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ELŐSZÓ

1975-ben hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára készülve, taná
csunk tagsága javasolta Dévaványa nagyközség múltjának, jelenének meg
örökítését az utókor számára. A régi települések arculatát formálta a lete
lepedett nép szorgalmas munkája, szokása és a talajviszonyok. Egy település
történelmi fejlődését nem lehet az ország fejlődésétől elválasztani, de az
mégis sajátos.
E könyvben kívánjuk bemutatni a múlt hatóerőit, hibáit és erényeit, hogy
megismerjük belőle, mi volt az az erő, ami vitte előre a fejlődést és gátolta.
Szeretnénk rávezetni a község lakosságát, az olvasót, hogy saját korának
nemcsak passzív résztvevője, szemlélője, hanem építője és alkotója is. A je 
lenben tanulnunk és okulnunk kell a múlt hagyományaiból és elődeink szívós,
szorgalmas munkájából. Igazán csak akkor tudjuk értékelni szocialista fe j
lődésünk eredményeit, ha megismerjük a múltat, a megváltozott gazdasági,
társadalmi, politikai viszonyainkat.
M int a kötetben is megírtuk, községünk nem volt történelmi nevezetességű
település, de elődeink legjobbjait ott találjuk a parasztfelkelésekben. (Ványai
Ambrus) Igaz nem kerültek ki évszázadokon át településünkből nevezetes
személyiségek, de a ványai ember mindenütt és mindenkor szorgalmáról és
helytállásáról volt nevezetes.
A z a lelkes kollektíva, amely e tanulmányt összeállította, fáradságot nem
ismerve dolgozott, hogy egy valósághoz hű képet adjon településünk múlt
járól és jelenéről. E kiadvány több mint 600 évet ismertet meg községünk éle
téből az olvasóval.
Ajánlom e könyvet Dévaványa nagyközség valamennyi lakosának, mert
hiszem azt, hogy e könyv elolvasása nagyban hozzájárul eddigi munkánk
és eredményeink megbecsüléséhez és segíti szocialista társadalmunk célki
tűzésének valóra váltását.
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Dévaványa nagyközség lakói nevében ezúton szeretném megköszönni a
szerzőknek és azoknak, akik e mű összeállításában közreműködtek, fárad
ságot nem ismerő, áldozatos munkájukat.
Dévaványa, 1976. április
Molnár István
tanácselnök

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELŐSZAVA

Kádár János elvtárs a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára,
egyik beszédében azt mondta: „amelyik nemzet nem tiszteli a múltját, az
nem szereti a jelenét, és nem érdemli meg a jövőjét sem.” Dévaványa nagy
község Tanácsa e gondolatok jegyében hozta meg azon határozatát, hogy
megírja a község történetét. A régmúltat és a jelent is, mert mi ványaiak na
gyon tiszteljük a múltunkat, örülünk és szeretjük a jelenünket, és nagy biza
kodással nézünk a jövőbe.
A z 1974 november 26-án tartott ülésén született meg a dévaványai Tanács
nak az a határozata, amely a Helytörténeti Bizottság megalakulását hatá
rozta el azzal, hogy írja meg a község történetét. A szerkesztő bizottság tag
ja i lettek: Szűcs Lajos községi párttitkár, Molnár István tanácselnök,
Takács László vb-titkár, Dr. Gaál József ny. főorvos, Gellai Béla iskolaigazgató, községi H N F elnök, Tóth István iskolaigazgató, Nagy József
Aranykalász M tsz elnöke, Kiss Ferenc Lenin M tsz elnöke, Boros Mihály
Csepel Autógyár helyi részlegének igazgatója, Seres István Á F É S Z igazgató, Schwalm Gyula a művelődési ház igazgatója, Dr. Pallaghy Sándorné a Községi Könyvtár vezetője.
A bizottság elnökéül Dr. Gaál Józsefet választották meg. A szerkesztő
bizottság célja egyrészt az volt, hogy a múlt történeteinek megírásával iga
zoljuk a régmúlt hagyományait, amely szerint községünk igen nagy múltra
tekint vissza, s a középkorban mint mezőváros, nagy tekintélynek örvendett.
Másrészt a felszabadulás óta eltelt 30 év történetének a megörökítésével,
meg akartuk írni ezen időszak küzdelmeit, az átalakulás sok-sok nehézségét,
nem hagyva ki a hibák felemlítését sem.
A z elmúlt 700 esztendő megírását Dr. Gaál József vállalta magára és
végezte el. A könyv második részét, mely a felszabadulási idő eseményeit
öleli fe l, a kollektíva írta meg.
A több mint három éves gyűjtőmunka befejezést nyert, és megtörtént az
adatok fejezetbe foglalása, és a könyv kialakítása. A megírás nem törekedett
tökéletességre. Egyrészt ebben korlátozta a tervezett oldalszám, másrészt a
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részletességhez nagyobb régészeti felkészültség és részletesebb anyagisme
retre lett volna szüksége a szerkesztő bizottság tagjainak. E z egyben nagyobb
speciálisabb tudást is tételezett volna fe l a szerkesztő bizottsági tagok részé
ről. - Viszont célunkul tűztük ki, hogy írásunkban a község minden lakója
számára érthető módon ismertessük az elmúlt eseményeket. Igyekeztünk
az anyagot mesélő módon, élvezhető formában leírni, hogy az inkább regényszerűbb, mintsem szárazabb tudományos mű benyomását keltse. Ezért mun
kánkból sok, különben oda illő statisztikai adat kimaradt. Megemlítjük és
felsoroljuk a munkánk folyamán elolvasott műveket. Nagy segítségünkre
voltak a helyi egyházak, amelyek irattárukat rendelkezésünkre bocsájtották.
Külön ki kell emelni a ref. egyház irattárát amelyben nemcsak a régi pres
biteri jegyzőkönyvekbe és iratokba volt módunk betekinteni, de Józsa László
nagytiszteletű úr ide adta néhai Szügyi Dániel feljegyzéseit a dévaványai
ref. egyház történetéről, amelyben azonban nemcsak az egyház történetére
vonatkozóan találtunk adatokat és használtuk fe l azokat, de nagyon sok
feljegyzést leltünk a község történetére vonatkozóan is. Munkánk azzal hogy
sok régi jegyzőkönyv számát leltük feljegyezve, melyeket a megyénél vettek
fe l és amelyekben Ványára vonatkozó adatok találhatók, rendkívüli módon
megkönnyebbült.
Hasonlóképpen sok régi emlék feljegyzését találtuk a kat. egyháznál
1848-ig vezetett ún. „Hystoria Domusokban” , melyek a hitközösség minden
napi életéről is tartalmaznak feljegyzéseket. A z egyházak Anyakönyveiből
nemcsak a születések és halálozások feljegyzéseit találtuk meg, de a lezajlott
fertőző betegségekről, járványokról történt bejegyzéseket is.
Ványa évszázadokon át Heves megyéhez tartozott. Így természetes, hogy
a legtöbb adatot az egri Levéltárban találtuk meg. De vannak régi okiratok
a szolnoki Levéltárban s a török idők emlékét őrzi az Országos Levéltárban
található 64 levél fordítása a töröknek, melyeket a ványaiakhoz írt. H a
sonlóképpen itt találhatók a legrégibb Zsigmond király idejéből való okiratok,
főleg a főúri családok között létrejött szerződések, melyekben Ványa inint
családi birtok szerepelt és adásvétel tárgyát képezte. A gyulai Levéltárban
egyetlen levelet találtunk, amelyet a török Ványa község vezetőségéhez írt
a kötelező adó beszolgáltatása ügyében.
A z iparosodás történetét az Iparos Székházban ma is őrzött régi jegyző
könyvekből vettük. A felszabadulás utáni időkre vonatkozó adatokat pedig
a ma is meglévő jegyzőkönyvekből részben pedig a ma is élő öregektől, az ese
mények tanúitól nyertük. Munkánk végzése közben, bármerre jártunk min
denfelé csak nagy segítőkészséget tapasztaltunk, s ezért ezúton is köszönetét
mondunk.
Munkánk lektorálására Dr, V. Kovács Sándor irodalomtörténészt, a buda
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pesti Tudományegyetem adjunktusát, a Magyar Tudományos Akadémia
tudományos munkatársát és Dr. Győrffy Lajos muzeológust, a túrkevei
múzeum igazgatóját kértük fel. Mindketten örömmel tettek eleget kérésünknek
s tanácsukkal segítő munkájuk nem kis mértékben járult hozzá, hogy íme,
vállalkozásunkat siker koronázta és Dévaványa története megjelenhetett.
Hisszük, hogy könyvünkből a ványaiak megismerik szülőföldjük nagyon
sokszor küzdelmekkel teli múltját, az ősök helytállását, és kitartását, mely
erőt adott nekik a legnehezebb időkben is az újra kezdéshez és a mind nagyobb
terhek vállalásához is. De amint látjuk, a szívósság meghozta gyümölcsét,
mert annyi megpróbáltatás után mindig új élet sarjadt ki ezen a küzdelmek
kel teli földből, s bár a község nemegyszer teljesen le is égett, el is pusztult,
de pár év alatt a hamuból újra házak nőttek ki, és új élet indult el a fejlődés
útján.
Ványa lakóinak évszázados küzdelme, a sok-sok reménytelen helyzet át
vészelése, népének a jövőbe vetett sok-sok reménye végül is meghozta az ered
ményt és jutalmat akkor, amikor a hosszas elnyomatás után megérte a köz
ség 1945-ben a felszabadulást. Ennek a felszabadult életnek a megindítását,
kezdeti nehézségeit, majd a biztossá vált út beteljesedését mondja el a könyv
második része. Bizony az elmúlt harminc év sem múlt el gondtalanul. Sok
küzdelem jellemezte nem egy buktatóval. De hogy ma ott állunk és hogy biza
lommal nézhetünk a községünk felett elszállt több mint 700 esztendő után
az újabb 700 év elé, annak bizonyítékát adták községünk szorgalmas, élel
mes, élni akaró lakói.
A szerkesztő bizottság azon reménnyel és kéréssel bocsájtja munkáját a
község lakói elé, hogy fogadják olyan szeretettel, mint amilyennel azt a szer
kesztő bizottság összeállította.
Dévaványa, 1976. április 15-én.
A szerkesztő bizottság nevében:
Dr. Gaál József
ny. főorvos

