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Ajánlás
A régi római bölcsességgel valljuk, hogy a történelem az élet tanítómestere. Az lenne, ha ismernénk. Nem csak azért nem ismerjük a világ és a
nemzetünk történelmét, benne a saját közösségünk történetét, mert nem
szeretünk olvasni, vagy nincs mit olvasni, hanem azért is, mert nem ismerhetjük meg a maga valóságában. A megbízható eredeti források csak korlátozottan és töredékesen állnak rendelkezésre, az emlékezet is erősen válogat, a történetíró pedig nem tudja levetkőzni elfogultságát. Így nézünk
vissza az író szemüvegén keresztül múltunk néhány részletére. Pál apostol
így tanít erről: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.” (1Korinthus 13,12)
A Szentírás azonban arra is tanít, hogy megelégedéssel, sőt hálaadással tekintsünk mindarra, amit a kegyelmi időben kapunk, még a saját töredékes ismeretünkre is. Ha tenni akarunk azért a közösségért, amelyben
élünk, elégedjünk meg azzal a tehetséggel, képességgel, ismerettel és lehetőséggel, amelyet ő ad és készít, mert most még ő ismer jobban.
Amikor lelkipásztorként „hálaadással viszem kérésemet az Isten elé”
(Filippi 4, 6) az ongai református gyülekezetért, így tekintek vissza több
száz éves történetének általam ismert mozzanataira. Így gondolok az embernek kijáró köszönettel és Isten iránti hálaadással minden egyes tagjára,
akik imádságban hordozták a gyülekezet életét, a presbiterekre és gondnokokra, az elhivatott lelkipásztorokra, és azokra a tehetős „jóltévők”-re, akiknek a hálaáldozata segített abban, hogy a gyülekezet a legnehezebb korszakokat is átvészelje, sőt hitét méltó körülmények között gyakorolhassa.
Az Ongai Kulturális Egyesület gondozásában megjelenő munka mindenkit segíthet abban, hogy a történetünket – ha töredékesen is –, de egyre hitelesebben ismerhessük meg: amikor reformátusok és nem reformátusok kimondjuk azt, hogy „mi, ongaiak”, erről egyre többet tudjunk.
Onga, 2006. november
Csomós László lelkész

Előszó
Onga község évszázadokon át döntően reformátusok által lakott település volt. A református templom és gyülekezet története ezért különös ﬁgyelemben kell, hogy részesüljön lakóhelyünk múltja, közösségi élete, társadalmi, gazdasági és népi jellemzői iránt érdeklődők számára.
Egy gyülekezet múltja főként három együttható közreműködéséből alakult ki, a Lekipásztoréból, a Nyájéból és a Környezetéből, s nem utolsó sorban az egyházi nevelésből és népoktatásból. E munka sikeresen bizonyítja,
hogy mindez Ongán évszázadokon át összekovácsolódott, közösségteremtő erővé vált, és válik napjainkban is.
A szakavatott szerzők saját történeti kutatásaikra, a fellelhető levéltári
forrásokra, illetve széles körű forrásadatbázisra támaszkodva tudományos
igényességgel, ugyanakkor nagy lelkesedéssel tettek kísérletet arra, hogy
megelevenedjen közös történetünk e meghatározó fejezete. E monográﬁa
az emberi lelket közvetlen közelről, tevékenységének és megnyilvánulásainak legbensőbb szeleteit megragadva közelít az olvasóhoz; s teszi ezt rengeteg fotóval, eredeti dokumentumokkal illusztrálva.
Az Ongai Kulturális Egyesület többéves hagyományát folytatva ismét
maradandó alkotással tiszteleg a településért sokat tett ősök emléke előtt.
Köszönet nekik áldásos munkájukért, s külön köszönet elnöküknek, Takács Lászlónak, aki több e munkát összefogó szerkesztőnél, ötletgazdánál,
hisz társaival évek óta azon fáradozik, hogy községünk múltja mindenki
számára megismerhetővé, hozzáférhetővé, „élővé” váljon.
Községünk egyetlen műemlék épülete a református templom. Olyan jelkép, mely a XIV. századtól kezdve évszázadokon át az itt élők összefogását,
együttműködését, Istenbe vetett hitét példázza. Olyan jelkép, mely a történelem vérzivataros éveiben bekövetkező pusztulások után is az újrakezdés
jelképévé vált. Hogy ez a jövőben is így legyen, ebben is segít ez a könyv.
Onga, 2006. november
Madzin Tibor polgármester
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I. Az ongai református templom
műemléki kutatása
Rövid történeti áttekintés
Onga a történeti Abaúj vármegyében található, nevét 1222-ben említi a
Váradi Regestrum. A középkor folyamán írják Hunga-nak, Wnga-nak, Unganak. Az 1334-es pápai tizedjegyzék szerint papja 2 garas tizedet ﬁzet.
A falu első birtokosa az ősi Fony család, amelynek kihalásával, 1352-ben az
ónódi Czudarok birtokába kerül. A XV. század elején a Berentei-családnak
is volt itt birtokrésze, a XV. század folyamán Onga egy részét a gombaszögi pálosok birtokolják. A Czudarok ﬁágának kihalása, 1470 után, birtokaik
leányágon a Rozgonyi család birtokába kerülnek. 1523-ban Rozgonyi Kata, a
család utolsó tagja feleségül ment Báthori Andráshoz, aki az elsők közt tért
át a református hitre, s vele együtt a birtokába került Onga lakossága is.
Miután a törökök elfoglalták Szolnokot, Onga is meghódolt. A templomot 1588-ban a törökök felégették. A Porta súlyos adókat rótt a falura, a
pusztuló lakosság a terheket nem bírta, a település az 1600-as évek során
egyes összeírások szerint teljesen elnéptelenedett. A falu a XVII. században került a Darvas család tulajdonába, akik a XIX. század végéig meg is
tartották. 1720-ban Onga curiális község, három nemes lakta, de jobbágyrésze lakatlan. A Darvas-család telepítette be 1750 körül, református magyarokkal.
1786-ban Onga már virágzó magyar falu, melynek fejlődéséhez hozzájárul Miskolc terménypiacának közelsége. (A falu 1827-től Borsod megyéhez
tartozott, később ismét visszakerült Abaújhoz.)
1 Soós, 1985. 496.
2 Győrﬀy, 1963. 126. ill. Molnár, 1935. 196.
3 Molnár, 1935. 196. ill. Csánki, 1890. 196.
4 Csíkvári, 1939. 199–200. (Ezek, az ún. vármegyei monográﬁákból származó adatok ma már csak általánosságban fogadhatók el, erős kritikával kell kezelni őket. Onga például a felkutatott eredeti levéltári források alapján a XVII. században koránt sem volt elnéptelenedett település, de a XVIII. századi
benépesülés, betelepülés is hamarabb és sokkal árnyaltabban következett be. Ez e monográﬁa későbbi fejezeteiből is kiderül, de részletesen lásd: Takács, 1998., 2001. és 2003. munkáit. – szerk. –)
5 Takács, 1998. 146–147.
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A település templomához köthető adatokat már a XIV. századból ismerünk: papja szerepel a pápai tizedjegyzékben, templomának patrocíniuma
valószínűleg Szent Mihály.
A templomot a XVI. században a Báthoryak idején a reformátusok használják. A török felégette a templomot, amelyet a Darvas-család építtet újjá
1750 táján, majd 1782-ben belsejét is felújítják.
Az egyházi jegyzőkönyvek szerint 1820-ban engedélyt kérnek a templom bővítésére és parókia építésére. 1822 szeptemberében a templom leégett. Az 1822 novemberében megkezdett újjáépítés hosszan elhúzódott:
1824-ben a munkák megszakadtak és csak 1857-ben folytatódtak, ekkor
a templom új zsindelytetőt kapott. 1861-ben felhagyják a régi temetőt,
amelyről feltételezzük, hogy a templom körül volt. Ugyanakkor kezdeményezik a még mindig romos templom újjáépítését. Ebben az évben a jegyzőkönyv tanúsága szerint új deszkamennyezet készül.
A templom mellett fa harangláb állt, amelyet 1863-ban egy szélvihar olyannyira megrongált, hogy le kellett bontani. Ekkor ideiglenes, új haranglábat építenek, amelyben 1867-ben kisebb átalakítás után elhelyezik az újraöntött, nagyobb harangot.
1867-ben a templompadlás rossz állapotáról értesülünk. 1868-ban az
egyház építési támogatást kap (400 forintot a Vallás és Közoktatási Minisztériumtól), majd 1869-ben a gyülekezet hitelt vesz fel az építkezés befejezésére. 1871-ben kisebb javítások történnek. 1876-ból ismét kisebb-nagyobb
javításokról és meszelésről van adatunk. Rá egy évre a „méltó” belső kialakítás érdekében ismét kifestik, új úrasztalt terveznek „rácsozattal”. Ekkor merül fel a nyugati torony építésének gondolata. Az építészeti terveket csak
1888-ban kérnek rá, de pénz hiányában a torony sokáig nem épül meg. Végül Kóczán György helyi birtokos 1901. évi adománya teremti meg az alapot az építkezéshez. 1904-ben, pályázat útján Kladek János kassai építész
terveit valósítják meg. Az építési dátum a torony előcsarnokának homlokzatán, az oromzatban is olvasható. Ugyanebben az évben javítják, festik a
templom belső falát, ekkor készülnek a ma is meglévő vaskeretes ablakok, a
két üveges belső csapóajtó és deszkapadozat az ülőpadok alá.
A század elején a templom új berendezési tárgyakkal gazdagodik. A nagyméretű keresztelőtál tartó vésett felirata szerint: „Emlékül özv. Bánrévei
6 Kovács, 1987. 55.
7 Molnár 1935, 196–197. ill. Soós, 1985. 496.
8 Takács, 1998. 179–181. ill. erre vonatkozóan részletesen lásd a III. fejezetben.
9 Takács, 1998. 181.
10 Takács, 1998. 181. és 265.
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Ferenczné szül: Palkó Zsóﬁa 1900” adománya, a márvány úrasztal „az ongai
nők adománya 1904”, az orgona 1906-ban készült, ismét Kóczán György
adományából, a pécsi „Angster (?) József és ﬁa” cégnél. 1907-ben már csak
a templomkert rendezése van hátra,
ekkor ültetnek akácfákat.
1944-ben a templomtorony találatot kapott. Korábbi kialakítását archív
fotóról ismerjük. 1945-ben az orosz
katonaság használta a templomot. Berendezése – az úrasztal, keresztelőtál
tartó és a keleti karzat orgonája kivételével – ekkor megsemmisült. A helyreállítás dátuma, 1948, a toronyhomlokzaton olvasható. A felújítás csak a legszükségesebbekre korlátozódott, így
a tető néhány gerendáján ma is láthatóak a találat okozta sérülések. A tornyot ideiglenesen lefedték, és mai formájában csak 1960-ban építették újjá:
kisebb magassággal és a homlokzaA templom nyugat felől
ti tagolóelemek leegyszerűsítésével.
(Fotó: Koppány–Simon)
(Felső szakaszát a második szint ablakával, a fölötte lévő körablakkal, koronázópárkánnyal és kakasos gombbal ellátott toronysisakkal nem állították vissza. Elmaradt a sarkokat kísérő
falsávok szintenként lábazattal és fejezettel való ellátása, az első szint felett
egy konzolsorra támaszkodó nagyobb kiülésű osztópárkány, a következő
ablak könyöklője alatt húzódó keskenyebb párkány, illetve az általuk közrezárt mezőben toronyoldalanként egy-egy mélyített, fekvő téglány mező,
az egykori körablak fölött a sarokpilaszterekkel induló félköríves vakív.) Az
1960-as években kapta a templom mai homlokzati vakolatát.
Állapotfelmérés 2003-ban
Az egyhajós, homlokzati-tornyos templom a Rákóczi út felett emelkedő enyhe magaslaton áll. Kosáríves alapú szentélye keletelt, így a templom
11 Kováts, 1942. 492. Lásd a 72. Oldalon.
12 Várady, 1989. 233–234. ill. Takács, 1998. 269–270.
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tengelye eltér az utca beépítésétől. A toronyból nyíló bejárat előtt nyitott
előépítmény, a déli bejárat előtt előcsarnok található.
A hajón és a szentélyen azonos magasságban alacsony, cementes lábazat
fut körbe. Az épület körben nagy magasságig erősen felvizesedett, a vakolat
több helyen mállik. Az északi és déli homlokzat azonos tagolású: lizénákkal
szorosan közrefogott két-két tágas, félköríves ablak nyílik. Az ablakokat
körben szalagkeret keretezi, fent zárókő-motívummal. A nyugati sarkon
és a szentély határán lizéna húzódik. A szentély dísztelen, egy hasonló ablak nyílik rajta. A koronázópárkány alatt a lizénák alatt is átfutó keskeny
vízszintes szalag fut
körbe. A hajó nyugati homlokzatán, a
torony mellett egyegy vakablak látható, tagolásuk a többinél gazdagabb: proﬁlos könyöklőpárkányáról tagolatlan hasábos zárkő indul,
ezt a homlokoldalon
guttákkal díszített fejezet és arról induló
Ásatás a templomban 2003-ban
proﬁlos félkörív zár(Fotó: OHC. II. Balra: Koppány András régész)
ja. A toronytesten a
hajónak megfelelő koronázópárkány alatt egy másik proﬁlált párkány is húzódik, a kettő közt a homlokoldalon 1904-es építési feliratot tartalmazó tábla található. A nyugati előépítmény két hasábos pillérre és azonos tagolású falpillérre támaszkodik, ezek lábazata terméskő burkolatú. A pillér felett kétrészes párkány csak oldalt őrződött meg, alacsony timpanonnal zárt
homlokoldala tagolatlan sík, közepén 1948-as felújításra vonatkozó felirattal. A déli előcsarnok sarkait a nyugatiéhoz hasonló részletformákkal alakított pilaszterek szegélyezik, felette kétrészes párkány fut körbe, timpanonos
sátortető támaszkodik rá.
A hajó nyeregtetője bádog fedésű. A fafödém erősen kiromlott, nagyméretű gépi tégla falkoronára támaszkodik. A fedélszék szerkezete a XIX. század
közepéről származik, gerendái korhadtak, háborús találat nyomait viselik. A
tető lécezése újabb. A tetőtérben korábbi födémformára utaló nyomok nem
láthatók. A torony anyaga nagyméretű törtkő és nagyméretű gépi tégla vegyesen. A torony deszka járószintjei életveszélyes állapotban vannak.
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Az épületnek egyetlen látható középkori eredetű eleme a déli homlokzaton a nyugatról első lizénát vágó, alacsony, csúcsíves, egyszerű élszedéses
nyíláskeret. A nyílás befalazásának felületén dísztelen, fehérre meszelt tábla található (hasonló a nyugati homlokzat két építési feliratot tartalmazó
táblájára).
A belső teret diadalív nem tagolja, stukatúros síkmennyezete fehérre meszelt. A korábbi padlóra fektetett deszkapallós burkolat igénytelen, állapota
rossz. Keleten és nyugaton kőoszlopokra támaszkodó, falazott mellvéddel
ellátott, azonos részletformákkal alakított karzat áll. Az oszlopok lábazattal – a jelenlegi padlószint felett – nem rendelkeznek. Fejezetük toszkán
jellegű, tagolatlan fedőlemezzel. A karzat középső íve félköríves, a szélsők
kosárívesek, és az oldalfalon konzolról indulnak, mint ahogy a karzatalj
élkeresztboltozata is. A mellvéd homlokoldalán az íveket bemetszéssel tagolt zárókő motívumos szalagkeret kíséri, a nyugati karzat járószintjének
magasságában párkány húzódik – a keleti karzaton a szintviszonyok eltérőek –, felette az íveknek megfelelő arányú hornyolt sarkú táblák vannak.
A hajó közepén úrasztal áll, a déli fal melletti szószék előtt keresztelőmedence-tartó állvány. A keleti karzaton található a századfordulós orgona.
Az említett tárgyakon kívül a templomnak más értékes berendezési tárgya
nincs, a sötétbarnára pácolt, jellegtelen, és mára anyagában is megromlott
padok és szószék 1945-ben készültek.
A belső és külső falfelületeken a tagozatok színezésén kívül más festés
nem látható. Az ablakokban részben még (pl. déli előcsarnok) a századfordulós színes üveg található.
Régészeti feltárás
A régészeti feltárás kizárólag a templom épületének részleteire koncentráltan történt. A külső árkok kialakításakor arra törekedtünk, hogy a középkori templom körüli temetőbe ne ássunk bele.

13 A kutatásban Éder Katalin régész és Tábori András rajzoló volt segítségünkre. Köszönet illeti
Csomós László lelkész urat és családját önzetlen segítségükért.
14 Egy általános műemléki templomkutatás során ritkán nyílik lehetőség a temető feltárására is, hiszen ezek a kutatások elsősorban a templom épületének helyreállításához szolgálnak tudományos háttéranyagul. Szinte minden esetben az anyagi fedezet is csak az épületkutatásra elegendő.
Ezen feltételek ismeretében szakmai felelőtlenség lenne beleásni úgy egy középkori temetőbe,
hogy annak legfeljebb csak tört részét tárjuk fel. Ugyanakkor a legtöbb általunk kutatott templom olyan beépített építészeti környezetben áll, ahol a temető minél teljesebb feltárása ﬁzikailag
már lehetetlen.

16

A      

A falkutatás során előkerült középkori templom hajója közel négyzetes
alaprajzú, élszedett gótikus kapuja in
situ. Küszöbét kiszedték, belül e küszöbvonal alatt előkerült a középkori
habarcsba ágyazott kő járószint töredéke az I/1. szelvényben. A déli kapu
előtt, a küszöbvonal szintjén, járószint
réteg volt megﬁgyelhető.
A középkori templom diadalíve a jelenlegi, újkori déli oldalbejárat középvonalában helyezkedett el. A hajó keleti
oldalfalának alapozását, mintegy a diadalív alapjaként az alapozási szinten a
déli faltól az északiig egybefüggően alakították ki. A szentély oldalfalainak vonala, illetve a falkiszedési árok alapján a
szentély szélessége pontosan meghatározható, záródása azonban nem.
Az előkerült gótikus kapu 2003-ban
A középkori templomhoz keskeny,
(Fotó: OHC. II.)
faszerkezetes nyugati karzat tartozott
bevilágító ablakkal. A karzat gerendafészkeit a déli kaputól nyugat felé,
mind a déli, mind a nyugati falon megtaláltuk.
A templom első periódusához torony nem tartozott. Az északi fal nyugati harmadán felfestett medalionba foglalt felszentelési keresztet festettek.
A déli homlokzaton a kutatás két nagyobb méretű, késő
gótikus ablakot tárt
fel. Az ablakszerkezetek szárkövének
legalsó része és a
NY-i ablak könyöklőjének kis töredéke A szentély visszabontott falának falkiszedési árka a metmaradt csak fenn, a
szetfalban, balra a diadalív alatt végigfutó falszakasz
felsőbb faragványrémaradványa
(Fotó: Koppány–Simon)
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A korábbi faszerkezetes
karzat gerendafészkei
a karzaton
(Fotó: Koppány–Simon)

Felszentelési kereszt
(Fotó: Koppány–Simon)

A déli fal nézete a feltárt
középkori részletekkel
(Fotó: Koppány–Simon)
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Az elpusztult későgótikus ablak, felette a
másodlagosan kialakított kisméretű ablak nyugati kávája (Fotó: Koppány–Simon)

A kibontott későgótikus ablak
maradványa

A déli kapu nyugati fele

A délnyugati hajósarok nyugat felől

(Fotó: Koppány–Simon)

(Fotó: Koppány–Simon)

(Fotó: Koppány–Simon)
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A templom déli falának nyugati fele, az egykori középkori templomfal maradványaival

szek a templom egyik pusztulásakor kerültek el helyükről. A kőfaragványok
– akárcsak a csúcsí-ves ajtó – formai jellegükben késő gótikusak. A falszövet részletes vizsgálata alapján pedig a kapuhoz hasonlóan a két nagyméretű ablak is in situ elhelyezkedésűnek tűnik.
A későbbi középkori tornyot a nyugati hajófal közepének megbontásával
alakították ki. A nyugati fal középső szakasza elválik a középkori falazattól,
láthatóan utólag törték bele. Ugyanakkor a II. szelvényben világosan láthatóvá vált, hogy az utólag betört fal alapozását ráültetik a középkori alapozásra. A nyugati hajófal középső szakasza nemcsak elválik a DNY-i és ÉNY-i hajósaroktól, hanem egyben csorbázatként is megjelenik, ez utóbbi utal a később épített toronyra.
Az említett gótikus ablakokat beszűkítették, ugyanakkor a belső teret újravakolták és meszelték. Ekkor fedték el az északi fal felszentelési keresztjét
is. Az ablakok beszűkítéskor a korábbi nyugati gótikus ablak nyugati szárának vonalában alakítottak ki ablakot úgy, hogy a bentmaradt szárkődarab
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felső végének nagyoltan faragott síkjára törtkőből kávát képeztek, és a káva
mögé egy egyszerű hasáb alakúra faragott követ helyeztek, mintegy az ablak belső kereteként. Mind a törtkőfalazatra, mind a kőre vöröses habarcs
és fehér meszelés került. A vöröses habarcs megegyezik azzal a habarccsal,

A déli fal részlete a későgótikus ablakok és beszűkítésük maradványával

amely a felszentelési keresztet is fedi. Ez utóbbi egyszerűbb ablaknak csak a
nyugati fele maradt fenn, mivel a középkori templom végső pusztulásakor
az ettől Kelet felé eső pusztulási szint koronája mindenütt alacsonyabban
helyezkedik el, mint e legutolsó ablakocska könyöklőszintje.
A gótikus ablakok átépítése, beszűkítése feltehetően valamiféle pusztulással is összeköthető, mivel nehezen elképzelhető, hogy az ép, gazdagon tagolt nyílásokat egyszerűen lerombolják egy archaikusabb forma kedvéért.
Tudjuk, hogy 1588-ban támadás éri a falut, és jelentős a pusztulás. Majd
a XVII. század végére elnéptelenedik a település. Ugyanakkor az is ismert,
hogy a XVI. század első felében protestáns hitre tér a falu, és ez nyilván a
templombelső átfestését – a felszentelési kereszt eltüntetését – jelentheti.
Következtetések
Mindezek alapján a templom építését a XV. század elejére tehetjük. Ez a
négyzetes hajójú, délen két nagyméretű ablakkal épített templom pusztul
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el 1588-ban a török támadáskor. Az újjáépítést követően egy egyszerűbb,
archaikusabbnak tűnő homlokzat épült az említett keskeny ablakkal, amely
épület a falu XVII. századvégi elnéptelenedésekor pusztulhat el ismét.
A pápai tizedjegyzék XIV. századi adata arra utal, hogy ekkor már állt
templom a faluban, így hangsúlyosan felmerül a kérdés, a kutatott templom legalábbis részleteiben nem tartalmazza e korai templomot. A falkutatás
megﬁgyelései alapján a nagyméretű gótikus ablakok szervesen illeszkednek környezetük falszövetébe. A kőkeretek és a
környező falszakasz
habarcsozása ugyanaz, semmi sem utal
Feltárás a déli homlokzati oldalnál 2003-ban
utólagos faláttörésre.
(Fotó: OHC. II.)
Az ablakok mérete és
a faragványok formai megjelenése is kizárja a korai datálást. Mindezek ellenére teljeséggel a jelen kutatás alapján nem zárhatjuk ki, hogy a korábbi
templom a jelenlegi szerves előzménye.
A XVII. században ismételten romos állapotba került templomot az
1700-as évek közepén építették újjá a meglévő középkori falak egy részét
felhasználva, a középkori templom hajójának alaprajzát változatlanul hagyva. A torony igen rossz állapotú lehetett, mivel nem építették újjá. Bontása során meghagyták határoló falának a nyugati falban levő maradványát.
A templom 1904-ig torony nélkül áll. A szentélyt is lebontották, helyén kelet felé bővítve a templomot egy téglány alakú, enyhén íves keleti végfalú
épületet alakítottak ki. A nyugati templomtérben a középkori karzat vonala felett, annál szélesebben új faszerkezetes karzatot építettek. Az ablakok
a mai, későbbi nagyméretű nyílások helyén nyílhattak, erre utaló építészeti
részlet azonban a jelen kutatás során nem került elő.
15 Takács, 1998. 47.
16 A környező pusztafalvak/faluhelyek kutatása, illetve a református templom környezetében fekvő telkek bejárása/kutatása segíthetne eldönteni, vajon a XIV. századi település a jelenlegi templom környezetében terült-e el, és nem kell-e a XIII–XIV. századi Ongát a tágabb környezetben,
de másutt lokalizálni.
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Az így kialakított templom a XIX. század elején leégett. Az égésnyomok
szinte minden belső és külső szelvényben előkerültek. A templomnak a
mai járószint alatt mintegy 55 cm-re párnafákon nyugvó padlózata volt,
amelynek maradványa az I/1-es árok keleti metszetfalában jól látható. Az
1822-es tűzvész után épült meg a két ma is álló karzat és a déli előépítmény.
A karzat építésekor
ajtót alakítanak ki a
nyugati
hajófalon.
Erre utal, hogy a középkori falazaton jól
kivehető a két nyugati karzatpillér és a
toronyba vezető átjáró sarkának átrakása. A templom ekkor rózsaszínes sárgás homlokzati festést kap. A nyugati
Az 1822-ben leégett padló csíkja gerendanyommal
hajófalon az említett
és a padló homokos alapozása a metszetfalban
ajtón kívül ekkor ké(Fotó: Koppány–Simon)
szül a két vakablak,
és a mai torony vonalában feltehetően két lizéna is tagolja a homlokzatot,
legalábbis erre utalnak a rózsaszínes sárgás vakolat kifelé forduló töredékei. A hajó oldalfalain a jelenlegi ablakokat is ekkor alakítják ki.
Ebben az időben különálló, faszerkezetes harangtorony tartozott a templomhoz.
Végül Kladek János kassai építész tervei alapján 1904-ben felépült a torony, és módosították az épület külső architektúráját is. A torony igen jelentős méretű, és mélységű alapozást kap, amely rombol minden, a korábbi
toronyra utaló nyomot. Az 1904. április 29-i jegyzőkönyvi bejegyzés szerint a torony építésekor: „a meglévő fal és fundamentum teljesen szétbontandó”. Eszerint ezen a helyen még a középkori torony falmaradványaira
bukkanhattak.
A második világháborúban a karcsú torony felső része megsemmisült.
Az újjáépített toronyrész a XX. század második feléből származik, az épület utolsó periódusát jelenti.

17 A templom periodizációs rajzát lásd a színes oldalon.
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II. A reformáció az Onga környéki
középkori falvakban
A kezdetek
Magyarországon a XVI. század közepe táján lényegében győzött a reformáció, bár a három részre szakadt ország két keresztény uralkodója közül egyik
sem állt a reformáció oldalán. Gyors előretörésének okait abban kell keresnünk,
hogy Luther reformációja Magyarország szellemi és egyházi életében kellően
elő volt készítve, és hogy az ország népe Luther által megfogalmazott evangéliumi igazságokat a törökkel vívott szörnyű harcban belső segítségnek érezte.
Magyarország a XV. században szorosabb és sokoldalúbb kapcsolatban
állt Európa többi részével, mint később az újkorban. Az országon át kelet
felé vivő gazdasági útvonalak csak a XVI. században, a törökök előrenyomulásával zárultak le. Ezzel szemben a XV. században Magyarország kulturális
kapcsolatai Európával még rendkívül szorosak. Évente sok diákunk iratkozott be az olasz egyetemekre vagy a Sorbonne-ra, de legalább a közelebbi bécsi, prágai vagy krakkói egyetemekre. Egyedül 1458–1490 között Krakkóban
1263, Bécsben 951 és Padovában 66 magyar diák tanult.
Nem csak a magyarországi kereskedők és egyházi személyek, diákok és
diplomaták tértek vissza új eszmékkel hazájukba. Magyarország az egész középkorban olyan ország volt, ahol szívesen telepedtek le külföldiek. Nyugatés Észak-Magyarországon, valamint Erdélyben számos német város, továbbá francia és olasz kézművesek, a Felvidéken pedig csehek és morvák éltek,
akik először Jan Zsiska katonáiként jöttek az országba, majd később békésen
letelepedtek. Ezen idegen eredetű lakosok is gondoskodtak a külfölddel való
széles körű kapcsolatokról. Így nem csoda, hogy a középkori egyházi megújulási törekvések, mindenekelőtt a husziták eszméi gyorsan behatoltak Magyarországra és élénk visszhangra találtak. Végül a reformációt előkészítő
tényezők között nem szabad ﬁgyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a
magyar kereszténység akkoriban, akárcsak ma, közvetlen határos volt a keleti ortodoxiával, és ezért egy Rómától független kereszténység lehetősége sem
volt teljesen idegen a magyarságtól.1
1 Burcsay, 1985. 13.
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Alsózsolca
A község Felsőzsolca testvértelepülése. Egy időben jöttek létre, évszázadokon
át történelmi fejlődésük is azonos úton haladt. A név első eleme, az Al szótag
arra utal, hogy a folyó (Sajó) alsóbb szakaszán lévő településről van szó.
A falu a diósgyőri uradalom része volt. A XV. században a két Zsolca múltja különvált. A Bánfalvi Bárius, majd az Ibrányi családé lett a község, 1668-tól
a Vay család kezébe került a település. A Vay család számos kiemelkedő politikust, férﬁt, tudóst, művészt adott a nemzetnek. A család révén fordult meg
Alsózsolcán Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc és Lévay József.
A Szent Miklós tiszteletére szentelt alsózsolcai egyháznak 1332-ből maradt fenn első írásos emléke.2
1578-ból származik Miskolczi Barancz Máténak, az első ismert alsózsolcai
prédikátornak a dézsmaszedőknek adott nyugtája.3
Református prédikátorok a XVII. században: 1607-ben Rácz Péter, 1621ben Szepsy Albert, 1622-ben Zent Margitay János, 1625-ben Keresztes Mihály,
1627-ben Briznobanai András, 1638-ban Szikszo Ujfalusi Péter, 1647-ben Banyai János.4 1621–1638 között Jakab nevű prédikátora is volt a falunak.5
A református egyház 1640-ben történt egyházlátogatásakor a prédikátor
Szikszó Újfalusi Péter volt. A zsolcai anyaegyház leányegyházai ekkor Nolaj
és Lád voltak. Alsózsolca népe a következőket biztosította prédikátora számára: „Hat egész hold szántóföld mindegyik nyomásra, melyet a megye tartozik megszántani, bevetni a prédikátor búzájával, és beboronálni. Minden
ágytól negyven pénz.6 Minden külön kenyeres, vagy jobbágy vagy zsellér, egyegy miskolci szapu búzával tartozik adni. Esketéstől 12 dénár. Kereszteléstől
tyúk, kenyér, komapénz. Temetéstől, ha énekel 12 dénár. Ha prédikál 1 forint. A zsellérek tartoznak egy-egy napi munkával. Minden marhás ember
egy-egy szekér fával tartozik. Vagyon egy erdő a papsághoz, Pap erdeje. Darab rétet jóakaratukból egy kaszálásra szoktak adni a prédikátornak. Albert
Prédikátornak, Jakab Prédikátornak is megadták. Özvegyasszony, ki guzsalyával keresi kenyerét, 3 sing vásznat ad. Decimából octava jár.”7
A XVII. század második felének zavaros évei tettek arról, hogy a templom végleg rommá legyen. 1692 nyarán jegyezték fel „Under Socza” hely2 Györﬀy, 1963. I. 818.
3 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. 361. tekercs.
4 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. 372., 377., 378., 379., 380. és 381. tekercsek.
5 S. R. K. L. Kgg. II. 6. 235. o.
6 Azaz negyven dénár.
7 S. R. K. L. Kgg. II. 6. 235. o. Az octava annyit jelent, hogy az egyházi tized egy nyolcada a prédikátort személyesen illette meg.
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ségben: van egy romos templom, amely
körülbelül 17 éve romosan áll, itt egy kálvinista vallású prédikátor lakik.
A XVIII. század elején az itt birtokos
református Vay család próbálkozott a
templom helyreállításával, de állandóan
a katolikus püspök és a király ellenállásába ütközött. Sem 1729-ben, sem 1736ban nem sikerült a templom reparálása,
ezért közvetlenül kastélyuk mellett egy
fából ácsolt templomot emeltek, amely
az 1770-es évekre ment tönkre. Az újabb
építési huzavona 1782-ben kezdődött,
aminek eredménye a romos középkori
templom lebontása, és ennek építőanyaga segítségével egy tágas, copf stílusú református templom építése lett.8
Arnót
A falu Árpád-kori eredetű, első írásos
Az alsózsolcai
emléke 1230-ból származik. Első ismert
református templom 2001-ben
birtokosai az Ákos nemzetségből kerül(Fotó: OKE)
tek ki. Templomát a pápai tizedjegyzékek
1331–1335 között nem említik, tehát ekkor még nem létezett. 1420-ban viszont állt már itt egy Szent Márton hitvalló tiszteletére szentelt egyház, körülötte temetővel.
A falu 1335–1420 között épült templomának helyét nem lehet egyértelműen meghatározni. Az egyik verzió szerint 1721-ben az egykori templomnak a romjai még láthatóak voltak, itt építették fel az evangélikusok fatemplomát. 1779-ben ugyanitt építették fel a ma is fennálló kőtemplomukat.9 Eszerint az egykori templom és körülötte a temető a mai falu közepe
táján a főutcán volt. A másik elképzelés a középkori templom helyét tekintve inkább hihetőnek tűnik. Eszerint a falu temploma a mai település északi részén elhelyezkedő temetőben volt. Ezt látszik igazolni az a XVIII. századi térkép, amelyen a temetőben ez a felirat található: „A temető melyben
az arnóti templom állt.”
8 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 506. 1786/fs. IV. 63. (Fordította Gyulai Éva.)
9 B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Arnót. ev. egyház.
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A török 1554-ben pusztította el a falut, majd az ismétlődő pogány támadások a Rákóczi család birtokába kerülő Arnótot a XVII. század közepére
teljesen elnéptelenítették, maradék lakosai Miskolcra költöztek. 1670-ben
azt jegyezték fel, hogy Arnót több mint 34 esztendeje elpusztult, lakosai
azóta Miskolcon laknak, ott kaptak házhelyeket.10
A XVIII. század elejéig a település teljesen elhagyottan állt. 1706-ban már
lakták néhányan, mert lakosait a fuvar és beszállásolás terhe alól felmentik.11 Szervezett újratelepítése – az új tulajdonos, Szirmai István jóvoltából
– 1720 körül történt szlovák nemzetiségű – leginkább Sáros megyei – lakosokkal, akik 1705-ben már felállították evangélikus gyülekezetüket.12
Arnót református egyháza a koraújkorban Felsőzsolca leányegyháza volt.
1600 körül a ﬁliából a lelkész a következő jövedelmeket nyerte: „Aki önmaga
ekéjével szánt, egy kereszt búzát ad. Akinek két ökre vagyon, szintén annyit
ad. A zsellér, kinek szántó marhája nincsen, nyolc kéve búzát ad. Garaspénz
jár minden külön kenyeren lévő embertől 5 dénár. Minden nyomásban egyegy kötel szántóföld vagyon a prédikátornak. Halott temetéstől 12 dénár, kereszteléstől tyúk, kenyér, komapénz, esketéstől 12 dénár jár.”13
1577-ben Kinisi Lőrinc, 1582–1583-ban Lévai János, 1598-ban Futaki Ambrus, 1599-ben Hartyányi János, 1606-ban Szepsi Albert, 1622, 1624 és 1626ban Keresztesi Mihály, 1627-ben Vadászi Márton voltak a prédikátorok.14
Arnót 1746-ban római katolikus szempontból a miskolci plébánia, görög katolikus szempontból Sajópálfala leányegyháza. Lakói elmagyarosodó
szlovákok, akik közül katolikus 13 ház, görög katolikus 17, lutheránus 37 és
kálvinista 3 ház. A lutheránusok imaháza fából van, lelkészük Berai János,
iskolamesterük Brezáni János.15
1769-ben jegyezték fel, hogy itt egy 60 éve fából épített evangélikus imaház áll, de jelenleg összedőlőben van. Mellette külön fa harangláb áll. A lutheránus pap Orfanides János, iskolamester Berák Sámuel. A lakosság szlovák anyanyelvű. A vallás megoszlása a település lakói közt a következő: római katolikus 151, görög katolikus 132, lutheránus 271, református 4, míg
zsidó 4 személy.16
Az arnóti evangélikusok 1773 októberében előterjesztett felségfolyamodványukban előadták, hogy templomuk igen kicsi, fából épült, sárból
10 B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Arnót 1670.
11 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/a. XV. 44. o.
12 Molnár, 1999. 97–98.
13 Dienes, 2001a. 135.
14 Bodnár, 2003. 611.
15 F. L. E. 1746. évi egyházlátogatás jkv. raksz. 3415. 123–124. o.
16 F. L. E. 1769. évi egyházlátogatási jkv. raksz. 3418. 152. o.
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tapasztott, zsindelytetős, a régiségtől már összedől, csak támasztókarók
tartják. Új templom építésére kértek
engedélyt, amely már szilárd anyagból készülne, hossza 9-, szélessége 6
öl lenne. A helytartótanács utasította
Borsod megyét, hogy egy küldöttséggel a helyszínen vizsgáltassa ki a kérelemben előadottak valóságtartalmát. Azonban a bizottság az idetartozó ﬁliák számát, a messzi vidékről
e templomba járók számát csak hozzávetőlegesen jelentette be. Ezért az
arnóti evangélikusok 1774. évi újabb
kérelmükben azt jelentették, hogy az
arnóti evangélikus egyházhoz tartozó ﬁliák száma Borsod megyében 36,
Zemplénben 3, Abaújban 2, az ide
tartozó lelkek száma pedig összesen
2509. Erre való tekintettel még nagyobb templom építésére kértek engedélyt. Ennek terjedelmét 10 x 6,5 ölre
tervezték.
A miskolci esperesplébános nem tudott adatokat szolgáltatni arról, hogy
mióta van e helyen evangélikus nyilvános templomi vallásgyakorlat, csak
annyit tudott kipuhatolni, hogy Arnót
az 1656. és 1664. években lakatlan
puszta prédium volt. Javasolta az engedély megadását. Erre az uralkodó,
Mária Terézia, különös kegyelemből
engedélyezte a kért építkezést.17
Az új templom Radvánszky Ferenc
földesúr hathatós segítségével végül
1779-re készült el.18
17 F. L. E. Archivum Vetus. nr. 685.
18 Molnár, 1999. 115–122.
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Az arnóti evangélikus templom tetőszerkezetének tervrajza 1773-ból
(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. II. 229.)
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Csanálos
Csanálos a Csanálosi család ősi fészke volt a Hernád partján. A XV. században még Abaújhoz tartozott Chanalos néven. E században a Czudar
család is a falu birtokosa volt. 1444-ben ők adják zálogba a települést a
Rozgonyiaknak. 1550-ben a Gradeki Horváth–Stausick Márk kapott rá királyi adományt. 1598-ban Horváth György a földesura. A török 1567-ben
a falut elpusztította, de az újranépesült. A törökök az időközben Zemplén vármegye részévé váló települést 1630 és 1645 között ismét kirabolták.
1649-es tanúvallomások szerint a csanálosiak az egyre nagyobb rájuk nehezedő terhek miatt otthagyták a falujukat, az pusztává vált.19
A reformáció kezdetei itt is hasonlóan alakultak, mint más környező településeken.
Letenyei Ambrus prédikátor jövedelmei 1603-ban a következők voltak:
„Minden házas ember egy-egy köböl búzát vagy kalongyát, egy-egy köböl tavaszt, melynek negyed része az iskolamestert illeti, mikor iskolamester vagyon, azaz egy szapu búza és egy szapu tavasz. Egy rét, Pap rétének hívják,
az újfalusi határban. Szántóföldet
annyit adtak, amennyivel megelégszik. A tizedből octava járt. A malomból sabbathale egy nap, egy éjjel. Kereszteléstől tyúk, kenyér, komapénz.”20
1603-ban Csipes János úr, nemzetes
Horváth Márk tiszttartója Csanálos
faluban, Isten iránti hálából ajándékozott egy arannyal és az alján kővel ékesített ezüst kelyhet az egyház
örökös használatára. Hoporty a ﬁliája
volt ekkor Csanálosnak. 21
Csanálos pecsétnyomata
1665-ben működik még itt az
az 1820-as évekből
egyház és fennáll a település is, de
(Közli: Takács, 2001. 79.)
a század utólsó évtizedeiben elhagyottá válik a falu. Az utóbbi évben lezajlott egyházlátogatás megemlíti a
Csipes János által adományozott kelyhet, mely mintegy nyolc tallért nyom,
és a fenekén veres kő vagyon.22
19 Takács, 2001. 172.
20 Sabbathale az őrletésért járó adó.
21 Dienes, 2001a. 136.
22 Dienes, 2003. 64.
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A XVIII. század elején a pusztává lett falu újranépesült. Ekkor már népes
református gyülekezettel rendelkezett. Jelentős számú evangélikus lakója is
volt Csanálosnak. Az evangélikus egyház története 1717-re nyúlik vissza,
ekkor érkezett 14 evangélikus család Gömör megyéből a faluba. Az önálló csanálosi református eklézsia felállítására 1813-ban került sor. A XVIII.
században a községben sok anabaptista is élt, akik 1760-ban a római katolikus hitre tértek át.23
Felsőzsolca
Első említése 1281-ben a Miskolc határát tisztázó oklevélben fordul elő,
mint Zsolca.
A török időkbeni mértéktelen adóztatás, hadjárás oda vezetett, hogy a
XVII. században a lakosok kénytelenek voltak Arnóthoz hasonlóan elhagyni falujukat. 1657-ben a település már pusztán állt.24 A jobbágyok egy része
Miskolcra költözött.25
Az 1720-as években telepítettek ide szlovákokat, akik 1731-ben már
adócsökkentést kértek.26 Az újratelepült falu a középkori faluhelytől délre,
a Miskolcról Alsózsolcára vezető út mentén épült föl.
1332-ben Szent Mihály tiszteletére szentelt egyház állt itt, mely 1334–35ben is szerepelt a pápai tizedjegyzékekben.27 Az itt ásatást folytató Simonyi
Erika régész szerint a félköríves szentélyzáródású templom a XII. században vagy a XII–XIII. század fordulóján épült.28
1582-től bizonyítottan református lelkész működött a településen.29
1746-ban az egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falun kívül Szikszó
felé még megvoltak a kockakövekből épített régi templom romjai és a temető a templom körül.30 Dőry András 1785-ben bontatta le teljesen a romokat.31
A középkori temetőt és templomhelyet 1991-ben találták meg Felsőzsolca
Nagyszilvás nevű részén. Régészeti ásatására 1999–2001 között került sor,
amely feltárta a templomot és a körötte lévő temetőt.
23 Takács, 2001. 172.
24 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. I. 167.
25 MOL. U. et C. E. 157. fasc. 25. nr. 49.
26 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. III. I. 1380.
27 Györﬀy, 1963. I. 818.
28 Simonyi, 2004. 167.
29 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Dec. 1582.
30 F. L. E. AV. 4212. raksz. 118. o.
31 F. L. E. AV. 4212. raksz. 118. o.
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Gesztely
A történelmi Zemplén vármegye Harangodi síkjának délnyugati sarkában, a Hernád folyó mindkét partján fekszik a szláv nevű Gesztely. A település első írásos feljegyzése 1219-ből maradt fenn. 1268-ban Drug (Dorog)
ﬁa, Sándor szabolcsi főispán birtokába került. A XIV. században a falu két
részből állt, Al- és Fel- Gesztelyből, s mindkettő az egri káptalan tulajdonában volt. A XV. században több család is (Drugeth, Orosz, Daróczi, Hangácsi és Gesztelyi) a falu birtokosa volt. 1560-ban a Rákócziaké lett a település, melyet a török 1566-ban felégetett. A falu mezőváros lett, majd 1607ben hajdútelep. A lakosok Ongához hasonlóan sokáig állattenyésztésből és
sókereskedelemből éltek.32
A református tanok itt is a XVI. század közepétől jelentkeztek. Középkori eredetű temploma ekkor az új hitet vallók kezébe került. A reformált vallásról viszonylag keveset tudunk ebből a községből is, de a szomszédos Kak
falu már a XVI. század végén Gesztely ﬁliája volt.
Az 1600. év körül Miskolci Oszvald gesztelyi prédikátor jövedelmei a
következők voltak: minden ekés ember egy-egy délig való szántással tartozott. Mikor szántani mentek, a prédikátor déli ebédre kenyérrel, túróval,
és amivel lehetett el kellett lássa őket. Mikor hazajöttek a szántásból, ismét
tartozott étellel s borral jól tartani őket képessége szerint. Minden szántó
ember a családjából személy szerint egy-egy kalongya búzát, tavaszi búzát
egy köblöt tartozott adni. A jövevények egy évig nem tartoztak semmivel,
de esztendő múltán úgy tartoztak, mint a lakosok. Aki pedig csépével keresi kenyerét, egy köböl búzával és tavaszival tartozott. Minden ágytól ötöt pénz járt, özvegyasszony három sing vászonnal tartozott.
Szántóföld annyi járt, amennyit kívánt és amennyivel megelégedett. Rétet
annyit adtak, amennyit egy „helyes” embernek. A tizednek a nyolcada járt.
Az itt lakos kenyeres ember mind búzából, tavaszból tizeddel tartozott. Az
úr majorságából tíz kalongya búza járt. A malomból sabbathale járt.33
Az iskolai tanító jövedelme: minden ágytól fél-fél köböl búza járt, a garasnak harmada, az ekének is harmada.34
1640 körül, Miskolci Mátyás prédikátorsága alatt hasonlóképpen tartoztak a falu lakói a lelkésznek.35
1665-ben még végeztek itt egyházlátogatást, ekkor a következő eszközök voltak az egyház kezében: két ón kanna és egy ezüst aranyozott pohár.
32 Takács, 2001. 169.
33 A szombati jövedelem.
34 Dienes, 2001a. 134.
35 Dienes, 2001a. 201.
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Egy-egy asztalra való kendő és abrosz. Egy ón tányér, és egy fehér keresztelő korsó.36
A falu a templommal együtt a XVII. század második felében elhagyottá vált.
Temploma feltehetően a mai Gesztelytől északra a Tekenyős völgyben állt.
Ennek ellentmondani látszik az, hogy az 1754-es vizitációkor kő templomot és mellette fa tornyot találnak itt a vizitorok.37
Szikszó
A település neve először IV. László
királyunk 1280-as oklevelében fordul
elő Zegzon alakban, melynek jelentése szikes völgy volt. A XV. század elejétől kisebb megszakításokkal Perényi
birtok. A reformáció idején a protestánsok birtokába került templom már
a XIV. században állt. Temploma már
az 1332. évben szerepel a pápai tizedjegyzékben. A XVI. században lőréses kőfallal erősítették meg, melyet vizesárok is védett. A reformáció során,
1548-ban Perényi Péter földesúr és
Benczédi Székely István plébános vezetésével az egész város Luther követője lett, majd az 1562. évi tarcali zsinat után az itteni protestánsok Kálvin
tanait fogadták el.38
Maga a jelentős vásárairól híres
A szikszói református templom
Szikszó, illetve a Hernád völgyén Kas2001-ben
sa irányába tartó út menti fekvése,
(Fotó: OKE)
vonzotta a török portyázókat. Ez az
útvonal a koraújkorban a hadak járásának egyik legfőbb területe volt a megyében. Az átvonuló katonaság legtöbbször szükségén felül, és ingyen vételezte be a parasztoktól a lovai és saját maga részére az élelmet.
A XVI. század második felében három jelentős török támadás irányult
Szikszó ellen, amelyek közvetlen környezetét is érintették. A nehéz idők
36 Dienes, 2003. 64.
37 Dienes, 2001b. 33.
38 Soós, 1985. 497.
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Fülek 1554-es elfoglalása után következtek. A hódoltsági terület kiszélesedett, Szikszó addigi kedvező helyzete megrendült. Ettől kezdve állandósultak a gazdag mezőváros elleni, haszonszerzésből indított török portyázások, melyek rendre az őszi betakarítások vagy az azt követő vásárok időszakában következtek be. Az első támadás 1558-ban, a második 1577-ben
történt. Az utóbbinak eseményeit szemléletesen írja le egy 1999-ben Csíkszeredán előkerült, addig nem ismert nyomtatott históriás énektöredék.39
A harmadik támadás 1588-ban érte Szikszót. Mindhárom támadás centruma, illetve a helyi lakosok védelmének bázisa a református templom volt.
Ezt az egyházi épületet a ma is fennálló lőréses védőfal és vizesárok vette
körül, így bevétele csak szabályos ostrommal volt lehetséges. A legutóbbi
csata emlékét Tardi György: „História Szikszóiensis” c. műve őrizte meg.40
1688-ban már két temploma volt a településnek, melyből az egyiket tűzvész pusztított el. 1733-ban is azt jegyezték fel, hogy az egyik templomnak
csak romjai láthatók, de van egy másik, nagyméretű templom, melyet régen a katolikusok építettek, melynek két kápolnája ekkor is fennállott, de
azt a reformátusok használták. A támpilléres, gótikus templom szép szerkezeti elemeket őriz a románkor idejéből is.41
A kornak több jeles férﬁúja származott innen. Benczédi Székely István író, szikszói Hellopaeus Bálint és Szikszai Pál prédikátorok, Szikszai
Fabricius Balázs, aki a sárospataki kollégium tanára, majd igazgatója volt.
Sziget
Az egykori Sziget falu határa teljes mértékben a szikszói határba olvadt.
Csupán földrajzi nevekben maradt fenn mára a település elnevezése: Szigetkút, Szigetpást, Szigeti kaszálók. Valamikori belterületének helyét nemrégen sikerült felderíteni.
A környékbeli falvakhoz hasonlóan a XVI. század második felében vált
reformátussá. Nem volt anyaegyház, hanem hol Szikszó, hol Aszaló leányegyháza volt. Feltehetően nem volt temploma, bár abból a tényből, hogy
prédikátora időnként itt lakott, arra következtethetünk, hogy valamiféle
imaházban folyt itt istentisztelet.
Amikor Sziget 1603-ban Aszaló ﬁliája volt, a prédikátor a következő járandóságokat kapta innen: minden házas ember egy-egy köböl búzát adott,
39 Bánﬁ, 1999. 711–726.
40 1588-ban Rákóczi Zsigmond egri várkapitány serege kemény csatában szétverte és megfutamította a pogányokat. Ez a győzelem Onga számára pusztulást hozott, mivel a menekülő törökök az
útjukba került községet felperzselték.
41 Soós, 1985. 497.
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mikor ott lakott a prédikátor. A zsellér fél köblöt. A prédikátornak mind
három nyomásban voltak szántóföldjei. A lakosok háromszor megszántották, a prédikátor búzájával bevetették. Az egyik föld az újfalusi határban,
másik a szigeti határban, a harmadik Seregélyfürdőben volt. Nyírő Balázs
és Maruska András
lelkészeknek a Kis
Szent keresztnek felét adták. Egy kilenc
rendes rét van a szikszói határban. Szőlők is vannak, egyik
Nagy Szent kereszt,
másik Kis Szent kereszt. Malomból sabbathale pénteken a
szigeti prédikátornak járt, mikor helyben lakott. Hétfőn
pedig a szikszai prédikátornak járt. KeSzigetet is említő dicajegyzék 1590-ből
reszteléstől tyúk, ke(B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. 452. doboz. 562. fol.)
nyér, komapénz, esketéstől 12 dénár. Az egyházi tized negyede (quarta) járt a lelkésznek, az
özvegyasszonyok pedig három sing vászonnal tartoztak.42
A szigeti prédikátornak Bocskai fejedelem idejében, 1606-ban gondja támadt a quarta kiﬁzetésével. Egy katolikus pap volt a tizedszedő, aki éppen
Pál lelkész házánál lakott a tized kirovásának ideje alatt. A lelkésznek azonban nem a neki járó negyedrészt, hanem csak ötödrészt akart kiadni. Ezt
Pál pap nem fogadta el, össze is rúgták a port a tizedszedővel. Pál lelkész
Bocskaihoz fordult panaszával, aki hajdúit küldte orvosolni a lelkészt ért
sérelmet. A tizedszedő csak Pál lelkész jóindulatának köszönhette testi épségét, aki egy szűrt adva neki, és egy lovat adva alája menekítette meg a támadóan fellépő hajdúk elől.43
A falu maradék lakosai a XVII. században elhagyták lakóhelyüket, és
Szikszóra költöztek.

