem is szorgalmaskodhatott”.41

1851-ben még itt élt, és a legkitûnõbb tanítók közé sorolták. Az
1851. január 29-én kelt iskolalátogatási jegyzõkönyv pontokba szedte
érdemeit.42

„1. Amit tanít, azt maga is tökéletesen tudja, úgyhogy tanítványa-
it minden könyv nélkül elõre-hátra ki lehet kérdezni.

2. Három hét alatt a gyermekeket becsületesen bevezeti az olva-
sásba és írásba.

3. Gyönyörû hallani, hogy a gyenge elméket miképpen vezeti be
az emberi kötelességek, lélek és isteni ismeretébe.

4. Buzgólkodik hasznos könyvek szerzésében.
5. Számolásban a tanítványait a gyakorlatosság magas fokára

emelte.”
Az elégedettség ellenére a tanító jövedelmét – ez másoknál is vissza-

térõ probléma volt – rendszertelenül és hiányosan kapta meg. Ez is sze-
repet játszhatott abban, hogy 1851-ben elhagyta Ongát.

1852. január 25-én már Barcsa Sándor nevét olvashatjuk a jegyzõ-
könyvekben. Az õ munkájáról is elismerõ véleményeket ismerünk.43

1861 januárjában jegyzõnek ment el, tehát a falunak új tanító után kel-
lett nézni. (Barcsa Sándornak még hónapokig kellett küzdenie, hogy el-
maradt tanítói jövedelmét megkapja.) A presbitérium úgy határozott,
hogy a Sárospataki Tanítóképezdébõl hívnak maguknak tanítót. Márci-
usban az esperes úr megadta az engedélyt, s ezzel az engedéllyel a lel-
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kész saját fogatán maga mellé véve a gondnokot, Nagy Jánost, Sárospa-
takról az egyik legjelesebb tanítványt, Finkei Dánielt hozta Ongára.
„Reményteljes ifjú emberrel töltettük be a végpusztulásra jutott
Szent ügyét a nevelésnek.”44 Az ifjú tanítót áprilisban  az esperes úr
megerõsítette hivatalában, aki ezután nagy buzgalommal látott hozzá hi-
vatása gyakorlásához. 1862-ben  „éneklõ kart” alapított az eklézsia tag-
jaiból. Súlyos csapás volt számára, hogy ugyanebben az évben leégett a
háza. Minden személyes holmiját elvesztette. Az új tanítói ház lassan
épült – addig az iskola tantermében lakott –, és ez elkeserítette. 1864-
ben már a távozás gondolata foglalkoztatta, de még sikerült maradásra
bírni. Elégedettek voltak mûködésével. 1861. júliusában a templom fe-
detlen épületében az egész gyülekezet elragadtatással szemlélte a gyere-
kek vizsgáját. A hívõk kitûnõ feleleteket hallhattak földrajz, nyelvtan, írás
tantárgyakból. „Egyetlen nebuló sem találtatott tudatlannak.” A te-
hetséges tanító 9 év után hagyta el a községet. 1870. április 4-én Szán-
tóra ment el, egy jövedelmezõbb állás reményében.45

Csorba János a kázsmárki egyházból hívatott meg, s 1870-ben a
megye által megerõsíttetve, április 9-én foglalta el tanítói állását. Õ 33
évig töltötte be a tanítói hivatalt Ongán.46 A tanító a faluba érkezése után
elment Újfaluba Darvas Antalnéhoz, született Péchy Katalinhoz, akivel a
nevelésrõl beszélgettek. Az úrasszony az éneklés ügyének akarta meg-
nyerni az új tanítót. Ez sikerült is, és ezért egy hangáriával (kottával) aján-
dékozta meg a tanítót, „mert oly szívén viseli az éneklés ügyét”. Csor-
ba János erkölcsös, szorgalmas ember volt, becsülettel végezte munká-
ját. A korábbi tanítókhoz hasonlóan õ is betöltötte a kántori hivatalt. A
falu életében fontos kérdéseknél hallatta hangját. A tanítói jövedelmét
sokszor õ is késve kapta meg. Tevékenysége alatt – nem utolsó sorban
az õ tervei alapján – építik át az iskolát korszerûbb oktatási intézménnyé.
Az idõs Csorba Jánost az iskola államosítása után, 1903-ban az állam
nem hajlandó alkalmazni. Nyugdíjazták, de a gyülekezet, mint kántort to-
vábbra is foglalkoztatta. Ilyen minõségben halt meg 1910. január 20-án
Ongán.47

154 év alatt 24 tanító fordult meg Ongán. Voltak akik rövidebb, má-
sok hosszabb ideig viselték e nemes hivatalt. Volt köztük nagy tudású, er-
kölcsileg fedhetetlen, a gyerekeket szeretõ pedagógus, s akadt köztük
olyan is aki nem vette komolyan a hivatását, akikkel szemben idõnként
a gyülekezetnek kellett eljárni. Összességében nem sokat tudunk róluk,
de az érdemüket ez nem kisebbíti. Társadalmi presztízsük alacsony volt,
megbecsülésük itt sem volt jobb, mint másutt. Érdekes, hogy egyetlen
ongai születésû tanítóval sem találkoztunk. A társadalmi mobilitás még
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ezen az „alacsony szinten” sem mûködött Ongán. Érdemük, hogy ezen
154 év alatt az iskola közremûködésükkel – néha kisebb nehézségekkel
–, de folyamatosan ellátta feladatát, és ez nem volt kis dolog a korabeli
Magyarországon.

III. 3. 4. A tanítók jövedelme

A tanítók jövedelme nem volt egységesen szabályozva. A pedagógust a
református gyülekezet fogadta fel, idõnként a földesúr beleegyezésével és
az esperes jóváhagyásával. A tanító járandóságának mértékét a községgel
kötött kontraktusok határozták meg. Fõ jövedelemforrása a telekhaszná-
lat, valamint a falu lakóinak különféle természetbeni szolgáltatása volt.

Az elsõ iskolamesteri díjlevél - igaz, hogy csak töredékesen – 1743-
ból ismert. Teljes egészében 1802-bõl maradt ránk „oskola mesteri díjle-
vél”.48 E szerint a tanítót a következõ jövedelmek illették meg:

1. Volt egy 3 vékás kender földje. (Szomszédjai: északon a parókia,
délrõl Daróczy István és Pörge Mihály kenderföldje.)

2. 20 igásállattal (marhával) rendelkezõ gazda egyenként egy véka
rozst adott a tanítónak.

3. 22 gyalog ember fél-fél véka rozst fizetett.
4. 5 más vallású egyén fél-fél véka rozzsal tartozott.
5. 15 cseléd fél-fél véka rozst adott.
6. Fiú tanuló elsõ esztendõre fizetett egy márjást, egy véka zabot,

egy csirkét, azután ameddig iskolába járt esztendõnként fizetett
két márjást, egy véka zabot, egy csirkét.
Leány tanuló kezdettõl fogva fizetett esztendõnként két márjást,
egy véka zabot és egy csirkét.

7. Kapott 5 szekér tûzi fát.
8. Prédikációs halott után 4 garast, énekszós után 2 garast kapott.
9. A 3 uraság fizetett neki 8 köböl rozst, egy hordó bort.

10. A falu két özvegyasszonya fizetett egy-egy... (olvashatatlan)
Az 1832. március 23-ai keltezésû díjlevél ezt az 1802-es szerzõdést

tekintette alapnak.49 Nézzük meg, mi az ami változott, s mi az ami meg-
egyezett a két javadalmazásban. Itt is 3 vékás kenderföldrõl volt szó. A
szomszédjai a földnek: a parókia, Pörge Mihály, keletrõl és nyugatról a
szabad legelõ. Itt már más földje is van a tanítónak. Az alsó-, a felsõ- és
középsõ nyomásban is volt egy-egy köblös földje pontosan behatárolva,
hogy  hol található, kik a szomszédjai. (Felsõ nyomásban délrõl a prédi-
kátor földje, északról az ongai és újfalusi határ, keletrõl a Mesterrét, nyu-
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gatról a zsolcai határ. Középsõ nyomásban a Sóstónál volt a földje, míg
az alsó nyomásban a Ravaszlyuknál. Itt szomszédai délrõl Szemere Lász-
lóné asszonyság, északról a prédikátor földje, keletrõl az országút, nyu-
gatról a felsõzsolcai határ.) Ezen szántóföldeket 1816-ban a prédikátor
földjébõl hasították ki, s annak kb. 1/6-od részét tette ki.

20 marhával rendelkezõ gazda helyett most már 24 volt, 22 gyalog
ember helyett 24 fizetett ugyanannyit mint 1802-ben. Akkor zsellérek,
cselédek, más vallásúak voltak 20-an, most 40-en fizettek negyed-negyed
véka rozst.

A többi pont megegyezett az 1802-es szerzõdésben foglaltakkal. Volt
azonban két apró kivétel. Az egyik, hogy most külön belefoglalták a szer-
zõdésbe, hogy a kaszálás, betakarítás, szállítás az eklézsia dolga volt. A
vetõmagról a tanító gondoskodott. E dokumentumból tudjuk, hogy ez –
annak ellenére, hogy nem írták le – így volt 1802-ben is.

A másik változás, hogy ez a díjlevél felsorolta a három uraságot név
szerint is. Darvas Antalné adott 3 köböl gabonát, egy állag dézsma bort,
3 vékás kukorica földet és egy nyilas rétet. Puky István ugyanennyit, míg
Szemere Lászlóné 2 köböl rozst adott. A kukorica föld felszántása is az
eklézsia dolga volt, ugyanúgy mint a rétrõl a széna hazaszállítása, bár
boglyába rakásáról  már a tanítónak kellett gondoskodni.

Az egy évvel korábbi díjlevél gyakorlatilag ugyanezeket tartalmazta.50

Egy nagy különbség azonban feltûnik, nevezetesen az iskolába járó gyer-
mekek után fizetendõ díj másképp volt megállapítva.

„Gyermek aki szemre olvasna – egy márjás.
Könyv  nélkül tanulóért – két márjás.
Nagy Kátét tanulóért – három márjás.
Leány gyermekek – három márjás.
Ezeken kívül minden férfi és leány gyermekektõl egy véka életet
ad.”51

Kérdés az, hogy soknak vagy kevésnek tekinthetõ az ongai tanító jö-
vedelme. Hogy igazából véleményt mondhassunk, ahhoz a fenti jövedel-
meket összesítve, pénzértékben kellene kifejeznünk. Ehhez – szeren-
csénkre – segítséget nyújt 1810-bõl Finkei András tanító jövedelemtáb-
lázata, ahol pénzértékekkel is találkozunk.52 Az iskolamester éves bevé-
tele a következõ (Az adatokat maga a tanító jegyezte le.)  

1. 13 köböl õszi élet (valószínûleg rozs). 1 köböl ára 8 Ft; tehát össze-
sen 104 Ft. Ezt az eklézsia tagjai fizették, mivel akkor még nem
volt szántóföldje a tanítónak.

2. Gyermekek tanításáért 6 köböl zab, amit pénzben kapott meg, 
4 Ft-tal számolva ez 24 Ft.
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3. 5 szekér fa, melynek értéke összesen 15 Ft.
4. 2 véka kenderföld, ami kb. 2 Ft összértéket adott.
5. Gyermekek tandíjáért beszedett összeg 10 Ft.
6. Halott temetésébõl bejött mintegy 1 Ft.
A jövedelem így összesen 156 Ft. Ebbõl levonva a különbözõ restanciá-

kat, a tanító évi díja 1810-ben 102 Ft. Ez a jövedelem késõbb valamelyest
növekedett, például a kapott földek következtében. Ha ezt az összeget össze-
hasonlítjuk a korszak más településein mûködõ tanítók fizetésével, akkor azt
mondhatjuk, hogy Ongán alacsony volt a rector jövedelme. (Jó tanítói kere-
set volt ezekben az években például Verpeléten (313 Ft), Makláron (228 Ft),
Gyöngyöspüspökin (235 Ft), Viszneken (229 Ft). Ezek az összegek is az egy-
házlátogatási jegyzõkönyvek természetbeni és pénzbeli juttatásainak forintra
átszámított értékét fejezik ki. Jó jövedelme volt a sarudi tanítónak is: 57 Ft
készpénzt, azon felül 16 kocsi szénát, 7 öl fát, 122 pozsonyi mérõ (egy po-
zsonyi mérõ 62,5 mai liter) rozst és 50 pozsonyi mérõ árpát kapott.)53 Az
ongai tanító tehát a XIX. század elsõ felében nem volt túlfizetve. Alacsony
jövedelmét sem kapta meg pontosan. Az is elõfordult, hogy a tanító illet-
ményföldjeinek hozama egyes években bizony nem érte el a kontraktusban
jelzett pénzértékeket. A természetbeni szolgáltatásokat pedig a falusiak –
sokszor szegénységük miatt – késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítet-
ték, s gyakran végezték vonakodva a rájuk kirótt munkát a tanítói földeken.

A század második felérõl kevés az információnk. Az ongai reformá-
tus egyház népgyûléseinek 1861-es jegyzõkönyve a tanító birtokának
nagyságáról tudósít bennünket. E szerint beltelke 308 �öl, kertje 78 �öl,
külbirtoka 25.200 �öl volt.

1875-ben új lelkészi és tanítói díjlevelet készítettek, de ez nem maradt
fenn. 1896-ból ismerjük ismét a tanítói díjlevelet.54 E szerint a követke-
zõ jövedelmekkel rendelkezett a tanító:

1. 16 katasztrális hold szántóföld évi haszonbére: 200 Ft. Ezt az
összeget négy részletben fizették ki 50 Ft-onként, október, január,
április és július 1-jén.

2. A földesuraktól kapott 6 köböl gabonát, a hívektõl 16 köbölt, va-
gyis összesen 22 köböl gabonát, ami pénzzé átszámolva 10 évi pi-
aci ár szerint 6 forintjával kitett összesen 132 Ft-ot.

3. A tandíj 60 református után egyenként 1 véka zab, egy csirke és 25
krajcár, amely pénzértékben felszámítva, a zab vékáját 80 krajcár-
ban, a csirkéjét 25 krajcárban megállapítva, összesen 78 Ft-ot tett ki.

4. Más vallású tanítvány után a tandíj 3 Ft. Tíz évi számítás szerint fel
lehetett venni 30 növendéket, ami 90 Ft-ra rúgott.

5. A Szemere-alapítványtól évenként 5 Ft 33 krajcár járt neki.
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6. Egy hordó bor a földesuraktól, melynek pénzértéke: 10 Ft.
7. Két öl fa pénzben számítva: 18 Ft.
8. Stóla 10 Ft.
9. Személypénz 5 Ft.
Ez összesen 554 Ft 33 krajcár. Az egész összegbõl 100 Ft volt a kán-

tori fizetése. Így tisztán a tanítói fizetés 454 Ft 33 krajcárt tett ki, ami a
századvégén nem számított  nagy jövedelemnek. Ez az összeg Csorba Já-
nos tanító 1896-os összes „fizetését” képezte. Tudjuk, hogy a korábbi
években neki is sokszor akadozott a kifizetése, sõt arról is van adatunk,
hogy ugyanebben az évben az eklézsia nem volt hajlandó kifizetni a taní-
tónak az állam által elrendelt kórpótlékát, 50 Ft-ot. A gyülekezet úgy ha-
tározott, hogy a tanító azt kérje az államtól.55

III. 3. 5. Iskolás gyerekek

A falusi iskolák tanulóinak létszámát a szülõk társadalmi helyzete és az
évszak határozta meg. Az adatokból kitûnik, hogy a szülõk többsége rend-
szerint járatta iskolába a 6-12 éves csemetéjét. Sok volt azonban a hiány-
zás. Általában télen telt meg az iskola épülete. Tavasztól azonban a csa-
ládok nagy többségében minden munkáskézre nagy szükség volt, s ilyen-
kor kiürültek az iskolapadok. A jobbágyok terhei ugyanis nem személyre
szóltak, hanem egész családjára: a földmûvelési és más munkában a férj
és a feleség, valamint a gyermekek egyaránt részt vettek. Ez viszont azzal
a következménnyel járt, hogy a jobbágyok gyermekei közül csak az járha-
tott iskolába, aki a termelésben nem volt lekötve. Ilyen gyermek termé-
szetszerûen nagyon kevés volt még télen is, tavasztól õszig viszont szinte
minden jobbágygyermek a mezõgazdaságban tevékenykedett.

Az iskolába járást a települések széttagoltsága is nehezítette. Onga kö-
rül  nem egy tanyát ismerünk, s nem volt könnyû  a gyermekeket teljes
számban mindig összegyûjteni a tanórára. Télen a szegénység, a gyerme-
kek téli öltözetének hiánya akadályozta az iskolába járást. A szorgalmi
idõszak általában októbertõl augusztusig tartott, de a falusi iskolákban a
nagy szünet idejét részletekben is ki lehetett adni, alkalmazkodva a mezei
munkákhoz. Ez így volt Ongán is. A XIX. században a jellemzõ tanulólét-
szám Ongán 40 és 60 fõ között mozgott. Az ismert adatok alapján a leg-
kevesebb tanulója az 1814-es évnek volt, nevezetesen 22. A legnagyobb
tanulói létszám 1850-bõl ismert, 99 fõ. (Ebben nem kis szerepe volt a ta-
nító, Egei József egyéniségének, aki erõteljesen szorgalmazta az iskolába
járást.) Az 1890-es iskolai anyakönyv alapján is csak 89 tanulóról tudunk.
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A mulasztásra vonatkozó adatok az iskolalátogatási jegyzõkönyvek-
ben 1827 – 52 közötti évekbõl vannak meg. Nem sok információnk van,
de ezek is megerõsítik az elõbb mondottakat. Az iskolából való nagy szá-
mú távolmaradás itt is általános volt. Korszakunkban kiemelkedik az
1842-es év, amikor a fiúk 3.825, a lányok 1.865 napot hiányoztak. Ez
összesen 5.690 nap a tanévbõl. Ebben az évben a fiúk átlag 201,3 na-
pot, a lányok 124,3 napot „lógtak”.

Az átlagos hiányzási adatok valamivel kedvezõbbek. Tanévente a fiúk
átlag 55,6, a lányok 42,8 napot voltak távol az iskolától. 1827 és 1852
között  egy tanuló évente átlag 50,19 napot nem az iskolában töltött el.
Ez a szám is magas, de ismerve az okokat, megmagyarázható. Termé-
szetesen voltak olyan esetek, amikor a gyerekek, ha akarták sem tudták
elméjüket pallérozni. Így 1852-ben a vízáradások miatt csak december
végén tudtak iskolába menni, mert a víz az iskolarészeket is elöntötte.
Máskor a tanító betegsége szólt közbe (pl. Batta István esetében, az
1830-as években). A mulasztási számok végig magasabbak a fiúknál. Ez
érthetõ, hisz õket kevésbé lehetett nélkülözni a  mezõgazdasági munkák-
nál. Sok múlott a tanítón is, aki képességeivel, adottságaival befolyásol-
ni tudta a gyerekek iskolába járásának gyakoriságát. A tanulók félévente
adtak számot tudásukról. 1861-ben a vizsga a templomban, a gyüleke-
zet elõtt zajlott le. A vizsgán általában nemcsak a tanító, hanem kiküldött
„vizsgabiztos” is részt vett. 1861-ben Jinkei József  professzor volt jelen.
Ez a júliusi vizsga a gyerekek számára jól sikerült, szép feleleteket adtak.
A hét legjobban felelõ leányt Darvas Antal 4 kendõvel és 3 szalaggal
ajándékozta meg. A legjobb fiú vizsgázó a professzortól kapott egy Új-
testamentumot. A Bedács-féle alapítvány  kamata pedig a két legjobban
tanuló fiúnak adatott ki.56

Az iskolás gyerekek feladata volt a templomi harangozás, amit gyak-
ran pontatlanul, hibásan végeztek el. A lelkész javaslatára ezért 1876-tól
egy egyházfi végezte ezt a munkát, amiért 1 köböl rozst kapott az egy-
házi magtárból.57

A tanulók vallási megoszlására az 1890-es évekbõl van konkrét ada-
tunk, de az egész században jelen vannak az iskolában a nem reformá-
tusok is. 1890-es években mindenki magyar anyanyelvû, s a 89 tanuló
vallási megoszlása a következõ:58

– református: 60 fõ (67,5 %)
– római katolikus: 19 fõ (21,4%)
– izraelita: 7 fõ (7,8 %)
– ágostai (evangélikus): 2 fõ (2,2 %)
– görög katolikus: 1 fõ (1,1 %)
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Az iskolás gyerekek kétharmadát a reformátusok, egyharmadát a más
vallásúak tették ki. A népességszám, s a község vallási megoszlás adatai
alapján valószínûleg hasonló lehetett az arány a korábbi évtizedekben is.

III. 3. 6. A tananyag

A protestáns iskolák nem voltak kötelezve országosan egységes tan-
könyvek rendszeresítésére. Egyházkerületenként újabb és újabb szerzõk
vállalkoztak tankönyvek írására. Az iskolalátogatási jegyzõkönyvek képet
adnak nekünk a „tanult tudományokról”. Az ismeretek elég szegényesek
voltak korszakunkban. Sokszor – fõleg a XIX. század elsõ felében – a ta-
nítók is csak elemi iskolát végeztek. Amit és ahogyan õk tanulták meg az
olvasást, írást és számolást, úgy tanították õk növendékeiket. Sok múlott
munkájukon. Általában külön tananyaga volt a lányoknak  és a fiúknak.
A fiúknak valamivel több volt az elsajátítandó ismeretanyag. A gyereke-
ket általában osztályokra osztották. Volt, hogy a fiúk, lányok is egy osz-
tályba kerültek, de volt, hogy külön lány illetve fiú classisokat szerveztek.
A tananyag  osztályok szerint „bõvült”.

1826-ban a tanító a következõket tanította a gyerekeknek: vallásba
való bevezetést, természeti tudományt, héber históriákat, vármegyéket,
Szent Históriát, a zsoltárokból a csillagos verseket, énekeket, számvetést,
olvasást, írást, könyörgéseket, erkölcsi regulákat.59

A tananyag jórészt ugyanez 1827-ben és 1830-ban is. 1830-ból azt is
tudjuk, hogy a tanító az új könyvek helyett a régiekbõl tanított, mert a szü-
lõk ehhez ragaszkodtak, de a tanító elkezdte az új könyveket is alkalmaz-
ni.60 Valószínûleg ekkor váltotta fel Losontzi István Hármas Kis Tükör cí-
mû tankönyvének újra és újra átdolgozott valamelyik kiadását Kis János
1816-ban írt A-Bé-Cés könyve. 1831-ben már új könyvbõl oktatta a val-
lási ismerteket. Jól magyarázott, nyájasan bánt a gyerekekkel, egy valakit
többször is kikérdezett. Az énekeket azonban a régi módon tanította.
1834-ben a tanítandó anyag bõvült világismerettel és a tudományok sum-
májával.61 1842-ben „természettudományok” tananyaggal találkozunk.

1851-bõl részletesen le van bontva a tananyag osztályokra.62 (Köny-
nyen lehet azonban, hogy ez a tananyaglebontás nem osztályokra szólt,
hanem a különbözõ tanulmányi elõmenetelû gyerekekre.)

„Elsõ rendûek:
1. A nagy Kátéból az 58. kérdéstõl a 75-ig.
2. Rövid ásványtudományok Illés Pál után.
3. Hübner Jánostól új testamentumi történetek.
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4. Az énekes könyvbõl 66 dicséret.
5. Szükséges könyörgések.
6. A számvetés négy alsóbb nemei.

Másod rendûek:
1. A keresztény erkölcs tudományából a magunk és felebarátunk

iránt való kötelességek.
2. A vallásba való bevezetésnek második felét.
3. Hübner Jánostól Ótestamentum történetek.
4. Az énekes könyvbõl a könyörgéseket.
5. A számvetés négy alsóbb nemeit.

Harmad rendûek:
1. A vallásba való bevezetés elsõ felét.
2. A Szent Históriából a 7. és 8. szakaszt.
3. Egynehány dicséreteket.
4. A szükséges könyörgéseket.
5. A számvetésbõl az összeadást, kivonást, sokszorozást észbõl!

Negyedik rendbeliek:
1. A Szent Históriából a Szenteket.
2. Egynehány dicséreteket, könyörgéseket, számolva a fenntebbiekkel.

Ötödik rendbeliek:
1. Kis Bálint elsõ olvasójából néhány darabokat.
2. Az Arany Abéczé reguláit, könyörgéseket.
3. Számból összeadni és kivonni észbõl.

Hatod rendbeliek:
A fentebbiekket a 2. és 3. pontok szerint.
Éneklés, írás, olvasásban pedig mindannyian gyakoroltassanak ki-

ki idejéhez képest.”
A tananyag tehát még 1851-ben is igen szegényes, jórészt vallási is-

mertekbõl, írás – olvasás, éneklés, s az alapvetõ matematikai mûveletek-
bõl állt össze. Ismerjük még az 1852-es adatokat, de nem sok változást
tapasztalunk.63 Az alap ugyanaz. Az új, hogy a gyerekek tanulnak „föld-
ismeretet természeti szempontból”. Igazi változást és elõrelépést majd
csak az 1868-as Eötvös-féle népiskolai törvény hoz, amely meghatároz-
za az elemi iskolákban tanítandó tantárgyakat, a heti kötelezõ óraszámo-
kat. Ennek ongai megvalósításáról nincs adatunk.
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III. 3. 7. Az alapítványok

A XIX. században Ongán is mûködtek alapítványok, melyek anyagi-
lag segítették az oktatásban résztvevõket. Ismertes a Bedács-féle alapít-
vány, melynek alaptõkéje 20 Ft volt. Ennek kamatát a két legjobban ta-
nuló fiú tanuló kapta, miként azt 1861-ben láttuk.

1875. június 8-án Léka Szilárd hozott létre egy 100 Ft-os alapítványt,
melynek kamatjából három árva gyerek tandíját fizették ki.64

Tudunk özvegy Szemeréné, Vatay Krisztina 200 Ft-os alapítványáról,
melynek évi kamata 2/3 részben a lelkészt, 1/3 részben a tanítót illet-
te.65 1881-ben az ongai Szemere-féle birtok akkori tulajdonosa a végren-
delet ellenére beszüntette a kamatok fizetését. Az eklézsia ezt nem hagy-
ta annyiban, perre ment, mivel a végrendelet az egyház birtokában volt.
A per lefolyását sajnos nem ismerjük.66

III. 3. 8. Az iskola államosítása

A református egyház által fenntartott ongai elemi iskola államosításá-
nak kérdése már 1873-ban felvetõdött, de ekkor a gyülekezet egyértel-
mûen a felekezeti iskola fenntartása mellett foglalt állást.67 (Ekkor kezdték
meg a minisztérium által sürgetett, felnõttek iskoláztatásával kapcsolatos
kérdések megvitatását is. Hogy a dologból mi lett, nem tudjuk. Csak any-
nyi ismeretes, hogy a világítást és fûtést a bíró magára vállalta.)

Az iskola államosításának kezdete 1898. augusztus 16-án hozott
1240. sz. vármegyei határozathoz kötõdik.68 E szerint Onga nagyközség-
ben állami iskolát szándékoztak létesíteni. A helyszíni szemlén a miskol-
ci evangélikus református püspöki hatóság képviseletében Révész Kál-
mán kassai esperes lelkész jelent meg. Rajta kívül jelen volt az ongai lel-
kész, az iskolaszék elnöke, annak tagjai és a megidézett községi elöljáró-
ság. A tárgyalások sokáig elhúzódtak. A bizottság a paplakot és a bel-
telket szerette volna kialakítani állami iskolahelységnek. Ezt hajlandó volt
ugyan a református egyház az államnak átengedni, de csak 5-6.000 Ft-
ért. A tanítói lakás a kántoré maradt volna, úgyszintén az általa koráb-
ban birtokolt jövedelmek. Végül a régi iskola ment át az állam tulajdoná-
ba, de csak 1903 júniusában szûnt meg a felekezeti iskola, s szeptembe-
rétõl lett az állam az iskola fenntartója. Az egyháznak sikerült elérnie,
hogy az állam csak olyan tanítót nevezhet ki, aki a református egyház
kántori teendõit is képes ellátni. Kántori minõségben a tanító fizetését az
egyház magára vállalta.69 Az állam a régi tanítót nem volt hajlandó alkal-
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mazni és új tanítót hozott a faluba. (Vagy a kora, vagy a képesítés hiá-
nya miatt nem tartottak igényt Csorba János munkájára.) A gyülekezet
azonban Csorba Jánost kántorként 1910-ig – haláláig – továbbra is al-
kalmazta.

Az 1749-tõl felekezeti iskolaként mûködõ ongai elemi iskola történe-
te 1903-mal ezzel véget ért. Lezárult egy dicsõ fejezet az „oskola” törté-
netében, melynek legnagyobb érdeme, hogy folyamatos mûködésével
segítette Onga község lakóinak tudásbeli gyarapodását az oly sokszor
visszatérõ nehéz idõszakok ellenére is.

III. 3. Jegyzetek

1. Magyar nevelés története I., 1988. 147-158. o.
2. Mészáros István, 1968. 92-96. o.
3. Magyar Törvénytár 1868 XXXVIII.
4. Az ongai református lelkész levele 1898-ból. SRKL. D. LXXXI.

74054.
5. Az 1890-es évek elemi iskolájának anyakönyve I-VI. oszt. SRKL.

é. n. illetve ORE. jkv. 
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35. Az ongai református gyülekezet levele az esperesnek 1843. áp-

rilis 23. SRKL. RA.. VII. 5/4 (45).
36. Szabó István levele a fõcurátornak 1843. május 24. SRKL.

RA. VII. 5/4 (44).
37. Vizsgálati jegyzõkönyv 1843. július 3.  SRKL. RA. VII. 5/4 (43)
38. U. o.
39. Isk. jkv. 1849. SRKL. RA. VII. 5/4 (49).
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III. 4. A református egyház történetébõl

Az ongai református egyház története a XVI. század második felére
nyúlik vissza. Onga akkori birtokosa, Báthori András a megyében az elsõk
között tért át a református vallásra a falu lakóival együtt. Az egyház alapí-
tásának pontos idejét nem ismerjük. Az egyik legrégibb „okmány„ egy
aranyozott ezüst tányér, amely a múlt század végén az egyház ládájában
még megtalálható volt. A tányéron egy kisded és egy kéz volt látható, ami
ostyát tartott az ujjai között. Ezen metszetbõl a lelkész 1898-ban azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy az ongai egyház mindjárt a reformáció hazánk-
ban való szélesebb elterjedésekor a lelkésszel együtt tért át a református
vallásra, mert különben a pap a tányért is elvitte volna magával.1

A másik nevezetes „okmány” is közvetett. Bodrogkeresztúron 1639.
június 20-án tartott generális református gyûlésen afelett folyt a tanács-
kozás, hogy vajon a protestáns egyházat epispokális vagy presbiteriális
kormányzat illeti-e. A Tiszán inneni egyházkerület 6 procellusra oszlott.
Az ongai egyház ötödiknek volt megnevezve.2 A gyülekezet legrégebb
úrasztali edénye 1699-bõl való kehely. A jegyzõkönyvek és anyakönyvek
csak 1743-mal kezdõdnek, és állnak a kutatás szempontjából rendelke-
zésünkre. Ebbõl az évbõl már ismerjük a lelkipásztor fizetését.3 A pap
Ongán kapott:

– Minden szántóvetõtõl – ideértve a lutheránus atyafiakat is – õszi-
búzából 1 vékát és fizettek neki 16 poltúrát.

– Gyalogszeres ember õszibúzából 2 vékát, tavasziból 1 vékát, pénzé-
bõl 16 poltúrát adott.

– Szolgaember õszibúzából 1 vékát és 8 poltúrát fizetett.
– Pápista és orosz szántóvetõ 2 véka õszibúzával, fél véka tavaszival

és  8 poltúrával járult hozzá a református pap béréhez.
– Katolikus szolgalegény fél véka õszibúzát és 4 poltúrát volt köteles

adni.
– Minden prédikációs temetésért 3 márjás járt neki, míg templomban

lebonyolított esküvõért a felektõl 3-3 márjást és egy kendõt, a ház-
ban lezajlott esketésért 1 tallért kapott. A pénzbeli fizetés felét Szent
János, másik felét Szent Miklós napján kellett leróni.

– Ezen felül a parókiális szántóföldet a falunak háromszor kellett meg-
szántani, bevetni, és a learatott gabonát beszállítani. A vetõmagot a
pap adta. A vetést Szent Mihály nap táján kellett teljesíteni. A paró-
kiális rétet a lakosok kaszálták. Õk hordták be a szénát is, de a gyûj-
tés és a boglyába rakás  már a prédikátor dolga volt. Ezen felül min-
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den keresztelésért 8 poltúrát, házasulandók kihirdetéséért 4-4 pol-
túrát, komapénzként 1 poltúrát kapott. A falu 10 szekér fával is tar-
tozott papjának, amit az év elején kellett behordaniuk lelkészük ud-
varára.

A XVI. században felépített templomot a török 1588 õszén felégette.
Az ongaiak a XVIII. század közepe táján a Darvas család támogatásával
építették újjá a mai református templom elõdjét. Ezt a templomot 1782-
ben belsejében megújították.4 Az egyház számadási könyvében az e cél-
ra tett adományok és adakozók név szerint meg vannak nevezve. A gyü-
lekezet 1820 márciusában megakarta újítani és nagyobbítani a templo-
mot, illetve teljesen új parókiát akartak építeni. Ehhez kértek engedélyt
a superintendenciától.5 Ezen megújított templom 1822. augusztus 28-án
leégett. A fenti napon Darvas Antal úr béresházánál meggyulladt egy
disznóól. A nagy szélben másfél óra alatt a tûz 13 másik család házára is
átterjedt. A pap így írt az eseményekrõl: 

„Ezen házakat és lakosokat minden vagyonaikkal, ruházattyaik-
kal, és élelmekkel együtt a hamu alá temetett. Ennek a szörnyû tûz-
nek áldozattyává lett a templom is, minekutána annak fatornyából a
harangok levétettek volna. Ebbe az irtóztató tûzbe két személyek éle-
tek vesztették, az egyik özvegy Molnár Jánosné igen tisztességes és
kegyes 78 esztendõs öregasszony, a másik pedig a fent tisztelt tekin-
tetes uraság számadó kondásának kisgyermeke.”6

A templomnak csak a romladozó puszta falai maradtak meg, mely te-
tõzet nélkül a keresztény hallgatóságnak a harmadát is alig tudta ezután
befogadni. A templom újjáépítéséhez már 1822. november 4-én hozzá-
kezdtek. Az építéshez szükséges kõanyagot a legyesbányai kõbányából
hordták. A szomszéd egyházak is segédkeztek. Nevezetesen: Bõcs,
Gesztely, Csanálos, Arnót, Szikszó, Aszaló, Alsózsolca és Hernádnéme-
ti. A gyülekezet a superintendenciától is segítséget kért, s kapott. Az
építkezés 1824-tõl mégis félbemaradt, egészen 1857-ig.7 A paplak épí-
tése valamelyest jobban haladt elõre. Egy 1841-es jelentés így ír errõl:

„A parókiális udvar elejére kitett nyári napkeletre azzal a temp-
lomnak is utcának fekvõ három szobája, négy ablaka, családház –
konyha és kamrával ellátott 8 öl és 3 láb hossza, 5 öl és 1 láb külsõ
szélességû vak gerendákra, 2 kéményre épülõ, 8 láb magasságú,
alapjában terméskõbõl azontúl vályogból 2 láb szélességû fallal ra-
kandó, alól 3-4 sor zsindellyel felül gyékénnyel fedendõ paplak
építése... a helybeli tekintetes fõnemes uraság szent vallásúak iránt
viseltetõ munkás bizottságból nevezetes pénzbeli és anyagi segede-
lemmel a lakosság erejéhez mért napszámmal s munkamennyiséggel
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járulván az építéshez... s a tisztelt fõgondnokúr esmeretes buzgósága
által az egyik épület még az idén fedél alá vétettetik.”8

A templom építése érdemlegesen csak 1857-tõl folytatódott. Ekkor
kapott új tetõt zsindelybõl, mennyezetet, ajtókat, ablakokat, székeket,
padokat és két karzatot.9 A munkálatok során a templom déli külsõ falá-
ba beépítették azt a gótikus kaput, amit a XVI. századi, régi templomból
kimentettek. Az építés segítésére a Vallás és Közoktatási Minisztérium-
ból 1868-ból 400 Ft segély érkezett.10 Még ugyanebben az évben a bel-
ügyminiszter október 6-án, a 5610. sz. alatt kelt átiratában tudatta, hogy
az ongai református egyházközösségnek temploma építésére, költség-
pótlására 6 hónapi könyöradomány-gyûjtést engedélyezett.11

Az egyházi jegyzõkönyvek folyamatosan tájékoztatnak minket az ön-
kéntes adományokról, amelyek segítették a munkálatokat, bár a felaján-
lott összegek behajtása nem ment könnyen. Így pl. 1862-ben még a két
évvel azelõtti adományok begyûjtése jelentette a fõ gondot. Sokszor kény-
szerrel kellett elérni a felajánlások teljesítését. 1862-ben így készültek el
a templom székei, így javították ki a vihar által megrongált zsindelytetõt.12

1866-ban az 1862-ben elhasadt – 75 font súlyú – harang visszakerült
az eklézsiához. Ebbõl készítették az új harangot, ami két mázsát nyomott
(kb. 90 kg). A különbözetet adakozásokból fedezték. 1866. december 31-
én megérkezett az új harang Pestrõl, melyet Walter harangöntõ mester
készített. A haranghoz hozzá kellett igazítani a haranglábat, ezért csak
1867. január 6-án húzatott meg a új harang, amit ekkor felszenteltek. Sú-
lya 218 font volt, összértéke pedig 239 Ft 10 krajcár.13 Ebbõl 48 Ft 75
krajcárt fedezett a régi harang. A településnek volt egy kisebb harangja
is, amit még 1806-ban öntöttek. Annak értéke 98 Ft-ot tett ki 1898-
ban.14

1869-ben 126 Ft kölcsönt vett fel a gyülekezet a templom építésére.
Ebbõl 1870-ben 61 Ft 53 krajcárt tudtak törleszteni. A fenti években az
egyházi bevétel 1.756 Ft 24 krajcár volt, míg a kiadás 1.694 Ft 41 kraj-
cár. A különbözetet fordították a kölcsön törlesztésére.15

A teplom hiányait kívül-belül 1876-ra szüntették meg. A falakat fehér-
re meszelték. Ugyanebben az évben szüntették meg azt a szokást, hogy
a gyerekek harangozzanak. 1882-ben toronyépítési alapot szervetek, de
a templom tornya csak 1904-re készült el a nyugati homlokzat elõtt.16

A református egyház és gyülekezet nagyon fontos szerepet töltött be
a falu XVIII–XIX. századi életében. Többek között az iskola fenntartója
és mûködtetõje volt egészen 1903-ig. A templom volt a falu életének
egyik központja. Gyakran tartották itt az iskolás tanulók vizsgáját, így pl.
1861-ben. A református gyülekezet segített úrrá lenni a természeti ka-
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tasztrófák okozta pusztulásokon. Az 1863-as nagy aszály után egyházi
magtárt állítottak fel a tartalék élelem tárolására. Segítették a Bársonyos
vizének szabályozását, felügyelték a falu lakóinak erkölcsi életét.

1780-94 között  fennmaradt azok neve, akiket a ref. gyülekezet meg-
intett, megdorgált vagy megkövetett. (A követés az eklézsia legsúlyosabb
megszégyenítõ büntetésének számított az erkölcsi vétségek esetén.) Kö-
zel harminc ügyet jegyeztek fel a papok: Helméczi Dákó István, illetve
Fazekas György. Hadd említsek meg egy-két konkrét esetet. 1781-ben
Végh Jánost intik meg, mivel búzát lopott a malomból. Ugyanezen év-
ben Ceglédi Istvánt szintén lopásért, illetve káromkodásért marasztalja el
a gyülekezet. 1783-ban az egyháztanácsi gyûlésrõl így írtak:

„Ilyen végzést tettünk; hogy mivel a lányok közül némely rossz ne-
velésû lányok nem gondolván sem fenyítékkel, sem szép szóval, sem
emberséggel; a korcsmában való táncolásokkal sok botránkozásokat
csinálnak. Végeztetett ezért, hogy az ilyeneknek korbácsok légyen
büntetések.”

Gyakori volt a paráznaságért való intés, követés. Többek között 1780-
ban Tebernainé Betse Mária, 1781-ben Zajácz Kata, 1782-ben Berecz
Zsuzsi, Kakas Boris, 1783-ban nemes Kántor Jánost ítélték eklézsia kö-
vetésre. 1783-ban Czipány Horváth András feleségét tiltotta el az úrva-
csorától a gyülekezet. Az asszony az ura helyett a pálinkafõzõ zsidó le-
génnyel hált, amit a férj megtudott. Czipány jól elverte a legényt, mire az
kivallotta, hogy a paráznaságban az asszony a ludas a „világ szégyenére.”
A feleséget a templomban megszégyenítették.

1786-ban azon királyi parancs Ongára is megérkezett, amely az egy-
házkövetést tilalmazza. Ennek azonban nem lett foganatja. Ongán a re-
formátus gyülekezet továbbra is büntette az erkölcsi vétségeket. 1787-
ben nemes Kántor Jánost és Hejczei Istvánt ítélik el, mert Darvas József-
tõl lopott.

1787-ben egy eset azt mutatja, hogy nem mindig érte el célját az egy-
házi dorgálás. Nagy Gergely és felesége Vas Maris, akiket tolvajkodáso-
kért, veszekedésekért, átkozódásokért akartak a gyülekezet színe elé ci-
tálni, sehogy se mentek el. A forrásunk így ír errõl: „Annyira megkemé-
nyítették magukat, hogy... mint pogány olyannak declaráljuk, tartjuk
(õket) és sokáig eklézsia szolgálatunkat nékik nem adjuk, mind az
ideig meg jobbítását nem tapasztaljuk.”

Ez gyakorlatilag kiközösítést jelentett.
A XIX. században is megmaradt a gyülekezet erkölcsi felügyelõ tevé-

kenysége. 1862-ben pl. Berecz Mihályt és feleségét Vincze Zsuzsát bé-
kítgették.17
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A lakosok vallási életét rendszeresen felülvizsgálták. Az egyházlátoga-
tási jegyzõkönyvekben általában elégedett megállapításokat olvashatunk.
Az 1833-as canonica visitatioban ezt írták le a presbitérium erkölcsfel-
ügyelõ tevékenységérõl: 

„A consistórium 12, hittel szolgáló személyekbõl áll, kik mindnyá-
jan jó erkölcsû, érdemes magaviseletû emberek, és a nép elõtt az er-
kölcsökbe jó példa adással mennek elõ, a lehetõ hibákat s erkölcsö-
ket behunyt szemmel el nem nézik, hanem azokat megfedik, megin-
tik és a tiszta erkölcsnek, s az isten dicsõségére ennek megnyerni kí-
vánják.”18

A református egyház birtokának nagyságáról a birtokviszonyok tagla-
lásakor már szóltam. Itt csak azt emelném ki, hogy a gyülekezet rendel-
kezett saját szõlõvel. Többek között a misebort biztosították ennek mû-
velésébõl. A jegyzõkönyvekbõl úgy tûnik, igazából sohasem tudták meg-
felelõen megoldani a szõlõ mûvelését. A hozzá nem értés, az érdektelen-
ség – mindig más-más kapálta – következtében a szõlõ keveset termett.
Többször felvetették eladását. Máskor a filoxéra pusztította, mint 1892-
ben, vagy a jég verte el a termést, mint 1881-ben. A szõlõ koloncnak
tûnt a református egyház nyakán, amitõl mégsem mertek megválni.

Az 1740-es évektõl a falunak 27 lelkésze volt. Kezdetben gyorsan vál-
tották egymást. Elõfordult, hogy hónapokig nem volt papja a falunak.
Sokszor a település nem akarta elfogadni az ide küldött lelkészt. (Sajnos
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a források nem adnak magyarázatot arra, hogy a község miért nem fo-
gadott el bizonyos papokat.) Így 1750-ben a gyülekezet Magyódi uram
ellen emelt kifogást, aki Kisgyõrbõl érkezett volna ide. Az esetrõl a zsol-
cai Vay Ábrahám és Õri Fülöp Pál esperes levelezésébõl tudunk. Az es-
peres Vay komája volt. Vay Ábrahámnak az ongai Mocsáry Balázs volt a
nagybátyja, aki ez idõ tájt súlyos betegen feküdt és közel állt a halálhoz.
Vay jórészt az érte megmutatkozó aggodalma miatt – ha meghalna, ki te-
metné el – járt közben az esperes és a gyülekezet közötti pap vitában.19

A fent nevezett papot a gyülekezet nem tartotta alkalmasnak feladata el-
látására, míg az esperes más személyt nem akart Ongára küldeni. Ha-
sonló eset máskor is elõfordult. Vay így ír errõl 1750. március 12-én:

„...levelét tegnapi hazaérkezésemmel vettem. Pok uram Csaná-
losra adattatásán elcsudálkozom, okát az midõn Isten szemben jut-
tat barátságosan megmondom. Ongaiakat bizony szánom, mert min-
denkor oly nagy galibával jutnak prédikátorhoz. Jut eszembe midõn
tiszteletes Kisiri uramat néhai tiszteletes Szentgyörgyi úr onnan ki-
vette, annak utána majd fél esztendeig nem adott nékik prédikátort,
csak olyanok oblatiojával gyötörte õket, az kiket az helyes okoskodás
be venniek nékik, nem engedett; mostan is látom hasonló bajra ju-
tottak; kéresek nem hallgattatik meg...”20

Az esperes válaszleveleibõl kitûnik, hogy Vay közbenjárásának nem
volt foganatja. A XVIII. század végén a lelkészi hivatal betöltése már nem
okozott ennyi problémát.

A név szerint ismert papok közül ki kell emelni a következõket. A neve-
zetesebbek közé tartozott Bartal János, aki negyven évig és Atányi Mihály,
aki tizenhat évig volt lelkész Ongán. Veres Tamás 1857-tõl 1905-ig töltöt-
te be e nemes hivatalt. Õt 1906-tól Kovács István követte. A lelkészek kö-
zül a legnagyobb tudású Fazekas György volt, aki 1792-ben Ongáról
Csehországba távozott, s ott superintendensi hivatalt viselt. Ki kell emelni
még Dakó István nevét, aki különösen híres farsangokat szervezett a falu-
ban, és verseket is írt. Egyik ránk maradt, 1787-ben írt verse így szól:

„Ha mikor a ló szük kedves a szamár is.
Bor nélkül a farsang, illy szüken jár már is.
Hátha a kenyér is drágább talál lenni
Egy menyegzõ sem lész nem lévén mit enni.