DÉVAVÁNYA NAGYKÖZSÉG TÖRTÉNETE 1945-IG

A K Ö ZSÉ G NEVE
Dévaványa eredetileg Ványa volt. A legelső írott okmányok, amelyek a
községre vonatkoznak, ilyen néven említik. Ez a római pápa számára sze
dett segélypénz jegyzékének Békés megyére vonatkozó kimutatásaiban
található először az 1330-as évben. Ekkor Dionisius nevű papja, majd
1336-1340-ig András nevű papja a pápa segély jegyzékére 3 garast fize
tett. A későbbi okmányokban is csak Ványa szerepel „déva” jelző nélkül,
ilyen változatokban mint; Vannya, Wánya, Vanya. A z 1885-ben elbon
tott ref. templom tornyában, az északkeleti szögletben a felső téglasortól
mintegy négy méterrel lejjebb, az 1635. évi toronymagasítás és renoválás
megtörténtére utaló feljegyzést találtak egy mészkövön, amely így szól:
„Eclia. reform. Wanaiensis aedif A O . 1635.”
A református egyháznál megmaradt régi emlékek közül az úrasztali
cinkannákon a következő feliratok vannak: 1) Kovács M ihály adja a vá
nyai szent ecclésiára 1716., 2) Sélley János ványai ecclésia 1718., 3) V á 
nyai ecclésiához vette néhai nemes Boda Mihályné. 1724., 4) Ecclésiae
D . ványa 1756., 5) N . Várady G yörgy a Dévaványa szent ecclésiának vette
1773 aug. 19-én. A keresztelő cintányéron ez a felirat: „ A nemes Déva
Ványai szent ecclésiához való keresztelő tál. nov. 1. Anno 1735.” A kis
ezüsttányéron ez: Dványa reformata ecclézsia az úrnak ez Vacsorájának
tisztességesebben tehető kiszolgáltatására készíttetett: nemes Dékány
György uram feő bíróságában anno 1751.”
A református egyház első anyakönyvének címlapja ez: „M atricula
ecclesie reformatae Déva Ványiensis Anno 1748 die 27 februarii.”
A z Egyház tulajdonában lévő Homiliaén 1613-ban Ványa 1634-ben pedig
Wánya van bejegyezve.
A z 1889. év július 14-ig használt nagy harangon ez volt: „N obilis
eclesia Déva Ványaiensis hanc campanam curavit reparari sub domino
es tum indice locali eiusdem cum ceteris Dominis Nobillibus Anno 1723.
A kis harangon ez: „ A Déva Ványai református szent ecclézsia Szabó
Gergely főbíróságában Istennek dicsőségére 1751.”
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A nemes község pecsétének felirata ez volt: „V ányai nemes helység
pecsétje 1749.” N em nemes községé ez: „D éva Ványa Mezőváros 1774.”
Később a nemeseké e z : „ D . Ványai M . helység pecsétje 1770.” A haszná
laton kívüli pecséten, melyen a nem nemes község címere volt: „D éva.
Ványa Helység. 1774.”
Mindezekből megállapítható, hogy a „D é va ” jelző a X V III-ik század
ban jött közhasználatba, mégpedig nem egyszerre és nem egyformán.
T ö b b évtized alatt alakult ki a mostani Dévaványa név. Előbb csak „ D .
Ványát” írtak, majd „D éva. Ványá” -t s csak sokkal később a most hasz
nálatos „D évaványá” -t.
A Heves vármegyei jegyzőkönyvekben az 1765. év 25-iki számában je
lenik meg először a „D é v a ” jelző. A tiszántúli ref. egyházkerület jegyző
könyvében még 1787-ben is, április 27-én, Vértesi Istvánt Ványára, 1788.
március hóban is Kassai Pétert Ványára küldik „D é v a ” jelző nélkül.
1733-ban, amikor a régi törökök által felszerelt félholdas csillagot tartó
rúdra egy táblát tettek fel, arra „W ana 1733” lett írva és nem „D é va 
ványa” .
A „D é va ” jelző először a reformárus egyházban jött szokásba a fenn
maradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint, az 1718-1723-as években. A vár
megye 1762-es dicális conscriptiójában még Ványa említtetik, 1764-ben
pedig már mint Dévaványa szerepel a község. A Tiszántúli ref. Egyházkerület jegyzőkönyvében 1787. ápr. 27-én is még a Ványa megjelölés sze
repel.
Végső összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a két név, Déva és
Ványa külön írva, az 1718 és 1723 közötti időben jött divatba.
M ég az 1877. II. 28-án kelt Tűzoltó Egylet Alapszabály engedélyezésé
ben is a következőket olvashatjuk: A déva-ványai Önkéntes Tűzoltó Egy
let alapszabályai 1. §. D-ványa város területén bárhol és bármikor ki
ütendő tűzvész esetében felebaráti szeretettel jutalomra való igény nélkül
a tűzvészt megóvni, illetőleg megakadályozni az ingó és ingatlan va
gyont és az ember életet m egm enteni... kelt: Déva-Ványa, 1877. II. 28.
Halasi Lőrinc
katolikus plébános
Tűzoltó Egylet Elnöke
M íg a mai nevén összeírva mint „D évaványa” csak az 1800-as évek
utolsó évtizedeiben vált általánossá.
A község „V án ya” nevének eredetéről Borovszki Sámuel történetíró
Szügyi Dániel dévaványai ref. lelkészhez írott levelében a következőket
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írja: „V ánya nyilvánvalóan szláv szó. A z oroszban közismert a Ványa
mint személynév. Ha tehát a fentieket igaznak hisszük, akkor a község el
nevezése még a magyarok idejövetele előtti időkre tehető. Bizonyítéka ez
annak, hogy ez a hely már régi időktől kezdve lakott volt. S így a mohi
csata után ide menekültek már lakott helyre jöttek s az itt lakókkal össze
vegyültek, s községüknek meghagyták a régi nevét.”
Am int láttuk a fenti idézetekből a „déva” név csak az 1700-as években
került a Ványa elnevezés elé. N agy kérdés, hogy hogyan és miért. Csak
találgatásokra vagyunk utalva. E gy biztos, hogy az elnevezés okát a török
időkben kell keresnünk. A régi iratokban, sok helyen mint „D .V án ya” ,
majd „D éva-V ánya” és csak a török idők után jóval kb. fél évszázaddal
összeírva, mint „Dévaványa” . A régi török iratokban a községet a török
nemegyszer „Ivánnak” említi (1).
A kezünkben lévő levélmásolatokban, amelyet a török a községnek írt
s amelyek az Országos Levéltárban vannak, sehol nem találjuk a Ványa
elnevezést, a török következetesen csak Ivánt ír. H ogy miért, nem tud
juk. D e azt sem, hogy ebből a járulékos elnevezésből, hogyan alakult ki
évtizedek alatt a mai Déva előnév. A névszokás kialakulása az előtt tör
ténhetett, amíg az elnevezés a hatóságok előtt is elismertté lett. Ez pedig,
amint már fent említettük, az 1764 év után következett be.
Ismerjük Ványa központi fekvését a török idők alatt. Tudjuk, hogy
sok-sok kis település, falu vette körül. Így a megszálló törökök ide V á
nyára, a legnagyobb helyre jöttek gyűlésbe (dívánba). A hagyomány úgy
tartja, hogy talán innen az elnevezés. A ványai Juhbehajtás szerzője ez
előtt 150 évvel a következőket írja: „H ajdan benne kontyos tarok sokszor
dévánkozának, azért hívják a magyarok is Dévaványának.”
Borovszkynak volt egy magyarázata a Déva szóra is, amit azonban nem
lehet elfogadni. Szerinte ez a szó is szláv eredetű, mondván, hogy a szláv
nyelvben összetételekben gyakori a Dévény, Divény stb. Ha ez igaz lenne,
akkor az elnevezés már a török előtti időkben is meg lett volna, mert azt
ő sem tagadja, hogy ez a név csak a török kitakarodása után vált ismertté
és kapcsolódott össze a Ványa névvel, s nyert később polgárjogot mint a
község hivatalos elnevezése.
A rendelkezésünkre álló iratokból többet és jobb magyarázatot kiol
vasni nem tudunk. Így meg kell elégednünk azzal a feltevéssel, hogy a já
rulékos Déva név a Ványához a török idők után évtizedek alatt társult,
s talán az elmúlt idők örökségeképpen maradt vissza...
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VÁNYA KELETKEZÉSE
Községünk területén, a magyarok a hagyomány szerint, a muhi csata
után, 1241 áprilisában jelentek meg. Hogyan történt ez az eset, erről
írásbeli feljegyzések nincsenek, csak gondolatban álmodhatjuk vissza azt
az időt, amikor a Sajó felől úton és út mellett rémülettel rohanó lovasok
nyargaltak, csapzottan, izzadtan, szemükben kétségbeesett tekintettel,
utánuk futó, vissza-visszanéző kisebb-nagyobb csoportokba verődött
embertömegekkel, akik között öregek, fiatalok, nők, férfiak és gyermekek
voltak összekeveredve. Durva szürke ingeik ki-kivillantak az út mellett
elterülő hatalmas erdőségek lombkoronával borított cserjés, bokros részei
közül. A menekülők, hátukon kisebb-nagyobb batyuval szaladtak, kézen
fogva síró gyermekeket vonszoltak. A zörgő avar között birka- és disznó
nyájat hajszoltak, s velük egy-egy borját maga után csalogató tehenet.
A vánszorgó öreg parasztok között, egymás hegyén-hátán megrakott sze
kerek torlódtak. A menekülők között messze, sötét gomolygó felhők vo
nultak, de ezek a felhők félelmetesnek látszottak, s belőlük a menekülő
had nem áldáshozó esőt remélt, hanem félve és rettegve nézte a benne
felvillanó fényeket, amelyek nem az égi tűztől származtak, hanem a földi
pusztulás, égés hírnökeként mutatkoztak a menekülők felé.
A futó fegyveresek rémülten mesélik, hogy elesett Ugrin érsek is, a fő
vezér, és vele a sok püspök, Dénes nádor országbíró, Miklós bán és sok
sok főnemes. Súlyosan megsebesült a király öccse, a hősiesen harcoló
Kálmán herceg is. D e menekült maga a király is, ki tudja merre. Szétesett
az egész magyar had, a tatárok fergeteges rohama után, s íme az egész or
szágrész tele van gyalog és lovon menekülőkkel, lovas nélkül száguldó lo
vakkal. Ember és állat, eszeveszett futással menekül a fenyegető vész, a
biztos halált hozó tatárok elől.
D e merre van menekvés, hol van az a hely, amely szegény meggyötört
agyonfáradt testüknek nyugalmat adhat, ahol biztonságban érezhetik ma
gukat, s nem kell fejüket úgy álomra hajtani, hogy attól féljenek, va
jon nem lepi-e meg őket álmukban a pusztító ellenség? Tisza-parton túl,
keletre indult a menet, és hangtalanul merült a nádas sűrűjébe. A gázló
hol a vízbe mélyedt, hol kiemelkedett. Erre-arra kanyargott, hol ide, hol
oda bújt a csalitba, a lápok között. A menekülők futása meglassult, el
maradt a távoli harci zaj, az űzöttek fáradt lihegése, jajgatása. Itt, a
Körösök és Berettyó mocsarai között a csend birodalma volt. Csak a nád
sóhajtozó zizegése törte meg a csendet, és a sok gondtalan madárhang.
Végre a gázló emelkedni kezdett és szélesedett. Pár perc múlva egy
gazdagon fűvel borított bokros-fás nagyobb szigetszerű földdarabra értek,
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amelynek különösen a közepe kissé kiemelkedett a nádtengerből. Csak
hamar észrevették azt is, hogy a sziget nem lakatlan. Itt is ott is a nagy
fák tövében megbújó kis házakat láttak, amiknek lakói előbújva előbb féle
lemmel néztek a meggyötört menekülőkre, de hamar megbarátkoztak
és szívesen fogadták a jövevényeket, akik holtfáradtan roskadtak le a buja
fűre, s a megmenekültség boldog érzésével hajtották fejüket álomra.
A kiállt borzalmak miatt álmuk még biztosan nyugtalan lehetett, fel-fel
riadtak, de a környező csend végül is nemcsak a testüket pihentette el, de
a lelkük is megnyugodott, s az álom lepkeszárnyán bizakodva úsztak a
jövő felé.
íg y történt-e a magyarság megjelenése a szigetvilág között, nem tud
juk, csak a monda úgy tartja, hogy a magyarok ide az elpusztított felvi
dékről a muhi csata után menekültek. A z tudott dolog, hogy ez a hely
már a honfoglalás korában is lakott volt. A szórvány bolgár-szláv törzsek
maradványai is erre laktak, illetve erre is. D e a honfoglaló magyarok tör
zsei is hamar megszállták. A z ötödik törzs feje Ajtony népével Békés sík
területeit is megszállta. Csolt Vatha meg Csongrád Békés egy részét és
Bihart. A Tisza melléki részeket pedig Ond hadnagy nemzetsége. - A ha
tárok ugyan a nemzetségek között valamilyen természetes akadály mint
folyó, vagy mocsár volt, de a nomád pásztorkodással járó vándorlások
miatt állandóan összekeveredtek a nemzetségek tagjai. Ezen a vidéken a
magyarság az őshazához hasonló sztyeppés vidéket talált, ahol kedvére
legeltethetett.
D e ez a hely már a magyarok bejövetele előtt is lakott volt. Avarok, be
senyők, bolgár-szlávok laktak itt. Ez utóbbiak az A l-D una tájáról kerültek
ide az avar és bolgár nyomás után. Moesián és Trákián keresztül egészen
a felső Tiszáig és a Duna-könyökig hatoltak. M ajd később szétszórt
bolgár törzsek is megtelepedtek ezen a vidéken és keveredtek össze a már
itt lévő szlávokkal. Ezeket a gyér lakosú elszórt Tisza-vidéki és erdélyi
szlávokat a IX . században a bolgár cár ducának nevezett ispánjai kormá
nyozták. - A később elmagyarosodott Tisza-vidéki szlávok emlékét számos
bolgár-szláv kölcsönszavunk őrzi. S úgy tartja a hagyomány, hogy köz
ségünk Ványa neve is szláv eredetű.
Dévaványa régen lakott voltát bizonyítja, hogy amikor a jelenlegi ref.
templom alapjait 1886-ban kiásták, akkor ott egy régi honfoglalás korá
ból származó épületmaradványt s mellette egy, a vidékünkön igen gyakran
látott ún. Kunhalom-beli sírt találtak, a benne eltemetett halott maradvá
nyaival együtt. Ezen megállapításokat az akkor és oda kiszállt régészekből
álló bizottság tette.
A H óm an-Szekfű M agyar Története szerint a honfoglaló magyarok
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szívesen keresték a már lakott vidékeket, és az avar bolgár-szláv néptöre
dékeket közvetlen uraságuk alá hajtva, mintegy rájuk telepedtek, gyér
lakosságú telepeik közé ékelődtek minek következtében e népelemek, nyelv
kincsük egy részét a hódítóknak átadva gyorsan megmagyarosodtak ( 1/a).
A fentiek értelmében tehát, amikor a monda szerint a menekülő ma
gyarok idejöttek a muhi csata után, nem idegen helyre, hanem rokonok
közzé jöttek s a mocsárral, nád- és sástengerrel körülvett helyen biztos
menedéket találtak. Ide csak az jöhetett be, aki a járást ismerte, s a kes
keny gázlók nagy valószínűséggel csak gyalogosok számára voltak járha
tók, s a mindig lovon száguldó tatárok számára ez lehetetlen volt.
E zt bizonyítja az 1300-as évek elején készült térkép is, melyen Ványa
szigeteken települt, mocsarakkal körülvett helység. A z ideiglenesnek fel
tüntetett út Simától Szeghalomig vezet.
A tatárjárás során minden elpusztult. A z élőlényeket leölték, az épüle
teket felgyújtották, a településeket szétszórták. Ember, állat közül csak az
menekült meg, aki itt a mocsarak között el tudott bújni.
A vész elmúlása után előjöttek az emberek, és hozzákezdtek a régi lak
helyük újjáépítéséhez. A z újjáépítési munkát az egyház irányította. A z új
települések új nevet is kaptak, melyek egyházra vonatkoztak, így Törökszentmiklós, Szentimre, vagy földrajzi neveket, Tószög, Földvár. A régi
nemzetiségi nevek megmaradtak, pl. Szolnok, Abád, Szalók. A még ré
gebbi idetelepülésről bizonyítanak, az idegen hangzású nevek, ilyen pl,
Roff, K eve, Varsány, Ványa.
A monda szerint idetelepült magyarok, akár magukban, akár az itt lé
vőkkel összekeveredve, amint kipihenték fáradalmaikat, és a tatár vész el
múltával biztonságban érezték magukat, megkezdték az új élet alapjainak
lerakását. Vezetőjük mindenképpen volt a velük menekült pap személyé
ben. Egyszerű épületeket emeltek, mind a maguk, mind az állataik szá
mára, az itt talált anyagokból, sárból, nádból és fából. A vizek tele voltak
hallal, bozótosok vaddal, így az élelem nem jelentett problémát, az állat
nak meg bőven volt legelő. A fű néhol derékig is megnőtt. Elkezdődött a
mindennapi élet gondja, amelyet a századok során nagy egyetértésben
hordtak, hiszen a település szépen fejlődött, gyarapodott és hamarosan ki
emelkedett a környező kisebb települések közül.
A legelső írásos emléket erről a vidékről, a később évszázadokig Ványához tartozó Ecsegről találjuk, amely 1219-ben a hevesi várispánság
birtoka volt (2) 1476-ban a falu egy részét, a Bor, Besenyei és Ludas csa
ládoknak ajándékozza a király (3), de Ecseg egy részét, 1225-ben a budai
Pálos-rendi barátok kapják. Ványáról az első írásos emléket 1330-ból ta
láljuk, a pápa számára fizetett tized-jegyzékekben (4), tehát abban az idő
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ben nemcsak papjuk volt, hanem templomot is tudtak építeni. A z 1200-as
évek végéről származó térképen már Ványa fel van tüntetve egy nagyobb
szigeten, mocsarakkal körülvéve. A z 1300-as évektől kezdve már gyak
ran olvashatunk a községről, amely akkor Békés megyéhez tartozott, an
nak is a sárréti szeghalmi járásához, amely székhely községgel nyáron a
mocsarak kiszáradásakor földút kötötte össze, a közbeeső szigeteken ke
resztül. Ez az út a térképen Simáról indul ki, Aprókahalmon (Póhalom) keresztül, Ványán át, Károlyt érinti, majd úgy jut Szeghalomra.
Csapadékos időben csak sárhajóval lehetett a községből kijutni. Környező
községek voltak: Bala, Varsányegyház, Aprókahalom, Nadány, Ösvény,
Bucsa, Szentmihályegyháza, Sima, Gyom a, Ege.
A régi oklevelek a községről úgy emlékeznek meg az 1300-as évek ele
jéről, mint amely a megyei pápai lajstromban, 1300-1340-es években, a
váradi püspökség szeghalmi járásához tartozott „Jána" , majd „villa
Vána” néven (5). A pápa számára készített segédpénzjegyzékben 1330ban Dionisius, 1334-től 1340-ig András nevű papja 3 garast fizetett.
Ványa 1422-ben Kom polthy Zsigmond egri főispán birtoka lesz. A ki
rály ekkor adományozza kedvenc hívének és Heves megyéhez csatolja,
annak dacára, hogy területét akkor a kunok Kolbászszék nevű tartománya
választotta el, Heves külső Szolnok vármegyétől.
A későbbi időben gyakran szerepel a község neve a különböző ado
mánylevelekben és a főúri családok egymás között történt egyességi ok
mányaikban, a következő neveken: Vana, Vanya, Vannya, possessio
Ványa, curialis Ványa, amely utóbbiak már a gazdasági helyzetet is jelzik,
de a „D éva ” jelzőt sehol sem találjuk. Virágzó község volt már Mátyás ki
rály idejében is, amikor a király elrendelte a határjárást, és határának
Ecsegtől való pontos megállapítását 1476-ban (6). Ekkor nyitottak szá
mára utat Ecsegen keresztül, bár ez az út csak földút volt, de árokkal kö
rülvéve, mely a vizet levezette az útról a Berettyóba. Így ír a határjárásról
a korabeli okirat: „1476. évben Ecseg felől határjelt emeltek, innen ke
letre tartva a Besenyei-tóhoz érkeztek a biztosok, amely mellett a másik
határjelt emelték. Itt fordulván keletre és északnak, a Kerek-tó és a Besenyei tó között átmenvén, a Ritka Borszigetéhez érkeztek, ahol a harma
dik határjelt emelték, a Besenyei-tavat az Ecseg község déli részén lévő
ványai földeket Kom polthy Miklósnak, a Besenyei-tótól északra, az
ecsegi földeket a Kerek-tóval együtt, az ecsegi Pálos-rendi barátoknak,
másrészről az ecsegi nemeseknek, Bennyi Demeternek, Besenyei M ihály
menyének, Margarétának, Apáci Cseri Jánosnak és Ludass Zsigmondnak jelölik ki. Ritka-borsziget mellett mentek átal, a Nadányi nemesek
birtokát Ecsegtől elválasztani, hogy a Berettyó folyó, Füzes tó, a rétekkel,
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nádasokkal, szigetekkel és más földekkel Ecseghez tartozzon. A z első ha
tárjelnél átkeltek délnyugat és nyugat között nem messze, Lórándtól
délre érkeztek, ahol földből határjelt emeltek, mellyel Nadányi Miklós
kérésére Kérsziget falvát Ecsegtől elválasztották. A z előbbi irányt meg
tartva, Bala falu határa felé a Chuda nemesek falujának határjele felé kel
lett volna menni, de a nagy vízáradás miatt nem mehettek, miáltal azt
közös határjelnek tekintve, Ecsegtó halastavat, B alától északra, rétekkel,
nádasokkal földekkel Ecseg falunak, a déli részen lévőket Nádasdy M ik
lós Kérsziget falunak adta. Nem állván ellent Kom polthy János özvegyé
nek, és fiának Miklósnak a kívánságának.”
xMár előbb az 1326-ban eszközölt határjárásban Ecsegtó és Sártó ha
lastavak, Csurka fia Lászlóé, és Bala faluhoz tartoztak. Vitás terület volt
Remeteszeg 1483-ban, amikor is az év áprilisában odaítélik azt a budai
Pálos-rendi barátoknak, mint Csudaballa földesurainak. M ég az év május
10-én be is iktatják őket a birtokba. M égis egy idő múlva a székesfehér
vári János-lovagok jelentik, hogy a ványaiak és a kérszigetiek annyira rá
mentek Remeteszigetre, hogy onnan 12 szekérre való füvet levágtak.6/l
1494-ban új sérelmet okozott Kérsziget földesura Felfalusy László gróf
és határper indult közte és a túrkevei consuláris között. A vizsgálat a
ványai földterület határán, a Túrkevét és Csudaballát elválasztó hatá
rokra nézve, meghozatott a határozat és a ványaiak kérésére jegyzőkönyveztetett és annak rendje szerint kihirdettetett.6/2 A z ügyben érdekelt szom
szédok voltak a nagyváradi Partinusok, Borbály Sámuel, Márton József,
Haller Sámuel, Dankovics Miklós, Ványa, T ú r, Gyoma, Karcagújszállás communitása. A határjelnek jelei: Lapakoshalom, Gyűrűszeg, és B e
rettyó folyó. Ezen jegyzéket azért is érdemes megemlíteni, mert abban
Ványa úgy szerepel mint mezőváros, Gyomát pedig mint falut említi
meg. Csudaballát 1475-ben kapták meg a budai pálosok és Mátyás király
megengedte, hogy Heveshez tartozzanak (7). Póhalom és Csudaballa kö
zött abban az időben az Ösvény nevű patak húzódott, amelyet 1300-ban
az okmányok annyira megbecsültek, hogy folyónak említik. A kis patak
mellett volt egy falu, amit szintén Ösvénynek hívtak (azelőtt Egyed volt a
neve), a falutól délnyugatra kanyarodott a patak Ványa és Póhalom ha
tára felé, és választotta el Nyárösvény falut Csudaballától.
A ványai határ amint látjuk, jóval kisebb volt a mainál, s körülötte he
lyezkedett el a sok kis falu. Határa volt északon: Ecseg, Kérszigetfalu,
nyugaton Csudaballa, Póhalom, Ösvény, délen Varsányegyháza, Ege,
Nadány (mai Körösladány), keleten Károly, Szentmihályegyháza, Csépány, majd fent északon Bucsa. Ez a sok falu a török idő alatt mind el
pusztult. Területüket aztán a szorgalmas ványaiak később megszerezték.
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Köleshalom Ványához tartozott, de a délre eső területek Varsányhát,
Lórés, Kerektó, Perlyés és Árkussziget mind Varsányegyháza falu tulaj
donai voltak. Katalszeg, Barcé, Rabzug ványai határ volt. Sártó, Gabo
nás-pusztával együtt Kérsziget faluhoz tartozott. Ecseg szintén önálló
falu volt. A tatárjárás után csak pusztaság maradt belőle, egy nagyobb hát
ság a Berettyó mellett, ami ma is látszik és jelzi az egykori pálos kolostor
és köré épült házak nyomait. A z 1660-as évek végére ezeknek a települé
seknek csak a nyomuk maradt meg. Egyedül Ványa élte túl a pusztulást.
A természet törvénye, mely szerint a létért való küzdelemben mindig az
erősebb marad meg, úgy látszik a településekre is vonatkozik. Ezek sze
rint a muhi csata után letelepedett és az itteniekkel összekeveredett ma
gyarságnak volt annyi ereje, hogy átvészelje a 130 éves török dúlást, s
annak minden szenvedését, s ha megfogyva, lerongyolódva is, de a tele
pülésből mégis megmaradt egy kis mag, amelyből aztán a jobb időkben
új élet virágzott ki.
Feljegyzések szerint a török kivonulása után 120-130 lakost tartottak
számon. H ogy ez milyen pusztulást jelentett emberben és anyagiakban
egyaránt, mutatja az, hogy ez a község 1514-ben 200 ember részvételével
tett tanúbizonyságot Dózsa harcában való részvételével, a haladó eszmék
kiállítása mellett, az 1552-es feljegyzések szerint itt 910 ember élt, (8)
addig a török megszállás 150 éve alatt, nemhogy szaporodott volna a köz
ség lakossága, hanem mint már fent említettük, lecsökkent 120 főre.
A mohácsi vésznek ide csak a híre jutott el. Ványa majd csak a gyulai
vár 1566-ban történt eleste körül került török megszállás alá. A mohácsi
vész után 1532-től János király országához tartozott. M időn Heves vár
megye Eger kivételével a töröknek meghódolt, a megye tiszántúli része
abban Ványa is, adó, tized és egyéb szolgáltatások tekintetében Fráter
G yörgy igazgatása alatt állott (9). A z 1554-es feljegyzések szerint adót,
felerészben már a töröknek is fizettek (10). A z akkori okmányok Ványát
Bihar megyében lévőnek tekintik még 1561-ben is (11), holott 1550-től
kezdve, a tiszántúli rész visszaadatott Heves megyébe az 1550 évi 63.
törvénycikk szerint az egri püspök főispáni felügyelete alá tartozott, s ezen
törvény szerint kivétetett a váradi káptalan hatásköre alól, s az egri káp
talan hatáskörébe került (12). A török megszállással természetesen meg
változott a község egész élete, megszűnt mind az élet, mind a vagyonbiz
tonság. A község az átvonuló csapatok állandó zaklatásának, pusztításának
volt kitéve. Nagyon sok emléke maradt a török időknek. Tanúbizonysága
az itt történteknek az a török időkből fent maradt 67 levél, amely az Or
szágos Levéltárban található. Ezek tartalmából az alábbiakban közlünk
kivonatokat és pár másolatot is bemutatunk.
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A levelekből sok mindent megtudunk az akkori életről. Természetesen
a levelek elsősorban a befizetett adókról szóló nyugták, amelyet azért írat
tak, amint közlik, hogy a községet annak felmutatása után más török alaku
latok ne zaklassák, csak azok, amelyek arra illetékesek. Hinnünk kell azt,
hogy a török idejövetele után nem pusztította el a községet, csak 1586-ban
gyújtotta fel és rabolta ki teljesen, és öldöste le lakóit, amikor meggyőző
dött róla, hogy a község lakói, az időnként megjelenő, erre portyázó bécsi
császári csapatokkal rokonszenveztek. Tudomást szerezhetünk ezen leve
lekből, hogy hányféle adót kellett fizetni, a rendes évenként kivetetten
kívül. íg y fizetni kellett örökösödés után, peres ügyekben, ajándékozás
címén és még sok-sok időnként kiagyalt alkalmakkor.
A török időszámítás szerinti, 1077 évből a mi időszámításunk szerint
1667-ből a következő levelet találjuk (a levél a nagyváradi basától jött,
a porció fizetéséről): „K egyes Kegyelmes Vezér, jeles Váradi őrségemben,
jeles vezérem Mahmud basa, hogy ha ezen Deffter érkezik tudjad, hogy
egri alatt lévő szegedi kerületben tartozó városok, Vásárhelyektől, hét
teher x 5000 piaszter adót, a felül említett kerületekben tartozandó föl
dek, helységek és árendák adóját, a szolnoki kerülethez tartozó T ú r váro
sából 1 teher 500 piaszter, Ú jváros helységből 600 piaszter, Szentmiklós
helységtől 4000 piaszter, Ványa helységtől 42000 piaszter, továbbá Soncsa
nevű helységtől 16000 piaszter, Tordától 1000 piaszter adót, továbbá
Debrecen városától az 1098 és 97 évi adót, két-két ezer ... p. egészt
4000 p. és a szolnoki kerület alatt lévő többi földektől, és árendáktól és
helységektől, a régóta az egri kincstárba fizetendő portiók és más tartozá
sokat szedd össze és különös regiszterbe írd be és ami bejött császári tá
borunkba jelentsd be, azért adatott ki ezen Császári parancsom ... az
egri kincstárba fizesd.” - K ívül a levélen: „ a nagyváradi pasa őnagysága
levele a portió fizetésről” .
A fentieket olvasva azon kell elcsudálkozni, hogy Ványa majdnem annyi
porciót fizetett egyösszegben, mint a többiek együttvéve és hozzászámítva
Debrecen 2 évi adóját.
Más levélben olvashatjuk, hogy 1675 évben Juhász János homlokon
szúrta és megölte Szabó János szabót, s azzal védekezik, hogy ittas volt.
A szolnoki kádi felmenti és levelet ad neki, hogy emiatt ne zaklassa, mivel
az ügyet a kádi kivizsgálta és így ítélt. Aláírás Ibrahim szpáhi, Musztafa
kádi, Musztafa szpáhi, Mohamed aga, Ali fia.
1674 évből való az egri Divánnak a levele, amelyből azt tudjuk meg,
hogy a rossz termés miatt a ványaiak kérték, hogy a rendes adón kívül
mást ne kelljen fizetniük. A ványaiakat Sárkány Pál és Szőke János kép
viselte. - Erre a kérésükre a következő választ kapták - „M ától fogva tehát
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a fent említett 210 tallér, minden kaputól 1 pint vajat, 1 megnőtt tehenet,
és 1 éves füstölt ökröt elhoztok, többé ne háborgattassanak, kik azt mégis
tennék, azokat ti, hátráboltassátok és jól ügyelvén a fent említett tárgy
létrehozására, ezen levél tartalmához képest cselekedjetek.”
1675-ben a ványaiak panaszt tesznek az ecsegiek ellen, hogy az általuk
régen használt földeket azok el akarják venni, a kádi meginti az ecsegieket
és elismeri a ványaiak földhasználati jogát.
Érdekes levelet találunk 1682. évből, ekkor Mohamed örökké való szol
gája írja, hogy a Ványán lakó Bíró Miklós felesége paráználkodott, de a
császári fiskusnak hibáját jóvátette (fizetett), hogy tehát senki mástól ne
háboríttassék kezébe adatott ezen pecsétes levél. - íg y lett tehát Bíró
Miklós feleségének helyreállítva a becsülete. A levélből az derült ki, hogy
pénzért minden ítéletet befolyásolni lehetett, akár öröklés, gyilkosság,
házasságtörés, vagy birtokeltulajdonítás ügyében kellett dönteni. A kádi
arra hajlott, ahonnan több pénzt látott. A z 1686-ban kiadott levél meg
engedi „Iván falu sötétvallású templomkapuja felett lévő erkély fedele
leégvén, a fent említett falu lakosai, ennek javítására engedelmet kérnek,
ezen okból ezen levél íratott, adatott, hogy senki ezen levél ellenében ne
háborgassa.” 1688-ból egy levél, hogy ha hitetlen tisztek, (a földesurak
megbízottjai) zsarolnák őket, adják át a török hatóságnak, - Mohamed egri
janicsár aga levelet írt az 1651. évben Ahm ed Szelim fia szolnoki emírnek,
hogy mivel a ványaiak az Egerben rájuk vetett dézsmát már megfizették,
ne zsarolja őket.
M eg kell jegyezni, hogy bár mint már láttuk Ványa császári birtok volt,
és a központi császári kincstárba fizette adóját, mégis a környező török
területek parancsnokai állandóan zaklatták, és harácsok megfizetésére kö
telezték. Ezek a zsarolások az 1660-as évek után, amikor a török mindin
kább kiszorult az országból, állandósultak. Jellemző volt a török időre,
hogy nemcsak a töröknek kellett adót fizetni, hanem a vármegyének, a
földtulajdonos földesuraknak, de még az egri püspöknek is annak dacára,
hogy az egész község református volt (13). A z 1691. febr. 9-én írt török
levél a következőképpen szól: „ A z Isten tartson meg benneteket ványai
bírák és lakosok. Én G yula vára hatalmas parancsolóinspectora Mehemet
Bék a gyulai fő urakkal, agákkal és Nagyságos Emenekkel együtt, valakik
a K A D I A S császári székünkön ülnek és igaz törvényt szolgáltatnak; meg
értettük és meg tudtuk a ti nagy kárvallástokat, mi is ebbi nyomorúságtokat kegyelmesen tekintvén jó consideratioban vettük és mi is megszán
tunk titeket, melyhez képest tinektek kicsintül fogván nagyiglan, valakik
köztetek lakoznak és lakozni akarnak és mostan elfutottanak adjuk hitün
ket és pecsétes levelünket. Esküszünk török hitünkre a mi egy Istenünkre
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a NAGY MAHUMETRE, FEGYVERÜNKRE, AZ ANYÁNK TEJÉRE, Lelkünkre és
Életünkre, hogy mi titeket ványai lakosokat újabban oltalmunk, gondvi
selésünk alá bé veszünk, mostani elfutástokért károtok, veszedelmetek ne
leszen, csak szálljatok haza, fejünk és életünk fennállásáig Isten minket
úgy segítsen, nem hagyunk, sőt oltalmazunk; azon hitünkre mondjuk
minden adótokat alább szállítjuk, megkicsinyítjük, a mint elszenvedhe
titek engedelmesen cselekszünk. Ennek a mi hites alá tött pecsétes leve
lünknek hitelt adván, minden halogatás nélkül jöjjetek vissza és engemet
mindenekrül újobban tudósítsatok. A z Isten maradjon veletek és titeket
az Isten szállítson házatokba. írtuk G yula várában a mi Nagyságos tör
vén yszékünkön. Anno 1691. D ie 9. Februarii. (1691. február 9.-én.)
A Nagyságos Mehemet Bék, Agák, és Nagyságos Emenkek és Uratok
a Nagyságos Seres H uszain
A községi levéltárban volt 67 török levél közül egy a debreceni ref.
kollégiumba került, amely 1664-ben kelt és tartalma a következő: „ T i
ványaiak ha a császár emberei bemennek közzétek ha birtok velek, ver
jétek meg, ha nem birtok velük verjétek félre a harangot, adjatok hírt ne
künk, mert különben készek a karók, karóban száradtok meg” . A török
idők sok furcsaságaihoz tartozott nemcsak az, hogy itt magyar közigazga
tás volt, hanem a bírósági szolgáltatás is. M agyar bíróság ítéletét hajtották
végre, a török kádi jóváhagyásával. Előfordult nem egy olyan furcsa
eset nemegyszer, hogy valakit a magyar bíróság elítélt török barátsága
miatt, s ha az illető a kádit nem tudta megfizetni, akkor az ítéletet a török
kádi is jóváhagyta. 1693-ban erősen követelik a községtől a török seregek
élelmezéséhez szükséges gabona beszállítását. A helyzet ugyanis az volt,
hogy a törökök hússal tűrhetően el voltak látva, de részben a rossz termés
miatt gabonafélékhez alig jutottak, így a katonaság csak friss, vagy szárí
tott húson élt.
„ A császári jegynek érkeztével tudtul adatik, hogy a gyulai szantzsákhoz
tartozó T ú r, Ványa, Kecskemét, Körös és Cegléd városok (felsorolásból
láthatjuk, hogy Ványa abban az időben mely városokkal volt egy szinten)
néhány éve a régtől fogva fizetni szokott adót nem fizetik. M inthogy ezt
tenni tartozna, ezennel parancsolom, hogy ez évben a földek szerint kivetett
fej és jövedelmi adóban, melyet fizetni kötelesek a gyulai vár számára, tehetségökhöz képest elégséges gabonát szerezzenek össze s azt elébb oda
szállítsák és adják. Ha ezek szerint az említett város lakosai mint ennek
előtte szolgálni fognak, s régóta fizetni szokott fej és jövedelemadó fejében
a fent írt vár katonasága számára ez évben a gabonát megküldik, akkor
saját személyük és családjuk nyugalma biztosíttatik, s vagyunuk birtoká24