42 Dienes, 2001a. 138.
43 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Decima 1612.
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Újfalu
A középkorban önálló, népes település volt Onga szomszédságában Újfalu. A mai Ongaújfalu területén a XV–XVI. században Ongánál nagyobb határral és jóval több portával, nagyobb népességgel rendelkezett. 1427-ben az
összeírt kapuk lajstroma szerint Újfaluban 70 portája volt a birtokosoknak.
A Perényi családnak 30, Brankovics Györgynek 40 portáját írták össze.44
Újfalu, ahogyan a korban nevezték
Szikszóújfalu templomának keletkezésére semmilyen támpontot nem találunk. Annyi bizonyos, hogy a XIV.
századot követően építették.
1600 tájékáról maradt fenn a prédikátornak járó jövedelmek összeírása. Vadászi János lelkipásztor idejében:
„Minden ekés ember egy kalongya búzát
adott a fél ekés is szintén annyit adott,
a zsellér fél köblöt. Minden nyomásra
földek vannak, azokat háromszor megszántják, a prédikátor búzájával bevetik. Vagyon egy szőlő, melyet a falubeliek megnyitnak, megmetszik, kétszer
megkapálják A harmadik kapálás költségét a prédikátor fedezi, de a befedéAz újfalui pusztatemplomról
se a falué. Egy rétje van a Szigeti határ(B.-A.-Z. M. Lt. IV. 501/c. XVII. IV. 773.)
ban, úgy mint húsz ember kaszáló. Egy
erdő, Pap erdeje. Borból, búzából, bárányból, méhből octava. Özvegyasszony
három sing vászonnal tartozik. A só jövedelemnek két része az egyházhoz volt,
a harmadik része a falué volt, melyet az úr az ispánnak adott. Kereszteléstől
tyúk, kenyér, komapénz, esketéstől 12 dénár. Halottól, ha prédikál 1 forint, ha
csak énekel 12 dénár. A tanító jövedelme: minden szántó ember fél-fél köböl
búzával, a zsellér egy szapuval tartozott. Asztala a prédikátornál volt.”45
A XVI. században a település reformátussá lett, s az itteni református
eklézsiának lett ﬁliája Onga. A török hódoltság alatt a település veszített
korábbi jelentőségéből. Amikor 1682-ben a törökök Kassa ellen vonultak,
Szikszóújfalut teljesen felégették.46
44 Kemény, 1911. 55.
45 Dienes, 2001a. 136.
46 MOL. U. et. C. E. 157. fasc. 82. nr. 38.
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Az egykori település helyét az 1990-es évek végén sikerült megtalálni a
mai Ongaújfalutól északra, a szántóföldön. A falu maradandó épületeinek,
tehát a templomnak és a kőből épült nemesi udvarháznak sem maradtak
fennálló falai. Mindössze omladékok nyomai ﬁgyelhetők meg a templom
és az ettől nem messze található nemesi ház helyén. Ezeket is inkább csak
a szakavatott szem veszi észre. A maradandó, kő építőanyag mellett a házak vörösre égett kemence tapasztásai találhatóak itt, a tömérdek korabeli
cserépedény töredék mellett. A területről több fémtárgy: balták, szekercék,
kések, vas ekepapucs, szögek, zsanérok is előkerültek. Érdekesebb darabjait képezik az itt előkerült tárgyaknak az együttesen felbukkant XVI. századi dénárok, illetve egy domborművű XV. századi bronz könyvsarok, amely
egy vallásos témájú könyv dísze volt.47
Kemely
Kemely a mai Alsózsolca külterületén elhelyezkedő határrész. Írásos forrásokban először 1275-ben szerepel Kemey, akkor dézsmája ügyében intézkedik az egri püspök. Birtokosa, Koppány nembeli Miklós 1311-ben
már falujáról Kemey-inek nevezi magát. A falu egyházát és papját már a
pápai tizedjegyzékek is megemlítik.48
A települést ekkoriban birtokosai két részre osztották, valószínűleg a falu
közepén álló templommal együtt. Felsőkemely a Miklós ﬁaié lett, akiket Lőrinc, Benedek, János néven ismerünk 1372-ből.49 A délen fekvő Alsókemelyt
még 1345 előtt Olkemey István kapta, aki szintén Koppány nembeli volt.50
1404-ben Kemey-i János ﬁa Lőrinc eladja Felsewkemey nevű öröklött birtokát a reá vonatkozó oklevelekkel, összes tartozékaival és a Szent György tiszteletére emelt kőegyházzal együtt a Pelsőci Bebek családnak.51 A Bebekek
pedig két év múlva a Hernád folyó mellett fekvő Kemey-t az őseik által emelt
gombaszegi Szűz Mária kolostornak adják.52 1427-ben Felsőkemelyen 8,
Alsókemelyen 11 porta van.53
1476-ban a gombaszögi pálosok birtokot cserélnek a szomszédos településeken, ekkor Felsőkemelyt keletről a Hernád egyik ága határolja, szántóföldjei pedig északon Puszta Onga szántóival határosak.54
47 Lásd a leletek rajzára: Takács, 1998. 41. és 47.
48 Györﬀy, 1963. 109–110.
49 MOL. Dl. 498.
50 H. M. Lt. Me. Nr. 317.
51 Mályusz, 1958. II. 3391.
52 Mályusz, 1958. II. 5006.
53 Engel, 1989. 46.
54 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XII. V. 170–177.
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1531-ben Alsó Kemey-en 5 ép és 1,5 zsellérportát, Felsew Kemejen 6 ép
és 1 zsellérportát találnak. 1552-re már mindkettő a töröknek hódolt.55 Innentől kezdve egészen a XVI. század végéig a hódoltság peremén élő kettős adóztatású falvak életét éli. Nagyobb változások ezután következnek be.
1599-től 1603-ig egyik Kemely sem adóztatható elpusztított állapota miatt.56 1604-re pedig összesen két ház áll mindkét településen. Ezt a súlyos
csapást egyik falu sem tudta kiheverni, és utoljára 1635-ben említenek az
összeírások itt lakosokat.57
Az egykor itt virágzó település már az Árpád-kortól templommal is rendelkezett. Papja és lakói – mint ahogyan birtokosa is – a XVI. század közepe után református hitre tértek. Lakosai a törökök zaklatása és az állandó
háborúk következtében megfogyatkoztak, de templomáról 1610-ből még a
Sárospatakon őrzött
első
kanonizációs
jegyzőkönyv megemlékezik, azt is feljegyezve, hogy a
templom körül gyümölcsöskertje volt a
lelkésznek.58
A XVII. század közepe táján azonban
teljesen elnéptelenedett, házai elenyésztek, egykor leégett
Kemely középkori templomának
templomának köveelőkerült maradványai 2002-ben
it a környék lakosai
(Fotó: OKE)
hordták el. 1770-ben,
de még 1864-ben is emlegetik írásos dokumentumok a templom helyét.59
Ezt 1997-ben régészek találták meg, majd az ezt követő években régészeti
feltárása is megtörtént.60

55 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Dica, Abaúj.
56 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Dica, Abaúj.
57 B.-A.-Z. M. Lt. XXXII. 7. Dica, Abaúj.
58 S. R. K Lt. Kgg. II. 6. 63. o.
59 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XII. V. 170–177, O. Sz. K. Kézirattár, fol. Hung. 1114. Zemplén m.,
Hernádnémeti.
60 Bodnár, 2002. 3.
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III. Az ongai református egyház és
templom története a reformáció
kezdeteitől a XIX. század végéig
Onga a középkor évszázadaiban1
Onga neve 1222-ben szerepel először írott forrásban. A Váradi Regesztrum
Ongára vonatkozó latin nyelvű oklevelének magyar fordítása a következőképpen hangzik: „Deda ﬁa Mihály vádolta Aba nembéli Vitált mondván, hogy ﬁa
által két és fél márka becsértékű kárt szenvedett, a bírák tudniillik az Onga faluból való Buda, Péter és Tugza előtt. Ők megvitatván a dolgot egy Zeken (Szekő)
nevű poroszló által Váradra küldték őket tűzes vas próbájára, ahol az előbb
mondott Vitálnak miután embere hordozta a vasat igazság szolgáltatott.”2
Az oklevél arról tudósít minket, hogy a fent nevezett személyek egy káreset miatt Ongáról Nagyváradra mentek, ahol egy peres ügyben tüzes vasat
hordoztak.
Onga nevét 1222-ben így írták le: Vnga. A középkorban a falu Hunga,
Wnga, Unga, Vngua és Hunka névalakban szerepel a forrásokban.3
A település neve személynévből keletkezett. 1247-ből már ismerünk Onga
(Vnga) nevű történelmi személyt. A község nevének alapjául szolgáló személynév valószínűleg a török nyelvekből származik. A legelterjedtebb felfogás szerint az ótörök ona „könnyű, mozgékony” szóból ered.4 Kevésbé elfogadott álláspont, hogy az ung vagy béka szóból származik a település elnevezése.5
Arról nem sokat tudunk, hogy a község területén hol éltek az Árpádkorban. Valószínűleg az akkori falu a Bársonyos-patak két ága közt bezárt
szigetre, a mai Ófalu területén terült el valahol a mai református templom
környékén.6 Arról sincs információnk, hogy az 1241/42-es tatárjárás mi1 Részletesen lásd: Takács, 1998. 43–60.
2 Kandra, 1889. 245. regeszta 368. o.
3 Takács, 1998. 31.
4 Kiss, 1988. II. köt. 278.
5 Pesty, 1864. O. Sz. K. Kézirattára FM/1. 3814/ 482. sz. mikroﬁlmen.
6 Kora középkori edénytöredékek előkerültek a településről (Pl. Rákóczi út 50.). A Bársonyos-patak a falut körülvevő másik ágát az 1943–45. közötti árvízvédelmi mederszabályozási munkálatok
szüntették meg. (Lásd: Takács, 1998. 40. ill. Takács, 2001. 13.)
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lyen módon érintette Ongát. A muhi csata után a tatárok végigpusztították
az országot. Valószínűleg az itt élők sem menekültek meg a mongol lovasok nyilaitól. Sokakat megölhettek, rabszíjra vethettek az ongaiak közül. Elképzelhető azonban,
hogy a Bársonyos
mocsaras árterülete menedéket, búvóhelyet nyújtott az
odamenekülőknek.
A tatárok kivonulása után IV. Béla újjáépítette az országot.
Az elpusztult falvak
egy részét új telepesek népesítették be.
A XIV. század elején,
ha Onga el is puszUngai (Ongai) Miklóst említő oklevél 1409-ből
tult, már újra lakott
(MOL. DL. 15103.)
volt. A XIV–XV. században a település a környék kisebb falvai közé tartozott, jelentősebb szerep nélkül.7
A XIII. században találkozunk először az Ongáról származó Ongai nemes családdal, akik mint birtokosok főleg a XIV–XVII. században szerepelnek oklevélben Ongán és a megyében.8
A község első birtokosai között ott találjuk a Fony családot, amelynek
kihalásával a falu 1352-ben az ónodi Czudarok birtokába ment át.9 Fony
Balázs lányai utóbb pereskedni kezdtek a Czudarokkal, de nem jártak sikerrel, mert 1416-ban Zsigmond király a Czudarokat erősítette meg birtokukban.10
A XV. század elején a Berentei családnak is volt birtokrésze a faluban. A
XV. században a jászói prépostság, majd a gombaszögi pálosok is birtokoltak javakat Ongán.11
1469-ben a Daróczy-Tibold család szerzett javakat Ongai Péter ﬁaitól,
Simontól és Gergelytől. A Daróczy családot ettől kezdve a XIX. századig
7 Takács, 1998. 43. ill. Takács, 47. és 70.
8 Csíkvári, 1939. 199. ill. Györﬀy, 1963. 126. ill. MOL. DL. 83.494. ill. Takács, 1998. 44. ill. OHC. II.
forrásai a MOL. P. 639. 6. cs. alapján.
9 Molnár, 1935. 196. ill. Anjouk. okmt. V. 542. szerk.: Kristó Gyula.
10 Csíkvári, 1939. 199.
11 Csánki, 1890. 196., 219., 220. és 233. ill. Rupp, 1872. 119–120.

III. A      …

39

ott találjuk a község birtokosai között. 1470-ben Korompai
György és neje vásárolt földet a
falu északi részén.12
1470-ben kihalt a Czudarok
ﬁága, és birtokaikat – köztük
Ongát – leányágon a Rozgonyiak nyerték el. 1523-ban Rozgonyi Kata, a család utolsó tagja Báthori Andráshoz ment feleségül, és a Rozgonyiak birtoka
a Báthori család kezére jutott.13
Onga tulajdonjogi helyzete a
XVI. században elmosódott. A
falut leginkább egytelkes nemesek élték. A település egy része
1548-ban az egri várhoz tartozott. 1564-ből Balogh Mihály,
1582-ből Ongai Boldizsár neve
ismert, mint helyi birtokos.14
A XVII. században is döntően kisnemesek lakták a falut. Az Ongai család itteni javai 1633-ban királyi adomány
Csernell György beiktatása
révén Csernel György kezébe
ongai birtokaiba 1633-ból – részlet.
kerültek.15
(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. I. I. 25/1633.)
A XVII. század utolsó harmadában Onga jelentős része a Négyessy-Szepessy család kezébe jutott.
A régi, előkelő birtokos család egyik legnevesebb tagja Szepessy Pál volt,
aki Thököly Imre híveként lett kegyvesztett a királynál. Birtokait elkonﬁskálták, az itteni ongai javai kamarai igazgatás alá kerültek, és folyamatosan
pusztultak.16 Onga az 1680-as évek első felében gyakorlatilag elnéptelenedett. 1687-ben a hűtlenség bűnébe esett néhai Szepessy Pál ongai jószágainak összeírása és felbecsülése az adott állapotban így festett: „Onga hely12 Takács, 1998. 44.
13 Csánki, 1890. 231. ill. Molnár, 1935. 196.
14 Takács, 1998. 44–46.
15 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. I. I. 25/1633. ill. Takács, 2003. 19–22.
16 MOL. U. et C. E. 156. fasc. 106. nr. 76., ill. fasc. 32. nr. 56., ill. fasc. 32. nr. 55., ill. fasc. 57. nr. 18.,
ill. fasc. 82. nr. 38. ill. Takács, 1998. 48–58. ill. Takács, 2003. 22–31.
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ségben, amelynek romjait most a szél járja át, volt egy jó állapotban lévő nemesi udvarház gyümölcstermő kertekkel; ennek puszta telkét becsüljük 50
forintra. A 216 kassai köbölnyi szántóföldek 4 forintjával kitesznek 864 forintot. A 44 szekér szénára való rétek 4 forintjával 176 forintot. Az elpusztult teljes jobbágyhelyek 75 forintot. A taxás (nemeseket) és a szabadosokat,
mivel ténylegesen nincsenek, nem becsültük fel. A vám elpusztult.”17
1696-ban Ongát, mint kuriális községet már csak nemesek lakták.18
A nemesek lakta falu jobbágyrészeiben a XVIII. század első felében kezdett benépesülni. A paraszti népesség döntő része Nógrádból érkezett Fáy
András és a Darvas család jóvoltából. A XVIII. század
első harmadában a
Négyessy-Szepessy, a
Csernel, a Máriássy,
a Daróczy, a Szirmay,
a Mocsáry, a Vattay
és a Darvas család
voltak a település nagyobb birtokosai. A
házassági kapcsolatok, az ezekhez kötődő
örökösödési
és birtok viták lezárásaként kapta meg
Ongát 1751-ben nádori adományként
Darvas József és Fáy
András.19
A Darvas régi nemesi család, amely
A Darvas kúriák a XIX. század végén
Magyarország alsó
(Fotó: Borovszky, 1896. 297.)
részeiből származott,
majd felkerült Zólyom megyébe, ahol 1614 körül szerezték meg az előnevet
adó Nagyréthe-t. A XVII–XVIII. században jórészt Nógrád megyében tűntek fel, ahol a család tagjai fontos megyei tisztségeket töltöttek be. A famí17 MOL. U. et C. E. 156. fasc. 82. nr. 38. ill. Takács, 2003. 31. ill. Takács, 1998. 58.
18 Csíkvári, 1939. 199.
19 Takács, 1998. 79–80.
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lia címere kék pajzsmezőben zöld halmon álló daru, amely egyik felemelt
lábában mint az éberség jelvénye egy kövecset tart; csőrében pedig arany
patkót mutat. Ugyanez az alak ismétlődik a pajzs fölötti sisak koronáján. A
foszlány jobbról arany-kék, balról ezüst-kék.20
A XVIII. század végén a falu három földesura Darvas József, Vattay Pál
és Balogh István volt. A XIX. század első felében a Vattay javak a Bay, majd
az Eötvös család kezébe kerültek. Balogh István halála után birtoka feleségére, majd Végh Györgyre szállt. A Darvas család birtoka is fogyni kezdett.
Puky István felesége, Darvas Anna révén vált birtokossá Ongán. A XIX.
század második felében az ő lányuk, Franciska ment férjhez Kóczán Józsefhez. A Kóczán család így jutott birtokhoz a faluban.21
A török hódoltság idején a község földrajzi fekvése folytán a különböző
seregek ütközőpontja volt. A falu lakóit hol a királyi csapatok, hol a törökök
sarcolták meg. A hódoltság korában sok embert fűztek rabszíjra Ongáról.
A döntően nemesek által lakott falu 1578-tól már adót ﬁzetett a töröknek.
1588-ban a törökök csapatokat küldtek az adóﬁzetést megtagadó Szikszó és
a környező abaúji falvak ellen. A magyarok a Tokaj és Szendrő várából érkező katonai segítségben bíztak. Szinán budai pasa fenyegetés, majd tíznapi haladék után Kara Ali székesfehérvári béget küldte az ellenszegülők megrendszabályozására a váci, a szécsényi és a füleki őrséggel. A magyar és török csapatok 1588. október 8–9-én ütköztek meg Szikszó alatt, amit Rákóczi
Zsigmond egri főkapitány katonái nyertek meg. Az Onga és Szikszó között
lezajlott csata után a megfutamodó törökök az útba eső Ongát felgyújtották,
a lakosok egy részét kardélre hányták vagy elhurcolták. A helybeliek más részének azonban a mocsárral, nádassal borított területeken sikerült a veszély
elmúlásáig elbújniuk. A törökök elvonulása után ők építették újjá a falut.22
A 15 éves háború (1593–1606) alatt Onga ismét hódoltsági faluvá lett.
Az 1600-as évek elején Haszán szpáhinak adó gyanánt 13 Ft-ot, 5 icce vajat és ugyanennyi mézet ﬁzettek. A település következő ura, Csorbadin janicsár aga már 27 forintra, 13 icce vajra és mézre emelte fel a szolgáltatásokat, ezenkívül 16 kila búzát, 16 kila árpát, 28 szekér szénát, egy tehenet,
2 kila szilvát, 1 kila diót és annyi tűzifát követelt, amennyit szekerekkel el
tudott hordatni.23
A falu lakói egyre nehezebben viselték a súlyos terheket. 1634 októberében a királyoz fordultak segítségért. „Nagyságotok eszébe véteti, minémű
elviselhetetlen adóﬁzetésben és minémű rabságban vagyunk az pogánynak,
20 Takács, 1998. 109–114. ill. Nagy, 1858. 242–247. ill. Csoma, 1897. 165–168.
21 Takács, 1998. 104–131.
22 Takács, 1998. 46–47.
23 MOL. U. et C. E. 156. fasc. 106. nr. 76. ill. Takács, 1998. 48–50.
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adná az úristen, hogy őfelsége ... könnyebbíthetne rajtunk, mert immár jól
látjuk, hogy el kell pusztulnunk, ha könnyebbségünk nem leszen.”24
A levélnek nem lett foganatja. A terhek egyre nőttek, a török a XVII. század
végéig – a földesúri birtokokat sem kímélve – újra és újra beszedte az adót,
amire a király és a helyi birtokosok is igényt tartottak. A fokozódó adóterhek
miatt csökkent Onga lakossága. Számos család elhagyta a falut, sokan a jobb
élet reményében a környék hajdútelepein telepedtek le, ahol kollektív nemesi szabadsággal rendelkeztek az ott élők. Hajdútelep volt Bekecs, Gesztely,
Bőcs, Hernádnémeti, Emőd, Ónod, Megyaszó, Kesznyéten stb. A lakosokat
az újra és újra megjelenő járványok is pusztították. A törökök kiűzéséhez
kapcsolódó hadjáratok idején Onga gyakorlatilag elnéptelenedett.25
A török kiűzése után az egyre növekvő sérelmek miatt 1703-ban kirobbant a magyar rendiség utolsó nagyszabású fegyveres függetlenségi harca,
és egészen 1711-ig tartott. A Rákóczi-szabadságharc ideje alatt a szembenálló felek hadseregei többször is átvonultak Ongán. A községen vezetett keresztül az a fontos útvonal, ami Ónodot, Miskolcot, illetve Szerencset és Tokajt, a Rákóczi-szabadságharc jelentős településeit összekötötték. 1706 októberében maga a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc is megszállt Ongán. Rákóczi
visszaemlékezéseiben így írt az október 26-ai itt tartózkodásáról: „Miután
Károlyitól elváltam, csak udvari hadaim maradtak mellettem, azokkal vonultam vissza a Sajó folyó mellé és Ongánál szállottam velük táborba, ahol a
Hernád Bársonyos nevezetű, nagyon mocsaras ága torkollik a folyóba. Minthogy palotásaimmal és gránátosaimmal hegyi vállalkozásba akartam fogni
Viard tábornok ellen, átmentem Szerencsre, két mérföldre a tábortól.”26
1710-ben a fejedelem ismét megszállt a községben, ahol Károlyi Sándor
és Bercsényi Miklós is többször megfordult. Rákóczi seregében több ongai
katona is szolgált, akik közül Ongai István és Jánki Gábor nevét ismerjük.
Utóbbinak 1704-ben, a fejedelemhez írt levele is ránk maradt.27
A hadseregek átvonulása, a háborús idők, a pusztító járványok miatt az
amúgy is alacsony számú népesség nagysága tovább csökkent. Onga, ha
nehezen is, de átvészelte a nehéz időket. Nem úgy a szomszédos Kemely,
Sziget és Újfalu. Ezen utóbbi falvakról a Rákóczi-szabadságharc után már
nem hallunk. Hogy a pusztává lett faluban a XVII–XVIII. század fordulóján kik és hogyan éltek, pontosan nem tudjuk. Néhány családról van csak
tudomásunk, akik nemesek vagy nemesi telekre telepített jobbágyok voltak. Az 1720-as összeírás szerint Ongát csak három nemes lakta. Az 172024 Korponay, 1878. 184.
25 Takács, 1998. 58. Csíkvári, 1939. 199.
26 Takács, 2003. 32.
27 Takács, 2003. 32. ill. Esze, 1955. 61.
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as évek második felében a vármegye nemesi közgyűléseinek
jegyzőkönyvei szerint már benépesült falu. A település az
1740-es évek elejére vált népesebbé. Az 1743-tól rendelkezésünkre álló egyházi anyakönyvek második oldalán, a református pap és iskolamester
ﬁzetésénél olvashatunk katolikus, református és lutheránus
atyaﬁakról, szántóvető-, gyalog- és szolgaemberekről és
orosz szántóvetőkről, magyar
és szláv lakosságról.28
A Darvas család jóvoltából
az 1750-es évek elején további
betelepülők jöttek a faluba. Jórészt református magyarok érkeztek Nógrádból, a Darvas família ottani birtokairól. Egyes
adatok szerint szlovákok (tótok) is jöttek Ongára. A XVIII.
század végén a források azonban már színtiszta magyar településként említik Ongát.29
Vármegyei határozat arról, hogy Ongán vanA falu lakói a XVIII–XIX. nak újonnan beköltözöttek és olyanok, akik
visszatértek a faluba
században szegényes körül(SOA. AZ. megyei közgyűlési jkv. 419. lap)
mények között élték mindennapi életüket. Leginkább sókereskedelemből, sószállításból éltek, amit kiegészített az állattartás, kisebb mértékben a földművelés. Sokan a szomszédos mezővárosok szőlőiben vállaltak kétkezi- vagy szekeres munkát. Az
1840-es évektől egyre inkább a mezőgazdasági termelés vált meghatározóvá. Csak a kapitalizmus kibontakozó szakaszában vált a korábban jelentéktelen település Abaúj egyik legdinamikusabban fejlődő és egyre fontosabb
falujává.30
28 Takács, 2001. 50. ill. Takács, 1998. 79–153.
29 Takács, 2001. 51. ill. Takács, 1998. 79–153.
30 Takács, 2001. 54–55. ill. Takács, 1998. 79–153.
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A község felekezetei
Az ongai katolicizmus középkori történetéről keveset tudunk. A XIV.
század elején már saját gyülekezete volt a falunak.31 A település első név
szerint ismert papját, Jakabot 1510-ből ismerjük. Ő gondozta a Boldogságos Szűz tiszteletére felszentelt templomot. 32
A XVI. század második felében Onga akkori birtokosa, Báthori András a
falu lakóival együtt a megyében az elsők között tért át a református vallásra. A reformátusok kezébe került a korábbi katolikus templom. A reformáció Ongán is háttérbe szorította a katolicizmust, így a felekezet hívei a XX.
század közepéig kisebbségben voltak a településen. A XVIII. századi benépesülés során is döntően reformátusok érkeztek a faluba. 33
A lakosság lélekszámára vonatkozó első hiteles adat II. József 1787-es népszámlálásához
kapcsolódik. E szerint Ongán
117 házban 693 lakos élt.34 Ezután sokáig nem volt országos
népszámlálás, így csak különböző összeírásokból következtethetünk az itt élők számára
és vallási megoszlására.
A század elején többször
összeírták a protestáns lakosságot.35 1799-ben 541 protestáns élt a faluban. 1804-ben
522, 1808-ban 542, 1818-ban
549 főt tartottak nyilván.36
1828-ban 557 római katolikus és református élt itt.37 Csíkvári 1833-ra ugyanennyi főt A reformátusok összeírása 1799-ből – részlet
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 1.)
31 Györﬀy, 1963. 127.
32 Kemény, 1911. 64. és 65. ill. Takács, 2001. 136.
33 Takács, 1998. 179.
34 Csorba, 1993. 151.
35 Protestánsok alatt a református és evangélikus vallásúak összességét értjük. A protestáns öszszeírásokkal kapcsolatos részletes születési, halálozási, életkor szerinti stb. elemzésre lásd: Takács, 1998. 86–102.
36 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 4. 5. és 10. sz. ref. összeírások.
37 Nagy, 1828. 14.
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említ meg könyvében.38 Fényes
Elek 1844-ben 625 főre teszi a
falu lakóinak a számát.39 1847ben 637 fővel találkozunk.40 Az
1861. évi lakosságszám 1054
fő. Ebben az évben a református pap írta össze – vallási különbség nélkül – a falu lakóit,
és az összeírás eredményét az
eklézsia jegyzőkönyvben rögzítette.41 Az 1861. évi összeírás
hitelességét a század második
felében újra lebonyolításra kerülő országos népszámlálások
adatai is hitelesítik. 1870: 1086
fő, 1880: 1048 fő, 1890: 1162 fő,
1900: 1522 fő és 1910: 1800 fő.
Ismerjük még az 1873-as év lakosság számát is. Ebben az évben 1068-an éltek a faluban.42
Ha az 1787-es lakosságszámot összevetjük az 1799-es
protestáns összeírás adataival
A reformátusok összeírása 1808-ból – részlet – a 12 év különbség ellenére
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 5.)
ezt megtehetjük –, akkor kiderül, hogy a lakosságon belül a protestánsok aránya 80 % lehetett. Valószínű,
hogy a XVIII. század korábbi évtizedeiben számarányuk még nagyobb volt.
A protestánsok aránya a XIX. században lassan, de folyamatosan csökkent.
A század végére csak a lakosság valamivel több mint felét teszik ki.
1844-ben Fényes Elek adatai alapján a 625 fős lakosság felekezeti megoszlása a következő: református: 69,12% (432 fő), evangélikus: 4,96% (31
fő), római katolikus: 20,96% (131 fő) és zsidó: 4,96% (31 fő).43
1861-ben a református lelkész adatai alapján az arányok a következőképpen módosultak: református: 64,04% (675 fő), evangélikus: 5,7% (60 fő),
38 Csíkvári, 1939. 199.
39 Fényes, 1844. 124.
40 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. Ongai helvét vall. anyaegyházának táblás leírása 1847-ben.
41 O. R. E. jkv. 1861.
42 Magyar Korona Országainak helységnévtára 1873. ill. Takács, 1998. 86–90.
43 Fényes, 1844. 124.
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római katolikus: 20,77% (219 fő), zsidó: 4,74% (50 fő) és görög katolikus:
4,74% (50 fő).44
Az 1890-es népszámlálási adatok növekvő katolikus lélekszámról és
arányról tudósítanak minket: református: 55% (638 fő), evangélikus: 5,6%
(65 fő), római katolikus: 27% (314 fő), zsidó: 5,9% (69 fő) és görög katolikus: 6,5% (76 fő).45
Ezzel jórészt megegyezőek az 1900-as népszámlálás adatai: 60% református (635 fő), 4% evangélikus (45 fő), 23% római katolikus (240 fő), 7% görög katolikus (73 fő) és 6% izraelita (63 fő).46
A reformátusok aránya láthatóan folyamatos csökkent a században, de
ennek ellenére a XIX. században mindvégig ők voltak többségben Ongán.
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
görög katolikusok, akikkel korábban egyáltalán nem találkoztunk. A reformátusok arányának csökkenésével szemben a katolikusok előretörtek, bár
1861-ig arányuk még nem
haladta meg a 21%-ot. A
század utolsó évtizedeiben
egyre nagyobb számban
érkeztek a faluba katolikus
betelepülők. Az őslakók
maradtak meg reformátusnak. A katolikus hívők
száma csak a XX. századAz épülő katolikus templom 1934-ben
tól növekedett jelentősebb
(Fotó: OHC. II.)
mértékben, összhangban a
Nagyatádi-féle földreform során a településre betelepülő nagyobb számú
katolikus uradalmi cselédek házhelyhez való jutásával.47
1941-ben a 2157 fős népességből 1012 fő volt református (47%), 69 evangélikus (3%), 883 római katolikus (41%), 136 görög katolikus (6%) és 57 izraelita (3%)48
44 O. R. E. jkv. 1861.
45 Takács, 1998. 103.
46 Takács, 2001. 139.
47 Takács, 1998. 242–244. ill. A kassai százéves egyházmegye tört-i névtára és emlékkönyve, 1904.
II. köt. 647.
48 Takács, 2001. 139.