Juno köti egyben az újj házasokat
Õ sok német sógort csinál ‘s magyarokat.
De csak úgy ha Bakhus és Céres dolgoznak
a lakodalomra bõven adakoznak.”21
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A község név szerint ismert református lelkészei 
az 1740-es évektõl 1906-ig22

Kisiri ... (?)
Megyaszai János (1740-es évek elejéig)
Erdélyi János (?-1746-ig)
Bényei György (1746-1747)
Bendé András (1747-1749)
Tsay  Sámuel (1749-50)
Szakolcai András (1750-51)
Göböly István (1751-52)
Sebõk Péter (1752-53)
Ináncsi Mihály (1753-58)
Kovács Mihály (1758-60)
Kérész István (1860-62)
Mukutsi Antal (1862)
Marasi András (1862-64)
Parcsik Sallai Pál (1864-68)
Sárai Sámuel (1868-72)
Kertész Gergely (1872-77)
Csonka János (1777-1780) Sályból jött és Híd-

végre távozott
Helmeczi Dákó István (1780-1792) Bábonyból jött
Fazekas György (1792-1794) Csehországból jött,

ahol 8 évig élt, majd ismét oda
távozott.

nemes Kapzi István (1794-1798) A Hollandiai Akadé-
miáról jött haza. Felesége: Köké-
nyesdi Mária

Atányi Mihály (1798-1817)
Bartal János (1817-1857)
Veres Tamás (1857-1905)
Beke András (1905) Helyettes lelkész
Ujj Lajos (1905-06) Helyettes lelkész
Kovács István (1906-tól) 

A gyülekezet leginkább a lelkészi díj kérdése körül került konfliktusba
papjaival. Így 1811-ben Abaúj megye Baktán tartott elöljárósági közgyû-
lésén tiltakoztak a papi fizetés nagysága ellen.22 Hasonló tartalmú tiltako-
zó levelet ismerünk 1858-ból, 1859-bõl és 1861-bõl.23 A tagosítás lezá-
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rulása után a gyülekezet tagjai így írtak 1861-ben a fõtiszteletû egyház-
kerületi gyûléshez:

„...Ügyünk s birtokunk elõsorolása nyomán a volt földjeink és kere-
sett módunk elfogyása és megcsökkenése következtében egyedül csak a
papi fizetésnek – mely jelenleg egy köböl gabona, egy véka zab, s ehhez
járuló 16 Ft személypénz fizetésbõl áll – 7 véka gabonára, 1 véka zab,
a hozzá járuló személypénznek egy gazda telken lakónak, – 1 véka ga-
bona, fél véka zab, s ehhez járuló személy pénz illetõségnek, – bármely
birtokának általa fizethetõ meghatározását méltányos kérelmünkre ki-
mondani, és egyházközösségünket a fizethetetlenség miatt évenkint nö-
vekedõ papi tartozást, valamint – legelõnkön iga vonó marhát sem tart-
hatás miatt – mindkét belsõ személyek illetékes földjeinek általunk
mívelkési terhe alul minket föl menteni kegyesen méltóztassék...”

A kérés hátterében az állt, hogy a tagosítás lezárulása után a papi il-
letõség 15 köblös föld birtokról 45 köblösre növekedett. Egy gazdatel-
ken lakó személy a tagosítás elõtt 8 és fél hold szántóföldet birtokolt, s
annyi marhát tarthatott amennyit a pénze engedett; a tagosítás után az
ilyen személynek a birtoka 3 hold szántót és 6 vékás legelõt tett ki, s a
legelõn igavonó marhát nem tarthatott. Ez a változás késztette a gyüle-
kezetet a papi fizetés csökkentése iránti kérelem megírására. 

A prédikátor jövedelmét több évbõl is pontosan ismerjük. Már volt szó
az 1743-as javadalmazásról. Itt még az 1802-es év jövedelemtáblázatot
szeretném ismertetni. A lelkésznek háromnyomásban volt szántóföldje.
Az elsõ nyomásban a Betegvölgynél volt egy öt köblös földje. Délrõl
Görgei Mihály, északról a szekérút, illetve Darvas Józsefné földje, az
újfalusi határnál keletrõl az országút, nyugatról a felsõzsolcai határ volt a
szomszédja. E föld 25 kereszt gabonát termett. A középsõ nyomásban is
öt köblös földdel rendelkezett. Ez a szántó a Sóstónál volt. Szomszédja
volt délrõl Görgei István, északról Darvas Ferenc, keletrõl a Sóstó, nyu-
gatról a felsõzsolcai határ. Alsónyomásban a Ravaszlyuknál bírt egy öt
köblös földet. Szomszédja északról Darvas Ferenc, délrõl Vatay Pálné,
keletrõl az országút, nyugatról a felsõzsolcai határ. Ezekre a földekre
minden évben minden marhás gazdának egy szekér trágyát kellett vin-
nie. Háromszor kellett felszántaniuk és bevetniük, de a termés behordá-
sa már nem az õ dolguk volt.

A lelkipásztor rendelkezett egy négy szekér szénát termõ réttel, amit
a gyülekezet gondozott. A széna gyûjtésérõl, behordásáról a prédikátor
gondoskodott. Általában fizetett ezen munkálatokért. A rét szomszédja
volt délrõl Vatay Pálné rétje, északról a Bársonyos, keletrõl Vatay Pálné
árendás zsidójának, Ábrahámnak rétje, míg nyugatról a falu rétje.
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Három vékás kenderfölddel is rendelkezett. A szomszédok délrõl az
iskolamester, északról Vatay Pálné taxásának kenderföldje, keletrõl és
nyugatról a legelõ.

A marhás gazdák évente egy köböl rozst, egy véka zabot és nyolc ga-
rast fizettek. A zsellérek két-két véka gabonával, egy véka zabbal és nyolc
garassal tartoztak a prédikátornak. A cselédek egy véka életet és négy
garast adtak, a más vallásúak közül öt fõ fizetett együtt  egy véka életet
és négy garast. A hét özvegyasszony hat-hat garassal járult hozzá a pap
béréhez.

Mindezeken felül Darvas Ferenc hat köböl rozst és egy hordó bort,
Darvas Józsefné szintén ennyit, míg Vatay Pálné négy köböl rozst adott.
A falu tíz szekér fát is  köteles volt a pap udvarára szállítani. Keresztelé-
sért 12, esketésért 51, háromszori hirdetésért 18, a prédikációs halot-
tért 51 krajcár illette meg.24

A fenti fizetési kötelezettség a reformátusokra és a lutheránusokra
egyaránt vonatkozott. A lutheránusok sérelmezték is, hogy ugyanannyit
kénytelenek fizetni, mint a reformátusok. 1800-ban azt is felpanaszol-
ták, hogy az egyházi curátor által – ha kellett veréssel – kényszerítették
õket, hogy a prédikátor földjén dolgozzanak.25 Kálvin és Luther követõi
között máskor is voltak vitás ügyek, de komolyabb vallási nézeteltérésrõl
nem tudunk.

Az 1860-as évektõl Onga fiókegyháza volt Újfalu, az 1870-es évek
közepétõl Arnót. Az ottani református közösség lelki gondozását ekkor-
tól kezdve az ongai lelkész látta el.26

A református egyház további tevékénységérõl az egyházlátogatási jegy-
zõkönyvek tájékoztatnak minket, amelyek (hiányosan) 1799-tõl 1878-ig
maradtak fenn. Fontos dokumentumok találhatók még az ongai plébáni-
án. Ezen forrásokból részletesen elemezhetjük az ongai református eklé-
zsia XIX. századi történetét. Ennek teljes elvégzésére azonban e munka
keretében nem válalkozom.27

Az ongai katolikus hitközösségnek a XX. századig önálló története
nem volt. A gesztelyi eklézsia fiókegyháza volt, ezért róla érdemlegesen
– mivel ennek forrásfeltárása még hátra van – nem szólhatok. A kisszá-
mú ongai görögkatolikus közösség felügyeletét a felsõzsolcai plébános
látta el.
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III. 4. Jegyzetek

1. Veres Tamás lelkész levele 1898-ból SRKL. D. LXXXI. 74054.
2. U. o.
3. OREA. 1743-1800 2. o.
4. Veres Tamás idézett levele.
5. Az ongai egy. köz. levele a Superint-nak 1820. márc. 15. SRKL.

B. XLII. 17.528.
6. Az ongai egy. köz. levele a Superintendenciának 1822-bõl

SRKL. B. XLV. 19034. illetve OREA. 1743-1800. 121-22. o.
7. Veres Tamás idézett levele.
8. Jelentés az ongai paplak építésérõl 1841. szeptember 1. SRKL.

RA. VII. 5/4 (37).
9. Veres Tamás idézett levele.

10. Esperesi meghatalmazás (Az esperesen keresztül 400 Ft segély
érkezett a VMK-ból a templom építésére.) SRKL. L. LXXXIX.
44688.

11. Belügyminiszter levele a tiszáninneni helvét hitv. superintenden-
snek. 1868. okt. 17. SRKL. L. LXXXIX. 44928.

12. ORE. jkv. 1861.
13. ORE. jkv. 1867.
14. Veres Tamás idézett levele.
15. ORE. jkv. 1870.
16. Várady, 1989. 233-34. o.
17. OREA 1743-1800 114-115.
18. Can. vis. SRKL. RA. IV. 3/2. 1833.
19. Vay Ábrahám és Õri Fülöp Pál esperes levelezése 1750-bõl.

SRKL. RA. IV. 3/2. 1833.
20. U. o. Vay Á. 1750. március 12-én írt levele az espereshez, aki

komája volt.
21. OREA. 1743-1800 49. lap.
22. OREA. 1743-1800 1-2. o. ill. Tiszáninneni ref. egyházközs. lel-

készei Bp. 1952 Szerk: dr. Szabó Lajos (Néhol a két forrás ellent
mond egymásnak. Ilyenkor az OREA. bejegyzései voltak a mérv-
adóak.).

23. Ongaiak tiltakozása a magas lelkészi díj ellen 1811. szept. 27.
SRKL. A. XXXV. 13922. ill. Ongai ref. gyülekezet levelei mely-
ben a papi fizetés csökkentését kérik:
1858. szept. 20. SRKL. B. LXXX. 38696.
1859. szept. 10. SRKL. C. LXXXI 39535.
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1861. aug. 29. SRKL. C. LXXXIII. 40.434.
1861. ápr. 30. SRKL. C. LXXXII. 40.236.

24. A prédikátor jövedelme Ongán 1802-ben SRKL. RA. III. 3/14.
25. Ongaiak panasza a ref. elöljáróság ellen. 1800. márc. 6. SRKL.

A. XXVIII. 10.508. Hasonló panaszos levelet ismerünk 1806-
ból is. SRKL. XXXII. 1294-398.

26. Egyházlátogatási jkv. 1874-75 SRKL. RA. IV. 3/11.
27. Can. Vis.-ók legfontosabb adatai természetesen feldolgozásra ke-

rültek. Csak a kimondottan egyházi szemszögbõl fontos adatok
feldolgozása várat még magára. 
A fennmaradt can. vis.-ók:

1799.       SRKL. RA. III. 3/9.
1800-22 U. o. IV. 3/1.
1824-28 U. o. III. 3/12.
1829-33 U. o. IV. 3/2.
1848-58 U. o. IV. 3/6.
1874-78 U. o. IV. 3/11.
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IV. ONGA  A  XX. SZÁZADBAN



IV. 1. A település története 
a század elsõ felében

IV. 1. 1. Onga gyarapodása a XX. század elsõ felében

Korszakunkban Onga Abaúj-Torna vármegye legdélibb települése volt.
A szikszói járáshoz tartozott. 1871-tõl nagyközség. A faluhoz a követke-
zõ külterületi lakott helyek kapcso1ódtak 1944-ben: Bárczaytanya, Bod-
nártanya, Csürjetanya, Darvastanya, Kakastanya, Kóczántanya= Erdõ-
alattitanya, Munktanya, Szalaytanya, Alsótanya=Szilágyitanya. Ezen ta-
nyák jelentõs része Ongaújfalu területén fekszik. Maga Újfalu a középkor-
ban nagy, önálló falu volt. A Rákóczi-szabadságharc után már nem hal-
lunk róla. A pusztát Ongához csatolták, s korszakunkban is Onga szerves
részét képezi.1 1927. február 28-án a vármegyei törvényhatósági bizott-
ság felterjesztése alapján a belügyi államtitkár engedélyezte Bárczay Lász-
ló tulajdonát képezõ „Kóczántanya” nevének „Lillamajorra” történõ vál-
toztatását.2

A fent felsoroltakon kívül Ongához tartozott még a Guttman-
tanya=Felsõtanya, Közöstanya, Mésztanya, Rosszmalom és a Rózsata-
nya.

A falu lakói ügyes-bajos dolgaikat Kassán és Szikszón intézték. (Tria-
non után csak Szikszón, majd az I. bécsi döntés után ismét Kassán és
Szikszón.) A törvényszék Kassán székelt. A járásbíróság telekkönyvi ha-
tósági jogokkal felruházva Szikszón volt megtalálható. Ugyancsak ott volt
az adóhivatal, a csendõrõrs és a körorvos székhelye, illetve a fõszolgabí-
rói hivatal is. 

A faluban a XIX.század végétõl mûködött postahivatal, melynek élén
a postamester állt. Õ kezelte a távbeszélõt és felügyelte az állami távíró-
hivatalt. A posta a század 10-es éveiben a régi lelkészi lakban nyert el-
helyezést. Az 1910-es évek végén a Várady kúriában, majd 1922-ben
Fedlák Imre lakásába költözött át. Fedlák Amerikában élt, s a mai Mus-
kátli utcában lévõ lakásából egy szobát és konyhát vettek igénybe a pos-
tamester számára. Fedlák gondnoka, Szatmári Mihály megfellebbezte ezt
a határozatot, amit elutasítottak. Miután Fedlák anyósa magára vállalta a
házban lévõ bútorok elhelyezését, nem volt akadálya annak, hogy a pos-
tamester beköltözzön új hivatalába.3 A leveleket a faluban egy postakül-
dönc hordta ki a címzett helyére. Bérét a Miskolci Postaigazgatóság és
Onga képviselõtestülete közösen fedezte.4
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A telefon bevezetésének kérdése már 1908-ban felvetõdött, de akkor
még – pénzhiány miatt – a képviselõtestület elvetette a kérdést. Állami
segéllyel 1921-ben sikerül a községházát ellátni telefonnal.5

Ongaújfaluban az 1910-es években Darvas Béla saját költségén beve-
zettette a villanyvilágítást. 1923-ban a falu határában magasfeszültségû
vezetéket építettek, amiért kártérítést fizettek Munk Károly földbirtokos-
nak, akinek a földjén keresztülhaladt a villamosvezeték.6 1927. decem-
ber 22-én a képviselõtestület már tárgyaltja a község villamosításának
kérdését, de csak 1937-re kezdõdtek el a munkálatok. Majd 1939-re va-
lósult meg a falu villanyvilágítással való ellátása. Egész éjjel, és fél éjjel
égõ lámpákat szereltek fel a község utcáira.7 A lakosok sokáig nem tud-
ták házaikba bevezetni az elektromos áramot. Anyagi helyzetük ezt nem
tette lehetõvé. 1941-ben 373 lakásból csak 58-ban volt villanyvilágítás.8

A vezetékes ivóvízhálózat kiépítésére korszakunkban nem történtek
kísérletek. 1911-ben a képviselõtestület állásfoglalása a következõ volt:
„Nem kell vezetékes víz, mert sok jó kút van mind tûzrendészeti,
mind közegészségügyi szempontból.”9

1908-tól volt Ongán vágóhíd. Kialakításához a Bársonyos mellett a
falu déli részén a község biztosított területet, amiért cserébe a vágóhíd tu-
lajdonosa minden levágott szarvasmarha után vágási díjat fizetett a köz-
ség pénztárába. 1928-ban az egy éven aluli szarvasmarha után 80 fillér-
rel, az egy éven felüli után 1 pengõ 60 fillérrel tartozott a mészáros a fa-
lunak.10 A vágóhíd felügyeletét a falu bírája látta el. Tisztaságát rendsze-
resen felügyelte a járási tisztiorvos. A vágóhíd mellett volt a falu szeszfõz-
déje.

A község 1911-ben Bárczay Zoltán javaslatára kavicsbányát nyitott.
A 20-as években a mintegy 1.000  ölnyi területet a gesztelyi Ökrös And-
rás bérelte a községtõl évi 175 kg búzáért. A falu lakói azonban nem
csak az Ökrös bérelte kavics- és homokbányából vitték a kavicsot. Ökrös
ezért többször kártérítést követelt a képviselõtestülettõl, amit az mindig
megtagadott.11

A Szikszón székelõ csendõröknek a falu 1904-tõl kibérelte özv. Nagy
Miklósné házát. Így a csendõrök Ongán is pihenõhelyet kaptak. Onga
központi fekvése, Miskolc közelsége, a közbiztonsági szempontok arra a
meggyõzõdésre juttatták a képviselõtestületet, hogy a faluban felállítsa-
nak egy csendõrõrsöt. Erre 1926-ban történtek lépések.12 Korszakunk-
ban két ongai csendõrt ismerünk név szerint, akik Erdélybõl jöttek és itt
telepedtek le: Moga Károlyt és Kovács Pált. 

A képviselõtestület többször felvetette az óvoda létesítésének szüksé-
gességét, de állami segítség nélkül ez nem valósulhatott, és nem is való-
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sult meg. (A telket a község biztosította volna, míg az építkezés végrehaj-
tását az állam vállalta magára, de az ügyletbõl nem lett semmi.)

A falu könyvtárának alapítása 1903-ra nyúlik vissza. Kóczán György
ekkor ad nagyobb mennyiségû könyvet a falunak, amit egyenlõre az isko-
lában helyeznek el. 1910-ben állítja fel a képviselõtestület a népkönyvtá-
rat, amit az iskola elõszobájában tároltak. Az elsõ könyvtáros Kondás Jó-
zsef iskolaigazgató volt. Hamarosan kidolgozták a könyvkölcsönzés szabá-
lyát. E szerint egy zárható szekrénybõl egy könyvet lehetett kölcsönözni
maximum két hétre. A képviselõtestület évente döntött a könyvtáros véle-
ménye alapján az új könyvek beszerzésérõl. A könyvtárosnak katalógust,
lepecsételt kölcsönzési naplót kellett vezetnie. 1911-ben a képviselõtestü-
let 100 db új könyvet és egy szekrényt vásárolt a könyvtár számára.13

1936-ban készül el a falu „kultúrháza”, a népház, állami segítséggel,
a mai Dózsa György úton. A község lakói csak Hangyának nevezték, bár
ez a elnevezés sosem volt hivatalos.14 (A nevét az épület mellett álló ér-
tékesítési-szövetkezet irodájáról kapta.)

1898-ban Ferenc József felesége, Erzsébet királynõ tragikus körülmé-
nyek között meghalt. Az õ emlékére egy parkot létesített a falu a mai
polgármesteri hivatal helyén, amit az 1950-es években szüntettek meg.
1923-ban 1.000 db facsemete elültetésével tovább csinosították a falu
képét.15 (A fákat jórészt a régi temetõ, a Bársonyos partján és a bekö-
tõutak két oldalán ültették el.)

Nagy munka volt az új állami iskola kialakítása a század elején. 1903-
ban 7.200 korona kölcsönt kapott a falu az államtól az iskola megépíté-
séhez. Ugyanekkor Kóczán György 2.000 koronával járult hozzá a költ-
ségekhez. 1904-re elkészült az épület. Kialakították az istállót, az árnyék-
széket, az udvarra kavicsot hordtak. Az 1899-ben létesített gazdasági is-
kola területét, a faiskolát átengedték az iskolának (594 ‚öl), ahol hama-
rosan egy új gazdasági ismétlõ iskolát szerveztek. Az 1919-es harcokban
az iskola megsérült. 1920-ban tudták csak úgy rendbe hozni, hogy az al-
kalmas legyen az oktatásra. Kijavították a falakat, az istállót, az ablako-
kat és a kerítést. Az 1930-as években újból nagy renováláson esett át az
épület. A II. világháború alatt az iskola aknatalálatot kapott.16

1925-ben Ongaújfaluban hozzákezdtek egy tanyai iskola létesítésé-
hez, ami 1930-ra elkészült. A birtokosok és cselédek igás- és kézimun-
kával járultak hozzá az építkezéshez. Ongai bevett szokás szerint beton
alapra, sárga földbõl készült, vert falú épületet húztak fel a tanyán.17

Korszakunkban épült meg a Hõsök emlékmûve és a Turul is. Különö-
sen nagy jelentõségû esemény volt Onga fejlõdésében az 1920-as évek
házhely- és utcarendezése.
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IV. 1. 2. Az utcarendezés és a lakóházak

A század elején a lakások száma Ongán 250 alatt volt. 1913-ra ez a
szám 271-re, míg 1941-re 373-ra növekedett. Különösen sok új ház
épült az 1920-as évek végén a házhelyosztás – ami összekapcsolódott a
földosztással – eredményeképpen.18 A falu régi és új utcáit 1928. márci-
us 12-én nevezték el. Ekkor 303 lakás volt a községben.19 A következõ
neveket kapták az utcák: Horthy Miklós, Darvas utca, Bárczay utca,
Kóczán György, gróf Bethlen István, gróf Tisza István, gróf Széchenyi Ist-
ván, gróf Apponyi Albert, Kossuth Lajos, Mérnök, Bársonyos, Tompa,
Petõfi Sándor, Nagyatádi Szabó István, Iskola és Vándor utca. A 40-es
években új utcanevekkel is találkozunk.20

Ongán a lakások földszintesek voltak. Jó része a régi típusú házfor-
mának felelt meg. Középen a pitvar, két oldalt a kis- vagy nagyház, egye-
sek nyelvén alsó- és felsõház. Elöl laktak az öregek, míg hátul a kisház-
ban a fiatalok. A legtöbb háznak volt tornáca. A lakás mögött a kamra,
az istálló és a fészer állt. A lakóház elõtt mindig kiskert található, vele
szemben gyakori volt a nyári konyha. A házak teteje elöl többnyire gö-
cselyiesen csapott volt. Miskolc és a Felvidék közelsége miatt a legkülön-
bözõbb stílusú, sõt stílustalan házak álltak Ongán. Az épületek ablakai ki-
csik voltak.21 A házak falai jórészt vertfalból készültek. A sárgaföldet a
vermekbõl vették.22 Az 1940-es évekre terjedt el a vályogfal. A sarkokat
gyakorta szalmafonatokkal erõsítették meg. (A vertfalú házaknál két
deszka közé rakták a sarat, majd erre a célra készült bunkóval alaposan
beleverték. A sár közé idõnként fagallyakat tettek. Ezt a munkát folyama-
tosan végezték egészen addig, amíg a tervezett magasság el nem készült.
A vályogháznál apró szalmás, törekes, pelyvás, sárból készült, megszárí-
tott, de ki nem égetett téglából húzták fel a falat.) Kevés volt a kõbõl, tég-
lából készült lakás. 1941-ben 7 tégla és 132 kõbõl, habarcsból épített
épületet ismerünk. A század elején a házakat jórészt még zsuppal fedték.
Gyakran úgy, hogy alatta, felette nád volt. A tízes években kezd elterjed-
ni a nádtetõ. 1941-re azonban már csak 56 nád, illetve zsúpfedeles ház-
ról van tudomásunk. A többi már cserép- vagy palatetõs.

Ha a lakások helyiségeit rendeltetésük szerint megvizsgáljuk, érdekes
adalékot kapunk a lakosok életmódjának megismeréséhez. 1941-ben
összesen 1.635 helyisége volt a lakásoknak. Ezekbõl lakószoba volt 766,
hall 1, cselédszoba 11, konyha 362, elõszoba 126, éléskamra 209, für-
dõszoba 12, lakott gazdasági helyiség 134. Látható, hogy a helyiségek-
nek kevesebb mint a felét használták szoba céljára. A lakások padlózata
nagyrészt vert földbõl készült. Mindössze 87 fa és 3 téglapadlózatú helyi-
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ségrõl van tudomásunk. A konyha padlóját egyre többen kezdték ce-
menttel borítani.

A porták jelentõs részén volt kút. Átlagos mélységük 6-8 méter volt.
Vizüket tisztának és üdítõnek tartották a korabeliek. 1941-ben 242 lakás
biztosította vízellátását a telkén lévõ kútból Az árnyékszék a lakásokon kí-
vül volt elhelyezve. 1941-ben 8 lakást találunk, ahol bent volt a WC,
ugyanakkor ismerünk 26 olyan házat, ahol egyáltalán nem volt árnyék-
szék. A lakosok döntõ többsége gondoskodott valamiféle szennyvízelve-
zetésrõl. Jellemzõ módon a faluban csak két helyen volt trágyatelep, si-
ló pedig egy sem.

20 ház alatt volt pince. A telkeket egyre többen különböztették meg
egymástól kerítéssel. A század elején jórészt még csak árok választotta el
egymástól az udvarokat. A 20-as, 30-as években az utca felõli oldalon
már kezdtek léckerítéseket alkalmazni. A nehezen nyitható nagykapuk
mellett a gyalogközlekedés számára kiskapukat készítettek. A kerítéseket
és a kaputartó oszlopokat általában nem díszítették.
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IV. 1. 3. A cigánytelep

Cigányok mindig is éltek Ongán. A XIX. századig számuk nem volt je-
lentõs. A századforduló táján azonban a képviselõtestület már sokallta je-
lenlétüket. 1905-ben a fõszolgabíró utasítása ellenére sem voltak hajlan-
dóak letelepedési helyet kijelölni a vándorcigányoknak. Így vélekedtek: „A
községnek arra alkalmas helye nincs, s különben is annyi czigány lak-
ja a községet, hogy rengeteg terhére esik a lakosságnak.”23 A cigányok-
kal szembeni ellenérzés onnan eredt, hogy sehogy sem tudták õket ráven-
ni, hogy hozzájáruljanak a közterhekhez. 1905-ben Czanka Zsófia ongai
illetõségét is azért tagadták meg, mert bár itt született és élt, de a közter-
hekhez sem õ, sem szülei sosem járultak hozzá, és semmilyen adót nem
fizettek.24 Czanka Zsófia esete korántsem volt egyedi korszakunkban.

A községben külön cigánytelep sokáig nem volt. A cigányok a magyar
lakosok között éltek a falu déli részén, jórészt a késõbbi Vándor utcában.
A közegészségügyi jelentések alapján ennek hatása abban mutatkozott
meg, hogy más településekhez viszonyítva az ongai cigányok valamivel
tisztábbak voltak – bár idõnként itt is voltak gondok –, mert a magyar la-
kosok nem tûrték el a koszt.25

1939. november 26-án a képviselõtestület mégis úgy döntött, hogy
kitelepíti a faluból a cigányokat. Elõször a Vermekben akartak nekik tel-
keket adni, de errõl hamar letettek .Egyrészt kicsi volt a hely és így nem
fért el az összes cigány, másrészt így a cigányok a határ közepén laktak
volna és féltek a kártevéseiktõl a szántóföldeken. Végül Váradi Józseftõl
vásárolták meg a mai cigánytelep helyét, az úgynevezett „Cigánysort”.
Ez a terület elég nagy volt, és valamelyest kívül esett a falutól. Így a kép-
viselõtestület megfelelõnek tartotta a cigánytelep létrehozására. A köz-
ség rendészeti, közerkölcsi és közegészségügyi szempontból is jó döntés-
nek tartotta a cigányok kitelepítését, ami azonban csak a 40-es évek má-
sodik felében valósult meg.26

A cigányok számáról pontos adatunk 1947-bõl maradt fenn. E sze-
rint Ongán 68 cigány élt.27 A cigány családfõk 1947-ben a következõk:
Horváth Dezsõné, Lakatos Antalné, Horváth Józsefné, Siroki Ferenc, ifj.
Horváth Józsefné, Lakatos János, Csikja Árpádné, Dendõk Zsigmond,
Bolnár József, Horváth Ferenc, Horváth Gyula, Hotváth Imre, Lázi
Andrásné, Horváth Sámuel, Csikja Gellértné, Csucsi Kálmánné és Hor-
váth Sándor.

A cigányok jellemzõ foglakozása Ongán a zenész és a teknõvályó.28

Sajátos életmódjukról, kultúrájukról azonban Ongán nem tudunk semmit.
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IV. 1. 4.  Az I. világháború évei és a hõsök emlékmûve

Az 1914-tõl 1918-ig tartó I. világháború a lakosokra Ongán is nagy
szenvedést hozott. Kezdetben, mint az országban mindenütt, a lelkese-
dés hullámai voltak az erõsebbek. 1915-ben a református gyülekezet fel-
ajánlotta kisharangját ágyúöntésre. A fõgondnok Darvas Béla így érvelt:
„Ebben a hazafias küzdelemben, melyben most magyar nemzetünk
van, ongai református egyházunk is vegyen részt, s ennek olyan érte-
lemben vett megnyilatkozásával, hogy kisebbik harangját ajánlja fel
a magas kormánynak a haza oltárára, hadügyi célokra.”29

A református gyülekezet és a képviselõtestület is jegyzett hadiköl-
csönt, amivel anyagilag segítették a háború folytatását. Érdekes azonban,
hogy a községre vonatkozó különbözõ forrásokban sehol sem találunk
érdemi reagálást a háború eseményeire. A képviselõtestületi jegyzõköny-
vek csak az egyre növekvõ drágaságról, nehéz életkörülményekrõl, csök-
kenõ fizetésekrõl tudósítanak minket. Panaszkodott a falu bírája, kisbíró-
ja, postaküldönce, körorvosa, hogy a háború miatti nagy drágaságban a
fizetésükbõl nem tudnak megélni. A képviselõtestület a nehéz körülmé-
nyeken alig tudott segíteni. A lakosok is egyre inkább segélyre szorultak.
Pénz meg nem volt.

A község lakosai közül 300-an vettek részt az I. világháborúban, akik
közül 36-an haltak hõsi halált. A háborús hõsök emlékének megörökíté-
sét az 1917. évi VIII. tc. tette kötelezõ-
vé. 1925-ben határozta el a falu, hogy
a világháborúban elesett hõseinek emlé-
kére szobrot állít. Az emlékmû költségé-
nek elõteremtése érdekében a várme-
gye engedélyével gyûjtést kezdeményez-
tek, de az így befolyt összeg kevésnek
bizonyult. A képviselõtestület – várme-
gyei jóváhagyás után – pótadót vetett ki
a lakosságra. Ennek összegét 80 méter-
mázsa búza értékében határozták
meg.30 A pótadó alól mentesítették a 
75 %-os háborús rokkantakat, név sze-
rint Jónyer Lajost, Rácz Lajost  és
Orosz Lajost.31

A összegyûlt pénzbõl 1927-re ké-
szült el a szobor. Az emlékmûvet a falu
közterén avatták fel. A szobor egy gyer-

A Hõsök emlékmûve elõtti
ünnepség 1948-ban
(Fotó: Kovács Erzsébet tulajdona)
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mekétõl búcsúzó katonát ábrázol. Elülsõ oldalán olvashatjuk az I. világ-
háborúban hõsi halált halt ongaiak névsorát:

Az elsõ világháború hõsi halottai és áldozatai Ongán

Balla András Kardos Imre
ifj. Bazsó János Kincses József
ifj. Berecz István Kovács András
ifj. Berecz János Lajhó Ferenc
Béki Lajos Nagy Bertalan
Bûdi János Németh András
Czeglédi Bálint Orosz János
Czerõdi István Pintér Mihály
Fagyas István Rajdos József
Fészki Dániel Sándor Imre
Fészki Imre Soltész Ferenc
Finta János Szakai Pál
Finta József Szentiványi Lajos
Henyecz István Szobota János
Hódi Károly Tóth Imre
Horváth Antal Tóth János
Juhász András Tóth Pál
Juhász János ifj. Üszögh Lajos

IV. 1. 5.  A Turul felállítása

1931. október 11-én József királyi herceg, aki a honvédség fõfel-
ügyelõje volt Ongára látogatott, hogy letegye az elismerés és hála babér-
koszorúját a dicsõ múltú 34-ik gyalogezred emlékoszlopára, amelyet
ezen a napon avattak fel fényes külsõségek között.

„Gyöngyszeme volt az osztrák-magyar ármádiának a Vilmos csá-
szárról elnevezett 34-es gyalogezred, Kassa háziezrede. Kétszáz éven
át, III. Károlytól IV. Károlyig, Abaúj és Borsod vitéz fiai vitték diadal-
ról-diadalra ezredzászlaját; Sziléziában és Lombardiában, Gácsor-
szágban és a Brenta völgyén, ezerszám hullottak el és haltak hõsi ha-
lált a világháború vérzivatarában.” – olvashatjuk a vármegye történeté-
vel foglalkozó könyvben 1932-ben.32

Borsod és Abaúj határán Darvas Béla ongai földbirtokos adományo-
zott helyet a 34-es Vilmos bakák monumentális emlékoszlopának az
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ongaújfalusi parton. Ligeti Miklós, a kiváló szobrászmûvész készítette el
az emlékmûvet, a hatalmas turulmadarat, a pogány magyar õsök szent
madarát. Az emlékmû 12 méternél nagyobb, haraszti kemény mészkõ-
bõl készült, míg a Turul bronzból. A Turul alatt két évszám: 1733-1918,
a talpazaton kõbõl kifaragva a 34-esek címere: két griff pajzsot tartva,
belevésve W1. Felette írás: „I. Vilmos német császár és porosz király
nevét viselõ cs. és kir. 34. gyalogezred.” Alatta: „Ezen emlékmûvet a
világháborúból élve visszakerült bajtársak emelték az ezred emléké-
nek megörökítésére”. Az oszlopon a volt ezredtulajdonosok neve. Két
oldalt az ezred háborúi, csatái vannak felsorolva. Mindenütt feltüntetve
az elesett tisztek és legénység száma.

Ligeti Miklós így nyilatkozott szobráról:
„A sok háborús emlék között tudtommal ez az elsõ, mely nem

csak a világháború emlékét, hanem mint az „Ezredemlék”, a 34-esek
200 éves dicsõséges múltját do-
kumentálja. ...Monumentum kel-
lett, amelyik az országúton meg-
állítja az arra menõket, és rövid
percek alatt elmond mindent. Így
gondoltam arra, hogy egy hatal-
mas aláépítésû alapzaton, dór
oszlopon egy kiterjesztett szárnyú
harci turult, mint jellegzetes mo-
tívumot, körmei között karddal
állítok, úgy hogy ez az égboltba
rajzolódjék és már távol messze-
ségben is látható legyen.”33

1931. október 11-én folyt le az
emlékmû ünnepélyes leleplezése.
Az ünnepségen a vármegye elöljá-
rósága, az ezred több katonája, a
borsodi fõispán, alispán, Miskolc
polgármestere, országgyûlési kép-
viselõk, Darvas Béla cs. és kir. ka-
marás, felsõházi tag, Farkas Gyula
ny. 34-es tábornok, Ligeti Miklós
szobrász és számtalan érdeklõdõ
vett részt. Az ünnepség fõvédnöke
József fõherceg volt. Az õ beszédé-
bõl idézek:

A Turul

(Fotó: Takács L)
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„Keserûség és fájdalom tölti el lelkemet e szent helyen, hogy a
kassai dicsõ 34-es hõsi halottak ünnepét itt, úgyszólván Magyaror-
szág szívében tartjuk és nem ott, ahonnan õk valók voltak, a kuruc
Kassán. Soha nem gyógyuló sebet ejtettek rajtunk Trianonnal. De
nem is errõl akartam beszélni, hanem a 34-esekrõl, akik mind hõsök
voltak... láttam õket a Doberdó poklában, Tirolban, az Asiago fen-
sikján... A hõs 34-esek hõsiesen harcoltak, és ha rajtuk múlt volna,
ma nem lenne magyar föld idegenek kezén.”34

Az emlékmû a II. világháború után eltûnt helyérõl. A Kádár-korszak
nem kedvezett a Turul újbóli felállításának. Erre csak 1990. október 10-
én kerülhetett sor, amikor is Onga, Arnót, Felsõzsolca és Szikszó telepü-
lések és számos társadalmi szervezet együttmûködése révén a Turul
visszakerült oda, ahová azt a elõdök szánták. Az új szobrot Pócsik István
szobrásznûvész készítette el, és Für Lajos akkori honvédelmi miniszter
avatta fel.

IV. 1. 6. Egyesületek, társadalmi szervezetek,
szövetkezetek és azok vezetõi

A községben volt Hangya Szövetkezet, állatbiztosító egyesület, temet-
kezési egyesület, levente egyesület, polgári lövészegylet, 24 tagú önkén-
tes tûzoltóság, református énekkar és nõi énekkar.35
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Az Ongai Hitelszövetkezet Csiszár Andor igazgató-tanító kezdemé-
nyezésére alakult meg. Csiszár 1884-ben született Kézdivásárhelyen, a
tanítóképzõt Kolozsvárott végezte. Jéncen, Salánkon és Nagybózsván ta-
nítóskodott, majd 1930-ban került Ongára. Nagybózsvai tapasztalatai
alapján kezdeményezte az Ongai Hitelszövetkezet megalakítását.

A Hangya Szövetkezet 1916-ban alakult. Egyik alapító tagja, s a 20-
as, 30-as években ügyvezetõ igazgatója Kondás József volt. Kondás
1870-ben született Lasztócon. Középiskoláit és a tanítóképzõt Sárospa-
takon végezte. 1903-ban került Ongára mint tanító, késõbb az iskola
igazgatója lett. 41 évi tanítói mûködés után vonult nyugdíjba. Választott
tagja volt a község képviselõtestületének, 14 éven át alalnöke a megyei
általános tanítóegyletnek, és 22 éven át elnöke az egyesület szikszói já-
ráskörének. Érdemes népmûvelési munkálkodásáért díszoklevéllel és
1930-ban száz pengõ pénzjutalommal tüntették ki.37

Ugyancsak sokat tett a község közmûvelõdéséért Kubassy Ákos tanító.
1900-ban született Rákospalotán. Tanítói oklevelét Iglón szerezte 1918-
ban. 1922-ben került Ongára tanítónak. Kezdeményezésére indították
meg a faluban a mûkedvelõ elõadások sorozatát, és fáradozásának eredmé-
nyeként 1.000 pengõ értékû színpadot és felszerelést teremtettek elõ a
mûkedvelõk számára. Õ volt az Önkéntes Tûzoltótestület parancsnoka is.38

A Hangya Szövetkezet, a Testnevelési Bizottság, az Önkéntes Tûzol-
tótestület és az Ongai Lövészegylet elnöke Wencel K. Rezsõ községi
jegyzõ volt. Õ 1886-ban született Szepesremetén. 1924-ben került On-
gára. 1915 és 17 között részt vett az I. világháborúban, s mint hadnagy
szerelt le.Törvényhatósági bizottsági tag volt, és a Vármegyei Jegyzõk
Egyesületének a fõjegyzõje. Neje Szokolovszky Irén.39

A leventeoktatást Dáner Ferenc tanító végezte a régi lelkészi lakban.
A képviselõtestület 1925-ben vásárolt céllövõ fegyvereket a leventéknek.
A leventeképzés a Trianon utáni Magyarországon a fiatalok katonai kép-
zését próbálta pótolni, mivel a békeszerzõdés elõírásai miatt nincs általá-
nos hadkötelezettség Magyarországon. Dáner Ferenc 1883-ban Angya-
loson született. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön, a tanítóképzõt pedig
Székelykeresztúron végezte, ahol 1903-ban nyerte el oklevelét. 1907-tõl
tanít az ongai iskolában. Neje Szalánczy Irma, szintén Ongán tanítósko-
dott. Dáner a világháborúban az orosz fronton megsebesült és fogságba
esett, ahonnan csak 1920-ban tért haza. 1928-ban addig végzett leven-
teoktató munkájáért dicséretben részesült, s megkapta a korábban elma-
radt járandóságát.40

Sajnos az egyesületekrõl, egyletekrõl érdemleges okirat nem maradt
fenn. Nem ismerjük alapszabályukat, költségvetésüket, tagságukat, tá-
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mogatottságukat. Egyedül azt tudjuk, hogy a tûzoltó egyesület, a leven-
ték és a lövészegylet kapott évente 40 pengõ támogatást az 1930-as
években a községi képviselõtestülettõl.41

IV. 1. 7.  Az 1918-19-es év eseményei Ongán

1918 õszére a Monarchia és Németország háborús veresége már nyil-
vánvaló volt. Október 17-én maga a volt miniszterelnök, Tisza István is-
merte el a képviselõházban elmondott beszédében, hogy ezt a háborút el-
vesztettük. Az ország politikai életében felgyorsultak az események. 1918.
október 24-én Nemzeti Tanács alakult Károlyi Mihály vezetésével. Prog-
ramja többek között politikai szabadságjogok biztosítását, földreformot,
progresszív adózást tartalmazott. Október 30-31-én lezajlott õszirózsás
forradalom eredményeként Károlyi Mihály alakított kormányt. November
3-án az Osztrák-Magyar Monarchia nevében Wéber tábornok letette a
fegyvert. November 13-án Wlasics Gyula báró vezetésével – aki a fõrendi
ház utolsó elnöke volt – egy küldöttség kereste fel az uralkodót eckartsaui
kastélyában, és elérte, hogy IV. Károly gyakorlatilag lemondjon uralkodói
jogainak magyarországi gyakorlásáról. November 16-án összeült a Nagy
Nemzeti Tanács, és a törvényhozó hatalom kompetenciájába tartozó dön-
téseket hozott. Az I. számú néphatározat többek között kimondta, hogy
Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság.
A bel-és külpolitikai nehézségek közepette a Károlyi-kormány hozzálátott,
hogy lerakja a demokratikus Magyarország közjogi alapjait.

Onga lakossága nem érzékelte az országban kialakuló forradalmi
helyzetet. A falu évszázadok óta kialakult társadalmi rendje tartotta ma-
gát. Nehezen érkeztek a hírek a községbe. Miskolc nagyüzemeiben ek-
kor még kevesen dolgoztak, így onnan is csak akadozva jöttek az új in-
formációk. A polgári forradalom helyi szervét, a Nemzeti Tanácsot így
csak viszonylag késõn, 1918. december 28-án választották meg Ongán.
A Nemzeti Tanács tagjai voltak: id. Hódi István, ifj. Németh Miklós,
Papp József, Üszögh József, Kádár József, Juhos József, Tóth István,
Szállási János, Kardos László, Nagy Imre, Palkó János bíró és Sebõk Vil-
mos jegyzõ.42 A helyi Nemzeti Tanács nem változtatott a falu addigi meg-
szokott életvitelén. A település e viharos idõkben is élte a maga megszo-
kott csendes életét. Radikális nézeteket valló személyek ekkor még keve-
sen éltek a faluban. Késõbb hazatérnek olyan ongaiak, akik az I. világhá-
borúban orosz hadifogságba esve megismerkedtek a kommunista taní-
tással, de számuk és befolyásuk akkor sem jelentõs. A legismertebb kö-
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zülük Gy. Tóth József, aki Oroszországban a kommunisták oldalán har-
colt az intervenciós csapatok ellen.43

1919. március 21-én a politikai feltételek módosulása a kommunistá-
kat juttatta hatalomra. A Tanácsköztársaság alatt a községben is direktó-
rium alakult. A tagok között fõképp középparasztokat találunk. A direk-
tórium elnöke Palkó János volt, míg a tagok közül ki kell emelni id.
Berecz András, id. Nagy Károly és Vincze József nevét.44

A direktórium próbálta kifogni a szelet a forradalom helyi eseménye-
inek vitorlájából. A tanácshatalom börtönbe záratta a község legtekinté-
lyesebb földbirtokosát, Darvas Bélát. Az itt lakók tudták, hogy a földesúr
vissza fog térni, s úgy intézték, hogy ha ez bekövetkezik, radikális válto-
zásokat ne találjon a faluban.

Kijelölték a község vörösõreit, akiket a régi csendõrök mellé osztottak
be. Az õ feladatuk volt a rend fenntartása. Atrocitásokról nem tudunk. A
vörösõrök közül Rácz György, Majzik Ferenc és Debreczeni István neve
ismeretes.45

A község határában elterülõ tanyavilágban – jórészt a volt cselédekbõl
– helyi direktóriumok alakultak. Itt is megszervezték a Vörös Õrséget,
akik közül Majzik József nevét õrizte meg az utókor. A direktórium hoz-
zálátott a nagybirtok szocializálásához. Munk Károly földbirtokos nem
vette figyelembe a kormányzótanács rendeletét a mezõgazdasági dolgo-
zók bérének felemelésérõl. Erre a helyi direktórium megbízásából id.
Bernáth György harmadmagával elutazott Budapestre, hogy a rendelet-
nek érvényt szerezzenek. Útjuk sikerrel járt. Munk Károly kénytelen volt
átadni magtárának kulcsát a helyi vezetõknek, akik termékekben kiosz-
tották a volt cselédek járandóságát, sõt ezután a volt földbirtokos is a he-
lyi direktóriumtól kapta a gabonát. A direktórium tagjai tulajdonképpen
földosztást akartak a Munk-féle birtokon. A református egyház helyi elöl-
járóit eltávolították hivatalukból, akik csak 1920 szeptemberében foglal-
ták el ismét tisztségüket.

A tanácskormánynak egyre komolyabb bel- és külpolitikai problémák-
kal kellett szembenéznie. 1919. április 16-án a román csapatok indítot-
tak támadást, majd április 27-én megkezdõdött az újonnan szervezett
Csehszlovákia hadseregének támadása is. A politikai élet középpontjába
a honvédelem került. A románok május elejére elérték a Tisza vonalát,
ahol megálltak. A gyengébbnek tekinthetõ csehszlovák hadsereg is gyor-
san, jelentõs területeket szerzett. Elfoglalták Sátoraljaújhelyt, a Ruténföl-
det, Salgótarjánt és május 2-3-án Miskolcot. Délen a francia csapatok
birtokukba vették Hódmezõvásárhelyt és Makót. Erre válaszul május 2-
án megkezdõdött a magyar hadsereg megszervezése.
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Onga 1919-es katonai eseményei Miskolchoz kötõdnek. A nagy ipar-
város cseh megszállása érzékenyen érintette a proletárállamot. A cél Mis-
kolc és az elvesztett területek mihamarabbi visszafoglalása volt. 46

A csehszlovák hadsereg elleni északi hadjárat kedvezõtlen külpolitikai
viszonyok közepette, ugyanakkor a lakosság jelentõs részének támogatá-
sát élvezõ, újjászervezett hadsereg támadásával indult. A Vörös Hadse-
reg 1919. májusában eredményesen verte vissza a Salgótarján és Eger
elfoglalására indított csehszlovák katonai támadásokat, majd május 21-
én a tüzérség segítségével már Miskolcot is visszafoglalta. Ezután indult
az offenzív jellegû sikeres északi hadjárat. Miskolc felszabadítását követõ-
en szükség volt olyan védõvonal kiépítésére, amely meghiúsíthat bármi-
lyen erejû ellentámadást.

A térségben a III. hadtest – parancsnoka Landler Jenõ – 1. hadosz-
tálya állomásozott. Az 1. hadosztály a következõ táviratot küldte a gödöl-
lõi fõhadiszállásra:

„Miskolc környékének tartós kézbentartása céljából szükséges,
hogy Tiszalúc-Gesztely-Onga-Boldva-Sajószentpéter vonal birtokba
vétessék. Ezen vonal eléréséhez az 1. hadosztály jobb szárnyát kelle-
ne elõretolni Tiszalúc környékére, ami azonban csak harc árán lehet-
séges, melyhez a hadtest elegendõ erõvel nem rendelkezik.”47

Onga, Boldva és Sajószentpéter a magyarok kezére került, míg Tisza-
lúc és Gesztely a csehek kezén maradt, ahol jelentõs erõket vontak össze.
Szikszó, Edelény, a hernádnémeti vasúti híd és állomás is cseh megszál-
lás alatt állt.48 A cseh hadsereg semmiképp nem akart beletörõdni abba,
hogy kiverjék a birtokolni óhajtott területekrõl. A vörös ellentámadás szét-
töréssel fenyegette a cseh és a román intervenciós hadseregek közös
frontját a két haderõ csatlakozási pontjánál, a Sajó-torkolat környezõ tér-
ségében. Ez az oka, hogy röviddel Miskolc visszafoglalása után, mindjárt
május 23-24-én makacs kísérletet tettek a nagy iparváros ismételt birtok-
bavételére. A csehek négy irányból indítottak koncentrikus támadást. A
23-i támadásnál Tiszalúcról Sajólád irányában a 81. román ezred 3. zász-
lóalja, Ongáról Felsõzsolcára a II./21. zászlóalj, a 23. francia-cseh légió
és az I. olasz légió, Szikszóról Felsõzsolcára a 31. cseh ezred ismeretlen
részeibõl két-három zászlóalj, Sajószentpéterrõl Miskolcra a 32. morva
ezred I. zászlóalja, mindegyik csoport 2-3 üteggel támogatva vett részt.49

Május utolsó hetében a cseh próbálkozások Miskolc ismételt elfogla-
lására súlyos harcokat eredményeztek a várostól keletre, a Sajó és a Her-
nád melletti községekben, így Ongán is.