bán háboríttatni nem fognak. D e ezt mindnyájának adjátok értésére,
hogy ezen esetben ha ők megparancsolt gabonát, ama várba szállítani vo
nakodnak, azért mivel Islám népét nem követték magas parancsunk nem
teljesítették, ezen biztosíték visszavonatik s azon részén lévő táborozó
győzelmes seregeknek meg lesz parancsolva, hogy őket foglyokká tegyék
és vagyonukat elpusztítsák.”
A török nemcsak fenyegette a községet, de 1693-ban ki is rabolta és el
pusztította (20), annyira, hogy Heves vármegye a község az évi adóját el
engedte (21). Példaként említjük meg, hogy abban az időben a község
lakosai a köv. urbáriumot fizették: (1684-ben) 7 ház után 2380 tallért,
1 zsák lisztet, 1 zsák árpát, 2 pint vajat, és 3 juhot. Általában fizetési esz
közként az országban a forint volt divatban... 1 forint 20 garas, 1 garas
4 dénár, vagy 3 krajcár volt. E gy napszámért 60 dénárt fizettek. 1 tehén
1 forint 2 dénár, 1 bárány 2 dénár, 1 sertés 4 dénár, 1 ökör 8 forint, 1 icce
bor 9 dénár, 1 dolmány 1 forint 50 dénár, 1 szűr 2 forint, 1 pár csizma
3 forint, asszonynak való cipő 75 dénár, 1 rőf vászon 2 dénár, 1 kasza
60 dénár volt.
A z 1693-as pusztítás után, a szétszórt község lakói részben a környező
nádasokba, részben 1694-ben Tiszabábolnára menekültek (27). A z elme
nekültek egy része ott is maradt, a többség pedig csak Gyula 1695-ben tör
tént elfoglalása után tért vissza (23). E zt az időt jól jellemzi Lampe leírása,
mely szerint, „hajdan a túri, ma a kunsági esperesség egyházai, török ha
dakkal együtt járó csőcseléknek, majd a kegyetlen rácságnak iszonyú és
bőszült dühöngése által, nagyrészben pusztulásra és szétszóródásra ju
tottak.” - Hasonlóképpen írja le az akkori állapotokat Budai Bálint túrkevei prédikátor, a debreceni esperesnek küldött 1683-ban kelt levelében:
„Elpusztultak a helyek, az emberek a sok fegyver, rabság és halál által
elfogytak, azonképpen a prédikátorok is megkevesbettek, szegényedtek,
most is imitt-amott futásban vagyunk, ami kevesen vagyunk, nincs patrónus, városonként, falunként, supplikálás - igen.”
A 130 éves török dúlásnak eredménye lett, hogy az egész megye, benne
Ványa is teljesen elpusztult, a török kivonulása után a megyében 7 község
maradt kis lélekszámmal, ezek között Ványa 130 lakossal.
A török uralom alól való felszabadulás után nagy lelkesedéssel fogtak
hozzá az elpusztult otthonok újjáépítéséhez. A községnek 1696-1697-ben
már tanítója van, 1711-ben már lelkésze is a ref. egyházban. Ez évben a
megye Ványát curialis possessiónak, egy telkű nemes falunak tekintette,
s a gyalogos és szekeres szolgálmányoknak csak egyharmadára kötelezte
(14). Így tehát a lakosok a dézsma és földesúri szolgálmányok alól fel voltak
mentve. A földesuraknak csak a kikötött bért voltak kötelesek megfizetni.
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Haan Lajos könyvében Ványának erről az idejéről azt írja, hogy ezekben
az időkben a községnek olyan szerencséje volt, hogy még a kolera is elke
rülte, megyeadója 1715-ben 750 forint volt (15). 1723-ban az elhagyott
nemesi telekre 100 nemes család hurcolkodik be és telepszik meg. A z el
hagyott földeket egymás között kiosztják és használatba veszik, és ezért
conventionálisoknak hívták őket. 1730-ban a ványai törzsökös nemesek és
a conpossessorok egyezséget kötöttek az újonnan jött nemesekkel és
zsellérekkel az évi taksára nézve (16). A z 1741 évi megyei adólajstrom fel
sorolja a Ványán lakó gazdátlan telkeket elfoglaló 60 nemes családot (17),
akik 12 lovast kötelesek kiállítani (18). Ez a kivetés megfelelt 63 portának,
és legalább ugyanannyi teleknek.
A szépen fejlődő községet 1735-ben újabb megpróbáltatás érte. A dél
vidéki rácok pusztítva törtek erre a vidékre. A megye bandériumot
állított ki ellenük, s abban a ványaiak 60 lovassal vettek részt.
A harcok alatt elfogták a ványaiak Péró alvezérét Szilasit és több
társát, akik ide a nádasokba menekültek, ezért a megye a jegyzőt és Cser
Pál bírót 100-100 forinttal jutalmazta és a községet 1 évig adómentesí
tette. (14)
Itt kell elmondani, hogy a török idő előtt, a község Róma fennható
sága alá tartozó keresztény hiten volt, ebben változás csak az 1553-as
években történt. Ekkor a parasztháborúk utáni embertelen viszonyok, me
lyek a jobbágyokat sújtották, rendkívül kedveztek a reformáció híveinek.
M inden új gondolat reményt ébresztett az elnyomottakban arra, hogy
szorult helyzetükből kiszabaduljanak. Luther eszméi, mely a régi állan
dóságból való kimozdulást jelentették, nálunk az Alföldön melegágyra
találtak. Mégis ahhoz, hogy az addig katolikus község egészen reformá
tussá legyen, az kellett, hogy a község határát birtokló nemesség is állást
foglaljon ebben az ügyben (25). Abban az időben a község földesura
(1549-től) G uthi Ország K ristóf országbíró és nógrádi főispán volt, aki az
új hitet követte. íg y érthető, hogy Ványa lakossága is református lett. H i
szen abban az időben az volt a szokás, hogy a jobbágyak követték a földesuruk vallását. Történelmi adatok szerint, hivatalosan ref. egyház 1560-ban
alakult meg. A z első Anyakönyvben fel van jegyezve, hogy a templom
udvaron volt legkisebb papi ház gerendáján a következő évszámok voltak
bevésve, 15 6 0 , 16 3 9 , 1715, R. E. N . A fenti számok nyilvánvalóan az egy
ház megalakulását és annak életében előfordult nevezetes események ide
jét jelzi. 1567-től kezdve a földesúr G uthi Ország Borbála, aki nagy híve
és pártolója volt az új vallásnak, ő később enyingi Török Ferenchez ment
nőül (26).
A váradi katolikus püspökség területén keletkezett a Debrecen s N agy
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várad vidéki ref. egyházkerület, ebben a túri járásban ahová Ványa is tar
tozott (27). Ebben a kerületben már akkor a ref. kálvini irányzat jutott
diadalra. A ványai lelkész Belvári M ihály 1569-ben a nagyváradi zsinaton
megjelent és ott a többi ref. lelkésszel együtt aláírta az úgynevezett nagy
váradi hitvallást, az unitárius hittételek ellen. - Ebből az időből Belvári
M ihály lelkész nevét ismerjük, aki számára, a közösség lakást is épített
a régen leégett katolikus parochia helyére (28). 1572-től Emericus G ermasius nevű lelkészről tudunk, az egyház tulajdonában lévő „H om ília”
című könyvben azt a bejegyzést találjuk, hogy 1613. jún. 17-én halt meg.
Eszterházy vallásüldöző érsek idejében III. Károly és Mária Terézia
uralkodásának első idejében valahányszor támadás érte a ref. egyházat,
mindjárt arra a jegyzőkönyvre hivatkoztak, melyet a K irályi Tábla jurá
tusa Zahorák István vett fel 1721 július 28-án a pesti Vallásügyi Bizottság
keretében a Ványa és Heves-Külsőszolnok megyékben lévő egyházak
1681 évi 26-ik te. 12-es és 19-es paragrafusa értelmében az 1715 évi
30. te. értelmezése szerint. Ekkor kihallgatván a község lakóit, öreg em
bereket és szavahihetőket akik emlékeztek az elmúlt időkre s arról, hogy
kik és milyen vallásúak laktak a községben. Erről a vallomástevőknek es
küt kellett tenniük több pontra vonatkozóan: 1. Dévaványa és több fel
sorolt helységekben lévő templomokat, és paróchiákat a reformáta helvética confessión lévő lakosok, amióta életükről emlékeznek mindenkor
birtokukban mindennemű háborgatás nélkül valóban ususukban élvén
megírt templomoknak, scholáknak és parochiáknak vallásbéli exercitiumoknak, mindennémű beneficiumoknak. 2. A soproni gyűlés alkalmatos
ságával, azaz 1681 esztendőben, vagyis a töröknek Bécs alá menetele előtt
két esztendővel, azaz midőn azon üstökös csillag látszott az égen, azon
templomokat, scholákat és paróchiákat kálvinista lakosok bírtak. 3. A ne
vezett helységben az egy Légrády nevű nemes emberen és jövevény szol
gákon kívül nincs egy pápista lakos sem.” Ezen jegyzőkönyv alapján vet
ték fel Dévaványát az ún. Articulusba bejegyzett helységek közé.
1731-ben kezdte el Kabay nagytiszteletes feljegyezni a megkereszteltek
adatait. D e ezeket a feljegyzéseket csak 1748-tól vezették be a Várady
G yörgy kurátor úrtól beszerzett első Anyakönyvbe utólag. Ettől az időtől
kezdve azonban már minden újszülöttet bejegyeztek a soron következő
Anyakönyvekbe. Dévaványa nemes helység lévén egyházi ügyekben is a
nemesek tanácsa döntött, és mindennemű számadást az hagyott jóvá.
Ilyen első számadás 1756-ból ma is megvan. Ezen a téren csak 1769-ben
történt változás, amikor megalakították az egyház vezetésére az ún. consistóriumot. (Prot scholast, III 39. lap). Ez időtől vált ketté a község ve
zetése is és lett egy nemes és nem nemes község, természetesen minde
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gyiknek külön bírája vagy hadnagya és külön esküdtjei. Ezekből a községi
vezetőkből kerültek ki az egyház vezetői is. Ettől az időtől tehát az egy
ház vezetése a kiválasztott nemes és polgári vezető testületből állott, tehát
közös vezetés alatt, míg amint már előbb említettük a polgári és nemes
községet külön-külön a saját maga választotta testület vezette.
A rosszemlékű vallási viszályoknak igen sok írott emléke van azon idő
től kezdve, hogy ide máshonnan vándoroltak be munkát vállalni és az
elhagyott területeket elfoglalni és megművelni más vallásúak is. Sok jegy
zőkönyv tanúskodik erről a Vármegye Irattárában. Ezek a viszálykodások
megmérgezték a község lakóinak életét, és sok keserűség forrásává váltak.
Ilyenek voltak a sorozatos vizsgálatok vallásügyben, melyet az egri püspök
végzett. A z általa akadályozott iskola- és templomépítési engedélyek.
(Az egri püspök egyben ui. a megye főispánja is volt.) Bőven lehet erről
dokumentumot találni. íg y pl. Prot sehol. L L L 19, 51, 53. T ö rt Iratok
1750 előtt I. sz. Lelkészi levéltár. Heves vármegye jkl. 1765, 174 sz. 1760
317 jkl, 1767 38 jkl. Lelkészi levéltár 3 , 4, Heves megye jkl. 1773 115 szám.
1773 év 226 jk, 274-275 lap. stb.
M egbüntették a reformátusokat, mert nem tartották meg a kát. ünne
peket. (Heves vm. 1738 év 259 sz. 208 lap, 1779 év 43. sz. 144 jkl. 165-167.
lap.) M ajd azért, mert nem ismerték el a katolikusok törvényben előírt
elsőbbségét. Ezért a jegyzőt is és az egyházat is megbüntették. (Heves
vm. 1781 ápr. 20. 45 jkl. (II. Lipót alatt kiadott vallásszabadság-rendelet
után tényleg beköszöntött a megnyugvás. (1790-91 X X V I te.) Ettől az
időtől kezdve már csak a papok vitáztak egy egy áttérési ügyben. - M ég
egyszer fellángolt a nézeteltérés amikor a jelenlegi kat. templomot épí
teni kezdték. 1899-ben. Előbb a reformátusoknak is kellett segíteni, majd
ez alól a kötelezettség alól felmentette a megye őket. Azután meg az volt
a baj hogy a közmunkák alól a templomok építése miatt felmentették a
katolikusokat és az így keletkezett többletmunkát a reformátusok nem
vállalták el. E z alól is felmentést kaptak. (1799 év 183 sz. 306-308 lap,
1802 év 40 sz. 55 jkl. 1802 év 425 sz. 504 jkl., 1803 év 547 sz. 512 jkl.
1815 év 458 jkl.).
A z egyház a török idő alatt is többször javított, sőt új templomot is épít
tetett. Ezek az építések persze mindig nehéz körülmények között valósul
hattak meg. A z igazi felszabadulás a török kivonulása után következett be.
1723-ban és 1767-ben javította az egyház a templomát, 1774-ben pedig
bővítette. 1723-ban és 1751-ben új harangot öntettek. D e az egyház nem
csak a templom építését tekintette szívügyének, hanem a gyermekek ok
tatására épült iskolahelységek karbantartását is. Ezért a török után épített
iskolát, amely pár évtized alatt romossá vált, 1755-ben újraépítette (29).
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M ivel azonban sem a földesúrtól, sem a megyétől engedélyt nem kértek,
megbüntették őket 1oo forintra. A földesúr meg azért panaszolta be őket,
mert az ő telkére építettek (30). A megye az engedély nélkül felépített
épület lerombolását rendelte el. Erre a ványai nemesek a következőt vá
laszolták: „hogy az újonnan épült iskolától recedáljunk nem cselekedhetjük, ily okon, mert a nemes vármegye annak építésére provokáltattak lé
vén, hogy helyből kimozdíttatunk és újat bátorkodtunk építeni, érdemelt
büntetését elvesszük. Azonban amely helyen ezen iskolaház vagyon, hogy
az accendáltan maradott, tempore divissionis, maguk tekintetes exmitált
bírák uraimék recogneskálják, mi pedig úgy állítjuk, hogy azon helyről
akkor is úgy emlékeztessük tekintetes procedens bíró urunkat, mint
amilyen akkor is iskolamesterünk sertésólja és istállója volt, és amely
parchiális házhoz tartozott, mely dolog abból is világosan kitetszen, hogy
a temető árkán belül esett. Ennek felette úgy reméljük, Méltóságos urunk
őnagysága is a dolog nem lévén terhére, azért először, hogy azon hely nem
elégséges lett volna, más alkalmatosabb épülethez, mivel felettébb szoros
annyival is inkább, méltóságos jó urunk ő nagyságának kegyessége amely
ben régi fényes nemzetének nyomdokának talpig felöltözve itt biztat
bennünket, mely szerint pusztulásunkat nem kívánja méltóságos urunk
Őnagysága.”
A z egyház tehát minden időben nemcsak vallásos nevelést igyekezett
adni híveinek, de gondot fordított nevelésére, tanítására is. A z egyházi
fegyelmet a Gelei Katona-kánon értelmében végezte és büntetései csak
a hívek megintéséből állott. A büntetés abból állottak, hogy a vétkest a
templomban a gyülekezet előtt egy fekete székre külön ültették le, a pap
felolvasta bűnét amelyet az nyilvánosan bevallott és megbánva azokat
nyilvánosan bocsánatot kért, mire a lelkész kihirdette a bűnbocsánatot.
(I. Anyakönyv 149-151. lap, II. Anyakönyv 349-353 lap, Barla J. Prot.
Szemle 1909 évf. 370. lap). A feljegyzések csak két ízben említenek egy
házból történő kiközösítést, de ez nem a végleges eltávolítást jelentette az
egyházból, csak a templomlátogatás és a szentségek használatától tiltotta
el a vétkest. (Gelei Katona Kánon 94, Prot. Szemle 1909 373. 1.). Ez még
mindig kisebb büntetés volt, mint amelyet káromkodókra és más kisebb
bűnösökre a falusi bírák kiszabtak, amikor is vasárnap a piactéren ka
lodába tehették őket vagy deresre húzhatták és botbüntetést szabhattak
ki. (Szederkényi Heves vm. Története III., 272. lap).
A z egyház jegyzőkönyvei megörökítik a régi lelkészek neveit. Ezek
egyik legrégebbike és említésre leginkább méltó Ványai Illés prédikátor
aki Szenci M olnár Albert kortársa és barátja volt. Ő nemcsak a lelkészi
teendőket látta el, de amint a tőle fennmaradt emlék bizonyítja, verselge29