III. A      …

47

A falunak a reformációt követően önálló katolikus plébániája és temploma a XX. századig nem volt. Onga sokáig Szikszónak, majd Gesztelynek
volt ﬁliája (leányegyháza). A katolikus templomot 1934-ben építették, amit
Szűz Mária tiszteletére szenteltek fel. Az önálló lelkészséget 1945-ben állították fel. A plébánia épülete 1960-ban készült el.49
Az evangélikusok lelki gondozását mindenkor Arnót, a görög katolikusokét Felsőzsolca látta/látja el. Az Ongán élt zsidók hitéletét Szikszó ellenőrizte. A XX. század első felében a helyi zsidók saját templomot építettek maguknak, amit a II. világháború után az állam kisajátított, majd lebontott.50
A református templom és a paplak története a XIX. század végéig
A XVI. századi templomot a török 1588 őszén felégette.51 Az ongaiak azt
a XVII. század elején újra felépítik, de a század végére ismét romokban áll.
XVIII. század közepe táján a Darvas család támogatásával építették újjá a
meglévő középkori falak egy részét felhasználva, a középkori templom hajójának alaprajzát változatlanul hagyva. A 2003-as régészeti feltárás a következőket állapította meg erről a templomról: „A torony igen rossz állapotú lehetett mivel nem építették újjá. Bontása során meghagyták határolófalának
a nyugati falban levő maradványát. A szentélyt is lebontották, helyén kelet
felé bővítve a templomot egy téglány alakú, enyhén íves keleti végfalú épületet alakítottak ki. A nyugati templomtérben a középkori karzat vonala felett, annál szélesebben új faszerkezetes karzatot építettek. Az ablakok a mai
későbbi nagyméretű nyílások helyén nyílhattak, erre utaló építészeti részlet
azonban nem került elő a jelen kutatás során.”52
Az 1759-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint ezt a középkori romos
templomot újították fel a XVIII. század közepén. A következőket jegyezték
le a templomról, a parókiáról és az egyházi kellékekről: „Templom kő. Deszkázat a padlása, amelyet a miéink reparáltak romlásából. Harang vagyon
kettő, de csak egyik vagyon ususban, amely circiter 1 mázsás. Más egy csengettyű. Amely a Motsáriné asszony gondviselése alatt vagyon. A parókia áll
2 szobából és 2 kamarából. Vagyon kert és istálló.
Utensilia sacra. Vagyon egy ezüst aranyas talpas pohár, egy ezüst aranyas
tányérka. Ismét egy ón tányér. Kanna vagyon 2, az egyik circiter 3 iccés, ajakas,
a másik 2 iccés. Vagyon két abrosz, az egyik kamuka abrosz, a másik krakkai.
49 Takács, 2001. 136.
50 Takács, 2001. 138–139.
51 Takács, 1998. 180.
52 Lásd részletesen a monográﬁa első fejezetében.
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Kendő vagyon 6, az egyik ezüst és arany fonallal varrott. A 2dik arany fonallal
varrott, a 3dik zöld selyemmel és arany fonallal varrott, a 4dik fejir rece fátyol,
az 5dik török kendő, a 6dik fejir selyemmel varrott. Vagyon keresztelő porcelána
tál és csésze.”53
Ezt a templomot 1782-ben belsejében megújították.54 Az egyház számadási könyvében az e célra tett adományok és adakozók név szerint meg
vannak nevezve. A gyülekezet 1820 márciusában ismét fel
akarta újítani és ki akarta bővíteni a templomot, illetve teljesen új parókiát akartak építeni. Ehhez engedélyt kértek a
superintedenciától.55 A felújításra még 1821-ben sor került,
azonban nem sokáig gyönyörködhetett a gyülekezet a megszépült templomban, mivel az
1822. augusztus 28-án leégett.56
A fenti napon Darvas Antal úr
béresházánál, a parókiának nyugat felől való során meggyulladt
egy disznóól. A nagy szélben
másfél óra alatt a tűz 13 másik
család házára is átterjedt. A pap
így írt az eseményekről: „Ezen
házakat és lakosokat minden
vagyonaikkal, ruházattyaikkal,
és élelmekkel együtt a hamu alá
temetett. Ennek a szörnyű tűznek áldozattyává lett a temp- Új templom építése iránti kérelem 1820-ból
(S. R. K. Lt. B. XLII. 17.528.)
lom is, minekutána annak fatornyából a harangok levétettek volna. Ebbe az irtóztató tűzbe két személyek
életek vesztették, az egyik özvegy Molnár Jánosné igen tisztességes és kegyes 78
esztendős öregasszony, a másik pedig a fent tisztelt tekintetes uraság számadó
kondásának kisgyermeke.”57
53 Dienes, 2001b. 205. ill. Takács, 2003. 37.
54 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054.
55 S. R. K. Lt. B. XLII. 17528.
56 S. R. K. Lt. B. XLV. 19034.
57 O. R. E. A. 1743–1800. 121–122. o.
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A templomnak csak a romladozó puszta falai maradtak meg,
mely tetőzet nélkül a keresztény
hallgatóságnak a harmadát is alig
tudta ezután befogadni. A templom újjáépítéséhez már 1822.
november 4-én hozzákezdtek.
Az építéshez szükséges kőanyagot a legyesbányai kőbányából
hordták. A szomszéd egyházak
is segédkeztek. Bőcs, Gesztely,
Csanálos, Arnót, Szikszó, Aszaló, Alsózsolca és Hernádnémeti
református gyülekezete is nyújtott támogatást. A gyülekezet a
superintendenciától is kért és
kapott segítséget. 58
1823. május 5-én lerakták az
új templom alapjait. A falakat
október 16-ára felhúzták, majd
a tetőszerkezet is elkészült, de
a zsindelyezésre már nem került sor. 1824 augusztusában az
A templom leégéséről 1822-ből
ácsok nekiláttak a tető befedé(S. R. K. Lt. B. XLV. 19.034.)
sének. A templom farára díszes
gombot készíttetett Molnár János, melyet augusztus 8-án helyeztek fel. Augusztus 13-ára a tető zsindelyezésével is végeztek.59
Az építkezés 1824-től azonban félbemaradt, és akadozva egészen 1857-ig eltartott. Az eklézsia szegénysége évtizedekig nem tette lehetővé a templom teljes rendbetételét. 1826. július 23-áig a gyülekezet a belsejében félkész templom helyett átmenetileg Puky István úr házánál tartotta az istentiszteleteket. 60
1827. március 23-án egy nagy vihar megrongálta a még mindig félkész
templom új tetőzetét. Az istentiszteleteket ezután a parókia udvarán, a szabadban, majd a tető újbóli zsindelyezését követően a június 3-án, a pünkösdtől kezdve ismét a templomban tartották, bár annak nyugati oldalán a
fal egy része és az ablak is hiányzott.61
58 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054.
59 O. R. E. A. 1824.
60 O. R. E. A. 1826.
61 O. R. E. A. 1827.
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A paplak építése valamelyest jobban haladt előre. Egy 1841-es jelentés így
írt erről: „A parókiális udvar elejére kitett nyári napkeletre azzal a templomnak is utcának fekvő három szobája, négy ablaka, családház konyha és kamrával ellátott 8 öl és 3 láb hossza, 5 öl és 1 láb külső szélességű vak gerendákra, 2 kéményre épülő, 8 láb magasságú, alapjában terméskőből
azontúl vályogból 2 láb szélességű fallal rakandó, alól 3–4 sor
zsindellyel felűl gyékénnyel fedendő paplak építése... a helybeli tekintetes főnemes uraság
szent vallásúak iránt viseltető
munkás bizottságból nevezetes
pénzbeli és anyagi segedelemmel
a lakosság erejéhez mért napszámmal s munkamennyiséggel
járulván az építéshez.... s a tisztelt főgondnok úr esmeretes buzgósága által az egyik épület még
az idén fedél alá vétettetik.”62
A templom építési, renoválási munkálatai csak 1857-től
gyorsultak fel. Ekkor kapott
zsindelyből új tetőt, felújították a mennyezetet, kicserélték
az ajtókat, ablakokat, székeket,
Paplak építéséről 1840-ből
padokat, és felújították a két
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 37.)
karzatot.63 A munkálatok során
a templom déli külső falába beépítették azt a gótikus kaput, amit a XV. századi régi templomból kimentettek. Az építés segítésére a Vallás és Közoktatási Minisztériumból 1868-ból 400 Ft segély érkezett.64 Még ugyanebben az
évben, október 6-án a belügyminiszter, a 5610. sz. alatt kelt átiratában tudatta, hogy az ongai református egyházközösségnek temploma építésére, költségpótlására 6 hónapi könyöradomány-gyűjtést engedélyezett.65
62 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. Jelentés az ongai paplak építéséről 1841. szeptember 1-én.
63 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054.
64 S. R. K. Lt. L. LXXXIX. 44688. Esperesi meghatalmazás. (Az esperesen keresztül 400 Ft segély érkezett a VMK-ból a templom építésére.)
65 S. R. K. Lt. L. LXXXIX. 44928. Belügyminiszter levele a tiszáninneni helvét hitv. superintendensnek.
1868. okt. 17.
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1861-ben új deszkamennyezet készült. Az egyházi jegyzőkönyvek folyamatosan tájékoztatnak minket az önkéntes adományokról, amelyek segítették a munkálatokat, bár a felajánlott összegek behajtása nem ment könynyen. Így pl. 1862-ben vagy 1865-ben még a két évvel azelőtti adományok
begyűjtését sem sikerült maradéktalanul behajtani. Sokszor kényszerrel
kellett elérni a felajánlások teljesítését. 1862-ben végül a befolyt pénzből
elkészültek a templom székei, és kijavították a vihar által még 1861-ben
megrongált zsindelytetőt.66
1863. március 30-án ismét nagy vihar pusztított Ongán. A szélviharban
tönkrement harangláb rendbehozatalához még azon a nyarán hozzákezdtek. A hozzávaló fát Darvas Antal és Imre, Kóczán Ferencné, illetve a lelkész adta össze.67
1866-ban az 1822-ben elhasadt – 75 font súlyú – harang visszakerült az
eklézsiához. Ebből öntették az új harangot, ami két mázsát nyomott. A különbözetet adakozásokból fedezték. 1866. december 31-én érkezett meg az
új harang Pestről, melyet Walter harangöntő mester készített. A haranghoz
hozzá kellett igazítani a haranglábat, ezért csak 1867. január 6-án húzatott
meg az új harang, amit ekkor szenteltek fel az újonnan épített haranglábon. Súlya 218 font volt, összértéke pedig 239 Ft 10 krajcár.68 Ebből 48 Ft
75 krajcárt fedezett a régi harang. A településnek volt egy kisebb harangja
is, amit még 1806-ban öntöttek, melynek értéke 98 Ft-ot tett ki 1898-ban.69
1822 és 1866 között csak ezt a kisebb harangot használták.
1869-ben ismét hosszabb renoválási munka vette kezdetét.70 A templom
külső-belső hiányosságait azonban csak 1876-ra sikerült megszüntetni, ekkor készül el a templomhajó mai formájában, illetve kapott új úrasztalt a
templom. A falakat ekkor meszelték fehérre. Ugyanebben az évben szüntették meg azt a szokást, hogy a gyerekek harangozzanak.71
1882-ben nem először vetődött fel, hogy a torony nélkül álló templomhoz tornyot építsenek. Az elképzelést végül 1882-ben tett követte, és toronyépítési alapot hoztak létre, de az építéshez szükséges pénz csak nem
akart összejönni, így a templom tornya csak 1904-re készült el a nyugati
homlokzat előtt.72

66 O. R. E. jkv. 1861. és 1865.
67 O. R. E. jkv. 1863.
68 O. R. E. jkv. 1867.
69 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054.
70 O. R. E. jkv. 1870.
71 O. R. E. jkv. 1876.
72 Takács, 1998. 181. ill. Várady, 1989. 233–34.
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A lelkészek és díjazásuk
A XVII. századból a gyülekezet két lelkészét ismerjük név szerint. Az
1610-es években Vadazi Johannes (Vadászi János) volt a gyülekezet pásztora. Ő Újfalu lelkésze volt, és ott is lakott. Ongának ebben az időben önálló eklézsiája nem volt, a település Újfalunak volt ﬁliája.73
1640-ben már ongai prédikátora volt a gyülekezetnek
Matsfalvj Stephanus (Macsfalvi
István) személyében.74
Az 1740-es évektől már több
lelkészt ismerünk, és valamivel többet is tudunk róluk. Kezdetben gyorsan váltották egymást. Előfordult, hogy ilyen alkalmakkor, akár hónapokig
nem volt papja a falunak. Sokszor a település nem akarta elfogadni az ide küldött lelkészt.
1750-ben például a gyülekezet
Magyódi uram ellen emelt kifogást, aki Kisgyőrből érkezett
volna ide. Az esetről a zsolcai
Vay Ábrahám és Őri Fülöp Pál
esperes levelezéséből tudunk.
Az esperes Vay komája volt. Vay
Ábrahámnak az ongai birtokos,
Mocsáry Balázs volt a nagybátyja, aki ekkor súlyos betegen
Vay Ábrahám levele 1750-ből
feküdt, és közel állt a halálhoz.
(S. R. K. Lt. A. VII. 2153.)
Vay jórészt az érte megmutatkozó aggodalma miatt – ha meghalna, ki temetné el – járt közben az esperes
és a gyülekezet közötti papvitában.75 A fent nevezett papot a gyülekezet nem
tartotta alkalmasnak feladata ellátására, míg az esperes más személyt nem
akart Ongára küldeni. Hasonló eset máskor is előfordult. Vay így írt erről
1750. március 12-én: „...levelét tegnapi hazaérkezésemmel vettem. Pok uram
Csanálosra adattatásán elcsudálkozom, okát az midőn Isten szemben juttat
73 Dienes, 2001a. 136. ill. Takács, 2003. 19.
74 Dienes, 2001a. 197. ill. Román, 1926. 32.
75 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/2. 1833. Vay Ábrahám és Őri Fülöp Pál esperes levelezése 1750-ből.
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barátságosan megmondom. Ongaiakat bizony szánom, mert mindenkor oly
nagy galibával jutnak prédikátorhoz. Jut eszembe midőn tiszteletes Kisiri uramat néhai tiszteletes Szentgyörgyi úr onnan kivette, annak utána majd fél esztendeig nem adott nékik prédikátort, csak olyanok oblatiojával gyötörte őket,
az kiket az helyes okoskodás be venniek nékik, nem engedett; mostan is látom
hasonló bajra jutottak; kéresek nem hallgattatik meg...”76 Az esperes válaszleveleiből kitűnik, 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 a nevezetesebbek közé tartozott Bartal
János, aki negyven évig és Atányi Mihály, aki tizenhat évig volt lelkész Ongán.
Veres Tamás 1857-től 1905-ig töltötte be e nemes hivatalt. A lelkészek közül a legnagyobb tudású Fazekas György volt, aki 1792-ben Ongáról Csehországba távozott, s ott superintendensi hivatalt viselt. Ki kell emelni még
Helmeczi Dákó István nevét, aki különösen híres farsangokat szervezett a
faluban, és verseket is írt. Egyik ránk maradt, 1787-ben írt verse így szól:
„Ha mikor a ló szűk, kedves a szamár is
Bor nélkül a farsang, ily szűken jár már is
Hátha a kenyér is drágább talál lenni
Egy menyegző sem lész nem lévén mit enni.
Juno köti egyben az új házasokat
Ő sok német sógort csinál ’s magyarokat.
De csak úgy, ha Bakhus és Céres dolgoznak
a lakodalomra bőven adakoznak.”77
A község név szerint ismert református
lelkészei az 1740-es
évektől 1906-ig: Kisiri
(?), Megyaszai János
(1740-es évek elejéig),
Erdélyi János (?–1746ig) Bényei György
(1746–1747), Bendé
András (1747–1749),
Tsay Sámuel (1749–

A prédikátor fizetéséről és az eklézsiára hagyott
500 Ft-ról 1833-ban
(S. R. K. Lt. R. A. V. 3/11. egyházmegyei közgyűlési jkv. 1833. 85. fol.)

76 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/2. 1833. Vay Á. 1750. március 12-én írt levele az espereshez, aki komája volt.
77 O. R. E. A. 1743–1800. 49. lap.
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50), Szakolcai András (1750–51), Göböly István (1751–52), Sebők Péter
(1752–53), Ináncsi Mihály (1753–58), Kovács Mihály (1758–60), Kérész
István (1760–62), Mukutsi Antal (1762), Marasi András (1762–64), Parcsik
Sallai Pál (1764–68), Sárai Sámuel (1768–72), Kertész Gergely (1772–77),
Csonka János (1777–1780) aki
Sályból jött és Hídvégre 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 Akadémiáról jött haza, Atányi Mihály (1798–1817), Bartal János (1817–1857), Veres Tamás (1857–1905), Beke András
(1905) helyettes lelkész, Ujj Lajos (1905–06) helyettes lelkész
és Kovács István (1906-tól).78
A gyülekezet leginkább a
lelkészi díj kérdése körül került konﬂiktusba papjaival. Így
1811-ben a Baktán tartott megyei elöljárósági közgyűlésén
tiltakoztak a papi ﬁzetés nagysága ellen.79 Hasonló tartalmú
A papi fizetés csökkentése iránti kérelem
tiltakozó levelet ismerünk 18581861-ből
ból, 1859-ből és 1861-ből.80
(S. R. K. Lt. C. LXXXII. 40236.)
A tagosítás lezárulása után,
1861-ben a gyülekezet tagjai például a következő panasszal fordultak a
főtiszteletű egyházkerületi gyűléshez: „... Ügyünk s birtokunk elősorolása
nyomán a volt földjeink és keresett módunk elfogyása és megcsökkenése következtében egyedül csak a papi ﬁzetésnek – mely jelenleg egy köböl gabona,
78 O. R. E. A. 1743–1800. 1–2. o. ill. és Szabó, 1952. (Néhol a két forrás ellent mond egymásnak.
Ilyenkor az O. R. E. A. bejegyzései voltak a mérvadóak.)
79 S. R. K. Lt. A. XXXV. 13922. Ongaiak tiltakozása a magas lelkészi díj ellen 1811. szept. 27.
80 S. R. K. Lt. A. XXXV. 13922. Ongaiak tiltakozása a magas lelkészi díj ellen 1811. szept. 27. ill.
Ongai ref. gyülekezet levelei melyben a papi ﬁzetés csökkentését kérik: 1858. szept. 20. S. R. K.
Lt. B. LXXX. 38696., 1859. szept. 10. S. R. K. Lt. C. LXXXI. 39535., 1861. aug. 29. S. R. K. Lt. C.
LXXXIII. 40434. és 1861. ápr. 30. S. R. K. Lt. C. LXXXII. 40236.
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egy véka zab, s ehhez járuló 16 Ft személypénz ﬁzetésből áll – 7 véka gabonára, 1 véka zab, a hozzájáruló személypénznek egy gazda telken lakónak,
– 1 véka gabona, fél véka zab, s ehhez járuló személy pénz illetőségnek –
bármely birtokának általa ﬁzethető meghatározását méltányos kérelmünkre kimondani, és egyházközösségünket a ﬁzethetetlenség miatt évenkint növekedő papi tartozást, valamint – legelőnkön iga vonó marhát sem tarthatás miatt- mindkét belső személyek illetékes földjeinek általunk mívelkési
terhe alul minket föl menteni kegyesen métóztassék...”81
A kérés hátterében az állt, hogy a tagosítás lezárulása után a papi illetőség 15 köblös föld birtokról 45 köblösre növekedett. Egy gazdatelken lakó
személy a tagosítás előtt 8 és fél
hold szántóföldet birtokolt, és
annyi marhát tarthatott amenynyit a pénze engedett; a tagosítás után az ilyen személynek a
birtoka 3 hold szántót és 6 vékás legelőt tett ki, és a legelőn
igavonó marhát nem tarthatott.
Ez a változás késztette a gyülekezetet a papi ﬁzetés csökkentése iránti kérelem megírására.
A prédikátor jövedelmét több
évből is pontosan ismerjük.
A XVII. század elején még a
következőket jegyezte le a canonica visitatio a javadalmazásáról: „Az ki ő maga ekéjével
Canonica visitatio 1603-ból – részlet
szánt, fél köböl búzát ad, aki
(S. R. K. Lt. Kgg. II. 6.)
cimborával egy-egy szaput. Aki
csépével keresi is, egy szaput. Özvegyasszony három sing vászonnal tartozik. Kereszteléstől tyúk, kenyér, komapénz. Esketéstől 12 dénár. Temetéstől
12 dénár. Decimából octava. Malomból sabbathale régente, mikor prédikátor lakott. Vagyon Pap rétje, földje Also Solcza felé, alól a Ravasz útnak. A
nemesek is akképpen ﬁzettek, mint a község.”82
Az 1640-es egyházlátogatási jegyzőkönyv ennél jóval részletesebb adatokat közöl.
81 O. R. E. A. 1861.
82 Dienes, 2001a. 136. ill. Takács, 2003. 19. ill. S. R. K. L.t. Kgg. II. 6.
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„Onga
Pastor Stephanus Matsfalvi
Fatentes: Judices Szuhai Péter et Azari István, közönséges személy Berki
György, nobilis persona Vatai Boldizsár.
Visitatores Caspar Gelei, Ladislaus Diosadi ANNO 1640.
Proventus Pastoris
Minden lakos ember akár maga ekéjével, akár cimborával szánt, egy
kalongya búzát ad. Ha penig cimborával sem szánthat, hanem pénzével szántat, ad egy kereszt búzát. A cimborások ketten együtt lévén, két
kalongyát adnak. Aki sarlójával
keresi, ad avagy egy kereszt búzát,
avagy egy szapu búzát. Aki csépével keresi, fél köböl búzát ad. Minden ember, vagy gazdag, vagy szegény, ad egy boglya szénát. Minden ember, ha csak két marhája
vagyon is, ad egy szekér fát. Minden ember, mind gazdag, mind
szegény, ad garaspénzt, 12 dénárt.
A malomból sabbathale jár szombaton vasárnapi reggelig.
Pap rétje a Ravasz lyuk mellett,
amely harmadik esztendőben esik
tilalmasban, akkor boglya szénát nem adnak. Ennek jobbítására a Bika rét rendeltetett melléje,
melyet tartoznak magok megkaszálni, de föltakarni és behordani
nem tartoznak. Vagyon Pap földje a középső nyomásban. Vagyon
Canonica visitatio 1640-ből – részlet
(S. R. K. Lt. Kgg. II. 6.) más föld is az alsó nyomásban,
melyet a falu földjéből szakasztottak ki és rendeltek Papsághoz. Azt penig akkor bírhatja a Prédikátor, mikor Ongan vagyon lakása és nem másunnét jár Ongara. Mivel penig a Prédikátorsághoz való föld káros helyen vagyon, ennek is jobbításáért rendeltek
minden esztendőben a magok vetése között földet, vetés alá ötköblöst, melyet magok tartoznak háromszor megszántani, bevetni, be is boronálni. De
magot a Prédikátor ad bele. A magot is magok tartoznak kivinni, meg hor-
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dót is magok adnak. Tavaszt is
jóakaratjokból vitettek. Ezután
is kérje a Prédikátor, ha megcselekszik, köszönje meg nekik.
Özvegyasszony, mely guzsalyával és sulykával keresi életét,
3 sing vásznat ad. Kereszteléstől
tyúk, kenyér, komapénz. Esketéstől 12 dénár. Temetéstől, ha csak
énekel, 12 dénár. Ha penig prédikál, attól is adnak ad minimum
50 dénárt.
Reditus Rectoris
Minden külön kenyeres, vagy
szegény, vagy gazdag,a Mesternek egy szapu búzát és egy szapu
tavaszt. Mikor Mester nincsen,
a Prédikátor veszi fel éneklésére. Temetéstől is 12 dénár. Mester nem lévén, azt is a Prédikátor
veszi fel éneklésére.”83
A legrégebbi anyakönyv elmosódott
bejegyzései 1743-ból
1743-ban a pap Ongán min(O. R. E. anyakönyv 1743–1800.)
den szántóvetőtől – ideértve a
lutheránus atyaﬁakat is – őszi búzából 1 vékát kapott és ﬁzettett neki 16
poltúrát. Gyalogszeres ember őszi búzából 2 vékát, tavasziból 1 vékát, pénzéből 16 poltúrát adott. Szolgaember őszi búzából 1 vékát és 8 poltúrát ﬁzetett. Pápista és orosz szántóvető 2 véka őszi búzával, fél véka tavaszival és 8 poltúrával járult hozzá a református pap béréhez. Katolikus szolgalegény fél véka őszi búzát és 4 poltúrát volt köteles adni. Minden prédikációs temetésért 3 márjás járt neki, míg templomban lebonyolított esküvőért a felektől 3–3 márjást és egy kendőt, a házban 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 megszántani, bevetni, és a learatott gabonát beszállítani. A
vetőmagot a pap adta. A vetést Szent Mihály nap táján kellett teljesíteni. A
parókiális rétet a lakosok kaszálták. Ők hordták be a szénát is, de a gyűjtés
és a boglyába rakás már a prédikátor dolga volt. Ezen felül minden keresztelésért 8 poltúrát, házasulandók kihirdetéséért 4–4 poltúrát, komapénz83 Dienes, 2001a. 197–198. ill. S. R. K. Lt. Kgg. II. 6.
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ként 1 poltúrát kapott. A falu 10 szekér fával is tartozott papjának, amit az
év elején kellett behordaniuk lelkészük udvarára.84
Az 1759-es canonica visitatio ide vonatkozó része a gazdaság- és a birtoklástörténet és a falu korabeli helyneveinek megismeréséhez is érdekes
adalékokkal szolgál.
„… Subsistentia ministri. Egész ekés gazda ád 1 köböl búzát, 1 véka zabot
és 16 poltrát. A gyalog emberek 2 véka búzát, 1 véka zabot és 16 poltrát. A
szolgák 1 véka búzát és 8 poltrát. A pápisták is még ekkor ﬁzettek fél bért.
Halottól 3 máriás. Esketéstől a templomban 3 máriás, a háznál 1 tallér. A
parókiális földeket három szántásba bévetik és bé is hordják a termését. A
parókiális réteket is megkaszálni és béhordani tartoznak, maga takartatja
a prédikátor. Keresztelőtől 8 poltra és komapénz. Fát adnak 10 szekérrel.
Fundi parochiales. Szántóföldek vagynak 3 nyomásra. Az első nyomáson,
amelyet Ravasz lyuknak neveznek, egy széltében vagyon 3 darab, mintegy 5
köblös. Felső szomszédja Balog István, alsó szomszédja Vatay Mihály. A második nyomáson, a Mester rétjénél, az Újj-Falusi határban, vagyon egy darab,
circiter 5 köblös. Felső szomszédja a határ, alsó szomszédja Máriási Lászlóné
asszonyom. A 3dik nyomáson, az alsó járásban, vagyon egy darab, mintegy 4
köblös. Felső szomszédja Balog István, alsó szomszédja Darótzi Mihály.
Rét vagyon az Ongai határban, szomszédja Balog István és a több rétek
visznek reá. Vagyon kenderföld is, mintegy három vékás. Felső szomszédja
Máriásiné asszonyom, alsó szomszédja Szirmainé asszonyom. Az agentialis
persely a szokás szerint publikáltatik.”85
Az 1802-es év jövedelemtáblázata gyakorlatilag a lelkészek XIX. századi
bérezéséhez adott alapot.86 A lelkésznek háromnyomásban volt szántóföldje.
Az első nyomásban a Betegvölgynél volt egy öt köblös földje. Délről Görgei
Mihály, északról a szekérút, illetve Darvas Józsefné földje, az újfalusi határnál keletről az országút, nyugatról a felsőzsolcai határ volt a szomszédja. E
föld 25 kereszt gabonát termett. A középső nyomásban is öt köblös földdel
rendelkezett. Ez a szántó a Sóstónál volt. Szomszédja volt délről Görgei István, északról Darvas Ferenc, keletről a Sóstó, nyugatról a felsőzsolcai határ. Alsónyomásban a Ravaszlyuknál bírt egy öt köblös földet. Szomszédja
északról Darvas Ferenc, délről Vatay Pálné, keletről az országút, nyugatról
a felsőzsolcai határ. Ezekre a földekre minden évben minden marhás gazdának egy szekér trágyát kellett vinnie. Háromszor kellett felszántaniuk és bevetniük, de a termés behordása már nem az ő dolguk volt.
84 O. R. E. A. 1743–1800 2. o. ill. Takács, 1998. 179.
85 Dienes, 2001b. 205. ill. Takács, 2003. 36–37.
86 S. R. K. Lt. R. A. III. 3/14. A prédikátor jövedelme Ongán 1802-ben.
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A lelkipásztor rendelkezett egy négy szekér szénát termő réttel, amit a
gyülekezet gondozott. A széna gyűjtéséről, behordásáról a prédikátor gondoskodott. Általában ﬁzetett ezen munkálatokért. A rét szomszédja volt
délről Vatay Pálné rétje, északról a Bársonyos, keletről Vatay Pálné árendás
zsidójának, Ábrahámnak rétje, míg nyugatról a falu rétje.
Három vékás kenderfölddel
is rendelkezett a lelkipásztor.
A szomszédok délről az iskolamester, északról Vatay Pálné
taxásának kenderföldje, keletről és nyugatról a legelő.
A marhás gazdák évente egy
köböl rozst, egy véka zabot és
nyolc garast 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 fő ﬁzetett együtt
egy véka életet és négy garast.
A hét özvegyasszony hat-hat
garassal járult hozzá a pap béréhez.
A prédikátor jövedelme 1802-ből
Mindezeken felül Darvas Fe(S. R. K. Lt. R. A. III. 3/14.)
renc hat köböl rozst és egy hordó bort, Darvas Józsefné szintén ennyit, míg Vatay Pálné négy köböl rozst
adott. A falu tíz szekér fát is is köteles volt a pap udvarára szállítani. Keresztelésért 12, esketésért 51, háromszori hirdetésért 18, a prédikációs halottért 51 krajcár illette meg.
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 felpanaszolták, hogy
az egyházi kurátor által – ha kellett veréssel – kényszerítették őket, hogy a
prédikátor földjén dolgozzanak.87 Kálvin és Luther követői között máskor
is voltak vitás ügyek, de komolyabb vallási nézeteltérésről nem tudunk.
87 S. R. K. Lt. A. XXVIII. 10508. Ongaiak panasza a ref. elöljáróság ellen. 1800. márc. 6. Hasonló panaszos levelet ismerünk 1806-ból is. S. R. K. Lt. A. XXXII. 1294-398.
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A gyülekezeti élet
Az ongai református gyülekezet alapításának pontos idejét nem ismerjük. Történetének kezdete kb. a XVI. század közepére nyúlik vissza. Onga
akkori birtokosa, Báthori András a megyében az elsők között tért át a református vallásra a falu lakóival együtt. Korábban láttuk, hogy az 1610-es
években még Újfalu ﬁliája volt
Onga, de 1640-re már önálló
anyaegyháza volt a falunak.88
A XIX. század végén az egyház birtokában még volt egy
aranyozott ezüst tányér. A tányéron egy kisded és egy kéz
volt látható, ami ostyát tartott
az ujjai között. Ezen metszetből a lelkész 1898-ban azt a következtetést vonta le, hogy az
ongai egyház mindjárt a reformáció hazánkban való szélesebb elterjedésekor a lelkésszel
együtt tért át a református vallásra, mert különben a pap a tányért is elvitte volna magával.89
Van egy másik korabeli nevezetes „okmány” is, ami közvetetten szintén a korai református jelenlét ongai bizonyítékaként fogható fel. BodEgyházlátogatási jegyzőkönyv 1799-ből
rogkeresztúron 1639. június
(S. R. K. Lt. R. A. III. 3/9.)
20-án tartott generális református gyűlésen akörül folyt a tanácskozás, hogy vajon a protestáns egyházat
epispokális vagy presbiteriális kormányzat illeti-e. A Tiszáninneni Egyházkerület 6 procellusra oszlott. Az ongai egyház ötödiknek volt megnevezve.90
A XVII. század végén e korai „virágzásnak” vége szakadt, bár a gyülekezet legrégebbi úrasztali edénye ebből a korból, 1699-ből való kehely. A
falu elnéptelenedésével egyetemben az eklézsia is beszüntette működését.
88 Dienes, 2001a. 136. és 197–198. Az 1860-as években Onga ﬁliája lett Újfalu, majd az 1870-es évek
közepétől Arnót.
89 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054. Veres Tamás lelkész levele 1898-ból.
90 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054. Veres Tamás lelkész levele 1898-ból.
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A jegyzőkönyvek és anyakönyvek a XVIII. században, 1743-mal kezdődnek, és állnak a kutatás szempontjából rendelkezésre. Valószínűleg ebben
az időszakban csak, az 1730–40-es évek fordulója környékén alakulhatott
meg újra az ongai református gyülekezet.91
A falu református közösségének ügyes-bajos dolgait az egyházi tanács
(consistorium, presbitérium) intézte. E testület tagjait a falu közössége saját sorai közül választotta. A Tiszáninneni Egyházkerületben a presbitériumok 1735-ben alakultak meg. Az egyházközösség minden határozata közösségi döntés formájában született. Gyakoriak voltak a presbiteri-, fontos
kérdésekben pedig az egyházközösségi közgyűlések, amelyeken minden lényeges kérdést megvitattak és szavazásra bocsátottak.
A presbitérium készítette elő a lelkészválasztást, amit az egyháztagok
ejtettek meg. A sokszor parázs vitát eredményező választás – kétharmados többség kellett hozzá – nem volt konﬂiktusmentes. A lelkészválasztást
sokszor követte peres ügy az egyházi bíróságoknál. A gyülekezeten belüli
ellentétek kerültek ilyenkor felszínre.
A presbitérium ¼-ét sorsolták, ¾-ét időről időre újraválasztották, az elhunyt vagy lemondott tagok helyét újakkal töltötték be. A presbitérium választotta meg – általában több évre – az egyházﬁt, a gondnokot (kurátort)
és a főgondnokot. A gondnoki feladat sokszor népszerűtlen, hálátlan tisztség volt. Hatáskörébe tartozott a gazdasági élet szervezése, a határozatok
végrehajtása és számos egyházkormányzati ügy elintézése. Ő gondoskodott többek közt az egyházi földek szántásáról, a lelkészi- és tanítói díjak
beszedéséről, az egyházi építkezések felügyeletéről. A tisztség az erkölcsi
elismertség mellett nagy terhet rótt a megválasztottra. Munkájáért ﬁzetséget nem kapott, de ha valamit nem jól csinált vagy az egyházi pénzekről
nem tudott elszámolni, megrótták, és az egyházi és vármegyei törvényhatóságok ügyét kivizsgálták. A gyülekezetnek 1903-tól volt külön harangozója. A kántori teendőket általában a református tanító töltötte be.
A presbitérium védte, felügyelte a közösség erkölcsi életét. Ez kiterjedt
az egyháztagok magánéletére is. A Felső-Magyarországi cikkek (1595) XV.
fejezete pl. kimondta: a nyilvánvaló bűnösöket előbb meginteni, megdorgálni, ha ez sem használ, kiközösíteni kell, „mégpedig úgy, hogy nemcsak
az élőknek, hanem a holtaknak mind maguknak, mind az ő nyomdokaikba
lépő családjoknak teljesen megtiltassák mindennemű egyházi szolgálat, s
tiltassák el még a köztemetőtől is…”92
91 O. R. E. A. ill. O. R. E. jkv.
92 Sápi, 1973. 269.
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1780–1794 között fennmaradt azoknak a neve, akiket a református gyülekezet megintett, megdorgált vagy megkövetett. (A követés az eklézsia
egyik legsúlyosabb megszégyenítő büntetésének számított az erkölcsi vétségek esetén.) Közel harminc ügyet jegyeztek fel a papok: Helméczi Dákó
István, illetve Fazekas György.93
1781-ben Vég Jánost azért intik meg, mivel búzát lopott a malomból.
Ugyanezen évben Ceglédi Istvánt szintén lopásért, illetve káromkodásért
marasztalja el a gyülekezet. 1783-ban az egyháztanácsi gyűlésről így írnak:
„Ilyen végzést tettünk; hogy mivel a lányok közül némely rossz nevelésű 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. 1780-ban többek
között Tebernainé Betse
Mária, 1781-ben Zajácz
Kata, 1782-ben Berecz
Zsuzsi, Kakas Boris,
1783-ban nemes Kántor
Jánost ítélték eklézsia követésre emiatt.
1783-ban
Czipány
Horváth András feleségét
tiltotta el az úrvacsorától
a gyülekezet. Az asszony
az ura helyett a pálinkafőző zsidó legénnyel hált,
Erkölcsi vétségekről szóló bejegyzések
az anyakönyvben 1783-ból
amit a férj megtudott.
(O. R. E. anyakönyv 1743–1800.) Czipány jól elverte a legényt, mire az kivallotta, hogy a paráznaságban az asszony volt a felbújtó a
„világ szégyenére”. A feleséget a templomban megszégyenítették.
1786-ban megérkezett azon királyi parancs Ongára, amely az egyházkövetést tilalmazta. Ennek azonban nem lett foganatja. Ongán a reformá93 O. R. E. A. 1743–1800. 114–115.
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tus gyülekezet továbbra is büntette az erkölcsi vétségeket. 1787-ben nemes
Kántor Jánost és Hejczei Istvánt ítélték el, mert Darvas Józseftől loptak.
1787-ben az egyik eset jól mutatja, hogy nem mindig érte el célját az egyházi dorgálás. Nagy Gergely és felesége, Vas Maris, akiket tolvajkodásokért, veszekedésekért, átkozódásokért akartak a gyülekezet színe elé citálni, sehogy se mentek el. „Annyira megkeményítették magukat, hogy...mint
pogány olyannak declaráljuk, tartjuk (őket) és sokáig eklézsia szolgálatunkat nékik nem adjuk, mind az ideig meg jobbítását nem tapasztaljuk.” Ez
gyakorlatilag kiközösítést jelentett.
Hasonló erkölcsi felügyeletet a lakosok felett a gyülekezet a XIX. században is gyakorolt. 1862-ben pédául Berecz Mihályt és feleségét, Vincze Zsuzsát békítgették.94
A lakosok vallási életét rendszeresen még ekkor is felülvizsgálták. Az
egyházlátogatási jegyzőkönyvekben általában elégedett megállapításokat
olvashatunk. Az 1833-as canonica visitatioban ezt írták le a presbitérium
erkölcsfelügyelő tevékenységéről: „A consistórium 12, hittel szolgáló személyekből áll, kik mindnyájan jó erkölcsű. éredemes magaviseletű emberek, és
a nép előtt az erkölcsökbe jó példa adással mennek elő, a lehető hibákat s erkölcsöket behunyt szemmel el nem nézik, hanem azokat megfedik, megintik
és a tiszta erkölcsnek, s az isten dicsőségére ennek megnyerni kívánják.”95
Az idő előre haladtával a presbiterek vallási elkötelezettsége valamelyest
csökkent. 1884-ben a lelkész felszólításának, hogy a vasárnap megünneplését ne hanyagolják el, a nagy munkákat ne akkor végezzék, már nem sok
foganatja lett.96
Az egyháztanács az elkövetett vétségeknek tulajdonképpen öt típusát
különböztette meg.
1. A legenyhébb és leggyakoribb vétek volt a közmunkára kirendelés
megtagadása. A kurátor feladata volt az erre való kirendelés. Az igaztalanul távol maradókra az egyháztanács pénzbírságot rótt ki.
2. Pénzbüntetéssel sújtották a sértegetést, a becsületsértést is. Ehhez
kapcsolódott a megszégyenítő, de megbánást kiváltó büntetésként a megkövetés. A megkövetés teljes rehabilitációt jelentett, utána mindenki tiszta lappal indult.
3. Kiközösítették azokat, akik nem békültek ki egymással, akik haragosaik voltak a másiknak. Az úrvacsorától való eltiltás is kiközösítésnek volt
tekinthető. Ez abban az időben súlyos erkölcsi megbélyegzést jelentett, és
már egy káromkodásért is alkalmazhatták.
94 O. R. E. jkv. A következőkben említett ügyek mind itt lelhetők fel.
95 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/2. can. vis. 1833.
96 O. R. E. jkv. 1884.
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4. Eklézsia követéssel büntették a paráznaságot, ami azt jelentette, hogy
az ünnepi gyülekezet előtt kellett nyilvánosan bűnt vallani, és magától az
egyháztól bocsánatot kérni. Kialakult formaságok között, szertartásszerűen zajlott le vagy a templomban, vagy a parókián tartott egyháztanácsi közgyűlésen.
5. Súlyosabb ügyekben az egyházi és a világi bíráskodás összefonódott,
összekapcsolódott.
Az eklézsia megtartandó törvényeit mindig felolvasták a templomban, s
a gyülekezet tagjai újra és újra kötelezték magukat azok megtartására.
1760-as évek végén, vélhetően 1768-ban került lejegyzésre a gyülekezet
életét szabályozó rendtartás, mely „Az eklézsiának jó rendtartását és tisztaságát parancsozó és igazgató punktumok” címet viselte.97
„I. Punctum. Az Ekklésia Hites Curator /Kit néhol Ekklésiabirónak szoktak hívni/ és Egyházﬁú nélkül soha ne légyen.
II. P. A Curator a Templomra és annak költségére: ismét Parochiára, Oskolára és mind a Templomnak, mind az Egyházi Szolgáknak minden rendbeli jövedelmeikre, és a jövedelmek mértékeire, úgy szántó földeire, Réteire
/az hol vagynak Szöllöire, Decimáira/ olly Szorgalmatos gondot visellyen,
semmiben az Isten Háza meg ne fosztassék és az Egyházi Szolgáknak károk
és fogyatkozások ne okoztassék.
III. P. Az Egyházi Szolgáknak Búzabéli és Szemül adatni szokott jövedelmeiknek bé ﬁzetése úgy légyen, hogy a mit el kell s lehet tenni benne láb
alól, alkalmatos jó időben és szárazon lehessen el tenni. Azért minden tehetséges Gazdák Szent Mihály napja Hetin egy napon vigyék bé a mivel tartoznak a Curátornak és az Egyházﬁunak jelenlettében /kiknek kötelességek
az, hogy ha valaki porral, polyvával és egyéb haszontalan gazzal akarná
a Mértéket tölteni, azt meg ne engedgyék, hanem haszonra való élettel töltessék /a kik penig tehetetlenebben lévén szerit akkorra nem tehetik, Márton napra megszerezzék, és azon Márton Hetinek edgyik napján, mellyet az
Ekklézsia Curatora fog rendelni, mindnyájan Istenessen és tisztán bé ﬁzessék. A kik szalmás élettel ﬁzetnek, azoknak is a Magok kévéinél kisebb és alá
való kévékkel ﬁzetni a Curator és az Ekklézsia Előljárói semmiképpen meg
ne engedgyék. A pénzbeli Jövedelemnek is bé adása, mellyet ágy számra ﬁzetnek, két terminusokon légyen.
IV. P. Valamikor valami igazitást avagy orvoslást kivánó fogyatkozások
adgyák magokat elől az Ekklézsiában, mindenkor tartozzék a Curator /a
Lelki Tanítóval egyétértvén/ Consistoriumot hirdetni, és a fogyatkozásokat
a Consistoriumank itélet alá botsátván megorvosoltatni.
97 O. R. E. Lt. Dr. Kósik, 2006. 7–12. átiratában, eredeti helyesírással.
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V. P. Kiváltképpen és nevezet szerint: minthogy az Úr Vatsorájának méltatlanul való vételéért az Istennek haragja gyakorta az egész gyülekezetre is
fel szokott gerjedni, tehát annak publikacioja kiszolgáltatásának előtte mindenkor lét hetekkel meg lévén, mindgyárt az elő Héten a botránkoztató bűnösöknek ki rekesztések, Consistoriumot gyüjteni a Curator semmi képpen
el ne mulassza. A Consistorium penig a botránkoztató bünösöket szorgalmasan ki keresse és valakik olyannoknak lenni találtatik, azokat minden
személy válogatás nélkül meg büntesse és erdemlett Ekklézsia fenyiték alá
fogja, hogy igy a gonosz annyival is inkább irtogattassék, az Istennek tetsző
kegyes élet penig öregbüljön, és az Isten jó kedve az egész Szent Gyülekezeten
meg nyugodgyon.
VI. P. Minden ember, aki arra való és hivattatik a Consistoriumban
Személly szerint bé menni tartozzék, aki penig az Ekklézsia Curatorának
hivatallyát és parancsolattyát vakmerőképpen meg veti, nem lévén semmi
helyes mentsége, egy forintig büntettessék meg, aki penig helyes mentséggel
magát meg mentheti, legyen ment ember.
VII. P. A Consistoriumnak rend szerint mindenkor a Paróchián, a Lelki Tanítónak jelenlétekor kell lenni, annak alkalmatosságával penig senki az időt hijjában valósággal ne töltse, ha nem minden ember amelly dolog a Consistoriumban elében adatik, arra ﬁgyelmezzen, és a hoz jó lelkiismerettel hozzá szóllyon, a Lelki Tanító a dolgoknak és az elméknek
világositásokra szentirásbeli helyeket és példákat citálván és mutogatván, azonban minden ember ott egymást meg becsüllye és akár ki is, mást
becstelenséggel ne illessen. Ha penig /amelly távol légyen/ valaki valakit a
Consistorium tagjai közzül betstelen szókkal illetne, ottan mindgyárt egy
forintig rovattasson fel.
VIII. P. Amidőn az Ekklézsia Curatora maga vagy penig az Egyházﬁu által valamit az Ekklézsiát illető dologban parantsol, azon parancsolattyát
minden ember engedelemmel megfogadgya. Templom, Parochia, Oskola körül való munkára a midőn küldetik, személy reá mennyen, vagy penig magához hasonló erős szolgáját, vagy az nintsen, fogadott emberét küldgye. Valaki
penig engedetlenségbül különben cselekedik, ötven pénzre rovattassék fel.
IX. P. A kik vakmerőségbül Templomban nem járnak, Úr Vacsorájával
nem élnek, ugy a kik magok gyermekeiket a Consistoriumnak itélete szerint
Oskolába jártathatnak és nem járattyák és tanitattyák, minek utána egyszer vagy kétszer meg intetnek és fogadni nem akarnák, a Consistoriumtul
érdemlett Ekklézsia fenyiték alá fogattassanak.
X. P. A Zabolátlan ifjú cselédnek, Szolga vagy Szabad legényeknek, és
ezeknek társaságokban magokat elegyitő leányoknak és Menyetskéknek ma-
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gokat /mint igen vétkes rossz szokás/ a botránkoztató vendégeskedésekre,
musikállásokra, tántzolásokra, Fonóbeli alkalmatlankodásokra, amelly
gazda szállást ad, azon Gazdát és vélle együtt az emlitett botránkoztató tselekedeteket elkövető személlyeket az Ekklézsia Curatora tartozzék
Consistorium eleiben citálni, a Consistorium penig kit kit ezek közül, a szerint a mint vagyon reá érdeme minden kedvezés nélkül tartozzék megbüntetni, nem küllönben azokat is, a kik vasárnapokon, kiváltképpen a két Prédikációk között az utzákon /Férjﬁak, Leányok, Asszonyok elegyesleg/ Istennek bosszuságára, rut, fajtalan és minden jó Lelkeket megbotránkoztató játékokat és kiáltozásokat szoktak el követni.
XI. P. Ha valamelly ember a Consistoriumi Gyülés által, vagy szófogadatlanságáért, vagy egyéb botránkoztató tselekedeiért, büntetés alá rekesztetnék, és ő azon meg nem nyugodna, vagy penig meg nyugodni nem akarna, megengedtetik ugyan nekie az apellatio felsőbb Székre, mint Tisztelendő
Esperes Széki és Törvénye, Aki penig engedetlenségbül különben tselekedne,
azt a törvény bontogatásért a Consistorium keményen meg büntesse. Ha
penig azon büntetést is felvállalni nem akarná, mint aki a Gyülekezetnek
szavát nem fogadgya, a Gyülekezetbül rekesztessék ki.
XII. P. Amikor az Ekklézsia Curatorának esztendeje eltelik, a Templomnak, a vagy az Ekklézsiának költségérül a Consistorium előtt adgyon számot, butsuzzék el, tegye le a tisztet, de ha az Ekklézsia alkalmatos és hasznos embernek láttya és szereti, továbbra is marassza meg, ha penig semmi képpen meg maradni nem akarnak, végyen fel a Consistorium kettőt az
Ekklézsiának Előljáró, Istenfélő és Értelmes Tagjai közül és a Consistoriumi
Gyüllés azokra voksát adván a kire több voks mégyen az legyen az Eklésia
Curátora, ha magát vonogatná és semmi képpen a Tisztet fel vállalni nem
akarná, nem lévén azonban semmi helyes mentsége, tégyen le először a
TemplomSzükségére a Consistorium szabad akarattya szerint annyit,
amennyit érdemes, az után válasszon mást a Consistorium, ki is tartozzék
Hittel köteleztetni ezen mindjárt következő Esküvésnek formája szerint.”98
A templomban egyébként szigorúan megszabott ülésrend volt, amit a
vagyon, a beﬁzetett egyházi adó nagysága befolyásolt.
A református egyház és a gyülekezet más területen is fontos szerepet töltött be a falu XVIII–XIX. századi életében. Többek között az iskola fenntartója és működtetője volt egészen az államosításig. A templom volt a falu
életének egyik központja. Gyakran tartották itt az iskolás tanulók vizsgáját.
A református gyülekezet segített úrrá lenni a természeti katasztrófák okozta pusztulásokon. A járványok, természeti csapások ugyanis Onga lakos98 A kurátori eskü sajnos nem maradt fenn.
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ságának is folyamatosan
megnehezítették az életét.
Ilyen gondot okozott
például 1863-ban, az
egész országban pusztító aszály. A szárazság
Ongán is komoly problémák elé állította a lakosságot. A gabonafélék egyszerűen nem nőttek meg. Alig volt mit
learatni. A falu kétségbeesésében a következő
évi vetőmagot is megette. Nagy volt az éhínség. A református egyház jegyzőkönyve így jegyezte fel az eseményeket: „Úgyhogy mikorra
Kóczán József és Puky Franciska házassági
máskor az aratás megbejegyzésének
anyakönyvi kivonata 1835-ből
kezdődni szokott, már
(T. L. mgy.)
az évi termés teljesen elfogyott. Kétségbe ejtő volt a helyzetünk elannyira, hogy falustul reszkettünk
szintúgy a jelen, mint a jövőtől. De Isten keze úgy működött, hogy legalább
kevés időre az égető szükség pótolva lőn. A magas kormány kölcsön fejébe
vetőmagot küldött, kinek-kinek földje mennyiségéhez illetőleg.”99
A tavaszi vetőmagot a református superintendencia adta a lakosoknak.
Az özvegyek, az árvák a megyei könyöradományokból tengették életüket.
Havonta egy-egy telekre fél véka gabonát és 25 Ft-ot kaptak, októbertől pedig 1 köböl gabonát. Az aszály miatt a községnek semmi bevétele sem volt
1863-ban. A református egyház pénztára is annyira üres volt, hogy még az
épületek biztosítási összegét sem tudták beﬁzetni. A helybélieken a megyei
adományokon kívül leginkább a község akkori földesurai segítettek. Darvas Antal és felesége naponta adott enni a falu lakóinak. Kóczán Józsefné
három hónapon keresztül minden héten húst és főzeléket osztott ki a rászorulóknak. Darvas Imréné Szepesi Malvin többek között 120 Ft-ot adott
az éhezőknek. Más adományok is érkeztek Ongára. Így Batthyány Lajosné
99 O. R. E. 1863–64.
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120 Ft-ot, a főispánhelyettes 34 Ft-ot adományozott a rászorulóknak. Több
kisebb felajánlásról is van tudomásunk. Ezen segítségekkel a falu átvészelte a nehéz időket. Szerencsére senki sem halt éhen, sőt a két éve dühöngő
marhavésznek sem volt áldozata Ongán, pedig ez 70 000 marha pusztulását követelte az országban.100
1864. július 31-én ezt olvashatjuk a református jegyzőkönyvben: „Szerencsés napja leend egyházi életünknek, ugyanis nagyságos Nagyréti Darvas
Antal úr és hozzá méltó kegyes nője Pechy Katalin asszony Isten iránti hálájuk kifejezésére és annak emlékére, hogy ama gyászos emlékű ínséges 1863.
évben senki annyit szűkölködő egyházunkban, sem községünkben az éhhalál
martaléka nem lett, egy
művészi értékkel bíró és
nagyon célszerű ezüst
tányért hoztak áldozatul az úrnak asztalára.”101
A következő évben az
aszály hatására a gyülekezet úgy határozott,
hogy hozzá kell kezdeni – a már többször indítványozott – magtár
megépítéséhez a célból,
hogy ínséges időkben
egyházi tartalék álljon
a gyülekezet és a falu
rendelkezésére. 1864ben az építkezést el is
kezdték, és a következő
Egyházlátogatási jegyzőkönyv 1874-ből
években a takarékmag(S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/11.)
tár épületét felhúzták.
Tudjuk, hogy később a magtárból kapták a ﬁzetésüket a templom építésénél
dolgozók, a harangozó, illetve az egyházi szőlőt kapálók is.102
Természetesen hosszan sorolhatnánk azokat az egyéb, természet által
okozott károkat, betegségeket, amelyeknek ki volt téve a XIX. század embere. A járványok közül a himlő, a diphtéria, a kanyaró, a croup (mint nátha
100 O. R. E. 1863–64.
101 O. R. E. 1864. Az ezüsttányér mai napig megtalálható a parókián.
102 O. R. E. 1864.
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vagy megfázás) ugyanúgy szedte áldozatait a faluban, mint a kolera. Az árvizek
és a szárazság mellett a fagy, a sáskajárás,
a ﬁloxéria, a gyakori tűzesetek, az orkánerejű szél ugyanúgy sok gondot okozott
a földműves lakosságnak. A XIX. század
embere sokkal inkább ki volt szolgáltatva a természet kénye-kedvének, mint a
ma embere. Ez a földtől való nagyfokú
függésből is adódott. Tudták ezt az akkor élők is. Nem véletlen, hogy a református lelkész az 1810–20-as években a
Az eklézsia pecsétjének
legfontosabb, általa lejegyzendő dologlenyomata 1841-ből
nak azt tartotta, hogy milyen időjárás
(S. R. K. Lt.)
volt az adott évben, milyen volt a termés, milyen szerencsétlenség történt a faluban. A következőkben az általa
lejegyzettekből említünk meg néhány eseményt.103
1815: nagy éhínség, korán leesett a hó, és tavaszig nem olvadt el, az őszi
vetések tönkrementek, szomorú aratás volt Ongán.
1816: kevesen tudták bevetni a szántóföldjeiket.
1817: éhínség, drágaság, korpával és kukorica csutkával csillapították éhségüket.
1820–21: száraz, hó nélküli tél, de a tavasz meghozta az esőt, így bő volt
az aratás.
1822: száraz tél, esős, szép tavasz, majd száraz nyár. Így nem tudtak káposztát ültetni, a földeket nem tudták megugaroltatni és többnyire egyszeri
szántásba vetettek. Augusztusban nagy tűz, melyben leégett a templom is.
1825-ről így írt Bartal János lelkész: „Ebben az esztendőben szörnyű szárazság uralkodott, úgy annyira, hogy az egész télen által sem hó, sem eső
nem esett a földbe, mely azt csak annyira is megáztatta volna, mely miatt
még május elején is a legelőknek nem létele miatt kénytelenítettünk barmainkat istálón tartani. Az ősz életek (azaz őszi vetések) kisültek, kivált a gabona csaknem egészen semmivé lett. A tavaszi minden elvetett mezei és kerti magok pedig csaknem minden kikelésre való hajlandóság nélkül egész május 8. napjáig a föld porai között hevertek. Mely miatt a különben is pénznek szükében lévő, földnek nyomorult lakosai az elkövetkezendő szörnyű
szükség, éhség és az ezekből önként folyó nyomorúságokból való félelmek103 O. R. E. A. 1743–1800. 220–227. lap. Sajnos ezek a lapok nagyon meg vannak rongálódva. Teljes egészében nem olvasható el a szöveg.
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ben csaknem kétségbe estek, és minden reménységeket elvesztették, az élet
ára naponként kezdett emelkedni, a marhák már hullani kezdtek nem találván semmi tápláló eledelt a földnek szinén, míg végre május 8. napján eljött az úr a kétségbe esett vármegye vígasztalására.”104 Az eső tehát segített.
A probléma csak az lett, hogy aratás idején is hetekig esett, így késve takarították be a termést.
1826: kifogástalan időjárású év, de nagy tűz a faluban. (Az 1826-os tűz
okáról, nagyságáról nem tudunk semmit, de valószínű, hogy nem lehetett
kicsi, mert a Helytartótanács utasította a vármegyét, hogy a tűz által megkárosított ongai lakosok részére gyűjtsön alamizsnát.)105
1828: esőzések egész nyáron és őszön. A földeket ősszel nem tudták előkészíteni, s bevetni. A szőlők keveset teremtek, a bor savanyú lett. A szőlőket nem tudták befedni.
A református gyülekezet a Bársonyos vizének XIX. század végi szabályozását is segítette.106
A református egyház javai
A református egyház birtoka általában megegyezet a lelkészi és tanítói
földekkel. Korszakunkban a különböző kisebb-nagyobb adományok révén
az egyházi kezelésben lévő földek összterülete valamelyest nőtt, de jelentősnek soha nem volt mondható.
1845-ben az egyházi javak valamivel több, mint 22 holdnyi területet tettek ki, ami a következőkből áll össze:
- Parókiális föld 3 nyomásban: Ravaszlyuk: 7006 öl, Sóstó: 7080 öl és
Betegvölgy: 8020 öl.
- Kenderföld az iskola rektoréval együtt: 1800 öl.
- Parókia és iskola területe: 657 öl.
- Kertecske – régen Udvari István kertje – melynek hossza 11, szélessége
12 öl, amit a pap és a tanító egyformán használtak.
- Szőlő.
- 3 vékás szántóföld, amelyre azonban rendszerint egy egész köbölt vetettek, amelyet 1808. évben adott Daróczy Nagy István.
A parókiális rét kaszálása, a széna behordása a község feladata volt. Az
őszi vetéshez a magot – 6 vékát – szintén a helység lakosainak kellett biztosítani, illetve elvetni. (Ezt a legrégibb jegyzőkönyvekből írták át.) A falu
104 O. R. E. A. 1743–1800. 220–227. lap.
105 B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. 3643/1826.
106 Takács, 1998. 100–101. ill. O. R. E. jkv. 1886.
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3 kaszást is adott a református egyháznak. Ez gyakorlatilag 3 szekér szénára
való rétet jelentett.107
A gyülekezet saját szőlőjének műveléséből többek
között a misebort biztosították. A jegyzőkönyvekből úgy tűnik, igazából sohasem tudták megfelelően
megoldani a szőlő gondozását. A hozzá nem értés,
az érdektelenség – mindig
más-más kapálta – következtében a szőlő keveset
termett. Többször felvetették eladását. Máskor a
ﬁloxéra – mint 1892-ben
– pusztította, vagy a jég
– mint 1881-ben – verte el a termést. 1861-től
10 ember napszámosként
Az egyházi javak felsorolása
művelte, de ez sem hozott
az 1858-as földkönyvben
tökéletes megoldást.108 A
(B.-A.-Z. M. Lt. VII. 1/b. Onga)
szőlő koloncnak tűnt a református egyház nyakán, amitől mégsem mertek megválni.109
1858-ban a református egyház területe a következőképen oszlott meg a
gyülekezet, a lelkész és a tanító között. Eklézsia: templom hely 0,065, ahhoz
kapcsolódó szántóföld 1,2881, összesen 1,3331 kat. hold. Lelkész: beltelek
0,49, szántóföld 13,805, rét 5,924, összesen 20,219 kat. hold. Tanító: beltelek
0,3216, szántóföld 4,0917, összesen 4,4133 kat hold.110
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. Számottevő területet azonban ez most sem jelentett.111
107 B.-A.-Z. M. Lt. VII. 1/c. Onga 1845. évi földkönyve.
108 O. R. E. jkv. 1861.
109 Takács, 1998. 183.
110 B.-A.-Z. M. Lt. VII. 1/c. Onga 1858. évi földkönyve.
111 Takács, 1998. 142.
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A Kóczán kastély az 1940-es évek elején
(Fotó: OHC I.)