Felsõzsolcán állomásozott a magyar vöröskatonák 9. ezredének egy
zászlóalja és egy ütege. Innen küldték ki Ongára Petrovics Ferenc pa-
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rancsnok által vezetett 2. vöröspostás századot, hogy biztosítsák Miskol-
cot keleti irányból. Katonai alakulatok vonultak Alsózsolcára és Szirma-
besenyõre is.50 A század május 22-én kora délután érkezett meg a falu-
ba. A szakaszparancsnokok elszállásolták embereiket a község házaiban.
A parancsnok és Boros Gyula szakaszparancsnok a Várady György kú-
riáján mûködõ postahivatalban szállt meg, ahol ebben az idõben Kornya
Paula postamesternõ teljesített szolgálatot.

A május 22-i felderítõ jelentések közeli cseh támadást jósoltak, ami
május 23-a kora délelõttjén meg is indult, és ezzel elkezdõdött a 2. mis-
kolci csata. A fõhadiszállásra érkezõ távírat így tájékoztat a történtekrõl:

„Ma reggel óta az ellenség Sajószentpéter, Boldva, Szikszó,
Tiszalúc, Hernádnémeti körletbõl támadásba ment át az 1. hadosz-
tály csapatai ellen. A harc folyik.”51
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A csehek célja a stratégiailag fontos Miskolc visszafoglalása volt. 
Az Ongán állomásozó vöröskatonákat – bár a kiállított õrszemek fel-

vették a harcot a csehekkel – váratlanul érte a támadás. A cseh 23. legi-
onárius zászlóalj egységei a gesztelyi hídfõállásból indultak Onga felé. A
falut hamar bekerítették. Hamarosan Szikszó felõl cseh páncélvonat ho-
zott számukra erõsítést. Az egyik õrszem a postára szaladt, ahol Petrovi-
csék voltak beszállásolva, de olyan mélyen aludtak, hogy nem hallották a
zörgést. Az ongai postamesternõ így emlékezett vissza az eseményekre: 

„Mint régi ismerõssel, sokáig beszélgettem Petrovics kartárssal.
Lehetett éjfél, amikor lefeküdtünk. Az õrök mindenütt ki voltak ál-
lítva. Arra nem gondoltunk, hogy a csehek támadni mernek, mert
elõtte való nap oly hirtelenül távoztak, hogy a felszerelésük nagy ré-
szét is visszahagyták. Úgy éjjel kettõkor lövésekre, majd sortüzekre
ébredtünk. Dörömböltek az ajtón, ki kellett nyitni. Visszajöttek
ugyanazok a cseh katonák, akik tíz nappal ezelõtt itt tartózkodtak.
Mind részeg volt. Azt kérdezték, vannak-e itt bolsevik katonák. Az
igazat nem tagadhattam le, és azt mondtam, hogy a század parancs-
noka és a legénye van itt. Kértem ne bántsák õket, megadják magu-
kat. Félrelöktek, benyomultak a szobába, Petrovics és Boros kartár-
sak szállására. Mindkettõjüket agyonlõtték. Gyilkos munkájuk végez-
tével, futólépésben eltávoztak. Ekkor már az egész községben állt a
harc.”

A túlerõben levõ csehek kisebb harcok után az elfogott vöröskatoná-
kat a községháza elõtti térre hajtották, ahol egy csoportjukat sortûzzel ki-
végezték. Ez a mai mûvelõdési ház helyén történt. Az agyonlõtt magyar
katonákat szekérre rakták, és a régi temetõ szélén elhantolták. Azok a
vöröskatonák, akiknek sikerült elmenekülni, a Bársonyoson átgázolva
igyekeztek Felsõzsolcára csapattestükhöz.

Egy volt vöröskatona így emlékezett vissza a történtekre:
„Éjjel a páncélvonat egy zászlóaljnyi katonaságot hozott. Látva a

felfejlõdésüket, azonnal útba indítottam társamat a postára
Petrovics századparancsnokhoz, hogy intézkedjen sürgõsen, mert be
vagyunk kerítve. A csehek azonban megelõzték társamat, aki a pos-
tára sietett. Kénytelen volt visszajönni. A csehek akkorára már az al-
só részen támadtak. Gyorsan a harmadik utca sarkához küldtem tár-
samat, magam pedig egy vastag szederfa mögé álltam, lövésre ké-
szen, s láttam, hogy egy szakasz... cseh katona közeledik felém, ép-
pen szembe jöttek velem. Dülöngélt valamennyi, határozottan része-
gek voltak. Lecsúsztam a legközelebbi árokba. Szerencsém volt, mert
egy sötét, sûrû felhõ takarta a holdat, miáltal rejtekhelyemet nem
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fedhették fel. Elsiettek a postaépület irányába. Már a géppuska is
kattogott az alsórészen... Egy ideig hason csúsztam, aztán a magas
rozs védelme alatt Felsõzsolca felé iparkodtam.”52

Az elfogott és agyon nem lõtt magyar katonákat – néhány polgári sze-
méllyel egyetemben – Gesztely felé terelték. Útközben az egyik – állító-
lag francia – tiszt bántalmazott egy vöröskatonát, mire az pofon ütötte a
parancsnokot. Válaszul a tiszt az 5-6 fõs csoportokban kísért vörösöket
a Hernád-híd nyugati oldalán lévõ legelõre terelte és kivégezte. Ez a mai
gesztelyi 1919-es emlékmûnél történt. Összesen 23 magyar katonát vé-
geztek ki ezen a helyen.53

Késõbb a gesztelyiek sírva beszélték el, hogyan ütötték a tisztek lóhát-
ról, korbáccsal a szerencsétlen, magukat védeni nem tudó vöröskatoná-
kat, akik mezítláb és megkötözve szenvedték el a kivégzésük elõtti kínzá-
sokat. A részeg cseh katonák magyarul káromkodtak, szidták a szeren-
csétlenek édesanyját, a kommunistákat meg a forradalmi kormányt. Ki-
végzés elõtt az áldozatokkal megásatták a sírgödrüket, aminek szélére ál-
lították a vöröskatonákat. A tiszt közelrõl, revolverbõl lõtt rájuk, a többi-
ek meg puskatussal, szuronnyal fejezték be a véres munkát.

Onga akkori jegyzõje, Sebõk Vilmos egy késõbbi, az eseményeket ki-
vizsgáló bizottságnak a következõket mondta el:

„Éjjel két óra felé felébresztett a sûrû puskalövés, a gépfegyverek
kattogása, a gránátok robbanása, erõs harc fejlõdött ki a község alsó ré-
szében. Vagy két óra hosszat tartott. Már világosodott, amikor láttam,
hogy körülbelül harminc lefegyverezett vöröskatonát hajtanak a cse-
hek. Fél óra múlva hat ingre, gatyára vetkõzött vöröskatonát hoztak,
akiket a tûzoltószertár falához állítottak, hogy agyonlõjék õket. A cse-
hek erõsen dülöngéltek a részegségtõl. Egy õrmester és egy szakaszve-
zetõ azon vitatkoztak, hogy elhajtsák-e foglyaikat Gesztelyre, vagy itt
lõjék fõbe õket? Az egyik vöröskatona felhasználva a vitatkozás kínál-
ta alkalmat, kiugrott a sorból, átugrott a kerítésen. Erre a többiek is
szétszaladtak. Menekülés közben, az utcán lõtték agyon õket a csehek,
illetve csak négyet, mert kettõ megmenekült. Déltájban hoztak még
nyolc magyar foglyot. Egy fiatal volt köztük, a többi úgy hatvan év kö-
rüli. Mindnyájan vagy szivaroztak, vagy pipáztak, csak a fiatal nem. Ez
tisztnek látszott, mert bricseszben és fényes csizmában volt. Gesztely
felé mentek. A négy agyonlõtt vöröskatona itt van eltemetve az árok-
ban, a posta elõtt meg a századparancsnok és a szakaszparancsnok. A
falu végében még tizennyolc vöröskatona. A csehek elvonulása után tü-
zérségi harc kezdõdött. Éjjel-nappal. Kistokaj felõl ágyúztak, valószínû-
leg igen sok lõszerük volt, el akarták pazarolni. A mieink este már nem
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lõttek. Reggel úgy kilenc órakor a kondásné jött a községházára, és azt
kérdezte: Nincsenek-e már itt a csehek, mert az ura ki akarná hajtani
a disznókat. Van egy bajtársuk, az is nagyon szeretne már kimenni. Azt
mondja, hogy Budapestre való, itt bújt el Ongán, mikor a csehek vissza-
jöttek. Ingben, gatyában volt. Az uram adott neki olyan viseltes felsõ-
ruhát és szûrt, de meglátszik,hogy pesti ember, mert a bajsza le van bo-
rotválva. Én leltem rá, mikor a disznókat etettem. Látta az ijedtsége-
met, megnyugtatott, hogy ne féljek tõle, hiszen õ is magyar.”54

A egyik vöröskatonának sikerült megszöknie a csehek fogságából a
tûzoltószertárnál lévõ kivégzõhelyrõl, és Juhászéknál keresett menedé-
ket. Beszaladt a istállóba, s fogta a szalmacsutakot és elkezdte csutakol-
ni a lovakat. Belépett egy cseh katona. A pesti postás fiú erre megijedt,
de szerencséjére a ló is nagyon ugrált és rúgott, eltakarva a katonát. A
cseh körülnézett és elment. Hamarosan jött az öreg Juhász s kikérdezte
a katonát. „Bácsi, én magyar vagyok.” – mondta a postás, de még any-
nyira remegett, hogy a szalmacsutak kiesett a kezébõl. Az öreg kondás
megnyugtatta, s bevezette a szobába. Féldeci pálinkát itatott a megré-
mült fiatalemberrel, de az a poharat is alig bírta megfogni, úgy remegett
a keze. Másnap gyalog indult egységéhez Miskolcra.

Onga lakosai közül több polgári személy is áldozatul esett a cseh vé-
rengzéseknek. Gadó Károlyt azért fogták el, mert nála volt a szakszerve-
zeti igazolványa. Borsos cigányzenész a neve miatt került a Gesztely fe-
lé menetelõ csoportba. (Nevét a csehek bolseviknak értették.) Grosz Vik-
tor nem volt hajlandó átadni aranyóráját, amiért a csehek szintén elfog-
ták. Útközben megpróbált megszökni, de agyonlõtték. A 16 éves Kán-
tor Jánosnak azért kellett meghalnia, mert üres töltényhüvelyeket talál-
tak nála. Ezeket az ongaiakat Gesztely mellett ölték meg. Zsák Károlyt
Ongán, a lakásában szurkálták halálra.55

Május 23-án délután már Felsõzsolca és Arnót térségében ropogtak a
fegyverek.56 A küzdelem váltakozó sikerrel folyt. A magyarok részérõl
Miskolc kiürítése is felvetõdött. Május 24-én azonban a III. hadtest a kö-
vetkezõ táviratot küldte a fõhadiszállásra: „Miskolctól keletre és észak-
keletre az ellenség a Hernád mögé, illetve Szikszóra vonult vissza.”57

A harc azonban még nem dõlt el. „Miskolctól északra a számottevõ
ellenséges csapaterõsítések hatása alatt az ellenállás erõsödött, a
jobbszárnyon erõs román csapatokra bukkantak katonáink.” - írta
Bõhm Vilmos.58

A magyar ellentámadás azonban elsöprõ erejû volt, melynek során
Onga ismét a magyar vöröshadsereg ellenõrzése alá került. A II. Miskol-
ci csata 1919. május 25-én ért véget a magyar csapatok gyõzelmével.59
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Június elején Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság érkezett a térségbe,
hogy kivizsgálja a kivégzéseket. A bizottság magyar tagja volt Dr. Pflie-
gen, volt miskolci törvényszéki orvos. A bizottság hozzálátott a véreng-
zések kivizsgálásához. A sírokat exhumálták. Ekkor emelték ki a tömeg-
sírból Kántor János és Gadó Károly tetemét, akiket ezután Ongán temet-
tek el. Néhány vöröskatona tetemét exhumálás után hazaszállították Bu-
dapestre. Köztük volt a parancsnok, Petrovics Ferenc holtteste is, aki az
ongai harcokban a mai Rákóczi úton, a református templomtól nem
messze vesztette életét, az akkori postahivatalban.

1973-ban a település kezdeményezte az Ongán meghalt vörös kato-
nák emlékére felállítandó emlékmû elkészítését. A minisztérium és a Mis-
kolci Postaigazgatóság pozitív válasza után 1973. május 19-én a régi te-
metõben exhumálták a vöröspostások maradványait, és katonai dísz-
pompával temették el a felállított emlékmû melletti díszsírhelyen. Az em-
lékmû elülsõ oldalán márványba vésve ez áll: „Állították az ongai úttörõk
kezdeményezésére a postás dolgozók. 1973. V. 20.”

A második miskolci csata harcai során 47 vöröskatona és polgári sze-
mély vesztette életét Ongán.

Az 1919-es év eseményeihez tartozik még, hogy június elsõ-második
hetében községünkben állomásozott a 6. repülõszázad. Ez az egység a
III. hadtest harcát segítette. Felderítõ feladatai voltak. A katonák többsé-
ge Bárczay Zoltán kastélyába lett beszállásolva. A repülõgépek fogadásá-
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ra a Patai rétet használták. Ez a terület elég sima volt ahhoz, hogy azon
repülõgépek le-és felszálljanak. A pilóták többsége aradi volt.

Az itt állomásozó repülõszázadnak küldött egyik parancs így szólt:
„6. repülõszázad – Onga!! Sürgõs!
A Saujhelyrõl keletre fekvõ dombokon lévõ ellenség visszavonuló-

ban kelet felé. Saját csapataink üldözik. VI. hó 8-án egy felderítõ gép
start. 94. del.

Útvonal: Saujhely-Csap-Ungvár-Csap-Kisvárda-Rakamaz-Tokaj-
Miskolc.

Federítendõ:
1. Saujhelytõl Csap felé... az ellenség pillanatnyi helyzete.
2. Csap, különösen a vasúti állomás.
3. Ungvár.
4. Csap-Kisvárda-Rakamaz vonalon a forgalom. stb.”60

A vörösrepülõket a falu már nem fogadta olyan szívesen, mint koráb-
ban a postásokat. Kisebb atrocitásokról is tudunk a lakosok és a repülõ-
sök között. Gyakoriak voltak a rekvirálások, ami érthetõen visszatetszést
keltett a lakosok körében. Az 1920. július 4-én tartott községi képvise-
lõtestületi ülésen két ongai középparaszt – Németh Károly és Hódi Ist-
ván – is követelte a vörösrepülõsök által elrekvirált szarvasmarhák árá-
nak megtérítését.61

1919. augusztus 1-én kül- és belpolitikai okok miatt a tanácskormány
lemondott. Az ongai direktórium szintén befejezte munkáját. A vöröska-
tonák már július végén elhagyták községünket, és román csapatok vonul-
tak be a faluba. A rekvirálások nem szûntek meg. Hamarosan a Prónay
vezette különítmény is megérkezett községünkbe. A régi rend helyreállt.

IV. 1. 8.  A  községi képviselõtestület mûködésébõl

A két világháború között a közigazgatást az úgynevezett szakigazgatási
szervek (pénzügyigazgatóságok, tanfelügyelõségek, ügyészségek, stb.) és a
helyi önkormányzatok látták el. A helyi önkormányzati szervek alsó szintje
volt a községi önkormányzat, ahol felsõbb önkormányzati szervekhez ha-
sonlóan mûködött a virilizmus. Ez azt jelentette, hogy a képviselõtestület
tagjainak a fele automatikusan a legnagyobb adófizetõk, tehát a leggazda-
gabb emberek közül került ki. A másik felét választotta a lakosság egy szûk
körû választójog alapján. A képviselõtestületi jegyzõkönyvek 1903-tól ma-
radtak ránk. Fontos forrásai még e korszakunknak a vármegye alispánjától
származó iratok. Információinkat alapvetõen e kétféle forrásból merítettük. 
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Onga község képviselõtestületének névsorát két évbõl közlöm. Az
1913-as névsor a következõ: Darvas Béla, Munk József, Kóczán György,
Bárczay Zoltán, Várady György, Guttman Samu, Guttman Jenõ, Kovács
István, Kondás József, Nagy Miklós, Nagy Károly, Kardos László, Szállá-
si János, ifj. Hódi István, Kardos Lajos, Palkó András, Luterán János, ifj.
Hódi Lajos, Tamás Imre, Kraj Jónás, Fészki Imre, Schmid Bertalan, ifj.
Szentiványi Lajos és Jekhmanberger Jenõ. Ez összesen 24 fõ.

1936-ban a következõ személyek alkották Onga képviselõtestületét:
Virilista: Darvas Béla, id. Bárczay Zoltán, ifj. Bárczay Zoltán, Bárczay
András, Bárczay Sándor, Kóczán Gáspár (idõközben meghalt), Munk
Károly, Zmeskal Zoltánné (idõközben meghalt), Szalay Zoltán és Eötvös
Tamás. Választottak: Kovács István, Kovalcsik Pál, Kondás József, Ju-
hász Pál, Papp András, Kardos Lajos, Németh Miklós, Luterán János,
Vincze János és Csiszár Andor.62

A falu nagyközség volt, ami azt jelentette, hogy a település saját ma-
ga, autonóm módon irányította életét. Önmaga gondoskodott az iskola-
fenntartásról, utak, hidak karbantartásáról, építkezésekrõl, felügyelte a
vágóhidat, megszabta, hogy ki telepedhet le a faluban, stb. Onga hivata-
los szerveinek vezetõje a falu jegyzõje volt. Õ volt az államhatalom leg-
fõbb helyi képviselõje. Szép lassan háttérbe szorította a választott testü-
letet és annak vezetõjét, a bírót.

A község jegyzõi 1903-45 között
1903-17: Kirsner Jenõ
1918-21: Sebõk Vilmos
1922-23: Kirsner Jenõ
1924-39: Wenczel K. Rezsõ
1940-45: Kondás Sándor

A község bírái 1903-45 között
1903: Révész György
1904-11: Berecz János
1912: Fészki Imre
1913: Berecz János
1914: Szentiványi Lajos
1915-17: Kardos Lajos
1918-23: Palkó János
1924-31: Kardos Lajos
1932: Hódi János
1933-44: ifj. Nagy Károly
1945: Várhegyi Miklós
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1925-ben a községi alkalmazottak számát a következõ táblázat szem-
lélteti:

Községi alkalmazottak 1925-ben63

Adóügyi jegyzõje, vagy más néven segédjegyzõje 1921-tõl volt a falu-
nak, miután a legtöbb adót fizetõ birtokosok hozzájárultak az állás betöl-
téséhez, tekintettel a növekvõ jegyzõi feladatokra. Gyakran alkalmaztak
Ongán jegyzõgyakornokot, aki kisegítõ munkát végzett. Így például a
forradalmak és a kommunizmus miatt felhalmozódott ügyek elvégzésére
– bár az adóügyi állás már be volt töltve – alkalmazták 1922-ben Rin-
gelhman Béla jegyzõgyakornokot.64 A húsvizsgáló felügyelte a bíróval kö-
zösen a vágóhíd mûködését, szedte be a vágási díjakat, illetve minden, a
faluban levágott állat húsának egészségügyi szempontok szerinti vizsgá-
latát végezte el. Kezdetben ez a tevékenység a bíró feladata volt, de az a
kevés fizetés miatt még 1908 elõtt lemondott ezen megbízatásáról. A
képviselõtestület ezután idõrõl-idõre elküldött valakit húsvizsgáló tanfo-
lyamra, hogy mindig legyen alkalmas személy e feladat ellátására. (Pél-
dául 1910-ben ifj. Berecz Jánost, 1914-ben id. Hódi Istvánt.)

A faluban mûködött még egy halottkém, aki a megvizsgált elhunyt
után 80 fillért kapott a hozzátartozótól és 20 koronát évente a községi
pénztárból. 1918-ig a halottkémi állást mindig a bíró töltötte be.

A községi alkalmazottak fizetése 1905-ben a következõ volt:
– Jegyzõ évi fizetése: 1200 korona és 210 korona úti általány.
– Bíró évi fizetése: 100 korona és 40 krajcár napidíj.
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– Törvénybíró: évi 20 korona.
– Kisbíró: évi 208 korona.
– Pénztárnok:évi 80 korona és 20 krajcár napidíj.
– 5 hites évi fizetése egyenként 10-10 korona.
– Közgyám: évi 60 korona.
– Körorvos: évi 231 korona.
– Szülésznõ: évi 120 korona.
El volt különítve községi fuvarozásra 80, a jegyzõi iroda fenntartására

260 korona.65 A fizetések természetesen sokszor változtak. Nincs mó-
dunk elemezni a bérviszonyok alakulását, de érdekességképpen még
közlöm az 1922-es év illetmény lajstromát. Nem szabad azonban elfeled-
nünk a 20-as évek eleji nagy inflációt. (Az összegek csak a törvényható-
sági jóváhagyás után voltak kifizethetõk az alkalmazottaknak.)66

– Községi bíró: 1.800 korona (az összegek évi bért takarnak).
– Jegyzõ úti és napi általánya: 6.000 korona.
– Pénztárnok: 1.350 korona.
– Törvénybíró: 960 korona.
– Hitesek: 1.100 korona.
– Pénztárnok úti általánya: 1.000 korona.
– Bíró úti általánya: 1.000 korona.
– Jegyzõi irodaszerekre: 10.000 korona.
– Jegyzõnek vetõmagok beszerzésére: 4.800 korona.
– Közgyám rendkívüli segélye: 500 korona.

A községháza, melyet többször javítgattak, csinosítgattak, a mai pék-
ség helyén állt. Hivatalos órák hétköznap 8-12-ig, idõnként délután 2-ig,
illetve – alkalmazkodva a lakosok igényéhez – ünnep és vasárnap déle-
lõtt 8-10 óra között voltak.67 A jegyzõi iroda nagy átépítéséhez 1929-
ben fogtak hozzá. Ekkor kezdik új szobákkal kibõvíteni az épületet. Az át-
építés azonban lassan haladt, mert a 30-as évek elején elfogyott a mun-
kálatokhoz szükséges pénz. Az alispán a fõszolgabírón keresztül többször
utasította a képviselõtestületet, hogy a költségvetésben gondoskodjon a
munkálatok befejezéséhez szükséges pénz fedezetérõl. Az építkezés en-
nek ellenére csak 1932-re fejezõdött be.68 A jegyzõi hivatal 1904-tõl ren-
delkezett pénzszekrénnyel, és 1928-ban kapta meg az elsõ írógépét.

A faluban két éjjeliõr vigyázta a rendet. 1904-ig ez a hitesek feladata
volt. 1905-tõl az éjjeliõrök közül egy volt állandó alkalmazott, míg a má-
sik minden éjjel más-más személy volt a falu lakói közül. Bérüket a köz-
ség belterületén lévõ házak után kivetett pénzadóból fedezték. Ez 1905-
ben évi 200 koronát jelentett.69
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Ongán a XX. század elsõ két évtizedében nem kellett letelepedési dí-
jat fizetni. A 20-as évek házhelyosztásai idején azonban már próbálták
korlátozni, hogy kik és hányan költözhetnek a faluba. A képviselõtestü-
let 1922. április 23-i határozata alapján 4.000 korona letelepedési díjat
kellett fizetnie mindenkinek a község pénztárába, aki Ongán kívánt lete-
lepedni.70

A falu lakosai  évente bizonyos mennyiségû közmunkát kellett, hogy
teljesítsenek a község érdekében. A közmunkát egy megbízott elöljáró
felügyelte. (Erre az 1890. évi I. tc. 565 §-a adott lehetõséget.) Minden
évben meghatározták, hogy hol és mit kell dolgozniuk a lakosoknak. Né-
ha megengedték, hogy a munkát pénzen meg lehessen váltani. 1914-
ben a képviselõtestület naponként a kézi erõvel végezendõ közmunka
váltságdíját napi 2 koronában, az igás munkát 8 koronában állapította
meg. 1934-ben tették mindenki számára kötelezõvé, hogy pénzben vált-
sa meg a közmunkát. Korábban sok volt a visszaélés, a feljelentés a mun-
kavégzést illetõen, és ezt akarták kiküszöbölni.71 Ha valaki nem teljesítet-
te a rá kirótt feladatot 10 korona büntetést fizetett. 1904-ben Weisz Sá-
muelt és Nagy Miklóst büntették meg 10-10 koronára. A közmunkát ál-
talában a Békástónál, keresztutak, utcák, töltések, a Bársonyos gátjának
javításánál kellett teljesíteni. A munka mennyiségét a telek nagysága ha-
tározta meg.

A következõkben a képviselõtestület elé került ügyekbõl emelnék ki
egy párat. Alispáni rendeletre Onga 1915-ben 6.000 korona lombard
hadikölcsönt (5 %-os) jegyzett a kassai takarékpénztárnál. A háború után
vita támadt a község és a takarékpénztár között a visszafizetés módja kö-
rül. Mivel Magyarország és Csehszlovákia között még nem volt rendezve
a hasonló természetû tartozások pénzneme és árfolyama, a pert felfüg-
gesztették. 1924-ben a képviselõtestületnek ez ügyben kellett eljárnia.72

1925. január 19-én a képviselõtestület a mintegy 660 kat. holdra ki-
terjedõ községi vadászati jogot szabad kézbõl, évi 40 aranykorona bérért,
az addigi bérlõ, Kovács István református lelkésznek adta haszonbérbe. A
határozat ellen Várady György ongai földbirtokos pert indított. A bíróság
a panaszt elutasította, mivel annak nem volt jogszerû alapja. A bérössze-
get a bíróság megfelelõnek tartotta. (1912-ben 78 holddal nagyobb terü-
let vadászati jogáért 55 koronát kellett fizetni, míg 1912 elõtt évi 10 ko-
ronát.) Az 1886. évi XXII. tc. 120 §-a rendelkezett a községek ilyen irá-
nyú autonóm jogáról, ami lehetõvé tette a nyilvános árverés mellõzését.
Nem utolsó sorban a bíróság a lelkész személyében látott garanciát a vad-
állomány megóvására. (Alaptalannak nyilvánították Várady azon vádját,
hogy Kovács és vadásztársai nyakukba akasztott fegyverrel szántanak, és
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állandóan zavarják a vadakat.)73 A vadászati jog bérbeadása tehát a testü-
let hatáskörébe tartozott. 1931-ben 150 pengõ évi díjért a község 739
kat. holdnyi vadászati jogát 10 évre ismét Kovács István nyerte el.

1923-ból a képviselõtestület haszonbérleti-szerzõdéskötésének módját
ismerjük.74 1921-ben lejárt az a szerzõdés, ami egy 9.600 ‚öl nagyságú
terület bérbeadásáról szólt. A területet a községi tenyészbikák takarmányo-
zására fordította a község közbirtokossága. A jegyzõ újabb 6 évre ismét
ezen szervezettel szerette volna megújítani a szerzõdést. A képviselõtestü-
let a javaslatot egyhangúlag elfogadta és határozattá emelte. A határoza-
tot 15 napra kifüggesztették a faluban, s miután senki sem emelt ellene ki-
fogást, a határozatot jóváhagyás végett megküldték a fõszolgabírónak. A
szerzõdés értelmében a képviselõtestület az ingatlant 1 métermázsa búza,
illetve annak a fizetés napján érvényben lévõ tõzsdei árfolyamát képezõ
évi bérért adta haszonbérbe a közbirtokosságnak, amelynek azon ongaiak
voltak tagjai, akik földdel rendelkeztek. (Az egykori jobbágytelkek örökö-
seirõl van szó). A vármegyei törvényhatósági bizottság ezt azonban nem
hagyta jóvá. Csekélynek tartották a bérösszeget, és nem látták indokolt-
nak a közbirtokosság kiemelését. A képviselõtestület kénytelen volt új szer-
zõdést kötni, amit aztán a vármegye tudomásul vett. 4 kat. hold és 743
‚ölnyi ingatlant 1924. szeptember 1-tõl 1937. augusztus 31-ig, évi 7 mé-
rõ mázsa búza haszonbér összegéért az ongai gazdaközösség legelõtársu-
latának adták haszonbérbe. (A legelõtársulati elnök Révész György volt.)

1922-ben Palkó János bíró tiltakozott a képviselõtestület 1921. de-
cember 30-i határozata ellen. Palkó János a vármegye törvényhatósági
bizottságához fordult, hogy vizsgálják felül a képviselõtestületi határoza-
tot. A bíró és a beadványt aláíró társai azért tiltakoztak, mert nem értet-
tek egyet a képviselõtestület 18/1921-es kgy. szám alatti határozatával,
amely az erdélyi menekültek megsegélyezésére az 1918. évi állami egye-
nes adó alapul vétele mellett, annak 50 %-át, vagyis 10.000 koronát sza-
vazott meg. Ez növelte a falu lakóinak adóterhét. A bíró ezt sérelmezte.
A törvényhatósági bizottság a fellebbezést elutasította. Az indoklásnál
többek között ezt olvashatjuk:

„A fellebbezéssel megtámadott képviselõtestületi határozat kellõ-
en megvizsgáltatott. A képviselõtestület tagjainak hazafiasságában és
könyörületességében bízva a reánk erõszakolt trianoni béke folytán
tõlünk elszakított és oláh hordák által leigázott erdélyi menekült
testvéreink, mostoha, sokszoros szenvedéseinek és elnyomatásának
enyhítésére, segélyért fordult hozzájuk. A képviselõtestület hazafia-
san gondolkodó tagjai lelkében visszhangra találtak az elnyomásnak
jajkiáltásai, és a község teherbíró képességéhez mérten szavazták
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meg a segélyt. ...A határozatot jóvá kellene hagyni, a nemes célt tart-
va szem elõtt, az esetben is, ha az egyes és az elnyomatás keserveit
nem ismerõ lakosokra nagyobb megterhelést jelentene.”75

Az erdélyi menekültek megsegítésére kirótt adót a falu lakosai végül
is befizették 1922-ben.

A képviselõtestületnek – a fent leírtakon felül – a legkülönbözõbb féle
ügyekben kellett eljárnia. Segélyt osztott a rászorultaknak, javítgatták a hi-
dakat, felügyelték a köztemetõt, engedélyezték fa kivágását vagy kõkereszt
felállítását, fenntartották az iskolát, felügyelték a Bársonyos védõgátjait.
Mindezekhez megfelelõ pénzügyi alapra volt szükség. A község zárszám-
adásait jórészt ismerjük. A 20-as években a kiadások legtöbbször a bevé-
telek összege alatt maradtak. A 30-as években már egyre gyakrabban kel-
lett pótköltségvetést készíteni. Így például 1938. decemberében egyes
költségvetési elõirányzatok elégtelennek bizonyultak, így hiteltúllépés ke-
letkezett, amit, mivel megfelelõ tartalékok álltak rendelkezésre hitelátruhá-
zással fedeztek. A hiteltúllépést a következõ megtakarításokból fedezték:

– Végrehajtási díj: 27,60 (pengõ).
– Napi díjaknál: 31,20.
– Tûzoltószertár javítása: 40.
– Jégverem: 5.
– Vágóhíd: 10,84.
– Fertõtlenítõ szerek: 7,41.
– Szegények gyógyszere: 152,54.
– Közvilágításnál: 770.
– Dögtér (?) kerítés: 15.
– Összesen: 1.065,59 pengõ.76

Az adatokból jól látható, hogy a község hol és milyen arányban tudott
takarékoskodni. Számottevõ megtakarítás a közvilágításnál mutatkozott.
A megspórolt összegeket más területen használták fel, de azt sajnos nem
tudjuk, hogy hol.

Nincs módunk évenként elemezni a képviselõtestület költségvetés-
ének változását. Itt csak arra szeretnék szorítkozni, hogy jelzésértékûen
bemutassam a testület pénzügyi költségvetésének nagyságát különbözõ
években. 

1905 bevétel: 5.718 korona 35 fillér
kiadás: 2.420 korona 60 fillér

1915 bevétel: 13.077 korona 82 fillér
kiadás: 12.369 korona 24 fillér

1917 bevétel: 11.864 korona 32 fillér
kiadás: 11.534 korona 19 fillér
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1918 bevétel: 12.227 korona 36 fillér
kiadás: 11.444 korona 22 fillér

1919 bevétel: 15.397 korona 24 fillér
kiadás: 13.905 korona 56 fillér

1920 bevétel: 71.749 korona 65 fillér
kiadás: 55.780 korona 69 fillér

1922 bevétel:        317.511 korona 46 fillér
kiadás:         294.285 korona 77 fillér

1941 bevétel: 6.552 pengõ
kiadás: 27.305 pengõ

1942 bevétel: 7.727 pengõ
kiadás: 26.891 pengõ

1947 bevétel: 38.386 forint
kiadás: 62.650 forint

IV. 1. 9.  A  II. világháború évei

Az 1930-as évek végének egyre feszültebb nemzetközi politikai lég-
körébõl a község lakói mit sem érzékeltek. Sõt, inkább valamiféle opti-
mizmus lett úrrá a lakosokon. A harmincas évek második felében javul-
tak az életkörülmények, csökkent a munkanélküliség, változatosabb lett
az üzletek árukínálata, nõtt a mezõgazdasági termékek fogyasztása, fo-
lyamatosan csökkentették a napi 10-12 órás munkaidõt.

A község képviselõtestületi jegyzõkönyveibõl kitûnik, hogy a falu veze-
tõ személyiségei maximális bizalommal voltak az ország politikusai iránt.
Ez igaz a sikeres revíziós politika, de a háború egyre súlyosabb évei alatt
is. 1943. június 18-án fényes külsõségek között, községi szinten ünnepel-
ték meg a kormányzó, Horthy Miklós 75. születésnapját. Az ünnepi be-
szédet – amit az utókor „okulására” jegyzõkönyvben is megörökítettek –
Csiszár Andor iskolaigazgató, illetve képviselõtestületi tag mondta el.77

Nagy visszhangja volt Ongán is az I. bécsi döntésnek. 1938. november
2-án a német és olasz döntõbíróság határozata következtében az ország 12
ezer négyzetkilométernyi, felvidéki területet kapott vissza 870 ezer lakos-
sal. 1939-ben Kárpátalja visszaszerzése – megteremtve így a stratégiai, po-
litikai és történelmi szempontból nagyon fontos közös lengyel-magyar ha-
tárt – következik, majd 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntéssel
Észak-Erdély és Székelyföld került vissza hazánkhoz. Mindezek a sikerek –
hisz katonai konfliktus nélkül hoztak eredményt – biztosították a Horthy-
rendszer támogatását a lakosok részérõl, s ez Ongán is érezhetõ volt.
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Alispáni felszólításra Ongán is felvetõdött egy ruszin faluval való szo-
rosabb kapcsolatfelvétel gondolata. A község elvben támogatta a testvér-
közösség létesítését valamelyik kárpátaljai faluval, de 1941-ben  a képvi-
selõtestület késõbbre halasztotta a döntést, mivel nem volt rá pénz. A sa-
ját szociális problémáival is alig tudott ekkor megbirkózni a falu.78 Az
1939. szeptember 1-én kirobbant II. világháború egyre nehezebb életkö-
rülményeket teremtett itt is. Az 1941. áprilisi magyar háborús részvétel
után a falu lakói közül egyre többen kapták meg a behívó parancsukat,
s indultak a frontra.

1939-ben és 1940-ben a falu a saját problémáival volt elfoglalva. A
korszak egyik legnagyobb árvize pusztított Ongán. A község jelentõs ré-
sze a Bársonyos kiöntését követõen – hosszú idõn át – víz alatt állt. Az
emberek csónakokkal, tutajokkal közlekedtek. 1941-ben ismét nagy ár-
vizet okozott a megáradt Bársonyos. Valamit tenni kellett. A képviselõ-
testületnek sikerült elérnie, hogy 1941 végén – a háború ellenére –
25.000 pengõ államsegélyt kapjon a falu a védõ-gátak megemelésére. A
mérnöki felmérések után a támogatást módosították. 1943. áprilisában
elkezdõdtek a munkák. 15.000 pengõ közvetlen, vissza nem térítendõ
segélyt kapott Onga a földmûvelõdési minisztériumtól a munkálatok el-
végzésére, illetve másik 15.000 pengõ kamatmentes hitelt, amelynek
visszafizetését 1945-ben kellett volna elkezdeni, s 5 év alatt kellett tör-
leszteni. Ez a pénz elég volt ahhoz, hogy a háború évei alatt a Bársonyos
medrét szabályozzák, a védõgátakat elkészítsék, sõt a belvizek oly régen
esedékes lecsapolására is jutott belõle. Ekkor sikerült végleg lecsapolni a
Békástó mocsaras, egészségtelen vizét.79

Az 1940-es években más se-
gélyt is kap a falu a kormánytól.
Így tudják 1942-ben felépíteni
az új vágóhidat, vagy 1943-ban
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felújítani a jegyzõi irodát. A képviselõtestület költségvetéseiben ennek el-
lenére egyre nagyobb hiány mutatkozik. 1941-ben 152 %-os, míg 1942-
ben 135 %-os pótadóval próbálják fedezni a bevételek és kiadások közöt-
ti nagymértékû különbözetet. Természetesen ez az intézkedés nem nyerte
el a lakosság tetszését. A frontokról érkezõ kedvezõtlen hírek, a halottak-
ról, sebesültekrõl szóló jelentések, az emelkedõ árak, az egyre nehezebben
beszerezhetõ iparcikkek egyre jobban nyugtalanították Onga népét is. 

1942 szeptemberében Miskolcot és környékét bombázták az oro-
szok, ami félelemmel töltötte el a lakosokat. Az 1944. március 19-i né-
met megszállás után a község zsidó lakossága közvetlen életveszélybe ke-
rült, és májusban sor került valamennyiük deportálására. Elõbb csendõri
kísérettel Miskolcra, majd a német haláltáborokba hurcolták õket. A há-
ború borzalmai most már közvetlenül sújtották a falut. 1944 nyarán még
összeült a képviselõtestület. Megfestetik a falu címerét Terbots Géza fes-
tõvel 200 pengõért, a vadászati jogot haszonbérbe adják nyilvános árve-
résen a legeltetési társulatnak, elfogadják a leventék költségvetését, majd
augusztus 30-a után többé nem ült össze a testület. Hamarosan a fegy-
verek ropogásától lett hangos Onga község is.80

1944 nyarának végén csak a legelvakultabb nácik hihettek német gyõ-
zelemben, hiszen a szovjet hadsereg az ország határainál állt, a szövetsé-
gesek megnyitották a második frontot Normandiában. Magyarország
szempontjából döntõ jelentõsége volt az augusztusi román fordulatnak,
annak, hogy Mihály király letartóztatta Hitler bizalmasát, Antonescu mar-
sallt, és átállt a szovjetek oldalára. Ennek következtében a szovjet hadse-
reg elõtt Erdély felõl megnyílt az út Magyarország felé. A Malinovszkij tá-
bornagy által vezetett 2. Ukrán Front 5 hadsereggel, köztük 1 páncélos
hadsereggel húsz nap alatt keresztültörte az Észak-Erdélyben és a Maros
vonalán rögtönzött gyenge német és magyar védelmet, és október elejére
kijutott az Alföldre. A Románia mögötti lemaradástól való félelem, az an-
golszászok nyomatékos tanácsai végül legyõzték Horthy szovjetellenes ér-
zelmeit. 1944. október 11-én a magyar küldöttség Moszkvában aláírta az
elõzetes fegyverszüneti szerzõdést a Szovjetunióval. Az október 15-ei ki-
ugrási kísérlet azonban csúfos kudarcot vallott. A hatalom a Szálasi Ferenc
vezette nyilasok kezébe került. A jogrend maradéka is megszûnt.

A szovjet hadsereg a debreceni páncélos csata után átkelt a Tiszán. No-
vember 9-én elfoglalják Mezõkeresztest és Mezõkövesdet, ezzel elvágják a
Budapest-Miskolc közötti összeköttetést, megszállják a stratégiailag fontos
vasutat és országutat. November 19-én már Alsózsolca alatt állnak az oro-
szok. November 23-án Kistokaj, Görömböly, Hejõcsaba, november 24-én
Ócsanálos kerül a kezükbe. Ongát déli és keleti irányból támadták az oro-
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szok. A községnek Miskolc védelmében rendkívül fontos feladata volt. Meg
kellett akadályozni, hogy az oroszok kelet felõl elérjék a fontos iparvárost.
Közel két hétig zajlott a harc Onga határában. A legsúlyosabb összecsapá-
sok a Homokbányánál folytak. Itt volt egy magyar-német géppuskaállás,
ami a terep adta lehetõséget kihasználva sokáig feltartóztatta az elõrenyo-
muló oroszokat. A falu mérhetetlen pusztulást szenvedett az ostrom alatt.
Találat érte a községházát, az iskolát, a református templomot, a hidakat és
a legtöbb lakóházat. Az emberek a pincék mélyében húzták meg magukat.
November 29-én nagy támadásba kezdtek az oroszok. Az Ongát védõ árok-
rendszert erõs tüzérségi támogatással sikerült elfoglalniuk, majd betörtek a
faluba. A németeket november 30-án kiûzték a községbõl, de a lakosok
nem örültek az oroszoknak. Pusztításaikra, erõszakoskodásaikra, fosztoga-
tásaikra emlékezve, ma is összeszorul az eseményeket átélt emberek szíve.

A szomszédos települések közül Arnót és Szikszó szintén november
30-án, Felsõzsolca 29-én került a szovjetek birtokába. Miskolc elfoglalá-
sára – véres harcok után – csak december 3-án került sor. 

A háborús megpróbáltatások a front elvonulásával még nem értek vé-
get. Az átvonuló orosz és román csapatok újra és újra nehéz helyzetbe hoz-
ták az éhségtõl, hidegtõl, a lelki összeomlástól szenvedõ ongai lakosokat.81

A II. világháború hõsi halottai és áldozatai Ongán
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IV. 1. Jegyzetek

1. B.-A.-Z. m-i lev. füzetek 16-18. B.-A.-Z. m. történeti helységnév-
tára 1870-1983., 1983. 328.o. illetve Magyarország helység-
névtára Bp. 1944. 447.o. (A szikszói járás községei: Alsóvadász,
Aszaló, Bakta, Csobád, Hernádvécse, Kázsmárk, Onga, Selyeb,
Szikszó.)

2. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b. VII. 2873/1927. Bárczay László fele-
sége volt Kóczán Lilla. Róla nevezték el a tanyát 1927-ben.

3. B.-A.-Z. MLlt. IV. 401/b X. 2538/1922.
4. B.-A.-Z. MLt. V-184/IV-V. KPVT. 1925. jan. 19. ill. 306/1920

jkv. (1920-ban a képviselõtestület 150 koronával járult hozzá a
postaküldönc fizetéséhez a Miskolci Posta és Távírda Igazgatóság
kérésére.) A képviselõtestületi jegyzõkönyvek I-VIII kötetben van-
nak meg. Hol oldalszám, hol képviselõtestületi ülés idõpontja, hol
képviselõtestületi határozat szám alatt lehet azonosítani az egyes
forrásokat.

5. U. o. 17/1921.
6. B.-A.-Z. MLt. IV 401/b. VIII. 325/1923.
7. B.-A.-Z. MLt. V-184/V-VI. KPVT 1927. dec. 22. ill. 1937. jkv-

ek. Az  ongaiak úgy emlegették, hogy a Darvasok ellenezték az
utcai világítást. A hagyomány szerint Darvas Béla így vélekedett:
„Minek nektek villany az utcára? Tán hogy tovább maradjatok
és ihassatok a kocsmában?” A hagyomány szerint Darvas Béla
a népház megépítését is ellenezte.

8. Tört-i Stat. Köt. 1941. évi népszámlálás, 5. kötet. Lakóházak és
lakásadatok községek szerint, Bp. 1982 34. és 180. o.

9. B.-A.-Z. MLt. V-184/III. KPVT II/1911 jkv.
10. U. o.
11. U. o. 1/924; 1/925 és III. kötet 3/911. jkv.
12. U. o. II. kötet 16/904; V. kötet 1926. jún. 20. jkv. A falu 1909-

tõl Fekete Ferenc házánál menházat is létesített.
13. U. o. III. kötet. 10/903; 364/910; 3/911. jkv.
14. U. o. VI. kötet. 1936. dec. 18.
15. U. o. V. kötet. 25 Kgy 1923.
16. KPVT. jkv. ide vonatkozó részei.
17. U. o. V. kötet. 1925. szeptember 25. ill. VI. kötet 24. o.
18. U. o. 1928. március 12.
19. U. o.
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20. A térképet jómagam készítettem a Csiklya család tulajdonában
lévõ 1943-as térkép alapján, rávetítve a képviselõtestületi jegyzõ-
könyvekben megtalálható utcaneveket.

21. Balassa M. Iván: Népi építészeti gyûjtés 1967. 2. o. MNM. EA.
8450. Balassa 9 ház alaprajzát írja le. Hagyományos berendezés
nélküli házakról van szó, védendõ építészeti érték nélkül.

22. A Vermek a XIX. század közepétõl biztosította az ongaiak számá-
ra a sárgaföldet a vályogvetéshez. Ez a terület özv. Kóczán
Miklósné földje volt a XX. század elsõ évtizedeiben. Majd
Zmeskál Zoltánné kezébe kerül a terület, ki maga is Kóczán lány:
Kóczán Márta. Zmeskálné a felsõzsolcai út mellett a 30-as évek
elején plusz 50  ‚öl területet átengedett a lakosoknak sárgaföld
hordására. Halála után, örökösei viszont korlátozták a föld hordá-
sát. A képviselõtestület ezért kénytelen volt közbelépni. 14. kgy.
határozattal 1934-ben a kpvt. megegyezett Zmeskál Miklóssal és
Zoltánnal a területrõl. A lakosok továbbra is hordhattják a földet,
de csak a zsolcai út felõl, északról nem. A képviselõtestületnek
gyakorta kellett figyelnie e területre, mert a szomszédos községek
lakosai is elõszeretettel vitték innen a sárgaföldet. Ezt az ongaiak
általában sérelmezték, pláne ha a földért „elfelejtettek” fizetni.

23. KPVT jkv. 6/1905.
24. U. o. 13/1905.
25. B.-A.-Z. MLt IV. 401/b VIII. 1147/1930.
26. KPVT. jkv. 1939. nov. 6. VI. kötet 396. o.
27. B.-A.-Z. MLt. IV. 184. 44. kötet Kimutatás az ongai cigányokról

1947-ben. A kimutatást 1947. X. 25-én ill. 1948. XI. 12-én is
felülvizsgálták.

28. Bodgál Ferenc, 1960: Kovács mesterség, cigányok... MNM. EA.
6701.

29. ORE. jkv. 1915. okt. 24. 102. o.
30. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VIII. 5320/1925.
31. KPVT. jkv. 1926. jan. 28.
32. Abaúj vm. és társadalma 1931-ben, Szikszó, 1932. Összeállítot-

ta: Vermes-Földes 57. o.
33. U. o. 58. o.
34. U. o. 60-61. o.
35. U. o. 100. o.
36. U. o. 137. o.
37. U. o. 156. o.
38. U. o. 157. o.
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39. Magyar városok és vármegyék monográfiája XVII. Abaúj-Torna
vm. Bp. 1935. Szerk: Molnár Endre 317. o.

40. U. o. ill. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b XXIII. 237/1928.
41. KPVT. jkv. 1936. okt. 15.
42. KPVT. jkv. 1918. dec. 28. (A képviselõtestületi jegyzõkönyvek-

ben semmmi reagálás nincs az országos dolgokra 1918-19-ben.
A jkv.-ben 1919-ben csak novembertõl van bejegyzés.)

43. Gy. Tóth József nyilatkozta az Észak-Magyarország 1957. febr.
23-i számában.

44. Illés László: A 2. miskolci csata (kézirat). 3. o.
45. U. o.
46. A környék harcairól tájékoztatnak minket a következõ források:

Borsodi Szemle 1958. 2. szám 19. o.; Borsodi Szemle 1960. 3.
szám; 1919. Borsodi emlékek. Kiadta az MSZMP B.A.Z. m-i 
biz.-a, Miskolc.