tett is. 1625-ben a bekecsi templom felszentelése alkalmával verset írt s az
megjelent a Szenei M olnár Albert által szerkesztett Consecratio templi növi
alkalmi kiadványban Kassán. Ez a könyv és benne a ványai lelkész írása
jeles irodalmi dokumentum és ma minden irodalommal foglalkozó kézi
könyv megemlíti. (A fennmaradt verseket a kulturális résznél közöljük). Raj
ta kívül sorrendben fel vannak jegyezve a következő idők lelkészei. Csak
párat említünk meg. Így első prédikátorként 1711-ben Aboni Benedeket,
Kabai Jánost, aki a templomon a török idők után az első nagy felújítást
végezteti 1732-ben (Körlevelesi jegyzőkönyv II. 236. lap). Diószegi-Török
István 1758-69-ig, Vásárhely Pál 1834-1856, Szügyi Dániel 1882-től - ,
e század első negyedéig vezette s ványai hitközséget és az ő vezetésével épült
a ma is meglévő s országszerte egyik legszebb temploma a ref. egyháznak.
M int már fentebb láttuk, az ország ezen része már a honfoglalás korában
is lakott volt, s itt a Balkánról ellenség elől menekülő szlávok majd bolgárszlávok laktak. Ezek a népek a bizánci keresztény egyház hívei voltak.
A magyarok bejövetele után Szent István idejében az egész ország keresz
ténnyé lett, de most már az egész ország kereszténysége Róma fennható
sága alá tartozott. Egészen természetes, hogy ezen vallási átalakulás hoszszabb időt vett igénybe. Jól tudjuk az évezred első évszázadában még
meg kellett küzdenie a keresztény eszmék elterjedésének a régi pogányhit
maradványaival. Itt a békési részeken Ajtony és Vatha hatalma alatt lévő
részeken hosszú ideig kísértett a régi hit, s hosszú idő eltelt, amíg a régen
itt lakó, az ide bevándorló és letelepedő keleti és nyugati kereszténység,
meg a pogányhit végül is egységes római kereszténységgé alakult át.
Ha igaz Szederkényi feltevése, hogy ide a muhi csata után sokan me
nekültek, biztosra vehető az is, hogy a papjuk is velük jött, hiszen abban
az időben különösen a kisebb településeken a pap nemcsak lelki, de pol
gári vezetője is volt a rábízott nyájnak. íg y az ő vezetése alatt a már rébebben is itt lakottakkal intenzív közösségi élet indult meg.
Ennek eredményeképpen a település további sorsa kedvezően alakult.
Gazdaságilag is megerősödtek, amelyhez a már kiegyensúlyozott vallási
élet is megfelelő alapot teremtett. E zt bizonyítják az 1300 után felmaradt
iratok, ahol már egyházi adóról is találunk feljegyzést, amely a pap nevét is
megemlíti és ez azt is valószínűvé teszi, hogy templomuk is volt. G azda
gok azért akkor még a ványaiak nem voltak, hiszen a fennmaradt írások
a ványai egyházról mint vagyontalan plébániáról emlékeznek meg. Ez idő
ben a szeghalmi főesperességhez tartozott.
Hamarosan azonban nyilván a nép élelmességének és szorgalmának
hatására megváltoztak itt a viszonyok, s a következő században, M átyás
király idejében a régi iratok mint jómódú mezővárost emlegetik. 1514-ből
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azt olvassuk róla Szerémi későbbi krónikájában, hogy Dózsa G yörgy pa
rasztháborúja alatt papjuk vezetésével közel 200-an vettek részt az ese
ményekben.
Ez a tény nemcsak a község anyagi és létszámbeli gyarapodását bizo
nyítja, hanem azt is, hogy lakói bármennyire elzárkózva éltek is a Sárrét
mocsárvilágában, mégis eljutott hozzájuk az ország sok-sok nyomorúságá
nak a híre. Arról véleményt alkottak maguknak és hajlandók voltak egy
olyan országos mozgalomban részt venni, amely hivatva lett volna a viszszás állapotokat megszüntetni és a nép nyomorúságán változtatni.
A vesztett parasztháborúval elveszett a község papja, Ványai Am brus is.
A feljegyzések erről az időről nem közölnek semmit. A zt még tudjuk,
hogy a község papja 1552-ben még hozzájárult a tridenti zsinat költségei
hez, de a lakosság lassan áttért a református hitre. Ennek oka részben az
általános elkeseredés, a háború utáni nagy veszteségek, a nagy lelki meg
rázkódtatásból való útkeresés, de talán leginkább az volt az oka, hogy az
akkori ványai földterületet birtokló Kom polthy család kihalása után a
földek öröklés révén a protestáns hiten lévő Országh család kezére kerül
tek. Abban az időben az volt a szokás, hogy a falu lakói követték a földesúr vallását is.
Így a török alatt egyhitű református községgé változott a község. E b 
ben változás csak a török kitakarodása után következett be, amikor a
visszatérő földesurak a kihalt községbe idegenből, főleg Hevesből telepí
tettek be katolikus hiten lévő jobbágyokat. Ezek letelepedését a gróf
Haller és Hunyadi család szorgalmazta. M ajd később ennek a családnak
egyik későbbi leszármazottja adott hathatós támogatást a század végén meg
alakult kat. egyház számára templomépítéshez. A betelepült katoliku
sok nagycsaládosak voltak és később is jobban szaporodtak. A z őslakos
reformátusok nem nézték őket szívesen, mint erről a korabeli megyei jegy
zőkönyvek is tanúskodnak. Másodrangú állampolgároknak nézték őket
és ennek egyik oka az volt, hogy itt akkor hivatalosan katolikus egyház
nem volt. Ezért határozták el a kat. főurak hogy újra megalapítják itt
a kát. egyházat és ezen tervüket 1790-ben meg is valósították.
A z új egyház megalapításáról, a kát. plébánián lévő H istoria domusban
a következő levelet olvashatjuk, amely Kő-telken 1790. nov. 30-án kelt.
„ M I alább írtak, adatjuk mindenkinek a tudtára, akiknek illik, ezen leve
lünkkel mindennek rendiben, hogy mi méltó-tekintetbe vévén jelentetett,
Nemes Heves és külső Szolnok vármegyébe helyeztetett s addig pedig
Túrkevi plébániához affiniált Déva-Ványában lakos katholikus emberek
nek lelkére nézve valóban szánakozásra méltó voltuk és állapotjuk minek
utána a szokott Berettyó és Körös vizek árja által körülvétetvén, nem hogy
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a végett minden Lelkivigasztalástul megfosztatnának, sőt utolsó lelkiszük
ségekben is igen gyakorta egyáltallyában elzáratattnak a halálra valóknak
Szentsége felől. Ellenben szánakozva tapasztalára azt is, hogy említett
városunkban lakott Kálvinista vallásban való lakosok nem gondolván
meg azt, hogy ámbár mi mindannyian Pápista földesurak lévén, őket
mindazáltal semmiben mind eddig nem háborgattuk, ők azonban mint a
fent említett Tekintetes vármegye által rendeltetett magistrátuális inquizíció megmutatta, a Pápistákat illetlenül és gonoszul, mint konkolyokat
úgymond a mi városunkból kikergetni szándékoztak, ugyan azért sze
münk előtt hordozván Földesúri jussunkat és a nagy Istenhez tartozó
buzgóságunkat, ezen levelünk által rendeljük, hogy itt Déva-Ványa vá
rosunkban katholikus plébánosunk behozattasson kinek subsistentiájára
és lakására a közönséges földből engedünk egy egész 28 hold földből álló
questiót, a kántornak kétannyit, a harangozónak pedig egynegyed részt,
úgy hasonlóképpen a kaszálókból annak idejében bévett szokás szerint
1 urbáriális saectió után kimutatandó szinte annyi részt mint szántóföldnél
kántornak is harangozónak is, amint hogy mind ezek etgapresentem ratificationem nostram már az elmúlt Holnapban, egy némely földesuraságok jelenlétében ki vannak mutatva. Ú gy mint az által, hogy ebbéli ren
delésünk és ajánlatunk semmiképpen más végre, vagy akármelyik pénzre
el ne vétessenek, hanem egyedül a fent írt Plébános, Kántor és Harangozó
által usuáltasson, máskülönben ön-önmagunk Földesúri Hatalmunkkal
akármikor azon földekhez, rétekhez hozzányúlhassunk, mely ebbéli aján
latunkat, valamint egyes eltökélett akarattal, a fent írt Szándékunk tellyesítésére rendellyük, úgy vagyon is tellyes reményünk, hogy ami a fenti ira
tok felül a Plébánosnak subsistentiájára szükséges lészen azáltal más jó
lelkű és ezen ügyekezetünket Szívre vevő urak is secundálni és előmoz
dítani egyekezne, melynek nagyobb hitelére adjuk ezen levelünket. K ölt
Kő-telken die 30 mensis Novembris 1790. Halassy Márton m. p. L . S.,
báró Orczy József m. p. L . S. Sághy M ihály L . S. Petrovay József, báró
Hunyadiné született Hallerkői báró Haller Erzsébet Asszony. Eő N agy
sága fiscálisa Butik János m. p. L . S. - Magam is ezen szentszándékot
helyben hagyom, báró Hunyadi Erzsébet született báró Haller özvegye
m. p. L . S .”
A z itt lakó katolikusok a földesurak ajándékát tudomásul veszik és az
alatti iratban maguk is felajánlásokat tesznek. „A lább megnevezett dévaVányai katholikusok mindenkinek aki illik adjuk tudtára, és ez iratunknak
kiadásával bizonyítjuk, hogy minket tisztelendő Horváth Ferenc v. espe
res és kunszentmártoni plébános és tisztelendő Kotsák József túrkevei
plébános urak egybegyűjtöttek és az alábbi napon és kiadván, hogy M éltó-