A templom az 1940-es évek elején
(Fotó: OHC II.)
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IV. A református iskola
A kezdetek1
„Minden faluban a templom mellett iskola is legyen” – katolikus és protestáns egyházi törvények ezt már régóta elrendelték. A katolikusok és a
protestánsok egyaránt kettős cél érdekében szervezték falusi iskoláikat a
középkorban. 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 szempontjából is. Az alsópapság nagy része ugyanis paraszti sorból származott. Ebből következik, hogy a falusi iskolákat vallások szerint szervezték. A XVI. századtól kezdve már olyanok is gondoltak a tanulásra, akik a jobbágyi
állapotból ki akartak
lépni.
Ongán 1903/1904ig a református egyház volt az iskola
fenntartója. A faluban nem lévén más
oktatási intézmény,
a más felekezethez
tartozó nebulók a
Ongai Ambrus eltiltása
a Mesterföldje használatától 1548-ból
XIX/XX. század for(B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. fasc. 32. nr. 1.) dulójáig bizonyítottan részt vettek a református elemi iskolai oktatásban. A tanító béréhez a
díjlevelek adatai alapján a nem protestánsok is mindenkor hozzájárultak. 2
A XVI. század közepén már biztosan volt iskolája a falunak. 1548-ban
már említik a források a tanító földjének helyet adó, az egyik legjobb minő1 E fejezet jórészt megegyezik Az adalékok az Ongai oktatás történetéhez című könyv hasonló fejezetével. Lásd: Takács, 2004. 11–30. Lásd még: Takács, 1998. 159–178.
2 S. R. K. Lt. é. n. Az 1890-es évek elemi iskolájának anyakönyve I–VI. oszt. ill. O. R. E. jkv. (A jegyzőkönyvek időrendi sorrendben követik egymást, de oldalszám szerinti pontos megjelölésük nincs.)
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ségű, Mesterrét helynevű szántót.3 Az iskola az 1500-as évek végén is fennállt, de az iskolamesteri állás sokszor volt betöltetlen. Ilyenkor a papra hárultak a tanítói feladatok. 1603-ból azt tudjuk, hogy az ongai tanítónak ﬁzetés gyanánt minden szántó ember (jobbágy) fél-fél köböl búzával, míg a
zsellérek egy szapuval tartoztak. Szállása a prédikátor házában volt, az akkor még létező, önálló és Ongánál nagyobb településen, Újfaluban.4
Az iskola 1640-ben még biztosan működött. A református egyházlátogatási jegyzőkönyv ebből az évből is megőrizte a tanítói díjlevelet. E szerint:
„Minden külön kenyeres, vagy szegény, vagy gazdag, a Mesternek egy szapu
búzát és egy szapu tavaszt (ad). Mikor Mester nincsen, a Prédikátor veszi fel
éneklésre. Temetéstől is 12 dénár. Mester nem lévén azt is a Prédikátor veszi fel éneklésére.”5
Az iskola a XVII. század végén, a török háborúk idején elpusztult. 1743-ban
a református egyház szervezte újjá, és 1903-ig ő volt az iskola fenntartója.6
Az iskolamesterek javadalma
Korszakunkban a gyerekeket végig egy-egy tanító tanította az alapvető
ismertekre. (Általában ott alkalmaztak segédtanítót, ahol a tanító a jegyzőséget is elvállalta, illetve ahol nagyon magas volt a gyereklétszám.) Bérét,
jövedelmét az egyházi fenntartóval kötött szerződése határozta meg. Gyakorta előfordult, hogy külön dotáció mellett – különösen akkor, ha a tanítói jövedelme nem fedezte létfenntartását – a kántori teendőket is ellátta a
templomban, és vállalta a községi jegyzői hivatalt. Ongán az volt az általános, hogy a tanító egyben kántor is volt a református templomban, de arra
is találunk példát, hogy őt bízták meg a notariusi feladatok végrehajtásával,
miként az az 1743-as díjlevélből is kiderül.
„Oskola mester uramnak, ki is notariusi hivatalt is tartozik az helységben
véghez vinni ﬁzet az helység e’ képen.
Minden szántó vető ember tartozik adni egy véka őszi búzát – metr. 1.
Gyalog szerés embér őszi búzát fél vékát – m 1/2.
Szólga legény őszi búzát egy negyed rész vékát.
Őszi vetést / maga adván mester s notarius (…) magvát / tartozik az helység tenni hat vékát.
Tűzi fát ad öt szekérrel. Kaszást ad hármat.
3 B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. fasc. 32. nr. 1./1548.
4 Dienes, 2000. 86. ill. Dienes, 2001a. 136.
5 Dienes, 2001a. 198. ill. Dienes, 2000. 76.
6 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054. Az ongai református lelkész levele 1898-ból. Ill. Takács, 2003. 35.

IV. A  

75

Prédikatios hallott felet lejendő énekléséért mester uramnak, nyóltz polturát – 24 dénár.
Prédikatió nélkül temettendő hallott felett lejendő énekléséért négy polturát – 12 dénár.
Abecista férjﬁu gyermek tanitásáért egytül egytül, ha szintén olvasna is
egy márjást – 34 dénár.
Rudimentistátúl két márjást – 68 dénár.
Grammatistátúl három márjást – 1 Ft 2 dénár.
A leány gyermekektül egy aránt két márjás – 68 dénár.
És ezen kívül minden férjﬁu
és leány gyermektül sabathale
helyet egy véka tavasz életet
tartozik adni.”7
1759-ben Könyves Péter – az
első név szerint ismert ongai tanító – is hasonló nagyságú ﬁzetéssel kellett, hogy beérje, kiegészülve azzal, hogy kenderföldje
lett a prédikátor földje mellett,
továbbá rétet kapott a helyi földesuraktól, és alkalomadtán ittott átengedtek neki egy-egy darab szántót, amit az ongai jobbágyok voltak kötelesek felszántani. Sőt, a pápista halottak felett való harangozásért az eklézsiát megillető összeget a gyülekezet a tanító „ﬁzetésének jobbítására” átengedte.8
A tanítók jövedelme később
sem volt egységesen szabáA tanító 1802-es javadalma
lyozva. A pedagógust a refor(S. R. K. Lt. R. A. III. 3/14.) mátus gyülekezet fogadta fel,
időnként a földesúrak beleegyezésével és az esperes jóváhagyásával. A tanító járandóságának mértékét a községgel kötött kontraktusok határozták
meg. Fő jövedelemforrásává a XIX. század elején a telekhasználat, valamint
a falu lakóinak különféle természetbeni szolgáltatása vált.
7 S. R. K. Lt. R. A. III. 3/14. Oskolamester díjlevele 1802. február 4.
8 Dienes, 2001b. 205. ill. Takács, 2003. 37.
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1802-ben a tanítót a következő jövedelmek illették meg:
1. Volt egy 3 vékás kender földje. (Szomszédjai: északon a parókia, délről Daróczy István és Pörge Mihály kenderföldje.)
2. 20 igásállattal (marhával) rendelkező 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 első esztendőre ﬁzetett egy márjást, egy véka zabot, egy csirkét, azután ameddig iskolába járt, esztendőnként ﬁzetett két márjást,
egy véka zabot, egy csirkét. Leány tanuló kezdettől fogva ﬁzetett esztendőnként két márjást, egy véka zabot és egy csirkét.
7. Kapott 5 szekér tűzi fát.
8. Prédikációs halott után 4 garas, énekszós után 2 garas illette meg.
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 keltezésű díjlevél a tanítói földek elhelyezkedését pontosan behatárolta. Itt is 3 vékás kenderföldről volt szó. A földterület szomszédjai: a parókia, Pörge Mihály, keletről és nyugatról a szabad legelő. Ekkor azonban már más szántóval is rendelkezett a tanító. Az alsó-,
a felső- és középső nyomásban is volt egy-egy köblös földterülete. (Felső
nyomásban délről a prédikátor földje, északról az ongai és újfalusi határ,
keletről a Mesterrét, nyugatról a zsolcai határ szegélyezte. Középső nyomásban a Sóstónál volt a szántója, míg az alsó nyomásban a Ravaszlyuknál.
Itt szomszédai délről Szemere Lászlóné asszonyság, északról a prédikátor
földje, keletről az országút, nyugatról a felsőzsolcai határ.) Ezen szántóföldeket 1816-ban a prédikátor földjéből hasították ki, s annak kb. 1/6-od részét tette ki. A kaszálás, a betakarítás, a termés behordása a gyülekezet dolga volt. A vetőmagról a tanító gondoskodott. A kukoricaföld felszántása is
az eklézsia feladata volt, ugyanúgy mint a rétről a széna hazaszállítása, bár
boglyába rakását már a tanítónak kellett megoldania.9
1810-ből ránk maradt Finkei Ábrahám tanító jövedelemtáblázata, ahol
pénzértékekkel is találkozunk. (Az adatokat maga a tanító jegyezte le.) Ez
alapján képet kapunk az ongai tanító ﬁzetésének pénzbeli nagyságáról. Az
iskolamester éves bevétele a következő:
1. 13 köböl őszi élet (valószínűleg rozs). 1 köböl ára 8 Ft; tehát összesen
104 Ft. Ezt az eklézsia tagjai ﬁzették, mivel akkor nem volt szántóföldje a tanítónak.
9 S. R. K. Lt. R. A. III. 3/14. Oskolamester díjlevele 1802. február 4.
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2. Gyermekek tanításáért 6 köböl zab, amit pénzben kapott meg. 4 Ft-tal
számolva ez 24 Ft.
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 temetéséből bejött mintegy 1 Ft.10
A jövedelem így összesen 156 Ft. Ebből levonva a különböző restanciákat, a tanító évi díja 1810-ben 102 Ft-ot tett ki. Javadalma később a neki
átadott szántóföldeknek köszönhetően valamelyest növekedett. Ha ezt az
összeget összehasonlítjuk a korszak más településein működő tanítók ﬁzetésével, akkor azt láthatjuk, hogy az ongai tanító a XIX. század első felében
nem volt túlﬁzetve. Jó keresete volt ezekben az években az iskolamesternek
például Verpeléten (313 Ft), Makláron (228 Ft), Gyöngyöspüspökin (235
Ft) vagy Viszneken (229 Ft). Ezek az összegek is az egyházlátogatási jegyzőkönyvek természetbeni és pénzbeli juttatásainak forintra átszámított értékét fejezik ki. Jó jövedelme volt a sarudi tanítónak is: 57 Ft készpénz, azon
felül 16 kocsi szénát, 7 öl fát, 122 pozsonyi mérő (egy pozsonyi mérő 62,5
mai liter) rozst és 50 pozsonyi mérő árpát kapott.) 11
Gyakorta még ezt az alacsony jövedelmét sem kapta meg pontosan. Az
is előfordult, hogy a tanító illetményföldjeinek hozama egyes években bizony nem érte el a kontraktusban jelzett pénzértékeket. A természetbeni szolgáltatásokat pedig a falusiak sokszor késedelmesen vagy egyáltalán
nem teljesítették, gyakran végezték vonakodva a rájuk kirótt munkát a tanítói földeken.12
Az ongai református egyház népgyűléseinek 1861-es jegyzőkönyve a tanító birtokának nagyságáról is tudósít bennünket. E szerint beltelke 308 öl,
kertje 78 öl, külbirtoka 25.200 öl volt.13
1875-ben, majd 1896-ban is új tanítói díjlevelet fogadott el az eklézsia.
Az utóbbi szerint a következő 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 hívektől 16-ot, vagyis összesen 22 köböl gabonát, ami pénzzé átszámolva 10 évi piaci ár szerint 6
forintjával kitett összesen 132 Ft-ot.
10 S. R. K. Lt. R. A. VII. 3/16. Iskolamester jövedelem táblázata 1810-ből.
11 Mészáros, 1968. 137.
12 O. R. E. jkv. 1861.
13 O. R. E. jkv. 1861.
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3. A tandíj 60 református után egyenként 1 véka zab, egy csirke és 25
krajcár, amely pénzértékben felszámítva, a zab vékáját 80 krajcárban,
a csirkéjét 25 krajcárban megállapítva, összesen 78 Ft-ot tett ki.
4. Más vallású tanítvány után a tandíj 3 Ft volt. Tízévi számítás szerint fel
lehet venni 30 növendéket, ez 90 Ft-ra rúgott.
5. A Szemere-alapítványtól évenként 5 Ft 33 krajcár járt neki.
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 összegből 100 Ft volt a kántori ﬁzetése. Így tisztán a tanítói ﬁzetés 454 Ft 33 krajcárt tett ki, ami a századvégén nem számított nagy jövedelemnek. Ez az összeg Csorba János tanító
1896-os összes „ﬁzetését” képezte. Tudjuk, hogy a korábbi években neki is
sokszor akadozott a kiﬁzetése, sőt arról is van adatunk, hogy ugyanebben
az évben az eklézsia nem volt hajlandó kiﬁzetni a tanítónak az állam által
elrendelt kórpótlékát, 50 Ft-ot. A gyülekezet úgy határozott, hogy a tanító
azt kérje az államtól.14
A református tanítók
1749 és 1903 között 25 református kántortanító fordult meg a faluban, akik
közül tizennégyet ismerünk név szerint: 1759 Könyves Péter, 1789–1792
Nagy András, 1792–1794 Fazekas György, 1794–1809 Nagy András, 1810–
1811 Finkei Ábrahám, 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 Barcza Sándor, 1861–1870 Finkei Dániel és 1870–
1903 Csorba János.15
Fazekas György
egyben a falu lelkésze
is volt. Nyolc esztendei csehországi prédikátorsága után lett
Az egyházlátogatási jegyzőkönyv
ongai prédikátor és
iskolára vonatkozó bejegyzései 1811-ből
(S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/1.)
tanító 1792-ben.16
14 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (55.) Kántortanítói díjlevél 1896. január 26.
15 Takács, 1998. 163. ill. Takács, 2004. 16.
16 S. R. K. Lt. III. 3/9. can. vis. 1799 ill. O. R. E. A. 1743–1800.
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Utóda, s korábban elődje 1788-ból Nagy András, aki 1809-ig töltötte be
ezt a hivatalt. Róla tudjuk, hogy sokat mulatott, éjjel eljárt otthonról. Szemére vetették, hogy átjavította a tanítói szerződésében megállapított bérét. Azzal is megvádolták, hogy olyan pénzt fordított saját szükségleteire,
ami nem őt illette: a papnak járó dézsma egy részét – 13 Ft értékben – szekerekkel behordatta az iskolába. Az is előfordult, hogy másnak a trágyázott
földjét vetette be, nem pedig a sajátját. Az őt ért vádakat Nagy András részben cáfolta, illetve védekezésül felhozta, hogy kevés jövedelméből a családját nem tudta eltartani, az ő földjét nem szántották fel, pedig az benne
volt a tanítói díjlevélben. Feljegyezték róla, hogy a templomi énekeket nagyon szépen tudta megtanítani a gyerekekkel. 1801–1808 között már nem
volt rá panasz, sőt dicsérték. Vitába keveredett azonban a földesúrral, aki
1809-ben új rectort hozatott a faluba. A canonica visitatióban ezt olvashatjuk: „Ezen esztendőben elég sok hiányossággal vitte hivatalát, s bár próbálta megjobbítani magát, a földesúr aggályait elismerve elbocsátjuk Nagy
Andrást.”17
Utóda Finkei András szorgalmával, működésével meg voltak elégedve,
de az alacsony jövedelme miatt egy év után távozott Ongáról.18
Szoboszlai János sokat betegeskedett, de „Amire lehet, megtanítja a gyerekeket” – olvashatjuk a jegyzőkönyvekben.19
Labantcz Mihály 1816-tól 1825-ig volt tanító Ongán. Becsületesen végezte feladatát. Mind erkölcsi, mind tanításbeli magatartásával meg voltak elégedve.20
1826 és 1832 között Batta István is jó tanítója volt az iskolának, bár nem
volt elég szigorú, és ezért a tanítványok sokszor rendetlenkedtek. Idős ember lévén sokat betegeskedett, ezért az eklézsia már 1830-ban új tanítót
kért az esperestől. Kérelmüket 1832-ben megismételték.21
1833-ban kaptak új iskolamestert P. Nagy Antal személyében, akit nagyon
szerettek Ongán. Feljegyezték róla, hogy a nagytiszteletű superintendencia
rendelete szerint tanított, hogy a szülőket a consistorium és gyermekeik iskoláztatására ösztönözte, s „alig találtatik olyan szülő, aki gyermekét ne taníttatná”. Vezette az iskolakönyvet, mindent pontosan feljegyzett. Hogy
meddig maradt hivatalban, nem tudjuk, de érdekes módon 1848-ban ismét ő Onga tanítója, és ismét közmegelégedés övezte. „A szorgalmas tanító működése által az iskola szellemi állapota ismét virágzik.” Újra pon17 S. R. K. Lt. III. 3/9. can. vis. 1809.
18 S. R. K. Lt. III. 3/9. can. vis. 1811.
19 S. R. K. Lt. IV. 3/1. can. vis. 1810–15.
20 S. R. K. Lt. III. 3/9. can. vis. 1815–25.
21 S. R. K. Lt. IV. 3/2. can. vis. 1824–28. ill. 1829–33.
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tosan voltak vezetve az iskolai jegyzőkönyvek. 1848.
június 1-jén azonban, 49
éves korában meghalt.22
1842–1843 között Sárkány Albert a tanító. Vele
a gyülekezetnek nagyon
sok problémája volt. Sokszor volt részeg. Az egyik
alkalommal, miután öszsze-vissza hányta magát,
szekérrel kellett hazavinni,
mivel a kutyák majdnem
megszaggatták, de bor elP. Nagy Antal munkásságával kapcsolatos
iskolalátogatási jegyzőkönyv 1834-ből
lopásával is megvádolták.
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 33.)
Felesége azzal botránkoztatta meg a gyülekezetet, hogy „éjszakánként egyedül mászkált és sövényeken járt keresztül”. A falu azt is sérelmezte, hogy a tanító sokat káromkodott. Az eklézsia ezért a lehető leghamarabb megvált tanítójától.23
1849-ben ismét olyan iskolamestere volt a falunak, akinek életvitele némi
kívánnivalót hagyott maga után. Varga István iszákos, részeges, erkölcstelen és kibírhatatlan volt. Viselkedése miatt megintették, megdorgálták, de
ez sem használt, ahogy az esperes úr szidalma sem járt sikerrel. 1849. november 23-án ezért – másfél évi ongai tanítóskodás után – az egyházközség közgyűlésén hivatalából elmozdították.24
E zavaros idők után Debrecenben, a főiskolán tanuló harmadéves növendéket, Egei Józsefet – aki ekkor Szikszón, szülei körében tartózkodott – hívták meg a tanítói hivatal betöltésére. Kezdetektől elégedettek voltak vele.
„Tanítói buzgalma, ügyessége, józan, tiszta erkölcse, vallásossága kifogástalan.” 1850. május 13-án a gyülekezet kérte a megyei kormányszéktől Egei József tanítói hivatalában történő megerősítését.25 1851-ben még itt élt, és a
legkitűnőbb tanítók közé sorolták. Az 1851. január 29-én kelt iskolalátogatási jegyzőkönyv pontokba szedte érdemeit.
22 S. R. K. Lt. III. 3/9. can. vis. 1833. ill. 1848–52.
23 Részletesen lásd: Takács, 1998. 165–166. ill. S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4 (40.), (42.), (43.),(44.) és
(45.). Iskolalátogatási jegyzőkönyv 1842. és 43. Az ongai református gyülekezet levele az esperesnek 1843. április 23. Szabó István levele a főkurátornak 1843. május 24. Vizsgálati jegyzőkönyv
1843. július 3. ill. Takács, 2003. 70–71.
24 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (49.) isk. jkv. 1849.
25 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (49.) isk. jkv. 1849.
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„1. Amit tanít, azt maga is tökéletesen tudja, úgyhogy tanítványait minden könyv nélkül előre-hátra ki lehet kérdezni.
2. Három hét alatt a gyermekeket becsületesen bevezeti az olvasásba és
írásba.
3. Gyönyörű 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.”26
Az elégedettség ellenére a tanító jövedelmét – ez másoknál is visszatérő probléma volt – rendszertelenül és hiányosan kapta meg. Ez is szerepet
játszhatott abban, hogy 1851-ben elhagyta Ongát.
1852. január 25-én már Barcza Sándor nevével találkozunk az iskolalátogatási jegyzőkönyvekben. Az ő munkájáról is elismerő véleményeket jegyeztek fel. 1861 januárjában egy jegyzői állás reményében elment a faluból, és a településnek új tanító után kellett nézni.27
A presbitérium úgy határozott, hogy Sárospatakról, a Tanítóképezdéből
hívnak maguknak tanítót. 1852 márciusában az esperes úr megadta az engedélyt, mire a lelkész saját fogatán maga mellé véve a gondnokot, Sárospatakról az egyik legjelesebb tanítványt, Finkei Dánielt hozta Ongára. „Reményteljes ifjú emberrel töltettük be a végpusztulásra jutott Szent ügyét a
nevelésnek.” – olvasható a forrásokban.28 Az ifjú tanítót áprilisban az esperes úr megerősítette hivatalában, aki ezután nagy buzgalommal látott hozzá hivatása gyakorlásához. 1862-ben még „éneklő kart” is alapított az eklézsia tagjaiból. Súlyos csapás volt számára, hogy ugyanebben az évben leégett a háza. A tűzben minden személyes holmiját elvesztette. Az új tanítói
ház elkészültéig – ami lassan épült – az iskola tantermében lakott, és ez elkeserítette. 1864-ben már a távozás gondolata foglalkoztatta, de még sikerült maradásra bírni. Működésével a falu minden lakosa elégedett volt.
1861 júliusában a templom fedetlen épületében az egész gyülekezet elragadtatással szemlélte a gyerekek vizsgáját. A hívők kitűnő feleleteket hallhattak földrajz, nyelvtan, írás tantárgyakból. „Egyetlen nebuló sem találtatott tudatlannak.” A tehetséges tanító 9 év után hagyta el a községet. 1870.
április 4-én Szántóra ment el, egy jövedelmezőbb állás reményében.29
Csorba János a kázsmárki egyháztól került a településre. 1870-ben az
egyházmegye által megerősítve, április 9-én foglalta el tanítói állását, és 33
26 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (50.) isk. jkv. 1851.
27 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4 (52.) ill. III. 3/9. can. cis. 1852.
28 O. R. E. jkv. 1861.
29 O. R. E. jkv. 1870.
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évig oktatott, nevelt Ongán.30 A faluba érkezése után hamar jó kapcsolatot alakított ki Újfaluban Darvas Antalné, született Péchy Katalinnal, aki
sokban támogatta nevelői munkáját. Az úrasszonynak sikerült megnyerni
az új tanítót az éneklés ügyének, s ezért már az első találkozásuk után egy
hangáriával (kottával) ajándékozta meg a tanítót, „mert oly szívén viseli az
éneklés ügyét”. Csorba János erkölcsös, szorgalmas ember volt, becsülettel
végezte munkáját. A korábbi tanítókhoz hasonlóan ő is betöltötte a kántori
hivatalt. A falu életében fontos kérdéseknél mindig hallatta hangját. A tanítói jövedelmét azonban ő is sokszor késve kapta meg. Tevékenysége alatt
– nem utolsó sorban az ő tervei alapján – építik át az iskolát korszerűbb
oktatási intézménnyé. Az idős Csorba Jánost az iskola államosítása után,
1903-ban az állam nem volt hajlandó alkalmazni. Nyugdíjazták, de a gyülekezet mint kántort továbbra is foglalkoztatta. Ilyen minőségben halt meg
Ongán, 1910. január 20-án.31
Az ongai elemi iskolában a tanító közvetlen felettesei a református presbitérium tagjai voltak, akiknek feltétlen engedelmességgel tartozott. Ők választották meg az iskolát felügyelő, látogató személyeket, akik a tapasztalatokat jegyzőkönyvben rögzítették. A református elemi iskola történetére
az egyik legfontosabb forráscsoportot ezek a fennmaradt iskolalátogatási
jegyzőkönyvek adják. Bennük a tanítóra, a tanulókra, az iskolaépületekre, a
tananyagra stb. találunk adatokat. Az 1826. augusztus 3-ai jegyzőkönyvben
például a következőket olvashatjuk.
„Relatio
Az ongai oskoláról, mellynek rendes visitatora tisztelendő Kádár János
úr volna, de aki ebbenn a fél esztendőben, rész szerént gyakori változásai,
rész szerént más bajai miatt, az oskolát meg nem látogathatván, meg kért,
hogy helyette az oskola mibenn létele eránt, a tisztelendő egyházi közönséget
túdósítanám: annak azért jelen való állapottya ebben van.
Mostani rector Batta István, igen becsületes, jó erköltsű, szorgalmatos
és meglehetős értelmes tanító, valamint a templombeli kötelességében is,
hűségessen, és mindennek megelégedésével eljár.
Az oskolájában vagynak 32 ﬁú, és 26 leány gyermekek. Tanít nagy
catechismust, supervillét, vallásra való bévezetést, természeti tudományt,
Hübner historiáit, Kis Tükörből a vármegyéket – vallás historiáját, szent
historiát, a soltárból a tsillagos verseket, énekek notait, 4 elsőbb nemét a
számvetésnek, olvasást, írást, könyörgéseket erkölcsi regulákat. – Mindezeket pedig tselekeszi különös fáradhatatlan szorgalmatossággal, a gyermekek
30 O. R. E. jkv. 1870–1903.
31 O. R. E. jkv. 1910. 377. o.
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szembetűnő előmenetelekkel, és a szüléknek s minden egyebeknek is nagy örömére. Mellyet én is ezennel örömmel bizonyítok Ongán aug 3. napján 1826.
Bartal János pred”32
Az iskola épülete (a tanítóház)
A XVI–XVII. századi iskolaépületről nem tudunk semmit. A XVIII. század első felében meglévő iskola sanyarú állapotát emelik ki a források. E
helyett 1756-ban, a helybéli földesurak által adott telken az eklézsia épített
egy szobából és egy osztályteremből álló iskolát, melyhez veteményes kert
és istálló is tartozott.33
1799-ből azt tudjuk, hogy az iskolának a kerítése teljesen tönkrement.34
1817-ben az épület leromlott állapotát hangsúlyozzák a források, amit az
1810-es évek végén felújítottak.35
1820–28 között – az iskolalátogatási jegyzőkönyvek szerint – az iskolaház
már jó állapotban, alkalmas volt feladata ellátására. 1832-ben is elégedettek
vele, csak azt kifogásolták, hogy nincs rendesen felvigyázva, nem biztosított
megfelelően az őrzése. (A tanító lakása ekkor nem az iskolában volt.)36
1850-ben is kifogástalannak tartották az iskolaházat.37
1861-ben azonban már csinosításra szorult. Az eklézsia az egyházközség
kurátorát (gondnokát) bízta meg az iskola szépítésével, aki azt a bíró közreműködésével el is végezte.
A tanítónak külön háza volt, amit szintén igen rossz állapotok jellemeztek. Mindkét épület felújítását az eklézsia tagjai végezték el, például
rendbehozták az ablakokat, kijavították a fal repedezéseit. Még ugyanebben az évben az egyháztanács testületileg elment az iskolába és az év eleji
szépítgetés ellenére megállapította az épület kicsinységét, s felvetette – nem
először – egy új iskola építését. 1862 márciusában kiszámították, hogy az
új iskola építéséhez 303 Ft kellene. A pénzt önkéntes adományok útján kívánták előteremteni, mégpedig oly módon, hogy a más vallásúakat is megkeresték, hisz az ő gyerekeik is ebben az iskolában tanultak. A jegyzőkönyv
így fogalmaz: „Ha közös a haszonvétel, közös legyen a teher is.” Miután az
elöljáróság határozatát a főszolgabíróval megerősíttették, májusban kijelölték az új iskola helyét a lelkész és a tanító kertje közötti területen. A mun32 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (18.) isk. jkv. 1826. ill. Takács, 2003. 63.
33 Dienes, 2001b. 206. ill. Takács, 2003. 37.
34 S. R. K. Lt. R. A. III. 3/9. can. vis. 1799.
35 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/1. ill. 3/12. can. vis. 1800–22. ill. 1824–28.
36 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/2. can. vis. 1820–33.
37 S. R. K. Lt. R. A. IV. 3/6. can. vis. 1848–52.
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kák elkezdésében nagy segítséget jelentett a földesúr, Darvas Imre és neje,
Szepessy Malvin 100 Ft-os adománya a faanyag megvételére.38
Az építkezés 1862 nyarán jórészt befejeződött, és augusztusban már átadták rendeltetésének az épületet. A sors ﬁntora, hogy az új iskola birtokbavétele után mintegy másfél hónappal, október 9-én éjjeli 12 órakor leégett a tanítói lakás. A tűz okát nem tudták kideríteni. A lakóház minden épületével
– istálló, hizlaló – és a tanító szalmájával, fájával, házi bútoraival, ruhájával
együtt leégett. Maga a tanító épphogy mezítláb ki tudott menekülni a tűzből.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az épület biztosítva volt. (A biztosító
később 272 Ft 80 krajcárt kártérítést ﬁzetett.) A tanító szálláshelyét a tűzvész
után ideiglenesen az oktatásnak helyet adó tanteremben alakították ki.39
Az új tanítóház építését 1863 tavaszán kezdték el, de az építkezés a gyülekezet egyes tagjainak restsége miatt lassan haladt előre. A presbitérium
már arra is gondolt, hogy polgári hatalommal kényszeríti ki a szorgosabb
munkát, holott az ellenkezett a protestáns egyház minden rendeletével. Az
építkezés az egyház összes pénzét felemésztette, ennek ellenére nehezen
haladt előre. A tanító elégedetlenségét mutatta, hogy 1864 elején távozni
akart Ongáról, de a gyülekezetnek sikerült itt marasztalnia. A munkálatokat anyagilag újra megsegítette Darvas Imréné, ennek ellenére még 1865ben is arról olvashatunk, hogy végre „felajánlásból” megvan a tanítóházhoz
szükséges vasanyag. A tanító sürgette a munkát, sőt egy udvari marhaól
építését is kérte. Kívánságát jogosnak és méltányosnak ismerték el, csak hát
nem volt rá pénz. Az eklézsiának ekkor nagy adóssága volt, köszönhetően
az 1863-as nagy aszálynak. A tanítóház végül 1865 végére felépült, de az istálló még 1866-ban sem volt kész.40
A következő adat 1874 februárjából ismert, amikor is az iskolát melléképületeivel együtt jó állapotban találták.41
1875-re már saját könyvtára volt az iskolának, kb. 20 darab könyvvel.42
1877-ben az iskolatermet tágasnak és célszerűnek találták. Az iskolakerítés azonban elavult, széttöredezett volt.43
1878-ban a székeket kellett kicserélni.44
1884-re „az iskola épülete már új tetőt kíván”, sötétnek és hidegnek találtatott. Az eklézsia úgy döntött, hogy át kell építeni. Kerék György építőmester
38 Takács, 1998. 161.
39 O. R. E. jkv. 1861.
40 O. R. E. jkv. 1865.
41 O. R. E. jkv. 1874.
42 Takács, 1998. 162.
43 Takács, 1998. 162.
44 Takács, 1998. 162.
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kidolgozta az átalakítás tervét, de az túl sokba került volna, mire a gyülekezet úgy döntött, hogy az építéshez szükséges anyagokat maguk szerzik be, és
csak az ácsmunkát fogják mesteremberekkel elvégeztetni. A tanító kérésére
úgy nagyobbították meg a tantermet, hogy a kamra falát kibontották, és abból vettek el területet.45 1885-ben az uralkodó, Ferenc József 100 Ft-ot adott
az iskola átépítésére.46 1886-ra az iskola „a kor igényei szerint megépíttetett,
magas falakkal s világos ablakokkal”.47
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.48
Az iskolaépülethez a XIX. században ezt követően többé már nem nyúltak hozzá.
Iskolás gyerekek
A falusi iskolák tanulóinak létszámát a szülők társadalmi helyzete és az
évszak határozta meg. Általában télen telt meg az iskola épülete. Tavasztól a családok nagy többségében minden munkáskézre nagy szükség volt,
és ilyenkor kiürültek az iskolapadok. A jobbágyok terhei ugyanis nem személyre szóltak, hanem egész családjára: a földművelésben és más munkákban a férj és a feleség, valamint a gyermekek egyaránt részt vettek. Ez azzal
a következménnyel járt, hogy a jobbágyok gyermekei közül csak az járhatott iskolába, aki a termelésben nem volt lekötve. Ilyen gyermek természetszerűen nagyon kevés volt még télen is, tavasztól őszig viszont szinte minden jobbágygyermek a mezőgazdaságban tevékenykedett.
Az iskolába járást a település külterületi lakott helyeinek széttagoltsága is nehezítette. Onga körül nem egy tanyát ismerünk, ahonnan nem volt
könnyű a gyermekeket teljes számban mindig összegyűjteni a tanórára. Télen a szegénység, a gyermekek téli öltözetének hiánya volt akadályozó tényező. A szorgalmi időszak általában októbertől 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 jellemző tanulólétszám a faluban 40–60 fő között
mozgott. Az ismert adatok alapján a legkevesebb tanulója 1814-ben volt
(22 fő). A legnagyobb tanulói létszám (99 fő) 1850-ből ismert. (Ebben nem
45 O. R. E. jkv. 1884.
46 S. R. K. Lt. D. LXXXI. 74054. Veres Tamás lelkész levele.
47 O. R. E. jkv. 1886.
48 O. R. E. jkv. 1888.
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kis szerepe volt a tanító, Egei
József egyéniségének, aki erőteljesen szorgalmazta az iskolába járást.) Az 1890-es iskolai
anyakönyv alapján 89 tanulóról
tudunk.49
A mulasztásra vonatkozó
adatok az iskolalátogatási jegyzőkönyvekben 1827–1852 közötti évekből maradtak ránk.
Korszakunkban kiemelkedik
az 1842-es év, amikor a ﬁúk
3825, a lányok 1865 napot hiányoztak. Ez összesen 5690 nap
a tanévből. Ebben az évben a
ﬁúk átlag 201,3 napot, a lányok
124,3 napot „lógtak”.50
Az átlagos hiányzási adatok
valamivel kedvezőbbek. Tanévente a ﬁúk átlag 55,6, a lányok
42,8 napot voltak távol az iskolától. 1827–1852 között egy taIskolalátogatási jegyzőkönyv 1852-ből
nuló évente átlag 50,19 napot
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 52.)
nem az iskolában töltött el. Ez a
szám is magas, de ismerve az okokat, megmagyarázható. A mulasztási számok végig magasabbak a ﬁúknál. Ez érthető, hisz őket kevésbé lehetett nélkülözni a mezőgazdasági munkáknál. Sok múlott a tanítón is, aki képességeivel, adottságaival befolyásolni tudta a gyerekek iskolába járásának gyakoriságát. Természetesen voltak olyan esetek, amikor a gyerekek, ha akarták sem
tudták elméjüket pallérozni. Így 1852-ben a Bársonyos-patak áradása 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).51
A tanulók félévente adtak számot tudásukról, ami legtöbbszőr a templomban, a gyülekezet egésze előtt zajlott le. A vizsgán általában nemcsak a
tanító, hanem kiküldött „vizsgabiztos” is részt vett. 1861-ben például Jinkei
49 Részletesen: Takács, 1998. 171.
50 Részletesen: Takács, 1998. 172.
51 Takács, 1998. 172.
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József professzor volt jelen. Ez a júliusi vizsga a gyerekek számára jól sikerült, szép feleleteket adtak. A hét legjobban felelő leányt Darvas Antal 4
kendővel és 3 szalaggal ajándékozta meg. A legjobban vizsgázó ﬁú a professzortól egy Újtestamentumot kapott. A Bedács-féle alapítvány kamata
pedig a két legjobb ﬁúnak adatott ki.52
Sokáig az iskolás gyerekek feladata volt a templomi harangozás, amit gyakran pontatlanul, hibásan végeztek el. A lelkész javaslatára ezért 1876-tól egy
egyházﬁ munkájává
tették, amiért 1 köböl
rozst kapott az egyházi magtárból.53
Vallási
megoszlás szempontjából –
a népességszám, s a
község felekezeti arányait ﬁgyelembe véve
– az iskolás gyerekek
kétharmadát a reformátusok, egyharmadát a más vallásúak
A református népiskola anyakönyvének részlete
az 1890-es évekből
tették ki. Ez még a
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 54.)
XIX. század végén is
igaz volt. 1890-es években mindenki magyar anyanyelvű, a 89 tanuló közül 60 fő református (67,5%), 19 fő római katolikus (21,4%), 7 fő izraelita
(7,8%), 2 fő evangélikus (2,2%) és 1 fő görög katolikus (1,1%).54
A tananyag
A XVIII. században a falusi iskolákban csak hittant és olvasást tanítottak,
az írás tanulásáért gyakran külön tandíjat kellett ﬁzetni. Számtant is csak kivételesen oktattak. A magyar közoktatásügy rendezésére először 1777-ben
került sor (I. Ratio Educationis). Ekkor indult meg az intézményes tanítóképzés is. A Ratio tantervei és szervezeti rendelkezései azonban a protestáns iskolákra nem terjedtek ki.
1806-ban került sor a II. Ratio Educationis kiadására, amellyel szemben a
protestáns iskolák ismét tiltakoztak, féltve a tanügyi autonómiájukat. A követ52 O. R. E. jkv. 1861.
53 O. R. E. jkv. 1876.
54 S. R. K. Lt. é. n. Az 1890-es évek elemi iskolájának anyakönyve I–VI. oszt.
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kező évben ők is megpróbálták egységes koncepcióba foglalni a tananyagot,
az iskola-szervezetet, a rendtartást. A reformátusok számára 1807-ben adták
ki a tiszántúli egyházkerület nevelési- és oktatási rendszerét tartalmazó Ratio
Institutionist, amelyet „álmosdi Ratio”-nak is neveznek, az elfogadó zsinat
helyéről. Ezen szabályzat a következő módon tervezte meg az elemi iskolákat.
A kezdő gyermekek már meglévő két osztályához még kettőt
kívánt 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 rendelkezések alapján folyt az oktatás-nevelés a magyarországi
református iskolák többségében a XIX. század közepéig. A
század második felében az Eötvös József nevével fémjelzett
1868. évi XXXVIII. törvénycikk
rakta le Magyarországon a világi jellegű, polgári közoktatásügy alapjait.
A protestáns iskolák tehát nem voltak kötelezve országosan egységes tankönyvek rendszeresítésére. Egyházkerületenként újabb és újabb
Iskolalátogatási jegyzőkönyv a tanulandó
szerzők vállalkoztak tankönytananyag felsorolásával 1827-ből
vek írására. Az ismeretek elég
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 21.)
szegényesek voltak. Sokszor –
még a XIX. század első felében is – a tanítók is csak elemi iskolát végeztek.
Ahogyan ők tanulták meg az olvasást, írást és számolást, úgy tanították növendékeiket. Sok múlott munkájukon. Általában külön tananyaga volt a lányoknak és a ﬁúknak. Utóbbiaknak valamivel több volt az elsajátítandó ismeretanyaga. A gyerekeket általában osztályokra osztották. Volt, hogy a
ﬁúk, lányok is egy osztályba kerültek, de volt, hogy külön lány illetve ﬁú
classisokat szerveztek. A tananyag osztályok szerint bővült.
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1826-ban Ongán a tanító a következőket tanította a gyerekeknek: vallásba való bevezetést, természeti tudományt, héber históriákat, vármegyéket,
szent históriát, a zsoltárokból a csillagos verseket, énekeket, számvetést,
olvasást, írást, könyörgéseket és erkölcsi regulákat.55
A tananyag jórészt ugyanez 1827-ben és 1830-ban is. 1830-ból azt is tudjuk, hogy a tanító az új könyvek helyett sokáig a régiekből tanított, mert a
szülők ehhez ragaszkodtak. (Valószínűleg 1831-ben váltotta fel Losontzi
István Hármas Kis Tükör című tankönyvének újra és újra átdolgozott valamelyik kiadását Kis János 1816-ban írt A-Bé-Cés könyve.)56
1834-ben a tanítandó anyag bővült világismerettel és a tudományok summájával.57
1842-ben természettudományok tananyaggal találkozunk.58
1851-ből ismerjük a tananyag „osztályok szerinti” bontását.
„Első rendűek:
1. A nagy Kátéból az 58. kérdéstől a 75 -ig.
2. Rövid ásványtudományok Illés Pál után.
3. Hübner Jánostól új testamentumi történetek.
4. Az énekes könyvből 66 dicséret.
5. Szükséges könyörgések.
6. A számvetés négy alsóbb nemei.
Másod rendűek:
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 könyvből a könyörgéseket.
5. A számvetés négy alsóbb nemeit.
Harmad rendűek:
1. A vallásba való bevezetés első felét.
2. A Szent Históriából a 7. és 8. szakaszt.
3. Egynehány dicséreteket.
4. A szükséges könyörgéseket.
5. A számvetésből az összeadást, kivonást, sokszorozást észből!
Negyedik rendbeliek:
1. A szent Históriából a Szenteket.
2. Egynehány dicséreteket, könyörgéseket, számolva a fenntebbiekkel.
55 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (18.) isk. jkv. 1826.
56 Takács, 1998. 173.
57 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (33.) isk. jkv. 1834.
58 Takács, 1998. 173.
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Ötödik rendbeliek:
1. Kis Bálint első olvasójából néhány darabokat.
2. Az Arany Abéczé reguláit, könyörgéseket.
3. Számból összeadni és kivonni észből.
Hatod rendbeliek:
A fentebbiekket a 2. és 3. pontok szerint.
Éneklés, írás, olvasásban pedig mindannyian gyakoroltassanak ki-ki idejéhez képest.”59
A tananyag tehát még 1851-ben is igen szegényes, jórészt vallási ismertekből, írás, olvasás, éneklés és az alapvető matematikai műveletekből állt
össze. Változást és előrelépést majd csak az 1868-as Eötvös-féle népiskolai
törvény hozott, amely az ország minden iskolájában meghatározta az elemi
iskolákban tanítandó tantárgyakat, a heti kötelező óraszámokat.
Az alapítványok
A XIX. században Ongán is működtek olyan alapítványok, amelyek anyagilag segítséget nyújtottak a szegény, rászoruló diákoknak és a jól tanulóknak.60
A Bedács-féle alapítvány alaptőkéje 20 Ft volt. Ennek kamatát – miként
azt 1861-ben láttuk – a két legjobban tanuló ﬁú tanuló kapta.
1875. június 8-án Léka Szilárd hozott létre egy 100 Ft-os alapítványt,
melynek kamatjából mindenkori három árva gyerek tandíját ﬁzették ki.
Tudunk özvegy Szemeréné, született Vatay Krisztina 200 Ft-os alapítványáról, melynek évi kamata 2/3 részben a lelkészt, 1/3 részben a tanítót illette.
A gyülekezet saját forrásból a jól tanuló gyermekek javadalmazására általában évente 8 koronát fordított.
Az iskola államosítása
A református egyház által fenntartott ongai elemi iskola államosításának
kérdése először 1873-ban vetődött fel, de akkor a gyülekezet még egyértelműen a felekezeti iskola fenntartása mellett foglalt állást.61
Az iskola államosításának kezdete 1898. augusztus 16-án hozott 1240.
sz. vármegyei határozathoz kötődik. E szerint Onga nagyközségben állami iskolát szándékoztak létesíteni. A helyszíni szemlén a miskolci evangélikus-református püspöki hatóság képviseletében Révész Kálmán kassai es59 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. isk. jkv. 1851. ill. Takács, 2003. 81.
60 Az alapítványokra részletesen lásd: Takács, 1998. 175. ill. Takács, 2004. 27.
61 O. R. E. jkv. 1873.
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peres lelkész jelent meg. Rajta kívül jelen volt az ongai lelkész, az iskolaszék
elnöke, annak tagjai és a megidézett községi elöljáróság.62
A református elemi iskola
államosításáról 1898. október
14-én a járási főszolgabíró a
következőket jegyezte le:
„A Szikszói járás főszolgabírójától
12657 szám.
Abaúj–Torna vármegye kir.
tanfelügyelőjének folyó évi
30501 sz. átiratban arról, hogy
a vármegyei Közigazgatási Bizottságnak 1898. évi augusztus hó 16-án 1240 K. B. sz.
alatt hozott határozatával az
Onga nagyközségben létesíteni
szándékolt állami iskola ügyében megtartani rendelt helyszíni tárgyaláshoz a miskolczi
evang. református püspöki hatóság képviseletével Révész
Kálmán kassai esperes lelkész
lett megbizatva.
Határozat.
Ezen értesítés folytán a várA református iskola államosításáról 1898-ból
megyei
közigazgatási bizott(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 60.)
ságnak 1240. számú határozatához képest Onga községben felállatani szándékolt állami népiskola ügyében tartandó tárgyalás határ idejéül a kir. tanfelügyelővel egyetértőleg 1898.
évi október hó 29. napján az d. e. 10 óráját Onga község házához tűzön ki,
melly határ időre a község képviselőtestületét egybe hivatni rendelem, s e tekintetben a községi elöljáróságot haladéktalan intézkedésre utasítani.
Továbbá a tárgyaláshoz az ev. ref. püspöki hatóság képviselőjét, valamint
az ongai ev. ref. Lelkészt, az iskolaszék elnökét az iskola szék tagjaival együtt
ezennel meghívom, a községi elöljáróság tagjait pedig megidézem.
Szikszón 1898. október hó 14-én Vúcz (?) József főszolgabíró”63
62 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4 (60.). Az ongai iskola államosítása.
63 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (60.) ill. Takács, 2003. 91–92.
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A tárgyalások azonban évekig elhúzódtak. A bizottság a paplakot és annak beltelkén lévő melléképületeit szerette volna kialakítani állami iskolahelységnek. Ezt hajlandó volt ugyan a református egyház az államnak átengedni, de csak 5–6000 Ft-ért. A tanítói lakás a kántoré maradt volna, úgyszintén az általa korábban birtokolt jövedelmek. Végül a régi iskola ment át
az állam tulajdonába, de csak 1903 júniusában szűnt meg a felekezeti iskola, s szeptembertől lett az állam az iskola fenntartója. A presbitérium azonban kikötötte, hogy az épületet vasárnaponként és esténként saját céljára –
énekkar, istentisztelet, egyesületi munkák – bármikor használhassa a gyülekezet. Az egyháznak sikerült azt is elérnie, hogy az állam csak olyan tanítót nevezhessen ki, aki a református egyház kántori teendőit is képes volt
ellátni. Kántori minőségben a tanító ﬁzetését az egyház magára vállalta.
Az állam a régi tanítót (Csorba János) nem volt hajlandó alkalmazni, és új
tanítót hozott a faluba. A gyülekezet azonban Csorba János kántori munkájára haláláig, 1910-ig továbbra is igényt tartott.64
Az 1899-ben létesített gazdasági iskola területét, a faiskolát a református
egyház szintén átengedte az iskolának (594 négyszögöl), ahol a XX. század
elején egy új gazdasági ismétlőiskolát szerveztek.65