47. Hadt. Lt. M. Tk. 51. fasc. 53.
48. Hadt. Lt. M. Tk. 51. fasc. 84.
49. Gerencsér Miklós: Az északi arcvonal Szépirodalmi Könyvkiadó

Bp. 1989. 36. o.
50. Hadt. lt. M. Tk. 82. fasc. 23.
51. Hadt. lt. M. Tk. 51. fasc. 103.
52. Gerencsér, 39-40. o.
53. Illés, 11-12. o.
54. Gerencsér, 42. o.
55. Illés, 12. o.
56. Hadt. Lt. M. Tk. 51. fasc. 153.
57. Hadt. Lt. M. Tk. fasc. 193.
58. Böhm, 328. o.
59. Hadt. Lt. M. Tk. 51. fasc. 197.
60. Illés, 16. o. ill. Hadt. Lt. M. Tk. 83. fasc. 37.
61. B.-A.-Z. MLt. V-184/IV. kötet. 19 kgy. ill. 13 kgy 1920 (Kardos

Lajos vetette fel a képviselõtestületi ülésen az elrekvirált állatok
árának megtérítését, de a felvetéssel – ahogy már korábban is –
most sem foglalkoztak, mondván majd országosan rendezik az
ügyet.)

62. KPVT. jkv. V-184/VI. kötet. 1936. 267. o.
63. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VIII. 10.5101926 Kirsner Jenõ jegyzõ

pere.
64. KPVT. jkv. /51/1922.
65. KPVT. jkv. 508/1905.
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66. KPVT. jkv. 6/1922. (Csak a fenti alkalmazottak bérét jegyezték
le a KPVT. jkv-ben.)

67. KPVT. jkv. 105/1911.
68. B.-A-Z. MLt.  IV. 401/b VIII. 8534/1929. ill. Abaúj-Torna vm.

hiv. lapja Szikszó, 1929. március 7.
69. KPVT. jkv. 508/1905. 
70. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VIII. 3939/1922.
71. KPVT. jkv. III. kötet 297-298. o.  ill. VI. kötet. 1934. aug. 22.
72. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VIII. 8075/1924.
73. U. o. VII. 72/1925.
74. U. o. VIII. 6169/1923.
75. U. o. VIII. 894/1939.
77. KPVT. jkv. 1943. június 18. 
78. KPVT. jkv. VII. kötet. 34. o.
79. KPVT. jkv. 1943. április 23.
80. KPVT. jkv. 1944. július 26. ill. augusztus 30.
81. Lásd az Újrakezdés címû fejezetnél az orosz-román rekviráláso-

kat.
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IV. 2. Gazdaság és társadalom 
a XX. század elsõ felében

IV. 2. 1. Onga lakossága

A falu lélekszámának alakulása a XX. század elsõ felében folyamatos
és egyenletes növekedést mutat.  A népszámlálási adatok alapján Onga
lakosságszáma a következõ módon változott:

1900: 1764 fõ
1910: 2051 fõ
1920: 2126 fõ
1930: 2308 fõ
1941: 2454 fõ
1949: 2515 fõ

A számokban a külterületi lakott helyek adatai is benne vannak, ami
jelentõsen megnövelte a falu lélekszámát. 1910-ben a külterületeken –
ott lakott a legtöbb cseléd – 661 ember élt. Ez az akkori összlakosság 
37 %-a volt.1 1941-ben már csak 358-an éltek a falu belterületén kívül,
ami a népesség 14,6 %-át jelentette. Látható, hogy egyre többen költöz-
tek be a községbe. Sok új ház épült az 1920-as években. 1900-ban csak
215 lakóháza volt a falunak, addig 1920-ban már 262-vel, míg 1930-
ban 339-cel találkozunk. 1941-ben már 379 lakóépülete volt Ongának.
A növekedésben nagy szerepe volt a földreform során végrehajtott ház-
helyosztásnak. Erre a 20-as években került sor.

A két nagy háború szedte áldozatait a faluban is, de a vérveszteséget
a település pótolni tudta. Az I. világháborúban 300-an vettek részt Ongá-
ról, akik közül 36-an haltak hõsi halált. A II. világháborúban 50-en vesz-
tették életüket a frontokon és a falu ostromakor.

A II. világháború után a nagybirtokon dolgozó cselédek jelentõs része
itt telepedett le. Sok Miskolcon dolgozó család – az olcsóbb élet remé-
nyében – szintén a faluban vásárolt házat. A lélekszám növekedést ma-
gyarázza az a tény is, hogy 1901 és 1949 között az élve születések szá-
ma, három évet leszámítva, mindig meghaladta az halálozási számot. (Ez
a három év a következõ: 1915, 1918 és 1941. Ezek az idõpontok a há-
borúk nehéz éveihez köthetõk.)2
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A fõbb demográfiai adatok Ongán 1901-49 között

1901 és 49 között a tényleges szaporodás 751 fõ volt. Ez 1900-hoz
képest 42,5%-os növekedést mutat, ami évi 0,88%-os növekedést je-
lez. A természetes szaporodás ugyanakkor 1.307 fõ. Az 556 fõs jelen-
tõs különbséget vándorlási különbözetnek nevezzük. Ez a szám jelzi ne-
künk – bár folyamatosan nõtt a község lakossága –, hogy jelentõs nagy-
ságú népesség hagyta el a falut. Ez fõleg az itt élõ cselédekre volt jel-
lemzõ.
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A település népsûrûsége 1930-ban 75 fõ/ km2. Ugyanezen évben a
népszámlálás során a jelenlévõk közül 11 külföldi honos élt Ongán, akik
közül négy személynek nem volt magyar az anyanyelve.3 1941-ben négy
német nemzetiségû lakosa volt a falunak. Az itt élõk közül ekkor har-
mincegyen beszéltek németül, öten szlovákul, ketten angolul, négyen
franciául, ketten oroszul, 1 fõ olaszul és hárman egyéb nyelven.4

1930-ban a 6 évesnél idõsebb népesség közül 231-en nem tudtak ír-
ni-olvasni. 1941-ben ez a szám már csak 220 fõ.5 1941-ben a lakosság
a következõ iskolai végzettséggel rendelkezett:

Általános iskola: 4-5 osztály:   466 fõ
6-7 osztály:   800 fõ
8 osztály:  42 fõ

Középiskola:      2-3 osztály:        6 fõ
4 osztály:         16 fõ

Fõiskola: 10 fõ
Egyéb írni, olvasni tudó:          319 fõ

Az adatokból kiderül, hogy gyakorlatilag nagyon kis létszámú értelmi-
ségi csoportja volt a falunak.

Onga lakosságának vallási megoszlására korszakunkban relatív refor-
mátus többség jellemzõ. A falu lakosságának 46-47 %-a tartozott a re-
formátus felekezethez. Jelentõs volt a katolikusok 40 % körüli aránya is
a népességen belül.6

A népesség vallási megoszlása

1930 1941
református: 46,8% 47,0%
római katolikus: 40,5% 40,9%
görög katolikus: 5,6% 6,3%
evangélikus: 4,5% 3,2%
izraelita: 3,1% 2,6%
egyéb: - -

IV. 2. 2. Darvas Béla

A falu életében meghatározó szerepet töltött be az 1854-ben Ongán
született Darvas Béla. Iskoláit Eperjesen és Miskolcon végezte, majd a
budapesti egyetem jogi fakultásán folytatta tanulmányait. A jogi diploma
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megszerzése után bevonult a 4. ulánusezredhez Kassára, ahol leszolgál-
ta önkéntesi éveit. Hazatérte után a család ongai birtokán – kb. 540 kat.
holdon – gazdálkodott. Már fiatalemberként is részt vett a közéletben.
Különösen szûkebb hazájában szerzett népszerûséget; 1896-ban a szik-
szói kerület szabadelvû párti programmal képviselõvé választotta. Egy
cikluson át képviselte a kerületet az országgyûlésen. Az 1901-es válasz-
tásokon nem indult, hanem újból a gazdálkodással törõdött. A vármegyei
közéletben egyre élénkebben vett részt. A bolsevizmus alatt letartóztat-
ták és három hónapig túszként fogva tartották. A kommün bukása után
hazatért Ongára, de a gazdálkodással egyre kevésbé foglalkozott. Örö-
kös tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak. 1930-ban
Abaúj õt jelölte felsõházi tagságra. Foglalkozott gyámhatósági ügyekkel,
elítéltek ügyeivel. Többek között tagja volt a vármegyei számvevõszék-
nek, a lótenyésztési, közigazgatási és adóügyi bizottságnak.

Birtokának nagy részét kisgazdáknak adta bérbe. Kb. 100 holdat ke-
zelt saját maga, amin öt családot foglalkoztatott. Felesége péchújfalusi
Péchy Albertina, akinek édesapja miniszter és képviselõházi elnök volt.

A XX. század elsõ harmadában Darvas Béla Onga legtekintélyesebb
embere volt. A községi képviselõtestület elsõ számú tagjaként – 60 éven
keresztül – a települést érintõ legtöbb kérdésben hallatta szavát. 1904-
ben az õ kezdeményezésére a falu átengedte családja sírkertjének a köz-
temetõ egy részét. 1934-ben a község nagy ünnepség keretében ünne-
pelte 80. születésnapját. Arcképét „örök idõkre” elhelyezték a községhá-
za tanácstermében.7 82 éves korában hunyt el. 1936. október 26-án te-
mették el Ongán. Abaúj vármegye hivatalos lapja így méltatta:

„A régi magyar úrnak az igazi magyar nemesnek volt a megteste-
sítõje, jósága, emberszeretete közismert volt. Minden közügy iránt
éles érdeklõdést mutatott.”8

IV. 2. 3. Onga közegészségügyi helyzete

A szikszói járás tisztiorvosa az 1920-30-as években többször végigjár-
ta a járás községeit, köztük Ongát. Az õ jelentése alapján képet kapha-
tunk a település közegészségügyi viszonyairól.9

A lakosság értelmi és anyagi viszonyai szerint úgy a lakásokban, mint
az udvarokban igyekezett az általános egészségügyi követelményeknek
megfelelni. A jobb módú gazda háza, udvara volt tisztább. Lakása egysé-
gesebb, ablakai nagyobbak voltak. Náluk már külön konyhában fõztek,
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de az õ szobáik is jórészt földes padlójúak voltak, melyet hetenként egy-
szer-kétszer locsoltak fel, hogy sima legyen. A felmosás után a padlót fi-
nom pelyvával beszórták. Így viszont állandóan „rothadt” és dohos volt
a levegõ.

Sok új ház épült Ongán a 20-as 30-as években, de még szinte mind-
egyik földes padlóval, amely – különösen télen, mikor pedig sokat tartóz-
kodtak az emberek a lakásban – állandóan nedves és hideg volt.

Árnyékszék tekintetében nem volt különbség gazdag és szegény ház
között. A módosabb gazda ugyanúgy a szabadban végezte el szükségét,
mint a szegényebb. Az ürülék a legyeknek szolgált táplálékul és fertõzõ
betegségek terjesztõje volt. A falu lakói lebecsülték a légy okozta vesze-
delmet. Az egyetlen védekezés ellenük az volt, hogy befüggönyözték az
ablakokat. 1941-ben már volt 8 lakás, ahol bent volt a WC, ugyanakkor
ismerünk 26 olyan házat, amely még udvari árnyékszékkel sem rendel-
kezett. Vízvezeték nem volt a faluban. 1941-ben 292 lakás biztosította
vízellátását a telkén lévõ kútból.10

A trágyát – más településekhez hasonlóan – Ongán is az udvaron ér-
lelték. Az esõvíz a kioldott szerves anyagokat nem egyszer a kútba továb-
bította, s helyenként meszessé, élvezhetetlenné tette az ivóvizet.

Az utcákat Ongán csak szombaton seperték. A hét többi napján a kü-
lönbözõ trágyahulladék és egyéb szemét felhalmozódott, és esõs idõben
ott maradt és rothadásnak indult. Bár 1929-ben a korábbi évekhez ké-
pest az utcák tisztábbak lettek, az esõvízbõl származó tavak részben el-
tûntek, részben kisebbedtek. Ez annak volt köszönhetõ, hogy az utak két
oldalán néhol árkot ástak, ahova az esõvíz, a sár lefolyhatott. Ennek el-
lenére az utcák mélyedéseiben még 1930-ban is gyakorta iszapos, szen-
nyes víz állt. Az állami iskola elõtti téren, valamint a községháza utáni
mélyedésben az év nagy részében sár volt. 

Kisebb javulást eredményezett a közegészségügyi viszonyokban a
Békástó melletti mocsaras köztér átengedése a lakosoknak. A terület ala-
csonyabb fekvése révén esõs idõben vízgyûjtõ volt. Id. Négyesi Ferenc la-
kóházától Molnár András lakásáig terjedõ területet négyszögölenként 1
pengõ 50 fillér vételár ellenében a képviselõtestület 1930-ban átenged-
te Juhász István, Kántor József, Majzik József és Demkó József ongai la-
kosoknak. E köztér átengedése utcarendezési szempontból is elõnyös
volt, mivel így a gróf Bethlen István utca egyenes vonalat nyert. A lapá-
lyos, mocsaras részt az új tulajdonosok a következõ években kezdték el
feltölteni.11 A  munka azonban lassan haladt. Az 1940. március 17-i kép-
viselõtestületi ülésen Csiszár Andor még mindig e terület mocsarasságá-
ra hívta fel a figyelmet. Sokáig közmunkával próbálták a területet feltöl-
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teni, de ez nem sok sikerrel járt. Végleges megoldást csak az 1943-as ál-
lamsegély hozott e kérdésben. A Bársonyos vizének szabályozására adott
pénzbõl jutott a belvíz lecsapolására is. 1945-re a Békástó már nem
okoz közegészségügyi problémát a településnek.

A járási tisztiorvos folyamatosan vizsgálta az iskola állapotát is. 1929-
ben berendezéseit megfelelõnek tartotta. Az iskola ekkor tágas, világos,
padokkal jól ellátott volt. A padlóról viszont feljegyezték, hogy igen po-
ros, mivel nem olajozták. Az iskola kútja rossz, rozoga és alacsony volt.
Ezenkívül nem zárt jól, a szennyvíz és a szemét belehullhatott. Az árnyék-
szék ürgödre sem volt zárt, az ülõdeszkák pedig piszkosak voltak. A régi
református iskola tanterme már elavult volt. Rossz volt a padlója, ablakai
nem zártak jól, padjai magasak voltak. Hasonló véleményt jegyeztek fel
az iskoláról 1930-ban:

„A modernül megépített iskola kútja nem megfelelõ, a kúton van
ugyan fedõlap, azonban szenny juthat bele, mivel a gémes rendszerû
vízemelõ szerkezet szerint a kútostoron levõ vedret legtöbbször a
földre állítják, amikor állati ürülék és egyéb szenny ragadhat hozzá.”

Elítélõ volt a vélemény a régi iskolaépületrõl is:
„74 gyermek zsúfolódik össze, akik egymás mellett ülve nem tud-

nak írni és nem tudnak kellõen figyelni. Az iskolaépület tetõzete
olyan rossz, hogy az esõ a padlásba becsurog. Kút az udvaron nin-
csen, a tanteremben levõ vödrön nincs fedõ, egyetlen pléh bögrébõl
isznak a gyerekek. A bögre poros ablakpárkányon áll. Az árnyékszék
rozoga és piszkos.”
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Az elmondottakat a falu építkezési bizottságának jelentése is alátá-
masztotta 1930-ban.12

A község fûszerüzletei, kocsmái általában rendezettek voltak. 1929-
ben Schmidt Bertalan szatócs üzlete volt poros, illetve kocsmájának ud-
vara szemetes, állati trágyával telezsúfolt. Grosz Bernát üzletével kapcso-
latban is találtak idõnként kifogásolni valót. 1930-ban a 90 éves Kraj Jó-
nás kocsmájában hívták fel a figyelmet a tisztaságra, mire a tulajdonos
két héten belül teljesítette a követelményeket.

A községi vágóhíddal kapcsolatban 1930-ból tudunk negatív észrevé-
telekrõl. A falon vér és apró húscafatok voltak láthatók. Más esetekben
a vágóhíd tiszta és szagtalan volt. A vágóhidat korszakunkban a községi
bíró felügyelte.

A cigánytelep a rendes lakóházak között állt, ennek hatására általá-
ban tiszta is volt. A szomszédok nem tûrték a piszkot. A község elõjáró-
sága is szigorúan ellenõrizte õket. 1930-ban mégis sok koszt és emberi
ürüléket talált ott a járás tisztiorvosa. A telepen nem volt árnyékszék, s
akadtak tetvesek is a cigányok között.

A falunak saját orvosa nem volt. A múlt század utolsó éveiben kapott
körorvost a település. Ez azt jelentette, hogy több község közösen alkal-
mazott költségvetésébõl egy orvost, aki hetente egy alkalommal rendelt
Ongán. A körorvos székhelye Szikszó volt. A század elsõ két évtizedében
Slamberger Jenõ volt a falu körorvosa. Az ongai képviselõtestület 1920-
ban emelte meg tízszeresére fuvarátalányát, a nagy infláció miatt. A kör-
orvos jövedelme 1905-ben Ongáról évi 231 korona volt. A körorvosi lá-
togatási napló eredetiben az 1942-56 közötti évekbõl maradt ránk. Eb-
bõl kiderül, hogy már hetente kétszer rendelt a doktor a faluban. Õ ad-
ta be a védõoltásokat – különösen fontos volt a himlõ elleni oltás –, idõn-
ként orvosi tanácsnapot tartott, ellenõrizte a leventék, a cselédek egész-
ségét, és feljegyezte a fertõzõ betegségeket. 1942-54 között Ongán
mindössze három diphtéria megbetegedésrõl tudunk. 1944. szeptembe-
rétõl 1945. májusáig a körorvos egyszer sem jött Ongára. A legnehe-
zebb idõkben a falu doktor nélkül maradt.13

Ugyancsak a múlt század végétõl szakképzett szülésznõje volt a falu-
nak, aki azonban gyógyítással is foglalkozott. Rájuk is szigorú egészség-
ügyi szabályok vonatkoztak. 1904-ben a képviselõtestület úgy határo-
zott, hogy csak bábaasszonyi oklevéllel lehet pályázni az ongai szülésznõi
állásra.14 1904-ben Setreliczki Jánosné volt a szülésznõ. Az õ bére 1905-
ben évi 120 koronát tett ki. Ez igen alacsony összeg volt. Nem véletlen,
hogy többször is módosították a bábaasszony fizetését. 1908-ban még
évi 120 koronáért dolgozott, de ebben a évben a szülésznõnek sikerült
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elérnie a képviselõtestületnél, hogy lakbérét a község vállalja magára. (A
lakbér összegét negyedévente fizették az elõre nem látható kiadások ke-
retbõl.)15 1919-ben 700 koronára emelik a bába bérét. 1920-ban azon-
ban elutasítják Szatmáriné kérését, hogy fizetését 2.000 koronára emel-
jék.16 1923-ban a vármegye közgyûlése jóváhagyta Onga község képvi-
selõtestületének határozatát, amely szerint Mida Istvánné szülésznõnek
„tekintettel a szülésznõ csekély készpénzfizetésére és a jelenlegi ne-
héz megélhetési viszonyokra” 20.000 korona „egyszersmindenkorra”
adott rendkívüli segélyt szavazott meg. 1940-ben a bába fizetése évi 600
pengõt tett ki.17

Az alacsony jövedelem miatt gyorsan váltották egymást a szülésznõk.
1904-bõl Setreliczki Jánosné, 1908-tól özv. Bendik Jánosné sz: Balázs-
házi Erzsébet – õ Kassáról jött –, 1912-ben Demeter Istvánné, 1919-tõl
1922-ig Szatmári Mihályné, 1924-tõl Mida Istvánné neve ismeretes.
Még öt bábaasszony nevét ismerjük 1945-ig. 

A falu ismert szülésznõi a század elsõ felében

Setreliczki Jánosné 1904-08
Bendik Jánosné 1908-12
Demeter Istvánné 1912-18
Szatmári Mihályné 1919-22
Mida Istvánné 1924
özv. Fekete Ferencné 1924-27
özv. Buttyán Mihályné 1927-?
Bûdi Lajosné ?-1940
Szalma Istvánné 1940-44
Ropog Borbála 1944-

Egyedül Szatmárinéról tudunk többet, aki ellen magzatelhajtás ügyé-
ben folyt vizsgálat 1922-ben.18 A falu népe egészségügyi gondjaival, ba-
jaival a század közepéig a szülésznõhöz fordult, mint az itt élõ egyetlen
egészségügyben jártas személyhez.

Idõnként sok problémát okozott a lakosoknak a Bársonyos vízének nem
megfelelõ tisztasága. 1928-ban a kezelõ orvosoktól a vármegyei tiszti fõor-
voshoz  beérkezett jelentésekbõl az derült ki, hogy a paratyphus jellegû
megbetegedések eredete a Bársonyosban való fürdésekre vezethetõ vissza.
Ezért azon községek, amelyeknek területén a Bársonyos keresztülhaladt,
kötelesek voltak a patak medrébe a faluból való kilépés helyén drótszûrõt
felállítani. Ezt 1929-ben megtette az ongai képviselõtestület is.19
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A Bársonyos a múlt század végi szabályozása után is gyakran kiöntött.
Különösen nagy árvíz volt Ongán 1909-, 1913-, 1939-, 1940- és 1941-
ben. 1909-ben az árvíz elvonulása után a képviselõtestületnek pótkölt-
ségvetést kellett elfogadni a védõgátak rendbe hozására. 1913-ban a
nagy árvíz a termés jelentõs részét elvitte. A földbérlõk egy részének si-
került elérnie, hogy a nagy károkra való tekintettel a tulajdonosok vala-
mennyi összeget elengedjenek a bérleti díjból.20 Az árvizek komoly erõ-
próba elé állították a falu népét a XX. század elsõ felében. A visszama-
radt víz, sár gyakran volt fertõzõ betegségek táptalaja. 1923-ban a falu
gazdaközössége csereügyletet bonyolított le Szabó Lajos malomtulajdo-
nossal, aki a Bársonyos vizének felduzzasztásával gyakran okozott árvíz-
veszélyes helyzetet. Ezt a problémát földcserével próbálták megoldani.

A patak végleges, nagy szabályozására – állami segélybõl – 1943-45-
ben került sor. Ezt követõen a kiépített magas védõgátak jelentõsen csök-
kentették az árvíz lehetõségét.

IV. 2. 4.  Az elsõ két évtized gazdasága

A XX. század elején az ongai határ közel 4/5 részét nagybirtokosok
uralták. A település földmûvelõ népe csak a határ délkeleti részét birto-
kolta, valamint a Lucernás nevû dûlõt és a Kishegyen lévõ néhány kisebb
szõlõparcellát.21

A lakosság többségét nincstelen, földnélküli zsellérek vagy 1-2 holddal
rendelkezõ kisparasztok alkották. Ritka volt az olyan parasztember, aki-
nek birtoknagysága meghaladta volna a 10 holdat. A kisparasztok jó ré-
sze – mivel kevés földjük nem biztosította a megélhetést –, munkát vállalt
a nagybirtokon. Ennek jellegzetes formája volt a kishaszonbérlet. A birto-
kosok földjeik egy részét bérbe adták. A századfordulón Onga környékén
1 kat. hold föld bérleti díja 10-15 Ft körül mozgott.22 Ezt az összeget a
parasztság szívesen megfizette, így jutva a megélhetéshez szükséges na-
gyobb földterülethez.

Az I. világháború idején a földbirtokosok felemelték a bérleti díjakat,
ugyanakkor a bérlõket a korábbiaknál is jobban megterhelték a bérlettel
együtt járó különbözõ munkák elvégzésével. (A földbérlet fejében teljesí-
tendõ munkaszolgáltatás, feudális maradvány, a robot bújtatott továbbélé-
se.) Ezen munkákért a bérlõ pénzt kapott a földesúrtól, melynek összege
a háború alatt erõsen lecsökkent.23 Ilyen munka volt a részeskapálás a föl-
desúr földjén, a kötelezõ segítségadás a behordás és cséplési munkáknál,
a rétek és szárazföldi takarmánynövények lekaszálása. A századfordulón
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a napszámárak községünkben férfiaknál 60 krajcártól 1 Ft-ig, nõknél 50-
60 krajcár között mozogtak.

A háború alatt a hadra fogható férfiak jelentõs része a frontokon har-
colt. Ennek következtében a mezõgazdasági munkák nagy részét nõk,
gyerekek és idõsebb férfiak végezték. Gyakorta még így is munkaerõhi-
ányban szenvedett a falu. Ennek pótlására a magyar katonai hatóságok a
lakosság rendelkezésére bocsátották az orosz hadifoglyokat. Több orosz
hadifogoly Ongán is dolgozott a kisparaszti gazdaságokban. Nagybirto-
kon lévõ alkalmazásukról azonban nem tudunk.24

A község népességének gazdasági ágankénti megoszlása a következõ:

Onga népessége népgazdasági áganként 1900-ban25

összes népesség (fõ) keresõ népesség (fõ)
mg.-i: 1474 569
ipari: 100 39
közlekedési: 47 16
keresk.-i: 18 5
egyéb: 125 51

Látható, hogy a századfordulón a falu lakosságának közel 84 %-a élt
a mezõgazdaságból. Az iparban dolgozók aránya ugyanakkor nem érte
el a 6 %-ot. Miskolc közelsége gyakorlatilag ekkor még nem volt hatás-
sal  Onga foglalkozási struktúrájára.

A község határának összes területe egy 1911-es kimutatás szerint
4.632 kat. hold és 421 ‚öl.26 A szántóföld területe közel 3.500, míg a le-
gelõ 391 kat. hold, illetve a rét 286 kat. hold területet tett ki. 1898-hoz
képest több mint 800 kat. holddal nõtt a szántóföld területe, míg a lege-
lõé 427, a rété pedig 465 kat. holddal csökkent. Ezek az adatok jól mu-
tatják, hogy a település lakói a századfordulón egyértelmûen a mezõgaz-
daságból, azon belül dominánsan a földmûvelésbõl éltek.

IV. 2. 5.  Az állattenyésztés

Ongán sokáig nem fordítottak kellõ figyelmet az állattenyésztésre. Ez
azért érdekes mert Miskolc közelsége jó értékesítési lehetõséget biztosított
volna az állati termékek számára. A legelõ és a rétek együttes nagysága –
a réteket széna és sarjú kaszálása után szintén legelõként használtak –, el-
hanyagolható a szántóföldi területekhez képest. Ez az elõbb elmondotta-
kat támasztja alá. Ezzel a község vezetõinek is szembe kellett nézni.

236



1908-ban a falu képviselõtestülete az állattenyésztés ügyében hozott
határozatot, miszerint Onga belép a Vármegyei Gazdasági Egyesületbe,
melynek célja volt az állatok tenyésztésének fellendítése.27 Ez természe-
tesen nem sikerülhetett egyik napról a másikra.

Egy 1911-es kimutatás a következõ adatokat közli Ongával kapcso-
latban.28 A településen összesen 302 állattulajdonos volt. Az õ kezükön
volt 842 db szarvasmarha, 190 db ló, 1.182 db sertés és 390 juh. A
szarvasmarhák között a szimentáli, juhoknál a kétnyíretû fésûs, a disznók
között a fehérszõrû mangalica volt az uralkodó fajta. Az összes sertésbõl
mindössze 2 db volt angol hússertés. A lóállomány meglehetõsen vegyes
képet mutatott. A fajlovak tenyésztésére nem fordítottak gondot. Legin-
kább a magyar fajta volt az általánosan tartott ló. 1895-höz képest meg-
lepõ a juhok számának visszaesése. 1911-ben 1.479 db juhval volt ke-
vesebb Ongán, mint 1895-ben. Talán a legelõ területének csökkenése
magyarázat erre a számra. Juhtenyésztést intenzív módszerekkel egyedül
Rósemberg József folytatott. 

A tízes években a község állattulajdonosai egyre inkább a tejtermelés ré-
vén jutottak nagyobb jövedelemhez. Ezért is érintette érzékenyen a falu la-
kóit a megyében 1921-ben fellépõ száj- és körömfájás. Ez a járvány a szar-
vasmarha állomány jelentõs csökkenését okozta. 1923-ban sertéspestis ti-
zedelte a disznóállományt.29 1928-29-ben ismét ragadós száj- és körömfá-
jás és a juhok fertõzõ lábvéggyulladása pusztította az állatokat Ongán. Fer-
tõzõ járványokkal máskor is meg kellett birkóznia a község lakóinak.30

Az állatulajdonosok a járványok okozta állatpusztulások után, és szem-
besülve a gazdasági válság okozta nehézségekkel egy segélyegyletet hoz-
tak létre, ami károsodás esetén a tagok anyagi kárpótlását helyezte kilá-
tásba. Sajnos az alapszabályuk nem maradt ránk, amibõl a mûködésük
szervezeti kereteit megismerhetnénk, de azért tudunk valamit az egyletrõl.

1931. március 17-én Kóczán József, a megalakuló Ongai Állattulajdo-
nosok Segélyegyletének jegyzõje kérte az alispánt, hogy becses pártfogó
véleményével együtt terjessze fel az egylet alapszabályát az illetékes hely-
re. A minisztérium az egylet mûködésének engedélyezését – az alispán po-
zitív ajánlólevele ellenére – kétszer is megtagadta.31 Indokai között szere-
pelt, hogy a tervezet nem írja elõ a beteg állatok gyógykezelését, a védõ-
oltásokat, tehát mellõzi az egyedül alkalmas intézkedést, ami alkalmas lett
volna nagyobb bajok elhárítására. Nem volt megfelelõen kidolgozva a kár-
térítési összeg kifizetése. (A segélyegylet a tagoktól utólag akarta beszedni
a pénzt, amit a minisztérium nem tartott kivitelezhetõnek.) A felsõbb véle-
mény szerint segélyegylet helyett községi állatbiztosítási szövetkezet alakí-
tására lenne szükség. Ennek megalakítására azonban nem került sor.
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A baromfitenyésztés mind a nagybirtokon, mind a kisgazdaságokban
elhanyagolt volt. A tyúkállomány nem volt fajtiszta, tojáshozama kicsi
volt. Jelentõsebb eredmények a liba és kacsatenyésztés terén születtek. A
Bársonyos és annak holtágai biztosították a vízi szárnyasok nagyobb
mennyiségû tartásához a feltételeket. A libatartás olyan nagyságot ért el,
hogy a községi képviselõtestületnek is foglalkozni kellett az üggyel. 1909-
ben a közterekrõl és a legelõrõl kitiltották a libákat.32

1935-ben a következõ számok jellemzik az ongai állatállományt.
Szarvasmarha 925, sertés 942, ló 219 és juh 394 db. A 10-es évekhez
képest a szarvasmarhák és a lovak száma nõtt, a sertéseké csökkent, míg
a juhoké változatlan maradt. A sertések jó része nem került piacra, ha-
nem házi szükségletre vágták le õket.

A 30-as években a kedvezõ értékesítési lehetõségekre egyre többen
figyeltek fel. Ennek köszönhetõen bizonyos elõrehaladás figyelhetõ meg
az állattenyésztés fejlõdésében. Bárczay Zoltán gazdaságában például
egyre gyakrabban törzskönyveztek magyar pirostarka tinókat. Reggelen-
te tejeskocsi hordta birtokáról a tejet Miskolcra. Rósemberg József gaz-
daságában a merinói juhtenyésztés vált egyre fontosabbá.33 Elõrelépést
figyelhetünk meg a Czeisler-birtokon is. A fejlõdés a kisparaszti gazdasá-
gokat sem kerülte el. Az ígéretes éveknek azonban hamarosan véget ve-
tett a kirobbanó II. világháború.

Onga állatállománya és fajta megoszlása a XX. sz. 1. felében
(év/db)
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797 824 921 1078

623 321 57 76
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17 28 8 12
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IV. 2. 6. Cselédek, summások, kukások

A nagybirtok munkaerõ-szükségletét a cselédek biztosították. A helybe-
liek nem szívesen szegõdtek el éves cselédnek a nagybirtokra, ezért a föl-
desurak más településekrõl hozattak maguknak „konvenciós” alkalmazot-
takat. Többek között ez is oka volt a lakosságszám gyors növekedésének.
A külterületeken – ahol a legtöbb cseléd lakott –, az 1910-es népszámlá-
lási adatok szerint 661 ember élt. Ez az akkori összlakosság 37 %-a volt.35

A cselédek többsége nem tudott írni. Alacsony, kisablakú, egészség-
telen házban éltek. Néha 3-4 család élt közös konyhán, egy fedél alatt.
A kiadott szolgálati cselédkönyvek egy része 1907 és 1931 közötti évek-
bõl maradt ránk.36 Ezekbõl kitûnik, hogy a világháború, illetve a 1920-as
évek végén kirobbanó gazdasági világválsághoz kapcsolódó nehézségek
hozták magukkal a cselédek számának csökkenését. Az 1930-as évek
elejére a cselédek száma az uradalmakon 14-15 %-kal csökkent a 20-as
évek átlagához képest. A cselédkönyveket a falu jegyzõje adta ki és tar-
totta nyilván. 1908-ban 9 új cselédkönyv kiadását ismerjük. Ezek tulaj-
donosai a következõk, zárójelben életkorukkal: Pap Mihály (23), Juhász
János (48), Tóth József (25), Fodor István (30), Juhász István (16), Zsák
János (42), Rajvos József (16),  Gulyás Imre (23) és Sivák Lajos (70).

1929-ben és 1931-ben a következõ személyek kapták meg cseléd-
könyveiket, zárójelben születési évükkel:

Ongán 1929 és 31-ben kiadott új cselédkönyvek tulajdonosai
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1929 1931
Urszin János (1901) Ronyecz József  (1912)
Kádár Sándor (1909) Nyezo József  (1908)
Lackó József (1910) Nyezo András (1914)
Molnár István (1870) Urszin János (1904)
Ronyecz Mihály (1912) Budai János  (1886)
Fodor Lajos (1915) Lipták Ferenc (1901)
Mészáros Imre (1914) Ukajnyák István (1885)
Tóth Lajos (1887) Krajnyák János (1910)
Uhlár István (1896) Urszin Bertalan (1906)
Takács János (1902) Budai János (1913)
Vankó József (1901) Urszin Mihály (1913)
Nagy János (1902) Bernáth György (1892)
Dokróczi László (1913) Hegedûs József (1900)
Varga János (1886)
Miczán Lajos (1914)
Horváth János (1917)
Németh Károly (1902)



Az uradalmi cselédeknek nem volt könnyû élete. Ezt a birtokosok is
elismerték. 1930-ban a földmûvelésügyi miniszter oklevéllel és 100 pen-
gõvel jutalmazta Darvas Béla egyik idõs cselédjét, Kollár Sándort, aki 25
éven át dolgozott a földesúr szolgálatában. A kitüntetést a községházán,
a vármegye urainak jelenlétében adták át, melyen jelen volt Szentimrey
Pál vármegyei alispán is.37

A negyvenes évekbõl több szegõdségi levél, más néven „cselédlevél”
is ránk maradt. Soltész Imre majoros, Izsák Jenõ ispán, Váradi Bertalan
kocsis, Lekner János kocsis és ifj. Lekner János kocsis cselédleveleit is-
merjük.38 Földbirtokosuk a Bárczay András tanyáját bérlõ Guttman Gyu-
la volt. A levelek elsõ oldala tartalmazza a „házi törvényeket.” A követ-
kezõkben ezen pontokból idézek.

„1. A cseléd kifogás nélkül a tisztnek vagy helyettesének enge-
delmeskedni tartozik.

2. Cselédnek a majorból távozni, semmi idõben, sem ünnep
sem vasárnapon engedelem nélkül nem szabad.

3. Dolgozni a szükséghez képest köteles minden idõben, tekin-
tet és észrevétel nélkül.

4. ... a szándékos vagy hanyagságból eredõ károkat megtéríteni
köteles.

5. A cseléd kimérendõ szegõdségi gabona, kimutatandó marha-
járás, vagy takarmány ellen kifogást nem tehet.

6. Lúdtartás tilos.
9. A cselédasszonyok tartoznak kivétel nélkül sorozat szerint az

elõforduló belsõ munkára az urasági és tiszti lakhoz menni,
úgy a gazdasági zsákokat és ponyvákat varrni és foltozni.

14. ... ha valamelyik ezen házi törvénynek valamelyik pontja ellen
vétkeznék, avagy pedig ellenszegülnek, azonnali elbocsátás ál-
tal büntettetik, minden neki e gazdászatból járuló fizetése el-
veszvén, a több kivétet pedig visszafizetni köteles.

15. Minden itt fel nem sorolt esetre nézve határoz az 1907. évi
XLV. törvénycikk.”

A pontok láthatóan kemény feltételeket tartalmaztak. Sõt, a fent em-
lített 1907. évi XLV. törvénycikkrõl tudni kell, hogy a cselédek testi bán-
talmazását is megengedte.

A kocsis és a majoros konvencióként, azaz évi bérként munkaadójuk-
tól a következõket kapta: 180 pengõ készpénz, 6 q búza, 8 q rozs, 2 q
árpa, 12 kg só, 1 m3 tûzifa, 1.400 ‚öl kukorica és kerti föld, 1 db szar-
vasmarhatartás, 1 db anyadisznótartás szaporulatával és 15 q szén. Izsák
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Jenõ ispán javadalma valamivel több volt. Õ 300 pengõ készpénzt, 8 q
búzát, 8 q rozst, 4-4 q árpát és zabot, 40 kg sót, 6 m3 tûzifát, 2.400  ‚öl
kukorica földet, 2 db szarvasmarhatartást, 1 anyadisznótartást szaporu-
lattal, 2 szekér gallyfát, 30 q szenet, 40 kg petróleumot kapott. A cseléd
bérét negyedévente elosztva, részletekben kapta meg, ami sokszor alig
tartott ki a következõ konvenció osztásáig.

A 20-as évek végén jelentek meg az ongai határban a nagybirtokokon
a jórészt Mezõkövesd és Eger környékén verbuvált summás csapatok.39

Ilyen summásokat elõször Munk Károly alkalmazott. Késõbb a többi bir-
tokos is élt ezzel a lehetõséggel. A summások elkülönültek a helyi lakos-
ságtól, nem igen kerültek egymással kapcsolatba. Egy-egy ilyen csapat-
ba 30-40 ember is tartozott. Kora tavasztól késõ õszig, a betakarítás be-
fejezéséig tartózkodtak itt. A nagybirtokon a legkülönfélébb munkákat
végezték el. A summás csapat fõznivaló nyersanyagot kapott, amelybõl
az általuk megválasztott szakács készítette el az ételt. A keresetüket a
csoport összteljesítménye szabta meg, nem az egyén által elvégzett mun-
ka. A férfiak bére közel egyharmaddal meghaladta a nõkét. Szállásukul
rendszerint egy nyáron üresen álló istálló szolgált. Járandóságuk egy ré-
szét mindig természetben kapták meg. A summásokat a munkanélküli-
ség késztette arra, hogy családjuktól, szülõföldjüktõl elszakadva másutt
keressenek maguknak munkalehetõséget.

1944-bõl több, az ongai jegyzõ által kiállított igazolás is ránk maradt,
ami a summások kedvezményes vasúti hazautazását tette lehetõvé.40

1944. augusztus 31-én Hosszufalusy Imre birtokáról 29 fõ ment haza
Kovácsrét és Kereche községbe. Szeptember 20-án 29 fõ Mezõkövesdre
és Gömbösfalvára utazott Hardicsay Lajos munkaadótól. Október 27-én
pedig 15-en hagyták el Ongát, s tértek haza Mezõkövesdre, szintén
Hardicsay Lajos bérgazdaságából.

A 30-40-es években már ongai summásokról is tudunk. Egyre több
0-5 kat. hold nagyságú földdel rendelkezõ itteni lakos szerzõdött el a
nagybirtokra, gyakorlatilag megegyezõ feltételekkel, mint az idegenbõl
jött summás csapatok. Az étkezési díjat az ongaiak viszont jórészt pénz-
ben kapták meg. Az uraságok kora tavasszal 16-18 pár embert szerzõd-
tettek kapálás, kaszálás, aratás, cséplés, betakarítás munkálataira. Az
ilyen közösség vezetõje volt az úgynevezett bandagazda, aki a többiek
nevében megkötötte a szerzõdést az urasággal, illetve annak megbízott-
jával. Õ volt az egyszemélyi felelõs a munka rendes elvégzéséért. Illés
László több bandagazda nevét gyûjtötte össze.41 Bárczay Zoltán birtokán
volt bandagazda: Burka József, Orosz Tamás, Iványi Károly. Bárczay
Sándornál Kerékgyártó Imre míg Szabó Józsefnél Kádár Ferenc nevét is-
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merjük közülük. A II. világháború évei alatt arról is tudunk, hogy ongai
summások dolgoztak az Alföldön. Ez a növekvõ megélhetési gondokkal
hozható összefüggésbe.

A nagybirtokok az 1920-as évektõl egyre nagyobb területen termesz-
tettek dohányt. A dohány termesztéséhez értõ „dohányosokat”, úgyne-
vezett kukásokat Hevesbõl hoztak a birtokosok földjeikre. A kukások
nem cselédként, hanem felesbérlõként dolgoztak. Jövedelmük jóval meg-
haladta a cselédekét. Pár év múlva sokan közülük visszaköltöztek Heves-
be, eredeti lakóhelyükre.42 Több család azonban Ongán telepedett le, itt
vásárolt házat, néha földet. Ilyen, a 30-as évek elején letelepedett család
volt Wingendorf Zénó családja.

IV. 2. 7. A földreform végrehajtása Ongán

Magyarországon a Tanácsköztársaságot felváltó új rendszer taktikája
elõsegítette a földreform elõtérbe kerülését. A politikai cél a parasztság
szoros hozzákötése az ellenforradalmi rendszerhez. Az elõkészítéssel
megbízott Rubinek Gyula személye biztosította Telekit és Bethlent arról,
hogy nem kerül sor radikális reformterv kidolgozására. A Rubinek által ki-
dolgozott tervet azonban már az új földmûvelésügyi miniszter Nagyatádi
Szabó István terjesztette a parlament elé. Az 1920. évi XXXVI. tc. sze-
rint az ország 16 millió kat. holdnyi mezõgazdasági területébõl 1 milliót
osztottak ki mintegy 400.000 család számára, fõleg 1-3 holdas parcellák-
ban. A földosztás így alig-alig változtatott a föld megoszlásán, fennmaradt
a nagybirtokrendszer.43

A törvény meghozatala után Ongán többen kérték a házhelyek kijelö-
lését.44 A községi elöljáróság feltérképezte, hogy ki lenne hajlandó ingat-
lanának egy részét házhelynek átadni. A puhatolózás eredménye siral-
mas volt, senki sem mutatott kedvet e „nemes cselekedetre”.45 A közsé-
gi elöljáróság végül úgy döntött, hogy Eötvös Sándor földbirtokostól ve-
szik meg a Juhászkert nevû területet. Ez a vásárlás is meghiúsult, de a
házhelyosztás mégis megtörtént. A képviselõtestület megválasztott egy 3
tagú házhelyrendezési bizottságot, melynek egyik tagja Domonkos István
nincstelen napszámos volt.46 A leginkább rászorultak között osztottak ki
kisebb parcellákat, mégpedig a képviselõtestület 1921. év végi döntése
alapján Eötvös Sándor, Tamás és Helén birtokából.47 Ezzel csak a felme-
rülõ igények kis részét tudták kielégíteni. Az elsõk között kapott házhe-
lyet Hanyecz Istvánné, Juhász Andrásné, Tóth Pálné, Rácz Lajos, Szat-
mári Mihály és Molnár József. 
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A földbirtokrendezés gyakorlati megvalósítására késõbb történtek lé-
pések. 1925 nyarán ezt olvashatjuk a képviselõtestület jegyzõkönyvében:
„A képviselõtestület, miután a földnélküliség ismeretes, a község la-
kosainak többsége földmûves, napszámos, s a földbirtok rendezési el-
járást közérdekûnek és kívánatosnak tartja, s két tagot: Nagy Károlyt
és Hódi Jánost a tárgyaló bizottságba szakértõnek megbízza.”48 E két
szakértõ jómódú középparaszt volt, akik a földosztásnál a nagybirtokosok
érdekeit is szem elõtt tartották. 

A földreformot a helyi hatóságok a központi irányítás alapelveinek fi-
gyelembevételével oldották meg. A nagybirtokosok földterületébõl jó
megváltási ár ellenében kisajátították a tulajdonosok által felajánlott gyen-
gébb minõségû földeket a falu határának távolabb esõ részein. Az Újfalusi
kaszálókból és rétekbõl, valamint a Nagyhegy-dûlõben osztottak ki kb. 60
kat. holdnyi területet. Ebbõl a falu legszegényebbjei, illetve a három vitéz
részesedett.49 A vitézi telkek kb. 10 kat. holdnyi területûek voltak, míg a
többieknek 1/2, illetve 2 holddal kellett beérnie. Legtöbbjük számára a
földosztás sem biztosította a szegénységbõl való kilépés lehetõségét. A
föld kicsinysége, az igaerõ, vetõmag hiánya ezt megakadályozta. 

Az 1928. szeptember 3-i képviselõtestületi jegyzõkönyv megörökítet-
te azok nevét, akik egy-két évi küzdelem után visszaadták a korábban ne-
kik juttatott földet.50 Valószínûleg nem rendelkeztek a föld mûveléséhez
szükséges igaerõvel.
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Aratás Ongán az 1940-es években

(Fotó: Becse János tulajdona)



1928-ban a földosztás során kapott földeket 
visszaadók névsora

A fenti években a 28. kgy. sz. véghatározat azok nevét is tartalmaz-
za, akik a visszaadott földeket megkapták. Ezek névsorát alább közlöm.

1928-ban a korábban mások által visszaadott földeket
megszerzõk névsora

Zsoldos János Palkó János
Hódi Sándor Hódi István
Juhász József Meggyesi József
Luterán János Mezei Pál
Pankucs Miklós Zsoldos Imréné
Bodnár István Hódi Miklós
Majzik János özv. Kardos Imréné
Juhász István Kovács István ref. lelkész
Mészáros Imre Tamás Imre
Mészáros Bálint Tóth József
Papp András Hódi Imre
Princz István
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id. Négyesi Ferenc 1
Hódi Lajos 1
Kincses János 1
Jorko József 1
Herman János 1
Fészki György 1
id. Horváth János 1
Üszögh Bertalan 1
Munkácsi József 1
Molnár Imre 1
Taksár János 1
Üszögh József 1

Kovács Lajos 1
Deli József 2
id. Hódi István 2
Rivó József 2
K. Juhász János 1,5
Tóth Miklós 1,05
Szentiványi Károly 1,05
J. Kovács János 1,08
Czerõdi István 0,6
Román Imre 0,6
Mezei Pál 0,6
Váradi István 0,5

név földmennyiség 
(kat. hold)

név földmennyiség 
(kat. hold)



A fenti személyek mindegyike rendelkezett több-kevesebb földdel. Õk
alkották a kis- és középparasztság azon rétegét, akik a földet igazából
használni tudták. A végrehajtott földosztás az õ gazdasági megerõsödé-
süket segítette. Sokuk nagyobb mennyiségû bérelt földdel is rendelkezett,
és ez megteremtette azt az anyagi alapot, ami a kiosztott földek haszno-
sításához elengedhetetlen feltétel volt.

A Nagyatádi nevével fémjelzett földosztás – az ország más települése-
ihez hasonlóan – Ongán sem változtatta meg érdemlegesen a birtokszer-
kezetet. A nagybirtok túlsúlya a II. világháború végéig megmaradt itt is.
1935-ben az ongai földbirtokrendezés fõ eredményeit a következõkben
rögzítették.51 Földhöz jutott 170 személy, házhelyhez 87. Ezen házhelye-
ken 65 új ház épült fel. A juttatott földbirtok 155 kat. holdat, a házhe-
lyek 17 kat. holdat tettek ki. Ezek az adatok azt mutatják, hogy egy sze-
mély átlagosan kevesebb mint egy kat. holdnyi földet kapott, ami gya-
korlatilag nem jelentett változást a korabeli birtokstruktúrában. A refor-
mátus egyház kérésére az egyházi birtokot – a földosztás során – közel
50 kat. holdra egészítették ki. 