32

ságos Egri püspök úr Eő excelenciája gróf Eszterházi K ároly mint Kegyes
Feő Pásztorunk déva-Ványára nekünk lelkipásztort rendelni méltóztatott
légyen kinek is eljövetelét mennél nagyobb lelki örömmel várjuk és akar
juk, hogy minket lelkiképpen a Krisztusnak mezején legeltessen, oktas
son, tanítson és vigasztalást nyújtva Szentséggel éltessen az ő és minden
akik utána fognak következni mint Lelki Pásztorok subsistentiájára a következendőket önként és jószántunkból megígértük és Esztendőként meg
is adjuk, úgymint, i. mi minden pár házas Személytől egy parochiális
kila búzát, és 24 extokot, 2. a megyében járni szokott stólát, 3. mint hogy
kevesen vagyunk az ő Parochiális földjének általfogvást való művelését
elégtelennek tehát mostan tsak egy köböl alá való földet őszkor ugyan
annyit Tavaszkor fogunk szántani a helybeli szokás szerint azt bevetni és
felrakni s behordani. 4. Deputátum helyett mely másutt a közönséges
cassábul megyen ugyan, de nekünk ilyen cassánk nincsen ajánlunk minden
pár házas személy után 6 és 1/4 vajat sütésre pedig 5 kéve nádat. 5. A kán
tornak szolgálataiért hasonlóan fizetni fogunk minden pár házas Személy
után 1 véka búzát és extokat, a Harangozónak pedig fél véka búzát.
6. A közönséges stólát is megadjuk a Kántornak és Harangozónak pedig
minden temetési Harangozástul 3 krajcárt mivel úgyis csak egy csengetytyűnk van. 7. M ivel a Kántor egyszer s mint harangozói szolgálatot visel,
a kántornak is egy kila alá való földet ősszel ugyanannyit tavasszal meg
szántunk azt bevetjük és be is hordjuk, de a takarása magát fogja illetni.
8. A parochiális udvar körül való igazgatást a közönséges szokás szerint
megtesszük, mind ezeknek nagyobb erősségére ezen levelünket kiadva
saját kezünk kereszt vonalát tesszük. K ölt Déva-ványán die. 5. mai.
1793 Rabi Márton keze + vonása, Lovász G yörgy keze + vonása, M unki
János keze + vonása. Bakos Pál keze + vonása, Czakó Antal keze + vo
nása, Fodor G yörgy keze + vonása, Pál G yörgy, T óth M árton, Szabó
G yörgy, N agy István + votán nobis Joannis Horváth m. p. archidiaconus, et Parocho K un Szent Mártonyiensi et Joseff Rotsák m. p. Parocho Turkevensi. Én előttem Pukkay István per me Pettum Kováts Jurátum Notárium opid scripti m. p __” Következik a latin végzés amely
ben a hivatalos község is tudomásul veszi a kat. egyház megalapításának és
a híveinek s a plébános közötti megegyezés tartalmát és kihirdeti.
Ettől az időtől kezdve már két vallás van a községben és meg is békültek
egymással, a kisebb súrlódásoktól eltekintve; amely a felszabadulás előtti
időkre igen jellemző volt, amikor az egyházaknak mindenbe szavuk volt
és egymás iránti féltékenységből és hatalomvágyból veszekedtek.
A z 1700-as években az ország és a község életében nagy esemény tör
tént, mert ekkor hajtották végre Mária Teréziának az 1767 jan. 2.-án kelt
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rendelete alapján az úgynevezett „úrbéri összeírásokat” . A Helytartótanács a földeket 4 osztályba sorolta, s annak megfelelően állapította meg
az úrbéri szolgáltatásokat. A z egy telek után járó jobbágyszolgáltatás érté
két maximálisan 47 forint 65 dénárban lehetett megállapítani, melynél
többet egy földesúr sem kérhetett, ez a rendelet a jobbágy terhét kívánta
csökkenteni. D e egyben az állam is jövedelemhez jutott, ha már a neme
seket nem lehetett megadóztatni. Vitás esetekben az Úrbéri Törvényszék
döntött. 1772-ben jött ki az új adórendelet, mely a régi adóalapot dicát
(bemondást) megváltoztatta annyiban, hogy abba a jobbágy facultása
mellett a fundust, vagyis a jobbágyházat és földet is alapul vették. 1 dicára általában 3 forint 38 dénárt számítottak (31).
Ványát az összeírás a második klasszisba sorolta, ahol egy telekre 28
hold földet számítottak (32). A z úrbéri rendelet végrehajtását királyi biz
tosokra bízták, akik az összevont megyegyűléseken hirdették ki a rende
letet. A z akkor és ott megalakult bizottságok, faluról falura járva haj
tották végre az adatgyűjtéseket. A földesúr jelenlétében kérdezték meg
a falu lakóit, illetve vezetőit, a kérdőív adataira vonatkozóan. A nyilatko
zatot a falu lakóinak képviselői aláírásukkal és pecsétjükkel igazolták.
Ezen nyilatkozat alapján olyan megállapítást tettek, hogy a községnek
milyen minőségű és mennyi földje van, mennyi legyen a kialakítandó
jobbágytelek nagysága, hogy a jobbágy meg is tudjon élni belőle,
bért is tudjon fizetni, és az állammal szembeni kötelezettségét is teljesí
teni tudja. A ványaiak rosszul gondolkodtak akkor, s így a telkeket ki
csinyre szabták és kevés telket alakítottak ki, mert reminentiális és ha
szonbéres földeket idejében jobbágytelkekké nem alakították át, ennél
fogva a birtokok megosztásának mesterségesen vetettek gátat, így a föl
desurak földjének nagyrészét mentesítették az úrbéri váltság alól. S így
szaporították a nagybirtokok számát.
A z úrbéri összeíráskor volt itt 44 telkes gazda, 20 házas-zsellér, 8 ház
nélküli zsellér a kialakított 14 és fél úrbéri telken. Beltelek volt 20 és fél
pozsonyi mérő (azaz 10 és egynegyed hold), kültelek 410 és fél hold, 174
embervágó kaszáló, porták, melytől földesúri szolgálmány nem teljesí
tendő, 4 és fél hold 74 kapa szőlő. Urbárium volt 254 szekeres, és 1964
házi-napi robot 64 forint évi bér (census), 14 és fél icce vaj, 29 kappan,
20 csirke, 174 tojás, 6 hónapnyi italmérési jog, 298 forint 38 krajcár közadó.
Ezen urbáriumot Mária Terézia rendelete alapján 1771-ben kötötték
meg a királyi biztos közbejöttével a megye felügyelete alatt. A megye
készítette el és revideálta s aztán a Helytartó-tanácshoz 1784-ben felter
jesztette. 1784-1846-ig ez az egyezség volt az alapja a Ványára kivetett
adónak, főleg ami a bevallott 14 és fél telekre vonatkozott (33).
Ezen években az adókivetés alapja a következőként változott.
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Járási sommázat

Telkes jobbágy
fia, 16 éven felüli leánya
Házas zsellér
Házatlan zsellér
Szolga
Szolgáló
Saját igásökör
Kölcsönvett ökör
Hizlalt ökör
Fejős tehén
M eddő tehén
Tinó borjú
Hámos ló
Ménesbeli ló
Csikó
Sertés
Juh
Adóztatott ház
Szántó (kis hold)
Rét (kaszáló)
Szőlő (kapás)
Legelőre járó nagyobb
marha
Legelőre járó kisebb
marha
K ézi munkás

1784/88

1827/28

62
40

50

78
26
12
-

75
3i
2
127

1
169
23
1
2
12
2
1

15

93

2

122
240
46

84

36
91

13
4
5
6
24

Országos
összeírás
1828

Községi
kivetés
1845/46

76
114
432
108
2
1

59
155
373

38
—
122
16

17
444
27

246

78
26
148
—
—
170
271

315
687
12

49

799

230
4742

5i i
226
102

320
320
396
24

508
508
-

643
643
409

79

99

722

138

_

1652

600
104

30
192

_

509
146

-

4973
556

Forrás: Soós Im re: Heves1 és K ülső Szolnok megye 1772--1849 évi
Rovásadó összeírása (Eger 1973/193. oldal). Összehasonlító adatok az
1771-es Urbáriumból.
Láttuk tehát hogy a község adóját a bevallott 14 és fél telek után fizet
ték. Ez kb. 3200 hold földnek felelt meg. A ványaiak azonban kb. 50000
hold földet használtak, részben elhagyott, gazdátlan földeket, olyanokat
amelyeket szokásjog címén tartottak birtokukban és adták-vették egymás
között használatra. A lakosságnak természetesen a be nem vallott és tel
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kekké át nem alakított, elhagyott műveletlen részekből igen nagy hasznuk
volt. A z itt learatott nádat nemcsak magáncélra használták fel, (házak,
kerítések építéséhez) hanem más vidékre is elvitték eladni. A környező
tavakban mocsarakban bőven volt hal, a bokros részekben pedig sok va
dat ejtettek, s ezek nemcsak a lakosság táplálkozási gondjait elégítették ki,
de jutott belőle bőven eladásra is.
M ár az urbárium előtt 1750-ben a ványai nemesek egyezséget kötöttek
a báró Haller családdal, és megosztották a község határában lévő szőlőt
úgy, hogy az ún. hosszú szőlő a Haller családnak, a kerek pedig a neme
seknek jutott. A legelőt nem osztották meg, de kimondták, hogy abból
valamit törökbúzának (kukorica), lennek, dinnyének, kendernek fel fognak
szántani, a Haller részen lévő embereknek is ugyanennyi adassék. Bár
a község lakói akkor is foglalkoztak a község körül elterülő földeken kony
hakertészettel és méhészettel, de ezekről az urasággal nem kötöttek szer
ződést.
A fent említett összeírásból, illetve adókirovásból azt láthatjuk, hogy a
község gazdasági helyzete eltekintve az 1828 évi átmeneti visszaeséstől,
amelynek okát nem tudjuk, állandóan felfelé ívelt. Mégis sejthetjük, hogy
az adóalap 1827/28 évi csökkenésének a kevesebb állatállomány és a rossz
termés lehetett az oka. Erről az időről a kat. egyháznál levő Hystoria D omusban azt olvashatjuk, hogy a nép nagy nyomorúságban élt és olyan
szegény, hogy probléma számára még egy font sónak a beszerzése is.
1849-től újra emelkedik az adó és nyilván javul az anyagi helyzet is. Erről
az időről azt olvashatjuk, hogy 1848-49-ben olyan szénatermés volt, hogy
nem győzték behordani. A ványaiak a szabadságharchoz is nagy széna
szállításokkal járultak hozzá.
A község lakóinak sorsa tehát az 1700-as és 1800-as évek fordulóján ke
rült rendes kerékvágásba. A rendezett birtokviszonyok után biztosabb
alapokon gazdálkodtak, még akkor is, ha az általuk megművelt földek
nagy része jogilag nem képezte tulajdonukat. Egy biztos: anyagilag meg
erősödtek. Változás történt szemléletükben is. A z emberek közelebb kerül
tek egymáshoz és ennek következménye volt, hogy 1840-ben egyesült
a nemes és nem nemes község, és megépítették a közös községházát. Ekkor
indult meg az ipar és kereskedelem kialakulása és fejlődése. A háziipar
most már nem tudta a lakosság igényeit kielégíteni, sem minőségileg sem
számbelileg. A jobb módban élő lakosok szebbet és jobbat akartak. Ez a
szükségszerűség hozta létre a különböző tanult ipari szakmák kialakulását.
A kereskedők először messziről jönnek be, főleg Debrecenből és kínálják
áruikat, majd itt helyben is a zsidó és örmény lakosság megjelenésével
gyökeret ver a kereskedelem is. A község lakossága rohamosan növekszik.
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Am íg 1700-ig, a török kivonulásáig 130-an laktak itt, addig az 1882-es
népszámláláskor már 8988 lelket találunk.
Bár községünk az 1848-49-es szabadságharcban közvetlenül nem vett
részt, mert a harcok a községet elkerülték, de sokan vonultak be innen
katonának. A z 1848 évi igen bőséges szénatermés lehetőséget adott arra,
hogy innen sok szénát szállítsanak a hadsereg számára. A z itteni lakosok
közül bevonultak csak a szolnoki csatában vettek részt, inkább őrszolgá
latot teljesítettek. Abban az időben a mostani Kossuth utcai iskola helyén
nagy birkahodályok voltak, s azokban a szabadságharc végéig őrizték
a délvidéki harcokban elfogott szerb, horvát katonák egy részét.
A szabadságharc elbukása a községre is nyomasztóan hatott. Ezt a rossz
közérzetet fokozta az is, hogy a mai egyes számú iskolaépület udvarán
11 éven keresztül császári csendőrség állomásozott, amely vasszigorral vi
gyázott a rendre.
1859-ben az úgynevezett örök úrbéri egyesség megkötése után gyöke
resen megváltozott a község élete. Ezen rendelet értelmében, a földbirto
kos urakkal való kiegyezés után olyan emberek is földterülethez jutottak,
akiknek azelőtt ehhez nem volt joguk. Így már életüket biztosabb keretek
között tudták, s ez a tény megmutatkozott egész életvitelükben. Tartósan
állandósult a jövedelem, és így nyugodtabban tervezhették a jövőt úgy a
magánosok, mint a község vezetői. Megindult a házak építése. A beveze
tett adók formájában a község vezetősége is állandóan befolyó pénz birto
kába jutott, így olyan vállalkozásokba és építkezésekhez kezdhetett,
amelyre a múltban fedezet nem volt. A z 1867-es kiegyezés utáni időben anynyira megváltozott az egész község gondolkodása, szemlélete, hogy rá
nyomta bélyegét, megváltoztatta és kialakította a község ma is meglévő
képét.
A mezőgazdaság fejlődésével természetesen együtt járt az ipar és keres
kedelem fejlődése is. A jobb kereseti viszonyok, a több kereset adta lehe
tőség kedvezett a művelődési viszonyok fejlődésének is. A lakosság élete
kényelmesebb, gondtalanabb lett. Ha most évszázadokra visszatekintünk,
akkor azt kell mondanunk, hogy a felszabadulás előtti időben eltelt 7 év
század alatt a község legnagyobb fejlődését és gondtalan életét az 18671914 év közötti időben élte.
A z első világháború természetesen felborította a község normális vi
szonyait. A háborús nélkülözéseket követték a háború utáni inflációs
évek, s ennek elmúlta után is csak az 1933-34-es évekre tudott a község
élete úgy-ahogy fellendülni, de igazán a múlthoz képest felemelkedni
soha nem tudott. A fejlődésnek 1914-ben megszakadt vonalát folytatni
soha sem tudta, csak küszködött a község a megoldatlan anyagi és szo
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ciális problémáival. Csak próbálkozott a község vezetősége látszatintézke
désekkel, de a fejlődésnek nagyobb ütemet adni nem tudott. Ha valaki
innen 1914-ben elment és visszajött 1944-ben, nem kellett újra tájékozód
nia, nem tévedt el, úgy és olyannak találta a község arculatát, a régi utcá
kat, mint azelőtt 30 évvel. D e ez a megállapítás vonatkozott az emberek
gondolkodására, nemcsak a község arculatára. - Ú j világnak kellett szü
letni ahhoz, hogy községünk ebből az elmaradottságból magára eszmél
jen. Újra megtalálja önmagát, és nekifogjon a maga, belső világa, gondol
kodása továbbfejlesztésére, a közös összefogásban rejlő nagy erő kiakná
zására, és ezzel együtt úgy a maga kis életének, mint a község arculatának
a mai kor kívánalmainak megfelelő átalakítására.
E z a munka ma már folyamatban van, s megvan a remény arra, hogy
anyagi erőnkhöz képest itt Dévaványán, ahol születtünk, élünk és megha
lunk, olyan környezetet alakítsunk ki magunk számára, amely miatt utó
daink előtt sem kell szégyenkeznünk.