64 O. R. E. jkv. 1903.
65 Takács, 2004. 29.
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V. Az ongai református egyház és
épületei a XX. században
A templom épülete
Az egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő épületek közül kétségtelenül a templomnak van a legkalandosabb a története. 1822. augusztus 28-án a templom a faluban pusztító tűzvész következtében szinte teljesen leégett, a korabeli beszámolók alapján csak a négy fala maradt meg.
A templomhoz torony a tűzvész előtt sem tartozott, harangláb állt az épület mellett, de ekkor az is megsemmisült.1 Ez az 1822-ben történt tragédia
nagyban befolyásolta az épület XX. századi történetének alakulását is, hiszen a XIX. század folyamán egészen 1906-ig, az orgona felszenteléséig, a
gyülekezet ennek a pusztításnak a nyomatit igyekezett eltüntetni. Szinte a
semmiből kellett új templomot emelniük, és a folyamat hosszan elnyúlt.
A munkálatok akkor kaptak nagyobb lendületet, amikor 1898-ban a faluba települt Kóczán György és felesége. Jelentős adományaik segítségével
a XX. század elején kapta meg végleges arcát az épület.2
Rövid, de érdekes összefoglalást kaphatunk az épület történetéről, egy
1985-ben készült kérdőív válaszai alapján. A kérdéseket Várady József
miskolci református lelkész jutatta el minden egyházközség számára a
Tiszáninneni Egyházkerületben azzal a céllal, hogy kiadja a Tiszáninneni
Református templomok c. képes albumát, ezért minden lelkésznél érdeklődött szolgálati helyének templomáról. Baksy Rezső tiszteletes a következőket írta: „…a leégett templomból is maradtak fenn némi falmaradványok,
ugyanis az 1947-es renováláskor, némileg a földbe süllyedve, csúcsíves bejáratra bukkantak. A régi torony 1904-ben épült, a templombelső hossza
20 méter, szélessége pedig 8 méter. A templomban 260 ülőhely van, a torony
25 méter magas, de a háborúban megrongálódott torony legalább 5 méterrel magasabb volt. Az orgona 1906-ban készült Pécsen Angster József és ﬁa
műhelyében. Egy manuál, öt regiszteres, két oktávnyi pedállal. Két harang
található a toronyban, az egyik egy 150–200 kg-os, a másik egy 460 kg-os,
1 Takács, 1998. 180.
2 Takács, 1998. 265. ill. O. R. E. jkv. 1904.
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mindkettő acél, és a Lenin Kohászati Művekben készült. A kicsi 1946-ban,
a nagy 1980-ban, mindkettő a háborúban aknatalálat következtében megsemmisült, illetve a németek által elhurcolt harangok pótlására készült. A
templom körül temető nincs, és nem is volt. Mennyezete sík, fehérre meszelt,
egyéb különleges érdekessége nincs.”3
Korszakunkban az első jelentősebb építkezés a templomhoz kapcsolódóan 1904-ben a torony megépítése, majd átadása. A munkálatok során
a templombelső hibáit is kijavították,
azt újrameszelték, majd 1904. november 27-én átadták a megújult, rendeltetésének most már tökéletesen megfelelő harangtornyos templomot. Ekkor készült el a belső berendezés részeként a szószék a Mózes-székkel, az
ülőpadok, és a fehér márványból készült kerek lapú úrasztala is, lábazatán
a következő felirattal: „Az ongai nők
ajándéka. 1904.„4
A műkőből készült, kehely formájú
keresztelőkő 1900-ból származik. Ennek felirata: „Emlékül özvegy Bánrévi
Ferencné szül. Palkó Zsóﬁa 1900”5
1906. december 2-án vált tökéletessé a templombelső, amikor Kóczán
György adományának köszönhetően
az orgona is a helyére került. Erre az
alkalomra Kóczán Györgyné, született
Kóczán György
Viczián Ilona egy nagyon szép hímzés(Fotó: OHC II.)
sel ellátott úrasztali terítőt is adományozott az eklézsiának, ami még ma is a gyülekezet tulajdonában van.6
A két háború között, az 1930-as években végeztek nagyobb munkálatokat az épület körül. Javították az ajtókat, az ablakokat, a kerítést. 1933-ban
a mennyezetet újították fel. 1934-ben a padlózatot kellett rendbe hozni, és
a források tanúsága szerint ekkor készült a templomról az első megrendelt
fotó is.7
3 O. R. E. Lt. 43-1985.
4 Dr. Kósik, 2006. 26.
5 Dr. Kósik, 2006. 27.
6 Dr. Kósik, 2006. 27.
7 O. R. E. T. 1933–1934.
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1935-re a templomtető már annyira rossz
állapotban volt, hogy mindenképpen javítani kellett. Erre az anyagi fedezetet a hívekre kivetett rendkívüli 14%-os adó biztosította. A templomkertben az 1930-as évek
közepéig akácfák álltak, de ezeket kivágták
és eladták. 1939-ben díszfákkal pótolták a
kivágott akácost.8
A II. világháború komoly károkat okozott
az épületben. A frontvonal 1944 novemberében érte el községünket, november 26án az épületet és annak tornyát – ahol német géppuskafészek volt – aknatalálat érte,
aminek következtében a torony szinte teljes egészében romba dőlt, és a templomhajó tetőzete is súlyos károkat szenvedett.9 A
szovjet katonaság november 30-án foglalta el a községet. A templom épületét raktárnak és istállónak használták, aminek következtében a front elvonulása után a belső A templom az 1940-es években
(Fotó: Kováts, 1942.)
térben a következő károkat jegyezték fel: a
padokat összetörték és eltüzelték, a márvány úrasztalát összetörték, az ablakokat kitörték, a falak sérültek és szennyezettek voltak.10
A romok eltakarítása és a károk helyreállítása még 1944-ben elkezdődött.
Az elpusztult padokat Szunyogh
Imre, helyi asztalos segítségével
a felső padlás megmaradt deszkáiból pótolták. 1947-re végeztek a belső falak kőműves munkáival, és hozzákezdtek a külső falak rendbehozatalához. Ekkor fedezték fel a már említett
csúcsíves bejáratot a déli falon,
amelyet az épület 2005-ös felújításakor láthatóvá tettek.11
A templom a II. világháború után
(Fotó: OHC. I.)
8 O. R. E. T. 1933–1939. bejegyzések.
9 Takács, 1998. 222.
10 Dr. Kósik, 2006. 35.
11 O. R. E. Lt. 43-1985.
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A külső tatarozás 1948-ban
fejeződött be, és ekkor vezették be az épületbe az elektromos áramot is. Ezek a helyreállítási munkák nagy összegbe,
26 000 forintba kerültek.12
Az új torony építése 1960ban kezdődött, de a munkálatok igazán nagy lendületet
Baksy Rezső lelkipásztorsága
alatt kaptak.13 A háború után átmenetileg cseréppel fedett tető
1964-ben végleges horganylemez borítást kapott. A munka
szintén sok pénzbe, 50 000 forintba került, kivitelezője pedig
a miskolci Csonka József bádogosmester volt. A költségeket a
gyülekezet tagjainak adakozásáSegély iránti kérelem
ból fedezték. A csillag feltétele
az új torony építése iránt 1960-ból
alkalmából egy kendőt adomá(O. R. E. levelezés, jelzet nélkül.)
nyozott a parókiának: id. Mészáros Sándorné, Zsoldos Bertalanné, id. Berecz Istvánné, Lutherán Jánosné,
Magyar Barnáné és Gönczi Istvánné.14
1968-ban szintén nagyobb renoválásokat végeztek az épületen. Kövér
Ferencné salgótarjáni lakos magánadománya révén ekkor került a templomba az új 8 ágú kovácsoltvas csillár, körbe a falakra pedig a mellé rendelt
2 db háromágú és a 4 db kétágú világító kovácsoltvas falikar.15
1969-ben villamosították az orgonát, és társadalmi munka keretében a
kerítést is felújították. Erre a munkára maguk a hívek ajánlkoztak.16
1971-ben a rossz állapotban lévő vas templomajtókat vörösfenyőből készült faajtókra cserélték ki. Az új ajtók Göncön készültek.17
A belső felújítások 1978-ban tovább folytatódtak, amikor a régi, túl díszesnek talált szószéki koronát újra cserélték. Az Országos Műemlék Felü12 Dr. Kósik, 2006. 36.
13 Várady, 1989. 233.
14 O. R. E. Lt. 91-1964.
15 O. R. E. Lt. 24-1968.
16 O. R. E. Lt. 52-1968.
17 O. R. E. Lt. 10-1971.
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gyelet egyik főmérnöke,
Menner László tervezte
az új koronát, és ő vezette a munkálatokat is. A
régi korona és hangvető
eredetét is megpróbálták
kideríteni. Előbbi esetében arra jutottak, hogy
az 1868-ban kerülhetett
a templomba, míg a díszes korona megjelenéA templom kerítésének építése 1962-ben
sét az 1904-es munkála(Fotó: OHC. I.)
tokhoz kötötték.18
A templombelső azóta teljesen megújult és átalakult, és az új környezetbe nem illett sem a hangvető, sem a díszes korona, ezért szerették volna kicserélni őket egyszerűbbekre.
Az 1968-ban készült új szószéki korona kör alakú, és barnára lakkozott
fa hangvetőből áll, szélén 21 db kovácsoltvasból készült stilizált levél alakú
ornamentikával díszítve. Nagy Albert
asztalos és Gyula Imre, fémipari művész volt a készítő. A költségeket Isten
iránti hálájukból Rácz György és felesége, Kókai Piroska vállalta magára.19
1984-ben egy orkán erejű vihar felszakította a tetőzetet, így ebben az évben előre nem várt javítási munkálatokra volt szükség. Ugyanebben az
évben került a templomba az énekek
számkirakó táblája.20
Az utolsó nagy átalakítási munkálatok az épületen 2005-ben zajlottak. Ekkor megtörtént a teljes tető- és födémcsere, a torony visszakapta eredeti maA templom 1998-ban
(Fotó: OHC. II.)
gasságát. A templomhajó piros hódfar18 Dr. Kósik, 2006. 40.
19 Dr. Kósik, 2006. 40.
20 O. R. E. Lt. 19-1984. és 22-1984.
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A templombelső 2006-ban
(Fotó: OKE)

A szószék 2006-ban
(Fotó: OKE)

kú cserépfedést kapott, míg a toronyra rézlemez borítás került. A déli falon
láthatóvá tették a csúcsíves bejárati kapu köveit. Megújult a templombelső is.
A falak hibáit kijavították, az ablakok is megszépültek, a padlót járólappal borították be, a padokat kicserélték és elektromos fűtést szereltek rájuk. Új, fából készült úrasztala került a belső térbe, a mennyezet pedig fakazettás borítást kapott.
Felújították az orgonát, és a szószéki korona is díszes tetőt kapott.21
A munkálatokra az egyházközség a pénzt az Európai Uniós Sapard pályázaton nyerte. A tervező Nagy József András, a kivitelező az ABAÉPKER
Kft. volt.
A harang és a templomtorony
Az 1904 előtti időkben a templomnak nem volt tornya. A harang a külön
az erre a célra felállított haranglábban kapott helyet.
1862-ben, amikor elhasadt a régi 75 font súlyú harang, azt kicserélték
egy nagyobbra. Ekkor a költségeket közadakozásból teremtették elő. Az újat
21 Dr. Kósik, 2006. 44.
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Pesten, Walter harangöntő mester készítette el, súlya 218 font, ára pedig
239 forint 10 krajcár volt. A harangöntés és szállítás munkálataira Bessenyei
Ferenc kasznár, Léka Szilárd és Fletrich János gazdatisztek vállalkoztak. A
harang 1866. december 31-én érkezett meg községünkbe, de a harangláb átalakítása miatt csak 1867. január 6-án szólalhatott meg először.22
A toronyépítés ügye a XIX. század végén került előtérbe a gyülekezetben. Az egyházközség Takarékmagtár Könyve említést tesz a toronyépítési alapról, amit 17 gyülekezeti tag helyezett el a szikszói Takarékpénztárban összesen 11 forint készpénzben.23 A kezdeményezéshez magánalapítványok tételével 1899-ben többen is csatlakoztak. Ilyen volt Léka Szilárd,
aki például 50 forintot ajánlott fel a nemes célra. Alapítványát Udvari István kezelte. Tóth Julianna is ekkor hozott létre egy alapítványt – a toronyépítést szem előtt tartva – az eddigi legnagyobb összeggel, 172 forinttal.24
Mégis csak az 1901-ben nagyságos Kóczán Györgyné által létrehozott 5000
forint értékű alapítvány tette lehetővé, hogy 1904-ben megkezdődjön az
építkezés Kadlek János kassai építőmester tervei alapján és vezetésével.25
A torony alapkövének ünnepélyes letételére 1904. július 31-én került sor.
Az alapkőbe a következő szövegű iratot tették: „Dicséret, dicsőség, tisztesség
és hálaadás az Egek Urának, légyen örök magasztalás.- Ezen torony alapköve letétetett 1904. július 31-én Kaldek János kassai építőmester által. –
Alapját Kóczán György úr vetette meg 5000 koronás alapítványával. A még
hiányzó összeget, az egyház, és a község hívei önkéntes adományozás útján
rakták össze. – Épült a torony: Veres Tamás lelkész, Beke András helyettes
lelkész, Nagyréti Darvas Béla császári és királyi kamarás főgondnok, Berecz
András gondnok és Berecz József egyházﬁ idejében.”26
A munkálatok jó ütemben folytak, így 1904. október 23-án délután a
gomb és a kakas feltételével nagy ünnepség keretében átadták a 29 m magas klasszicista stílusú tornyot.27
Ezek után Kóczán György – bár az addigi adakozásai miatt az egyháztanács felmentette a templomrenoválás további költségei alól – ígéretet tett
arra, hogy az új toronyba egy új és nagyobb harangot fog öntetni. Ez el is
készült, de hogy milyen körülmények között, arról nincs bővebb információnk.
22 Takács, 1998. 181.
23 O. R. E. T. 1895. 1888-ban már egyszer létrehoztak egy toronyépítési alapot, de az ekkorra már
megszűnt.
24 O. R. E. T. 1895–1901 bejegyzések.
25 Takács, 1998. 265.
26 Dr. Kósik, 2006. 26.
27 O. R. E. jkv. 1904.
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1915-ben a kisebbik harangot a gyülekezetnek „fel kellett ajánlania” hadi
célokra. 28A főgondnok Darvas Béla így érvelt: „Ebben a hazaﬁas küzdelemben, melyben most magyar nemzetünk van, ongai református egyházunk is
vegyen részt, s ennek olyan értelemben vett megnyilatkozásával, hogy kisebbik harangját ajánlja fel a magas kormánynak a haza oltárára, hadügyi célokra.”29 Ezt szerették volna minél hamarabb pótolni, ezért 1923-ban gyűjtést
indítottak.30 Nagyban segítette az eklézsiát, hogy ebben az évben 68 dollárnyi
adomány érkezett az új harangra az Amerikába szakadt hívektől. Ezt az öszszeget 1924-ben váltotta be az egyházközség vezető testülete, majd helyezték
el kamatozni az Olasz-Magyar
Bankban „harangpénz” címen.
1925. augusztus 23-ára gyűlt
össze annyi pénzt, hogy azt
két részletben el tudták küldeni az Ecclésia Harangművek
Részvénytársaságnak. Az új
harang 37 millió 216 ezer koronába került. Vasúton szállították községünkbe, és maga a
szállítás is több mint félmillió
koronát emésztett fel.31
A harangavató ünnepségre 1925. november 8-án került
sor. A meghívó ránk maradt,
ebből kiderül, hogy az avatáson magas rangú egyházi és világi vezetők is részt vettek. Például Kiss József egyházmegyei
aljegyző, Cziáky Endre esperes,
Frenczel Béla egyházmegyei alHarangavató ünnepség sorrendje
1925-ből – részlet
jegyző, Dr. Puky Endre egyház(Dr. Kósik, 2006.) megyei gondnok, Lengyel István szikszói lelkész. Az ünnepségen a helyi énekkar kétszer is énekelt.32
Bár a meghívón nem szerepelt, a Takarékmagtár Könyv feljegyzéseiből
kiderül, hogy egy nagy ünnepi ebédet és vacsorát is tartottak ezen a napon.
28 Takács, 1998. 199.
29 O. R. E. jkv. 1915. okt. 24. 102. o.
30 Dr. Kósik, 2006. 32.
31 O. R. E. T. 1925.
32 Dr. Kósik, 2006. melléklet.
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A tételek között a következők vannak felsorolva: ﬁzetség egy
cigányzenésznek, 8
kg kenyér kiszállítási árral, ¼ kg kávé,
50 db szalvéta, 6,5 kg
marhahús, 136 liter
bor, 3 hízott kacsa,
3 hízott liba, valamit
az ebéd és a vacsora
főzéséhez fa.33
Fizetési felszólítás harang-hátralék ügyében 1930-ból
1930-ban a már fel(O. R. E. Takarékmagtár könyve.)
számolás alatt álló Harangművek Részvénytársaságtól felszólítás érkezett az eklézsia felé egy 34,45
pengős tartozásról. A követelés igazolására folyószámla másolatot is mellékeltek, amiből kiderül, hogy a tartozás 1925 óta állt fenn. A szintén mellékelt fel
nem adott csekkből arra következtethetünk, hogy az egyházközség valószínűleg nem egyenlítette ki a tartozását.34
A templomtorony és a harangok történetében a következő fordulópontot a
II. világháború hozta. A nagyobb harangot a németek elhurcolták hadi célokra,
míg a másik akkor semmisült meg, amikor aknatalálat következtében a torony
1944. november 26-án súlyosan megrongálódott. A torony és a harang helyrehozatalát még ebben az évben megkezdték.
A toronycsonkra ideiglenes fedés került,
míg 1946-ban felszentelték azt a harangot, melyet a Diósgyőri Vasgyárban öntetett a gyülekezet 3840 pengő értékben. Súlya 150 kg volt. A harang felirata:
„1944. november 26-án, a háború alatt
megsemmisült harang helyett öntette az
A templomtorony 1947-ben
ongai gyülekezet 1946. január hóban.”35
(Fotó: OHC. I.)
33 O. R. E. T. 1925. külön jelzet nélkül.
34 O. R. E. T. 1930. évi melléklet.
35 Dr. Kósik, 2006. 36.
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A torony végleges helyreállítása érdekében a gyűjtés csak 1958-ban kezdődött meg. A gyülekezet pénzzel és építőanyaggal egyaránt hozzájárult a
helyreállítás sikeréhez. Az egyházközség pedig eladta a tulajdonában lévő
régi paplak épületét, hogy így szerezzen pénzt az újjáépítéshez. Az új torony építése mégis csak úgy valósulhatott meg, hogy a lelkipásztor kölcsönt
kért, és kapott az egyházkerülettől. Kézzel írott igénylőlevelében ez áll:
„Református Egyetemes Konvent Közalapi és Pénzügyi Osztálya!
Alulírottak az Ongai Református Egyház nevében azzal az alázatos kéréssel fordulunk az Egyetemes Konvent Közalapi Osztályához, hogy az
1944. évi harcok alatt megrongált templomtornyunk helyreállítási költségeire 30 000, azaz harmincezer forint segélyt adni szíveskedjék. Nemcsak az
ongai gyülekezetnek, hanem az egyetemes egyházunknak, sőt egész országunknak érdeke az, hogy ez a háborús emlék, az a megrongált ongai templomtorony helyreállíttassák, gyülekezetünk bőségesen kivette a részét, a háborús károk eltüntetésében. A hívek saját épületeinek helyrehozása mellett 39 651 forinttal, cirka 6000 forint értékű fuvar, és kézi munkával járultak hozzá 1946-tól 1948-ig a templom
helyreállításához, a lelkészlakás háborús kárait 1949-től 1951-ig 15 111
forinttal hozták helyre segély nélkül,
a maguk erejéből. A templomtorony
helyreállítására 87 555 forintunk van
készpénzben és anyagban. Ha folyó évben hozzá tudunk fogni az építkezéshez – amelyhez anyagunk is van – még
50 000 forintot ad össze, az 1200 lélekszámú gyülekezet. A torony helyreállításának díja állványozással és anyaggal együtt 168 641 forintba kerül. Kérésünket megismételve magunkat és
gyülekezetünket az Egyetemes Konvent
Közalapi és Pénzügyi Osztályának jóindulatába ajánlva maradunk.”36
A levélből látszik, hogy a gyülekezet
tagjai saját erejükből minden tőlük telhetőt megtettek a templomuk újjáépítéséért. Ennek köszönhetően az építHarangszentelés 1980-ban
kezés 1960-ban valóban elkezdődhe(Fotó: OHC. I.)
36 O. R. E. Lt. 1960.
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tett. Sajnos az új torony nem hordozta magán a régi klasszicista stílusjegyeit, és 5 méterrel alacsonyabb is lett, mint elődje volt.37
A harangok teljes pótlására 1967-ben tették az első lépéseket Dusnák
István őrszentmiklósi harangöntő felé, de megállapodás ekkor még nem
született. 1973-ban villamosították a
kisharangot, így a harangozó hivatása
megszűnt. Később a parókiából elektromosan vezérelhetővé tették a szerkezetet.
A harang ügye 1980-ban került újra
előtérbe, amikor egy Baktalórántházáról hozatott faminta alapján, az akkori Lenin Kohászati Művekben öntetett új harangot az ongai gyülekezet,
amelynek súlya 430 kg, díszítése egy
kehely, felirata a következő: „Isten dicsőségére öntette az ongai református
gyülekezet Diósgyőrben az 1980. évben. SOLI DEO GLORIA.”38
A harangokkal a későbbi időkben nagyobb probléma nem volt, és a templom 2005-ben történt felújítása alkalmával sem volt szükség a cseréjükre.
Mivel a háború pusztításai után az
A helyére kerülő harang 1980-ban
épület padjait a tetőfödém deszkáiból
(Fotó: OHC. I.)
pótolták, a tetőszerkezet állaga ezt követően folyamatosan romlott, a XX. század végére már veszélyessé vált.
Mivel a felújítási munkálatokat saját erőből nem tudta elvégezni az egyházközség, 2004-ben pályázatot nyújtott be az Európai Uniós Sapard pályázatra. A több száz pályázó közül az ongai műemlék templom teljes felújítása nyert 59 millió forintot. Ennek segítségével nyerte vissza a torony a
2005-ben végzett építkezések alkalmával az eredeti magasságát, és a klaszszicista stílusjegyeit, valamint szép, új, rézlemez borítást kapott. A helyreállítási terveket a miskolci Nagy József András, építész-tervező készítette,
a kivitelezést az encsi székhelyű ABAÉPKER Kft. végezte.39
37 Takács, 1998. 269. ill. Várady, 1989. 233. A toronyra 1966-ban az Állami Földmérési és Térképészeti hivatal geodéziai jelet létesített a déli falon.
38 O. R. E. Lt. 15-1980.
39 Dr. Kósik Lajos: Megújul az ongai református templom. In.: Ongai Kékdaru, 2005/6. 1.
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A torony beemelése 2005. július 18-án
(Fotó: OKE)