IV. 2. 8. Földbirtokok; bérelt földek

Ongán a mezõgazdasági termelést biztosító területek túlnyomó több-
ségét a 20-as években 9 nagybirtok uralta. Ezek nagysága 100 kat. hold-
tól 866 kat. holdig terjedt. Az általuk birtokolt terület összesen 2.988 kat.
holdat tett ki, ami a határ közel 67 %-át foglalta el.

A huszadik század elsõ harmadában Ongán Bárczay Zoltán és fiai
rendelkeztek a legnagyobb földterülettel. Birtokuk 866 holdat tett ki,
melybõl 733 hold volt a szántó, 11 a kert, 3 a rét, 2 a szõlõ, 105 a le-
gelõ és volt még 8 kat. hold földjük, ami nem esett földadó alá.52 Bárczay
Zoltán, András és Zoltán nevû fiával közösen intézte a gazdaság ügyeit.
Birtokuk intézõje Lászlóczky Kálmán volt. Az apa halála után a birtokot
a testvérek között felosztották. András megépítette új kastélyát a Malom-
dûlõben, és megkapta a hozzátartozó tanyát. Az ifj. Zoltán a faluban ma-
radt a régi kastélyban, és övé lett a másik major. A Bárczay fivérek ke-
zében a birtok hanyatlásnak indult. Ezt felismerve András a háború elõtt
földjei jelentõs részét eladta. (Sokáig az idõsebb Zoltánnak volt egyedül
autója a faluban.)

Munk Károly Darvas Bélától vásárolta meg a 413 kat. holdas gazda-
ságot. Õ jó kereskedõ volt. Eredetileg nagyobb területen gazdálkodott,
de a 20-as évek végén 284 kat. holdnyi földet eladott Czeisler Sándor-
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nak.53 Czeisler birtoka az Újfalusi kaszálók és rétek, valamint a Felsõer-
dõ nevû dûlõben terült el. 

Bárczay Sándor szülei birtokán (Bárczay László és Kóczán Lilla) gaz-
dálkodott. Birtokának intézõje id. Pécsi Antal volt. Földjének nagysága
meghaladta a 100 kat. holdnyi területet.

A Darvas család birtoka a XX. század közepére jelentõsen lecsökkent.
Láttuk, hogy a család feje Darvas Béla a 20-as években a birtokból újabb
nagy területet adott el. A megmaradt földjük nagysága 1931-ben 487
holdat tett ki. Darvas Béla a gazdálkodással nemigen törõdött, azt inkább
felesége intézte. Ennek ellenére korszakunkban a falu legbefolyásosabb
embere volt. A birtokának nagyobb részét bérlõk mûvelték meg. 
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(Készítette: Takács L.)



Kóczán Györgyné földje 204 kat. holdnyi területet tett ki. Ebbõl 181
hold volt a szántó, 4 a rét, 16 a legelõ és volt még 3 holdnyi földadó alá
nem esõ földje.54 Birtoka egészét bérbe adta. Bérlõje volt a felsõzsolcai
Macsuga Imre és társa, Bujdos Balázs nagygazdák. A Kóczán birtok a fel-
sõzsolcai határ mellett, Macsuga és Bujdos saját földjeinek szomszédsá-
gában terült el. Kóczán Györgyné férje 1922-es halála után beköltözött
Miskolcra. Birtokát felosztotta két gyermeke között. Kóczán Eszter része
Hosszufalusi Imre gesztelyi birtokos kezébe került, miután elvette felesé-
gül Esztert. Kóczán Gáspár nem foglalkozott a ráesõ birtokrésszel, és így
az adóssággal amúgy is megterhelt birtok lassan a bérlõk kezébe került.
Az ongai kastélyukat a 30-as évek elején idekerült Czeisler Sándor birto-
kosnak adták bérbe.

Szalay Szabolcs és Zoltán 312 kat. holdnyi birtokát ugyancsak bérlõk
használták. A birtokuk a szikszói határ közvetlen szomszédságában terült
el. A sokáig elhagyott földet Rósemberg József bérlõ tette jövedelmezõ
gazdasággá. Rósemberg többször meg akarta vásárolni a földet, de a
Szalay testvérek erre nem álltak rá.55

Az Eötvös testvérek 390 kat. holdnyi földjébõl 209 kat. holdnyi terü-
letet egy darabban a 30-as évek közepétõl Szabó József bérelt. Bérlõ elõ-
dei Szûcs és Belánszky tönkrementek. Neki azonban jó érzékkel és meg-
felelõ szaktudással sikerült a gazdaságot felvirágoztatnia. A birtok köz-
pontja a Közöstanyán, a Benehalma-dûlõben volt.56 Az Eötvös fivérek
Vásárosnaményban éltek.

Több mint 100 kat. holdnyi területtel rendelkezett Ongán a gesztelyi
Zmeskál Zoltánné (született Kóczán Márta) is. Az õ földje a Hangyás mel-
lett feküdt és bérlõk mûvelték meg. 

A nagybirtokokon végbement tulajdonváltozást 1931-ben a követke-
zõképpen összegezhetjük. Onga földbirtokosai a fenti évben, zárójelben
a földbirtok területével kat. holdban: Bárczay András (292), Bárczay
Lászlóné (256), id. Bárczay Zoltán (292), Csibur Andorné (128), Darvas
Béla (487), Eötvös Sándor (128), Eötvös Tamás (128), Gazdaközösség
(157), Hosszufalussy Imréné (102), Kóczán Gáspár (102), özv. Kóczán
Miklósné (256), Munk József (195), Szalay János (310), Szily Jenõné és
testvérei (301).57

A nagybirtok jelentõs részét – mint láttuk – bérlõk mûvelték meg. A
20-as évek elején a bérelt földek még jórészt kis- és középparasztok hasz-
nálatában voltak. A kisparasztok jellegzetes bérleti formája volt a társulás.
Az azonos földbirtokostól földet bérlõk maguk választottak vezetõt. Az õ
feladata volt a bérleti szerzõdés megkötése, a társulás érdekeinek megvé-
dése. Õ szedte össze és juttatta el a földbirtokosokhoz a bérleti díjat. 
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A 30-as években egyre fontosabb szerepet játszanak a nagybérlõk.
Közülük kiemelkedik Rósemberg (Rétházi) József, Szûcs Miklós és Munk
Károly, aki 1931-ben 758 hold bérelt földön gazdálkodott. Ennek elle-
nére a bérlõközösségek továbbra is jelen vannak a településen. A 30-as
évek közepén az alábbi bérlõközösségeket ismerjük.58

1. Eötvös birtok 181 kat. holdnyi földjét id. Majzik János és bérlõkö-
zössége bérelte.

2. Darvas Béla 282 kat. hold földjét Üszög Lajos, majd Révész István
bérlõközössége használta.

3. Zmeskál Zoltánné 117 kat. holdnyi területét id. Kardos Lajos, majd
veje Hódi Bertalan és bérlõközössége mûvelte

4. Dr. Prónay Gábor Újcsanáloson lévõ 350-70 kat. holdnyi földjét
Wenczel K. Rezsõ volt községi jegyzõ és bérlõközössége, valamint
a Községi Legeltetési Társulat bérelte.

Ismerjük Majzik János és társainak az Eötvös-testvérekkel 1935. júni-
us 26-án megkötött szerzõdését.59 Ezen dokumentum alapján kitûnik,
hogy a bérlõk minden év október 5-ig magyar holdanként 140 kg 77-es
fajsúlyú felsõ-tiszai búzának a budapesti tõzsdén jegyzett árával tartoztak
a birtokosnak. A bérlõk fizették meg a föld utáni állami és községi adót.
Kötelesek voltak terményeiket tûzkár ellen biztosítani, a földet trágyázni.
A haszonbérletet alhaszonbérletbe kiadhatták. A haszonbér elengedésé-
re sem elemi csapás, sem háború, sem más jogcímen nem volt mód. 

1935-ben a társuláson belül a következõ személyek béreltek különbö-
zõ nagyságú területet. (Zárójelben a föld nagyságával.)

15 magyar hold felett: Papp András (15), Becse Miklós (15), Ta-
más Imre (15), Tóth József (16) és Majzik János (17). 

10-14 magyar hold között: Vincze János (10), Juhász Pál (10),
Taksár János (12), Wingendorf Zénó (10), Kardos Imréné (12).

5-10 magyar hold között: Czeglédi József (5), Vincze József (5),
Egész Mihály (5), Szabó István (5), Németh Ferenc (6), Domon-
kos István (7), Kádár Ferenc (8), Négyesi Imre (5), Czeglédi Bálint
(5), Kiss Ignác (5), Kádár János (6), Hódi Miklós (6) és Molnár
Bertalan (8).

0-4 magyar hold között: Viszlókai Dezsõ (2), Fészki István (4),
Fónyad Bertalan (3) és Nagy János (4).

Azon családok szereztek maguknak nagyobb bérleményt – Illés László
véleménye szerint –, akik családjukban több munkáskézzel rendelkeztek.
Majzik Jánosnak például 8, Becse Miklósnak 9 felnõtt gyermeke volt. Ez
fontos volt a mezõgazdasági munkák elvégzésénél aratásnál, kapálásnál.
A bérlõk természetesen részes munkásokat is alkalmaztak, bármennyien
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is legyenek a családban. A 10 magyar holdon felüli bérlõk bizonyos nagy-
ságú saját földdel is rendelkeztek. Ezen bérlõk egy része intenzív állatte-
nyésztésre tért át. Volt aki 7-8 tehenet is fejt naponta és hordta be a te-
jet, illetve a tejtermékeket Miskolcra, így jutva pénzhez. Ez több munká-
val járt, de kifizetõdõbb volt. 

A kevesebb tõkével, munkáskézzel rendelkezõ kisparasztok e földbér-
let útján próbáltak javítani életkörülményeiken. Ez nem ment könnyen.
Nehezen tudták a bérleményt megfelelõen karban tartani, a földet trá-
gyázni. Ebbõl kifolyólag az õ bérelt földjük nem is jövedelmezett úgy, mint
a nagyobb gazdáké.

A református egyház a tulajdonában lévõ földeket szintén bérlet útján
hasznosította.

IV. 2. 9. A birtokok gépesítése

1935-ben a nagybirtokosok és a módosabb parasztok gépparkja a kö-
vetkezõkbõl állt.60 Cséplõgéppel rendelkezett Bárczay Zoltán és fia, Ko-
valcsik Pál, Molnár Jenõ, Nagy Károly,
Vince József, Román Imre és István, özv.
Kóczán Györgyné, Rósemberg József,
Munk Károly, Bárczay Sándor és Czeisler
Sándor. Erõgéptulajdonos volt Bárczay
Zoltán, özv. Kardos Lászlóné, Hódi Berta-
lan és Hajdu János. Az erõgépekhez szük-
séges talajmûvelõ eszközök (eke, borona,
disztiller, stb.) minden birtokon rendelke-
zésre álltak. A szállítási és talajmunkák te-
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rületén elsõsorban a lovas és ökrös fogatokat foglalkoztatták. Ezek szá-
ma 1935-ben a következõ volt:61

Lovas fogat egyes:    21
páros:    81

Ökrös fogat páros:    34
Tehenes fogat páros: 51

Az adatokból jól látható, hogy a gépesítés mértéke a nagybirtokokon
is eléggé alacsony szintû volt. A parasztok földjein nem igen találunk me-
zõgazdasági gépeket. A 40-es években a II. világháború okozta munka-
erõhiány, a megnõtt értékesítési lehetõségek erõteljesebb gépesítésre
ösztönözték a gazdákat. A birtokosok kezdték felújítani gépparkjukat.
Ekkor vett traktort Szabó József, cséplõ és erõgépet Nagy Károly és Vin-
ce Barna középparasztok, gõzekét Hosszufalussy Imre. Ez utóbbi loko-
mobilját 1945. márciusában termények szállításához kérte el a Tisza-
jobbparti Mezõgazdasági Kamara, mivel „fontos közellátási érdek” fûzõ-
dött hozzá.62

IV. 2. 10. Birtokviszonyok Ongán az 1930-40-es évek 
fordulóján

1935-ben az összes földbirtokok száma 408 volt Ongán.. A földbiro-
kok területe pedig 4.550 kat. holdat tett ki.63 A földbirtokok megoszlá-
sát a következõ táblázat szemlélteti.

Földbirtokok megoszlása Ongán 1935-ben
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Az adatokból kitûnik, hogy a 9 nagybirtok uralta a földterület 78,5 %-
át. A középbirtokos és gazdagparasztok (5-100 hold) az ongai határ 
13,5 %-a felett rendelkeztek. A legszegényebb és legnépesebb réteg csak
a földterület 8 %-át tudhatta magáénak. A földdel bíró mezõgazdasági né-
pesség 58 %-a (1941-es adat) kellett, hogy megéljen az ongai határ 8 %-
án. A bérbe adott földmennyiség a határ 30,2 %-át tette ki. Leginkább a
nagybirtokosok éltek a haszonbérbeadás lehetõségével. A nagybirtokos-
ok földjeik közel 37 %-át mûvelték meg bérlet útján. A haszonbérleti for-
ma a kis és középparasztokat is sokszor juttatta nagyobb földterülethez.
Miként azt korábban láttuk, ezt a lehetõséget leginkább az 5 kat. hold fe-
letti saját birtokkal rendelkezõ parasztok tudták kihasználni.

1935-ben kisebb-nagyobb birtokkal más is rendelkezett. A községnek
50 holdja volt. Ebbõl 6 hold szántóföldje, 1 hold kertje, 5 hold rétje, míg
38 hold – jórészt beépített terület – nem esett földadó alá.64 A faluban
mûködõ közbirtokosság 100 hold feletti földdel rendelkezett, amibõl 93
holdat a legelõ tett ki.65 A református egyház birtoka 59 hold, míg a ró-
mai katolikus egyház földje 1 holdat tett ki.66 Az iskola kezelésében volt
2 hold terület, amibõl 1 hold volt az iskolakert.67 A településen a hitelin-
tézeti birtok 7 holdat tett ki, míg egyéb egyesületi, társulási birtokok
nagysága összesen volt 1 hold.68

Ha tulajdonjogcím szerint összesítjük a birtokokat a következõ táblá-
zatot kapjuk az 1935. február 28-i állapotoknak megfelelõen:

Onga tulajdonjogcím szerinti birtokmegoszlása 1935-ben

A település 4.550 kat. holdnyi földbirtokából 47.182 aranykorona
tisztajövedelem származott 1935-ben. A földbirtokok területét mûvelési
ágak szerint a következõképpen oszthatjuk fel:69

251

jogcím

Szabadforgalmi

Kincstári

Községi

Közbirtokossági

Egyházi és iskolai

Hitelintézeti

Egyéb

Összesen

összes terület
(kat. hold)

4279

51

50

100

62

7

1

4550



Onga földbirtokainak mûvelési ágak szerinti 
összesített felosztása 1935-ben

Jól látható a szántóföld uralkodó helyzete a faluban. 1897-hez képest
területe 861 kat. holdnyi területtel növekedett a legelõ és a rétek rová-
sára, melyek nagysága a múlt század végéhez képest közel felére csök-
kent. A kertek területe viszont 32 holddal nõtt.

A nagybirtokról korábban már volt szó. A követezõkben a kis- és kö-
zépparaszti birtokról kell még szólnunk. A kis- és középparasztok együt-
tesen az ongai határ 21,5 %-át birtokolták, nagy egyéni különbségekkel.
Idõnként e rétegek is jelentõs nagyságú földet béreltek a nagyobb birto-
kosoktól. 

Az 5-20 kat. hold közötti területtel rendelkezõ parasztok száma korsza-
kunkban 70-80 körül mozgott. Õk voltak, akik próbáltak átállni az inten-
zívebb gazdálkodásra, azaz ipari növények nagyobb mértékû termelésére.
A bérlõközösségekben is õk vitték a vezetõ szerepet. A 40-es évek elején
az elszegényedett kisparasztoktól vásároltak többen kisebb-nagyobb föld-
területet. Ekkorra sokan kénytelenek voltak megválni a szûkös megélhe-
tést sem biztosító 800-1.000 ‚öl nagyságú földjeiktõl. Mivel a falu tagosí-
táson még nem esett át, a kisparasztok földjei a határban 200-300 ‚ölen-
ként szanaszét feküdtek. A gazdagodó középparasztok ezeket a saját föld-
jeik mellett lévõ kisparaszti földeket próbálták megszerezni, egyre nagyobb
sikerrel. Tudunk arról is, hogy ezen réteg a földbirtokosoktól, Bárczay
Andrástól, Zmeskál Zoltánnétól és Darvas Bélától is vásárolt birtokot.70
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Szántóföld 78% (3.548 kat. hold)



Igazi paraszti nagygazdaság, 20 hold feletti birtokkal kevés volt a fa-
luban. Ezek közül egy párat emelnék ki, mindenekelõtt a Csürjét- és a
Bodnártanyát. Az elõbbi Kiss István tulajdona volt, aki Mezõkövesd kör-
nyékérõl került Ongára, amiért is tanyáját a falusiak Matyótanyának ne-
vezték. Ehhez 1943-as adatok szerint több mint 40 kat. holdnyi terület
tartozott.71

A Bodnártanyát tulajdonosáról nevezték el, aki eredetileg református
lelkész volt. Az õ földje kb. 30 kat. holdat tett ki. Földjének minõsége
azonban nem volt a legjobb. 

Ki kell emelni még az arnóti származású Juhász Pált, míg az ongaiak
közül a Kardos-testvéreket említhetjük meg, akik 10 holdnyi földjüket rö-
vid idõ alatt megháromszorozták.

Ezen réteg tagjai is csak akkor számíthattak vagyoni elõrelépésre, ha
gazdasági felkészültségük, szaktudásuk, tõkével és szerencsével párosult.
Ilyen paraszt korszakunkban Ongán is kevés volt.

IV. 2. 11. A termesztett növények az 1930-40-es évek
fordulóján

A község határában nagyrészt különbözõ gabonaféléket termeltek.
Onga környéke jó búzatermõ terület volt. Vetéskor fõként bánkúti és kü-
lönbözõ tavaszi búzafajták kerültek a földbe. A felesleges szemtermést a
kisparaszti gazdaságok is piacra vitték.

Az 1930-as évek közepétõl egyre fontosabb szerepet kapott az ipari nö-
vények termelése. Ekkor honosodott meg a nagybirtokon a cukorrépa. Je-
lentõs cukorrépa termelõ volt Szabó, Rósemberg, Munk és Bárczay Sán-
dor.72 A munkát a summásokkal végeztették. A parasztok nem szívesen ter-
meltek cukorrépát, még a legtehetõsebbek is megelégedtek 300-400 ‚öllel.

Majd minden földbirtokos foglalkozott dohánnyal.73 A parasztok ezt
sem szerették igazán, kivételt talán csak a már említett Wingendorf Zénó
jelentett. 

Az állattenyésztés viszonylagos fellendülése vonta maga után a takar-
mánytermelés növekedését. Legfontosabb takarmánynövény a kukorica
volt. Bárczay Zoltán a fehér gyöngy és lófogú fajtákat, Szabó József a
Fleischmann-félét, Bárczay Sándor a magyar kukoricát termesztette leg-
inkább birtokán.74 A parasztok piacra nem termeltek. Inkább csak saját
szükségleteiket elégítették ki.

Pillangós takarmányok termelésében is a nagybirtokosok (Szabó,
Bárczay) értek el említésre méltó eredményt.75
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Takarmányrépát a tejtermelésre berendezkedett Bárczay Sándor ter-
melt nagyobb mennyiségben.76

Mákot Szabó József és Bárczay Sándor termelt, de a kisparasztok is
elég sokat ültettek, még piacra is vittek belõle.77

A borsó, bab, lencse a parasztság számára is fontos volt. Gyakorta a
kukorica közé ültették, a célszerû helykihasználás végett.78

A gyümölcstermesztés nem volt jellemzõ a nagybirtokokra. Egyedül
Rósemberg kertjében volt számottevõ alma és dió.79 A parasztok saját
portájukon, illetve a szõlõhegyen telepítettek némi gyümölcsfát. Legin-
kább a szilva volt jellemzõ a falura, mint a legigénytelenebb gyümölcsfák
egyike. 

A múlt század végi filoxéra vész kipusztította a Kishegyen és a Nagy-
hegyen elterülõ szõlõparcellák nagy részét. Az ongaiak 1932-ben 32
kat. holdon termeltek szõlõt. Összefüggõ szõlõföldje volt Munk Károly-
nak (1 kat. hold 75 �öl), Bárczay Zoltánnak (3 kat. hold) és Darvas Bé-
lának (1 kat. hold 313 �öl).80 A szõlõk fajtái direkt termõk, kevés volt
köztük az oltvány.

A nagyváros közelsége ellenére a konyhakerti növények nagyüzemi
termelését egyik birtokos sem tartotta kifizetõdõnek. 1935-ös adat sze-
rint a földterület 20 %-át trágyázták meg (921 kat. hold) istállótrágyával.
Mûtrágyát nem használtak. Öntözni nem öntözték a földet, pedig a Bár-
sonyos  vize erre lehetõséget adott volna.

A növénytermesztés részletes adatait a következõ táblázatok szemlél-
tetik. Tájékoztatóul az 1948-as és 1962-es adatokat is közlöm.81

Onga termesztett növényei vetési terület alapján 
1936-62 között (hektárban)

gabonafélék
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vetésterület (hektár)
1936:      2034
1937:      2041
1938:      2041
1948:      2044
1962:      2360

IV. 2. 12. A gazdaság más ágai

A népesség népgazdasági ágankénti megoszlását Ongán 1900 és
1941 között a következõ táblázat szemlélteti.82

Onga népességének népgazdasági ágankénti megoszlása
1900-1941

A mezõgazdaságból élõket további csoportokra bonthatjuk. 1941-ben
Onga mezõgazdasági népességét a következõ módon oszthatjuk fel:83

Onga mezõgazdasági népességének %-os felosztása 1941-ben
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Az adatokból jól látható a gazdasági cselédek, munkások, napszámo-
sok nagy száma. Kitûnik, hogy Onga mezõgazdasági népességének csak
7,5 %-a rendelkezett 10 kat. holdon felüli birtokkal. A faluban a jellem-
zõ birtoknagyság 1-5 kat. hold között mozgott. Korszakunkban Onga la-
kosságának döntõ többsége mindvégig a mezõgazdaságból élt, bár a 30-
as években bizonyos csökkenés figyelhetõ meg náluk.1930-ban a népes-
ség 74 %-a élt a mezõgazdaságból, addig 1941-re már csak 65 %-a. A
lakosság számottevõ része már nem mezõgazdasági munkából biztosítot-
ta maga és családja megélhetését. Természetesen ez nem jelentette azt,
hogy valamilyen nagyságú földje a más szektorban lévõknek ne lett vol-
na, vagy egyáltalán nem végeztek volna mezõgazdasági munkát. Az õ
megélhetésük azonban, elsõsorban már nem a földtõl függött.

Nagy mértékben nõtt az iparban és a közlekedési szektorban dolgo-
zók száma. 1930-ban a lakosság 8 %-a élt az ipari tevékenységbõl.
1941-re ez az arány 15 %-ra változott. Hasonló változás a közlekedés-
ben dolgozóknál is lezajlott. Növekedett a kereskedelemben dolgozók
számaránya is, de ez még 1941-ben is elenyészõ volt (2,6 %).

A kisparaszti birtok az 1930-as években sok gyermeknek már nem
tudott munkát adni. Egyre több fiatal tanult szakmát Miskolcon, és az is-
kola elvégzése után a város nagyüzemeiben helyezkedett el. Ezek az új
keletû munkások még sokáig kötõdtek a földhöz, szabadidejükben gya-
korta segédkeztek a család, rokonok vagy ismerõsök földjein. Sokszor a
gyári fizetés alacsony volta kényszerítette õket, hogy földet béreljenek a
nagybirtokosoktól, vagy harmados kapálni-kaszálni valót vállaljanak.

Az Ongán élõ és itt dolgozó kisiparosok névsora 1931-ben a követ-
kezõ:

2 asztalos: Berecz János, Muránszki István.
1 bognár: Horváth József.
6 cipész: Molnár Károly, Németh János, Rácz Dániel, Rácz

Lajos, Jónyer Lajos, Sorkó János.
1 kerékgyártó: Fujkó János.
2 kovács: Kovalcsik Pál, Román Imre.
3 szakács: Grosz Bernát, Schmidt Bertalan, Weisz Miska.
3 vendéglõs: Kraj János, Schmidt Bertalan, Weisz Miska.84

A kisiparosok száma 1943-ban a Szikszói Ipartestület tagdíjlajstroma
alapján már 28 fõ.        

Foglalkozásuk szerinti megoszlásuk a következõ:85

7 kovács:    Kovalcsik Pál, Román Imre, Román István, Papp
Sándor, Viszkai László, Szabó János, Sóvári Ferenc.
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9 cipész: Czerõdi István, Németh János, Rácz Lajos,
Demeter Károly, ifj. Fekete József, Juhász István,
Jónyer Lajos, Molnár Károly, Misánczki Sándor.

3 mészáros: Groszmann Sámuel, Mészáros János, Szalay
Sándor.

2 asztalos: Horváth Miklós, Szunyogh Imre.
2 ács: Zsoldos János, Gönczi Ferenc.
1 kerékgyártó: Sztaho József.
1 kádár: Horváth József.
1 kõmûves: Kiss János.
1 borbély: Koleszár Barna.
1 molnár: Ádám Imre.

A kisiparosok nagy része az uradalmakon
dolgozott. Gyarapodásuknak a II. világhábo-
rú vetett véget. A háborús idõk anyaghiá-
nyos, jegyrendszeres körülményei, a magas
adók nem kedveztek mûködésüknek. Fekete
és Demeter elesett, míg Szalay eltûnt a há-
borúban. Groszmant a zsidó üldözések so-
rán hurcolták el. Aki túlélte a háborút az se
folytathatta ott, ahol korábban abbahagyta.

A faluban mûködött egy nyolckövû vízi-
malom, ahol nem csak a gabonát õrölték, de
idehordták – a szomszédos községek lakosai
is – a törni való fonalat. A malomban meg-
határozott kendermennyiség ellenében vé-
gezték a törési munkálatokat. A törés ellen-
értéke általában 10 kg után 1 kg volt.86

IV. 2. 13. Vásártartási kérelem elutasítása

1929-ben Onga – nem elõször – vásártartási kérelemmel fordult az il-
letékes szervekhez. A falu nagyobb bevételt, tekintélyének növekedését,
gazdagodását várta a vásártól. Kérésüket mindenütt elutasították. Így a
fõszolgabíró, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Tiszajobbparti Mezõgaz-
dasági Kamara, a megye törvényhatósági bizottsága, a vármegye gazda-
sági egyesülete stb.87 A kérés elutasításának indokai a következõkben
foglalható össze:
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– Mezõgazdasági szempontok a kérést nem indokolták.
– A környéken Miskolcon, Szikszón, Gesztelyen, Tiszalúcon is volt vásár.
– „Újabb vásárjog engedélyezése csak veszélyeztetné a már szer-

zett joggal bíró községek vásári forgalmát.”
– A kérelem teljesítését sem gazdasági, sem kereskedelmi vagy ipari

szempontok nem tették indokolttá.
– „Kérdésesnek tartjuk továbbá, hogy ezen új vásárokkal a község

háztartásának egyensúlya egyáltalán javulna-e.”
Ezek után Onga nagyközség kérését évi négy országos állat és kirako-

dó vásár engedélyezésére, figyelemmel a véleményezésre hivatott összes
tényezõ egybehangzó elutasító állásfoglalására, a földmûvelésügyi és a
kereskedelmi minisztérium elutasította.

IV. 2. 14. Kocsmák

Ongán a 30-as évekig 3 kocsma mûködött. A képviselõtestület az ille-
tékes szervektõl 1924, 1925 és 1927-ben is kérte, hogy növelhesse ital-
kimérési engedélyeinek számát. Ezt a alispán a fõszolgabíró véleménye
alapján elutasította.88 1929-ben ismét hasonló kérelem érkezett az alispán-
hoz. A fõszolgabíró véleménye ekkorra már megváltozott: „A házhely
rendezéssel kapcsolatban a község erõs „fejlõdésnek” indult, s körül-
belül 50 új ház épült fel. Méltányosnak találom a község italmérési lét-
számának 3-ról 4-re leendõ emelését, miáltal papíron igaz ugyan, hogy
négy lenne a korcsmai jog, a valóságban azonban ezek közül csak há-
rom szolgálta közvetlenül a község igényeinek kielégítését.”89

Onga italmérési létszámához számították Adler Ferenc kocsmáját,
ami a falutól több kilométer távolságra feküdt. Adler italüzlete a Zemplén
vármegyei Csanálos község érdekeit szolgálta, de mivel Csanálos déli ki-
járatánál, abaúji részen állt, Ongához számították. Adlertõl megbízható-
sága, három gyermeke és szegénysége miatt nem vonták meg a kocsmai
jogot. A kocsmárosnak egyébként volt egy szatócsüzlete is.

1928-ban megvonták viszont az italmérési engedélyt Weisz Miskától.
Õ is háromgyermekes családban élt, de kettõ ezek közül már nagykorú
volt. Neki is volt szatócsüzlete, fiának terményraktára, kereskedése, és a
családnak 30 magyar hold bérelt földje. Mivel megélhetését így biztosí-
tottnak látták Weisz többszöri kérelmét az italmérési engedély visszaszer-
zésére a 30-as években elutasították.

Kocsmája volt még Ongán Hajdú Lénártnak és Groszmann Sámuel-
nek. 1928-ban Groszmann, 1929-ben Hajdú Lénárt kérte a képviselõ-
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testületet, hogy a községi pénztárt illetõ italmérési illetékeiket csökkent-
sék a felére a gazdasági nehézségekre való tekintettel.90 Hajdú esetében
ez 58 pengõ 50 fill. összeg felezését jelentette. A képviselõtestület ezt el-
fogadta. Groszmann mészáros is volt, így a képviselõtestületi határozat
nála a húsfogyasztási adó felére szállítását is jelentette. (Az ital, bor, illet-
ve az egy éven felüli vágómarhák utáni húsfogyasztási adót a községi sza-
bályrendelet állapította meg.) A képviselõtestületi határozatot viszont a
vármegye nem hagyta jóvá. Úgy vélték, hogy a községben a rendelke-
zésre álló összes bevételi forrásokat ki kell használni. Másrészt nem en-
gedték meg, hogy mikor a nehéz gazdasági viszonyok következtében a
község lakossága pótadóval volt megterhelve, a kocsmárosok kisebb ille-
téket fizessenek. A vármegyei határozat így érvelt: „Így nem járulha-
tunk hozzá, hogy a község képviselõtestülete méltányosságból elen-
gedje az italmérési illetéket. A képviselõtestület határozata egy sze-
mélyre szóló kedvezményt tartalmaz és meg nem engedhetõ kiváltsá-
got létesít, s ez nem engedhetõ meg.” Végül utasították a község elöl-
járóságát az illetékek behajtására.

1930-ban létesíthetett új kocsmát a falu. Ennek tulajdonosa Goldber-
ger Pál volt, aki kocsmárossága mellett pénzkölcsönzéssel vagy hitelügy-
letekkel is foglalkozott. Neki négy gyermeke volt: Olga, Irén, Éva és Ve-
ronika.

A két háború között idõnként italkimérési engedéllyel rendelkezett
Grosz Bernát, Kraj Jónás és Schmidt Bertalan.91 A községben mûködõ
szeszfõzde a gazdaegyesület tulajdonában volt.

IV. 2. Jegyzetek

1. B.-A.-Z. MLt.V. 214. 33. kötet: Nyilvántartás a szolgálati cseléd-
könyvekrõl, ill. A magyar Szentkorona országainak 1910. évi
népszámlálása. I. rész. A népesség fõbb adatai községek, népe-
sebb puszták, telepek szerint. Szerk. és kiadja: M. Kir. Közp.
Stat. Hiv. Athenaeum Ny. RT., ill. Az 1980. évi népszámlálás,
Bp. KSH. 1981. B.-A.-Z.-m. adatai, 588. o. (A munka táblázat-
ban 1870-tõl közli a jelenlévõ népességszámot.)

2. A népmozgalom fõbb adatai községenként 1901-68. KSH. Bp.,
1969. 82-83; 334-335. o.

3. Magy. Stat. Közl. 1930. évi népszámlálás. I. rész. Demográfiai
adatok község és külterületi lakott helyek szerint. Bp., 1932.
Stephaneum Nyomda 60; 204; 206-207. o.
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4. Tört-i Stat. Köt. Az 1941. évi népszámlálás. Bp., 1983. 3/a
Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret. 67. o.

5. Tört-i Stat. Köt. Az 1941. évi népszámlálás. Bp., 1976. 2. kö-
tet. Demográfiai adatok 56; 330. o.

6. Korábban ismertetett kötetek népszámlálási adatai alapján.
7. B.-A.-Z. MLt. V-184/I. kötet. Onga KPVT. 16/1904. jkv. (A

család számos tagja van a sírkertben eltemetve, de többen – már
akinek a sírja még  megmaradt – a régi temetõ különbözõ pont-
jain vannak elföldelve.) ill. V-184/VI. kötet 223. o.

8. Abaúj vm. hiv. lapja. Szikszó, 1936. okt. 25. (A megye hiv. lap-
jában – Abaúji Hírlap – a következõ számok is foglalkoznak Dar-
vas Béla közéleti tevékenységével: 1929. jan 31; 1930. jan. 11;
1930. jan. 18.) illetve Vermes-Földes 1932. 107. o.

9. A szikszói járás közegészségügyi helyzete. B.-A-Z. MLt. IV.
401/b 1147/1930.

10. Tört. Stat. Köt. Az 1941. évi népszámlálás. 5. kötet. Lakóházak
és lakásadatok községek szerint Bp., 1982. 34. o. ill. 180. o.

11. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VII. 4731/1930.
12. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b VII. 3999/1930.
13. B.-A.-Z. MLt. V. 184/I. kötet KPVT. 508/905 jkv. illetve IV. kö-

tet. 12/920 jkv., illetve Körorvosi napló Ongán 1942-56 között.
Dr. Kósik Lajos gyûjtése, jelenleg nálam.

14. U. o. KPVT. 9/904.
15. U. o. II. kötet. KPVT. 203/908. jkv.
16. U. o. IV. kötet. KPVT. 4/1919. ill. 10/1920. jkv.
17. B.-A.-Z. MLt. IV. B. 401/b VIII. 697/1924. ill. KPVT. V-

184/VII. kötet 1940. nov. 7. jkv.
18. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b. II. 82/1923. Szatmárinét sokáig a fa-

lu jegyzõje védte a vádaktól, de a bábának 1923-ra mégis el kel-
lett hagynia Ongát.

19. A.-T. vm. hiv. lapja. Szikszó, 1928. dec. 20.
20. B.-A-Z. MLt. V-184/II. kötet. KPVT. 732/909. jkv. ill. ORE jkv.

1913. Az egyházi földek bérlõinek Hódi Andrásnak és Kondos
Imrének fejenként 50-50 koronát engedtek el a bérleti díjból.

21. Abaúj-Torna vm. községei és egyéb lakott helyeinek jegyzéke.
Országos Községi Törzskönyvi Bizottság. OSZK. 1905. 16. o.

22. Szikszai-Borovszki, 1896. I. kötet.  412. o.
23. Illés László: Adalékok Onga község agrártörténetéhez. (kézirat)

Megtalálható: Községi könyvtár Onga. 6. o.
24. U. o.
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25. B.-A.-Z. m. története és legújabb kori adattára. Miskolc, 1970.
421. o.

26. B.-A-Z. MLt. V-184/III. kötet. 1911. nov. 22-ei kimutatás.
27. U. o. 1908. aug. 20-i jkv.
28. OSZK. Abaúj-T. vm. állatlétszáma 1911. febr. 28-án. Bp., Pesti

Könyvnyomda Rt. 1912.
29. Szikszai-Borovszki, 1896. 416. o. ill. Illés 25. o.
30. A.-T. vm. hiv. lapja. Szikszó, 1928. dec. 6.
31. B.-A-Z. MLt. IV. 401/b. IX. 3424/1931.
32. B.-A.-Z. MLt. V-184/III. kötet. KPVT 664/1909. jkv.
33. Országos Mg-i Címtár (továbbiakban: OMC) IV. Tisza-jobbpartja.

Szerkesztették a Mezõgazd-i Kamarák Igazgatói. 1936. Kapos-
vár Könyvnyomda, 450-555. o.

34. Mg-i Stat. Adatgy. 1870-1970 ill. Községsoros adatok. KSH.
Bp., 1972

35. Magyar Szentkorona Országainak 1910. évi népszámlálása I.
rész. (Magyar Királyi Központi Stat. Hiv.) Athanaeum Ny. R.T.
1912. 566. o.

36. Nyilvántartás a szolgálati cselédkönyvekrõl B.-A.-Z. MLt. V-214.
33. kötet

37. B.-A.-Z. MLt. V-184/ KPVT. 1930. aug. 25. jkv.
38. A „cselédleveleket” Illés László gyûjtötte. Jelenleg nálam. 
39. Illés, 14. o.
40. Igazolványok a summások kedvezményes vasúti jegyváltása céljá-

ból 1944-bõl. Saját tulajdonomban.
41. Illés, 17. o.
42. B.-A.-Z. MLt. V-184 KPVT. 17/1930. jkv.
43. Magyarország története 1918-1990. Szerk: Pölöskei-Gergely-

Izsák. Bp., Korona K. 54. o.
44. B.-A.-Z. MLt. V-184 KPVT. 1921. március 6. jkv.
45. U. o.
46. KPVT. 2/921. jkv.
47. KPVT. 1921. dec. 25. jkv.
48. KPVT. 1925. jún. 14. jkv.
49. Illés 11. o.
50. KPVT. 1928. szept. 3. jkv.
51. Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. években I. Törvény-

hatóságok és községek (városok) szerint Bp. 1936. Stephaneum
Ny. R.T. 211. o.

52. OMC 249. o.
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53. Illés, 24. o.
54. OMC 251. o.
55. OMC 252. o.
56. U. o.
57. Magyaro. kereskedelmi, ipari és mg-i címtára Bp. 1931. 22. o.
58. Illés, 20. o.
59. Illés László gyûjtése. Jelenleg nálam.
60. OMC 546 és 549. o.
61. Stat. Közlemények 105. kötet. 441. o.
62. Onga községi elõljáróságnak intézett kérelem a közellátási bizott-

ság elnökétõl 1945. március 1-én. Saját tulajdonomban.
63. Magyaro. birtokviszonyai 1935-ben i. m. 218. o.
64. U. o. 711. o.
65. U. o. 877. o.
66. U. o. 982. o.
67. U. o. 1010. o.
68. U. o. 1043. o.
69. U. o. 219. o.
70. Illés, 18. o.
71. U. o.
71. OMC 411. o.
73. U. o. 421. o.
74. U. o. 373. o.
75. U. o. 401. o.
76. U.o. 411. o.
77. U. o. 406. o.
78. U. o. 382; 399. o.
79. U. o. 425. o.
80. Községi Polgármesteri Hivatal Onga levéltára, 239. kat. birtokív

és 62. kat. birtokív.
81. Tört. Stat. Kötetek. Növénytermelés. I. kötet Községsoros ada-

tok 1936-62. Bp., 1976. 254-57. o.
82. B.-A.-Z. m. Története és legújabb kori adattára. i. m. 421. o.
83. U. o. 422. o.
84. Mo. keresk-i, ipari és mg-i címtára. i. m. 22. o.
85. Illés, 30. o.
86. Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár. Domonkos, 1989. EA

24150.
87. B.-A.-Z. MLt. IV. 401/b. VIII. 1645/1930.
88. U. o. IX. 10212/1929.
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89. U. o.
90. U. o. VIII. 3828/1929. illetve VIII. 599/1928.
91. U. o. VII. 4731/1930.
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IV. 3. Egyházak a XX. század 
elsõ kétharmadában

Miként korábban már láttuk, Ongán számottevõ hívõ gyülekezettel a
református és katolikus egyház rendelkezett. Rajtuk kívül evangélikus,
görög katolikus és izraelita vallású személyek éltek a faluban. Az õ vallá-
si életükrõl nem sokat tudunk. A görög katolikusok lelki gondozását
Felsõzsolca, a római katolikusokét Gesztely, az evangélikusokét Sajó-Ar-
nót lelkésze látta el. Ezen egyházak Ongával kapcsolatos forrásainak fel-
tárása még várat magára.

A falu lakóinak több mint 40 %-át kitevõ katolikus hitközösség nem
sokat tudunk. Az 1860-as években a földbirtokosok a tagosítás lezárulá-
sakor felajánlottak egy telket egy majdani katolikus elemi iskola létreho-
zására, de ebbõl 1903-ig nem lett semmi, utána pedig állami, felekezet
semleges iskola volt Ongán. 1905-ben ezen a telken – 300 ‚öl területen
a községi képviselõtestület elismerte a katolikus egyház tulajdonjogát –,
az egyház kijelölte a harangláb helyét.1 A falu katolikus temploma e te-
rületen csak 1934-re készült el. A templomot Szûz Mária tiszteletére
szentelték fel, oltárát Bárczay Zoltán földbirtokos adományozta. Az önál-
ló ongai katolikus lelkészséget 1945-ben állították fel. A plébániaépület
1960-ban készült el.2

Sokkal több információval rendelkezünk a falu életében mindig nagy
szerepet játszó református egyházról. A falu lakóinak közel 50 %-a
mondhatta magát e gyülekezet tagjának.

A huszadik század elején a református templomnak még nincs tornya.
1901-ben Kóczán György 5.000 koronás felajánlásával egy toronyépí-
tési alapot hozott létre a gyülekezet.3 Gyûjtés, majd kölcsönfelvétel után
1904-ben megkezdték az építkezést. A hívõk régi vágya teljesült azzal,
hogy 1904. október 23-án délután a gomb és a kakas feltételével, nagy
ünnepség keretében átadták a templom tornyát.4 Ugyanezen év novem-
ber 27-én felszentelték a kijavított, felújított templomot. A torony a II. vi-
lágháború során, 1944-ben aknatalálatot kapott. Ledõlt és harangjai
összetörtek. Csak 1960-ban készült el a réginél 5 méterrel alacsonyabb,
24 méter magas torony.5

1906-ban Kóczán György 6.000 koronás adományából a gyülekezet
egy 8 regiszteres orgonát rendelt a pécsi Angster Józseftõl és fiától.6

1906. november 25-re kitûzték a hangszer felszentelésének idõpontját.
Az ünnepségre meghívták az alispánt és nejét, Révész Kálmán kassai es-
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perest és számos más fontos közéleti személyt. A meghívók kiküldése
után derült ki, hogy csak december 2-ra készül el az orgona. A lelkész a
gyülekezettel együtt bosszankodott, de nem volt mit tenni. Nagy szabad-
kozások közepette kiküldték az új meghívókat az érdekelt személyeknek.7

1906. december 2-án a falu apraja-nagyja – vallásfelekezeti különb-
ség nélkül – összegyûlt a templomban, hogy szájtátva hallgassa, hogy a
sárospataki orgonista Fövenyessy Bertalan keze alatt megszólal a hang-
szer. Az orgonát – ami végül is 2.460 koronába került – Kóczán György
fiáról „Gáspárnak” keresztelték.8

Szintén 1906. december 2-án adták át a új paplakot. 1907-re elkészült
a parókia istállója és a ház melléképületei, s ugyanekkor kerítik körül a lel-
készi portát. A két évig tartó építkezés költsége 15.180 korona és 67 fillért
tett ki. 12.000 koronát vett fel a gyülekezet a területi pénztártól, Kóczán
György 750, Stamberger Jenõ körorvos 100 koronával járult hozzá az új
paplak elkészítéséhez. Ez az épület ma is a református lelkész otthona.9

A régi paplakásra ezután már nem volt szükség. 1907-ben el akarták
árverezni, majd megvételre felajánlották Kóczán Györgynek, de a föld-
birtokos elállt vásárlási szándékától. 1907-ben 300 ‚ölet ezen telekbõl a
zsidó hitközösségnek adtak el.10 A maradék területet 1912-ben postahe-
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lyiségnek adták bérbe. 1919-tõl a fogyasztási szövetkezet bérelt helyisé-
ge egészen 1928-ig, majd a leventeoktatást végezték benne. 1938-ban
felvetõdött, hogy református óvodát kellene az épületben kialakítani. Az
ötletbõl azonban nem lett semmi.11 A volt paplaktól – éveken át tartó si-
kertelen eladási kísérlet után –, csak 1948-ban tud az egyház „megsza-
badulni.” Ekkor 7.000 Ft-ért Szabó József vette meg.12

A református egyház tulajdona volt a régi iskola épülete is. Ezt az ál-
lam bérelte az egyháztól. Elég sok probléma volt az állagával, sokszor
szorult renoválásra. Sötét, rozoga és alacsony épület volt. A tanfelügye-
lõi vélemény alapján 1937-ben hozzá akartak kezdeni az átépítéséhez,
de nem volt rá pénz. Így minden maradt a régiben. 

Az épületek felújítási, javítási munkálatait általában megpróbálták a
gyülekezet tagjaival elvégeztetni. Az egyháztagok bizonyos mennyiségû
közmunkával tartoztak az eklézsiának. A gondnok által kijelölt munkát
sorban, egymás után végezték a gyülekezet tagjai. 1908-ban például Jó-
nás Imrét szólították fel, hogy két szekér kavicsot vigyen a parókia udva-
rára. Ha erre nem lett volna hajlandó, akkor a kavicsszállítás összegét –
ezen esetben 3 koronát – kellett befizetnie az egyház pénztárába. Az ilyen
összeg behajtásához gyakran a községi elöljáróság segítségét is kérték.

A református gyülekezet élén a lelkészek álltak. Nemcsak a hívõk val-
lási életével foglalkoztak, hanem ott találjuk nevüket a falut érintõ min-
den fontosabb döntés meghozatalánál is. Többen közülük a községi kép-
viselõtestület tagjaiként is sokat tettek Onga fejlõdéséért. Korszakunkban
a lelkészek: Veres Tamás (1857-1904), Beke András helyettes lelkész
(1904-05), Ujj Lajos helyettes lelkész (1906), Kovács István (1906-40),
Lovas Gyula helyettes lelkész (1940) és Kocsis Sándor  (1940-tõl). Arnót
korszakunkban is szórványegyháza volt Ongának.

1913-ban 191 választóképes tagja volt az ongai református egyház-
nak.13 Hitéletük irányítását a lelkész segítségével a presbitérium látta el.
A presbitérium 1/4-ét sorsolták, 3/4-ét választották. A hívõk között gya-
koriak voltak a házaknál tartott vallásos estélyek. Külön gyermek isten-
tiszteleteket tartottak az iskolában. A 30-as években ezeket már nem a
lelkész, hanem Csiszár Imre kántortanító vezette. A gyerekeket 12 éves
korukban a lelkész készítette elõ a konfirmálásra. A gyülekezetnek volt
egy fiú és egy leány egyesülete. 1937-ben az elõbbinek 32, míg az utób-
binak 28 tagja volt. Mindkettõt Bodolay Júlia vezette.14

A gyülekezetnek 1903-tól volt külön harangozója. Kezdeti 80 filléres
bérét 1907-ben emelték fel. Ekkortól minden házzal bíró egyházi tagtól
1 koronát kapott. A 20-as években a nem reformátusok 30 koronát fi-
zettek a harangozásért, amelybõl 15 volt a harangozóé, 15 az egyházé.15
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A gyülekezet saját kántorral rendelkezett. Általában valamelyik tanító
töltötte be ezt a tisztséget. Ilyen volt Csorba János és Csiszár Imre is. A
II. világháború után Kádár Ferenc, Kiss Lajosné, majd 1955-tõl ismét
Csiszár Imre – aki ekkor már mint nyugdíjas iskolaigazgató – látta el kán-
tori teendõket, havi 150 Ft-ért.16 A gyülekezet fõgondnoka 50 éven ke-
resztül Darvas Béla volt. Darvas 1936-os halála után a presbitérium ifj.
Bárczay Zoltánt választotta meg erre a tisztségre, aki azt 1944-ig viselte.