A K Ö Z SÉ G FO R M A I K IA L A K U L Á S A
Ha igaznak vesszük az írásbeli feljegyzések adatait, az ásatások ered
ményeit, akkor községünk eredete visszanyúlik a magyarok bejövetele
előtti időkig is. Szederkényi könyve csak azokról a magyarokról beszél,
akik ide a muhi csata után jöttek, de arról nem szól, hogy itt az ide me
nekülők találtak-e őslakókat. Ha csak ez utóbbi időt vesszük községünk
keletkezésének kezdetéül, akkor is már több mint 700 esztendő telt el
azóta. A z itt lakók nem könnyű helyen telepedtek meg. Bár a nehéz m eg
közelíthetőség miatt, körülvéve mocsaraktól, bizonyos védettséget élvez
hettek, mégis a környező terep és a mostoha környezet sok-sok munkát
adott ahhoz, hogy életüket ne csak fenntartsák, de a fejlődésben haladja
nak is. Közben át kellett vészelni a 130 éves török rabságot, a török szol
gálatban álló tatárok, majd a rácok pusztításait.
Ha a mellékelt térképet nézegetjük, mely az 1300 év fordulója körüli
állapotokat mutatja, egy óriási sártengert látunk a Körösök, Berettyó
által vízzel elárasztott területen az ún. „Nagysárréten” . Belőle kisebb-na
gyobb szigetek emelkedtek ki, s rajtuk egy-egy falu. D e a határ mindenütt
víz alatt van. Ü t sehol. Am i fel is van tüntetve, csak mint ideiglenes van
jelezve, amely csak a száraz időben volt járható. Ez a terület alacsony
fekvése miatt a legutóbbi évszázadban is a nagyobb folyók árterületei és
az őket összekötő érrendszerek miatt egy-egy nagyobb esőzés után, az
esős évszakokról nem is beszélve, az itt kialakult faluk kisebb tavakkal,
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mocsarakkal, sás- és nádtengerrel voltak körülvéve. M ég Szigeti Győrffy
István (élt 1884-1934) által készített határleírásban is a Sárrét náddal,
sással, benőtt rétség volt.
Ezen a lápos talajon veszedelmes volt járni. A felső szilárdnak látszó
réteg vékony volt, s a könnyelműen gyaloglót, ha rossz helyre lépett, a
szennyes víz hamar, könyörtelenül elnyelte. Ezért hívták ezt a környéket
ingólápnak. A lakosok szőlőcsömöszölőhöz hasonló 3-4 ágú tapogató bo
tokkal jártak. Ilyen segédeszköze volt minden ún. rétes embernek. N a
gyon óvatosan lehetett csak járni. A z ilyen járást, mint Győrffy István
írja, lábadozásnak nevezték. A vízi növényzet nemcsak bürüként helyez
kedett el a víz tetején, tehát nemcsak úszott, hanem oszlopként emelke
dett fel a víz fenekéről. Ezek az oszlopok voltak a zsombékok. A z egész
oszlop elhalt növényi részekből állt. Jaj volt annak, aki egy ilyenre rálépett,
azonnal lesüllyedt alatta. Járni ezen a zsombékos részen csak száraz
időben lehetett. Ezeknek a zsombékos részeknek csökevényes maradvá
nyait még ma is megtaláljuk határunkban.
M ikor 1693-ban Ványát a török elpusztította, Bucsán túl nem jutott,
mert a Berettyón túli lakosok a fahidat lerombolták, s a török illetve tatár
hordák a Berettyón túlra a zsombékos részeken át nem tudtak menni.
Ezen területeken csak kevesek és az odavaló rétes emberek tudták a já
rást. Egyik zsombékról kellett a másikra átugrani, persze olyan zsombékra, amelynek széles földalapja volt és nemcsak elhalt növényi részek
ből állt. Aki itt félrelépett, az ott is maradt. H ogy itt milyen lassan lehe
tett járni, Győrffy István megemlíti, hogy Szilágyi nagytiszteletes (1811ben Bajomból Gyarmatra ment) egyik alkalommal olyan lassan tudott itt
közlekedni, hogy egy nap alatt 1 mérföldet tudott csak megtenni.
Érdemes visszaálmodni az akkori tájat, amikor a pusztai szél susogtatta
a nádasok friss zöldjét, és szétterülve a nagy zsombékos mocsaras térségek
között száguldott a kéklő messzeségbe. A lápi talaj kiemelkedő részein
nyírfák, égerfák, bodzák és hatalmas füzesek látszottak. A magasabb víz
mentes részeken pedig hatalmas őstölgy-erdők terültek el, szil, és kőris
fákkal vegyesen. Köztük galagonya, mogyoró és somfa, a partokon pedig
fűzfabokrok töltötték ki a teret. Borz puszta neve régen Ritkaborz volt,
bizonyságául annak, hogy e helyen rengeteg hatalmas bodzafa nőtt oly
nagyra, hogy még épületfának is elhasználták. Töviskes puszta onnan kapta
a nevét, hogy az a nagy sziget, amelyen elterült, tele volt varjútövissel.
Rendkívül változatos volt a mocsárvilág állatvilága. A mélyebb vizek
ben a legkülönbözőbb halak úszkáltak. A sekélyebb parti részeken vízi
siklók, teknősbékák sütkéreztek. A mocsárban rengeteg béka, rák és csík
volt látható. A madárvilág volt talán a legszínesebb és legváltozatosabb,
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hiszen nemcsak vándorló madarakat lehetett itt találni, de nagyon sok
itt rakta a fészkét és itt költötte ki kicsinyeit is. Gólyák között még sok
volt a fekete gólya is. Gémek, daruk, sirályok halásztak vígan a kócsagok
kal. N agy tömegben úszkált a vízen a legkülönbözőbb vadkacsafajta és
rakta fészkét a parti nádasokban. A nagyobb füves térségeken az átvonuló
vadlibák, s elkülönülve előkelően az itt keltő túzokok legeltek. Ez utóbbiak
ból még a mai időben is sokat látunk. Épp ezért a F A O segítségével közsé
günk határában egy túzokrezervátumot alakítottunk ki. A területet körül
kerítették, hogy zavartalanul élhessenek. Keltetőházat építettek, ahol a
község határának más helyein összeszedett tojásokat keltetik ki, majd fel
nevelik a kis túzokokat. A kijelölt hely Réhelyben van, 3433 hektárnyi te
rület. Európában ez az egyetlen ilyen célra létesített védett terület.
D e sok cankó, fogoly és szalonka is volt errefelé. A fákon meg a sárga- és feketerigó, szarka és cinege rakta a fészkét. Gyöngybagoly, csóka,
holló és a héjákkal vegyes ölyvek nagy serege keringett a mocsárvilág fe
lett táplálékát keresve. Ritkán egy-egy réti sas is keringett a nagy magas
ságban. A kiterjedt füves részeken a legelésző állatok számára volt bőven
élelem. A madárvilág táplálékát meg bőven kínálta a sekély víz gazdag
apró hal, csík stb. állománya. Ragadozók közül a farkas, nádifarkas, róka,
nyest és a fákon egy-egy vadmacska volt található. A tölgyesekben vaddisznófalkák turkáltak gyökerek, makk után kutatva. A bokrok közt sok
nyúl bujkált. A nagyobb vadak közül az őz biztosan sokadmagával élt itt
és talán néha szarvasokat is lehetett látni. Győrffy István Nagykun
sági Krónikájában nagyon szépen írja le a következőképpen ezt a tájat:
„Sehol az ember madaraknak annyi sokaságát egy rakáson nem látja,
mint a Sárrét költőhelyein. Soha olyan sipításokat, lármát nem hallani,
mint az olyan madarak csinálnak akkor, de soha annyi tojásokat egy raká
son nem találhat, úgy, hogy a pákászok három csónakkal voltak a réten
és mind a hármat, amint csak bírhatta tojásokkal rakta tele” .
A z ősrengeteg mocsaraiból kiemelkedő szigeteken Ványához hasonlóan
a távolban apró falvak tornyai látszottak. Íg y : Ecseg, Balla, Sima, Kuthe,
Ege, Aprókahalom, Károly, Szentmihályfalu, Kérszigetfalu, Cséfány,
Füregyháza, Bucsa, Harang Ösvény stb. Hol vannak már ezek a falvak,
csak a nevüket őrzi egy-egy puszta vagy dűlő. Ha bolyongunk a határban
néhol egy-egy alig kiemelkedő hátságot láthatunk, amelyek alatt alusszák
évszázados álmukat az elpusztult falvak házai, és őrzik a régi világok sok
sok emlékét, a jót éppúgy mint a rosszat. Rájuk sokszor csak akkor gon
dolunk, ha őszi mélyszántások idején az eke egy-egy falmaradékot, törött
edényt, vagy a régmúlt egyéb emlékeit hozza felszínre.
Ványa legrégibb lakóiról, foglalkozásukról, életükről jóformán sem
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mit sem tudunk. Hogyan is élhettek? Alkalmazkodtak a környezethez és
állandó küzdelemben éltek. Győrffy István szerint a rétes emberek a
vadászó honfoglaló őseink utódai voltak, akik a Sárréten, tehát annak a
Kunságba is átnyúló részében is mint halász, csíkász, rákász, pákász, darvász, solymász, békász, méhész és piócaszedő élelmeskedtek. A rétes
emberek nem voltak annyira sem helyhez kötve, mint a szilajpásztorok.
A Sárrét területén 30-40 község osztozott. Ha az egyik községben ki
róttak rájuk valamit, felszedték a betyárbútort és egy faluval odább álltak.
Aki pedig szított valamelyik faluhoz, az a szomszéd faluba járt ügyesked
ni. - 1766-ban a túrkevei tanács előtt „ványai szomszéd uramék levelét
olvastatván a földökön pákázó korhelyek eránt, meghatároztatott minthogy
különben is dologkerülők ha megkapattathatnak, ami rajtuk esik maguk
nak tulajdonítsák. Azért is a pákászok, csíkászok, solymászok citáltassanak, hogy oly szabadjában a helység örökös és árendás földjén való hasz
not minden fizetés nélkül ne használják a fogott haszonrul pedig számot
adjanak.” (Túrkeve Tanácsi jkv. II. 69. I.).
íg y éltek és alakítgatták a maguk és falujuk életét a ványaiak. Persze a
legtöbb itt lakó mégis állandó lakosa volt a falunak. Itt élték le az életüket,
itt születtek, nőttek fel a fiatalok, raktak új fészket az összeházasulandók.
Fiatalok és öregek egy közösségben élve biztosan közös akarattal formál
ták századokon át a maguk lakhelyén kívül azt a közösségi területet is,
amelyben éltek. Formálódott, változott és fejlődött magának a falunak a
képe is.
Ványa, amint ez az 1300-as év fordulóján készült térképen látható, egy
nagy szigeten épült. Legkiemelkedőbb része a mai templomok környéke
v o lt. Ha megtekintjük a községet, azt látjuk, hogy amíg a külső utcák így:
a Szeghalmi, Deák, Rákóczi nagy nyílegyenes utak, addig a község köze
pén lévők mint a két templom körüli Bem, Gyöngy, Tom pa, Böjtös, vagy
pl. a K ör utca lefutásukban és szélességükben is szabálytalanok, de ilyen
utcákat találunk a keleti részen is, a Sarló, valamint Háromrózsa, Csoroszlya utcák girbe-görbe, sokszor mint pl. a K ör utca, félkör alakban
kanyarognak. Hogy a házak így épültek, annak oka az volt, hogy amíg a
folyókat nem szabályozták, addig a vadvizek teljesen bejöttek nemcsak a
község alá, hanem magába a községbe is. Nagyobb hóolvadáskor a község
tele volt kisebb-nagyobb tócsákkal, melyeket kis erek kötöttek össze.
A házak a kiemelkedő részre épültek, a köztük húzódó árkokon gerendá
kat fektettek le, hogy közlekedni tudjanak. Esős évszakban a víz az ala
csonyabb házak ajtajáig ért. A ref. templom kiemelkedő területe miatt,
mögötte alakították ki az első temetőt is. D él felé alig terjeszkedett a köz
ség. A mostani Árpád utcától délre, a Kispocos (most Móricz) utcától,
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lefelé állandó vízállásos terület volt. Itt két tó folyt egymásba, az úgyne
vezett Pocos és Turéri tó. Ez teljesen elzárta az utat Ladány felé.
Ványa a környező területeket majdnem csak vízi úton tudta megköze
líteni. Igaz ugyan, hogy az 1300-as évek végéről származó térképen fel
van egy ideiglenes út tüntetve, amely Gyomától Aprókahalmon (később
Póhalom) Ványán, Károlyon keresztül Szeghalomra vezet, de mint a jel
zés is mutatja, az út egyes részei vízen keresztül vezettek, tehát nyilván
valóan ez az út is csak akkor volt járható, ha a mocsarak kiszáradtak.
V ízi úton közlekedett tehát Ványa, Varsányegyházzal, Kérszigettel,
Ecsegfaluval éppúgy, mint a távoli községekkel Ladánnyal, Szeghalom
mal, de eljutottak a ványaiak, Szarvasig, Szolnokig, sőt Nagyváradig.
A Hajós utca neve onnan származik, hogy a hajóállomás, ahonnan csóna
kokkal, dereglyékkel, alacsony víz esetén sárhajóval indultak a község
lakói, ott volt, ahol most a Cipész K tsz van. A másik pedig a vágási te
mető sarkánál. A z előbbi helyen a Fehérló nevű kocsma állt. Szájhagyo
mányok alapján ez a kocsma még 1869-ben is működött, s az akkori tu
lajdonos Jónás Ödön nevű ember volt. Ezektől a helyektől lefelé csak csó
nakkal lehetett közlekedni, egész addig, míg hozzá nem kezdtek a folyók
szabályozásához. A legutóbbi nagy árvízről, amely Ványát elöntötte,
1881-ből tudunk. A z 1904-ben megalakult ivánfenéki csatornahálózat
készítésével kezdték meg úgy a község, mint a határában lévő vadvizek
lecsapolását.
A z egész természetes, hogy a községben össze-vissza álló házak között
kerítés sehol sem volt. Ilyenekkel csak a X V II. sz. vége felé találkoztunk,
amikor az urasági házakat nádkerítéssel veszik körül. Egyedül a ref.
templomnak volt téglakerítése. A házak körül szabadon járt és legelt a
jószág. Abból, hogy a legrégibb feljegyzés szerint papja volt a községnek
1330-ban, és hogy a következő időben keletkezett iratokban Ványa me
zővárosként van megemlítve az derül ki, hogy elzártságuk dacára a köz
ség lakóinak jól ment soruk, jó módban éltek. H ogy tekintélyes település
volt a község, bizonyítja az is, hogy 1514-ben Dózsa háborújába papjuk,
Ványai Ambrus vezetésével 200-an mentek el. Ambrusról tudjuk, hogy
külegyetemen tanult, Krakkóban végzett, s a baccalaureatusi fokozat el
nyerése után került ide. Ha a püspök abban a korban, amikor még
a főurak nagy többsége írni, olvasni sem tudott, olyan papot helyezett
ide, aki nagy műveltséggel rendelkezett, nyilvánvaló, hogy Ványának
igen tekintélyes településnek kellett lennie. A ványaiaknak a Dózsa-féle
háborúban való részvétele, a község lakóinak haladó szellemű gondolko
dását is mutatja. Persze az elvesztett paraszti háború után, nemcsak a
csatában elveszettek utáni fájdalom, hanem az egész országra, így Ványára
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is ránehezedő reakció miatt biztos nagy hanyatlás következett be a község
életében. Ilyen körülmények között érte Ványát a mohácsi csatavesztés
híre. Ványa 1532-től János király országához tartozott, de 1554-től kezdve
felerészben már a töröknek is adózott, így hihető, hogy már itt jártak ek
kor törökök, de véglegesen csak a gyulai várnak 1566-os elfoglalása körül
került véglegesen a megszálló török kézre. A török előbb nem pusztította
el, csak állandóan zsarolta a községet. D e amikor azt tapasztalta, hogy a
ványaiak, az időnként megjelenő császáriakhoz húznak, határozta el a
község elpusztítását. Ezt a tervét a török végre is hajtotta, 1586-ban a
községet kirabolta, felgyújtotta és lakóit kardélre hányta. Csak azok ma
radtak életben, akik idejében elmenekültek. Ezek egy része, a község ke
leti részén lévő sziget nádasai közé benyúló földnyelvre menekültek.
Mások a ref. templom mellett lévő pincébe bújtak, de fáztak és tüzet gyúj
tottak, - az elvonuló törökök észrevették a füstöt, visszajöttek és az ott
talált személyeket megölték. íg y éltek a ványaiak a török megszállás 130
éve alatt. Bár életük elképzelhetetlenül nehéz volt, de amint lélegzethez
jutottak, igyekeztek, ha újat nem is, de lerombolt házaikat megjavítani,
felépíteni. Építésre a törököktől is kértek engedélyt, pl. Musztafa szolnoki
kajmakántól 1686-ban, a megrongálódott templomtető megjavítására.
H ogy a község mennyire pusztult el, mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a törökök kivonulása után itt mindössze 120-130 ember tengette
életét. A község igazi fejlődése a török kitakarodása után indult meg 1695ben. Ekkor megszaporodik a község lakossága, részben azzal, hogy a más
vidékre elmenekültek visszajöttek, új telepesek is jelentek meg s elfoglal
ták az elhagyott telkeket. - Közben a gróf Hunyady család is örökölt itt
birtokot, s máshonnan katolikus vallású jobbágyokat telepítettek ide.
A z újonnan jöttek a Hajós, Bíbic, Zsombék, Zrínyi, Körösladányi utak
táján kaptak házhelyeket, itt építették fel házaikat. A központban lakó
gróf Szerdahelyi földesúr, akinek a ref. templom mögött elterülő temető
szomszédságában volt a telke, részben ezt és a temető nagy részét is ki
osztja jobbágyai között házépítés céljára. Emiatt nézeteltérés támadt a
földesúr és a ref. egyház között, mely magának tudja a temető birtoklásá
nak jogát. Ezen vitáról a következő feljegyzés található - az 18 n már
cius 7-én kelt körleveles jegyzőkönyvben a 230-as lapon: „ref. templom
mellett és parochiális udvar között lévő temetőt felfogdosni, kis kertnek
felültetni és udvaraihoz lefoglalni igyekezvén a méltóságos nagyságos
dévaványai tisztjei: nevezetesen a méltóságos Hunyadi famíliából csak ez
esztendőben succedált s dévaványai birtokokban mostanság bészállott
ház- földesuraságok, úgy mint méltóságos gróf Szerdahelyi Pál úr ő excellenciája részéről helybeli kasznárja Király M ihály, ismét tekintetes Mark-
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bott János uraimék. M ivel hogy ezen dolgok által a ref. ecclézsia mind aki
eddig azon temető helyet megháborítás nélkül bírta, jussában megsértettnek lenni közönségesen lenni ítéltetne, tehát a ref. ecclézsia alább meg
nevezett elöljárói a fent írt helybeli tiszt urakkal azon temetőben in facie
loci lett összejövetelekben solemniter contradicalván a több méltóságos és
tekintetes (nevezetesen a négy linea ágon lévő) földes uraságok nevében
személyében protestáltak az új foglalásokat megakadályozhatni ellen nem
mulasztották ezen okra nézve, hogy azon temető elejitől fogva a ref. ecclézsiának békességes birtokában mindenkor míg lehetett belül temetkezni,
mind pedig azóta meg hagyatott és sem az 1757 esztendőbeli divisiójakor
Dévaványának se a felséges József császár földmérés alkalmatosságával,
sem a legközelebb a méltóságos gróf Hunyadi famíliának a most végre
hajtott osztályára az első földméréskor, soha mérés alá nem vétetett, ha
nem a ref. ecclézsia közönséges szükségleteire fenn hagyatott és tartatott.
M ely contradictorialis protestatiónak bizonyosabb voltára tettetett ezen
emlékeztető jegyzék. Anno diegve septembris. ordinárius hadnagy ns,
K ürthy M ihály, or. bíró N agy András, Papp Sándor curátor.” A z ügy
később egyezséggel végződött(1). - Persze a ref. egyház ezen állásfoglalása
a haladást gátolta, mert akadályozta a község közepének a továbbfejlődését.
A visszatért földesurak, lakosok és idegenből bevándoroltak nagy kedv
vel fogtak a község újjáépítéséhez. Úgyannyira, hogy 1711-ben már a köz
ségnek iskolája van, ahol rendes tanítás folyik, mint már jeleztük, nemcsak
a régi házakat építik fel, hanem új utcák keletkeznek, amelyek a köz
ség kiterjedését nagyban előmozdítják. Egész természetes, hogy abban az
időben főleg az egyház, itt a ref. egyház kezében volt az irányítás. Ez a
vallás 1560-as megalakulása óta egyedüli volt itt. A régi kát. vallás a török
bevonulása után megszűnt.
A z igazság kiderítése évszázadokra visszamenőleg igen nehéz, de sok
minden tudomásunkra jut, amikor az alattunk lévő földet vesszük vallatás
alá. Így történt ez Dévaványán is, amikor 1886-ban hozzáfogtak az új,
mostani templom alapjainak megásásához. Ekkor történt, hogy a domb
teteje, amelyen a templom állott beszakadt, s a megnyílt üreg hasonlóvá
vált a kunhalmok azon sírjaihoz, amelyeket már máshol feltárva láttunk
községünk határában.
M a már jól tudjuk, hogy ezekhez a sírokhoz a kunoknak semmi közük
nem volt. Ez a sír is, mint ezt Frenyó Pál akkori községi orvos is leírja
az alább közölt tanulmányában a régészek által felismert ún. okkersíros
népek sírjai közé tartoznak. Ezek a népek a nagy orosz síkságról a Don
és a Dnyeper vidékéről vándoroltak nyugatra és jutottak el hazánk akkori
területére.
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Községünk határában a legutóbbi időkben több ilyen régi sírt tártak
fel. Így a csordajárási gyepen, a barcéi dülőben, valamint a Frenyó dr.
által leírt sírt a község főterén.
M ind hasonlóak voltak, és az okker kultúra nyomait mutatták. Ezeket a
sírokat nagyon egyszerűen emelték, s elkészítésük után hasonlóakká vál
tak az itt élt nép primitív szálláshelyeihez. Tetejét sással, náddal, fedték
be, s a halottak mellett jóformán semmi mást nem lehetett találni, mint
sárgás vagy vöröses okkerfesték nyomait. A régészek szerint ezen sírok
a kora vaskori sírok előtt keletkeztek, tehát a bronzkori időben időszámí
tásunk előtt 1500-2000 évvel.
Jó tudnunk tehát, hogy ennek a községnek a területe már a bronz- és
vaskor közötti időben is lakott volt. Területén szétszórtan, mint a feltárt
sírok is bizonyítják nomád törzsek (családok) telepedtek le, éltek, majd
temetkeztek el a mai Ványa területén. (Kőszegi F . Adatok a magyaror
szági okker sírok eredetéhez és kérdéséhez. Ecsedi István: Szeghalmi
vidéki halmokról.)
A halom mély körsánccal volt körülvéve, s abban a torony alapjának
ásásakor egy tatár fajra emlékeztető koponyát találtak a hozzátartozó
csontvázzal együtt. A halom felső rétege és az egész templomkörnyék
régi temetkezési helyül szolgált, s ami igen feltűnő volt, hogy a koporsómaradvánnyal bíró sírok metszették a koporsómaradvánnyal már nem
bíró sírokat. E z nyilvánvalóan bizonyítja az évszázadokon át egymásra
történt temetkezések tényét. A régi porladó csontok között kevés haszná
lati tárgy volt található. íg y egy sírban egy monogrammal ellátott jáspisköves gyűrűt és négy darab Zsigmond korabeli kis ezüstpénzt találtak,
amelyet akkor a Nemzeti Múzeumba szállítottak be megőrzésre. A tégla
fallal és sánccal körülvett régi épületmaradványról és az ún. kunhalom
szerű sírról az akkori községi orvos D r. Frenyó Pál igen részletes leírást
adott az Archaelógiai Értesítő 1887-es évfolyamának 53-ik oldalán. Ezt az
alábbiakban olvashatjuk.
„Déva-Ványán 1887 év augusztus havában az ún. templomdomb
elhordása azon célból kezdetett meg, hogy annak helyére építendő nagyobb
kiterjedésű templom alapfalai szilárdabb talajra tétessenek le. Tem plom 
domb elnevezését a századok óta rajta állott templomtól nyerte. A temp
lom kőfallal volt kerítve, melyen belül az elég téres templomudvar
volt, míg körfalain kívüli talaj rész másfél méterrel alacsonyabb, de még
mindig lejtős volt. A domb a városban egy jól kiépített „K unhalom ”
magasságával bírt, mely kelet nyugati irányban húzódó kissé hátas részen
áll, s alakjának kereksége is ez irányban nyúltabb. Észak felőli határa
mélyebb a folytatólagos fennsíknál, míg dél felől sokkal mélyebb s még