A templomtorony 2006-ban
(Fotó: OKE)

Az orgona
1906. szeptember 23-án Kóczán György 6000 koronát adományozott az
ongai református egyháznak egy megépítendő új orgona költségeire.40 A 8
regiszteres hangszert a pécsi Angster Józseftől és ﬁától rendelték meg. Az
ünnepélyes felszentelést 1906. november 25-ére tűzték ki, de a gyártó késlekedése miatt csak december 2-án tudták megtartani. Ez azért volt probléma, mert az első időpontra szóló meghívókat, már szétküldték a vendégeknek, akik között magas rangú egyházi, és világi tisztviselők is voltak,
mint például Révész Kálmán kassai esperes és a megyei alispán. Nagy szabadkozások közepette új meghívókat küldetek szét.41
1906. november 17-én a következőket írta Kocsis tiszteletes az esperesnek:
„Nagytiszteletű Esperes Úr!
Az orgona szentelés, Angster késedelme miatt nov. 25. helyett december
2ikán lesz megtartható. Nagy kellemetlenség és boszúság ez nekem és egy40 Felesége 5 évvel korábban a torony építésére tett, egy 5000 korona értékű alapítványt.
41 Takács, 1998. 266. ill. O. R. E. jkv. 1906.
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háznak is, de hát hiába, nem tehetünk róla, bele kell nyugodnunk ebbe is. Ez
már megmásíthatatlan terminus.
Nagyon szépen kérem ezért a Nagytiszteletű Esperes Urat, méltóztassék
ezt tudomásúl venni s december 2ikán egyházunk alázatos kéresét teljesiteni,
az ismert szentelési teendőket végezni.
December 1. napján, szombaton a 3 órai vonattal várjuk Nagytiszteletűségedet, a mikor Kóczán úr várja vendégül ns. Esperes urat, az alispán úrral és nejével együtt.
Örömmel jelezhetem, hogy egyházamnak kicsinye, nagyja, gazdagja, szegénye nagy örömmel és lelkesedéssel várja azt a napot.
Mély tisztelettel vagyok Ongán 1906. nov. 17.
Nagytiszteletű Esperes Úrnak alázatos szolgája Kovács István ref. lelkész.”42
1906. december 2-án a falu apraja nagyja vallásfelekezetre, és vagyoni
helyzetre való különbség nélkül összegyűlt a templomban, hogy a sárospataki kántor, Fövényessy Bertalan játékát hallgatva felavassa a legfőbb adományozó ﬁa után „Gáspár”-nak keresztelt hangszert.43
Erre az alkalomra Kóczán Györgyné, született Viczián Ilona asszony egy
nagyon szép hímzéssel ellátott úrasztali terítőt adományozott az eklézsiának. Ez a terítő ma is a gyülekezet tulajdonában van.44
Az orgonaépítés költsége csupán 2460 koronát tett ki, ezért a fennmaradó
összeget Kóczán György az új parókia építésének költségeire ajánlotta fel.45
Az orgonaszentelő istentisztelet után az állami
iskola egyik termében közebédet tartottak, amin bárki részt vehetett, ha beﬁzette az egy teríték ellenértékét, azaz 4 koronát. Este pedig szintén az iskola egyik
termében zártkörű táncmulatság zárta a napot.
A hangszer pneumatikus rendszerű volt, és mint
ilyen fokozottan ki volt
Orgona és paplak szentelési ünnepségre
téve az időjárás viszontagmeghívó 1906-ból
ságainak, ami nagyban be(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 83.)
42 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 84.
43 Takács, 1998. 266. ill. O. R. E. jkv. 1906. Lásd még a Klenódiumok fejezetben.
44 Dr. Kósik, 2006. 27.
45 Dr. Kósik, 2006. 27.
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folyásolta a működését. Első nagyobb javítására 1928-ban került sor, amikor
több sípját kicserélték, valamint újra hangolták. A munkálatokat Angsterék
végezték Pécsen, ezért az orgonát vasúton oda kellett szállítani. 1931-ben
szintén javításokat kellett végezni rajta.46
A II. világháború pusztításainak következtében az orgona is súlyosan
megsérült, ezért javításra szorult, a munkálatok azonban nem kezdődtek
meg közvetlenül a háború befejezése után.
Az első tárgyalásokra Kelemen Árpád orgonaépítő mesterrel 1963-ban
került sor, aki 2000 forintért vállalta volna a munkát, ezen kívül teljes ellátást és segédmunkásokat is kért. Ezt a gyülekezet sokallta, s a hangszer javítása ekkor elmaradt. A mester javaslatot tett arra is, hogy pneumatikus és
esztétikai szempontból is sokkal előnyösebb lenne, ha az orgonát a karzatról lehoznák, és a szószékkel szemben a földszinten helyeznék el.
Ezt az ötletet a presbitérium és a gyülekezet is idegenkedve
elutasította. A hangszert így 1968-ban,
az eredeti helyén
Az új orgona 2006-ban
megtartva 1000 fo(Fotó: OKE)
rintért javította meg
Kelemen Árpád, majd egy évvel később pneumatikus rendszerűről elektromos üzeművé alakította át.47
A 2005-ös teljes templomfelújítás keretében az orgona is újabb, nagy javításon esett át, a köztes időben viszont csak kisebb karbantartási munkálatokra volt szükség.
A parókia épülete
A ma is parókiaként funkcionáló épület 1906-ban épült Kóczán György
felajánlása révén. Az orgonára tett 6000 koronás alapítványának jó része
megmaradt, mert a hangszer ára, „csupán” 2460 korona volt. A fennma46 O. R. E. T. 1928. ill. 1931-es bejegyzések.
47 O. R. E. Lt. 24-1968., 44-1969.
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radó összeget Kóczán György az új paplak építésének fedezésére ajánlotta fel. Az épület végül 11 180 koronából épült fel. A kerületi pénztárból
is vett fel hozzá kölcsönt a gyülekezet,
de 100 koronát felajánlott Slamberger
Jenő körorvos is.48
A paplak épületét szintén 1906. december 2-án adták át. Helyet kapott
benne egy gyülekezeti terem is, hogy
a téli nagy hidegek idején, a nem túl
nagyszámú vasárnapi gyülekezet inkább ott tartsa az istentiszteleteket.
1907-re elkészült a parókia istállója
és a ház melléképületei, s ugyanekkor
kerítik körül a lelkészi portát. A két
évig tartó építkezés összköltsége – a
melléképületekkel együtt – 15 180 korona és 67 ﬁllért tett ki.49
1907-ben a régi paplakot el akarták
árverezni, majd megvételre felajánlották Kóczán Györgynek, de a földbirtokos elállt vásárlási szándékától. 1907Biztosítási kötvény
ben 300 négyszögölet ezen telekből a
a régi paplak épületéről 1955-ből
zsidó hitközösségnek eladtak. A ma(O. R. E. levelezés. 1. dok.)
radék területet 1912-ben postahelyiségnek adták bérbe, majd 1919–1928 között a Fogyasztási Szövetkezet bérelte, később a leventeoktatás zajlott az épületben. 1938-ban felmerült az
ötlet, hogy református óvodát lehetne működtetni benne, de ezt végül elvetették.50
A volt paplaktól – éveken át tartó sikertelen eladási kísérlet után –, végül csak 1948-ban tud az egyház „megszabadulni.” Ekkor 7000 Ft-ért Szabó József vette meg.51
Az új paplakon az első komolyabb munkálatokat az átadása után 20 évvel, 1926-ban végezték. Ekkor a konyha és az istálló került javítás alá. A források megemlítik, hogy a munkát falubéli cigányok végezték.52
48 O. R. E. T. 1906.
49 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. (95.) ill. Takács, 1998. 266. A paplak építésének költségét korábban a régi
iskola és a régi lelkészlakás eladásának árából akarták fedezni. Az építkezést Erdélyi Antal vezette.
50 Takács, 1998. 267.
51 Takács, 1998. 267.
52 O. R. E. T. 1927.
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1929-ben ismét építkezés folyt a parókia udvarán. Az épületet kiegészítették egy nyári konyhával, ami vályogtéglából készült. Az építéshez túl
sok téglát készíttettek, ezért a maradékot bevételi céllal eladták.53
Az 1930-as években csak kisebb javításokat végeztek az
épületen. A tetőn, a
padlón és az istállón
dolgoztak.54
A II. világháború
során a paplak épüA parókia udvarán 1972-ben
lete is súlyosan meg(Fotó: OHC. II.)
rongálódott, 1955ben segély is érkezett az átépítésére, de önerőből kisebb renoválási munkák már az adomány megérkezése előtt is történtek. Kijavították például az
ablakokat és a kerítést.55
1962-ben esperesi döntés született arról, hogy az új lelkipásztor beköltözése előtt a lelkészlakást fel kell újítani, különösen az egészségre ártalmas,
átnedvesedett részeket. Ez újravakolással,
a szobákban 90%-os,
a többi helyiségben
50%-os sikerrel megtörtént. Ekkor kicserélték a használhatatlan konyhai tűzhelyet
is. A Tiszáninneni Református Egyházkerület a felújítás fedezésére 10 000 forintos
kölcsönt juttatott az
ongai gyülekezetnek,
A parókia 2006-ban
(Fotó: Tóth Csaba)
aminek visszaﬁzetési
53 O. R. E. T. 1926–1929.
54 O. R. E. T. 1930–1939.
55 O. R. E. T. 1955.

V. A       XX. 

109

határideje 1964. december 31. volt.56Az egyházközség ezt gond nélkül teljesítette. A kölcsönnek köszönhetően került az épületbe két új cserépkályha, készítettek mellé egy emésztőgödröt, valamint elkészült köré a ma is látható kerítés is.
A későbbiekben már csak kisebb, mindennapos javításokat végeztek az
épületen, többek között a folyamatosan süllyedő kerítést próbálták helyrehozni, sajnos nem sok sikerrel.
Az iskola épülete
Az egyház az iskola épületét az 1903-as államosítás után sem hanyagolta
el, hiszen az a kezén maradt, az állam azt csak bérelte.57 Kisebb javításokat
– mint például a falak tapasztása, meszelés, ajtó és ablakjavítás – rendszeresen végeztek rajta. Mégis elég rossz állapotban volt. A tanfelügyelői vélemény alapján sötét, alacsony, rozoga épület volt, ami átépítésre szorult.
1937-ben ezt meg is akarták valósítani, de pénz hiányában végül semmi
nem lett belőle.58
Az épületek felújítási, javítási munkálatait általában megpróbálták a gyülekezet tagjaival elvégeztetni. Az egyháztagok bizonyos mennyiségű közmunkával tartoztak az eklézsiának. A gondnok által kijelölt munkát sorban, egymás után végezték a gyülekezet tagjai. 1908-ban például Jónás Imrét szólították fel, hogy két szekér kavicsot vigyen a parókia udvarára. 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.59
Az 1928-as számadási adatok között található egy érdekes tétel, mely
szerint a Közoktatási Minisztérium ebben az évben ﬁzette ki a régi iskolaépület bérletének 10 éves hátralékos tartozását. 1931-ben, mint jelentős
ráfordítás került a számadáskönyvbe az, hogy az iskola épületéhez „klozetot” építettek.60
A hitoktatási tiszteletdíj 1929-ig a tanítót illette, ekkor a tiszteletdíj a segédlelkészé lett, majd 1932-ben került vissza a tanítóhoz. 1937-ben az iskola épülete a templommal ellentétben már villamosítva volt. A második vi56 O. R. E. Lt. 12-1962.
57 A templom és a parókia épületéért olyan sokat tevő Kóczán György az iskola ügyét is szem előtt
tartotta. 1903-ban 2000 koronát ajánlott fel az állami iskola építésére. B.-A.-Z. M. Lt. V. 184/III.
köt. 298/1903.
58 Takács, 1998. 267.
59 Takács, 1998. 267.
60 O. R. E. T. 1931-es bejegyzései.
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lágháborúig szintén csak kisebb javításokról esik szó, majd a háború utáni
államosítások után már csak a hitoktatás kapcsán merül fel az iskola a református egyházközség forrásai között.
Az épület a II. világháború után is oktatási célokat szolgált. Az ún. „kis”
iskola 1 tanteremből, 1 előszobából és 1 kis raktárból állt. Az épület melletti telken 1 nevelői lakás volt. A „kis” iskolában 1–1 alsós osztály kapott helyet, majd később úttörő (otthon) szoba lett. Jelenleg a Szociális Gondozási
Központ épületébe van „beépítve”.61
A lelkészek és az egyházközség irányító testülete
A református gyülekezetek élén a lelkészek állnak. Nem csak a hívők vallási és lelki életével foglalkoznak, hanem nevüket ott találjuk a falut érintő fontosabb döntések meghozatalánál is. Többen közülük a képviselő-testület tagjaiként sokat tettek községünk fejlődéséért.
Korszakunk ongai lelkészei voltak: Veres Tamás (1857–1904), Beke András helyettes lelkész (1904–1905), Ujj Lajos helyettes lelkész (1906), Kovács
István (1906–1940), Lovas Gyula helyettes lelkész (1940), Kocsis Sándor
(1940–1962), Kiss Lajos helyettes lelkész (1962), Baksy Rezső (1962–1996)
és Csomós László 1996-tól.62
Veres Tamás szolgálati idejének
nagy része ugyan kívül esik a tárgyalt
korszakon, de mindenképpen szólnunk kell az ő érdemeiről is. Fő feladatának a még 1822-ben leégett templom teljes rendbehozatalát tekintette,
amire az anyagi hátteret egy sikeres,
1868-ban kezdett adománygyűjtő tevékenységgel szerzett. Ekkor adta ki,
az ún. „Gyűjtő könyvecskét”, amit elküldött mindenkinek, akitől segítséget
várt a templom rendbehozatalához.
Ennek segítségével hagyhatott utódaira új templomot és parókiát. Veres TaKocsis Sándor és a konfirmálók
1948-ban
más szolgálati ideje alatt választotta
(Fotó: OHC. I.)
61 Takács, 2004. 36–38.
62 Takács, 1998. 185.
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községünket lakhelyéül Kóczán György, aki aktív résztvevője lett a református egyházközség életének, és egyben legnagyobb támogatójává vált az
újjáépítési munkálatoknak, főleg 1898 után. Veres Tamás nem csak az építkezésekre, hanem a gyülekezet életére is nagy gondot fordított. Sokat foglalkozott a leányegyházként Ongához tartozó Arnóttal és Újfaluval is. Ebben az időszakban a lelkész mellett álló fő egyházi tisztségviselők voltak:
Beke András helyettes lelkész, Nagyréti Darvas Béla császári és királyi kamarás főgondnok, Berecz András gondnok és Berecz József egyházﬁ.63
Beke András és Újj Lajos helyettes lelkészek tevékenységéről nem tudunk sokat.
Kovács István 1906-ban lett a község református lelkésze. Szolgálati ideje az 1940-ben bekövetkezett haláláig az Ongai Református Egyházközség
fénykorának tekinthető. Főleg a gyülekezeti élet „építésével” foglalkozott.
Az egyházi élet egy olyan struktúráját alakította ki, ami a lakosság minden
korosztályának megfelelő programot tudott adni. A gyülekezetnek ekkor
híres énekkara, vagy más néven dalárdája volt. A lelkipásztor mellett működő presbitérium mindenben segítette és támogatta Kovács István munkáját. A lelkész megjelenése és orgánuma tekintélyt parancsoló volt, és tiszteletet ébresztett a gyülekezet tagjaiban. Szolgálati ideje alatt az egyházközség
gondnoka volt Berecz András, majd Hódi János. A főgondnoki tisztet 1936ban bekövetkezett haláláig Nagyréti Darvas Béla látta el, utóda Bárczay Zoltán lett, aki 1944-ig töltötte be ezt a tisztséget.64
1940-től rövid ideig Lovas Gyula helyettes lelkész látta el a lelkészi teendőket, majd Kocsis Sándort hívta meg a gyülekezet végleges lelkipásztornak. Az új tiszteletes úr hamar beilleszkedett a gyülekezetbe. A II. világháború pusztítása azonban nehéz feladat elé állította, 1944-ben feleségével elmenekült a faluban zajló harci események elől. Visszatérése után a fő feladata a háború nyomainak eltüntetése és az újjáépítés volt. A gyülekezeti életet is megpróbálta a háború előtti mederbe visszaterelni, de kevés sikerrel.
A kommunizmus nyíltan hangoztatott egyházellenessége miatt egyre kevesebben látogatták a templomot és a gyülekezeti alkalmakat. Kocsis Sándor 1962-ben bekövetkezett haláláig látta el a lelkipásztori feladatokat községünkben. A tiszteletes mellett előbb Hódi János, majd Zsoldos János, végül Mészáros Sándor végezte a gondnoki teendőket. 65
Baksy Rezsőt 1962-ben hívta meg az eklézsia a gyülekezet élére. Ő is hamar beilleszkedett az új szolgálati helyen. Jó kapcsolatot alakított ki a köz63 Takács, 1998. 268. ill. Dr. Kósik, 2006. 26.
64 Dr. Kósik, 2006. 31.
65 Dr. Kósik, 2006. 36–39.
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ség világi vezetésével is. A gyülekezeti élet újbóli felélénkítése mellett Baksy
Rezső tiszteletes másik fő feladata a
templom karbantartása, korszerűsítése
volt, ami ebben a korszakban csak saját erőből történhetett. Népszerűségét
és munkájának elismerését példázza,
hogy a rendszerváltás után, az 1990-es
választások alkalmával nagy szavazati aránnyal tagja lett a községi képviselő-testületnek. 1996-ban 34 év szolgálat után, 80 éves korában kérte nyugdíjazását. Szolgálati ideje alatt Mészáros
Sándor, Jánosi Pál és Rácz János gondnokok és dr. Kósik Lajos, mint főgondnok segítették a munkáját. 66
1996-ban az egyházközség egyhangú elhatározással Csomós László tiszBaksy Rezső 1980-ban
teletest és feleségét, a szintén teológia harangszenteléskor
át végzett Cseh Máriát hívta meg az
(Fotó: OHC. I.)
ongai eklézsia lelkipásztorának, akik
1996 szeptemberétől állnak az egyházközség szolgálatában.67
A lelkészek javadalmazása a század
első felében nem volt
egységesen megállapított. A presbitérium az egyházközség
teherbírása és tetszése szerint állapította meg a lelkész
bérét, amihez hozzátartozott az egyházközségtől kapott
pénz, a természetbeli járandóság, a teLelkészi állás betöltéséről 1962-ben
metési- és esketési
(O. R. E. Takarékmagtár Könyve.)
66 Dr. Kósik, 2006. 40–42.
67 Csomós László tiszteletes és neje bemutatkozására lásd: Ongai Kékdaru 1999. október 6–7.
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stóla, vagy más néven palástpénz, illetve a javadalmi föld termése is. A lelkész, de a kántor és a tanító javadalmát is szabályosan kiállított díjlevélnek
kellett tartalmaznia, amit az egyházkerületnek el kellett látni a jóváhagyásával. A megállapított javadalmat megcsonkítani nem lehetett.
1940-ben Kocsis Sándor lelkész jövedelme a következő volt: Koporta dűlőben 42 hold föld és rét. (Ha maga művelte meg, akkor 80 arany pengő
munkaváltságra is igényt tarthatott,
ha kiadta bérbe ettől elesett.) Minden
1/8-ad telkes gazda tartozott neki 1 köböl=4 véka rozzsal, egy véka zabbal és
32 ﬁllérrel. Minden 1/12 telkes gazda
két véka rozzsal, egy véka zabbal és 32
ﬁllérrel. Minden házzal bíró gazda tartozott egy véka rozzsal és 12 ﬁllérrel. A
legszegényebb cselédek egy véka rozst
adtak. Minden vagyonnal nem bíró özvegyasszony 68 ﬁllért adott, amelyet a
néhai Veres Tamás özvegye által tett
alapítvány kamataiból ﬁzettek. Tűzifa
hiányában 160 pengő járt a lelkésznek.
Az esketési stóla 6 pengő, a temetési
80 ﬁllér, a keresztelési pedig 1 pengő
volt. Az állami segély 259 korona 79
ﬁllér volt. A díjlevélbe belevették – mivel régen sok vita volt emiatt –, hogy a
Csomós László a 2001-es falunapon lelkész a lakásán köteles volt egy szo(Fotó: OKE)
bát biztosítani a segédlelkésznek.68
A szocializmus évtizedeiben mindez jelentősen megváltozott. Az 1980as években pl. a lelkészi jövedelem készpénzﬁzetésből, éves korpótlékból,
különböző stólákból, államsegélyből vagy kongruából, gyülekezeti kiegészítésből és a természetbeli jövedelemből állt. A föld, ami ezt a bevételi forrást adta volna, viszont nagyon gyenge minőségű volt. 69
A gyülekezet hitéletének irányítását a lelkész mellett a presbitérium látta el, amely az egyházközség fő szerve. Az 1933-as egyházi törvény hatály68 Takács, 1998. 268. ill. O. R. E. jkv. 1940. 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 törvényes jogutódok: özv. Bárczay Lászlóné, Bárczay Zoltán családja, özv. Darvas Béláné, özv. Kóczán
Györgyné, özv. Meskál Zoltánné és Szalay János örökösei között. Mint új tulajdonosok, Munk
Károly és Bodnár János is hozzájárultak a lelkész béréhez.
69 O. R. E. Lt. 5-1989.