Az egyházi földeket – és az iskola államosítása után – a tanítói földek
egy részét bérlet útján hasznosították. Általában 6 évre adták bérbe e te-
rületet nyilvános árverésen.17 Az egyháznak a 1920-as években a földre-
form során sikerült növelnie a birtokát. 1937-ben az eklézsia 579 ‚öl
beltelki, 5 kat. hold és 1551 ‚öl külsõségi birtokkal rendelkezett. A lel-
kész földjavadalma valamivel több mint 37 kat. hold volt. 16 kat. holdat
tett ki a kántor, illetve a tanítói birtok.18

A régi mintára szerkesztett lelkészi díjlevelek helyett 1940-ben újat
készítettek. E szerint az új lelkész, Kocsis Sándor a következõ javadalom-
mal rendelkezett:

Koporta-dûlõben 42 hold föld, s rét. (Ha maga mûvelte a földjét, 80
arany pengõ munkaváltságra is igényt tarthatott; ha bérlõknek adta ki,
ez az összeg nem járt neki.)

Minden, 1/8 rész (3,5 hold) telek földdel bíró gazda 1 köböl (4 véka)
rozst, egy véka zabot és 32 fillért fizetett.

Minden, 1/12 rész telek földet bíró gazda két véka rozst, egy véka za-
bot és 32 fillért adott. 

Minden, házzal bíró gazda fizetett egy véka rozst és 16 fillért.
A cselédek egy véka rozst adtak. 
Minden, vagyonnal nem bíró özvegyasszony 68 fillért fizetett, melyet

néhai Veres Tamás és felesége által alapított alapítvány kamatjaiból fe-
deztek.

Tüzelõfa helyett 160 pengõ járt a lelkésznek.
Esketésért 6 pengõ, temetésért 80 fillér, keresztelésért 1 pengõ illet-

te meg.
A régi díjlevél alapján a két Darvas család és Kóczán György 5-6 köböl

rozst és 1-1 hordó bort fizetett. Ezt az „összeget” most fölosztották a tör-
vényes jogutódok: özv. Bárczay Lászlóné, Bárczay Zoltán családja, özv.
Darvas Béláné, özv. Kóczán Györgyné, özv. Zmeskál Zoltánné és Szalay
János örökösei között. Mint új tulajdonosok Munk Károly és Bodnár János
is hozzájárultak a lelkész béréhez, akit  259 korona 79 fillér állami segély
is megilletett. A díjlevélbe belevették – mivel régen sok vita volt emiatt –,
hogy a lelkész a lakásán köteles egy szobát biztosítani a segédlelkésznek.19
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Az egyház 1904-re a következõ költségvetési tervezetet készítette el:2

Bevételek – Egyházi földek, évi bérletek: 181 korona.
– Décseiné-féle ház és kert évi bérlete:120 korona.
– Tõkepénzek kamatai: 80 korona.
– Alapítványok kamatai: 57 korona 70 fillér.
– Szõlõföld árának évi kamata: 28 korona, 80 fillér.
– Persely jövedelem: 35 korona.
– 1903. évi pénztári maradvány: 237 korona 85 fillér.
– Harangozásért a másvallásúaktól, régi iskola jövedel-

me, adakozások: 20 korona.
Összesen: 760 korona 10 fillér

Kiadások: – Lelkészi és tanítói alapítvány kamataiból a lelkésznek:
23 korona 82 fillér.

– Lelkészi és tanítói alapítvány kamataiból a tanítónak:
10 korona 68 fillér.

– Egyházfi évi fizetése: 20 korona.
– Kormányzati kivetési költségek és segélyek: 100 korona.
– Építkezések és javítások: 50 korona.
– Állami adók: 85 korona.
– Tanítói nyugdíj hátralék a 1903. évtõl: 24 korona 60

fillér.
– Egyházkerületi pénztárból felvett 200 korona kölcsön

évi kamata: 12 korona.
– Lelkésznek és tanítónak járó hat öl tûzifa: 120 korona.
– Jól tanuló gyermekek javadalmazása: 8 korona.
– Esetleges kiadások, költségek: 70 korona.

Összesen: 524 korona 10 fillér.

A lelkész és a presbitérium az 1918-19-es forradalmak alatt gyakor-
latilag nem gyakorolhatta hivatását. 1920. szeptember 5-én összeülõ
egyháztanácsi ülésen így nyilatkozott errõl a pap: „A presbitérium jelen-
levõ tagjait szívbõl üdvözlöm, akiket a közelben lefolyt forradalmi idõk
tisztességgel betöltött egyházi hivatalukból kíméletlenül, s törvénytele-
nül eltávolítottak. Szégyen és megaláztatás, mely méltatlanul érte a
presbitérium minden egyes tagját, akik az egyház vezetését tisztesség-
gel és becsülettel vitték, újból melegen és igaz szeretettel köszöntöm.”21

A II. világháború után ismét voltak nehéz évek az egyház életében. Az
aknatalálatot kapott tornyot csak 1960-ra tudták kijavítani. 1946-ban
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készül el az új harang, ami 300 kg-ot nyomott. 1980-ban egy másik
diósgyõri haranggal gazdagodott az eklézsia, aminek a súlya 150 kg.
1946-ban a régi református iskolát átengedték az általános iskolának.
Kikötötték azonban, hogy vasárnaponként és esténként saját céljára –
énekkar, istentisztelet, egyesületi munkák – használhassa a gyülekezet.22

1948-ban a presbitérium így nyilatkozott: „A református egyház nem
felajánlotta, hanem a külsõ kényszernek engedve adta át iskolái nagy
részét az államnak, de iskola fenntartás jogáról elvileg ennek ellené-
ben nem mondhat le. A református zsinatnak el kell menni a legvég-
sõkig az állammal szemben.”23 Ugyanezen évben a gyülekezet azért
küzdött, hogy megmaradjon a régi történelmi hagyomány, nevezetesen
az abaúji egyházmegyétõl ne csatolják a dél-borsodihoz.  

1949-ben a papi illetményföld kavicsos részébõl 2.000 �öl területet
kavics kitermelésre kénytelenek voltak bérbe adni a Baranyai Kavicsbá-
nyának.26

1955-ben névtelen feljelentés érkezett az ongai református pap ellen,
de a presbitérium kiállt mellette, így a levélnek nem lett következménye.27

(Sajnos a feljelentés tartalmát nem ismerjük.)
1959-ben a lelkész a következõ javadalommal rendelkezett:
– Lakás 1200 �öl belsõséggel.
– 800 �öl háztáji föld (adóját a pap fizette).
– Havi 1000 Ft készpénz fizetés.
– Évi 850 Ft fûtési átalány.
– Sajó-Arnót szórványtól évi 1000 Ft.
– Stóla, temetés: 100 Ft, esketés: 60 Ft, keresztelés: 30 Ft.28
Az 1960-as évektõl lassan változott az egyház és állam egymáshoz va-

ló viszonya. Ennek taglalása azonban nem feladatunk.

IV. 3. Jegyzetek

1. B.-A.-Z. MLt. V. 184/III. kötet. KPVT. 7/905.
2. Soós, 1985. 496. o.
3. ORE. jkv. 1901. 
4. U. o. 1904.
5. Várady, 1989. 233-34. o. (A templom 8x20 méteres belsõ te-

rében 260 ülõhely van, az épület mûemlék jellegû.)
6. ORE. jkv. 1906. 
7. SRKL. RA. VII. 5/4 (83); (84).
8. ORE. jkv. 1906. 
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9. SRKL. RA. VII. 5/4 (95). A paplak építésének költségét koráb-
ban a régi iskola és a régi lelkész lakás eladásának árából akarták
fedezni. Az építkezést Erdélyi Antal vezette.

10. ORE. jkv. 1907. 
11. U. o. 1938.
12. U. o. 1948. 
13. SRKL. RA. VII. 5/4 (152).
14. Egyházlátogatási jkv. 1937. SRKL. RA. IV. 5/3. 
15. ORE. jkv. 1922. (1923-ban már 3.000 koronát fizettek a haran-

gozásért a nem reformátusok. Ebbõl 1.000 korona illette meg a
harangozót.)

16. U. o. 1955.
17. ORE. jkv. 1903. (A tanítói földet – 25.818 �öl – árverésén

1903-ban négyen vettek részt: Juhos József, Kántor József,
Zsoldos József és Csorba János. Az utóbbi nyert 650 koronás
ajánlatával. A kikiálltási ár 500 korona volt. Az egyházi földeket
1904-ben szintén hat évre Berecz János bérelte.)

18. Egyházlátogatási jkv. 1937. 
19. ORE. jkv. 1940.
20. SRKL. RA. VII. 5/4 (69).
21. ORE. jkv. 1920. szeptember 5. (1917-19. évekre csak egy-egy

bejegyzés található a jegyzõkönyvekben, az is bérleti ügyekkel
foglalkozik.)

22. U. o. 1946. (1946-ban a gyülekezet 15 mázsa búzáért megvette
a zsidó templomot, hogy mire használta, nem tudjuk.)

23. U. o. 1948. 
24. U. o. 1949. 
25. U. o. 1950.
26. U. o. 1951.
27. U. o. 1955.
28. U. o. 1959.
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IV. 4. A falu a II. világháborút 
követõ években

IV. 4. 1. Újrakezdés

1944. november 30-án befejezõdtek a harcok Onga területén. A
több hetes ostrom véget ért. A háború községünkben is nagy pusztítást
végzett. Aknák, tüzérségi lövedékek által felszaggatott utcák, felrobban-
tott hidak, teljesen vagy részben lerombolt házak jellemezték ekkor Onga
faluképét.

1944-45-ben sorra alakultak meg a különbözõ politikai pártok. Min-
den pártnak külön ifjúsági szervezete jött létre. (MKP-MADISZ, SZDP-
SZIT, FKGP-Független Ifjúság). A MADISZ titkára Mázik András volt.
Alapító tagjai között ott találjuk Bukovenszki Erzsébetet, Horváth Józse-
fet, Kádár Máriát, Molnár Károlyt, Palotás Erzsébetet. A falu irányítását
a régi jegyzõ, Kondás Sándor vezetésével újjáalakított képviselõtestület
végezte, ami 1945. március 10-én a következõ tagokból állott fel:1

Magyar Kommunista Párt részérõl: Szociáldemokrata Párt részérõl:
Berecz József Bukovenszki Imre
Forgács László Horváth Miklós
Horváth Károly Kovalcsik Pál
Hudák József Mikola Béla
Kerékgyártó Imre Várhegyi Miklós
Képes János ifj. Vincze János
Mészáros Imre Zsoldos Imre
Palkó István (póttag) ifj. Luterán János (póttag)

Független Kisgazdapárt részérõl: Értelmiség részérõl:
Bodnár István Hódi Imre Berta László
Kardos Lajos Tamás Imre Dankó Károly
Nagy Károly Révész Mihály Kocsis Sándor

A Debrecenben, 1944. december 21-én megalakult Ideiglenes Nem-
zeti Kormány felhívására Ongán is Földosztó Bizottság alakult, melynek
többek között tagja volt: Mikola Béla, Prókai György, Hudák József,
Dankó Károly. A bizottság 1945 tavaszán, a megalakuló Nemzeti Bizott-
ság hathatós támogatásával megkezdte a nagybirtokok felosztását 473
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igénylõ között. A parasztok mellett a földosztás során olyanok is földet
kaptak, akik az ipar különbözõ területén dolgoztak. Ezt nem volt könnyû
elfogadtatni a megyei földbirtokrendezõ tanáccsal és földhivatallal, amely
sok vasúti és ipari munkást törölni akart a földigénylõk közül. Ezért 1946.
március 4-én Szikszón nagy tüntetés zajlott le. Az aszalói, ongai és fel-
sõzsolcai földigénylõk mintegy 200 fõnyi küldöttsége a fenti hivatalt azzal
a céllal szállta meg, hogy a tanácsot a községi földigénylõ bizottságok ere-
deti juttatási tervezetének a jóváhagyására kényszerítse. Sérelmeiket fel-
lépésüknek köszönhetõen orvosolták.2 (Az ipari munkások közül sokan
azonban 1946-47-ben visszaadták a kapott földterületet.) 

Az 1944- és 45-ös év sok nehéz napot hozott a község lakóinak éle-
tében. A háború alatt a falu állatállományának 3/4 része megsemmisült,
különösen nagy volt a veszteség a sertésállományban. A disznók 95 %-a
pusztult el. Mindössze három anyasertés maradt a faluban 1945 tava-
szán. A termények jelentõs részét és az igásállatokat a harcoló alakulatok
elvitték. 1944-hez képest 1945-ben csak a föld 1/4 részét tudták bevet-
ni, mivel ennyire futotta a vetõmagból, így nagyon gyenge volt az aratás.
Ebben a nagy szárazságnak is döntõ szerepe volt. A kukoricát, naprafor-
gót a hörcsögök pusztították. 1945-ben a falu történetének legnagyobb
hörcsögkárát szenvedte el. Ebben az évben 800 személy volt ellátatlan a
községben. Hiába fordultak segélyekért az államhoz, egyetlen egy deka-
gramm liszt sem érkezett a településre. Sõt, a falu fekvése következtében
mindennaposak voltak a katonai beszállásolások. A visszavonuló román
és orosz seregek mindig keresztülhaladtak Ongán. Nagy terhet jelentett a
kirótt, oroszoknak szállítandó termékek  elõteremtése. 1945. december
23-ára a megszálló szovjet hadsereg részére a vármegye a következõ be-
szolgáltatási elõirányzatot írta elõ Onga számára: 30 élõ marha, 75 mé-
termázsa liszt, 120 métermázsa kukorica, 11 métermázsa zab, 300 mé-
termázsa széna, 15 métermázsa köleskása, 260 kg hántott borsó, 26 (?)
bab, 200 db tojás, 1 db 120 kg-os élõsertés, 15 kg napraforgó mag és 8
métermázsa árpagyöngy.2 (Az aláhúzott elõirányzatokat tudta teljesíteni a
falu.) A község kérésére a borsó, liszt, árpagyöngy, burgonya, köles be-
szolgáltatást más településre hárította az alispán. A vármegyében 1944-
45-ben a legtöbbet szenvedett település Onga volt. Ezt méltányolták az al-
ispáni döntéssel. A képviselõtestület jegyzõkönyve szerint például a falun
átvonuló románok 1200 métermázsa takarmányt rekviráltak el fizetetle-
nül, és legalább ugyanennyit fizetés ellenében. Az egész vármegyében az
itt közölt mennyiség felét sem vitték el.3

1946 májusában ismét nagy mennyiségû beszolgáltatási kötelezettség
hárult a falura. Jelentõs számú szarvasmarhát és sertést vitt el az orosz
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hadsereg.4 A szovjetek által megkárosított lakosokat ugyan 1946 május-
júniusában a képviselõtestület valamelyest kártalanította, de az e célból
kiosztott papírpénz a hatalmas infláció miatt mit sem ért.

Az orosz megszállás alatt a falu rendjére az oroszok által megszervezett
polgárõrség felügyelt. Tagjai a kellemetlen feladat – a beszolgáltatási ter-
mékek elõteremtése – és a fizetés hiánya miatt többször felvetették, hogy
nem dolgoznak tovább. A képviselõtestület azonban – orosz nyomásra –
ezt a vármegyei rendõrség megszervezéséig soha nem engedélyezte.5

1944-45 tele igen hideg volt. Nem volt tüzelõje a lakosoknak. A
Nemzeti Bizottság jóváhagyásával ezért a temetõbõl és a Bárczay kertbõl
kivágták az akác- és tölgyfákat. (A temetõ akácfáit használták fel a XX.
század elsõ felében a hidak javításánál, katolikus-református építkezések-
nél, a jegyzõi iroda bõvítésénél is.)

A háború után az élet normális mederbe terelésében a megalakuló
Nemzeti Bizottság is fontos szerepet játszott. Ez a szervezet spontán mó-
don jött létre. A testület elnöke Mikola Béla, titkára Palkó István lett. A
helyi Nemzeti Bizottság kezdetben a rendõri teendõktõl kezdve a klasszi-
kus közigazgatási funkciókon át egészen a bíráskodásig sok mindent ma-
gára vállalt. Döntõ szerepük volt a földosztás végrehajtásában. A földosz-
tó bizottság tagjait õk adták. A földmérést kezdeményezésükre a tanítói
kar végezte el. Elismerve ezen munkájukat, a képviselõtestület a Nemze-
ti Bizottság elnökét és a földosztó bizottság tagjait, minden kiosztott hold
föld után 2 pengõ tiszteletdíjban részesítette.

Hasonlóan más településekhez, a Nemzeti Bizottságban itt is megha-
tározó szerepet vittek az illegalitásból kilépõ politikai pártok. A Nemzeti
Bizottság tagjai 1945 júliusában Budapestre utaztak, hogy különbözõ,
Ongát érintõ ügyekben eljárjanak. A képviselõtestület utazásukra 3.000
pengõt szavazott meg. Ez is mutatja, hogy Ongán jó volt az együttmûkö-
dés a két szervezet között.6 Közösen kezdték meg 1945 júliusában a fa-
lu villanyvilágításának helyreállítását, ami 1948-ra fejezõdött be. A fenn-
maradt iratok szerint a helyi Nemzeti Bizottság iparigazolványt és külön-
bözõ igazoló okiratokat is kiadott. Ismerjük az Onga Nagyközség Nem-
zeti Bizottságának Mindszenthy Józsefet elítélõ határozatát is.7 A Nem-
zeti Bizottság tagjai 1946-ban:

KMP:  Szoc. Dem:
Kiss János Berecz István
Pacsó István Vincze József 
Koseczki Lajos Horváth Miklós
Bokai György Kovács József
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Kisgazda Párt:
id. Hódi József
Majzik János
Hódi Bertalan
Németh Károly
Fodor Lajos

1948-ra a bizottság átalakult. Az elnök Berecz István, a titkár Koseczki
Lajos lett. A tagok: Román Imre, Bokai György (Szoc. Dem.), Hódi Ber-
talan, Berecz János (FKGP), Gy. Tóth József, Kiss János (NÉKOSZ=Né-
pi Kollégiumok Országos Szövetsége), Balogh József (UFOSZ).

1947-re 364 ház vált valamelyest lakhatóvá. Ezekben az épületekben
több mint 2.300 ember húzódott meg. Szomorú adat volt ez, mert né-
melyik házban 10-14-en is laktak. 1949-re már 440 lakható épülete volt
a településnek. 

A szociális problémák kezelésében, illetve az iskola rendbehozatalá-
ban a Magyar Nõk Demokratikus Szövetsége játszott fontos szerepet. A
vezetõség tagjai közt ott találjuk: Bruncz Ilonát, Bûdi Lajosnét és Jónyer
Sándornét. 

1945-ben a falut Abaújból Borsod megyéhez akarták csatolni. A köz-
ség lakói ezt a határozatot felemás érzelmekkel fogadták. Ki így, ki úgy
reagált erre a közigazgatási döntésre.8

1947-re az Eötvös híd (a mai Cigánytelepnél lévõ Bársonyos híd) ki-
vételével az összes hidat helyreállították. Ebben az évben május 22-én a
képviselõtestület elfogadta a község három éves tervét. A tételek közt
még mindig a háború okozta pusztítások megszüntetésén volt a hangsúly.

A község 1947-ben elfogadott 3 éves terve9

1. Tûzoltószerek pótlása: 2.000 Ft
2. Jégverem újjáépítése: 1.500 Ft
3. Vágóhíd újjáépítése: 1.500 Ft
4. Dögkút létesítése: 3.000 Ft
5. Utak, hidak javítása: 6.000 Ft
6. Utak, terek fásítása: 1.620 Ft
Összesen: 33. 620 Ft

A jegyzõkönyvben az indoklásokból a következõket szûrhetjük le. A
háborúban a tûzfecskendõ tönkrement és ezt mihamarabb pótolni kellett.
A jégveremre közegészségügyi szempontból volt szükség. A vágóhíd újjá-
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építésének költségei az azt használó iparosok vágási díjából – a tervek
szerint – három év alatt megtérülne. A régi dögkút rendbehozatala ugyan-
annyiba került volna, mint egy új megépítése; ezért határozott a képvise-
lõtestület az új mellett. Utak javításánál – a harcokban a tankok tönkre-
tették – az alapkövezést helyezték elõtérbe. A háború alatt a község fáit
jórészt kivágták, s ezt is pótolni akarták a 3 éves tervben. Ugyancsak
1947-ben határoztak arról, hogy el kell érni, hogy külön orvosa legyen a
falunak. (Az akkori körorvos a szikszói kórház alkalmazottja volt, s csak
hetente fél nap rendelt Ongán.) Ugyanekkortól bérelnek évi 300 Ft-ért
pihenõszobát Ongán a rendõröknek.

A képviselõtestület 1948-ra elérte, hogy az öt italkimérési engedély
számát hatra növelhesse. (Az öt kocsma már korábban is kevés volt a
2.300 fõs falunak.)

1947-ben a község költségvetésében 24.270 Ft-os hiány mutatko-
zott, amit államsegéllyel fedeztek. (A bevételek 38.386 Ft-ot tettek ki,
míg a kiadások összege 62.650 Ft volt.)10

1947-ben a falu képviselõtestülete átalakult. A bíró Várhegyi Miklós
maradt. A jegyzõ Kurek József lett. A tagok: Mikola Béla, Hortváth Mik-
lós, ifj. Vincze János, Hódi Bertalan, Bukovenszki József, Kovalcsik Pál,
Gy. Tóth József, Hudák József, Berecz József, Nagy János, Kiss János,
Koseczki Lajos, Kerékgyártó Imre, Hódi Imre, Tamás Imre, Kardos La-
jos, Fodor Lajos, Nagy Károly, Vincze Imre, Balogh József, Kocsis Sán-
dor, Dankó Károly, Sárkány Béla és Szabó József. 1947-ben a Szoc.
Dem. színeiben Mikola Bélát országgyûlési képviselõnek választották.

1948-ra – a 3 éves terven belül – telefont kapott Újfalu, körülkerítették
a földosztás során új temetõnek kapott 5 kat. hold földet, kijavították a köz-
ségházát és megcsinálták a jegyzõi kerítést. (Idõközben a bíró javaslatára a
jegyzõi lakás egyik szobáját elvették és átalakították tanácsteremmé.)

A kommunisták országos elõretörése Ongán is éreztette hatását. 1948.
márciusában a képviselõtestület az iskolák államosítása mellett állt ki.12 Jú-
niusban újra átalakult a képviselõtestület összetétele. A Magyar Dolgozók
Pártját 15, a Kisgazda Pártot 4, a szakszervezeteket 5 személy képviselte.
Közfelkiáltással a bíró továbbra is Várhegyi Miklós maradt. (Ebben a pár-
tok elõzetesen már megegyeztek.) A törvénybírák Gy. Tóth József, Hódi
Bertalan, Berecz József és Bernáth György voltak. Az újjáalakult képvise-
lõtestület nagy ünnepséget rendezett november 7-e tiszteletére, majd no-
vember 10-én vallásellenes megnyilvánulással hívta fel magára a figyel-
met.13 Feleslegesnek és károsnak tartotta a lakosok templomba járását.

1948-ban vasúti megállóhelyet létesítenek Ongaújfaluban. 1949-ben
újra létrehozzák az önkéntes tûzoltó egyesületet. Ugyanezen évben meg-
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nyílik a felszentelt és megáldott új temetõ.14 A rendeletek jobb kézbesíté-
se érdekében a képviselõtestület kerékpárt vásárolt. Ez fõleg a tanyai la-
kosokra való tekintettel történt. 

1949-ben az MDP tagcseréket hajtott végre a képviselõtestületben. (A
pártoknak ehhez joguk volt.) Új jegyzõje is lett a falunak Hazslinszky István
személyében. Õt 1950-ben Szabó Tibor, majd Móré Ferenc váltotta fel.

A magyar országgyûlés 1949. augusztus 18-án fogadta el a Magyar
Népköztársaság alkotmányát, ami lényegében az 1936-os szovjet alkot-
mány „másolata” volt. Az alaptörvény rögzítette, hogy a népköztársaság
„a munkások és dolgozó parasztok állama,” és ennek megfelelõen
„minden hatalom a dolgozó népé”. Ezzel az idõközben lezajlott kommu-
nista hatalomátvétel befejezett ténynek tekinthetõ. 1950. január 1-jétõl
az addigi 25 megye helyett 19 megyét alakítottak ki. Onga az egyesült
Borsod-Abaúj-Zemplén megye települése lett. A régi önkormányzati for-
mákat megszüntetve októberben került sor a választásokra. Az új községi
vezetés, a formálisan választott bizottsággal, élén a tanácselnökkel és ta-
nácstitkárral, teljesen elvesztette önállóságát. Ahogy a elnevezés is utal rá,
végrehajtója és kiszolgálója lett a pártállamnak.

Az elsõ tanács Ongán 1950. október 22-én alakult meg, 51 rendes és
26 póttaggal. A tanácselnök Várhegyi Miklós volt bíró lett. Megyei tanács-
tag lett: Vincze Barnabás. A Szikszói Járási Tanács ongai tagjai: Bruncz
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Károly, Bazsó Jánosné, Jónyer Sándor, Papp Lajos, Várhegyi Miklós,
Gaál Balázs, Viszlókai Miklós. A póttagok: Szûcs Dezsõ, Vojvoda József,
Bruncz Katalin, Szegvári Györgyné, Román István és Szegvári György.15

A fordulat évei következtében létrejött rendõrállam Ongán is sok em-
ber életét keserítette meg az 1950-es években.

IV. 4. 2. Ócsanálos Ongához csatolása

1948-ban a községtõl kb. 7 km-re lévõ Ócsanálos lakói a belügymi-
niszterhez fordultak, hogy Ongához akarnak csatlakozni. Csanálos falu
Zemplén vármegye települése volt. A Hernád-folyó gyakori kiöntése mi-
att a lakosok egy része – az idõk folyamán – a folyó bal partján lévõ biz-
tonságosabb, magas dombvonulatokra költözött. Kialakult így Újcsaná-
los, míg a régi település megkapta az Ócsanálos nevet. Hivatalossá ezen
nevek 1904-ben váltak. A két falut elválasztja a Hernád, s ez sok gon-
dot okozott az ott lakóknak. Ócsanálos ezért egyre inkább a szomszédos
és az utakon jól elérhetõ Ongához kötõdött. A lakosok 1948-as kérelme
ezen folyamat végeredményeként summázható.16

Az ongai képviselõtestület 1948-ban a 28. kgy. határozattal egyhan-
gúlag a csatlakozás mellett foglalt állást. A miniszteri jóváhagyás után
1950. február 1-jétõl Ócsanálos (10 kat. hold 1.014 �öl) külterületi la-
kott hely Újcsanálos községtõl, Zemplén vármegye Szerencsi járásából
Ongához csatoltatott. Az egyesülést a képviselõtestület 3 kgy. számú
1950-es határozata emelte jogerõre.17

IV. 4. 3. A lakosok

A II. világháború után a falu lakóinak száma körülbelül 2.300 fõ. Az
1949-es népszámláláskor már 2.515-en éltek Ongán. Ebbõl 814-en a
külterületeken laktak (32,6 %). A népességnek csak egy  része volt õsla-
kos. Õk református vallásúak voltak és a Nagysoron laktak. Az Újsor, Ál-
lomás utca, Bársonyos utca, Oncsa telep és a Hustát nagyrészt új tele-
pülés. Az itt lakók jó része bevándorolt. A több mint 3.000 kat. hold
nagybirtokon korábban sok cselédre volt szükség, akik jó része a Felvi-
dékrõl, a dohányosok és dinnyések pedig Hevesbõl érkeztek. Nagyré-
szük római katolikus vallású volt. A földosztás során a nagybirtokokból
õk is részesültek, és ezt követõen véglegesen letelepedtek a községben.
A reformátusok és katolikusok számaránya ekkor már közel egyenlõ. Élt
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Ongán egypár görög katolikus és evangélikus család is. A reformátusok
templomát a harcokban találat érte, és 1947-ben még romokban hevert.
A római katolikus egyház csak 1945-ben szakadt el a gesztelyi anyaegy-
háztól és alakult önálló plébániává. A templomuk szerencsésen átvészel-
te a háborús pusztításokat. 

Sokan vállaltak munkát Miskolcon, a családjuk azonban az olcsóbb
élet reményében Ongán telepedett le. Mások a harci cselekmények elõl
menekültek a nagyvárosból Ongára. Ez is magyarázza a falu lakosságá-
nak gyarapodását a 40-es évek nehéz körülményeinek ellenére. Ezen
idõszakban a gyermekhalandóság hozzávetõlegesen 8-9 % volt. Az el-
hunytak 10,7 %-a tüdõvészben halt meg. A faluban 1946 végéig zöldke-
resztes szolgálat mûködött, ami segített a nehéz idõszak átvészelésében.
1947-es távozása után rosszabbodott a község egészségügyi helyzete.18

A falu lakosságának többségét a kisparasztok és munkások tették ki.
Nagyon sok parasztcsaládban is volt egy iparos vagy vasutas. A legna-
gyobb gazdáknak a faluban 30-40 hold földjük volt. Földnélküli munkás
ekkor még nem élt a községben. Az ipari munkások és vasutasok is részt
vettek a mezõgazdasági munkákban. A falu értelmiségét 1947-ben a két
lelkész, a jegyzõ és a kilenc tanító jelentette. Ebben az évben tizenegy
volt a település rádióelõfizetõinek a száma.

IV. 4. 4. A gazdaság jellemzõi

Onga a háború után még alapvetõen mezõgazdasági falu volt, bár
egyre többen dolgoztak Miskolc és a környék gyáraiban, üzemeiben vagy
a vasútnál.

Az állatállomány jóval alatta volt a békebeli szintnek, amit a háború
nehéz évei, a hosszú ostrom, a takarmányhiány, az orosz és román rek-
virálások, kényszerû beszolgáltatások okoztak.

1945- és 1946. szeptember 1-jére vonatkozóan rendelkezünk pontos
információkkal az állatállományt illetõen. Ezek a számok némileg ellent-
mondanak a képviselõtestület által az orosz beszolgáltatási kötelezettség-
nél leírt adatoknak. (Érthetõ módon valószínûleg a testület kevesebb ál-
latot vallott be a felsõbb szerveknél.)19
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Onga állatállománya 1945 és 1946-ban

Az adatokból látható, hogy leginkább a szarvasmarha tartás dívott a
faluban, illetve ezen állatok vészelték át a legjobban a háborús pusztítá-
sokat. 1945-1946 között számottevõ növekedés a lóállományban figyel-
hetõ meg. (33 ló több mint 45 %-os gyarapodást jelent.) Drasztikusan
csökkent a hízók száma. Ez nagymértékben magyarázható a falun átvo-
nuló katonaság kényszerû ellátási kötelezettségével. Az egy éven aluli
disznók száma azonban jelentõs növekedést mutat. Kis mértékû gyara-
podás figyelhetõ meg a kecskéknél és a juhoknál. Összességében a la-
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kosság nagyságához viszonyítva ez az állatállomány még 1946 végén is
nagyon szegényesnek mondható és a megélhetést csak részben fedezte.
Az 1945-ben kiosztott földek egy része nem maradt sokáig a lakosok ke-
zén. A kommunista elõretörés után az 1940-es évek végén Ongát is el-
érte a mezõgazdaság kollektivizálása. A politikai okok megkívánták,
hogy itt is a szövetkezeti tulajdon váljon meghatározóvá. 

1948-ban Ongaújfaluban szerveztek állami gazdaságot, majd 1949-
ben „Új Barázda” néven a községben alakult termelõszövetkezeti csoport.
Kezdetben 197 kat. holdon 22 tag gazdálkodott. A gépesítés alacsony fo-
kú volt. Tõkével, igaerõvel alig rendelkeztek. A vezetõség sem állt hivatá-
sa magaslatán. A tsz meghatározó személyei voltak: Volosi József, Jónyer
Lajos, Bráz Mihály és Bazsó János.  A falu lakóinak többsége – az agitá-
lások ellenére – kívül maradt a termelõszövetkezeten és egyéni gazdálko-
dás keretében próbálta elõteremteni maga és családja megélhetésének
alapjait.

A tsz 1956-ban felbomlott. Új politikai körülmények között, majd
csak 1961-ben – a mezõgazdaság tömeges kollektivizálása idején – ala-
kul meg újra, Petõfi Sándor nevét felvéve.

1949-ben Onga összes népességének 11 %-a dolgozott az iparban és
bányászatban, míg 59,6 %-a a mezõgazdaságban.20

IV. 4. 5. Népmûvészet; kulturális és sportélet

Csak a községre jellemzõ népmûvészeti jellegzetességekkel, tájszólás-
sal, zenével, népdallal nem találkozunk, de néhány egyedinek mondható
sajátosságra ki kell térnünk.

A férfiak vászoninge egyenes vonalak mentén volt szabott. Nyakkivá-
gása T alakú nyílás, amely elõl madzaggal volt zárható. Az ing ujja bõ
volt, lobogós, néha a kar hosszúságát is meghaladta, ezért a munka köz-
ben a csuklónál megcsavarták és visszagyûrték. A negyvenes évek végén
már megjelentek a galléros, kézelõs ujjú ingformák is. Az inget ritkán vi-
selték magában, fõleg az ünnepi inget ujjatlan mellény, lajbi egészítette
ki. Az úri viseletbõl átvett lajbit zsinórral fogták össze, ami alig ért deré-
kig. A szûk vászonnadrág neve lábravaló. A lábviselet a nyári, mezítlábas
járástól a sarkantyús csizmáig ívelt. Felsõöltözékként viszonylag gyakori
volt a guba és a mente viselet. A kalapok formája változatos volt, de
egyediség nem jellemezte.

Az ongai nõk viselete többrétegû volt. Elsõ és felsõ rétege vászonból
készült. A széles homlokkötõt és a ráterített nagy fejkendõt szintén vá-
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szonból varrták. Késõbb a fehér vásznat a kiskertekben termesztett sáf-
ránnyal (sárgára) színezték. Ongán a nõk öltözékének kiegészítõje volt az
esõabrosz, amely különösen tömöttre szõtt vászonból készült, fiatalok ré-
szére sávosan. Ez a ruha az igen régies lepelruhák egyik változata volt.
(A lepelruhák olyan darabok, melyeket szabás-varrás nélkül magukra te-
rítve, csavarva viseltek.)21 A szoknyákat házivászonból készítették.

Az asszonyok kézimunkája nem volt egyedi. A motívumokat innen-
onnan hozták magukkal a betelepülõk. A háziszõttesekben a palóc szö-
võminták és a szlávos beütések, színezések uralkodtak. Megtalálhatók a
matyó hímzés, a kalotaszegi, a sárközi jellegzetességek, miként a legegy-
szerûbb keresztöltéses vagy az ízléstelen szálöltéses falvédõk is.22

A községre jellemzõ, sajátos zenéje nem volt a falunak. A cigányok
csak kiszolgálták a megrendelõket. Gyakoriak voltak a miskolci zenészek
a lakodalmakon. A város közelsége és az egyre növekvõ számú ipari
munkásság az igénytelen slágereket helyezte elõtérbe. Gönczy Jenõ is-
kolai tanító így vélekedett errõl 1947-ben. „A slágereket fújják úton-út-
félen. Még a csordás is szvinget fúj a kürtön.”23 Az énekkultúrában a
40-es években az új tanítók kezdik elõtérbe helyezni a mû és tandalok-
kal szemben Bartók, Kodály és Vikár gyûjteményeit. A gyerekek egy-két
év alatt kánonban és két-három szólamban is kitûnõen énekeltek. A fa-
luban mûködött egy református kórus – amelynek 1947-ben 77 éves
öreg paraszt tagja is volt –, és egy református vegyes kar. A 40-es évek
második felébõl tudunk egy római katolikus vegyes karról és a Magyar
Kommunista Párt ifjúságának ének együttesérõl is.24

A településnek mozija nem volt. Komoly színtársulat nem járt a falu-
ban. Volt azonban kultúrháza, ami az 1930-as években épült fel, s a la-
kosok csak Hangyának nevezték. A népház színpada a berendezéssel
együtt a háború alatt tönkrement. A harcok után a MADISZ ifjai építet-
ték újjá. Októbertõl májusig minden vasárnap volt valamilyen mûkedve-
lõ elõadás a Hangyában. A MADISZ, a SZIM, a Független Ifjúság, az ipa-
rosok és az iskola is rendezett több kulturális mûsort. Ezek jórészt a cso-
port által betanult és elõadott színdarabokból, vígjátékokból álltak, me-
lyek elsõdleges célja a szórakoztatás volt. Gyakoriak voltak a táncmulat-
ságok, ahol a modern táncok mellett kedvelt volt a csárdás.

Az olvasás nem vált jellemzõ tevékenységgé a háború után. Az iskola
amúgy is szegényes könyvtára elpusztult. 1946-ban a faluba kb. 30 po-
litikai hetilap, öt-hat napilap, két Új idõk, egy Élet és Tudomány, egy
Köznevelés és két Pedagógus értesítõ járt.

A háború elõtt az iskolában négyen tanítottak. 1947-ben már kilenc
nevelõvel találkozunk. Az iskola osztott felsõ tagozata szakosított volt. Az
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épület a háborúban aknatalálatot kapott. Megsemmisült négy ajtó, tíz ab-
lak. Az egyik tanterem padlása beszakadt. A tetõt két helyen érte na-
gyobb találat. Kb. 2.000 db cserép hiányzott gerendázattal és lécekkel. A
külsõ vakolat az épületen egészen megrongálódott. Padlózatát felszedték
és elégették. Sajnos a harcokban az iskola régi iratai is elégtek, úgy az
anyakönyvek, mint az iktatott iratok. Az iskola tanárai a szülõkkel össze-
fogva próbálták használhatóvá tenni az épületet. A cserepeket, gerendá-
kat, a romokat a tanítók takarították el. A falakat a szülõk tapasztották új-
ra, majd õk meszelték ki az épületet. Kijavították a tetõ hibáit is. Segítség
érkezett az Amerikában élõ ongai magyaroktól is. Berta Molinary,
Luterán István és Fészki Géza valamilyen módon megtudták, hogy milyen
nehéz körülmények között él Onga népe. Gyûjtést rendeztek, majd az
összegyûjtött holmit és pénzt hazaküldték. Ezt az adományt, illetve pénz-
összeget pótolta ki a községi nõszövetség, s fordították  iskolapadok ké-
szítésére. 1947-re az egyik tanteremben már 8 darab négyüléses, a lako-
sok által készített pad állt. Az elpusztult szemléltetõeszközöket nehezeb-
ben tudták pótolni. A tanítók saját maguk készítette tanítási segédeszkö-
zökkel díszítet-
ték a falakat.
Ongaújfaluban
– ahol kb 500-
an éltek össze-
sen, ideszámítva
a Bárczay-  és
Gyárvástanyán
élõ kb. 150 fõt
is – önálló iskola
mûködött.

A hazafias
ünnepek mûso-
rát mindig az
egész község
adta. Elõzetes
megállapodás
szerint vettek ebben részt a pártok, egyházak, az ifjúsági szervezetek és
természetesen az iskola tanulói. Jórészt õk adták elõ a szavalatokat, a kü-
lönbözõ énekszámokat.

A község lakói minden tavasszal majálist rendeztek a Kemeji erdõben,
ahol dalok, népi táncok, elõadások bemutatására is sor került. Természe-
tesen nagy eszem-iszom is volt ezen a tavaszi ünnepen. 
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A háború után a lakosok megszervezték az  elsõ labdarúgó csapatukat.
A nevük jellemzõ és találó volt: Mezítlábas csapat. A 40-es években már
szép sikereket értek el a szomszédos községek labdarúgóival szemben.

A társas élet alkalmai voltak még a bálok, lakodalmak. Egy-egy lako-
dalomra 150-200 ember is hivatalos volt. A régi szokások még megma-
radtak a lagzikban, így például a võfély-veresztés vagy, hogy evõeszközt
mindenki vitt magával. A sátrakban gyakorta már a miskolci jazzmuzsika
szólt. A legényvirtuskodás lassan kihalófélben volt, mind a lakodalmak-
ban, mind a kocsmákban. A háború után a faluban öt kocsma mûködött,
ahová a férfi nép jó része eljárt. Gyakorta beszélték meg itt az élet nagy
kérdéseit.25

IV. 4. Jegyzetek

1. B.-A.-Z. MLt. V-184/7 KPVT. jkv. 242-243. o (A képviselõtes-
tületi jegyzõkönyvekben 1944. augusztus 30. és 1945. március
10-e között nincs bejegyzés.)

2. Földreform 1945., 1965. 486-87. o.
3. B.-A.-Z. MLt. V-184/7 KPVT. jkv. 1945. dec. 23. 278-80. o.
4. U. o. 284. o.
5. U. o. 1945. május 30.
6. U. o. 1945. július 21.
7. Onga község Nemzeti Bizottság iratai. B.-A.-Z. MLt. XVII. 107.

illetve jó néhány eredeti jegyzõkönyv megtalálható a saját, Onga
forrásai címû magángyûjtésemben.

8. A képviselõtestületi üléseken jól kivehetõ a vita a falu megye ho-
vatartozását illetõen. Kezdetben sokan támogatták a döntést, hisz
a település egyre inkább Miskolchoz kötõdött. Késõbb sokan
mégis a történelmi hagyományokra hivatkozva próbáltak a Bor-
sodhoz tartozás ellen agitálni.

9. B.-A.-Z. MLt. V-184/7 KPVT. jkv. 325-26. o.
10. U. o. 352. o.
11. U. o.
12. B.-A.-Z. MLt. V-184/8 KPVT. jkv. 22. o.
13. U. o. 33. o.
14. U. o. 46. o. 

Az új temetõ kérdése – mivel a régi megtelt – már az 1910-es
években foglalkoztatta a képviselõtestületet. 1922-ben az Orszá-
gos Földbirtok Rendezési Bizottságot kérték, hogy sajátítson ki
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földterületet a földbirtokosok földjébõl, mivel a községnek nincs
rá telke. A földbirtokrendezés során a falu két hold földet kapott
1925-ben a községi temetõ bõvítésére. 1925-ben építik meg a
temetõben a hullaházat. 1938-ban már ismét telekvásárlási szán-
dékról tudunk a képviselõtestületben. A temetõhöz Zmeskál
Zoltánné örököseitõl és Bárczay Sándortól akartak földet venni.
Végleges megoldást az 1945-ös földosztás hoz, amikor is a Ver-
meknél 5 kat. hold területet kap a község temetõje részére. A ré-
gi és új temetõ még sokáig együtt mûködik. Az elhunytakat foko-
zatosan szállították át az újba. Az elmúlt években vetõdött fel,
hogy a régi temetõt végérvényesen meg kell szüntetni, s helyén
egy kegyeleti park létrehozását tervezte a községi önkormányzat.
A munkálatok folyamatosan zajlanak ezzel kapcsolatban.

15. Illés László: Vázlatok a község 1944 utáni történetébõl. (Pár ol-
dalas gépelt anyag idevonatkozó része.) Megtalálható: özv. Illés
Lászlóné tulajdonában.

16. Gyulay, 1989. 690. o. illetve B.-A.-Z. m-i lev. füzetek 16-18. i.
m. 466. o.

17. B.-A-Z. MLt. V-184/8 KPVT. jkv. 26. o.
18. Gönczy Jenõ ált. iskolai tanító mûvelõdésrajzi leírása Ongáról

1947. júliusában SRKA. At. 517.
19. Kimutatás Onga község állatállományáról. Onga község fõjegy-

zõjének iratai. (Megtalálható az én magángyûjteményemben.)
20. Illés László i. m. illetve Magyar városok és községek (Stat. adat-

gyûjtemény. Bp., 1958. Közgazd.-i és Jogi Könyvkiadó) 141;
213; 520; 665. o.

21. Néprajzi Múzeum Ethnológiai adattára 
Domonkos, 1989. 11. o. illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye
népmûvészete, 1997 (idevonatkozó részek)

22. Gönczy, i. m.
23. U. o.
24. U. o.
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IV. 5. Kitekintés az 1950-1998 közötti
idõszakra

IV. 5. 1. A lakosok

Az 1949-es népszámlálás szerint Ongán 2.515-en éltek. Ebbõl a kül-
területi lakosság száma 819 fõ (32,6 %). Ekkor a népesség 10,5 %-a élt
az iparból és 59,5 %-a a mezõgazdaságból.1

A következõ évtizedekben a falu folyamatos és gyors lakosságnöveke-
dést produkált. Különösen szembetûnõ a gyarapodás az 1990-es évek-
ben. 2000-re a falu nagy valószínûség szerint eléri az 5000 fõs népes-
ség számot.

Onga lakossága 1949-90 között (év/fõ)

Onga demográfiai adatai 1991-96 között

A nagyobb arányú betelepülések összhangban vannak az 1960- és
1980-as évek végén lezajló új utca- és házhely kijelöléssel. Korszakunk-
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év

1949

fõ

2515

1960 3070

1965 3186

1970 3421

1980 3616

1990. jan. 1. 4042

1990. dec. 31. 4277

év

1991 4372 75 45 30

1992 4466 85 41 44

1993 4488 73 48 25

1994 4567 77 60 17

1995 4646 64 54 10

1996 4682 79 51 28

lakónépesség élve születés halálozás term. szap.



ban végig elmondhatjuk, hogy a község vonzó volt a betelepülõk szemé-
ben. Legtöbben Miskolcról költöztek ki, a nem egészen 10 km-re fekvõ
Ongára, de a megye számos településébõl érkeztek ide bevándorlók. Elõ-
nyös földrajzi fekvése, a jó közlekedési lehetõségek, a falu nyugodt, ki-
egyensúlyozott élete, és természetesen Miskolc közelsége miatt Onga
azon települések közé tartozik, mely Miskolc agglomerációs körzete ad-
ta lehetõségeket a maga javára fordította.

A szocialista korszakban a társadalmi modernizáció döntõ szakasza
zajlott le. A hagyományos társadalom végleg felbomlott. Jelentõsen nõtt
a magasabb iskolai végzettségûek száma és aránya. A gazdasági aktivitás
a munkaképes korú népesség számától, valamint a munkaerõ-kereslet
alakulásától függ. A II. világháború után a népesedési folyamatoknak
megfelelõen folyamatosan nõtt a munkavállalási korú népesség – a 15-
59 éves férfiak és 15-54 éves korú nõk – száma az 1980-as évtizedig.
Nõtt az aktív keresõk száma is. 

Onga múltbéli agrárjellegû gazdasága korszakunkban ipari-agrár, majd
ipari jellegûvé vált. Ez tükrözõdik az aktív keresõk gazdasági ágak szerin-
ti megoszlásában is. (A helyi arányok gyakorlatilag megegyeznek az or-
szágos arányokkal.) A foglalkoztatási szerkezetváltás leglényegesebb vo-
nása a mezõgazdasági keresõk rendkívül gyors csökkenése. Ugyanilyen
súlyú változásnak tekinthetjük a szolgáltatói szféra arányának folytonos
növekedését. 

Onga társadalmának osztály-, illetve rétegstruktúrája leegyszerûsö-
dött, a társadalom homogenizálódott. Ugyanakkor a társadalmi különb-
ségeket (1990-ig) nem elsõsorban az osztálykülönbségek, hanem a tár-
sadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely réteg- és életmód formáló kü-
lönbségek adják. Ebben megjelennek a jövedelemkülönbségek, az életkö-
rülmények (pl. a lakás és felszereltsége differenciái, a tartós fogyasztási
javak birtoklásának mennyiségi és minõségi különbségei, a kulturális
színvonal és igények, valamint a kielégítettségük differenciái). Ezek a té-
nyezõk, valamint a rendszerváltás után beindult folyamatok egy erõsen
rétegzett társadalom létrejöttét segítették elõ. 