45

e század elején is mocsárnak ismert terület felé néz. A dombnak derékon
való elhordása után származott sík mintegy 2000 □ területű. A halom
épülettörmelékkel kevert 3 méter magas felső rétegének elhordása alkal
mával felszínre került újabb kori csontvázak ismertetésem tárgyát nem is
képezik: ezúttal a halom folytatólagos lebontásánál tett tapasztalataimra
szorítkozom.
A lejtő déli oldalán lelt toronyalap ásásánál feltűnt, hogy az épülettör
melék humuszos 2 és fél méter vastag rétegének elhordás után az agyagos
részben sáncárokféle húzódik, melyből a tiszta minden kő és mésztörmeléktől mentes föld kihányatván, még másfél méter mélységűnek s 120 cm
szélesnek, alól élben végződőnek találtatott. E sánc 2 méter széles fordítatlan agyagföld által megszakasztva egymás felé néző végekkel oly mó
don végződött, hogy a kelet felőli oldalvég hegyesen és befelé hajolva, a
nyugati tompán s egyenesen emezt túlhaladva nyúlik. E két végből kiin
dulva, a sánc folytatólag a földmunkálat bemetszésének határlapjáig ha
lad ívalakban s mintegy a halmot keríteni látszott. E határlapon annak
átmetszete 3 méter magas és 3 méter széles. Belőle a munkások egy teljes
csontvázt ástak ki, mely ülő helyzetben volt eltemetve. Igen sajnálatos, hogy
ezen árok további kutatása nem történhetett meg, mert e halom három
széle az alapozási munkákon kívül esik, és így vajon az egész domb körül
volt-e azzal véve, biztosan nem állítható, de mellette szól az, hogy novem
ber hó végén a halom nyugati oldalán ásott 35 négyszögölnyi területű és
2 és fél méter mélységű mészgödörben annak folytatása megvan és mint
amott, itt is a felső réteg mész- és téglatörmelékkel kevert, közte helyen
ként emberi csontvázak találtattak. - A z árok céljára nézve határozott né
zetünk addig nem lehet, míg az egész terjedelemben nem lesz ismerve.
D e a határunk északi részén húzódó „ördögárokkal” azonos nem lehet,
mert míg a sánc az eredeti kiterjedésű halmot közvetlen érinti, úgy hogy
ez a mostani szétmosódott terjedelmével elég szélesen - és az eredeti szín
vonala felett egy méternél magasabban fedi azt - addig az „ördögárok”
habár megközelíti a kunhalmot, azt közvetlenül nem érinti, annál ke
vésbé szeli. D e a halom sem épült az „ördögárok” felett. Am i a halom
belalkatát illeti, a már említett 3 méter földrétegnek a halomról való el
hordása után származott síktól, a halom alapja még 275 cm mélyen volt.
A halom öt hossz- és számos keresztmetszetében nyittatott föl. Ezen átmetszeteken észlelt rétegzettségek meggyőznek arról, hogy e halom em
beri mű, emberi erő által készült. A z egyes átmetszetekben meglátszik,
hogy minden réteg a környtől központ felé emelkedik, a legalsó mere
deken, a legfelsőbbek kisebb emelkedéssel, de egyenletes vastagsággal,
s a központig megszakítás nélkül. A dél felőli oldalon a halom középré
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szén a legalsó réteget majd egy méter vastagon iszapos korhány képezi,
e felett egy réteg májszínű foltokkal kevert barna humusz. Ezt egy réteg
8-10 cm vastagon sárga agyag, mely felett az előbbi réteghez hasonló
márványozott réteg, míg ezt újra 5-8 cm vastag de már kevertebb agyag
rész fedi, míg végre vastag fekete humuszréteg következik. A z észak felőli
oldal rétegzettsége nem olyan változatos, de rendkívül kemény. Sötétebb
vagy kevésbé világosabb rétegek váltakoznak közben az alsó rétegben
egy-egy göröngy sárga agyaggal. A halom két felét alkotó földnem meg
felel az azt környező talajnak, mert míg a dél felőli részen a talaj mocsa
ras, korhány, alatta agyaggal, addig az északi oldalon szikes természetű
szurkos föld van. A rétegek menetéből következtetni lehet, hogy a ha
lomépítés rendszeres vezetés mellett történt. A vezető kötelessége volt
az építést úgy veztni, hogy a halom minden oldalról egyenlő vastagon
hordassék a föld s miáltal elkerültetett az, hogy a benne lelt sír a köz
ponton kívül nem esik. A rétegzettség sehol sem volt megszakítva, mint
éppen az északkeleti oldalon, a halom középponttól 10-12 m távolságban
két egymás mellett fekvő földvájulat, melynek kemence alakja volt és ha
muval voltak töltve. A z egyik méter magas, másfél méter széles, a másik
félakkora, lapos fenékkel és ív alakú boltozattal, mely azonban kiégetve
nem volt. Egykorú-e ezen két földvájulat a halommal, nem állíthatom,
mert ezt megvizsgálni nem volt alkalmam s fele része most is érintetlen,
mert az alapozási munkán kívül esett.
A hamu körül a munkás egy tízliteres, felül négyszögletesre alakított,
egyenes peremmel, díszes kiállítású fekete agyagból kiégetett graphitos,
korongon készült fazekat vett ki. A fazekat csak darabokban szedtem fel,
mert a munkás miután kincset nem talált benne, földhöz vágta. Darabjait
ásótisztítónak el is hordták. - Novem ber 5-én a halom középvonalának
irányában egy öt méter széles átmetszet történt, mely az északi résztől öt
méter mélységről indulva, a déli részén egy méter lejtősen emelkedik.
M ár aznap a földhordás alkalmával a halom középrésze kis területen be
szakadt. A munkavezető két embert rendelkezésemre bocsátott és a be
horpadt terület kitisztításához fogtunk. A z ásás lefelé 2 méter hosszan s
1 méter szélesen a földomlás szerint történt. A z üreg, mely így keletke
zett, kúp alakot mutatott, összehajló oldalait rétegesen beszakadozó,
eléggé összeálló, de repedezett föld képezi. A három méter mély gödör
megásása után jutottunk azon tudatra, hogy itt sírban dolgozunk, mert
a halom alapszint 275 cm-re el kellett volna érnünk s mi mindig laza,
porhanyós földben haladtunk lefelé. A z üregnek oldalvásti tágításánál
erről meggyőződhettünk, meglelvén a sírüreg oldalait képező sárga agyag
réteget. Ebben még egy métert haladva lefelé, az ásó megkoppant egy
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lábszárcsontban. - Megszemlélvén a sírt, azt a halomnak volt felszínétől
775 cm, a halom alapszinttől két méter mélynek találtam. Hossza 2 méter
szélessége 1 méter. Oldalfala függélyes, de az ásó nyoma, mellyel azt egy
szer kiásták nem észlelhető már rajta, mert az porhanyóvá vált. D e hogy
az üreg az utolsó időkig üresen állt, meggyőződtem róla, mert a belőle ki
hányt föld tőle könnyen levált, nem volt hozzátapadva. Feltűnt, hogy a
sír két végén, a halom alapszinten fehér hamudarabok voltak, melyeken
a fának még a rostozottsága is meglátszott, sőt voltak darabok, melyeken
kívülről szénszerű elváltozás látszott, de ez is belül fehér hamut tartalma
zott. A szénszerű részen a rostozottság tisztábban volt kivehető, s nekem
az kéregmaradványnak tűnt fel. A földön tűz nyomát nem találtam, mert
az sem kiégve, sem kormos nem volt. T ű z itt tehát nem pusztított, s a
hamu inkább lassú élenyülés által képződött zárt helyen, de légtérben.
A sír további bontásánál a még benne lévő omlásföldet óvatosan kiemel
tem. A kelet felé néző csontvázat mintegy 15 cm összeálló, iszapszerű
föld fedte, a koponya azonban, amely agyagföld emelkedésen, mint pár
nán feküdt, eme rétegen felül esett. Ezen réteget 1-2 cm vastag hamu
fedte. A z erősen kifejlett csontvázról az iszapszerű réteget eltávolítva,
az épnek tűnt fel, azonban felszedésnél darabokra hullott. Érdekes a ko
ponya, amennyiben annak homlok-s mindkét falcsontja nagy területen,
még az egyén életében szenvedett zúzódás folytán üszkösödéssé halt,
mi az erős fiatal férfi halálát is okozhatta. A fej bal oldala mellett tyúk
tojás alakú és nagyságú, de inkább laposra nyomott, vékony fehér elpor
ladt hártyaszerű burokkal körülvett, cinóberszínű port találtam, mely
nedves voltánál fogva összeállt s törési valamint metszőlapja egynemű
ségről tanúskodik. Egy másik sírban is hasonló leletre akadtam. További
kutatásnál a koponya jobb és bal felén, a fülnek megfelelő helyen egy-egy
mogyoró nagyságú göböcske vált ki a földből, melynek szürke állományán
és abban lila színű sávok húzódtak keresztül. Mindkét göböcske egyenlő
nagyságú és minőségű, de ezt is csak a nedvesség tartotta össze. A csont
váz jobb oldalán mintegy 40 cm hosszan és 10-15 cm szélesen a föld vé
kony rétege rozsdaszínt mutatott, de ez valószínűleg nem vas élenyülés
maradványa, mert a föld itt porhanyóbb volt s nem görcsös, mint amilyen
a vasrozsda után származik. Valószínűbb, hogy valami növényi rész ma
radványa. A koponya körül, de kivált mögötte, a leírtakhoz hasonló hamu
nagy mennyiségben fordul elő. A sír táján a csontváz körül késfoknyi
vastagon nyirkos barna máz volt, s ez alatt a kemény sírfenék következett.
Ezen a halom központja alatt lelt sírtól keletre mintegy 3 méterre az
átmetszett padmalyában a halomfenéken egy sír vége látható, melynek
magassága és mélysége 50 cm laza földdel volt kitöltve oly módon, hogy
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feneke és oldalai valamint féltető esésű teteje leírt hamuszerű növényi
maradvánnyal volt mintegy kibélelve. Fölötte a föld kemény rétegezettsége folytatólagos, s így legalább itt áttörve nem volt. D e a középrészén
a sírnak be kellett munka közben törnie, ezt a munkások nem vették észre,
az egészet kihányták s nekem csak a láb felőli rész maradt meg kutatásra.
Tartalma volt néhány lábtőközép és ujjak, valamint sarkcsont mállékony
állapotban. A láb bal felétől egy a fentebb leírthoz hasonló nagyságú és alakú
hártyával burkolt cinóberszerű festék volt elhelyezve. A halmot átszelő
metszet további megnagyobbításánál a fő sírtól egész déli irányban mint
egy 5 méterre szintén a halom fenekét képző rétegben a padmalyból egy
laza földdel félig töltött üreg tűnt elő. E gy munkással a földet óvatosan
rétegről rétegre emeltem ki, s így lassan feltárult annak egész belső világa,
mely 2 méternél hosszabb, egy méternél keskenyebben, nem kúp hanem
házfedélszerűen másfél méter magasan emelkedett. Felső részét oszloposán
összehajló göröngyök képezték, s mintegy kisszerű bazalt oszlop-barlang
nak képét mutatta. E sírüreg falának legnagyobb részén, úgy annak fene
kén, de leginkább két végén, hasonló hamuszerű növényi maradvány volt.
Szén vagy égetett föld sehol elő nem fordult, bár ujjnyi és vastagabb
hengeres fekete szénszerű fanemű és rostú rész gyakran jött elő, mi azon
ban figyelmes vizsgálatnál nem szénnek, hanem belül fehér, kívül pedig
kérget mutató rész fekete-hamunak bizonyult, törési lapján is a fekete rész
a kéregrészt, a belső pedig a fehér fásrészt mutatta. Eltérő a fej alatt el
helyezett volt fadarabnak omlási maradványa, mely erős kétujjnyi vasta
gon fedte a földet, színe sárgásbarna, összeállása erős, darabokban ki
emelhető, törési lapja nem sík, hanem lépcsőzetes puhaszerű rostozottsága
tisztán kivehető, összenyomva azonban nedves hamu minőségű. Sajnos
hogy e sírüreg tartalma egész szegény. Egy középszerűen kifejlett csont
váz, melynek lábszárai félig felhúzva kelet felé hanyatt feküdt. A csontváz
egészen málékony, összehorpadt s egy darabja sem lőn megmenthető.
Fogazata és koponyaboltozatbeli darabja ifjú egyénre vallanak. A hulla
valószínűleg deszkára volt fektetve, mert a csontváz alatti hamu egynemű
ségre vall. Mellette semmi, sem edény, sem fegyver, sem festék nem talál
tatott, hacsak a fejen túli göringyek alatt nem rejtett valamely tárgyat a
vastag hamuréteg. D e itt keresni már életveszéllyel járt, mert a szűk sír
ban kutatva egész testtel bent kellett feküdni. A fejen túl lévő göringyek
alól a hamut szedve összeomlás fenyegetett.
Valószínű, hogy ezen főátmetszés vonalában előjött három sírüregen
kívül jobbra és balra is több sír is létezik, hol azonban föltárásra (a
templomépítéssel kapcsolatban) szükség nem volt, s azok szemlélődés
alá nem kerülhettek.”
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A kiásott téglafaltól mintegy kétméternyire a keleti oldalon kezdődött
a lelkészi telteiken lévő volt régi pince, melyről az egyház első anya
könyvében az van feljegyezve, 1760-ban, hogy az több mint kétszáz évvel
előbb összeomolván a régi romokból újra építtetett és kijavíttatott. Ezt a
pincét 1889-ben elbontották s ekkor kiderült, hogy a templommal semmi
összefüggésben nem volt, s nem terjedt a templom alá, ahogy a hagyo
mány tartotta(2). Olyan rövid volt és keskeny, hogy ide a Ványaiak a
török elől nem menekülhettek mint az Haan Lajos „Békés Vármegye
Hajdaná” -ban írja, hanem inkább a kat. templom előtt, a mai park helyén
volt kocsma pincéjébe menekültek. Ez a pince olyan nagy volt, hogy ami
kor a kocsmát 1884-ben megszüntették és a pince falait kiszedték a ren
geteg téglából a község más építkezéseihez sok nyersanyagot nyert.
A fent említett fallal körülvett dombon volt a ref. egyház temploma,
amelyet 1885-ben bontottak el. A halmon talált alapok kiszedésekor vi
lágosan megállapíthatóvá vált, hogy ezen a halmon a legelső épület amint
már dr. Frenyó leírásából is láttuk, egy széles bejáratú és falú kastélyszerű
épület volt. Sáncokkal volt körülvéve. M int Frenyó leírja, a sánc falai
3 méter magasak és ugyanolyan szélesek voltak. A z akkor kiszállt szak
értők véleménye szerint ezek az építmények a honfoglalás korabelinek te
kinthetők.
A z akkor lebontott torony keleti fala mellett egy régebbi torony fala
bukkant elő, amelyen keresztül az ugyanakkor lebontott templom padlá
sára átjutandó egy szabálytalan alakú nyílás volt vágva. Ezen toronyhoz
tartozó templom alapjait a halomban megtalálták és kiszedték. Ez a to
rony és templom a második épület volt ezen a halmon. Ezek építési ide
jére vonatkozóan semmi nyomot nem lehetett találni, ezek szerint e ro
mok annak a kat. templomnak a romjai voltak, amely a törökök bejövetele
után leégett és elpusztult.
A kunhalmon volt az a torony, melyet az egyház szintén 1886-ban le
bontott, és a kis templom, melyet még 1811-ben bontottak le. Ez a to
rony a hozzátartozó kis templommal együtt a huszita korban épült, ez
volt tehát a kunhalmon a harmadik épület, melynek alapjait 1886-ban
kiszedték. M ikor épült a torony, azt nem lehetett megállapítani, csak anynyit, hogy 1635-ben renoválták, ezt bizonyítja az a terméskő, melyet a
torony 1885-ben történt lebontásakor a torony téglafalában, az északnyugati szegletben, a legfelső téglától mintegy 4 méterrel lejjebb találtak,
melybe be volt vésve Eclia Refor. Wányaiensis aedif. A O 16 [35], - ez a
terméskő ma is megtekinthető az új torony főbejáratánál. A z 1885-ben
elbontott kis templom padlásának egyik darabját, mely a később épített
templom karzati bejáratánál a torony falára lett felszegezve, ez volt írva,
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„ E z az Istennek anyaszentegyháza vétett és építtetett fel az előbbi rom
lásából újonnan a nemes és nemzetes Farkas András, Kökény János,
Kökény István és Farkas János és a többi főeskedtek költsége által. M é 
száros Gáspár főbíróságában és Dékány András bíróságában, ezekhez
tartozó esküttekkel együtt. Ésaiás L . I I I .” - Ugyanezen deszkán fel van
jegyezve: „E z az Istennek egyháza renováltatott, újonnan és az előbbi
romlásából Ványaiak költségünkkel N . N . N zs. Szabó M ihály főbíróságá
ban s több mellette lévő esküdt társaival együtt, úgymint N s. nemzetes
Szarka G ergely, Vas András, Takács Péter, Cser Pál, G yűjtő István,
Boda G yörgy, Bere István, Hajdú M ihály, Szücs István, Sélei János,
Balogh János, Sélei Péter, Dékány G yörgy, Dékány Pál uraimék. K isbírák: Kovács János és Sárkány Pál idejében. T iszt; Kabai János, prédikátorságában. Sz. i. asz István Anno Domini 1762 die 11 november Izsák
I. V . 29. Apoc. 17 V . 14.” Ezen renováláskor a torony gömbje, és felette
az 1733. évszámmal ellátott szélvitorlával, s a török hódoltságból maradt
félholddal feltétetett 1733-ban.
Ez utóbbi renoválás már Dévaványának a török hódoltság alól való
felszabadulásának idejére esik. Ez a toronydísz ma is megvan. 1771-ben
a népesség szaporodása szükségessé tette, hogy a kicsinnyé vált templom
helyett másikat építsenek. Emiatt Mária Terézia királynőhöz kérvényt
nyújtottak be, hogy az építéshez engedélyt kérjenek. - A visszaérkezett
kérvényt a Helytartótanács 1771. márc. 26-án megküldte Heves és külső
Szolnok vármegyéhez, hogy a megyéspüspökkel egyetértve küldöttséget
küldjenek ki, amely az építkezés szükségességéről, a lelkek számáról és
egyebekről is információt adjon. A megye 1771. máj. 13-án kiküldte
Radics Gergely főszolgabírót és a kunszentmártoni esperes plébánost,
akik a vizsgálatot az év július 16-18-án megtartották. A ványaiak jegyzé
ket adtak át, melyen feltüntették, hogy a helységben van 592 atya és anya,
720 gyermek, szolgák és szolgálók 118, összesen 1430 személy. Radics
Gergely főszolgabíró, a templomba járók számát 1229-ben állapította meg.
A velük kiszállt kőműves a templomot felmérte és véleményt adott. Sok huza-vonaután meg is kapták az építési engedélyt és 1774. ápr. 15-én
miután az építési vonalat kijelölték, az alapkövet letették. Érdemes itt
megjegyezni, hogy az építési vonal kitűzésére megjelent küldöttség költ
ségei, az ellátáson kívül a következő volt: - a plébánosnak adtak 5 db