114

A      

ba lépése előtt a presbitérium mellett működtek az egyházközségi közgyűlések, amelyek akár felül is bírálhatták a presbitérium döntéseit. Az 1933as törvény célja a fokozatos visszaszorításuk, majd teljes megszüntetésük
volt. Ugyanakkor a lelkészi állások betöltése kapcsán ekkor lépett életbe az
eddigi pályázati rendszer helyett a meghívásos rendszer, és a bemutatkozó
istentiszteletek tartása is ekkor vált gyakorlattá.70
A presbitérium negyedét sorsolták, a háromnegyedét választották. Egy
1907-ből fennmaradt presbitériumi gyűlésre szóló meghívó szerint községünkben ekkor 14 presbiter működött, mindegyikük férﬁ volt. Kóczán
György, Bárczay Zoltán, Várady György, Nagy Imre, Csorba János, Kardos
Lajos algondnok, Nagy Károly, Nagy Miklós, ifj. Berecz János, id. Hódi István, Palkó András, Kerékgyártó József, Tóth István és Kondás József.71
Az 1918–1919-es forradalmak idején sem a lelkész, sem
a presbitérium nem gyakorolhatta hivatását. A két világháború közötti működésükről
nem álltak rendelkezésre források. A következő biztos adat,
hogy a presbitérium 1946-ban
kijelenti, hogy a régi iskola épületét nem önként, hanem külső
kényszer hatására engedték át
az államnak. 1957-ben a következők alkották az egyház vezető testületét: Mészáros Sándor
Presbitériumi meghívó 1957-ből
gondnok, Luterán János, Szűcs
(O. R. E. Takarékmagtár Könyve.)
Dezső, Kardos Lajos, Demkó
Imre, Négyesy József, Hódi Sándor, Mészáros Bálint, Palkó Bertalan, Hódi
Béla, Nagy Károly és Berecz András.72
Az 1960-as évektől Baksy Rezső igyekezett megvalósítani azt az elképzelést, hogy a testület tagjai legyenek minél jobban felkészítve feladataik ellátásra, így pl. bevonta őket a család- és beteglátogatásokba, vagy éppen
a gyülekezet idős tagjainak meglátogatásába is. Sőt, külön bibliaórákat is
70 Dr. Barcza, 1978. 392. Studia et Acta, V. kötet.
71 O. R. E. T. 1907.
72 O. R. E. T. 1957.
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tartottak a számukra. 1962-ből fennmaradt arról a presbiteri gyűlésről a névsor,
amikor Baksy Rezső
beiktatásáról döntöttek: Luterán János,
Szűcs Dezső, Kardos Lajos, Demkó
Imre, Négyesy József,
Nagy Károly, Hódi
Béla, Zsoldos Bertalan, Németh László,
A presbitérium 1970-ben
Hódi Sándor és Mé(Fotó: OHC. I.)
száros Bálint.73
Egy 1963-ban az espereshez benyújtott kérelem alapján a presbitérium
létszáma 24 főre emelkedett. Pezsdítően hatott a presbiterek munkájára,
hogy az 1970-es évektől megjelent mellette az ún. diakóniai bizottság is,
ami a gyülekezet buzgó nőtagjaiból, elsősorban a presbiterek feleségeiből
állt. Feladata a szeretetadományok gyűjtése, eljuttatása volt
a rászoruló intézményeknek vagy személyeknek.
1981-ben a zsinat országos gyűlésén határozott úgy,
hogy megváltoztatja
az egyházi törvényt,
és ezután nők is tagjai lehetnek a presA presbitérium 2006 januárjában
bitériumoknak. Az
(Fotó: OKE)
1990-es évek elejéig kellet várni, amíg a nők Ongán is bekerültek ebbe a testületbe, ekkor
viszont egyből ketten is tagok lettek. Az 1999-es presbiteri névsor szerint már nem csak két hölgy volt a testület tagja: Ardai Imre, Bányai Győző, Bukszár István, Csécsi Jánosné, Farkas István, Fekete László, Jónyer
73 O. R. E. T. 1962.
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Lajosné, Kerékjártó József, Kincses János, Kiss Józsefné, dr. Kósik Lajos,
Kovács Zoltán, Molnát Józsefné, Molnár Károly, Nagy András, Palkó Bertalan, Póti Imre, Póti Sándor, Szabó György, Szabó Györgyné, Szálkai József, Szécsi Sándor, Takács Lászlóné és Tóth Ferenc.
A legutóbbi tisztújítás után, 2006-ban a következők alkották az Ongai Református Egyházközség presbitériumát: Dienes Lászlóné gondnok, Ardai
Imre, Bányai Győző, Bukszár
István, Csécsi Jánosné, Dienes
Tünde, Dohi Árpád, dr. Kósik
Lajos, Farkas István, Farkas
Tamás, Fekete László, Jónyer
Lajosné, Kiss Józsefné, Klinga
Róbert, Kovács Zoltán, Papp
Balázs, Péter Béla, Póti Imre,
Póti Sándor, Rácz János, Rácz
Jánosné, Szabó Györgyné,
Szécsi Sándor, Takács Lászlóné,
Tirk Tamás és Tóth Ferenc.
Az egyház szolgálatában álló
személy volt még a kántor, vagy
más néven énekvezér. Az ongai
gyülekezet hosszú ideig saját
kántorral rendelkezett. Részére az 1950-ben bekövetkezett
államosításig saját lakást is biztosított az egyházközség.74 Általában a tanító töltötte be ezt
a tisztséget. Az eklézsia legnevesebb kántorai voltak: Csorba
Kántor díjlevele 1904-ből
János és Csiszár Imre. A II. vi(S. R. K. Lt. D. CXXXIII. 78.112.)
lágháború után Kádár Ferenc,
Kiss Lajosné, majd 1955-től ismét Csiszár Imre – aki ekkor mint nyugdíjas iskolaigazgató – látta el kántori teendőket, havi 150 Ft-ért.75 A kántorok
mindig külön illetményt kaptak, ami a század elején leginkább failletményt
tett ki. Mivel erdő hiányában nem állt rendelkezésre elég fa, annak ellenértékével pótolták, majd a század második felétől már csak a pénzbeli juttatásokat kaptak.
74 O. R. E. jkv. 1950. június.
75 Takács, 1998. 268.
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1903-tól a harangok villamosításáig a gyülekezetnek külön harangozója is
volt. Kezdetben mindössze 80 ﬁllér/harangozás volt a bére, ami természetesen fokozatosan emelkedett. Az 1920-as évektől a más felekezetűek általi harangoztatás árából is részt kapott. 1922-ben a más felekezetűek 30 koronát ﬁzettek a harangozásért. Ennek a fele illette a harangozót. 1923-ban
ez az összeg 3000 koronára módosul, amiből 1000 korona járt a harangozónak.76 Név szerint egy harangozót ismerünk: Vajló Imrét, aki 1952-ben bekövetkezett haláláig látta el ezt a feladatot.77
A tisztség a harang 1972-es villamosításával szűnt meg.78
Gyülekezeti élet
Az egyházközség levéltára a II. világháború pusztításának következtében megsemmisült, így a gyülekezeti élet bemutatása – főleg a XX. század első felét illetően – elég nehézkes.
1966-ban Baksy Rezső tiszteletes püspöki engedélyt kért
és kapott arra, hogy
az Ongai Református
Egyházközség történetével kapcsolatban
kutatásokat végezzen
az egyházkerületi levéltárban.79 Az általa
összegyűjtött adatok
– ami dr. Kósik Lajos
Konfirmálók 1935-ben
szerkesztésében és
(Fotó: OHC. II.)
átiratában hozzáférhető –, valamint a kevés fennmaradt egyházlátogatási jegyzőkönyv, illetve
számadáskönyv alapján alkothatunk képet korszakunk első felének gyülekezeti életéről. A század második felét illetően már sokkal gazdagabb forrásanyag áll a rendelkezésünkre. Az 1950-es évektől rendezett állapotban ku76 O. R. E. jkv. 1922. és 1923.
77 O.R. E. jkv. 1952. Átmenetileg Kádár Ferenc kántor vette át Vajló harangozói feladatát 1952-ben.
78 O. R. E. T. 1903. A harangozó 80 ﬁlléres bérét először 1907-ben emelték fel. Ekkortól minden
házzal bíró egyházi tagtól 1 koronát kapott. A 20-as években a nem reformátusok 30 koronát ﬁzettek a harangozásért, amelyből 15 volt a harangozóé, 15 az egyházé. Lásd: Takács, 1998. 267.
79 A feljegyzéseket dr. Kósik Lajos szerkesztette egybe, és általa váltak hozzáférhetővé.
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tatható az egyházközségi levéltár anyaga, missziós munkatervekkel, egyházlátogatási jegyzőkönyvekkel és az egyházközség teljes levelezésével.80
Kovács István tiszteletes ideje alatt alakult ki a gyülekezeti élet azon struktúrája, amely
minden korosztálynak megfelelő programot tudott biztosítani. Ez volt az a korszak, amikor még természetes volt, hogy
az emberek vasárnap nem dolgoztak, hanem a templomba
mentek. Délelőtt és délután is
tartottak istentiszteletet, sőt
minden hétköznap reggel is
volt egy rövid áhítat a templomban. Ezeken az alkalmakon főleg az iskoláskorú gyerekek és a munkára már képtelen
idősebb korosztály tagjai vettek részt. Hetente kétszer volt
bibliaóra, amit egy-egy gyüAz eklézsia választóképes tagjainak
névjegyzéke 1913-ból – részlet
lekezeti tag házánál tartottak
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 152.)
meg az esti órákban. Az iskolában természetesen órarend szerinti vallásoktatás folyt, az iskolából már kikerült korosztály számára leány, illetve legény egyleteket szerveztek, amelyek összejöveteleit az iskolában tartották hetente egy-egy estén. Vezetője a
lányoknál a tanítónő, a ﬁúknál – ha volt ilyen – a segédlelkész, ha nem, akkor maga a lelkész volt.81
1937-ben a leányegyletnek 32 tagja, a legényegyletnek 28 tagja volt. Mindkettőnek a vezetője Bodolay Julianna tanárnő volt.82 Tematikájuk nem csak
a bibliai történetek magyarázatából állt, hanem szépirodalmi műveket és
elbeszéléseket is felolvastak. Sőt, népszínművek bemutatásával színi előadásokat tartottak, főleg karácsonykor és farsang táján. A gyülekezetnek
80 O. R. E. Lt. 16-1966.
81 Dr. Kósik, 2006. 29.
82 S. R. K. Lt. R. A. IV. 5/3. egyházlátogatási jkv. 1937. ill. Takács, 1998. 267.
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ekkor is volt híres dalárdája, vagyis énekkara, melyben főleg a középső korosztály vett részt. Éneklésükkel főleg a nagyobb ünnepek, hazaﬁas összejövetelek programját színesítették. Volt időszak, amikor volt külön férﬁ és
női kórus is, de arra is találunk példát, amikor csak vegyes kar működött
a gyülekezetben. Az énekeket a kántortanító vezetésével tanulták be, és a
szerepléseik alkalmával is ő dirigált.83
Az ünnepi istentiszteleteken kb. 200–250 fő vett részt, a rendes vasárnapi istentiszteleteket kb. 50–60 ember látogatta. A legkisebb számban a
hétköznapi alkalmakon voltak jelen, mint például a bibliaóra. Ekkor mindössze 10–15 fő vett részt a gyülekezeti alkalmakon. Ezek az adatok a korszakunk végéig helytállóak maradtak. A gyerekek megfelelő számban vettek részt az istentiszteleteken és az iskolai hitoktatáson is. Vasárnapi iskola
nem volt, viszont a parókián tartottak vallásos esteket.84
A templomi istentiszteleteknek külön rendje volt, különösen ha valamilyen ünnepi eseményhez kapcsolódtak. Ilyen alkalom volt az úrvacsoraosztás, a keresztelés és az esketés, valamint a temetés. Úrvacsorát évente 6
alkalommal osztottak, betegeknek kérésre házukhoz is vitték. Az úrvacsora előtti szombaton a kurátor és az egyházﬁ elmentek az adományozó családhoz, és háziszőttes kenyérkendőbe csomagolva elvitték a parókiára az
úrvacsorai jegyeket, a frissen sütött kenyeret, az ónkannába öntött a bort,
majd megterítették az úrasztalát.85
A keresztelést a csecsemő 1–2 hetes korában megtartották. A keresztelő edényeket a keresztelő kövön helyezték el a szertartás alatt. Az esküvő
előtti három vasárnapon a szószékről hirdette a lelkész a házasulandókat.
Maga az esküvői istentisztelet már akkor sem vasárnapra esett, így csak az
esketés tette ünnepivé az alkalmat. Az esküvőt követő vasárnapon az ifjú
párnak illett megjelenni a templomban.86
A temetések ekkor még a házaknál zajlottak. 1922-ben hunyt el az egyházközséget több alkalommal, jelentős adományokkal támogató Kóczán
György földbirtokos. Halálával nagy veszteség érte az ongai református
gyülekezetet. 1936-ban is jelentős halottja volt az eklézsiának. 50 év szolgálat után, 82 éves korában Nagyréthei Darvas Béla, a gyülekezet főgondnoka halt meg.87
A presbiterek munkájukkal már ekkor is lelkesen segítették a lelkészt,
és az egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága alapján a gyülekezetben nem
83 Dr. Kósik, 2006. 30.
84 S. R. K. Lt. R. A. IV. 5/3 can. vis. 1937.
85 Dr. Kósik, 2006. 31.
86 Dr. Kósik, 2006. 31.
87 Takács, 1998. 230. ill. Takács, 2001. 41.
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voltak jellemzőek a hitélettel ellenkező szokások, mint például az iszákosság. Az egyházközségi irattár és a könyvtár állapota is rendben volt.
A II. világháború után a gyülekezeti élet újjászervezését megnehezítették
a kommunista hatalom egyre nyíltabban hangoztatott egyházellenes fellépései és vallásellenes megnyilvánulásai. Ongán is érezhető volt az új országos tendencia, hogy a gyülekezet idősebb tagjai ennek következtében
szolidárisabbá váltak az egyház iránt, míg a ﬁatalok gyorsuló ütemben távolodtak a vallásos élettől. Községünk esetében több forrás is megemlíti,
hogy az utóbbi folyamatban nagy szerepet játszott Miskolc város közelsége
is. Sokan hiányoztak a bibliaórákról, lassan az énekkar is megszűnt. Az ifjúsággal való foglalkozást pedig lehetetlenné tette az iskolák államosítása, a
vallásoktatás fakultatívvá tétele és az ellenpropaganda.88 Az 1956-os miszsziós munkaterv tanúsága szerint az iskolai hitoktatás csak 1956. október
23. után indult újra, de attól félve, hogy esetleg letartóztathatják, a tiszteletes az ifjúsági egylet működését nem indította újra. Konﬁrmáció ennek ellenére minden évben volt.89
Az 1950-es években házi istentiszteleteket csak az őszi-téli időszakban
tartottak, és kifejezetten csak a háziak kérésére. A lelkész és a presbiterek ekkor is végeztek rendszeres családlátogatást. Az
ünnepi alkalmakhoz kötődő istentiszteleteket nagyon
indokolt esetben a lelkészlakáson is megtartották.90
Kocsis Sándor az 1961es missziós munkatervében
így írt a gyülekezetről: „Gyülekezeti rajz: Az ongai gyülekezet az abaúji egyházmeKonfirmálók 1952-ben
gye legdélibb fekvésű gyüle(Fotó: OHC. II.)
kezete. Miskolctól 9 km-re
fekszik. A gyülekezet tagjainak 95%-a ipari munkás, legtöbben a MÁV-nál
teljesítenek szolgálatot, de a többi vállalatoknál is. Az asszonyok és a lányok
a fonógyárba, a könnyűgépgyárba, és a kereskedelemnél helyezkednek el. A
ﬁatalság az általános iskola elvégzése után nagyobbrészt ipari-, kisebb részt
szellemi tanulónak megy. A templombajárás gyenge, az egyházhoz való ra88 O. R. E. Lt. 2-1966.
89 O. R. E. Lt. 2-1956.
90 O. R. E. Lt. 2-1959.
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gaszkodásukat viszont a hívek, adományaikkal mutatják meg. Az egyházfenntartást ﬁzetik, Isten dicsőségére adakoznak. Földműveléssel nagyon kevesen foglalkoznak, legfeljebb azok, akik az állami gazdaságban dolgoznak.
Magángazdálkodó, aki tisztán csak gazdálkodásból él, nyolc család van, az
1200 lelkes gyülekezetben. A többiek földjeiket átadták az államnak, legfeljebb a szőlőt és maximum egy-két hold földet tartottak meg. Mivel kevés a
föld, így termelőszövetkezet nincs.”91
Az 1960-as években valamelyest enyhült az állam és az egyház ellentéte.
Ennek hatása községünkben akkor mutatkozott meg igazán, amikor Baksy
Rezső szolgálati idejének kezdetétől újra fellendült a gyülekezeti élet. 1962ből, Kocsis Sándor leírásával éppen ellentétes beszámolót olvashatunk,
amikor a gyülekezeti élet leírásánál külön kiemelték, hogy a közösségi élet
jó volt, a rendezvényeken a gyülekezet tagjai rendszeresen megjelentek, és
a termelőszövetkezetnek több presbiter is a tagja volt.92
Kocsis Sándor 1962-es halála után, a presbitérium és a gyülekezet helyére a jó hírű, és tapasztalt lelkészt, Baksy Rezsőt hívta meg. A bemutatkozó istentisztelete után az új lelkipásztor külön megemlítette, hogy fő feladatának tekinti a gyülekezet tagjainak megismerését, amit főleg személyes beszélgetések és családlátogatások során mélyített el, és hivatali ideje alatt végig gyakorolt is. Fontosnak tartotta azt, hogy a presbitérium tagjait is fokozottabban bevonja a közösségteremtő és gyülekezetépítő munkába. Másik fő célja a jövő gyülekezetének az építése volt, aminek keretén
belül kiemelten foglalkozott a gyülekezet iskoláskorú gyermekeivel. A régi,
idősebb tagok felé is megbecsülést tanúsított a már említett család és beteglátogatások révén.
Az 1960-as évek gyülekezeti életére vonatkozó legtöbb adatot az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben találjuk. Ezekből kiderül, hogy közvetlenül
ideérkezése után, 1963-ban az új lelkipásztor ismét megalakította a már korábban is létezett vegyes énekkart, ami 1987-ig működött. Főleg meghívásra léptek fel ünnepi alkalmakon. Többször jártak például Szikszón és Alsóvadászon. A gyülekezet idősebb tagjainak elhalálozása következtében a kar
létszáma fokozatosan csökkent, egyes szólamok teljesen kihaltak, utánpótlást pedig a ﬁatalok köréből nem sikerült toborozni, ezért végül beszüntették működését.93
Az 1970–1980-as években a gyülekezeti életen belül is egyre inkább előtérbe kerültek az akkori kor modern társadalmat érintő problémái. A lelki91 O. R. E. Lt. 2-1961.
92 O. R. E. Lt. 2-1962.
93 O. R. E. Lt. 5-1964.
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pásztori munka egyre inkább lelki gondozói feladatokkal is telítődött. Egyre több gondot fordítottak a gyülekezet perifériáján élőknek a közösségbe vonására. Ez leginkább az Iszákosságmentesítő Misszió, és a kallódó,
hátrányos helyzetű gyerekek és ﬁatalok felkarolásával foglalkozó missziós
munka keretén belül nyilvánult meg.
Az egyik ilyen periférián élő csoportnak számított ebben az időszakban a
cigányság, és a református gyülekezet cigány tagjai. 1978-ban országos szintű felmérés készült a Zsinati Iroda megbízásából, hogy milyen az egyházközség viszonya a cigánysághoz, és a cigányság hogyan viszonyul a gyülekezeti
életben való részvételhez. Célja az volt, hogy az eredmények ismerete után a
cigányságot hatásosabban be tudják vonni a gyülekezeti életbe, és integrálni
tudják őket az eklézsiába. Községünkben – a lelkipásztor felmérése alapján –
a következőket jegyezték le: „A helység cigányainak lélekszáma 350 fő, ebből
római katolikus 220 fő, református 110 fő. Alkalmi templomba járó ebből 10
fő, akik úrvacsorával is szoktak élni. Egyházi járulékot ebből nem rendszeresen, de ﬁzet 3 család. Megkereszteletlen cigánygyermek nincs, az elmúlt 15 évben 4 cigánygyerek konﬁrmált, mindannyian testvérek. Cigánymisszió, az egyházközség területén nem volt. Idegenkedés a gyülekezet tagjai között nincs a
cigányok gyülekezetbe való beépülését illetően, sőt az alkalmi templomba járókat örömmel fogadják. A cigány nem cigány vegyes házasságok elég ritkák.
A család szinte kitagadott egy római katolikus ﬁatalembert, aki cigánylányt
vett el. Egy református, állami gazdaságban dolgozó, konﬁrmált egyháztag leányát is megkérte egy szintén konﬁrmált gépkocsivezető cigány ﬁatalember. A
család, bár vonakodva de beleegyezett a házasságba, gyermekeiket megkeresztelték, sőt keresztszülőséget is vállaltak. A ﬁú szépen beilleszkedett a családba,
meg is szerették. A nép inkább a „cigány magatartástól” irtózik, de ez utóbbit,
még a szintén úgy élő és viselkedő nem cigányoktól is nehezen viselik el. Községünkben is magas a cigányság természetes szaporodási arányszáma. 1945-ben
még csupán 45–50 cigány élt a faluban, beköltözés pedig, alig történt. A legtöbb munkaképes cigány dolgozik, a telepen 25 CSÉ lakás épült a számukra.
10 család bent él a községben, a szomszédok rájuk nem panaszkodnak. Iskolába járásuk javult, de még mindig kevesen végzik el a 8 osztályt. Jelenleg 96 cigánygyerek jár az általános iskolába, ami az összes diák 20%-át teszi ki.
Az ongai református cigányok megkereszteltek, tudják is magukról, hogy
reformátusok. A ritkán templomba járók főleg ünnepi istentiszteletekre jönnek. Vallási kérdésekről akkor lehet velük beszélni, mikor a kereszteléseket
jönnek bejelenteni. Az elmúlt 15 év alatt református cigány temetés nem volt,
és egyetlen tisztán cigány pár esküdött. Évente 2–3 gyereket keresztelnek.”94
94 O. R. E. Lt. 59-1978.
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A vallásos élettől való eltávolodás egyre inkább érezhetővé vált, ezért az
új cél a már konﬁrmált ﬁatalok gyülekezetben tartása volt, sajnos nem sok
sikerrel. Több személyes hangú levélben olvasható, hogy a ﬁatalokra nem
hatott jó irányban a városi iskolába való bekerülés. Miskolcon új szórakozási lehetőségekkel ismerkedtek meg, ami jobban érdekelte őket, mint a
templomba járás.95
Az idő előrehaladásával a templomlátogatók száma az elhalálozások következtében fokozatosan még tovább csökkent. Megjelent az ún. ünnepi
keresztények csoportja, akik csak évente 1–2 alkalommal, a nagyobb ünnepek kapcsán látogatták a templomot.
Az 1980-as évek végén – a gyülekezet utánpótlás nevelésének céljával –
újra be szerették volna indítani egy ifjúsági egyesület működését is. Sajnos
a kezdeményezés nem járt sok sikerrel. A havonta egy alkalommal megrendezett összejöveteleiken mindössze 10–20 ﬁatal vett részt.
Az 1980-as években közösségteremtő alkalmakként a parókia gyülekezeti termében rendezték az úgynevezett szeretetvendégségeket. Ezeken általában 30–40-en vettek részt. Főleg a friss házasoknak, vagy a kisgyermeket keresztelteknek szervezték ezeket az alkalmakat.
Az 1990-es évektől, a rendszerváltás után visszaállt a szabad vallásgyakorlás, a templom mégsem telt meg hívekkel, sőt a gyülekezeti alkalmat látogatók száma még inkább csökkenő tendenciát mutatott.96
Az 1990-es évek elején a presbiterek elmondása alapján, a
korábbi
időszakok
50–60 vasárnapi istentisztelet látogatóhoz képest mindöszsze 20–40 fő látogatta
az ilyen alkalmakat. A
templom inkább csak
Gyülekezeti nap 2003-ban
akkor telt meg, ha va(Fotó: OHC. II.)
lamilyen nagy ünnephez kapcsolódva a gyerek gyülekezet tagjai szavaltak, vagy műsort adtak elő,
mert akkor a rokonság, a szülők és a nagyszülők is elmentek őket megnézni.
95 O. R. E. Lt. 45-1983.
96 Dr. Kósik, 2006. 44.
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A házi istentiszteletek tartása is lassan kiment a gyakorlatból, hiszen a
már maguk sem vallásos környezetben nevelkedettek valószínűleg tehernek érezhették az ilyen alkalmakra való felkészülést.
A szórvány gyülekezetek gondozása egész korszakunkban lelkiismeretesen folyt. Arnót, mint a legrégebbi szórvány gyülekezet rendszeresen szerepel a forrásainkban. Az ottani reformátusok kis számuk ellenére szívesen
jártak az istentiszteletre, hallgatták az igét, és buzgón látogatták a gyülekezeti alkalmakat is. Istentiszteleteiket az arnóti evangélikus templomban
tartották. Az arnóti evangélikus lelkipásztor és az ongai református lelkész
között egész korszakunkban nagyon jó volt a viszony, hiszen rendszeresen
tartottak csereszolgálatot egymás szolgálati helyén. Ebben a szórványban a
gyülekezet létszáma a folyamatos betelepülésnek köszönhetően fokozatosan emelkedett. Igaz, az újonnan beköltözötteknek csak egy része csatlakozott az arnóti gyülekezethez, másik részük a régi gyülekezetébe járt vissza.
Arnóton évi 24 istentiszteletet tartottak, általában 30–40 résztvevővel, ami
azt mutatja, hogy bár a gyülekezet létszáma kisebb volt mint községünké,
alig kevesebben látogatták ezeket az alkalmakat, mint Ongán. Arányaiban
tehát a szórványban nagyobb volt a templomlátogatók száma. 97
Az egyházközség másik szórványtelepülése Ócsanálos. Eleinte csak közigazgatásilag tartozott Ongához, míg a református gyülekezete gondozását
1988-ig az újcsanálosi egyházközség lelkipásztora végezte. Az előbb említett praktikus okokból csatolták Ócsanálost az Ongai Református Egyházközséghez szórványként 1989-ben.98
Az ócsanálosi gyülekezet életével kapcsolatban a korábbi időszakokról
néhány adat maradt fenn. Egy 1948-as szuplikációs naplóban a következőket olvashatjuk: „Az egész falu részt vett az istentiszteleten felekezetre való
tekintet nélkül. A kicsi falu nagyon kiesik a kultúrából, nélkülöz, a szellem-,
és lélekjárásokat”.99
1949-ből ezt olvashatjuk: „A 200 főnyi református egyháztag között, csak
19 forint adomány gyűlt össze, pedig Ötvös, Deme, Pap és Hornyánszky diáktestvérünk is végigjárta a ﬁliát. Demének hamis kutyával támadt baja.
Összetépett nadrággal jött vissza.”100
Baksy Rezső 1996-os nyugdíjazása után Ongán a lelkészi hivatalt Csomós
László és felesége, a szintén teológiát végzett Cseh Mária vette át. Ők is sokat munkálkodnak a gyülekezeti élet ápolásán. Rendszeresen részt vesznek
97 O. R. E. Lt. 5-1991.
98 O. R. E. Lt. 69-1988. Közigazgatásilag 1950-től Onga külterületi lakott helye a zempléni Ócsanálos.
99 Bilkay–Laczkó, 2002. 46. Acta Patakina X.
100 Bilkay–Laczkó, 2002. 71. Acta Patakina X.
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ökumenikus napokon, valamint az ifjúsággal is kiemelten foglalkoznak az
iskolai hitoktatás, ünnepi műsorok és hittantáborok keretén belül is.
Gyermekek a gyülekezetben, hitoktatás, konﬁrmáció
A vallási szocializáció szempontjából meghatározó a gyermekkor és a gyermekkori neveltetés. A forrásokból és a szakirodalomból is kitűnik, hogy a 20.
században a társadalmi és politikai rendszerek változásai következtében a társadalom tagjainak
vallással és vallásossággal szemben tanúsított magatartása igen
változó volt. Az 1948 előtti korszakban a felnövekvő generációk
döntő többsége erősen vallásos
környezetben nőtt fel, ezért gondolkodását, értékeit, a valláshoz
és az egyházhoz való viszonyát is
egy ilyen miliő befolyásolta. Az
egyház és a vallásorientált viselkedési normák ebben az időszakban általános érvényűnek tekinthetőek.101
Községünket tekintve sincs ez
másként, bár a gyermekek gyülekezeti életben való részvételére
Egyházlátogatási jegyzőkönyv
1937-ből – részlet
elég szűkös adataink vannak.
(S. R. K. Lt. R. G. IV. 5/3.)
Az 1922-es egyházlátogatási
jegyzőkönyv adatai szerint a konﬁrmációra a lelkész készítette fel a gyerekeket, és a szertartás ünnepélyes keretek között a templomban zajlott.102 A
községben állami iskola működött, ahol a gyermekek hitoktatását és tanítását a lelkész és a tanító végezte.103
101 Valuch, 2002. 276.
102 Vegyes házasságok esetében egy esetben történt elkeresztelés az egyház kárára. Ilyen esetben
általában az volt a gyakorlat, hogy a gyermekek nemek szerint követték a szüleik vallását, tehát
a ﬁú az apáét, a lány az anyáét.
103 O. R. E. Lt. 1922. Egyházlátogatási jegyzőkönyv.
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Az 1937-es jegyzőkönyv szerint az iskoláskorú gyerekek kellő felügyelet
alatt vettek részt az istentiszteleteken. A konﬁrmációra való felkészítést a
lelkész végezte 12 éves korukban. Az ünnepélyes konﬁrmációt a templomban tartották, ahol a gyerekek emléklapot és kisbibliát kaptak ajándékba.
Találunk feljegyzéseket az ifjúsági-, és leányegylet működéséről is, melyeket a korábban tanítóként említett Bodolay Júlia vezetett. 1937-ben 28, illetve 32 taggal működtek. Ebből arra következtethetünk, hogy aktív ifjúsági élet folyt a gyülekezeten belül.104
Az 1920-as évektől a számadáskönyvi feljegyzések között szerepel, hogy
a konﬁrmandusok minden évben adományt adtak az egyháznak a konﬁrmáció alkalmával.105
1948 után a politikai hatalom centralizációs törekvései következtében az
államnak az volt a célja, hogy a vallásos emberek számát csökkentse, az egyházak tevékenységet és maradék híveik hitéletét korlátozza. És mint minden ilyen tevékenységét, a leghatásosabb volt a gyerekek körében kezdeni.
Az iskolák államosítása mellett az egyházak befolyásának visszaszorítását
szolgálta a hitoktatás fakultatívvá tétele is, amire már 1949 után sor került. A
hittan iránti érdeklődés ennek következtében drasztikus módon lecsökkent.
1954-ből fennmaradt a Református Egyetemes Konvent utasítása az iskolai hitoktatásra való beiratkozásról, amely tartalmazta, hogy hitoktatásra
az állami iskolában kellett jelentkezni. Beiratkozni az egyik szülő jelenlétével, de mindkettő írásos engedélyével lehetett. Magának a gyereknek nem
kellett megjelennie a beiratkozásnál. Bizalmas közlésként szerepelt az utasításban, hogy a jelentkezésnél a teremben nem tartózkodhatott más, csak
a lelkipásztor, a pedagógus és a szülő.106
Az 1950-es években évről-évre meghatározták azt is, hogy melyek a konﬁrmációra ajándéknak alkalmas könyvek. 1956-ból, a missziós munkatervből marad fenn a következő feljegyzés: „Vallásoktatási engedélyt a lelkipásztor 1956/1957. iskolai évre nem kapott, így a vallásoktatás csak okt.
23. után indult meg osztályonként heti két órában. Ifjúsági munkáért talán
le is csuktak volna.”107
Az említett munkaterv az 1959-es dokumentumok között volt található,
fogalmazásából adódóan valószínűleg később is készült. 1959-ben a konﬁrmáció és a gyermek istentisztelet már rendes keretek között zajlott.
Az 1960-as évektől enyhülés következett be az állam magatartásában az
egyházak irányában, fokozatosan növekedett a szabadságuk. Ugyanakkor,
104 S. R. K. Lt. R. A. IV. 5/3. Egyházlátogatási jkv. 1937. ill. Takács, 1998. 267.
105 O. R. E. T. 1920–1930.
106 O. R. E. Lt. 17-1954.
107 O. R. E. Lt. 2-1959.
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Valuch Tibor szerint
ez az időszak, amikor
a vallásos kötődések
már egyre kevésbé
alakultak ki, valószínűleg azért, mert az
előző korszak erőszakos szekularizációs törekvéseit átélők
úgy gondolták, gyermeküknek hátrány,
ha vallásos nevelésben részesülnek.
Konfirmálók 1951-ben
1965-ig községünk(Fotó: OHC. I.)
ben az iskolai hitoktatás mellett templomi hitoktatást és a gyermekeknek külön istentiszteletet is
tartottak. Az iskolai hitoktatásra jelentkezők száma egyre csökkent, így pár
évig szüneteltették azt.
Az 1970-es években készült egyházlátogatási jegyzőkönyvekben a lelkipásztor többször tett említést arról is, hogy a gyerekek a nem megfelelő családi indíttatás miatt egyre kisebb számban látogatták a gyermek istentiszteletet. Aki viszont eljárt, az aktív tagja lett a gyermek gyülekezetnek. A gyerekek
már nem saját indíttatásból, hanem a szülők, vagy még inkább a nagyszülők
unszolására jelentkeztek a konﬁrmációra. Felkészítésüket a lelkipásztor végezte. „Nehéz elérni a gyermekeket, mert a szülők nem látják szükségét a vallásos nevelésnek.”108
Az 1980-as években a helyzet továbbra is ez maradt, ekkor ugyanis már
azok váltak szülővé, akik maguk is már inkább világias környezetben nevelkedtek. Éppen ezért az ongai református gyülekezetben az vált a legfontosabb céllá, hogy a gyermekeket, a ﬁatalokat minél hatásosabban bevonják
a gyülekezeti életbe, valamint a konﬁrmációra jelentkezők szülei között is
el akarták ugyanezt érni. Ennek érdekében az 1980-as években a lelkipásztor igyekezett minél több házi istentiszteletet tartani a konﬁrmációra készülő ﬁatalok otthonaiban. Egy levélben azonban szomorúan említi meg, hogy
egyre kevesebb szülő engedi ezt: „Város közeli gyülekezetben, így Ongán is a
konﬁrmációra jelentkező gyerekek jóformán 75%-a teljes vallási ismeret híján kezd bele a tanulásba. Oka ennek az, hogy már a szülők se kaptak komoly
vallásos nevelést. A legtöbb esetben így a nagyszülők segítik a konﬁrmációhoz
108 O. R. E. Lt. 5-1979.
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a gyermekeket. A szülőket kéne elsősorban elérni. A heti két alkalmunk közül az egyiket házi istentisztelet keretében tartjuk, de már ez sem úgy megy,
mint 10 éve. Nem mindenki engedélyezi ezt. Az oka csak sejthető: talán azért
mert szebbek az otthonok?”109 Nem biztos azonban, hogy a lelkipásztor által
feltételezett okok álltak a háttérben. Itt olvashatunk arról is, hogy Ongán a
konﬁrmációra készülő gyerekeket a templom közepén, a bejárattal szemközti padokra ültették, ami a régi időkben a földbirtokosok helye volt. Ez egyfajta megtiszteltetést jelentett, de praktikus célokat is szolgált, ezen a helyen
ugyanis a fegyelemre is jól lehetett ügyelni.
Szintén az ifjúság hatásosabb gyülekezeti élete érdekében újraindítják, az
utoljára 1937-ben említett ifjúsági egyesületet is. Az 1989-ben újjászervezett
egyesület tagjai havi egy alkalommal szerveztek összejöveteleket, amin általában 10–12 ﬁatal vett részt.110
Az évek során több ﬁatal jelentkezett a nagyhírű református intézmények
valamelyikébe vagy kántorképzőbe, és a lelkipásztortól mindig jószívű ajánlásokat kaptak.
Az 1990-es években továbbra is megﬁgyelhető a gyerekek és ﬁatalok gyülekezeti részvételének csökkenése. Ez azzal magyarázható, hogy egyre kevesebb
gyerek születik, így egyre kevesebben konﬁrmálnak, de sokan nem is tartják
már fontosnak, hogy
gyakorolják vallásukat. A város közelsége,
az urbanizáció tehát
napjainkban is kifejti a
már többször említett
negatív hatását. Ennek
következtében megﬁgyelhető, hogy a vallás gyakorlása a legmodernebb korban a
ﬁatalság körében egyre kevésbé követendő
Éneklő fiatalok a templomban 2003-ban
érték. Ezért is foglal(Fotó: OHC. II.)
ták bele a „Tálentum
Alapítvány Onga Polgáraiért” alapító okiratában a célok közé, hogy támogatni
kívánják a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű ﬁatalok és gyerekek iskoláztatásának a segítését, valamit a gyülekezeti ifjúsági munka beindítását.
109 O. R. E. Lt. 45-1983.
110 O. R. E. Lt. 5-1989.
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Egyház és politika
A XX. század első jelentősebb eseménye az ongai egyházközség életében
az 1914-ben kitört I. világháború volt. A gyülekezet sok tagját sorozták be
katonának, és közülük nem egy halt hősi halált. Bár az eklézsia kezelésében álló épületek nem szenvedtek károkat, 1915-ben hadi célokra fel kellett
ajánlaniuk a kisebb harangot.111
1919-ben a Tanácsköztársaság idején, a kommunisták erőszakos tevékenysége következtében a presbitérium és a lelkipásztor munkája is szünetelt. Nem engedélyezték működésüket, és megtorlással fenyegették őket, ha
mégis ellenszegülnek. Egy 1920. szeptember 5-én kelt egyháztanácsi ülés
jegyzőkönyve szerint kíméletlenül és törvénytelenül távolították el az egyházi hivatalokból a forradalom alatt azokat az embereket, akiket így szégyen és megaláztatás ért.112
1920. szeptember 5-én összeülő egyháztanácsi ülésen így nyilatkozott
erről a pap: „A presbitérium jelenlevő tagjait szívből üdvözlöm, akiket a közelben lefolyt forradalmi idők tisztességgel betöltött egyházi hivatalukból kíméletlenül, s törvénytelenül eltávolítottak. Szégyen és megaláztatás, mely
méltatlanul érte a presbitérium minden egyes tagját, akik az egyház vezetését tisztességgel és becsülettel vitték, újból melegen és igaz szeretettel köszöntöm.”113
A II. világháború kitöréséig nyugalomban teltek az egyházközség mindennapjai, a gyülekezeti élet felvirágzott, a közösségi alkalmakat sokan és
szívesen látogatták.
Az 1939-ben kitört háború pusztításait viszont jobban megszenvedte az
egyházközség. Amellett, hogy ismét sok ﬁatal és középkorú gyülekezeti tagot soroztak be katonának – akiknek egy része nem tért vissza a frontról
– ismét „fel kellett ajánlani” az egyik harangot hadi célokra, amit a németek
hurcolták magukkal, hogy fegyverként hasznosíthassák újra a fémet.114
1944 novemberében a front elérte községünket. A falu tehetősebbjei, valamint a református lelkész és felesége is elmenekült a pusztítás elől. 1944.
november 20-án aknatalálat érte a templomot. Ennek következtében a torony összedőlt, a benne lévő másik harang megsemmisült. A templomhajóban is nagy károk keletkeztek, amit a szovjet csapatok vandalizmusa még
inkább súlyosbított. A parókia épülete is jelentősen megrongálódott.
111 Takács, 1998. 199.
112 Takács, 1998. 269.
113 O. R. E. jkv. 1920. szeptember 5. 1917–19. évekre csak egy-egy bejegyzés található a jegyzőkönyvekben, az is bérleti ügyekkel foglalkozik.
114 Dr. Kósik, 2006. 34.
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A lelkész és felesége 1944 decemberében tértek vissza, és már ekkor
megkezdték a romok eltakarítását.115
A háború után hatalomra jutott kommunista diktatúra nyíltan hangoztatta és kifejtette vallás és egyházellenességét. Államosították az iskolákat,
korlátozták a hitoktatást, párttagoknak megtiltották a templomba járást és
az egyházi esküvőt is.
A gyülekezetben érezhető volt a kifejtett ellenpropaganda sikere. Az
1960-as években szinte végig szünetelt az iskolai hitoktatás, bár konﬁrmáció minden évben volt. A felnőtt gyülekezet tagjai egyre kevesebben látogatták az istentiszteletet.
1947-ben a lelkész még tagja volt a község képviselő-testületének, egy
évvel később, már mint a klerikális reakció hívét emlegették.116
Az 1950-es években végig érkeztek különböző felsőbb utasítások a parókiára azzal kapcsolatban, hogy ha valamilyen állami ünnep – mint például
május 1. vagy augusztus 20. – vasárnapra esik, akkor a lelkipásztor úgy időzítse
az istentisztelet tartását, hogy a gyülekezet
tagjai időben megérkezzenek az állami
ünnepségekre is.
Rendszeresen küldött a Zsinati Főosztály olyan, a prédikációk után felolvasanA templom és környéke 1967-ben
dó bátorító leveleket
(Fotó: MNM. F. 211753 Balassa M. Iván)
is, melyben a dolgos
népet kellett buzdítani a tavaszi vagy a nyár végi mezőgazdasági munkák
végzésére. Egészen az 1970-es évek végéig rendszeresen meg kellett emlékezni a felszabadító szovjet seregekről is.117
Az 1950–1960-as évek egyházellenes fellépései kétféle hatást váltottak
ki. Egyrészt az idősebb egyháztagok szolidaritását növelték, másrészt a ﬁatalabb generációk esetében elősegítették az eltávolodást a vallásos élettől.
Az 1956-os forradalom eseményei az egyházközség életében nem okoztak
komolyabb gondokat. A missziós munkatervben szerepel, hogy az iskolában
115 Dr. Kósik, 2006. 36.
116 Dr. Kósik, 2006. 37.
117 O. R. E. Lt. 1950–1970.
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csak október 23. után indult meg a hitoktatás, de az ifjúsági munkát a letartóztatástól való félelmében még ekkor sem kezdte újra a lelkipásztor.118
A forradalom után nagyjából 1963-ig tartott a diktatúra intézményrendszerének restaurációja. Ez az egyházakat is komolyan érintette. 1957-től az
egyházi gyűléseket törvényerejű rendeletek által megszabott módon lehetett csak tartani. Az illetékes megyei jogú város rendőrkapitányságánál 10 nappal az esemény
előtt engedélyezési kérelmet kellett benyújtani a következőkre:
egyházmegyei és egyházkerületi
közgyűlés, valamint egyházközségi gyűlés. Nem kellett engedélyt kérni az istentisztelet, bibliaóra és az imaóra tartására.119
Az iskolai hitoktatás szintén
engedélykötelessé vált. Megfelelő számú jelentkező hiányában az
ongai lelkipásztor az 1960-as években erre nem kapott engedélyt.
Az 1970-es évektől az állam
enyhülést mutatott a vallási és
egyházi ügyek irányába. Csökkent
az egyházakra gyakorolt nyomás.
Ezt jelezte az is – igaz csak szűk
keretek között – de ha az egyházak bővíthették karitatív és kultuJelentés az egyházközség
rális tevékenységi körüket. Erre jó
1962. évi adatairól
példa az ekkor – Ongán is – meg(O. R. E. levelezés, jelzet nélkül.)
jelenő diakóniai bizottságok sora.
Az enyhülés az 1980-as évekre olyan fokúvá vált, hogy a templomban már
hangversenyeket és más kulturális jellegű rendezvényeket is tarthattak.
A rendszerváltás után egyértelműen pozitív változások következtek.
1989-ben megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, megszűntek az egyházi
tisztségek előzetes állami engedélyeztetései, az egyházak elkezdhették viszszaigényelni a szocializmus időszaka alatt jogtalanul kisajátított ingatlanjaikat, vagy ha azt már nem is kaphatták vissza, azért kárpótlást igényelhet118 O. R. E. Lt. 2-1956.
119 O. R. E. Lt. 17-1957.
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tek.120 Ennek keretén belül az ongai református egyházközség az 1948-ban
államosított régi iskola épületért olyan összeghez jutott, amiből a templom
közelében vásárolt egy kétszobás családi házat.121
Megszűntették az iskolai vallásoktatás korlátozását is. Végül az eddig
szektáknak nevezett vallási közösségek esetében bírósági bejegyzéshez kötötték működésük legalitását, törvényes elnevezésük ez után a kisegyház
lett. Újra szabad lett a vallásgyakorlás, a vallási reneszánsz azonban elmaradt, a templomlátogatók száma
ennek ellenére nem növekedett,
sőt továbbra is csökkent.
Az egyház gazdálkodása
1900–1918: az 1881-es alkotmányozó zsinatig a református egyház keretén belül nem
volt egységes gazdálkodási rend,
nem volt összhang a gyülekezetek gazdálkodásában, mindenki
úgy boldogult, ahogy tudott. Főleg a gyülekezet adományaira hagyatkoztak. 1881-ben azonban a
református egyház egyetemessé
válásával létrehozták a Közalap
intézményét, az első egyetemes
egyházi gazdasági szervet. Ezután még nagyjából negyed századnak kellett eltelnie, hogy kialakuljon az egységes pénzügyi
szervezet. Megjelent a tőkekaAz egyház 1904. évi
matsegély, és kiépült a különköltségelőirányzata
– részlet
böző államsegélyek rendszere: a
(S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 69.)
lelkészek javadalmát kiegészítő
állami segély, a kongura, és az egyháztagok adózását támogató adócsökkenési államsegély, majd létrejött az országos lelkészi özvegy-, árva- és gyámintézet, valamit az országos lelkészi nyugdíjintézet is.122
120 Valuch, 2002. 276.
121 Dr. Kósik, 2006. 42.
122 Dr. Barcza, 1978. 247. Studia et Acta V.
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Hogy mindezekre miért volt szükség? Az egyházközségek bevételi forrásainak gerincét a korszakban az egyházi adók jelentették. (A bevételi
arányban általában 60% fölött szerepel.) További 40%-ot tettek ki a különböző magánszemélyek által tett alapítványok és azok kamatai, kis mértékben adtak bevételt a különleges alkalmakra adott kegyességi adományok,
és legkisebb hányadát adta a bevételeknek a perselypénz.123
A XIX. század végén derült ki, hogy az egyháztagok által ﬁzetett egyházi
adó mértékében néhol aránytalanul magas a hívek bevételeihez képest, vagy
a szegények és gazdagok is ugyanolyan mértékben adóztak, ennek a kompenzációjára vezették be az adócsökkentési államsegélyt. A kongura, vagyis a lelkészi javadalom állami kiegészítése, a lelkészi árva-, özvegy-, és nyugdíjintézet létrehozása pedig a lelkészek életkörülményeinek javítását szolgálta.
A XX. század elején az ongai református egyházközség is több olyan alapítvánnyal rendelkezett, amelyek a célja bizonyos intézmények és az egyházi szolgálatban működő személyek fenntartása, illetve támogatása volt.
Az ilyen alapítványokat pénzben vagy birtokban is lehetett tenni, de ezt
minden esetben szabályos szerződésben határozták meg. Az alapítványi
forma 1940 előtt országszerte általános volt, ez után azonban már egyáltalán nem volt jellemző.
A toronyalap kivételével – amely 1904-ben megszűnt – minden más alapítványról 1918-ig van adatunk. A torony építésére szánt alapot Léka Szilárd tette, 200 korona értékben, de nem ő kezelte, hanem – mint minden
más esetben – valószínűleg egy presbiter. A legnagyobb alapítvány a toronyépítés javára 1901-ben nagyságos Kóczán Györgyné nevéhez fűződik, aki 5000 koronát szánt erre a célra.124 Külön érdekesség, hogy az ongai
református egyházközség elhelyezett a szikszói Takarékpénztárnál is egy
összeget erre a célra. Léka Szilárd tett egy alapítványt az iskola javára is.
1901–1902-ben egy külön lelkészi alap is volt, ezen kívül 1918-ig létezett
még egy közös, lelkészi és tanítói alap is. A jelzett időszakban bevételi forrás volt még az egyházi földek, kert, szántó és szőlő bérbeadása, valamit
egy, az egyház tulajdonában lévő ház bérbeadása is, de a számadáskönyvek
nem tudósítanak arról, hogy ez milyen ház is lehetett.125
Az egyházi adóﬁzetőket, mint tőkefelajánlókat jegyezték be a Takarékmagtár Könyvbe. Számuk a század elején 19–21 között mozgott, majd a
háború időszakában lecsökkent 13–14 főre. 1904-ig az egyházi adókulcsuk
10%, majd 1918-ig 8% körül mozgott. A számadáskönyvek tanúsága szerint
az egyházközség az adott időszakban általában nyereségesen működött.
123 Dr. Barcza, 1978. 248. Studia et Acta V.
124 Takács, 1998. 265.
125 Későbbi forrásból derül ki, hogy ez a régi paplak lehetett.
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Az 1904-es költség előirányzat például a következőkből állt:
„Megnevezése a bevétel- és kiadásokra.
I. Bevétel
A., Ingatlanok jövedelme:
1. Egyházi földek évi bérlete 181 korona.
2. Décseiné féle ház és kert évi bevétele 120 korona.
B. Ingó vagyon:
1. Tőkepénz kamatai 80 korona.
2. Alapítványok kamatai 57 korona 70 ﬁllér.
3. Szőlőföld árának évi kamata 28 korona 80 ﬁllér.
4. Persely jövedelme 35 korona.
5. 1903ik évi pénztári maradvány 237 korona 85 ﬁllér.
C. Esetleges bevételek:
1. Harangozásért a más vallásuaktól, régi iskolaépület jövedelme, adakozások 20 korona.
Összesen: 760 korona 35 ﬁllér.
II. Kiadás:
1. Lelkészi és tanítói alapítvány kamataiból lelkésznek 23 korona 82 ﬁllér.
2. Lelkészi és tanítói alapítvány kamataiból tanítónak 10 korona 68 ﬁllér.
3. Egyházﬁ évi ﬁzetése 20 korona.
4. Kormányzati kivetési költségek és segélyek 100 korona.
5. Építkezések és javítások 50 korona.
6. Állami adók 85 korona.
7. Tanítói nyugdíj, hátralék 1903ik évről 24 korona 60 ﬁllér.
8. Egyházkerületi pénztárból felvett 200 korona kölcsön évi kamata 12
korona.
9. Lelkészt és tanítót illető hat öl tűzi fa 120 korona.
10. Három árva gyermek tandíja 10 korona. (A forrásban a tíz korona áthúzva.)
11. Jótanúló gyermekek jutalmazására 8 korona.
12. Esetleges kiadások, költségek 70 korona.
Összesen: 534 korona 10 ﬁllér. (A forrásban az összeg áthúzva, s aláírva:
524 korona 10 ﬁllér.)
Onga 1904. január 29.
Beke András h. lelkész
Berecz András gondnok
A 10. sz. a. kiadás indokolatlan, szükségtelen, a mennyiben az állami iskolában az árva gyermekek után tandíjat nem kell ﬁzetni. Az előirányzott
feleslegből kiﬁzetendő az eker. pénztárnál fenálló tartozás.
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Nagy Szalánc 1904. aug. 10.
Bdrányi em. dékán.”126
1919–1948: a korszakban a meghatározó események a két világháború és
a gazdasági világválság hatásai. A gazdálkodás lehetősége a korszakban az
önkormányzati testületek kezében volt, amit azonban külső tényezők határoztak meg. A református egyház önkormányzati joggal bíró testületei pedig az egyházközség, az egyházkerület és az egyházmegye.
Az egyházközség gazdálkodásának feltétele még mindig a gyülekezet lélekszámától függött a leginkább, valamint attól, hogy milyen ingó és ingatan vagyonokkal rendelkezett, és hogy ebből kiket vagy milyen intézményeket kellett fenntartani. Országosan tehát a fő bevételi forrás a kezelésben lévő föld jövedelme, az egyháztagokra kivetett adó, ami lehetett rendes vagy rendkívüli, valamint az egyéb adományok. A rendes egyházi adó
az egyházközség évi rendes szükségleteit fedezte, míg a rendkívül az ezen
felül felmerülő kiadásokat. Az egyházi adókulcsot az egyházközség határozta meg, tekintettel az egyháztagok vagyoni helyzetére.127
Az ongai egyházközség számadáskönyvei a korszakban a bevételeket és
a kiadásokat már elkülönítik, és tételesen is felsorolják. A bevételek négy fő
csoportból tevődtek össze, úgymint az adományok, az ingatlanok jövedelme, ami állt az egyházi földek évi bérösszegéből és a régi paplak évi béröszszegéből, a harmadik csoport az ún. vegyes bevételek, a negyedik pedig az
esetleges előző évi pénztári maradvány.128
A kiadások oldalán több tétel állt. Az első a személyi kiadások. Ide tartozik a lelkész és az énekvezér éves failletménye, a harangozó készpénz ﬁzetése. A második helyen szerepeltek a kormányzat által kivetett költségek
és segélyek, mint a dékáni hivatalnak elküldött összeg. Majd a különböző
építkezésre és javításra fordított költségek következtek. A negyedik csoport az adóké. Ide sorolták a búzaadót és az egyházi földek évi adóját. Ezeken kívül változó tételek a korszakban a tőkésítés, az előző évből maradt
pénzhiány, vagy a fogyasztási szövetkezetekhez való kihelyezés.129
Az adományok között általában a perselypénzek és a konﬁrmáló gyermekek adományai szerepeltek, elvétve egy-két magánadomány kiemelve.
A lelkész javadalmazása az 1940-es források tanúsága szerint a következőképpen alakult: 42 hold föld és rét, sőt ha maga művelte a földjét, akkor
80 aranypengő munkaváltságra is igényt tarthatott, de ha kiadta bérlőnek,
ez az összeg nem járt neki. Minden 1/8-ad telekkel bíró gazda 4 véka rozst,
126 S. R. K. Lt. R. A. VII. 5/4. 69.
127 Dr. Barcza, 1978. 390. Studia et Acta V.
128 O. R. E. T. 1918–1948.
129 O. R. E. T. 1918–1948-as bejegyzések.
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egy véka zabot, valamint 32 ﬁllért ﬁzetett. Minden házzal bíró gazda ﬁzetett egy véka rozst és 16 ﬁllért, minden 1/12 rész telekkel bíró gazda ﬁzetett
két véka rozst, egy véka zabot és 32 ﬁllért, a cselédek egy véka rozst adtak,
minden vagyonnal nem bíró özvegyasszony 68 ﬁllért ﬁzetett, amit egy korábbi alapítvány kamataiból támogattak. A stóla értéke: esketésért 6 pengő,
temetésért 80 ﬁllér, keresztelésért, 1 pengő. Tűzifa helyett szintén járandóságot kapott, méghozzá 160 pengőt.130
Az ongai egyházközségnek a korszakban szintén inkább pénztári maradványai voltak az év végén, mint hiánya, tehát néhány nagyobb munkálathoz
kötődő időszakos adóság ellenére is, még mindig nyereségesen működött.
Anyagi helyzete a XX. század elején tehát stabil volt. A lelkipásztori tevékenység biztos egzisztenciának számított, hiszen az egyháztagi járandóságon kívül az ongai református lelkész részesedett az eklézsia tulajdonában
lévő 42 hold föld jövedelméből is.131
1950–1990: az említett korszak elején a második világháború okozta
károk felszámolására sokat kellett fordítania az egyházközségnek egészen
1970-ig. Az adatok tanúsága szerint ezt kölcsönökből, vagy a gyülekezet
adományaiból oldották meg.
Kaptak segélyt az államtól, a Közalaptól, és a gyülekezeti gyűjtések is sikeresek voltak, nagyarányú önerőt tudtak összeszedni.
A lelkész javadalmazása községünkben az 1950-es években a következőképpen alakult. Lakás 1200 négyszögöl kerttel, havi 1000 forint ﬁzetés, évi
850 forint értékű fűtési általány, évi 1000 forint a szórvány gyülekezetektől
800 négyszögöl háztáji föld, valamint a stólák: temetés 100 forint, esketés
60 forint, keresztelés 30 forint.132
A természetbeli járandóságok tehát teljesen megszűntek. Ezek helyébe
lépett az egyházfenntartási járulék, aminek az összegét a persbitérium állapította meg, de beﬁzetése önkéntes volt, ezért gyakorlatilag bármilyen beﬁzetett összeget elfogadott az eklézsia, hogy működésének anyagi feltételei
biztosítva legyenek. Bizonyos célokra külön adományok gyűjtését is elrendelte a presbitérium.
A viszontagságok ellenére elmondható, hogy az egyházközség működése még mindig rentábilis volt, a felvett kölcsönöket időben képesek voltak
visszaﬁzetni. A kiadások többségét a felújítási és újjáépítési munkák költségei tették ki, valamint a dékáni hivatalba elküldött egyházi adó. Ezen kívül az egyházközség működésével kapcsolatos kiadások, mint például az
130 Takács, 1998. 268.
131 Dr. Kósik, 2006. 31.
132 Dr. Kósik, 2006. 37.
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épületek karbantartása és biztosítása, postaköltségek, és persze a kötelező
diakóniai kiadások.
A fő bevételi források a perselypénz, a különböző adományok Isten dicsőségére, adományok az úrvacsorai jegyekre, a céladományok, a konﬁrmáló gyermekek adományai, az ünnepi alkalmakkor befolyt összegek, a
természetbeli javak ellenértéke és a harangozópénz.
Az 1980-as évek végéről szintén maradt adatunk arra, hogy miből is
állt a lelkészi javadalom: helyi készpénz javadalom, éves korpótlék, stólák,
kongura/államsegély, gyülekezeti kiegészítés, természetbeli juttatások.
A rendszerváltás után gyülekezeti szinten az előző korszakokhoz képest
nem változott a helyzet. Közvetlen állami támogatás ezen a szinten nem jelenik meg, bár az egyházközségi zárszámadásokban szerepelnek az állami normatívára vonatkozó tételek. Az Orbán-kormány időszaka alatt
a kistelepülések támogatási rendszerébe
építették be, hogy az
ötezer lélek alatti településen szolgáló lelkészek havi harmincezer
A templom a 2005-ös felújítási munkálatok idején
forint támogatásban
(Fotó: OHC. II.)
részesültek. Ezt a kormány és az egyház közötti megállapodást azóta minden évben meg kell újítani. A kongura folyósítása a rendszerváltással automatikusan megszűnt. A hitoktatói díj és a korpótlék viszont továbbra is a lelkész javadalmához tartozik.
A korábbi időszakokhoz hasonlóan a lelkészi javadalmat megcsonkítani nem
lehet. A tiszteletes természetbeli juttatása napjainkban abból áll, hogy ingyen
lakhatja családjával a parókia épületét, valamint annak fenntartási költségeit
a gyülekezet – a presbitérium döntése alapján – 100%-ban magára vállalta.
Az egyházközség legfőbb bevételi forrása még mindig az „Isten dicsőségére tett” adományokból és a perselypénzből tevődik össze. A természetbeli adakozás már egyáltalán nem jellemző. A másik fő bevételi forrást az
egyházfenntartói járulék adja. Az egyéb bevételek között szerepel például
az ingatlanok bevétele, a különböző pályázatokon nyert támogatások, esetleg kölcsönök és az előző évi pénztári maradvány.
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A kiadások oldalán az első tétel a személyi kiadásoké, ide tartoznak a lelkész javadalmai. Ez után következnek a gyülekezeti élet kiadásai, ami például a gyülekezeti misszióból, a szeretetvendégségekből és a gyülekezeti
napokból áll. A következő tételt az igazgatási kiadások jelentik. Ide tartozik
az újságok előﬁzetése, az irodaszerek, a posta és telefonköltség. A kiadások
oldalát terheli még az egyházi ingatlanok fenntartása, ezek felújítási és beruházási költségei, valamit az egyéb kiadások.133
Diakónia
Az Ongai Református Egyházközség életében mindig fontos szerepet
töltött be a diakónia, vagy más néven a szeretetmunka, ami az adományok
gyűjtéséből és eljuttatásából áll az arra rászoruló intézményeknek és magánszemélyeknek. Az ilyen irányú tevékenység a református egyházon belül rendszeres volt. Ennek érdekében országos keretek között hirdettek
adománygyűjtő vasárnapokat. Így például volt Afrika-vasárnap, amikor a
perselypénzt kötelezően el kellett küldeni a dékáni hivatalba, ahol azt azzal
a céllal gyűjtötték össze, hogy a rászoruló afrikai országok valamelyikébe
eljuttassák. Tartottak még Biblia-vasárnapot – aminek a célja, az adományok által a Biblia minél nagyobb számú kiadásának elősegítése volt – valamit Árva-vasárnapot is, amikor a perselypénzt a lelkészözvegyek és árvák országos alapjába továbbították, de a Kórház-vasárnapok tartása is általános volt.
Az egyházközségi levéltár forrásaiban az 1920-as években, mint segély
jelent meg a szeretetadomány, amit 1940-től jótékony célú adománynak
neveztek, majd 1945-től, mint kegyességi kiadást tartottak számon, 1953tól pedig, mint segítő szolgálat szerepelt a kiadások között. Az 1960-as
évektől diakóniaként jelent meg a tételek között, és a mai napig így tarják
számon.
A forrásokban rendszeresen megtalálható a különböző segélyek vagy
adományok juttatása. Ebből megállapítható, hogy nem csak országos szintű adakozásokban vett részt a gyülekezet. Ha a község reformátusain belül
tudtak valakiről, aki nem megfelelő körülmények között élt, vagy rászorult
a segítségre, akkor annak az érdekében is összefogtak, és adományt juttattak a számára. Az első ilyen irányú feljegyzések az 1920-as évek második
feléből valók, amikor a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonának juttatott segélyt az ongai gyülekezet, valamit egy helyi szegény házaspárnak
133 Ongai Református Egyházközség 2004. évi zárszámadása, valamint Csomós László tiszteletes
közlése alapján.
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adott karácsonyi adományt.134 A rendszeres diakóniai munka keretében a
Sajósenyei Református Otthon volt az, aminek minden évben segélyt juttatott az ongai gyülekezet, amiről egészen 1991-ig van adatunk. Ez általában pénz formájában jelent meg, de néhány esetben természetbeli juttatás
is szerepelt az adományok között, főleg ha azt helyi szegényeknek adták át.
Az ilyen természetbeli adomány általában termény vagy tészta volt.
A vizsgált korszakban az ongaiak többször támogatták adományukkal
a Sárospataki Református Kollégiumot, kórházakat, valamint az ápolással
foglalkozó szeretet intézményeket.
Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatjuk még a rendkívüli természeti katasztrófa vagy baleset következtében hirtelen rászorultakká lett területek, vagy gyülekezetek számára szervezett gyűjtéseket is. Ilyen volt például 1936-ban az alsóborsodi pusztító jég áldozatainak a megsegítése, vagy
1956-ban a Duna melléki árvíz és földrengés károsultjainak szervezett adakozás. Adatunk van arról is, hogy örményországi földrengés áldozatainak
is folyt adománygyűjtés községünkben.
1960-ban szintén a diakónia tárgykörén belül tüntetik fel, hogy a református gyülekezet néhány tagja ekkor indult először karácsonyi kántálásra,
hogy így is adományt gyűjtsenek az egyházközség számára.135
A szeretet szolgálat egy érdekes ága volt a mendikáció intézménye. Erre
csak az 1960–1970 közötti években található néhány utalás. A mendikálás
azt jelentette, hogy egy község lelkipásztorának a gyermeke elutazott egy
másik község lelkipásztor családjához a nagyobb ünnepek valamelyikén, és
ott adományt gyűjtött saját egyházközsége számára. Általában 10–14 éves
gyerekekről volt szó. A mendikáció időpontjait jó előre leegyeztették, és általában cseregyerekként érkeztek a mendikálók. Ha például az alsóvadászi
lelkipásztor gyermeke érkezett Ongára, akkor az ongai lelkipásztor gyermeke Alsóvadászra utazott. Ezt a fajta adománygyűjtést már akkoriban is úgy
emlegették, mint egy kihalófélben lévő hagyományt.136 Az 1970-es években
jelenik meg a lelkész mellett a főleg presbiterek feleségeiből és a gyülekezet
buzgó nő tagjaiból álló dikaóniai bizottság, aminek feladata a szeretetadományokkal való foglalkozás volt, segítve ezzel a lelkipásztor munkáját.
Ez a lépés elősegítette azt is, hogy a későbbiekben – más gyülekezetekkel
ellentétben – a nők könnyebben bekerülhessenek a presbiterek sorába.
Napjainkban azonban teljesen megváltozott a helyzet. A legutóbbi tisztújítás óta nincsenek külön bizottságok, így diakóniai sem. Míg régebben
134 O. R. E. T. 1928-as bejegyzés.
135 O. R. E. Lt. 12-1956.
136 O. R. E. Lt. 13-1963.
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teljes mértékben a gyülekezet feladata volt, hogy saját sorain belül észrevegyék a rászorulókat, addig ezt a szerepet napjainkban átvette az állami szociális háló, így a belső diakónia lassan teljesen megszűnik.
A legsürgetőbb változtatás ezzel kapcsolatban az kellene, hogy legyen,
hogy az egyházközség támogatni tudja a tehetséges ﬁataljait.
Csomós László tiszteletes elmondása alapján ritka az olyan református
gyülekezet, amelyik két teológushallgatót is ad. Az ongai mégis ilyen. Jelenleg Nagy István és Szécsi Éva folytat teológiai tanulmányokat, a gyülekezet
kántora pedig szintén egy helyi tehetséges ﬁatal, Nagy Zsuzsanna. A belső diakónia keretében, ha lehetőség lenne rá, őket támogatná a lelkipásztor
és a gyülekezet.137
A külső diakónia tekintetében is sokat változott a helyzet. A régi hagyomány, hogy egy szeretetintézmény felé minden évben rendszeresen adakozik a gyülekezet, már teljesen megszűnt, leépült.
Országos szinten van törekvés az újjáélesztésére. Az Ökumenikus Segélyszervezet mintájára megalakult a Református Segélyszolgálat. Logisztikai központok létrehozása a céljuk, hogy a nagy tételben gyűjtött természetbeli adományokat ott gyűjtsék össze, és így juttassák el az arra rászoruló szeretetintézmények felé.138
A legáció intézménye
A szupplikáció és a legáció jelentette hosszú időn keresztül a kapcsolatot a lelkészképző kollégiumok és a gyülekezetek között. A diákok prédikációval egybekötött adománygyűjtése azért is hasznos volt, mert így gyakorolhatták hivatásukat, lehetőségük volt tanulni, gyakorlati tapasztalatokat szerezni. Nem hozta megalázó helyzetbe a diákot, hiszen gyakorlatáért
szeretetadományt kapott. Az államsegély megjelenéséig meghatározó bevételi forrás volt ez a református kollégiumok számára. Ismételten nagy
hangsúlyt a második világháború után kapott, amikor az intézményes támogatási rendszer összeomlott.
1949-ben községünkben is járt legátus a Sárospataki Református Kollégiumból, de máskor is, például 1950-ben is megfordultak községünkben. 1951ben Ongáról a következőket jegyezték fel szupplikációs naplójukba: „Megérkezésünk után azonnal a helyi Tanácsot kerestük fel. A Végrehajtó Bizottság
elnöke 20 Ft-ot, a titkárnő 15 Ft-ot ajánlott fel a nemes célra. A gyülekezet
majdnem kétszeresét adta annak, amit a múlt esztendő szupplikációjára adott.
137 Csomós László közlése alapján.
138 Csomós László közlése alapján.
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Mindenütt azt
éreztük, hogy szívesen adják. Sok
helyen már a kapuba elénk hozták, hogy ezzel
is időt takaríthassunk. Az esti
szupplikációs istentiszteletünk
6 órakor kezdődött Czegle Imre
lelkipásztor szolgált az Efézus,
Supplikációs feljegyzések 1950-ből
4:25-32. alap(S. R. K. L. At. 1694.)
ján. Aztán megköszönte a gyülekezet eddig befolyt adományát. Az iratterjesztés Takács Béla
révén látta el a gyülekezet tagjait. Az istentisztelet után szállásainkra térve
megállapíthattuk: erő helyett az Úr szeretet és adományok erejét adta ránk
gazdagon. Mind lelkileg, mind anyagilag jó volt ez a nap, legyen áldott érte az
Isten. Hálásak vagyunk Kocsis Sándor nagytiszteletű úrnak, aki jó szervezésével, közvetlen meleg szeretetével, sőt mindkét alkalommal való kántori szolgálatával nagyban hozzájárult feladatunk sikeres megoldásához.”139
A missziós munkatervek alapján az 1950-es évek végéig biztosan állítható, hogy fogadott legátust az ongai gyülekezet. 1963-ban viszont kifejezték az irányú kérésüket, hogy sem karácsonykor, sem húsvétkor nem kívánnak legátust fogadni.140 Hogy mikor indult újra ez a hagyomány, arra
nincs adat, de az 1983-as egyházlátogatási jegyzőkönyvbe újra belefoglalták, hogy évente egy alkalommal fogad legátust az ongai gyülekezet.141
Napjainkban is él még a legátusok fogadásának hagyománya, bár a legációs helyek listáján Szikszó, Onga és Ócsanálos együtt szerepel. A három
nagy ünnepen – húsvét, pünkösd és karácsony – mindig fogad egy teológushallgatót az eklézsia.142