Népesség adatai (fõ)
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év

1970

1980

1990

3.421

3.616

4.042

1.742

1.813

1.976

1.679

1.803

2.066

2.717

3.067

3.586

704

549

456

108,2

114,4

128,3

népesség férfi nõ belterület külterület
népsûrûség

összesen 
(1km2-re)



Népesség kor megoszlása (fõ)

(* Az 1970-es népszámlálásnál nincs további korcsoportokra bontva
a 60 év feletti népesség.) 

7 évesnél idõsebb népesség 
legmagasabb iskolai végzettsége

(* nincs adat rá)

289

kor

0-4 315 334 348

289 287 310

361 298 356

326 270 293

250 341 312

233 297 289

257 217 362

234 227 328

255 242 207

153 227 221

93 237 235

153 209 215

382* 92 216

120 161

100 69

63 61

55 59

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 felett

1970 1980 1990

év

1970

1980

1990

1511

3162

3567

42

86

98

168

647

553

194

757

613

447

901

1205

515

110

*

52

330

539

73

280

458

3

4

*

17

47

101

össze-
sen

általános iskola (osztály)

0 1-5 6-7 8

befeje-
zetlen

befeje-
zetlen

befeje-
zettkf. isk.

szakm.
képzõ

közép-
iskola

befejezett felsõfokú



Aktív és inaktív keresõk 
gazdasági ágak szerinti megoszlása %-osan

(* nincs rá adat)
(** országos adatok)

Aktív keresõk 
gazdasági ág és nemek szerint 1990-ben (fõ)

Aktív és inaktív keresõk száma (fõ)

(* nincs adat rá)
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év

1970 34,4

34,6

29,8

5,7

10,2

7,5

31,9

18,7

16,5

16,5

17,8

16,1

31,0 6,9 15,3 46,8

5,2

7,7

11,2

6,3

11

18,9

27,4

25,3

*

32,6

31,1

*

40,0

43,6

*

1980

1990

1990**

ipar
építõ-
ipar

mezõg.
szállítás,

posta,
távköz.

kereske-
delem

egyéb ipar, épí-
tõipar mezõg. egyéb

aktív keresõ inaktív keresõ

gazdasági ág

ipar 370 134

105 21

168 112

197 76

53 136

19 1

1 4

28 31

39 133

30 33

1.010 681

építõipar

mezõgazdaság
közlekedés, posta, távk.

kereskedelem

vízgazdálkodás

egyéb anyagi tev.
személyi és gazd. szolg.

eü. és szociális szolg.

kultúrális szolg.

összesen

férfi nõ

év aktív inaktív eltartott
1970

1980

1990

1.460

1.606

1.691

340

589

832

*

1.421

1.468



IV. 5. 2. A település gyarapodása

Az 1940-es évek végén terjeszkedett a falu a vasút másik oldalára. Tu-
lajdonképpen így két részbõl áll a község. A régi, kanyargós utcájú részt
nevezik a lakosok Ófalunak, vagy csak egyszerûen Falunak, míg az újon-
nan kiépült Miskolchoz közeli területet Újtelepnek, egyszerûen Telepnek.
Az elsõ nagy építkezési hullám az Újtelepen az 1950-es évek elején in-
dult meg. Majd az 1960-70-es évek fordulóján, illetve 1980-as évek vé-
gén nyit a községi tanács új utcákat. Ezen új utak, utcák párhuzamosak,
jellegtelenek. Az 1950-70-es években épült házak gyakorlatilag ugyan-
olyanok; a korszak kötelezõ építészeti stílusára jellemzõ kocka alakú, gú-
la tetõs épületekrõl van szó. Az 1980-90-es években épült lakások már
a legkülönfélébb egyedi tervezéssel készültek el.

1981-ben elõször 30, majd 90 új telek kialakítására került sor az állami
tartalék földekbõl. (A község 750.000 Ft-ért vásárolt meg 10 hektárnyi te-
rületet.) A kialakított telkek 40 %-át a községi tanács, 60 %-át Miskolc ér-

tékesítette. (Miskolc végül 16 %-ot még visszaadott Ongának.) Az ongaiak
kedvezményes feltételekkel jutottak a portákhoz. A kb. 200 ‚ölnyi telkeket
90 ezer Ft helyett 40 ezerért kaptak, azt is kedvezményes OTP hitelre. A
80-as évek második felében a községi tanácsnak sikerült még 13 hektár ál-
lami földet kivonni a mûvelés alól, s kedvezményes áron hozzájutva, 180
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új telket alakított ki rajta.2 A házak elõtt társadalmi összefogással több mint
30 km járda épült, melyek egy része folyékony pakurával borított. Az ek-
kor elkezdett nagy arányú építkezések egy része még ma is tart. Ebben az
idõben nyitották meg a Kölcsey, Madách, Kodály, Munkácsy, Bethlen, Bar-
tók, Ifjuság utcákat, illetve növelték meg, építették tovább a Hunyadi, Bem,
Berzsenyi, Lévay, Tompa, Bezerédi utcákat. A régi házakat fokozatosan új
épületekkel cserélik le a lakosok az Ófaluban is.

A lakásokkal kapcsolatos fontosabb adatokat a következõ táblázatok
szemléltetik:

Lakások építési év szerint 1980-ban és 1990-ben

Lakások számának gyarapodása

(* nincs adat)
Lakások fõbb adatai 1990-ben: lakóegység: 1.229, lakott lakás:

1.182, nem lakott lakás: 47, 100 lakott lakásra jutó lakos: 342, családi
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építési év

-1899 63 21

67 48

146 144

267 226

207 186

230 238

– 366

1900-1919

1920-1944

1945-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

összesen 980 1.229

1980 1990

év

1949 440 *

541 *

691 *

980 *

1.229 82

1.364 22

1.377 13

1960

1970

1980

1990

1992

1993

1994

1995

1996 1.426

111.388

1.407 19

22

lakások épített lakások



ház: 1162, állami, szövetkezeti lakás: 67, 1 szobás: 110, 1 és 1/2 szo-
bás: 147, 2 szobás: 346, 2 és 1/2 szobás: 341, 3 szobás: 160, 3 és 1/2
szobás: 70, 4-nél több szobás: 55, vízöblítéses wc-vel: 861, hálózati víz-
zel: 839, házi vízzel: 103, gázpalackkal: 1.014, házi szennyvízcsatornával:
951, központi fûtéssel: 585, egyedi helyiség fûtéssel: 644, összkomfortos:
534, komfortos: 262, félkomfortos: 76, komfort nélküli: 296, szükségla-
kás: 59, egyéb lakás: 2.

A lakott lakások alapterület szerint 1980-ban

A község jelképe volt az 1950-es évek második felében ültetett Ber-
zsenyi úti nagy nyárfasor. Az akkori parkosítás eredményeként a tanács-
háza elõtti téren, a vasút mellett és a Bangétnál is nagy arányú fatelepí-
tésre került sor. Az elöregedett és a viharok miatt életveszélyessé vált
nyárfákat a település önkormányzata 1995-96-ban kivágatta és platán
csemetékkel cserélte fel. Ekkor kezdõdött meg a Kegyeleti park kialakí-
tása is a régi temetõben.

A falu lakosságának folyamatos növekedése maga után vonta az in-
tézményi hálózat és a község közüzemi fejlesztését. Sokáig sok kívánni-
valót hagyott maga után a falu infrastruktúrája.

A vízvezeték-hálózat kiépítésére 1981-tõl került sor. Az 1980-as évek
végén a gázvezeték-hálózat kialakítása vette kezdetét. A telefonhálózat
1993-94-ben épült ki. Az utak portalanítása jelentõs mértékben az 1980-
as évek második felében valósult meg. A telkek eladásából befolyt bevé-
telt fordították e célra. (Korábban a nagy sár, a vizenyõsség miatt több
ezer km3 sódert hordott a tanács évrõl-évre az utakra.) 1997-98-ban a Ci-
gánytelep utcáinak portalanítása megkezdésével egy-két út kivételével a
község utcáin, útjain a jó közlekedési lehetõségek biztosítottak. A szenny-
vízhálózat  kiépítésének földmunkái 1998-ban kezdõdtek el. A közvilágí-
tás korszerûsítése – pályázati pénzekbõl – az elmúlt években valósult meg.

1956-ban kezdték el építeni a falu elsõ orvosi rendelõjét, amit 1977-
ben felújítottak. 1988. január 1-jén sor került – az 1985-ben bevezetett
TEHO-ból (településfejlesztési hozzájárulás) finanszírozva – az Arany Já-
nos utcai rendelõ megnyitására. A fogorvosi rendelõ átadása 1974-ben
történt meg, míg 1992-tõl van saját gyógyszertára a községnek.
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1972. november 7-re készült el az új tanácsháza, a mai polgármeste-
ri hivatal, akkor még lapos tetõvel. 1983-ban került sor a tetõtér kialakí-
tására; ide került át a községi könyvtár is. A mûvelõdési ház 1966-ban,
az „új” iskola (a mai régi) 1964-ben készült el. 1981-ben felépítik az is-
kola új épületét a tornateremmel együtt. Az I. Számú Óvoda 1981-ben,
míg a II. Számú 1992-ben nyitotta meg kapuit. A régi úttörõház épüle-
tébõl az 1980-as évek végén kialakították az Öregek Napközi Otthonát.

Az 1960-as évek közepén kezdte el a tsz. a nagyobb arányú kavicski-
termelést a falu keleti részénél, a Hangyás nevû dûlõben. A kavicsbányá-
szatot az 1980-as évek végén beszüntették, de a munka eredményeként
a község lakói tíz különbözõ nagyságú bányatóval gazdagodtak. A tavak
pihenésre, horgászatra és fürdésre adnak kitûnõ lehetõséget az ongaiak-
nak, amit a község népessége ki is használ.

A 31,5 km2 területû (1990) Onga egyre több üzlettel és vendéglátó-
hellyel rendelkezik. 1965-ben még csak 6 boltja és 4 vendéglátóhelye
volt a falunak. Mára már ez a szám meghaladja a huszonötöt. Egyre több
új vállalkozás is gazdagítja a települést. A falu az 1990-es évekre a me-
gye egyik legdinamikusabban fejlõdõ községévé vált. 

Az 1980-90-es években a korábban pusztulásra ítélt külterületi he-
lyek, Ongaújfalu, Ócsanálos is fejlõdésnek indultak.

A tanácselnökök és a polgármesterek Ongán

Várhegyi Miklós
Forgács Imre
Szabó Ferenc (1956-ban diszidált)
Németh Károly
Koleszár András
Bajusz Zoltán
Gara Bertalan
Bajusz Zoltán
Mázik Ferenc (1972-1990)
Mázik Ferenc (1990-94 polgármester)
Madzin Tibor (1994-tõl polgármester)

IV. 5. 2. A termelõszövetkezet

AZ 1949-ben „Új Barázda” néven megalakult termelõszövetkezet
1956-ban felbomlott. Csak 1961-ben alakult újjá – a mezõgazdaság tö-
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meges kollektivizálása idején – felvéve Petõfi Sándor nevét. A tagok lét-
száma a következõképpen alakult:3

Petõfi Mg. Tsz. taglétszáma Ongán

Jól látható, hogy a kényszerû tsz-esítés után a tagok száma folyama-
tosan csökkent. A taglétszám tizenhárom év alatt 75,8 %-kal csökkent,
míg egyre több munkást alkalmaztak ideiglenesen a tsz-ben. A munkás-
létszám 1969-ben 607 fõ volt. 1974-ben a gazdaság 440 fõt foglalkoz-
tatott. Látható, hogy az alkalmazottak száma többszörösen felülmúlta a
tagok számát. Ebben az idõben a tsz. volt a legnagyobb helyi munkaadó.

A következõkben a tsz. néhány termésátlagát, jövedelemértékét közlöm.
Összehasonlítás végett az Új Barázda Tsz. 1955-ös adatait is feltüntettem.4

Tsz-ek termésátlagai Ongán (q/ kat. hold)

A Petõfi Mg. Tsz. jobb eredményei a nagyobb fokú gépesítésnek, a mo-
dernebb agrotechnikai eljárásoknak, a jelentõsebb mennyiségû mûtrágya-
felhasználásnak köszönhetõ. Látható, hogy mindkét tsz-ben mely növé-
nyeket termesztették leginkább. Érdekes, hogy a 70-es évekre megszûnt
elõször a cukorrépa, majd a napraforgó vetése. Az egyre jobb évi eredmé-
nyek elérése a gépesítés egyre nagyobb hatásfokának köszönhetõ. A meg-
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felelõ szakértelemnek is fontos szerepe volt a táblázatban szereplõ értékek
produkálásában. A termelési eredmények ennek ellenére rendkívül válto-
zóak voltak. A tsz. 3.033 hektárnyi területén más növényi kultúrákat is
termeltek a fent felsoroltakon kívül, de azok pontos adatai általam nem is-
mertek. A tsz. 1969-ben 60 db traktorral, 124 traktoregységben dolgo-
zott. Az ország elsõ folyékony ammóniatelepét itt helyezték el. Hatalmas
beruházással alácsövezték a vadvizes területeket és nagyarányú talajjavító
munkát végeztek a szikes földek termõvé tétele érdekében. Az öntözési le-
hetõségek kihasználása azonban hagyott némi kívánnivalót maga után.

Az állattartásban eleinte a sertéstenyésztést helyezték elõtérbe. Ké-
sõbb a szarvasmarha tartás vált meghatározóvá. Fõleg az amerikai szár-
mazású, Hereford fajtát tenyésztették. Az állatállomány nagyságának vál-
tozását a következõ táblázat szemlélteti:

A tsz. állatállománya 1961-74 között

Érdekes összevetni a fenti
táblázat adatait a község állat-
állományával. Erre vonatkozó-
an 1962- és 1966-ból rendel-
kezünk adatokkal.5

A település 
állatállománya 

1962- és 1966-ban
(év/db.)

(A baromfi és méh családok számáról 1962-bõl nincs adatunk)
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Jól látható, hogy a falu állatállományának nagysága az 1960-as évek-
ben messze felülmúlta a tsz-ét.

A község külterületén fekvõ Ócsanáloson is mûködött önálló termelõszö-
vetkezet, alig 50 kat. holdon. Idõvel ez a tsz beolvadt a Petõfi Mg. Tsz-be.

1975-ben felsõbb utasításra a Petõfi Mg. Tsz. megszûnt önálló egy-
ség lenni, betagolódott a Nagymiskolci Állami Gazdaságba. A beolvadá-
si folyamat 1977-re fejezõdött be. A tsz. földjének egy része pedig a
Hernádnémeti Mg. Tsz-hez került.

Nem tartozik szorosan a tsz. történetéhez, de érdekes bemutatnunk a
község földjének mûvelési ágak szerinti felosztását. 1965-ben ez a követ-
kezõképpen nézett ki:

A határ mûvelési ágak szerinti felosztása 1965-ben 
(5.994 kat. hold)

IV. 5. 4. A Csavaripari Vállalat

Ongával – bár közigazgatásilag mindig Alsózsolcához tartozott – ösz-
szeforrott a Csavaripari Vállalat 2. számú Gyárának a neve. Az ország-
ban mindenütt csak így nevezték: az Ongai Csavargyár. Róla külön kell
szólnunk.6 A gyár az elmúlt évtizedekben számtalan módon segítette a fa-
lut. (Pl. óvoda kerítésének elkészítése, vagy ingyenes gyárlátogatások, az
elsõ tv-t a gyár vette az iskolának, stb.)

Az 1950-60-as évek fordulóján az állami irányítás átszervezte a hazai
csavargyártást. Ennek eredményeként Onga is bekerült a képbe. 1961-
ben a Miskolci Könnyûgépgyár új gyáregységet hozott létre a falu déli
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határánál. Ez volt a gyár úgynevezett B gyáregysége, ahol kezdetben
nyolcvan forgácsoló automata üzemelt. 

1962-ben a Budapesti Csavargyár javasolta a minisztériumnak az or-
szág kötõelem-gyártásának koncentrálását. Az akkori könnyûgépgyárhoz,
mely az ongai üzemet beindította, tartozott egy budapesti telephely is, mely
a IX. kerületi Nagytemplom utcában volt. Különleges fényes csavarokat
gyártottak ott automata forgácsoló gépeken. Így alakult ki az a nem min-
dennapos helyzet, hogy egy miskolci gyárnak Budapesten volt gyáregysé-
ge. Miután elfogadták a Csavarárugyár elõterjesztését, az ongai gyáregysé-
get a könnyûgépgyártól a Budapesti Csavarárugyárhoz csatolták 1962. ok-
tóber 1-tõl. Természetesen a Nagytemplom utcai részlegre is ez a sors várt.
Ez a bérházak közé települt zajos üzem hamarosan megszûnt, a gépeiket
Ongára irányították. A központosítás után tulajdonképpen új vállalat jött
létre, melynek megmaradt a Csavarárugyár neve. A vállalat 1. számú Gyá-
ra Budapesten a XIII. kerületben, a Váci úton mint központi gyár mûkö-
dött, az ongai gyár a 2. sz. Gyár, a Budapesten a III. kerületben lévõ Fa-
csavargyár a 3. sz. Gyár elnevezést kapta. (Késõbb ez az egység lekerült
Dombovárra.) Az átvett – eredetileg honvédelmi célú termelésre tervezett
– ongai gyáregységben kezdetben csavar-, illetve akkumulátorgyártás folyt.

Az 1969 és 1975 közötti években az alábbiak szerint alakult a válla-
lat három gyáregységének termelés aránya:

Csavarárugyár termelésének aránya gyáregységenként

A termelési értéket tekintve Onga gyártmányösszetétele 1975-ben a
következõ képet mutatta:

Gyártmányösszetétel 1975-ben az Ongai 2. számú Csavargyárban
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1972-ben már közel 600-an dolgoztak Ongán. A késõbbiekben ez a
szám tovább növekedett. Az élõmunka igényesebb gyártást a vállalat ve-
zetése ide irányította. Az 1980-as években az ongai gyáregység munkás-
létszáma már elérte az ezer fõt. Mintegy 50 községbõl jártak ide dolgoz-
ni az emberek. Az ongai munkások pontos számát nem tudjuk, de az
1980-as évek közepén meghaladta a 180 fõt.

A vállalat ennek ellenére idõnként munkaerõhiánnyal küzdött. Töb-
bek között ez is oka volt az 1980-ban bevezetett  kétmûszakos termelés-
nek. Ongán ekkor az átlagos mûszakszám 1,5 volt, amit valamelyest
csökkentett az ötnapos munkahét bevezetése, 1982. január 1-jén.

Az 1981- és 1982-ben jelentkezett igen magas kötõelem igény
1984-tõl zuhanásszerûen visszaesett – követve a gazdaság egészének és
fõleg a beruházásoknak a visszaesését –, csökkent a csavaráruk iránti ke-
reslet. Ez éreztette hatását Ongán is. Ennek ellenére a részleghez viszo-
nyítva a gyáregység részesedése a termelési értékbõl egyre növekedett.
Az 1976-os 33,4 %-ról 1984-re 44,4 %-ra, míg 1987-ben 45,7 %-ra
nõtt az ongai termelési részesedés a vállalaton belül.

A csavargyár az 1980-as évek második felében nem tudott eleget
tenni vállalt kötelezettségének, nem tudta biztosítani az ország kötõelem
ellátását. 1988-ra az addig egységes vállalat kezd részekre szakadni.
1989 májusára a Csavaripari Vállalatból 7 önálló kft. alakult. Az ongai
gyár két részre oszlott, bevonva az osztrák tõkét. A Rögzítéstechnikai
Kft. 147 fõvel, míg a Pankh és Hofmann Kft. közel 900 fõvel kezdte
meg mûködését. Az elkövetkezõ évek drasztikus létszámleépítést ered-
ményeztek. Az ongaiak jelentõs része kényszerült otthagyni korábban
évtizedekig biztos munkahelyét. A gyár és a falu közötti buszjárat meg-
szüntetése, jelképesen a korábbi évtizedek egymáshoz kötõdésének vé-
gét jelentette.

IV. 5. 5. Az oktatás

A negyvenes évek végén – a tanulólétszám nagyarányú növekedése,
valamint a szakosított oktatás bevezetése következtében – a meglévõ és
helyrehozott iskolaépületek kevésnek bizonyultak. Ekkor kapta meg az
iskola oktatási célokra a Kóczán-féle kastélyt, bár az épület erre a célra
nem igazán volt alkalmas. A kastélyba a 70-es években került szivattyú,
megoldva a vízellátás kérdését, majd 1975-ben kerítik körül. Addig – bár
az épületben tanítás folyt –, több száz tehén legelt az udvaron. Az 50-es
években így három helyen folyt az oktatás. Az állami iskolában, a volt re-
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formátus iskolában és a kastélyban. Sok gondot okozott a nevelõk állan-
dó „ingázása” az óraközi szünetekben. 

Az áldatlan állapoton 1964-ben sikerült javítani. Ekkor épült meg az
emeletes, 4+2 tantermes iskola. A Kóczán kastélyban 1965-tõl napközi
otthon üzemelt, míg a régi állami iskolát politechnikai mûhellyé alakítot-
ták át. A református iskolában még hosszú ideig folyt a tanítás. Késõbb
úttörõházként funkcionált, jelenleg – természetesen idõközben átalakítva
– az Öregek Napközi Otthonának ad helyet. 

Az iskolát 1973-ban korszerûsítették elõször. 1976-ban bevezették a
folyóvizet, majd az épületet nyolc tantermessé alakították át.7

A körzetesítés eredményeként az 1960-as évek közepétõl Ongaújfalu,
1973-tól Ócsanálos felsõs tanulói, majd 1978-tól a külterületi lakott helyek
összes gyermeke az itteni iskolában folytatta általános iskolai tanulmányait.

1978-ban megszûnt a hat napos, majd 1982-ben – a szabad szombat
bevezetésével – az 5-6 napos ciklikus tanítás. 1980-tól Ongán már csak
állandó délelõtti iskolai oktatás folyik.

1984-tõl került bevezetésre a korrekciós képzés; a felzárkóztatási
program a gyengébben haladó tanulók segítésére.

A falu gyarapodása maga után vonta az iskola bõvítésének az igényét
is. Állami pénzbõl – de nem kevés társadalmi munkával, szocialista bri-
gádok és a helyi lakosság segítségével – 1980. augusztus 19-ére elkészült
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az új, 9 tanteremmel, könyvtárral, orvosi szobával, stúdióval, tornate-
remmel rendelkezõ iskola. (Akkori árfolyamon ez kb. 12 millió forintos
beruházás volt.) 1983-ban kapott az iskola központi fûtést. 

A tanuló-tanár létszám folyamatosan növekedett korszakunkban.

Az iskola tanuló és pedagógus létszáma 
a XX. század második felében (tanév eleji adatok) 

Az adatok és az óvodai, illetve a születési elõrejelzések a tanulólétszám
lassú növekedését mutatják. Ma a két nagy iskolában, a volt szolgálati la-
kásokban, illetve a politechnikai mûhelyben minden helység igénybe van
véve az oktatás számára, de az épületek így is kicsinek bizonyulnak. Évek
óta kész a terv az iskola bõvítésére. Az „új”, vagy felsõs iskola tetõteré-
ben kerülne kialakításra 7 osztályterem, számítástechnikai labor és inter-
net labor. Az építkezés – melynek költsége 1997-ben kb. 65 millió forin-
tot tett volna ki – állami segítség nélkül nem valósítható meg. 

1993-tól mûködik az Ongai Iskoláért Alapítvány mely sok segítséget
nyújt a színvonalas oktatás feltételeinek elõteremtéséhez.

Az általános iskola mûködését, a tanító-nevelõ-oktató munkát mindig
kitûnõ igazgatók irányították.
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Az általános iskola igazgatói Ongán 1945-tõl

Dankó Károly 1945-48
Gönczy Jenõ 1948-49
Sárkány Béla 1949-50
Zombori Sándor 1950-59
Stollár Vilmos 1959-66
Kenéz László 1966-71
Bûdi Ilona 1971-87
Rózsa László 1987-tõl

Jelenleg a szakos ellátottság teljes körû az iskolában. Az egy pedagó-
gusra jutó tanulólétszám: 16,1 fõ – az országos átlag fölött van. A tan-
testület átlagéletkora 36 év, a szolgálati évek átlaga 14,8. A pedagógu-
sok letelepedésével – amit a fenntartó önkormányzat segített elõ, nem
utolsósorban szolgálati lakások építésével, illetve kedvezményes telekvá-
sárlási feltételekkel – a tantestület összetétele stabilizálódott. 

Az iskolai oktatás 25 tanuló – és 2 napközis csoportban, az iskola há-
rom épületében folyik. Az iskolai étkezést a saját üzemeltetésû konyha és
étkezõhelyiség biztosítja a Kóczán kastélyban.

A Nemzeti Alaptanterv alapján az intézmény 1997-re elkészítette he-
lyi tantervét, mely az oktatás és nevelés egyensúlyára, az esélyegyenlõ-
ségre, az eredményorientáltságra és a nyitottságra helyezte a hangsúlyt.

IV. 5. 6. Az óvodák

A községnek 1981-tõl van óvodája. (Ongaújfaluban már korábban is
volt.) Ekkor épült meg az 50 férõhelyes intézmény az Arany János utcá-
ban, melyet – hozzáépítéssel – 1984-ben 100 férõhelyre bõvítettek.
1992-ben új óvodával gyarapodott a falu. A Hunyadi utcában 100 férõ-
helyes új épületet adott át a községi önkormányzat.

Induláskor négy óvónõ, ma 9-9 óvópedagógus vigyáz, nevel, oktat
közel 230 gyermeket.

IV. 5. 7. A könyvtár

A háború alatt a régi könyvtár könyvállományának nagy része elpusz-
tult. A tanácsteremben mûködõ kölcsönkönyvtárban kb. 350 kötet állt az

302



olvasók rendelkezésére. A kölcsönzést a községi tanács egy-egy dolgozó-
ja felügyelte. Az állományt idõnként a járási könyvtár frissítette fel. Õk
tartottak néha egy-egy ismeretterjesztõ elõadást, vagy filmvetítést.8

Az 1960-as években a könyvtár fenntartását a községi tanács magá-
ra vállalta. A Szikszói Járási Könyvtár az addig letétként kezelt anyagot
helyi tulajdonba adta. A könyvállomány hamarosan 1.750 kötetre bõ-
vült, ami 1965-ben már elérte a 6.757 db kötetszámot. Ekkor már rend-
szeresen járó folyóiratokkal is büszkélkedhetett az intézmény (Magyar
Mezõgazdaság, Szabadföld, Lobogó stb.) A Csokonai Vitéz Mihály nevét
felvevõ könyvtár 1964-ben kapott önálló épületet. Majd 1984-ben a ta-
nácsháza tetõterében alakítottak ki korszerû helyiséget számára.

Az olvasó és kötetszámok változását a következõ táblázat szemlélteti:

Olvasók és kötetek száma a Csokonai könyvtárban

A könyvtár gyûjtõköre általános jellegû, gyûjti a lakosság mûvelõdésé-
hez szükséges ismeretterjesztõ mûveket, szépirodalmat, a gyermek és if-
júsági irodalom termékeit, továbbá a kézikönyveket. Az intézmény a lá-
togatók számára biztosítja a helyben olvasás feltétele mellett, a legfonto-
sabb napilapokat és folyóiratokat.

A könyvtár a lakosság általános mûvelõdési igényeinek fejlesztésében
és kielégítésében, valamint a szabadidõ hasznos eltöltésében is szerepet
vállal. Az intézmény három évtizedes fennállása óta a legkülönfélébb iro-
dalmi esteknek, vetélkedõknek, mûsoroknak adott helyet. A teljesség
igénye nélkül az írók közül itt járt Szabó Magda, Móricz Virág,
Janikovszky Éva, Bálint Ágnes, Nemere István, Padisák Mihály, Balogh
Béni, Marék Veronika, Fekete Gyula, Tímár Máté és Jókai Anna. Szak-
írók közül Sugár András, Dr. Oláh Andor, Gonda Irén és Buga doktor,
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1961

1964

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1997

185 1.543

340 1.750

600 6.669

521 7.831

576 10.094

561 12.106

621 13.349

672 14.358

693 14.910

olvasók száma kötetek száma



míg költõk közül – szintén a teljesség igénye nélkül – Baráth Lajos,
Baranyi Ferenc, Fecske Csaba, Papp Lajos, Kalász László és az Új Be-
kezdés Irodalmi Alkotócsoport. Tartott itt elõadást Czine Mihály,
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész, vagy éppen Karsai Elek történész.
Számtalan elõadói est, kiállítás, megemlékezés is szerepelt a könyvtár
mindenkori programtervében.

Ócsanáloson fiókkönyvtárt mûködtet az intézmény, ahol heti egy alka-
lommal van kölcsönzés. A könyvtár vezetõje 1964-tõl Solymosi
Ferencné, akit – gyermekei születése utáni 3 évben 1967-70 között Kon-
dás Jánosné, és 1972-75 között Bányai Gyõzõné helyettesített. Kisegítõ
könyvtárosként dolgozott itt: Négyesi Pálné, Urszin Albertné, Bányai
Gyõzõné, Kiss Gézáné, Göndörné Radácsi Mária és Varacskai Istvánné.

A könyvtár mûködésérõl az önkormányzat gondoskodik. Költségve-
tésében biztosítja a személyi és a mûködési feltételeket. E mellett külön-
bözõ sikeres pályázatok javítják az intézmény technikai ellátottságát.
1996-ban Fókuszban a könyvtár címû pályázaton számítógépet, 1997-
ben az „Orfeusz-hangzó zenetörténet” címû pályázaton 32 CD-lemezt
nyert a Csokonai Vitéz Mihály községi könyvtár.

IV. 5. 8. A mûvelõdési ház; Faluvédõ Egyesület; OngArt

A háború után sokáig a Hangya Népház adott otthont a népmûvelési
és mûvészeti tevékenységnek. Az épület lebontására az 1950-es évek vé-
gén került sor. Ezután a községi tanácsterem vált a különbözõ kulturális
rendezvények színterévé, de gyakran kerültek megrendezésre elõadások,
bálok az iskola tantermeiben is. Az önálló, egy nagy teremmel, színpad-
dal, öltözõkkel, büfével és egy klubteremmel rendelkezõ mûvelõdési ház
megépítése 1966-ban történt meg. Az intézmény az 1919-ben Ongán
hõsi halált halt vöröspostás parancsnok, Petrovics Ferenc nevét vette fel. 

1966-tól se szeri, se száma azon szakköröknek, kluboknak, csopor-
toknak, melyek mûködési feltételeiket itt találták meg. Elõadások, szín-
darabok, mûsoros estek, kiállítások, tanfolyamok szervezésével az intéz-
mény évrõl-évre hozzájárult a kulturális igények kielégítéséhez. A mûve-
lõdési ház mûködése idõnként hagyott némi kívánnivalót maga után,
nem volt mindig minden zökkenõmentes. Mára azonban a megfelelõ
technikai- és személyi feltételek elõteremtésével biztosítva látszik az intéz-
mény kifogástalan mûködése. Az épületet többször is felújították. A nagy
átalakításra – villanyvezetékek kicserélése, a lapos tetõ megszüntetésére,
stúdió kialakítására – 1997-98-ban került sor. Az utóbbi két év pályáza-
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ti sikerei révén több milliós beruházás javította az intézmény technikai
feltételeit (videokamera, videokivetítõ, hangberendezések, stb.).9

A községben az 1960-as évektõl mûködött önálló mozi, mely a mû-
velõdési házban kapott elhelyezést. A vetítések az 1980-as évek közepé-
re megszûntek.
Történtek kísér-
letek feléleszté-
sére 1991-ben,
de ezek nem jár-
tak sikerrel. Más
településekhez
hasonlóan itt is
tudomásul kellett
venni, hogy a
mozi ma már a
városokhoz kö-
tõdõ szórakozási
forma.

Nem tartozik
a mûvelõdési
házhoz, de mégis – kötõdve a kultúrához – itt szeretnék még egy-két do-
logra kitérni. Elõször is szót kell ejtenünk a Faluvédõ Egyesületrõl, mely

1990-98 között számtalanszor bizonyí-
totta tenni akarását a községért. Alapító
tagjai voltak: Kovácsné Nagy Ágnes,
Kovács Zsolt, Kajtor Béla és Juhász Jó-
zsef. Felélesztették a régi szüreti felvonu-
lások hagyományát, 1996-ban felállítot-
ták az építendõ kegyeleti park kopjafá-
ját, elindították és mûködtették a falu ha-
vonta megjelenõ helyi újságát, az Ongai
Krónikást. Bálokat, szakköröket, sze-
métgyûjtést, különbözõ rendezvényeket
szerveztek. Sokszor nyújtottak támoga-
tást az iskolának. Õk indították el – a ma
már igen népszerû – táncoktatás csopor-
tos formáját Ongán. A faluvédõk szer-
vezték meg 1991-ben Szanticskán a Fa-
lu és Városvédõ és Szépítõ Egyesületek
Országos találkozóját.
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(Fotó: Takács L.)

A kopjafa

(Fotó: Takács L.)



Szót kell ejtenünk a község OngArt nevû egyesületérõl is. A szervezet
célja a különbözõ kulturális érdekeltségû lakosok összefogása, a kulturá-
lis értékek közvetítése. Az egyesület szervezte meg a regionális Ki mit
tud?-ot, rendszeresen kiállításokat rendezett, újra és újra mûködteti az
Ongai Filmbarátok Körét, részt vesz a falunapok szervezésében, társadal-
mi munkában szépíti a község faluképét, javaslataival elõsegíti a telepü-
lés kulturális gyarapodását. 

Hosszabb-rövidebb ideig számtalan más szervezet is mûködött a falu-
ban. Természetesen tudásuk, lehetõségük mértékében mindannyian hoz-
zátettek valamit a község gyarapodásához. Felsorolásukra, tevékenysé-
gük elemzésére azonban itt nincs módunk.

IV. 5. 9. A sportélet

A háború után megalakult labdarúgó csapat sokáig csak barátságos
meccseket játszott. Nem igazán volt bajnoki mérkõzésekre lehetõsége a
„Mezítlábas csapatnak”. Késõbb a járási bajnokságban indultak, s ott az
élmezõnyben szerepeltek. Olyan is volt, hogy megnyerték a bajnokságot,
de pénz hiányában a megyei bajnokságban való indulási jogot átadták a
Halmaji Állami Gazdaságnak. A pénzhiány állandó gondot jelentett. A
Petõfi Mg. Tsz. megalakulása után valamelyest javult a sport községi
helyzete. A tsz. biztosított ponyvás autót az utazáshoz, beszállt a szerelé-
sek megvásárlásába. Ennek ellenére elõfordult, hogy lovas szekérrel
ment a csapat a mérkõzésre (pl. Tomorra).

1961-ig atlétikai szakosztálya is volt az egyesületnek. 1954-ben a fa-
lusi dolgozók országos spartakiádján a járást 5 fõ képviselte a megye csa-
patában, s mind az öt ongai volt. Csirke Ilona 500 méteres futásban, Pe-
te László és Mázik Ferenc 10 km-es távgyaloglásban, Jónyer Zoltán ma-
gasugrásban, Ardai Jolán súlylökésben ért el országosan is figyelemre
méltó eredményt. A sportegyesület elnöke ekkor Harhai László volt.10

A tsz. megszûnése után ismét anyagi gondokkal küszködött a sport. Egy
idõre az egyesület mûködését beszüntette. Idõnként a Nagy Miskolci Álla-
mi Gazdaság és a Csavargyár nyújtott anyagi segítséget a sportélet fellen-
dítéséhez. 1975-ben az ongai és a csavargyári focicsapat egyesült, és
Ongai Vasas néven vett részt a megyei II. osztályú bajnokságban az 1970-
es évek végéig. A mérkõzéseket sokszor Gesztelyben játszották le, mert sok
gond volt a pálya körül. A háború elõtt az Oncsa soron volt a focipálya,
majd a Hangyáson, a mai Cigánytelepen, illetve a Patai réten rúgták a lab-
dát a futballisták. A mai pálya építését 1985-ben kezdték el. 1.200 ‚ölnyi
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területet vett meg a községi tanács a tsz-tõl, amelyet legyalultak, befüvesí-
tettek, körülkerítettek. A 80-as évek végén elkezdõdött az öltözõ építése.

A munka jelentõs
része társadalmi
összefogás ered-
ményeként való-
sult meg. 1994-
re az öltözõ már
fûthetõ állapot-
ban volt. A pá-
lyát 1996-ban új-
ra gyalulták és fü-
vesítették. Jelen-
leg a terület vil-
lanyvilágítása van
terítéken.

A mai szobor-
kertnél az ötve-
nes években egy

röplabda pályája volt a falunak, amit megszüntettek. Sportudvar kialakításá-
ra a Kóczán kastély kertjében került sor. Elõbb egy kavicsos, majd 1975-
ben egy bitu-
mines (hideg asz-
falt) kézilabda és
röplabda pálya
készült el. Új asz-
faltot 1997-ben
kapott a pálya,
ami körül 1995-
ben egy csökken-
tett méretû atléti-
kai futó- pályát
alakított ki az ön-
k o r m á n y z a t .
1997-ben a foci-
pálya körül készül
el a 400 méteres
salakos futókör.

A község kézilabda szakosztálya az 1970-es évek második felében ala-
kult meg és mûködött 1987-ig. Majd 1995-ben alakult újjá. Jelenleg a
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A futball csapat az 1970-es évek közepén

(Álló sor: Toldi F., Urszin A., Sarlai I., Takács L., Lechner L., Mázik F.,
Magyar L., Berta J., Kõrösi, Pac D., Kovács A.

Guggoló sor: Koleszár L., Prion S., Bodnár I., Galuska J., Katona M.)

(Fotó: Takács L. tulajdona)

A futball csapat az 1990-es évek elején

(Álló sor: André F., Jónyer B., Palakovics I., Papp B., Lakatos J., 
Jurák S., Lakatos R.,

Guggoló sor: Puzsár Zs., Urszin L., Pénzeli A., Urszin Cs., Lakatos A.)

(Fotó: Jónyer B. tulajdona)



megyei I. osztály
é lmezõnyében
foglal helyet. A
labdarúgó csapat
hosszú szünet
után 1998-ban
indult újra csatába
bajnoki mérkõzé-
sen. Jelenleg a
megyei II. osztály
északi csoportjá-
ban szerepelnek.
Az 1990-es évek-
ben az egyesület-
nek asztalitenisz
szakosztálya is
m û k ö d ö t t . A
sportegyesület el-
nöke az 1980-as években Berényi Sándor volt, majd 1996-tól Madzin
Tibor tölti be az elnöki funkciót.

Komoly sportmunka folyik az általános iskolában, ahol különösen at-
létikában szerepelnek eredményesen – országos viszonylatban is kiemel-
kedõen – a tanulók. A 17 tanulócsoport feletti iskolák megyei sportrang-
sorában az általános iskola 1993/94, 1995/96 és 1996/97-ben is az
elsõ helyen végzett. A minden évben megrendezésre kerülõ Hernád Ku-
pa – több települést átfogó sportrendezvény – messze legeredményesebb
iskolája az ongai.

A község nagy lendülettel vett részt a Kihívás napja alkalmából meg-
rendezett országos eseményeken. 1995-ben kategóriájában országos
második lett Onga.

Évtizedek óta nagy népszerûségnek örvendenek a hagyományosan
május 1-jén és augusztus 20-án megrendezésre kerülõ sportesemények,
különösen a kispályás labdarúgó tornák. Idõnként különbözõ tömeg-
sport-akciók színesítik a falu sportéletét.

IV. 5. 10. A közegészségügyi helyzet

A falu egészségügyi személyzetét sokáig a körorvos és a bábaasszony
jelentette. Az utolsó szülésznõ Hódi Berta, a körorvosok Nadera Gyula
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A kézilabda csapat 1998-ban

(Álló sor: Bûdi L., Rácz A., Takács L., Horváth Z., 
Tóth Sz., Prion S., Fehér A.,

Guggoló sor: Borissza R., Buzás Z., Polák P., Mészáros B., 
Kozák S., Lábas J., Farkas G., Urszin E.

A képrõl hiányzik: Juhász J.)

(Fotó: Takács L. tulajdona)



és Kis Károly voltak.11 A körorvos székhelye Szikszón volt. Hetenként
kétszer rendelt Ongán. 1958-tól – már önálló körzeti orvosként – Pan-
da György, majd Sándor Béla következett. 1964. szeptember 1-jétõl
mind a mai napig Kósik Lajos, 1987-tõl mint  a II. számú körzet házi-
doktora tölti be orvosi hivatását. Az I. számú körzet doktornõje 1987-tõl
Fáyné Nagy Zsuzsa. Állandó védõnõje 1964-tõl van a településnek. 

Az önálló körzeti orvosi rendelõ megnyitására a Rózsa utcában 1957-
ben került sor. 1988. január 1-jén kezdõdött el a rendelés az Arany Já-
nos úti rendelõben. Fogorvosi rendelõje 1974-tõl van a falunak. Mára a
rendelõk ellátottsága más településekhez viszonyítva jónak mondható.
Mûszerezettsége, számítógéppel való felszereltsége kielégítõ. Megoldan-
dó probléma azonban, hogy a lakosságszám növekedést sokáig nem kö-
vette az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A rendelõk, az orvosok
túlterheltek. A gyermekorvos hiánya is tagadhatatlan.

A helyi vöröskeresztet az ongai egészségügyi dolgozók kezdeménye-
zésére hozták létre. Szerepük volt abban, hogy a porták nagy része ren-
dezett lett, hogy leválasztották a gazdasági udvart – ez része volt a tiszta
udvar rendes ház mozgalomnak – a telek többi részétõl. Elõsegítették,
hogy az emberek magukénak érezzék a köztereket. Fák, virágok ülteté-
sét propagálták a házak, kerítések elé. A fõtéren a tuják és fenyõk kiül-
tetését a vöröskereszt kezdte el. Ugyancsak õk vetették fel elõször a ra-
vatalozó megépítését a temetõben. Elévülhetetlen érdemük mind a mai
napig a véradások megszervezése. 

Az 1970-es évektõl a vöröskereszt kulturális rendezvényeket is szer-
vezett. Felvilágosító elõadások mellett a 80-as években elõsegítették a
karácsonyi Betlehemes játék felelevenítését.

Helyi szinten az 1940-es években válik tömegessé a védõoltások adá-
sa. Az 1950-60-as évekre ennek eredményeként a különbözõ fertõzõ
betegségek (tbc, vérbaj, szamárköhögés, torokgyík, himlõ, stb.) vissza-
szorultak. Az utolsó nagy fertõzõ járvány (a gyermekbénulás) az 1940-es
évek elején vonult végig a falun. Az elmúlt évtizedekben idõnként a he-
patitisz járvány kialakulása ellen kellett védekezni. Az egyetlen újra és új-
ra visszatérõ járványos betegség a mai napig az influenza.

Az utóbbi tíz-tizenöt év leggyakoribb betegségei Ongán is ugyanazok
mint az országban bárhol másutt: szív- és érrendszeri, a daganatos és a
mozgásszervi betegségek. Egyre szorongatóbb problémaként jelentkezik
az alkoholizmus, a dohányzás és a kábítószer-fogyasztás. Ezek megelõzé-
sére kell nagy hangsúlyt helyezni. Onga lakossága nem kevésbé veszé-
lyeztetett, mint más települések népessége.
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A könyvünk bevallott célja, hogy e munka segítségé-
vel – régi adósságot törlesztve – megismertessük a ma
élõkkel szülõfalunk, õseink igaz történetét. Felkeltsük
az érdeklõdést múltunk kutatása, megismerése iránt;
ápoljuk hagyományainkat és tiszteljük mindazokat,
akik tettek valamit azért, hogy Ongán minél jobb kö-
rülmények között éljen – évszázadokon keresztül – a
falu népe.

Munkánk itt nem ért véget. Onga régmúltjának ku-
tatása, forrásainak feltárása tovább tart. Bízzunk ben-
ne, hogy módunkban lesz idõvel kiegészíteni, ha szük-
séges átírni ezt a munkát, a hiányosságokat pedig pó-
tolni tudjuk.
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IV. 5. Jegyzetek

1. Az adatokat most és a késõbbiekben is különbözõ statisztikai
munkákból vettem, melyeknél pontos oldalszám szerinti meg-
jelölést – a könyvek, adattárak sajátos, s könnyû kezelhetõsége
miatt –, feleslegesnek tartottam feltüntetni.
A felhasznált munkák a következõk:
– Magyar városok és községek. (Statisztikai adatgyûjtemény.)

Bp., 1958. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
– Magyar Népköztársaság Helységnévtárai.
– B.-A.-Z. megye története és legújabb kori adattára. Miskolc,

1976. 421-23. o.
– B.-A.-Z. megye statisztikai adatai kötetenként 1990-tõl 1996-

ig. Kiadja: KSH, Miskolc.
– Az 1970-80-90. évi népszámlálás B-.A-.Z. megyei adatai. Bp.,

KSH 1971; 1981; 1991;
2.E rész adatait a községi iratokból, az intézményvezetõk és Mázik

Ferenccel (1972-tõl tanácselnök, 1990-94 között polgármester)
történõ beszélgetéseim kapcsán vettem. Mázik Ferenc
elmondása szerint az állami földek megszerzése nem ment kön-
nyen. A mûvelési ágakból való kivonást csak úgy lehetett
véghezvinni, ha ugyanannyi földet bevittek. Ezt a Felsõzsolcai
Tsz. vállalta magára. A 13 hektárnyi földhöz a tervezett 6 millió
Ft helyett a község 3 millió Ft-ért jutott hozzá. Végül csak 1,5
milliót kellett kifizetni, azt is két részletben.

3. Illés László 7 oldalas gépelt anyaga az 1945 utáni történelemrõl.
Benne 2-4. oldalon tsz-re vonatkozó adatok. Megtalálható:
Községi könyvtár Onga.

4. Illés i. m. ill. B.-A.-Z. MLt. Mezõcsáti fióklevéltárának XXX. fond-
számú, csak átadó jegyzékkel rendelkezõ iratai között a
Hernádnémeti „Hernádvölgye” Mg. Tsz-en belül adatok vannak
az Ongai „Petõfi” Mg. Tsz. 1961-77 közötti történetére.

5. Mezõgazdasági Stat. Adatgyûjtemény 1870-1970. Állatte-
nyésztés III. Községsoros adatok. KSH Bp. 1-5. kötetben, mind-
egyik kötet 112. oldalán.

6. Bencze, 1989. (A gyárra vonatkozó adatokat e munkából vettem.)
7. E résznél az ált. iskola anyakönyveit, dokumentumait, az elkészült

helyi tantervet használtam fel. Sokat segített Rózsa László iskola
igazgató, a vele lefolytatott beszélgetések révén. (Az iskolai
anyakönyvek csak a II. világháború utáni idõkbõl vannak meg, a
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40-es évek anyaga is hiányos. A régebbi anyakönyvek a harcok-
ban elpusztultak. Az Ongaújfalusi Állami Elemi iskolának az
anya-könyvi naplója maradt fenn 1930-tól.)

8. A könyvtárral kapcsolatos információim jelentõs részét Solymosi
Ferencné könyvtárostól kaptam.

9. Pályázatokon a mûv. ház, ONGART, Faluvédõ egyesület kb. 5
millió forintot nyert az elmúlt években. A társadalmi munkában
elvégzett faluszépítés értéke kb. 1,5-2 millió Ft 1990-tõl.