139 Bilkay–Laczkó, 2002. 163. Acta Patakina X.
140 O. R. E. Lt. 94. és 95-1963.
141 O. R. E. Lt. 5-1983.
142 Csomós László tiszteletes közlése alapján.
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Kultúra, művelődés a gyülekezeten belül
Mit is takarnak ezek a fogalmak?
Hosszú időn keresztül, főleg a falvakban csak az egyház volt az az „intézmény” és közeg, ahol a falu lakói bármiféle kulturális vagy művészeti élményhez juthattak. A XX. században persze ez a helyzet megváltozott, de
a korszak elejére még mindig elmondható az előző állítás. Sajnos a források
hiánya e század első feléből szintén azt eredményezi, hogy nem kapunk teljes képet arról, hogy a református gyülekezet tagjainak milyen kulturális lehetőségeket biztosított az egyház.
Az egyik legnagyobb kulturális jellegű esemény az 1906-os orgona és paplakszentelési ünnepség, aminek keretében az egyházközség szervezett egy
nagy zártkörű táncmulatságot. Az új hangszert egy sárospataki orgonista
művész, Fövényesy Bertalan avatta fel játékával, amit viszont bárki meghallgathatott. Erre a koncertre a falu szinte minden lakosa összegyűlt.143
Az 1930-as évektől pezsdült fel jelentősebb mértékben községünkben a
kulturális élet, ami még ekkor is nagyon kötődött a valláshoz, a templomba járáshoz. Ekkortól tartanak rendszeresen vallásos esteket. Az 1930-as
években a község kulturális életét azzal támogatták, hogy többször is bérbe adták a tánctermet különböző célokra. Így tartottak itt tűzoltóbált, vasutas bált, sőt egy alkalommal még artisták is kibérelték a termet. Olykor –
például 1931-ben – bevételi szándékkal maga a református egyházközség
is szervezett táncmulatságot.144
Mindenképpen a kulturális tevékenységek körébe kell sorolnunk a dalárda működését, valamit a leány és legény ifjúsági egyletek felolvasásait, és a
népi színművek előadásait is.145
Az 1950-es évekből egy-két ökomenikus nap tartásáról maradtak fenn adatok, ahol több, más felekezetű gyülekezet tagjai és lelkipásztorai gyűltek öszsze, és így a hívek bepillantást nyerhettek egymás közösségének az életébe.146
Az ongai gyülekezetben a kulturális élet fellendülése egyértelműen az
1962-ben beiktatott Baksy Rezső lelkipásztori időszakához köthető, és ez a
hagyomány napjainkban is folytatódik.
Megalakult például a vegyes kar, ami buzgóságának köszönhetően többször is meghívást kapott a környező településekre, hogy bizonyos évfordulókon, beiktatásokon, vagy ünnepségeken lépjenek fel. A kórus 1987-ben
szűnt meg.
143 O. R. E. Lt. 1906-os orgonaszentelés meghívója.
144 O. R. E. T. 1930–1931.
145 Dr. Kósik, 2006. 30.
146 O. R. E. Lt. 2-1959.
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A gyermek istentiszteleten és a hitoktatáson résztvevő
gyerekek karácsonykor verses, énekes
műsorokat adtak elő,
és ez a hagyomány
napjainkban is folytatódik.
1973-ban Teológus napot is tartottak Ongán, dr. KoBéres Ferenc Baksy Rezső és a
Bakos család társaságában Ongán 1978-ban
csis Elemér dékán és
(Fotó: OHC. II.)
dr. Varga Zsigmond
dékán részvételével, akik a debreceni Református Kollégium életét mutatták be előadások keretében. Ez a rendezvény is nyitott volt bárki előtt, aki
érdeklődött.147
Béres Ferenc a korszak híres népdalénekese is fellépett az ongai református templomban. 1978-ban egy orgonaesten, majd 1989-ben külön hangversenyen – melynek adományait a Sárospataki Református Kollégium számára ajánlották fel – találkozott az ongai reformátusokkal.
Az 1980-as évek
közepétől a gyermek
és ifjúsági gyülekezetek tagjainak lehetőséget biztosítottak és
biztosítanak üdülésre mind a mai napig
Jósvafőn vagy Sárospatakon.
Szintén a gyülekezet kulturális életéhez sorolható, hogy
korszakunk szinte
Orgona koncert 2006 márciusában
egész ideje alatt rend(Fotó: OKE)
szeresen hozzájutottak többféle egyházi sajtótermékhez is. A sajtószolgálatot és az iratterjesztést a lelkipásztor végezte. A gyülekezet tagjainak megrendelése alapján
147 O. R. E. Lt. 69-1973.
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rendelte meg a kiadványokat,
majd juttatta el azoknak, akik
jelezték rá igényüket.
Bibliákat és énekeskönyveket is rendszeresen rendeltek
a gyülekezet tagjai, sőt a konﬁrmáló gyermekek ajándéka is
rendszeresen valamilyen vallásos témájú könyv vagy maga a
Biblia volt. A parókiális könyvtár bővítésére minden évben
meghatározott összeg állt rendelkezésre.
Az első folyóiratok megrendelésére vonatkozó adat 1927ből származik, de ekkor még
csak annyit tudunk, hogy sárospataki református lapokra ﬁzettek elő két évre. Csak az 1950-es
évektől vannak cím szerint felsorolva, hogy melyek azok a lapok, amelyek megtalálhatóak
a plébánián: Az Út (1957-ig), a
A Tálentum Alapítvány
alapító okirata – részlet
Református Élet, a Református
(O. R. E.) Egyház, 1959-től a Theológiai
Szemle, majd a későbbiekben ezekhez jött még a Confessió, a Lelkipásztor,
és az Evangélikus Élet című folyóiratok. Ezeket mindig kb. 15–25 példányban
rendelték meg, így azok minden érdeklődő számára elérhetőek voltak.148
Az egyházközség kulturális életének a fellendítéséért napjainkban az
Abaúji Református Egyházmegye által 2001-ben létrehozott „Tálentum Alapítvány Onga Polgáraiért” elnevezésű alapítvány igyekszik lépéseket tenni. Legfőbb célkitűzése a kulturális-hitéleti központ létrehozása és fenntartása az ongai műemlék református templom és közösségi ház helyiségeiben, ahol Onga és környéke (elsősorban a közigazgatásilag is hozzá tartozó
Ongaújfalu, és Ócsanálos) polgárai – felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül – színvonalas rendezvényeken és kötetlenebb összejöveteleken
vehessenek részt, ahol kölcsönös ösztönzés, szilárd összetartozás, az egész
közösség életét segítő elvek érvényre juttatása kerülnek előtérbe. Az alapít148 O. R. E. Lt. 5-1959–1991.
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vány célja továbbá egy kulturális-hitéleti központ létrehozása és fenntartása
Ócsanálos községben. Folyamatosan segíteni és támogatni kívánja az Ongai
Református Egyházközség működési körébe eső feladatok ellátását, különösen a hitoktatás és gyülekezeti ifjúsági munka feltételeinek a biztosítását.149
A reformátusok kapcsolata más felekezetekkel
Itt elsősorban azokat a Zsinat vagy a Konvent által kezdeményezett kutatások eredményeit szeretnénk ismertetni, amelyek témái főleg a más felekezetűekkel való kapcsolatra vonatkoztak. Ezek közül nem egy a bizalmas
megkülönböztetést kapta. Némelyiket kérdőíves formában, másokat pusztán egyszerű levélben megfogalmazott kérdésként vetették fel. Minden esetben a lelkipásztor feladata volt utánajárni a kérdésekre adható válaszoknak.
Ezen kutatásoknak köszönhetően sok érdekes dologra derül fény főleg a felekezetek közötti kapcsolatokat illetően.
Ha a római katolikusok és a reformátusok viszonyát szeretnénk vizsgálat alá vetni a XX. század időszakában, akkor mindenek előtt érdemes megemlíteni azt,
hogy az idők folyamán a két felekezet aránya fokozatosan kiegyenlítődött a község
lakosságán belül.
Míg 1787-ben a protestánsok aránya a
falu összlakosságán belül 80%, addig 1900ban már csupán 50,26%.150 A protestáns
lakosok aránya, az összlakosságon belül a
XVIII. század végétől folyamatosan csökkent, míg a római katolikusoké fokozatosan és jelentősen emelkedett. A XIX. században nagyobb számú református vallású őslakosság – főleg a mezőgazdasági kiA katolikus templom
segítő munkás – vándorolt el a faluból, és
az 1960-es években
a helyükre katolikus vallásúak telepedtek
(Fotó: OHC. II.)
be a községben. A XX. század elején ezt a
folyamatot erősítette fel a Nagyatádi Szabó István nevével fémjelzett földreform, amelynek keretében Ongán, főleg az újfalusi tanyavilág katolikusai
jutottak ingyen házhelyhez 1920 és 1930 között, és költöztek be így még
149 A „Tálentum Alapítvány Onga Polgáraiért” alapítvány alapító okiratából.
150 Takács, 1998. 229.
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többen a faluba. 1941-re a 47%-os református népességgel szemben már
41% a katolikusok aránya.151
Az izraeliták és az evangélikusok aránya korszakunkban végig nagyjából
4–6% között alakult, majd a XX. század elején 6–7%-os aránnyal megjelennek a görög katolikusok is.152 A XX.
századig az ongai katolikus hitközségnek önálló története nem volt, mint a
gesztelyi eklézsia ﬁókegyháza működött. A kisszámú görög katolikus hitközség felügyeletét pedig a felsőzsolcai
plébános látta el.153
A 2001-es népszámlás adatai alapján az arányok megfordultak. A község
akkori 4761 lakójából 2200 fő vallotta
magát római katolikusnak és e mellett
1469 fő reformátusnak. Településünk
lakosságának 46,2%-a római katolikus,
a reformátusok számaránya pedig lecsökkent 30,85%-ra.154
A XX. század folyamán a római katolikusok és a reformátusok közötti viszony legfőképp a vegyes házasságok
kapcsán vizsgálható. A század első
A katolikus templom1998-ban
harmadában kifejezetten gondot, sőt
(Fotó: OHC. II.)
egyes megfogalmazások szerint a protestánsok számára kárt okozott az ilyen házasságokból való gyermekek elkeresztelése, és erre az 1922-ből fennmaradt egyházlátogatási jegyzőkönyv
községünk esetében is remek példát ad. Ezzel a témával foglalkoztak leginkább a központi kérdőívek, és az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben is
végig megkülönböztetik a tiszta református, illetve a vegyes házasságokat.
Ezen kívül nem is nagyon található más utalás, amiből a két felekezet viszonyára tudnánk következtetni. Kivételek persze akadnak. 1906-ban például
az orgonaszentelő ünnepségen a katolikus hívek éppúgy megjelentek, mint
a reformátusok, vagy hogy az ökumenikus napokat is szívesen látogatták,
sőt kezdeményezték is a római katolikus hívek.155 Baksy Rezső tiszteletes
151 Takács, 2001. 139.
152 Takács, 1998. 103–104.
153 Takács, 1998. 187.
154 Csomós László elmondása alapján, forrása www.reformatus.hu/vallástérkép.
155 O. R. E. Lt. 1906.
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a két gyülekezet viszonyát többször is igen jónak írta le a központi kérdőívekre adott válaszaiban, de a katolikus lelkésszel való viszony már korántsem volt ennyire megfelelő. A dokumentumok tanúsága szerint a katolikus
pap sokszor elzárkózott a kapcsolattartás elől, és előfordult, hogy a más felekezetűekkel kapcsolatban ellenséges kijelentéseket tett. Saját gyülekezete
előtt jelentette ki, hogy más felekezetűekkel szóba sem akar állni.156
1976-ban a Felekezettudományi Intézet a reformátusok és a római katolikusok között köttetett vegyes házasságok témájában végzett bizalmas
kutatást, aminek az alapja VI. Pál pápa 1970-ben kifejtett a kérdéssel kapcsolatos állásfoglalása volt. A dokumentum magyar fordítása 1973-ban jelent meg. A protestánsok szerint igyekszik ugyan engedményeket tenni, de
mégsem eléggé ökomenikus, és továbbra is a „más vallású” terminussal illeti őket. A kérdőív központi kérdése a más felekezetű lelkészek és híveik
hozzáállása a vegyes házasságokkal kapcsolatban. Ugyanakkor arra is kereste a választ, hogy mennyire volt érezhető az új római katolikus rendelkezés hatása a témával kapcsolatban. Az ongai lelkipásztor válaszából kiderült: „Evangélikus-református viszonylatban probléma nincs. A párok a
menyasszony vallása szerinti templomban esküsznek, a gyerekek pedig, nemük szerint követik a szülők vallását. Ortodox vallásúak nem élnek a gyülekezet területén. Ongán egy idősebb és beteges római katolikus lelkész él. Békés természetű, a házassági ügyekbe nem avatkozik be, de ha alkalom van
rá, érvényesíti a római katolikus egyház jelenlegi álláspontját. A köztudatban az is benne él, ha a ﬁatalok a római katolikus templomban esküsznek,
akkor minden gyereket római katolikusnak kell keresztelni. Általában a házasulandók között, a római katolikus fél szüleinek az álláspontja döntő ebben a kérdésben. Valószínű, hogy a plébános kihirdette az új vegyes házasságokra vonatkozó rendeletet, de az is valószínű, hogy nem egy népes ünnepi gyülekezet előtt. Ha a menyasszony a katolikus, érdekesen megﬁgyelhető,
hogy a szülei kifejezetten a katolikus templomban tartandó esküvőhöz ragaszkodnak. Sőt az is gyakori, hogy egy konﬁrmáció után, a lelki ügyek által
érzéketlenné vált ﬁatal, már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a saját vallása
szerinti templomban esküdjön, sőt egyre többen már nem is tartják fontosnak a templomi esküvőt.”157
Ebben a forrásban már nem csak a római katolikusokkal való viszonyra
találhatunk utalást, hanem az evangélikusokkal való kapcsolatra is, ami a
források tanúsága szerint szintén jó volt. Példázza ezt az is, hogy korszakunkban az arnóti evangélikus lelkész és az ongai református lelkész rend156 O. R. E. Lt. 47-1976., 5-1989.
157 O. R. E. Lt. 47-1976.
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szeresen tartott csereszolgálatot, aminek keretében az arnóti reformátusok
a helyi evangélikus templomban tartották istentiszteleteiket, míg az ongai
evangélikusok a református templomban gyűltek össze. Napjainkban már
ez a hagyomány nem él.
Az egyházközség területén működő
szekták kérdése szintén az egész korszakban foglalkoztatta a református
egyházat. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, 1922-ben és 1937-ben
még arról olvashatunk, hogy az egyházközség területén nincsenek szekták, vagy ha voltak is, akkor a működésükről nem tudtak.158
Az első kimondottan ez irányú felmérés 1963-ban készült. A kutatás
eredménye még ekkor is az, hogy az
Az arnóti evangélikus templom
egyházközség területén megalakultnak
(Fotó: OKE)
mondható szektacsoport nem volt, de
a térítő munkát már megkezdték. 1962 nyarán szombatista csoportok látogattak ki Miskolcról községünkbe, és az Újtelepen összejövetelt is szerveztek. Tevékenységük a megszokott formában zajlott, vagyis nem támadták
szembe az egyházat, de céljuk az volt, hogy híveket csábítsanak át. A református gyülekezet tagjait azonban hidegen hagyta a próbálkozásuk. 1966ban a lelkipásztor már szabad keresztényekről, és jehovisták működéséről
is beszámol, de számuk ekkor maximum 1–2 családra volt tehető.159
A helyzet nagyjából az 1990-es évekig ez marad. Bár az egy-két család
megfogalmazást alapos kritika alá kell vetnünk, hiszen az adott politikai
légkörben, az akkor még szektának nevezett kisegyházaknak lehetett, sőt
valószínűleg több tagja is volt községünkben, de hivatalosan csak ennyi
családról tudtak. A helyzet ezen a téren is a rendszerváltás után változott
meg, amikor helyreállt a szabad vallásgyakorlat, és a szekták elnevezést hivatalosan is a „kisegyház” megjelölés váltotta fel.

158 O. R. E. Lt. 1922. és 1937.
159 O. R. E. Lt. 26–29-1963.
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VI. A klenódiumok
A hitünk gyakorlása során használatos úrasztali edényeket és textíliákat
nevezzük klenódiumoknak.
Egy-egy gyülekezet klenódiumai szinte kézzel foghatóan mutatják be az
eklézsia történetét, hiszen minden korszak hagyott maga után tárgyi emlékeket. A megőrzött tárgyakról nemcsak az adományozó áldozatkészsége, egyháza iránti hűsége és szeretete sugárzik felénk, hanem az adott kor
iparművészete, technikai tudása, ízlésvilága is megjelenik előttünk. Ezek a
műtárgyak felbecsülhetetlen értékű iparművészeti és egyháztörténeti alkotások, amelyek azért is kedvesek számunkra, mert a mi őseink, református elődeink hagyták ránk az elmúlt nehéz századok során, ezzel is biztatva
bennünket hitünk erősítésére és megtartására. Az Ongai Református Egyházközség aránylag gazdag anyagából mutatunk be néhányat.
Az egyház tulajdonát képező tárgyakról az első hitelt érdemlő leltár
1744-ben készült. Több olyan tárgy van az egyház tulajdonában, amelynek
eredetét, készítésének vagy adományozásának idejét pontosan nem ismerjük. Ezekről csak annyi információnk van, hogy az 1744-es leltárban szerepel-e vagy sem.1
1. Kenyér-(ostya-)osztó tányérka
Ezüstből készült, valamikor aranyozott volt, de az aranyozás a sok használat
miatt már csak nyomokban látszik. A tányérka karimáján, kettős körbe vésve,
lefelé fordított tenyerű kéz nyugszik. Látható a köntös ujja is, mely a kart borítja.
Az ostyaosztó tányérka (szaknyelven:
paténa) a XV. században készült, átmérője 15 cm. A reformáció előtt a katolikus
közösség használhatta. Veres Tamás tiszteletes feltételezése szerint ez bizonyíthatja azt, hogy a katolikus közösség papjával együtt, egyszerre tért át a református hitre, így maradt itt a tányérka. Ez a
tárgy a legrégebbi klenódiumunk.
1 O. R. E. Lt. Fotók: Kovács György.
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2. Kis ezüst kehely
Egyszerű, díszítés nélküli, talpas ezüst kehely.
Magassága 14 cm. Eredete ismeretlen. A sárospataki muzeológusok szerint a felső kehely része a
XVI. században, talpi része a XVIII. században készült. Lehetséges, hogy az egyházközség első úrvacsorai serlege.
3. Úrvacsorai kehely
Ezüstből készült, aranyozott kehely, vésett és
dombornyomású díszítéssel. Magassága 19,5 cm. Az aranyozása erősen
megkopott. A talp és a kehelyrész összekapcsolásánál két, átellenes konzolszerű kar is díszíti. A
kehelyrész alsó peremén három angyalfej található stilizált angyalszárnyakkal díszített keretben. A három dombormű szimmetrikusan helyezkedik el és egymással teljesen megegyezik.
Vésett írás található a kehely felső részén, nyomtatott nagy betűkkel: ONGAI ECCLESIAE 1699.
4. Úrvacsorai boros kannák
Két darab, ónból készült, fedeles, füles
kanna, egyszerű, vésett díszítéssel. Magasságuk 17, illetve 19 cm. Eredetük ismeretlen. Az 1744-es leltárban már szerepelnek. Ma is használatosak.

5. Úrasztali kendő
Négyzet alakú, patyolat úrasztali kendő, mérete: 86x86 cm. Négy sarkában skóﬁum ezüstfonállal készített úri hímzés látható, melynek fő motívuma a gránátalma.
Alapanyaga szakadozott, foltos, hímzése
is megkopott. Eredete ismeretlen. A XVII.
században Lórántﬀy Zsuzsanna udvarában
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készítettek hasonlókat. Az 1744-es
leltárban már szerepel. A legrégebbi
textíliánk.
6. Úrasztali kendő
Fehér patyolat kendő, mérete
78x96 cm, körben 0,5 cm-es aranycsipke szegélyezi. Két rövidebb végén
7 cm széles skóﬁum aranyszállal készített urihímzés található, melynek
fő motívuma a gránátalma. A két darabból középen összehajtott kendő eredetileg a varrásnál „veres pántlikával
volt megcifrázva”. A veres pántlika az idők folyamán elkallódott. Szakértők
szerint eredetileg páros jegykendő volt – erre utalnak a hímzés gránátalma
motívumai is – és csak később, a házasság során, valamilyen jeles alkalomra varrták össze, kialakítva így egy téglalap alakú úrasztali kendőt, melyet a
szakirodalom „pezsgir”-nek nevez.
7. Keresztelő tál
Ónból készült, ovális alakú, belső peremén nagy cakkokkal díszített keresztelő tál. Hossza 40 cm, szélessége 30 cm, mélysége 3 cm.
A tál belsejében már nehezen olvashatóan a következő szöveg van bevésve: „Isten Dicsősségéhez való buzgóságábul az Ongai Reformata S Eklésia
számára tsináltatta Tek N. Nzetes és Vzlő Nagy Réti Darvas Ferenz és Vzlő
Nagy Réti Darvas Ferentz Úr
Kedv élete Párja T. N. és Nemzetes Fáji Fáy Erzsébet Asszony
Ao 1779 Die 5 December.” A tál
peremén körül pedig „Tit.III.56. Az Istennek irgalmasságábul
tartatunk meg az újonnan való
születésnek feredőjének és a
Szent lélek megujitásának általa, Mellyet kitöltött mi reánk
bőséggel a Jézus Krisztusnak a mi Megtartónknak általa” olvasható.
Az egykorú jegyzőkönyv feltünteti azt is, hogy az adományozó férje, Darvas Ferenc „akkori Nemes Nógrád Megye Substientis Vicze Ispany volt”, az
ekklésiában pedig tiszteletes Helmeczi D. István volt a prédikátor.
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8. Kenyérosztó tál
Ezüstből készült az Ongai Református
Egyház részére 1864-ben. Adományozók:
Nagyréti Darvas Antal és neje Péch-Ujfalusi
Péchy Katalin. Közepén a Péchy és a Darvas család címere látható. Felirata: „Szent
Pál Apostol Corintusbelieknek irott levele
11. rész 24. vers: És hálákat adván megszegte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az
én testem, mely tiérettetek megtöretik, ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre.”
1864. július 21-én a református egyház jegyzőkönyvébe ez van bejegyezve:
„Nagyságos Nagyréti Darvas Antal úr és hozzá méltó kegyes nője Péchy Katalin asszony, Isten iránti hálájuk kifejezésére és annak emlékére, hogy ama
gyászos emlékű 1863-as ínséges évben, senki, annyit szűkölködő egyházunkban, sem községünkben az éhhalál martaléka nem lett, egy művészi értékkel
bíró és nagyon célszerű ezüst tányért hoztak áldozatul az Úrnak asztalára”.
Az ezüsttál úrvacsoraosztásnál ma is használatos.
9. Borszállító kanna
Ónból készült, hatszögletű, kézilámpás formájú,
hatalmas boros kanna, csavarmenetes tetejére alkalmazott fogantyúval. Magassága 37 cm. Egyik oldalán felül díszített csőrös kiöntőnyílás van. Ezen az
oldalon a következő felirat olvasható: „Isten dicsőségére készíttették: Veres Tamásné, Palkó Andrásné,
Berecz Istvánné, Fekete Lidi 1871.” (Veres Tamásné
Farkas Eszter az akkori lelkész felesége volt.)
Ebben az tíz iccés kannában visszük a bort az úrvacsoraosztáshoz.
10. Borszállító kannácska
Ónkanna, magassága 20 cm. Egy iccés, kézilámpás formájú, csavarmenetes tetejére alkalmazott fogantyúval. Egyik oldalán vésett felirat olvasható: „Emlékül Szögedi Juliánna és
Susánna 1871.”
A kannácska „Áldozni kívánó betegeknek bort vinni” céllal
adományoztatott. Az adományozó két testvér – szegény cselédlányok voltak –, kik szolgálati bérükből hozták az áldozatot.
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11. Keresztelő kanna
Ónból készült, füles, csőrös kancsó, kiszélesedő talpon áll. Magassága: 13,2 cm. Vésett felirata a csőr két
oldalán: „Isten dicsőségére Csorba Jánosnő és Kardos
Jánosnő 1874.” Csorba Jánosné Szabó Zsóﬁa az egyház
tanítójának volt felesége, Kardos Jánosné Szabó Eszter
férje pedig sajóvámosi földműves volt.
A kanna kerek talpával pontosan illeszkedik az 1779ben Darvas Ferencné által adományozott ovális keresztelő tál közepén formált kerek nyílásba. Feltehetőleg az
eredeti kannával valami történt, s helyébe ezt az új kannát, annak méretére
és formájára készíttették.
12. Úrvacsorai kehely
Egyszerű formájú, talpas ezüst kehely. Talprésze a
felső részhez rejtett csavarmenetes csappal van erősítve. Vésett és kopácsolt mintázata a talprészen szívformákat mutat, míg a felső részen stilizált levélmotívumokat alkot. Magassága: 19 cm. Nagybetűvel vésett
felirat látható fent az ivóperem alatt: AZ ONGAI REF
EGYHÁZNAK. A kehelyrész alján pedig ez olvasható:
„DARVAS IMRÉNÉ SZÜL SOÓS NATÁLIA 1895 AUGUSZTUS 4.”
Az adományozó Soós Natália a második felesége volt
annak a Darvas Imrének, aki huszár főhadnagyként
részt vett az 1848-as szabadságharcban.
13. Úrasztali terítő
Bordó bársonyból készült szélén
arany rojttal. Mérete: 145x145 cm. Kerete és szecessziós stílusú sarokmintái aranyozott zsinórhímzéssel készültek. Restaurálása után használhatóvá
vált. Fonákjának egyik sarkában egyszerű írott betűkkel ez van hímezve: „Üszög
Lajosné Luterán Zsuzsánna ajándékozta 1904-ben.”
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14. Úrasztali terítő
Fehér, pamutos, borsókás mintájú,
háziszőttes terítő, saját anyagából készült hármas kötésű rojttal.
Mérete rojt nélkül: 140x160 cm.
Szélén körül 8 cm szélességben, piros fonállal beleszőtt levél és virágminta. A terítő közepén piros fonállal, kör alakban, írott nagybetűkkel ez
van hímezve: „Nagy Imréné szül. Molnár Klára ajándéka 1904.”
Úrvacsoraosztáskor ma is használatos terítő.
15. Úrasztali terítő
Fehér (már besárgult) selyem monré,
arany rojttal szegett úrasztali terítő. Közepén nagy sárga aranyozott kehely, tetején sugarakkal. Nagy sarkában színes selyemfonalakkal hímzett búzakalász, szőlő, szőlőlevél mintákból alkotott kompozíció. Mérete: 145x145 cm.
Kóczán Györgyné Viczián Ilona ajándéka 1906-ból. A terítőt a Kóczán György által építtetett orgona felavatásának napján
(1906. december 2.) használták először.
16. Úrasztali terítő
Sötétpiros, plüss terítő, hasonló színű
fonott zsinór szegéssel, mely a négy sarkán díszes kötésben és bojtban végződik. Sarkaiban búzakalász, szőlő, szőlőlevél nyomott díszítéssel. A sarokminták
az oldalak mentén találkoznak. Mérete:
130x130 cm.
Bornemissza Margit és Berta ajándéka
1908-ban.
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17. Keresztelő kancsó
Ezüstből készült talpas, füles kancsó. Magassága: 22,5 cm, a talp átmérője: 10 cm. Az öblös részén
nyomtatott nagybetűkkel a következő vésett felirat
olvasható: „Kocsis Sándor lelkipásztor emlékére az
ongai ref. hívek.”
A kancsót 1963. június 2-án, pünkösd első napján vette használatba a gyülekezet, amikoris Baksy
Rezső lelkipásztor keresztelte vele Halász István,
Csirke Ella és Sebák Mária gyermekeket.
A kancsó vásárlási árát a gyülekezet 56 tagja adta
össze.
18. Keresztelő tál
Egyszerű kivitelű ezüst tál. Peremének átmérője: 26 cm. A tál belső alján
írott betűkkel ez a bevésés olvasható:
„Az 1965 évben konﬁrmáltak ajándéka
az ongai ref. egyház részére.”
Az adományozó konﬁrmandusok:
Balázs Barnabás, Bernáth László, Fónyad Sarolta, Kardos Gizella, Kiss László, Kiss Zsuzsanna, Kókai Éva, Kovács
Ida, Milos János, Molnár Ferenc, Nagy
Ilona, Siró Ilona, Szabó István, Tirpák Erzsébet, Tirpák Katalin, Volák László és Zsoldos Ildikó.
19. Úrvacsorai kehely-pár
Két darab, formára és nagyságra is azonos
ezüst kehely. A kehelyrész a talpi részhez rejtett csavarmenetes technikával van rögzítve.
A talpi rész peremén és a serlegalsó peremén,
körbefutó virágfüzér díszítés látható.
Az egyik kehely felső részén írott betűkkel
vésve ez olvasható: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan.” A serleg másik oldalán pedig: „Tamás.
1978.” A másik kehely oldalain hasonló elrendezéssel: „Légy hű mindhalálig.” és „Andrea. 1985.” látható.
A kelyhek magassága: 17 cm.
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A serlegeket a község orvosa dr. Kósik Lajos és felesége Mató Julianna
ajándékozta az ongai református egyháznak, gyermekeik konﬁrmációjának
emlékére 1978-ban.
20. Úrasztali terítő
Nagy méretű, fehér madeira
hímzéses vászon terítő. Különösen míves kézimunkája miatt és
azért érdemes kiemelésre, mert
adományozója Baksy Rezső és felesége Bóbita Mária ajándéka az
ongai gyülekezet számára házasságuk 45. évfordulója alkalmából
1992-ben.
A különlegesen szép terítőt úrvacsoraosztáskor szoktuk használni.
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VII. Kronológia
1222. Onga első írásos említése.
1332–1335. A település első egyházi említése, papja pápai tizedet ﬁzet.
1352. A település a Fony család birtokából a Czudarokhoz kerül.
1411. A Bársonyos-patak első okleveles említése.
1416. A Czudar család birtokjogának megerősítése Ongán.
1470. A Czudarok kihalása, Onga a Rozgonyi család kezébe kerül.
XV. sz. A falu birtokosai közt szerepel: a Berentei család, a jászói prépostság, a gombaszögi pálosok, Korompai György és neje, az Ongai- és a
Daróczy-Tibold család.
1510. A falu katolikus templomának és papjának említése.
1523. Rozgonyi Kata feleségül megy Báthori Andráshoz, Onga a Báthori
család kezébe kerül.
1543. A tanítói földek, a „Mesterrétje” egyik első említése.
XVI. század közepe. Onga reformátussá lesz.
1572. Onga hódoltsági falu.
1588. október 8–9. A szikszói csata, a török felégeti Ongát.
XVI. sz. A falu birtokosai: Báthori András, az egri vár, Balogh Mihály és az
Ongai család, a település lakossága reformátussá lesz.
1603. Az ongai református gyülekezet Újfalu ﬁliája, az első református
canonica visitatio a településről.
1633. Az Ongai család itteni javai Csernel György kezébe kerülnek.
1639. A református eklézsia említése.
1640. Canonica visitatio Ongáról.
1680-as évek: A falu pusztává válik.
1696. Onga kuriális község.
1699. Legrégibb úrasztali edény készítése.
XVII. sz. 2. fele. A Szepessy-család birtokos lesz Ongán.
1706. október 26. II. Rákóczi Ferenc megszáll Ongán.
1710. II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor többször
megfordul a faluban.
1720-as évek. Első nagyobb betelepülés a faluba.
1740-es évek. További betelepülők érkezése.
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1743. A református anyakönyvek vezetésének kezdete, a református felekezeti iskola újjászervezése.
XVIII. sz. első. fele. A falu birtokosai: a Négyessy-, a Szepessy-, a Csernel-,
a Máriássy-, a Daróczy-, a Szirmay-, a Mocsáry-, a Vattay- és a Darvas család.
1750-es évek. A Darvas család református magyarokat hoz Nógrádból
Ongára.
1751. Darvas József és Fáy András nádori adományként megkapja Ongát.
1756. Új református iskola építése.
XVIII. sz. közepe: A református templom Darvas család általi újjáépítése.
1782. Templom felújítás.
1806. Az ún. kisebb harang öntése.
1810-es évek. Iskola felújítás.
1820. Templom bővítés és új parókia építés kezdete.
1822. augusztus 28. Nagy tűzvész a faluban, melyben a református templom is leégett.
1824. A templom felújítás munkálatai megszakadnak.
1841. Új paplak építése.
1857. A még mindig romos templom újjáépítésének kezdete.
1860. Miskolc–Kassa vasútvonal megnyitása, Ongán vasúti megállóhely létesítése.
1861. A régi temető helyett új temető kialakítása a vasút mellett.
1862. Új református iskola és tanítóház építése.
1862. október 9. A református tanító házának leégése. Egy szélvihar megrongálja a templom melletti haranglábat, és a harang elhasad.
1865. Új tanítóház.
1867. január 6. Új harangláb és új harang átadása.
1868. Nagyobb felújítási munkák a templomban, új szószéki korona készítése.
1869. A templom újjáépítésének befejezése.
1871. Onga nagyközség lett.
1876. Újabb templomrenoválás, a gyerekek helyett egyházﬁ a harangozó.
1878. Nagyobb felújítási munkák a templomban.
1880-as évek. A Bársonyos-patak első szabályozása.
1884–86. A református iskola jelentős átépítése.
1888. Az első toronyépítési alap létrehozása.
1898. A református iskola államosításának kezdete, az Erzsébet-kert, a község első parkjának létesítése, a Kóczán kastély építése.
1899. Református gazdasági faiskola létesítése.
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1903. A református elemi iskola államosítása, a felekezeti oktatás vége,
népkönyvtár alapítása.
1903–04. Új, állami iskola építése.
1904. Toronyépítés a református templomhoz.
1906. dec. 2. Orgonát kap a református templom, új – ma is meglévő – paplak átadása.
1915. Az ún. kisebbik harang frontra szállítása.
1925. november 8. Harangavató ünnepség.
1934. A katolikus templom építése.
1939–41. Nagy árvizek a faluban.
1943–45. A Bársonyos-patak újbóli szabályozása.
1944. november 24. Ócsanálost elfoglalják az oroszok.
1944. november 26. A református templom aknatalálatot kap, az egyik harang elhasad.
1944. november 30. Ongáról az oroszok elűzik a németeket, az orosz katonák megszállják a templomot.
1945. A római katolikus lelkészség felállítása.
1946. január. Új harangja van a gyülekezetnek.
1948. A torony ideiglenes helyreállítása, a régi református iskolaépület államosítása.
1950. Ócsanálos Ongához csatolása.
1960. Új torony építésének kezdete, új homlokzati vakolat a templomnál, a
katolikus plébánia megépítése.
1973. A (kis)harang villamosítása.
1980. Új harang felszentelése.
1989. Ócsanálos ongai eklézsiához csatolása.
2001. A Tálentum Alapítvány Onga Polgáraiért megalapítása.
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