10. Az adatokat Mázik Ferenccel történõ beszélgetésem kapcsán
vettem.

11. Az adatokat Kósik Lajossal történõ beszélgetésem során vettem.
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V. MELLÉKLETEK





1. sz. melléklet
Garai Miklós nádor Ongát említõ oklevele 1409-bõl.
(MOL. DL. 83.494)
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2. sz. melléklet 
V. László király Unghai (Ongai) Miklóst említõ oklevele 1409-bõl
(MOL. DL. 15103)
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3. sz. melléklet
Karla György bíró és Molnár István esküdt jelentése, a XVII. század

második felében.
(MOL. E. 156. (U. et C.) fasc. 106. nr. 76)



318

4. sz. melléklet
Csernel György tiltakozása fivére, Csernel Bálint jogsértése ellen

1652-ben.
(SOA. AZ. megyei jkv-ek fol. 302)
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5. sz. melléklet
Szepessy Pál elkobzott jószágainak összeírása 1672. május 12-én

(részlet).
(MOL. E. 156. (U. et C.) fasc. 32. nr. 35.)
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6. sz. melléklet
Onga 9 kérdõpontos vizsgálata 1777-ben (részlet).
(B.-A.-Z. MLt. XV. 23/a)
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7. sz. melléklet
Református pap feljegyzései 1820 és 1822. évbõl.
(OREA 1743-1800)
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8. sz. melléklet
Canonica Visitatio 1813-ból.
(SRKL. R. A. IV. 3/1.)
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9. sz. melléklet
Úrbéri tabella 1845-bõl (részlet).
(B.-A.-Z. MLt. VII. 1/b. Tag. per.)
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10. sz. melléklet
Községi képviselõtestületi jegyzõkönyv 1911-bõl (részlet).
(B.-A.-Z. MLt. V-184/III. kötet 127.o.)
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11. sz. melléklet
Haszonbérleti szerzõdés 1923-ból.
(B.-A.-Z. MLt. IV. B. 401/b. VIII. 6169.)
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12. sz. melléklet
Onga térképe az 1940-es években
(Készítette Takács L. a Csiklya család térképe alapján.)
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13. sz. melléklet
Onga Község Önkormányzati Képviselõ-testületének névsora 1998-ban.
(OPH)





VI. IRODALOM, FORRÁSOK –
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE



330

VI. 1. Irodalom

Abaúj-Torna vármegye állatlétszáma 1911-ben. Bp.,1912.
Abaúj-Torna vármegye hivatalos lapja Szikszó. (1920-30-as évek példányai.)
Abaúj-Torna vármegye katonai leírása (1780-as évek). Szerk.: Csorba Csa-

ba. Miskolc, 1993.
Abaúj-Torna vármegye községei és egyéb lakott helyeinek jegyzéke. Bp.,

1905.
Abaúj vármegye és társadalma 1931-ben. Összeállította: Vermes-Földes.

Szikszó, 1932.
Aradi vértanuk naplói. Válogatta: Katona Tamás. Bukarest, 1991.
Az 1970. évi népszámlálás B.-A.-Z. megyei adatai. Bp., 1971.
Az 1980. évi népszámlálás B.-A.-Z. adatai. Bp., 1981.
Az 1990. évi népszámlálás B.-A.-Z. megyei adatai. Bp., 1991.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Szerk.: Hermann

Róbert. Bp., 1996.
Ákosfy Barna: A szikszói harc 1588-ban. Magyar Katonai Szemle 1938/9.
Balassa M. Iván: Népi építészeti gyûjtés. 1967 MNM. EA. 8450.
Balassa-Ortutay: Magyar Néprajz. Bp., 1979.
B.-A.-Z. m-i lev. füzetek 16-18. B.-A.-Z. m.  történeti helységnévtára 1870-

1983. Miskolc, 1983.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye népmûvészete. Szerk.: Fügedi Márta.

Miskolc, 1997.
B.-A.-Z. megye története és legújabb kori adattára. Miskolc, 1976.
B.-A.-Z. megye statisztikai adatai 1990-96.
Bencze Géza: A Csavaripari Vállalat száz éve (1889-1989). Eger, 1989.
Bogdál István: Magyarországi ûr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig.

Bp., 1991.
Magyarországi hossz- és földmérték 1601-1847. Bp., 1990.
Bottló Béla: Az 1828. évi országos összeírás célja és feladatai. (A történeti

Statisztika forrásai.) Szerk.: Kovacsics József. Bp., 1957.
Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bp., é. n.
Breit József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai

története. II. kötet. Bp.,
Csánki Dezsõ: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I.

kötet. Bp.,1890.
Csíkvári Antal: Vármegyei szociográfiák VII. (Abaúj-Torna vármegye.) Bp.,

1939.
Csokonai Vitéz Mihály emlékére 1773-1973. Szerk.: Serfõzõ János.

Miskolc, 1974.
Csokonai Vitéz Mihály munkái I-III. Bp., 1987.
Csoma József: Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897.
Dankó Imre: A Sajó-Hernád melléki hajdútelepek. Sátoraljaújhely, 1991.
Dávid Zoltán: Az 1715-20. évi összeírás. (Történelmi Statisztika Forrásai.)

Fõszerk.: Kovacsics József  Bp., 1957.
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Dely Károly: Vártúrák kalauza. Bp., 1975.
Domonkos Ágnes: A kender termesztése és feldolgozása a Sajó és Hernád

völgyében. MNM. EA. 24150.
Erõs Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp., 1985.
Fényes Elek: Magyarország leírása I. rész. Bp., 1847.
Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani

állapotja geographiai tekintetben. Bp., 1844.
Földrajzi tanulmányok Dr. Frisnyák Sándor 60. születésnapja tiszteletére.

(Észak- és Kelet-Magyarország Földrajzi Évkönyv I. kötet.) Szerk.: Simon-Boros.
Miskolc - Nyíregyháza, 1994.

Földreform 1945. (Tanulmány és dokumentumgyûjtemény.) Bp., 1965.
Franyó Vilmos: A Sajó-Hernád hordalékkúpja a negyedkori földtani

események tükrében. Földrajzi értesítõ 15. 1990.
Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp., 1990.
Gerencsér Miklós: Az északi arcvonal. Bp., 1989.
Görgey Artúr: Életem és mûködésem. Bp., 1988.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp.,

1990.
György Demeter: Megye atlasz (Abaúj vármegye.) Pest, 1848.
Gyulai Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnév lexikon (1723-1918).

Bp., 1989.
B. Hellebrandt Magdolna: Bronztárgyak Ócsanálos-Várdombról. Herman

Ottó évkönyv XXIV. Miskolc, 1985.
Dr. Hunfalvy János: Magyar Birodalom földrajza. Különös tekintettel a nép-

rajzi viszonyokra. Bp. 1886.
Illés László: Adalékok Onga község agrártörténetéhez. (kézirat)
Illés László: A 2. miskolci csata. (kézirat)
Illés László: Vázlatok a község 1944 utáni történetébõl (kézirat)
Kalicz Nándor: Agyag istenek. Bp., 1974.
Kazinczy Ferenc: Az én életem. Bp., 1987.
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. kötet. Bp., 1988.
Klapka György: Emlékeimbõl. Bp., 1986.
Korponay János: Abaúj vármegye monográfiája. I.kötet. Kassa, 1878.
Köpeczy Béla-R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc.Bp., 1976.
Kövér György: Iparosodás agrárországban. Bp., 1982.
Kuruc vitézek folyamodványa 1703-10. Összeállította: Esze Tamás. Bp., 1985.
Lipszky Joannes: Repertorium Locorum objectorumaue in XII. tabulis map-

pae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et continiorum militarium magai
item pricipatus Transylvaniae. Buda, 1808.

Magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás
fõbb eredményei megyék és községek szerint részletezve. Bp., 1881.

Magyar korona országainak mezõgazdasági statisztikája. I-II. kötet Bp.,
1897.

Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. I. kötet. Szerk.: Maksay
Ferenc. Bp., 1990.

Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. I. Törvényhatóságok és
községek (városok) szerint. Bp., 1936.



Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20.század közepéig.
Szerk.: Honvári János. Bp., 1997.

Magyarország kereskedelmi, ipari és mezõgazdasági címtára. Bp., 1931.
Magyarország községeinek és városainak népessége, az 1850., 1857-es és

870. évekbe. Bp., 1984.
A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanuk a magyar szabadság-

harcról. Bp., 1988.
Magyarország története 1918-1990. Szerk.: Pölöskei-Gergely-Izsák. Bp. é. n.
Magyarország története tíz kötetben. 1526-1686.Fõszerk.: Pach Zsigmond

Pál. Bp., 1985.
Magyarország története tíz kötetben 1890-1918. Fõszerk.: Hanák Péter.

Bp., 1983.
Magyar nevelés története. I. kötet. Fõszerk.: Horváth Márton. Bp., 1988.
Magyar református templomok. Fõszerk.: Dr. Kováts J. István. Bp., 1942.
Magyar Statisztikai Közlemények. Az 1930. évi népszámlálás. I. kötet. Bp.,

1932.
Magyar Statisztikai Közlemények. XII. kötet. Magyarország népessége a

Pragmatica Sanctió korában. Bp., 1896.
A Magyar Szentkorona országainak 1910. évi népszámlálása. I. rész. Bp.,

1912.
Magyar Történelmi Fogalomtár. I-II. kötet. Szerk.: Bán Péter. Bp., 1989.
Magyar városok és községek (Statisztikai  adatgyûjtemény). Bp., 1958.
Mezõgazdasági Statisztikai Adatgyûjtemény 1870 -1970. Állattenyésztés III.

Községsoros adatok. Bp., 1972.
Mezõgazdasági Statisztikai Adatgyûjtemény 1870 -1970. Növénytermesztés

III. Községsoros adatok. Bp., 1972.
Mészáros István: A magyar nevelés története 1790 -1849. Bp., 1968.
Mészáros Lázár emlékiratai. I. kötet. Pest,1867.
Miskolc története I. (A kezdetektõl 1526-ig.) Fõszerk.: Dobrossy István.

Miskolc, 1996.
Molnár Endre: Magyar városok és vármegyék monográfiája XVII. (Abaúj-

Torna vármegye.) Bp., 1935
Nagy Imre-Tasnádi Nagy Gyula: Anjou-kori okmánytár I-VII. Bp., 1878-

1920.
Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzedéki táblákkal. I-XIII.

kötet. Pest, 1858. illetve Pótlékkötet. Pest, 1868.
Nagy Lajos: Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae,

partiumqueadnexarum. Buda, 1828.
A népmozgalom fõbb adatai községenként 1901-68. Bp., 1969.
Nováki Gyula-Sándorfi György: A történeti Borsod megye várai (az õskortól

a kuruc korig). Bp.-Miskolc, 1992.
Országos Mezõgazdasági Címtár IV. Tisza-jobbpartja.Szerk.: Mezõgazdasági

Kamarák igazgatói. Bp., 1936.
Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és

Zemplénben. Miskolc, 1997.
Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Bp., 1984.
II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Bp., 1978.
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Régészeti füzetek (A bükki kultúra elterjedése Magyarországon).Bp., 1958.
Scserbatov: Paszkievics Magyarországon. Bp., 1984.
Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp.,

1985.
Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század).

Bp., 1966.
Szabó István: A nemesség és a parasztság osztályviszonyai a XVI-XVIII.

században. Bp., 1976.
Szikszai-Borovszki: Magyarország vármegyéi és városai. I. kötet. (Abaúj

vármegye és  Kassa.) Bp., 1896.
Tiszáninneni Evangélikus és Református  Egyházkerület névkönyvei 1879-

1900. Sárospatak.
19. századi magyar történelem 1790-1918. Szerk.: Gergely András. Bp.,

1998.
Történeti Statisztikai Kötetek. Az 1941. évi népszámlálás. I-V. kötet. Bp.,

1982.
Történeti Statisztikai Kötetek. Növénytermelés. I. kötet. Községsoros adatok

1936-62. Bp., 1976.
Varga János: A jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései

századaiban 1556-1767. Bp., 1969.
Vályi András: Magyarország leírása. II. kötet. Buda, 1797.
Váradi Regestum. Értelmezi: Kandra Kabos. Bp.,1989.
Várady József. Tiszáninnen református templomai. Debrecen, 1989.
Wenczel Gusztáv: Árpád-kori okmánytár I-XII. Bp., 1860-74.
Zsigmond-kori oklevéltár. I-III. kötet. Szerk.: Mályusz Elemér. Bp., 1951.
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VI. 2. FORRÁSOK

B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/b. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Bor-
sod  vármegye nemesi közgyûlésének iratai. (Acta politica.)

B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/d. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Bor-
sod  vármegye be nem jegyzett törvényszéki iratok. (Acta iudicialia non proto-
collata.)

B.-A.-Z. MLt. IV. A. 501/e. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Bor-
sod vármegye közgyûlési iratai.

B.-A.-Z. MLt. VII. 1/b. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, A  job-
bágyfelszabadítás és tagosítási (úrbéri) perek ongai dokumentumai.

B.-A.-Z. MLt. IV. B. 401/b. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár,
Abaúj- Torna vármegye alispánjának iratai.

B.-A.Z. MLt. V–184. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Onga
nagyközség közigazgatási iratai (képviselõ-testületi jegyzõkönyvek).

B.-A.-Z. MLt. V–214. 33. kötet. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár,
Nyilvántartás a kiadott cselédkönyvekrõl, Onga.

B.-A.-Z. MLt. IV. 184. 44. kötet. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár,
Cigányok  összeírása 1947., Onga.

B.-A.-Z. MLt. XIII. 11. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Négyessy-
Szepessy család levéltára.

B.-A.-Z. MLt. XVII. 107. Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, Onga
község Nemzeti Bizottsága iratai.

Had. Lt. M. Tk. Hadtörténeti Levéltár, Magyar Tanács Köztársaság.
MNM. EA. Magyar Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár.
MNM. EA. Magyar Néprajzi Múzeum, Fotótára.
MOL. DL. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltára.
MOL. E. 156. Magyar Országos Levéltár, Urbaria et Conscriptiones 
OPH. Onga község Polgármesteri Hivatala, Irattár.
OREA. Ongai  Református Egyház, Anyakönyvek, Lelkészi Hivatal, Onga.
ORE. jkv. Ongai Református Egyház, Presbitérium jegyzõkönyvei, Lelkészi

Hivatal, Onga.
OSZK. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattára.
SOA. AZ. Kassai Megyei Levéltár, Szlovákia, Abaújska Zupa.
SRKA. Sárospataki Református Kollégium, Tud. Gyûjteményének Adattára.
SRKL. Sárospataki Református Kollégium, Tud. Gyûjteményének Levéltára.
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VI. 3. A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

can. vis. canonica visitacio (egyházlátogatási jegyzõkönyvek)
c. m. cím nélkül
conscr. Conscriptio (összeírás)
é. n. év nélkül
fasc. Fasciculus (levéltári õrzési egység) 
jkv. jegyzõkönyv
ill. illetve
i. m. idézett mû
isk. iskola
közgy. közgyûlés  lásd
mat. Matéria (levéltári állagon belüli tárgyi csoport)
no. vagy nr. Numero, illetve Numerus (levéltári irat ügyirat-száma)
o. oldal
spec. Species (levéltári állagon belüli tárgyi csoport)
Tag. per. Tagosítási periratok
u. o. ugyanott
urb. úrbéri, urbarialis
végr. végrehajtási
vm. vármegye
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VII. HELYNÉVMUTATÓ
(A mutatóban Onga – mivel gyakorlatilag minden oldalon szerepel

a település neve – külön nincs feltüntetve. Ugyancsak hiányzik mind
a helynév, mind a névmutatóból az irodalomban részben szereplõ
névanyag.)
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– A –

Abaúj (megye): 19, 22, 25, 30, 32, 41, 43, 44, 45,
49, 51, 59, 65, 79, 80, 81, 89, 98, 108, 109, 112,
125, 134, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 156,
157, 185, 193, 200, 224, 226, 230, 261, 276
Abaúj-Torna vármegye: 19, 20, 58, 80, 112, 153,
225, 261, 262
Aggtelek: 74, 75
Alföld: 25, 221, 242
Alpár: 111
Alsó-dûlõ: 38
Alsóerdõ: 37
Alsógagy: 113
Alsókemej: 45
Alsótanya: 142, 193
Alsóvadász: 150, 223
Alsózsolca: 70, 147, 180, 207, 221, 297
Angolkert: 36, 39
Apponyi Albert utca: 196
Arad: 66, 69, 73
Arany János utca: 293, 302, 309
Arany: 40
Arnót: 70, 180, 187, 202, 207, 210, 222, 265,
267, 270
Asiagó fennsíkja: 202
Aszaló: 86, 146, 147, 150, 180, 223
Állomás utca: 279

– B –

B.-A.-Z. megye: 278
Bábony: 185
Bagolyszug: 35
Baksa: 70
Bakta: 185, 223
Balaton út: 65
Balogh nyárjas: 35
Bangét: 35, 39, 293
Bartók utca: 292
Bárczay kert: 38
Bárczay utca: 196
Bárczaytanya: 193, 284
Bársonyos utca: 196, 279
Bársonyos-patak: 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 47, 50, 53, 64, 71, 88, 98, 100, 105,
129, 144, 146, 182, 186, 195, 208, 216, 218,
220, 232, 234, 235, 276
Bátorgagy: 113
Batsó ház: 135
Bécs: 50, 64, 76
Békástó: 25, 31, 36, 216, 220, 231, 232
Bekecs: 49
Bem utca: 38, 292
Benehalma: 33, 133, 136, 247
Bereg (megye): 109, 136
Berzsenyi utca: 292, 293
Betegvölgy: 33, 133, 136, 138, 186
Bethlen István utca: 196, 231, 292
Bezerédi utca: 292
Bihar: 49
Bodnártanya: 38, 253
Bodoló: 64
Bodrogkeresztúr: 179
Boldva: 206, 207
Borsod (megye): 25, 32, 38, 43, 50, 80, 95, 144,
145, 146, 147, 152, 155, 200, 276, 285

Bõcs: 49, 100, 146, 180
Böszörmény: 49
Brenta völgye: 200
Buda: 111, 120
Budapest: 32, 112, 205, 210, 211, 221, 275, 298
Bukarest: 77
Bulgárkert: 39
Burita: 113
Bükk: 25

– C –

Cigánysor: 198
Cigánytelep: 198, 276, 293, 306
Cigóriás: 35
Cikókert: 35
Csürjetanya: 38, 193, 253
Csanálosi-dûlõ: 34
Csap: 212
Csehország: 184, 185
Csehszlovákia: 205, 216
Csenyéte: 113
Csillagtanya: 40
Csobád: 223
Czövek-tó: 25, 39

– D –

Dálnoky ház: 135
Dálnoky-féle kaszáló: 39
Délõ: 34
Dózsa György út: 51, 35, 37, 121, 195
Daróczi-domb: 37, 129, 132, 136
Darvas rész: 132
Darvas utca: 196
Darvastanya: 35, 193
Debrecen: 68, 69, 74, 166
Derzs: 73
Doberdo: 202
Dombóvár: 298
Dorog: 49
Dukla: 66

– E –

Eõtvös híd: 276
Edelény: 206
Eger: 63, 206, 241
Emõd: 49
Eperjes: 66, 67, 111, 229
Erdély: 29, 63, 66, 194, 219, 221
Erdõalattitanya: 193
Erzsébetkert: 36
Esztergom: 63
Európa: 98
Érsekújvár: 65
Észak-Magyarország: 29

– F –

Faiskolakert: 36
Faluszugja: 34
Feketeváros: 76
Felsõ-dûlõ: 38
Felsõ-Magyarország: 66
Felsõdobsza: 113
Felsõerdõ: 37, 246
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Felsõgagy: 112, 113
Felsõkemej: 45
Felsõtanya: 142, 193
Felsõzsolca: 70, 147, 202, 206, 207, 208, 209,
210, 222, 265
Felvidék: 196, 279
Fertõ-tó: 76
Fülek: 48
Füveskert: 37, 53, 106, 133
Füzere-lapos: 36
Füzeskert: 40

– G –

Galícia: 98
Garadna: 49
Gácsország: 200
Gesztely: 35, 36, 37, 38, 49, 57, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 77, 121, 144, 145, 146, 180, 206,
207, 208, 209, 210, 259, 265, 306
Gömör (vármegye): 75
Gömbösfalva: 241
Görömböly: 70, 221
Guttmantanya: 40, 193
Gyárvás: 40
Gyárvástanya: 284
Györöve: 35
Gyöngyöspüspöki: 170

– H –

Hadház: 49
Halmaj: 64, 100
Halmok: 29, 30, 147
Halomdomb: 33
Hangyás: 34, 35, 247, 294, 306
Harsány: 70
Hatrongyos: 37
Hegyalja: 147
Hejõcsaba: 221
Helylem: 29, 37
Helylemtanya: 35, 86, 100
Hernád-völgye: 88
Hernád: 25, 28, 35, 37, 40, 44, 49, 64, 66, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 100, 119, 144, 206, 210, 279
Hernádnémeti: 49, 70, 180, 207
Hernádszurdok: 100
Hernádvécse: 223
Heves (megye): 152, 242, 279
Héjás: 29, 38
Hidasnémeti: 68
Hídvég: 185
Hóbás: 37, 38
Hódmezõvásárhely: 205
Homokbánya: 29, 222
Homokdomb: 33, 36
Horthy Miklós utca: 196
Hosszúföldek: 34, 38, 133, 136
Hunyadi utca: 38, 39, 292, 302
Hustát: 34, 279

– I –

Ifjúság utca: 292
Igar: 73
Igló: 203
Iskola utca: 196

– J –
Jánok: 113
Jégres: 35
Jénc: 203
József Attila út: 35
Juhászkert: 34, 242

– K –

Kak: 70
Kakastanya: 40, 142, 193
Kalaprét: 39
Kaposvár: 262
Kassa: 19, 25, 63, 64, 66, 67, 68, 88, 105, 112,
130, 154, 193, 200, 202, 230, 234
Kavicsosér: 39
Kavicsostó: 40, 132
Kálló: 44
Kápolna: 68
Kárpát-medence: 9, 100
Kárpátalja: 219
Kázsmárk: 223
Kelemenes: 37
Kelet-Magyarország: 28
Kemej: 39, 44, 65, 83, 142, 284
Kenderföld: 34, 133, 138
Kereche: 241
Kesznyéten: 49
Kézdivásárhely: 203
Királydomb: 34, 133, 136
Kis kerek lapos: 35
Kis-Hernád: 40
Kiscsürje: 37
Kisdomb: 34, 39
Kisgyõr: 184
Kishegy: 37, 39, 150, 235, 254
Kisiszap: 37
Kismarton: 76
Kistokaj: 209, 221
Kisvárda: 212
Kodály utca: 292
Kolozsvár: 203
Komárom: 69
Konstantinápoly: 50
Koporta: 35, 53, 106, 129, 130, 132, 136, 268
Korsószug: 35
Kossuth utca: 34, 196
Kovácsrét: 241
Kóczán György utca: 196
Kóczán-gyep: 37
Kóczánkert: 37
Kóczántanya: 38, 193
Kölcsey utca: 38, 292
Köleskert: 33, 129
Köröm: 64, 70
Körtvélyfás rét: 39
Közönséges pást: 40, 133
Közöstanya: 40, 193, 247
Kurucrét: 39, 132
Kuruty rét: 40, 136
Kutyakaparó: 36

– L –

Lapujtõ: 112
Lasztóc: 203
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Lengyelország: 98, 152
Lévay utca: 292
Lillamajor: 193
Lombardia: 200
Lucernás: 37, 235

– M –

Madách utca: 292
Madaras: 73
Matyótanya: 38
Magyarország: 9, 19, 20, 21, 59, 63, 66, 98, 104,
111, 153, 168, 202, 204, 216, 221, 223, 242,
261, 262, 263
Majorsági rétek: 132
Makó: 205
Maklár: 170
Malom-dûlõ: 245
Malomrét: 33
Malomszug: 37
Maros: 221
Máramaros (vármegye): 71
Máté-domb: 39
Megyasszó: 49
Meskár-féle-dûlõ: 38
Messzilátó-dombok: 30
Mester út: 147
Mesterrét: 39, 45, 46, 53, 105, 106, 133, 136,
168
Mezõkövesd: 38, 69, 221, 241, 253
Mezõkeresztes: 221
Mélyút: 36, 41
Mérci: 64
Mérnök utca: 196
Mészdomb: 34
Mészpuszta: 40, 142
Mésztanya: 193
Mikszáth utca: 197
Miskolc: 20, 25, 29, 32, 38, 57, 60, 63, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 88, 105, 111,
115, 119, 146, 147, 157, 158, 194, 196, 201,
204, 205, 206, 207, 210, 212, 221, 222, 229,
236, 238, 247, 249, 257, 259, 262, 280, 285,
288, 291, 298, 311
Moszkva: 98, 221
Munkácsy utca: 292
Munktanya: 40, 193
Muszaj-dûlõ: 34

– N –

Nagy kerek lapos: 35
Nagyatádi Szabó István utca: 196
Nagybózsva: 203
Nagycsürje: 37
Nagyerdõ: 37
Nagyhegy: 37, 150, 243, 254
Nagyiszap: 37
Nagynyilas: 34, 35, 37, 130, 132
Nagyrét: 37
Nagysor: 279
Nagytemplom utca: 298
Naphegy-dûlõ: 40
Nádas: 25, 39
Nánás: 49
Nemesek része: 133
Németország: 204

Nógrád (megye): 80, 111, 112
Normandia: 221
Nyárjas: 35
Nyíregyháza: 73, 158
Nyilas: 130, 132

– O –

Óbársonyos: 37
Ócsanálos (Csanálos): 12, 28, 36, 37, 38, 40, 68,
70, 147, 180, 184, 221, 259, 279, 294, 297, 304
Ófalu: 291, 292
Oncsa telep: 39, 279, 306
Ongaújfalu: 33, 35, 36, 37, 38, 110, 193, 194,
195, 277, 282, 294, 302
Ongaújfalusi hegy: 67
Ónod: 49, 63, 70, 71, 207
Osztrák-Magyar Monarchia: 204

– P –

Pannónia: 26
Paptó: 37
Paptag: 35
Patai rét: 34, 35, 36, 39, 132, 212, 306
Pest: 68, 156, 181
Petõfi Sándor utca: 196
Petõfi utca: 39
Petõfitanya: 46
Péchfoka-patak: 35
Pincesor: 39
Polgár: 49
Poroszló: 69, 72
Pozsony: 74
Proletárföldek: 38
Puky rész: 132
Puszta pincze-dûlõ: 40, 133, 136
Pusztatemplom (dûlõ): 21, 29, 37, 46, 47
Putnok: 70, 71

– R –

Ragály: 75
Rakamaz: 69
Rakorca: 114
Rank: 113
Ravaszdomb: 26, 33
Ravaszhát: 33, 133, 136
Ravaszlyuk: 138, 169, 186
Rákóczi út: 35, 36, 211
Rákospalota: 203
Regmec: 74
Rétiföld: 34, 38
Rókadomb: 33
Románia: 221
Rosszház-dûlõ: 38
Rosszmalom: 193
Rozsnyó: 64
Rózsa utca: 309
Rózsatanya: 193
Ruszt: 76

– S –

Sajó: 25, 49, 64, 69, 70, 71, 206, 265, 270
Sajólád: 206, 207
Sajószentpéter: 68, 206, 207
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Sajóvámos: 70
Salgótarján: 205, 206
Sály: 185
Sárospatak: 58, 74, 77, 111, 112, 154, 167, 203
Sátoraljaújhely: 19, 25, 144, 205, 212
Selyeb: 223
Seres híd: 36
Sorostély: 50
Sóstó: 25, 35, 133, 136, 138, 169, 186
Süvítõ (Süvöltõ): 26, 29, 35
Szabó-tó: 39
Szabadságtanya: 40
Szabolcs: 49
Szala: 150
Szalay rét: 130
Szalaytanya: 40, 193
Szanticska: 305
Szatmár: 50
Szántó: 167
Szárazvölgy: 25
Szederkény: 65
Szeged: 64, 69
Szendrõ: 47
Szepesremete: 203
Szepesség: 66
Szerencs: 63, 64, 68, 70
Széchenyi István utca: 196
Székelyföld: 219
Székes: 39
Széphalom: 19
Szérõszeg pást: 40, 133
Szérûhát: 39
Szérûkert: 39
Sziget: 36, 44, 45
Szihalom: 69
Szikes: 39, 132
Szikszó: 31, 33, 35, 37, 46, 47, 66, 67, 68, 69,
70, 73, 74, 115, 145, 150, 158, 166, 180, 193,
194, 202, 206, 207, 208, 210, 222, 223, 224,
226, 233, 259, 261, 274, 308
Szilágyitanya: 193
Szilézia: 200
Szirmabesenyõ: 207
Szlovákia: 19
Szovjetunió: 221

– T –

Tanítótag: 35
Tarcal: 68
Táncsicstanya: 40
Teknõlapos: 34
Telep: 291
Temesvár: 66
Testhalom: 30
Tirol: 202
Tisza István utca: 196
Tisza: 64, 68, 69, 72, 73, 205, 221
Tiszafüred: 68, 69, 72
Tiszaigar: 73
Tiszalúc: 44, 206, 207, 259
Tokaj: 26, 47, 50, 63, 64, 68, 69, 70, 73, 74,
119, 146, 147, 212
Tomor: 306
Tompa Mihály utca: 196, 292
Torna (megye): 109
Tölgyfáshát: 39

Töltésszug: 36
Törökszentmiklós: 69
Tövises föld: 40, 106
Trianon: 202
Tsz major: 37
Turul: 12, 25, 66, 201, 202

– U –

Ungár: 212
Újcsanálos: 248, 279
Újfalu: 26, 31, 44, 45, 33, 65, 114, 142, 147,
187, 193, 277
Újfalusi kaszálók: 243, 246
Újsor: 279
Újtelep: 291

– V –

Vadász-patak: 25, 37, 38, 47
Varsó: 72
Vaskar: 37
Vatta: 70
Váci utca: 298
Vám: 38, 135
Vámospércs: 49
Vándor utca: 196, 198
Várad: 50
Váradi lapos: 35
Várdomb: 26, 28, 29, 38
Vásárosnamény: 247
Veremalja: 93
Vermek: 29, 36, 38, 133, 136, 147, 198, 224,
286
Verpelét: 170
Vértes-hegység: 40
Világos: 73, 112
Visznek: 170

– Z –

Zemplén (megye): 19, 25, 50, 66, 144, 146, 147,
152, 259, 279
Zempléni-hegység: 25
Zólyom (megye): 111
Zsellérdûlõ: 38
Zsidószug: 36
Zsolca: 67, 71, 75, 121
Zsujta: 109, 136



VIII. NÉVMUTATÓ
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– A –

Aba nemzetség: 43
Adler Ferenc: 259
Adler Samu: 152
Altemburger: 82
André Ferenc: 307
Angster József: 265
Antonescu marsall: 221
Arany István: 52
Ardai Jolán: 306
Astoffer József: 116
Atányi Mihály: 107, 184, 185
Atányi Mihályné: 107
Azary István: 54, 57
Ádám Imre: 258
Ákosfy Barna: 59
Áron Sámuel: 151
Árvai Mihály: 54

– B –

Bacsó István: 52, 55, 57
Bacsó Pál: 97
Bajusz Zoltán: 294
Baksy Rezsõ: 327
Balás deák: 59
Balassa M. Iván: 21, 41, 51, 65, 121, 224, 258
Balassa Zsigmond: 46
Balla András: 200
Balog Andrásné: 128
Balogh András: 97
Balogh Béni: 303
Balogh István: 91, 92, 106, 107, 109, 116, 118,
127
Balogh József: 276, 277
Balogh Márton: 52, 55
Balogh Mihály: 46, 93
Balogh Miklós: 44
Balogh Zsigmond: 91, 109
Baráth Lajos: 304
Baranyai János: 50
Baranyi Ferenc: 304
Barcsa Sándor: 163, 166
Bartal János: 107, 134, 138, 184, 185
Bartal Jánosné: 128
Batta István: 163, 164, 172
Batthyány Lajosné: 99
Bay József: 109, 123, 124, 155, 156
Bay Mihály: 50
Bay Terézia: 109
Bazáth József: 129
Bazsó János: 116, 200, 282
Bazsó Jánosné: 279
Bazsó Pál: 126
Bálint Ágnes: 303
Bányai Gyõzõné: 304
Bárczay András: 35, 213, 240, 245, 247, 252
Bárczay László: 38, 193, 223, 246
Bárczay Lászlóné: 247, 268
Bárczay Sándor: 213, 241, 245, 249, 253, 254,
286
Bárczay Zoltán: 36, 194, 211, 213, 238, 241,
245, 247, 249, 253, 254, 265, 268
Bárczy János: 59
Báthori András: 44, 179
Báthori család: 44

Bebek család: 44
Bebek Ferenc: 45
Becse György: 83, 116, 120
Becse István: 116
Becse János: 222, 243
Becse Miklós: 248
Beke András: 185, 267
Belánszky: 247
Bendé András: 185
Bende Anna: 106
Bendik Jánosné, Balásházi Erzsébet: 234
Bene: 33
Benjamin József: 151
Benkõ Ferenc: 76
Berecz András: 128, 204
Berecz György: 128
Berecz István: 128, 200, 275, 276
Berecz János: 95, 117, 200, 213, 214, 257, 271,
276
Berecz Jánosné: 126
Berecz József: 273, 277
Berecz Mihály: 182
Berecz Pál: 128
Berecz Zsuzsi: 182
Berentei család: 43
Beretz András: 97
Beretz György: 97
Beretz István: 97
Beretz János: 97
Berky Gergely: 52, 54
Berky István: 52, 55
Berky Márton: 52, 55, 56, 57
Berky Péter: 52, 54
Bernáth György: 205, 239, 277
Bernáth János: 222
Berta József: 307
Berta László: 273
Berta Molinary: 284
Beszterczey Béla: 222
Bethlen Miklós: 242
Betse György: 97, 128
Betse István: 97, 128
Betse János: 96, 126
Betse Mária: 182
Békéssy Gergely: 57
Béki József: 222
Béki Lajos: 200
Bényei György: 185
Bérét Ferenc: 116
Béres János: 93
Bicse Mihály: 95
Bige Franciska: 151
Birmitz József: 86, 151
Bíkíssy György: 55
Bíró Ádám: 107
Bíró Péter: 107
Bocher Dávid: 151
Bocskai István: 49
Bodnár István: 273, 307
Bodnár János: 117, 268
Bodnár Mátyás: 95
Bodolay Júlia: 267
Bogdál Ferenc: 224
Bogdán István: 156, 157, 222, 244
Bokai György: 275, 276
Bolnár József: 198
Borissza Róbert: 308
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Boros Gyula: 207
Boros László: 158
Borovszki Samu: 261, 262
Borsos cigány zenész: 210
Borsy Zoltán: 40, 100
Bódvai András: 96
Bódvai István: 128
Bódvay János: 117
Bónis Sámuel: 110, 112
Bõhm Vilmos: 210, 225
Bráz Mihály: 282
Brúgós János: 97
Brúgós Jánosné: 128
Brankovics György: 44
Breit József: 77
Brunc Béláné: 284
Brunc Katalin: 279
Bruncz Erzsébet: 222
Bruncz Ilona: 276
Bruncz Károly: 222, 278
Buda: 43
Budai Ézsiás: 159
Budai János: 239
Buga doktor: 303
Bujdos Balázs: 247
Bukovenszki Erzsébet: 273
Bukovenszki Imre: 273
Bukovenszki József: 277
Bukszár Pesta: 97, 126
Burka József: 241
Buttyán Mihályné: 234
Buzás Zoltán: 308
Bûdi András: 96, 128, 138
Bûdi Ilona: 302
Bûdi János: 200
Bûdi László: 308
Bûdi Lajosné: 234, 276
Bûdiné Képes Erzsébet: 202

– C –

Csánki Dezsõ: 58, 59, 65
Csató István: 106
Csehovits Józsefné: 126
Cseodajev: 70, 71, 72
Csernel Bálint: 49, 318
Csernel család: 105
Csernel György: 49, 57, 106, 154, 318
Csibur Andorné: 247
Csigai István: 95
Csikja Árpádné: 198
Csikja Gellértné: 198
Csiklya család: 224, 326
Csiklya Imre: 222
Csirke Ilona: 306
Csiszár Andor: 203, 213, 219, 231
Csiszár Imre: 267, 268
Csíkvári Antal: 58, 59, 79, 86, 153, 156
Csokonai Vitéz Mihály: 11, 73, 74, 75, 76, 77,
111, 303, 304
Csomós László: 17
Csoma József: 155, 156
Csonka János: 185
Csorba János: 163, 167, 171, 176, 268, 271
Csorbadin janicsár aga: 48
Csucsi Kálmánné: 198
Czanka Zsófia: 198

Czeglédi Bálint: 200, 222, 248
Czeglédi István: 116, 182
Czeglédi József: 83, 96, 128, 248
Czeglédi Márton: 126
Czeglédi Mihály: 96
Czeisler Sándor: 245, 246, 247, 249
Czerõdi István: 200, 244, 258
Czifrus Árpád: 8
Czine Mihály: 304
Czipány Horváth András: 182
Czudar család: 43, 44

– D –

Damjanich János: 66
Dancs György: 52, 54, 57
Dankó Károly: 59, 273, 277, 302
Daróczy család: 37, 44, 93, 105, 106
Daróczy Hedvig: 44
Daróczy István: 37, 84, 85, 107, 121, 138, 153,
168
Daróczy János: 44
Daróczy László: 44
Darvas Anna: 73, 74, 109, 110, 111, 113
Darvas Antal: 99, 105, 107, 110, 111, 112, 172,
180
Darvas Antalné: 167, 169
Darvas Béláné: 268
Darvas Béla: 12, 112, 114, 194, 199, 200, 201,
205, 213, 223, 229, 230, 240, 245, 246, 247,
248, 252, 254, 261, 268
Darvas család: 11, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 79, 80,
93, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113,
116, 118, 135, 136, 137, 156, 180, 223, 246,
268
Darvas Ferenc: 105, 109, 110, 111, 112, 144,
146, 157, 186, 187
Darvas Imréné: 99
Darvas Imre: 100, 110, 111, 114, 122, 125, 128,
129, 131, 141, 161
Darvas József: 79, 95, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 115, 182
Darvas Józsefné: 107, 108, 186, 187
Darvas Janka: 106
Darvas Klára: 105, 110, 111
Darvas Mária: 106, 110
Darvas Tamás: 110, 112
Darvas Tivadar: 112
Dáner Ferenc: 36, 203
Dávid József: 151
Dávid Zoltán: 80, 153
Debrõdi János: 222
Debreczeni István: 205
Dekán Istvánné: 128
Deli János: 97, 128
Deli József: 244
Deli Károly: 222
Dely Károly: 30, 31, 32
Dembinszki: 68
Demeter Istvánné: 234
Demeter Károly: 222, 258
Demkó János: 96
Demkó Jánosné: 128
Demkó József: 231
Dendõk Zsigmond: 198
Dessewffy Arisztid: 67
Detsei István: 97, 128
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Décsei János: 86, 117, 120
Décsi Antal: 83
Dékány István: 52, 55, 56
Dékai István: 57
Déli János: 128
Détse György: 83
Dokróczi László: 239
Domonkos Ágnes: 263, 286
Domonkos András: 96, 128
Domonkos István: 242, 248
Dorchány Zsigmond: 45
Dõry Bálint: 83, 84
Dõry Zsuzsanna: 105

– E –

Egész Bertalan: 222
Egész Mihály: 248
Egei József: 163, 166
Elias János: 116
Endre (I.) király: 40
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Sárkány Béla: 277, 302
Sárkány Dániel: 165
Schlik: 66, 68
Schmidt Bertalan: 213, 233, 257, 260
Schulzig: 68
Scserbatov: 77
Sebák János: 222
Sebõk Péter: 185
Sebõk Vilmos: 204, 209, 213
Serédy György: 45
Serfõzõ József: 129
Setreliczki Jánosné: 234
Simonné Szammer Erzsébet: 327
Siroki Ferenc: 198
Sivák József: 222
Sivák Lajos: 239
Slamberger Jenõ: 233, 266
Soós Imre: 270
Soós János: 51
Soós Péter: 60
Soldos János: 107
Soltész Ferenc: 200
Soltész Imre: 240
Solymosi Ferencné: 17, 304, 312
Sorkó János: 257
Sógor Györgyné: 27
Sóvári Ferenc: 257
Sóvári János: 126
Stollár Vilmos: 302
Sugár András: 303
Sütõ Károly: 83
Szabó Ferenc: 294
Szabó István: 97, 155, 165, 177, 248
Szabó Istvánné: 126
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Szabó János: 64, 257
Szabó József: 241, 247, 250, 253, 254, 267, 277,
253
Szabó Lajos: 188, 235
Szabó Magda: 303
Szabó Tibor: 278
Szakálos Barna: 327
Szakai Pál: 200
Szakolcai András: 185
Szalánczy Irma: 203
Szalay istván: 157
Szalay János: 247, 268
Szalay Sándor: 222, 258
Szalay Szabolcs: 247
Szalay Zoltán: 213, 247
Szalmás András: 52, 54
Szalmás Gergely: 57
Szalmás István: 57
Szalma Istvánné: 234
Szatmári Mihály: 193, 242
Szatmári Mihályné: 234, 261
Szatmári Pál: 129
Szálasi Ferenc: 221
Szállási János: 204, 213
Szántó György: 57
Szátva Lõrincné: 126
Szegvári György: 279
Szegvári Györgyné: 279
Szekfû Gyula: 46
Szemere Bertalan: 66, 68
Szemere Lászlóné: 169, 175
Szentgyörgyi úr: 184
Szentgyörgyi József: 144, 145
Szentimrey Pál: 240
Szentiványi Károly: 244
Szentiványi Lajos: 200, 213
Szentiványiné: 107
Szepessy (Négyessy) család: 20, 50, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 79, 105, 155
Szepessy Kata: 105
Szepessy Krisztina: 105, 106
Szepessy Malvin: 99, 110, 161
Szepessy Pál: 50, 58, 79, 105, 153, 319
Szerencsy Pál: 112
Szikszai: 261, 262
Szilágyi Istvánné: 148
Szilvássy István: 117
Szilviczky György: 95
Szily Jenõ: 247
Szinán pasa: 46
Szirmay család: 49, 93, 95, 105
Szirmay István: 105
Szirmay Péter: 154
Szirmay Zsuzsa: 105, 110
Szoboszlai András: 95, 97
Szoboszlai János: 128, 163, 164
Szobota János: 200
Szokolovszky Irén: 203
Szontagh Ferencné: 110, 112
Sztaho József: 258
Szuhay Mátyás: 50
Szulejmán: 46
Szunyogh Imre: 258
Szûcs Dezsõ: 279
Szûcs Miklós: 126, 247, 248
Szûcs Tamás: 41, 47

– T –

Takács Edit: 18
Takács János: 239
Takács László: 7, 8, 9, 29, 30, 41, 68, 74, 112,
113, 162, 178, 201, 211, 246, 249, 305, 307,
308, 310, 326
Taksár János: 244, 248
Tamás Imre: 213, 244, 248, 273, 277
Tamás István: 222
Tarczay Pál: 52, 54, 57
Tasnádi József: 222
Tánczos József: 125
Tebernainé: 182
Teleki Pál: 242
Terbots Géza: 221
Thököly Imre: 31, 33, 50
Tiboth Ambrus: 46
Tisza istván: 204
Tímár József: 222
Tímár Máté: 303
Toldi F.: 307
Tóth András: 93, 95
Tóth Ferenc: 86, 116, 118
Tóth György: 93, 96, 116
Tóth Imre: 200, 222
Tóth István: 95, 96, 116, 128, 204
Tóth Istvánné: 222
Tóth János: 92, 128, 200
Tóth József: 97, 128, 204, 222, 225, 239, 244,
248, 276, 277
Tóth Józsefné: 126
Tóth Lajos: 239
Tóth Lukács: 52, 57
Tóth Márton: 54
Tóth Mihály: 52, 57, 96, 97, 128
Tóth Miklós: 244
Tóth Pál: 200
Tóth Pálné: 242
Tóth Péter: 8, 17, 47, 52
Tóth Sándor: 93
Tóth Szabolcs: 308
Tõzsér Istvánné: 97
Tõzsér Mihály: 97, 126
Török Mihály: 51
Tresánszki István: 222
Tsay Sámuel: 185
Tugza: 43
Tumik István: 222

– U –

Udvari Andrásné: 126
Udvari István: 97, 138
Udvari Istvánné: 128
Udvari János: 83, 96, 97, 128
Udvari Jánosné: 96
Uhlár István: 239
Ujj Lajos: 185, 267
Ujlaki Samu: 151
Ukajnyák István: 239
Urszin Albert: 307
Urszin Albertné: 304
Urszin Bertalan: 239
Urszin Csaba: 307
Urszin Ernõ: 308
Urszin János: 126, 239
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Urszin Jánosné: 97
Urszin László: 307
Urszin Mihály: 222, 239
Urszin Mihályné: 126
Üszög János: 128
Üszög József: 83, 96, 128
Üszög Lajos: 248
Üszögh Bertalan: 244
Üszögh József: 204, 244
Üszögh Lajos: 200

– V –

Vadászy Nagy János: 108, 137, 138
Vadnay János: 106
Vadnay Mihály: 106
Vankó József: 239
Varacskai Istvánné: 304
Varacskai József: 222
Varga család: 46
Varga Ferenc: 117
Varga István: 163, 166
Varga János: 59, 239
Varga Mihály: 86
Vas Ferenc: 222
Vas Maris: 182
Vatay család: 93, 105, 106, 123, 175
Vatay Judit: 106
Vatay Krisztina: 109, 110, 111, 175
Vatay Márton: 56
Vatay Pál: 106, 107, 109, 115, 116, 118
Vatay Pálné: 107, 108, 186, 187
Vay Ábrahám: 184, 188
Vay Miklós: 75
Vágó Szilvia: 18
Vályi András: 75, 80, 153
Váradi András: 97, 128
Váradi Andrásné: 126
Váradi Bertalan: 240
Váradi család: 33, 37
Váradi István: 97, 244
Váradi Istvánné: 126
Váradi János: 83, 95, 97, 128
Váradi József: 198
Várady György: 207, 213, 216
Várady József: 188, 270
Várhegyi Miklós: 213, 273, 277, 278, 279, 294
Várkonyi (R.) Ágnes: 76
Vásárhelyi János: 107
Veis Samu: 152
Veréb János: 97, 128
Veres György: 97
Veres Mihály: 52, 55
Veres Tamás: 176, 178, 184, 185, 188, 267, 268
Verhász Mihály: 57
Vermes: 224, 261
Vetter Antal: 69
Végh György: 31, 43, 44, 92, 106, 109, 122, 125,
129, 131, 135, 137, 141
Végh Györgyné: 106
Végh István: 106
Végh János: 116, 182
Végh Mihály: 95, 106, 107
Végh Péter: 107
Viard tábornok: 64
Vilke Jákob: 93
Vilmos császár: 200, 201

Vince Barna: 250, 278
Vincze András: 128
Vincze Imre: 277
Vincze János: 116, 122, 128, 213, 248, 273, 277
Vincze József: 205, 248, 249, 275
Vincze Józsefné: 128
Vincze Zsuzsa: 182
Vintze András: 97, 126
Vintze István: 97, 137
Vintze József: 97
Viszkai László: 257
Viszlókai Dezsõ: 248
Viszlókai Miklós: 279
Vitál: 43
Vojvoda József: 279
Volosi József: 282

– W –

Walter harangöntõ: 181
Warkocz Tamás: 45
Weisz Miska: 38, 257, 259
Weisz Sámuel: 216
Wencel Gusztáv: 32
Wencel K. Rezsõ: 203, 213, 248
Wesselényi Ferenc: 49
Wéber tábornok: 204
Windisch-Grätz: 66, 68
Wingendorf Zénó: 242, 248, 253
Wlasics Gyula: 204

– Z –

Zajácz Kata: 182
Zaját János: 97
Zajacz Jánosné: 117
Zeken (Szekõ): 43
Zmeskál Miklós: 224
Zmeskál Zoltán: 224
Zmeskál Zoltánné: 213, 224, 247, 248, 252, 268,
286
Zoltán Mária: 106
Zombori Sándor: 302
Zsák János: 239
Zsák Károly: 210
Zsigmond király: 43, 44
Zsoldos Benõ: 20
Zsoldos Imréné: 244
Zsoldos Imre: 273
Zsoldos István: 107
Zsoldos Istvánné: 97, 126
Zsoldos János: 8, 26, 244, 258, 327
Zsoldos József: 271
Zsoldos Károly: 126
Zsoldos Mihályné: 128
Zsoldos Renáta: 278
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