császári aranyat, 21 forint 20 krajcár értékben, a szolgabírónak és személy
zetnek 7 körmöci aranyat, 30 forint 6 krajcár értékben. Ha számításba
vesszük, hogy ezen számadás szerint 1 tehén ára 14 forint, 1 bika 15 fo
rint, 15 krajcár volt, 1 köböl búza 1 forint 25 krajcár, akkor kiderül, hogy
egy ilyen küldöttség költségei tetemes összeget tettek ki.
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A munka bevégzése után a templomot 1774. nov. 13-án szentelték fel.
Erről tesz tanúbizonyságot az a márványkő is, mely a régi remplom ajtaja
felett volt, s ma is megtekinthető a mostani templom előterében ezzel a be
írással: „ A felséges Mária Terézia kegyelmes királyné asszony engedelmétől ez Helvétia confessión lévő dévaványai gyülekezet már megszorosodott templomát, a nagy Isten tiszteletére, maga tulajdon költségével meg
hosszabbította tiszt. V . Biró Ferenc prédikátorságában M D C C L X X I V .”
1795. márc. 15-én az erős szélvihar a gömb felét, a vitorlát és a félhol
dat lesodorta, megjavítása után (Nagyváradon javították) ugyanezen évpünkösd havának 9. napján újra felhelyezték helyére. 1811. évben egy
újabb nagyobb templom építéséhez kezdtek, melynek falai az előbbin
kívül azzal párhuzamosan futott. Megnagyobbították a tornyot is, hogy
a templom épületéhez arányos legyen. A z idő viszontagságai miatt az épít
kezés költségeit közadakozásból teremtették elő. A régi 1730-ból való
templom gömbjét, csillagját és félholdját újrafestették és az újított
templom tetejére felhelyezték 1832. szeptember 16-án. A z 18 11-18 3 4 -ig
épült templom volt immár a negyedik a kunhalom felett.
A z újonnan épült templomon hamar hibák mutatkoztak, 1862-ben,
1868-ban ki kellett javítani(4). Ezért ebben az évben új templom építését
határozták el, s erre templomadó kivetését rendelte el a presbitérium.
A templomépítő mozgalom ugyan ellanyhult, de 1882-ben új erővel in
dult meg, mivel a templom épületében való tartózkodás életveszélyessé
vált. Politikai hatóság be is záratta. Ezután az istentiszteleteket előbb a fiúis
kolában, majd a leányiskola udvarán épült fatemplomban tartották. M i
után 1882-ben az építési adókulcsot az állami egyházmegye nem erősítette
meg, 1883-ban az új adókulcsot az állami egyenesadók 35%-bán állapí
tották meg, 4 éven át 1882-1885-ig, a következő 4 évben 1886-1889-ben
pedig évenként az állami egyenesadó 100%-a lett.
A beérkezett pályatervet a Magyar Mérnök és Építési Egylet felülvizs
gálta. A z egyház kivitelezésre 1881-ben a második pályadíjat nyert művet
Benkő Károly budapesti építész-tanár pályázatát fogadta el, s vele szak
értői munkák felügyeletére szerződést kötött 1887. július 30-án. A z épí
tési engedélyt Gondi József nagykőrösi építőmesternek a megtartott ver
senytárgyalás után kiadta.
M iután a felsőbb egyházi hatóságok a tervezett építést a hozzávaló
tervet és a kivitelezés lehetőségeit jóváhagyták, s a polgári hatóság a temp
lomtérhez 330 négyszögöl területet, továbbá a templomdomb és a központi
fiúiskola közötti utcát az egyháznak adományozta, az építés kivitelezését
határozták el. A templomépítés költségeit 91.897 F t általány összegben
állapították meg. A vállalkozóval a szerződést 1887. július 1-én megkötöt
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ték. A templom alapkövét 1887. aug. 2-án tették le. A toronygömböt
pedig benne az emlékirattal 1888. okt. 8-án helyezték el. A felszentelés
1891. október 4-én történt.
Dévaványa község az őrtorony és az óra költségeihez 5000 Ft-tal járult
hozzá. A z építkezési költségeket közadakozásból, kölcsönből és az erre
a célra kivetett egyházi adóból fedezték. Adóból 93695 forint jött be, és
kölcsön vettek 33 000 forintot. A templom építése a berendezéssel együtt
126779 forintot tett ki, az orgona 4776 forintot, a 4 új harang 7209 fo
rintot, tehát az építkezés összes költsége 138764 forint volt(5).
Voltak akik a költségekbe nem nyugodtak bele és ezek kiváltak az egy
házból és megalapították az unitárius egyházat 1887-ben.
A 4 új harangot 1889. július 4-én szerelték fel. K ettőt közülük 1916ban leszereltek és hadi célokra elvittek, erre a sorsra jutott 1917. nov.
25-én a legnagyobb harang is. A négy harang amikor együtt működött a
„ D , F , A , D -m oll” összhangot adta. A z orgonát Bagosdi Károly ceglédi
orgonakészítő szerelte be 1891 februárjában. A z első toronyórát 1793-ban
készítették, a később 1839-ben készült toronyóra már a negyedeket is
ütötte.
A török kiűzése után, a rohamosan fejlődő község nagy súlyt helyezett
a nép oktatására is. Ezért rég elavult iskolája helyett újat épített. 1721ben elhatározták, hogy a leánygyermekeket külön oktatják, ezért meg
építik az első leányiskolát, a mai 2. sz. iskola helyén, 1750-ben.
A z újjáépített fiúiskola mellé 1768-ban (melyet a mai 1. sz. iskola he
lyén építettek, csak beljebb az udvarba, a mostanihoz képest) egy újabb
tantermet és hozzá a tanító számára lakást építenek. - Ennek a helyére
épült majd fel 1789-ben az új nagyobb fiúiskola az út mellett, azzal pár
huzamosan. Persze, ezek még mind vályogépületek voltak. A mostam
fiúiskola, amely már téglából épült, 1839-ben készült el, mellé 1883-ban
építették a tanítólakást. Ennek udvarán volt az a kisebb épület, mint fent
írtuk, melyben a szabadságharc bukása után császári csendőrök tanyáztak
egész az 1867-es kiegyezésig. D e ezt az épületet már jóval előbb 1792-ben
a nemesek székháznak foglalták le. - Előbbi székházukat ugyanis, amely
a mai kat. plébánia helyén volt, és Szőke János debreceni zálogos földes
úrtól bérelték, kénytelenek voltak visszaadni tulajdonosának, mivel ő azt
az épületet, az 1792-ben újra alakult kat. egyháznak adta paplakás céljára.
A nemesek a mai tanácsháza helyén 1793-ban új székházat építettek,
melynek helyére építette azután 1840-ben az egyesült (polgári és nemes)
község az új Községházát.
1785-ben az iskola beltelkét nád-sövénykerítéssel veszik körül. Ezen
túl a mai kántorlakás felé volt gróf Szerdahelyi földesúr udvara, mellette a
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templom, mögötte pedig a régi temető. Ez a szomszédság sok kellemet
lenséget okozott a ref. egyháznak, erről a következőket olvashatjuk:
- „T ö rtén t ezelőtt néhány esztendővel (1815-ben), hogy a tisztelt gróf úr
az ócska temetőben közel a templomhoz olaj-malmot akart építeni, ez ve
szedelmesnek ítéltetvén, a templomnak, a parochiának és az iskolaház
nak, a tiszteltetett vármegyéhez folyamodtunk megakadályoztatása végett,
minthogy a vármegye deputációt rendelvén a tisztelt grófhoz, hogy építé
sét eltiltássá ezt megértvén, a tisztelt gróf azt tevén fel s mondta, hogy
az udvarból nem parancsol senki. Parancsolt a helybeli tisztjeinek, hogy
az udvarán építsen malmot. M eg is lett, mely az iskolaépülethez 10 ölnyire volt, még pedig az oskolának kerítéséhez olyan közel, hogy az eresz
ről a nádfalnak orcára csepeg az esővíz. Történt azonban, hogy az olaj
malom nem lévén alkalmatos, ott hevert használatlanul a múlt őszig,
amikor a zsidók között egyenetlenség támadt, s azok maguknak kiárendálták az olaj-malmot, s ezt a gróf számukra elkészítette. Ez a zsidó
templom, hogy-hogynem a húsvét szombaton követő éjszaka 10 óra után
meggyulladt, és megégett. Amikor kicsinyben múlt, hogy iskolánk is
megégjen. Nádfalaink, (kerítés) melyeket előtte való nap ültetődtek, össze
töredeztek. Ezen cselekedetei Ő excelenciájának nyilván kimutatják, m i
lyen indulattal viseltetik ecclézsiánkhoz. Emiatt oltalmat kérnek a me
gyétől.” (6)
Ebből az urasági épületből később kocsma lett 1882-ben közvetlen az
iskola mellett. A polgári község és az egyház között emiatt igen sok vita
volt, míg végre az egyház elérte, hogy 1886-ban a bérleti szerződésnek
lejárta után lebontották.
A z első leányiskola, mint már említettük, a mai 2. sz. iskola helyén
1750-ben épült. Ezt 1771-ben felújították, 1784-ben tanítói lakást építettek
hozzá. 1830-ban falainak egy részét meghagyva megnagyobbították.
1895-ben az egészet lebontották és helyére téglából a ma is álló iskolaépü
letet és hozzá két tanítói lakást építettek.
A z 1792-ben újra alakult kat. egyház templomát az 1800-as évek első
évtizedében építi nagy nehézségek közepette. A z építéshez hozzájárultak
a földesurak, hívek is, részben természetbeli adományokkal, részben
pénzzel. D e végül is a vallásalap 1805-ben a Helytartótanács 16264 sz.
építési engedélye után adott 9350 forintos adományából épült fel. A me
gye azáltal segítette az építkezést, hogy az ott dolgozókat felmentette a
közmunkák alól. Emiatt a reformátusok tiltakoztak, hogy rájuk több
munka jut. A megye ekkor olyan utasítást adott, hogy a reformátusok
a reájuk kötelező közmunkán felül mást nem kötelesek teljesíteni. (7)
A templom melletti telken, amelyet Szőke János földesúrtól kaptak aján
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dékba, felépítették a plébániát, kántorlakást és a harangozó lakását. M ajd
elöl a mai Körösladányi út mellett az iskolát is, persze az összes épületeket
vályogból. Vita csak a harangozó házának megépítése körül volt, mert
az azt kívánta, hogy házát a ref. templomnak háttal építsék fel, mivel éj
jeli nyugalmát különben zavarná a toronyórájának ütése. A közadomá
nyozók közül a legtöbbet gróf Szerdahelyiné báró Hunyadi Anna adta,
s ezért a templom védőszentjének, az ő neve után az egyház Szent Annát
választotta. A hívek közül többen állítottak fel keresztet a temetőkben és
az utak mellett. Í gy 1799-ben Lovász György, Szőlősi Mátyás, Borbély
Benedek, Sipos János, Szalai József, Kajó Mihály. 1814-ben a község
északi szélén emel keresztet Bakos Albert és felesége Szabó Katalin.
A vályogból épített iskola 1826-ra egyrészt tönkrement, másrészt a
megszaporodott iskolásoknak kevésnek bizonyult. Ezért a plébános állan
dóan és mindenfelé segítség után futkosott. A plébánosnak a Hystoria
Domusban tett beírása szerint nemcsak a vakolat hullott le, hanem a parochia épülete is tönkrement, úgy, hogy beesett rajta az eső. A templom
szomorú, botrányos állapotban van, az eddigi kegyes ígéretek dacára sem
javították ki. A z iskola mind kicsiny, mind elégtelen, mind omladozott
voltára nézve, a további használására éppen nem alkalmas, mivel ezen
ecclésiának akkori állapotjában épült, amikor még ez csak kevés számú
tagokból állott, most pedig már, amikor a népesség nagyobbra növekedett
s feles számmal volnának, kiknek tanulni kellene, annyira szűk, hogy az
apró gyermekeknek nem ad kellő helyet, nem is elégséges mert azon kívül,
hogy a gyermekekre nézve felette szoros és így a levegő benne, ha az ajtók
szüntelen télen-nyáron kinyitva nincsenek, hirtelen megveszeketődik
mind a tanulónak, mind a tanítónak az egészsége ez által. A z épület mind
régi és alacsony volt, nagyon leülepedett s roskadó, mely leülepedés egy
szersmind elromláshoz, szintén összeomláshoz való közelségét siettette
egyrészről az, hogy az épület lapályos helyen vályogból vagyon, más
részről az, hogy a patkányok s egyéb férgek a töveit által meg által
fúrták, s annyira meggyengítették az egész épületet, hogy akik gyermekei
ket feljáratják minduntalan félelemben vannak, összeomlás és dűlés miatt.
Vagynak olyanok is, akik ettől a félelemtől viseltetvén már oskolába jár
ható gyermekeiket ezen okok miatt, tanító elibe engedni nem bátorkodnak.
Szándékoztak már ugyan előrevaló esztendőkben is a lakosok ezen helyett
más, új és tágasabb iskolát felállítani, s vályogot és egyéb tőlük kitelhető szük
ségeseket szereztek is összve, hanem a közben jött mostoha körülmények,
sőt a matérialék is hasznavehetetlenné váltak. Ezért a tagok újabb ajánla
tot tettek, vályogot, nádat, napszámosokat s a megkívánt fák megszerzé
sére való költségeket maguk között összeszedni határozták el, s kezdették
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is, de a lakosság tehetetlensége, pénztelensége oly nagy, hogy ez annak a
jószándéknak kívánatos végét még csak remélni sem hagyja, amikor a ta
pasztalás bizonyítja, mely szerint sok tsak egy font só árával sem bír, így
ezen költségek összeszedésére kiküldöttek fáradozása haszontalan lett,
melyből is aztán azt kelletik következtetni, hogy mások keresztényi sege
delme nélkül ezen szegény nép sem kántorházat, sem oskolát, noha felet
tébb szükséges voltát látja és érzi, mostanában a maga tehetetlenségéből
nem építhetvén annak nemléte szomorú következtetését inkább tapasz
talni továbbra is kényszerültetik. Hogy ezen iskolánk állapotja és a sze
gény népnek tehetetlensége ekképpen légyen ezennel hitelesen bizonyítjuk,
s minden rendben, és karban lévő uraiméknál kik ezen elolvasásához méltóztatnak kegyes segedelmet mély alázatossággal esedezünk, kik Dévaványán vagyunk 1826. júni. 24-én.
Fejér József főbíró, Szőllősi Ignác, Lovász Albert, Irság G yörgy esküd
tek, Bakos Albert templombíró és a többiek.”
A fentiekből látható, hogy az alig megalakult kat. egyháznak milyen
nagy nehézségekkel kellett megküzdeni. Hiszen tudjuk, hogy hívei egyrésze a gazdag földesurak voltak, de azok nem laktak itt, másrészt nem
mindig voltak adakozók és őket nem tarthatta úgy kézben az egyház, és
nem is kényszeríthette, mint például a ref. egyház a maga jómódú paraszt
birtokos, vagy iparos híveit. Másrészt a katolikusok nagyobb tömegét
az ide bevándorolt nincstelen jobbágyok tették ki. Ezek tehát nem tudtak
fizetni. A katolikusság itt mindig is szegényebb maradt a más hiten lé
vőkkel szemben.
A fenti segélykérő levelek nyomán mégis összejöttek a költségek és az
egyház az épületeit kitataroztatta, újjáépítette, a pap, kántor és harangozó
lakását és az iskolát is 1835-re.
A református templom mögötti régi temetőt sok vita után 18 11-ben
házhelynek kiosztották. Helyette már előbb, a mai Kossuth utcai iskola
helyén jelöltek ki újat, amelyet 1780. aug. 9-én nyitottak meg. Ez a te
mető 1835-ig működött és 54 éven keresztül volt a község temetkezési
helye. Benne 3828 halottat temettek el.
A templom mögött kiosztott telkek közül, a ref. egyház a Jánosy és
Csák portát 1886-ban, a Kecse-féle telket pedig 1890-ben vette meg, s
rajta a kántor számára házat épített.
A Kossuth utcai temetőt, betelte után, 1904-ben számolták fel. T erüle
téből a község megvett óvodaépítés céljára 741 ölet, magánosnak eladtak
1336 ölet, s a még megmaradt 1559 ölön kéttantermes iskolát építettek
tanítói lakással együtt 1908-ban.
A Kossuth utcai temető betelte után báró Baldácsy földesúr, 1832-ben
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temető céljára telket ajándékozott a község nyugati oldalán, a Túréri tó
mellett. A temető területe 8 kát. hold volt. 1832. nov. 25-én nyitották
meg. A református része 1911-ben, katolikus rész pedig 1960-ban teltbe.
A község déli részén lévő temetőket, melyeket a község adományozott, az
egyházak 1830-ban nyitották meg. Területe 8 hold 725 négyszögöl(8).
A község északi részén lévő közös temető területét a község 1881-ben
vette meg s adta át rendeltetésének.
A z 1800-as évek elején már nagy változás történt a község életében.
Elhagyják a régi építési módot, amely abból állott, hogy a házakat nádból
és sárból építették, helyette a vályogból való építésre tértek át. Amikor
pedig a század vége felé megépült a községben a téglagyár és olcsóbb lett
a tégla, tehát nem kellett messziről szállítani, nemcsak a köz-, de módosab
bak a magánépületeket is téglából építik. D e a házak oromzatán továbbra
is ott maradt a kovácsolt vasból készült miniatűr csillagos félhold, melye
ket a katolikus házaknál még egy kereszt is díszített.
E z utóbbi jelképe volt a kereszt diadalának a török félhold felett. Fen
tebb említettük már, hogy a ref. templom tornyán egészen az ez előtti
templom lebontásáig, 1885-ig díszítette az a ma is meglévő félhold és
csillag, melyet még a török tétetett fel az azelőtti templomok egyikére,
amely a török 1695-ben történt kivonulása után is a tornyon maradt.
A ványaiak csak 1733-ban döbbentek meg ezen az akkori templom reno
válásakor, de akkor sem vették le, hanem egy táblát erősítettek a lófarkat
tartó rúdra, s ezen a táblán a következő olvasható „W anna 1733” . Ezt a
csillagos félholdat, lófarkat és táblát tartó rúd ma is megtekinthető a ref.
egyház gondnoki hivatalában.
A z 1800-as évek második felében megkezdődik most már tudatos, öszszefüggő terv részeként a víz levezetése a községből és a határból.
1889-90-ben még egy nagy tó, az ún. „K erek tó” terült el a határban.
A Szederkerttől északra, majdnem a Szentgyörgyi tanyáig, nyugaton a
vasúti töltésen, keleten pedig a csordakútig terjeszkedett. Sok vízi madár
költött és tanyázott ott. Kiváló kacsázóhelynek számított. Am int Frenyó
dr.-nak a ma is élő 95 éves fia elmeséli, 9-10 éves korában öccsével együtt
apjukkal odajártak vadászni. Belegázoltak a tó szélén lévő nádasba, úgy
verték fel a madarakat, így apjuk a partról lődözte le a felröppenő kacsákat.
D e legelésztek erre vadlibák is, és annyian voltak, hogy ha Frenyó dr.
éjjel erre járt, le se szállt a kocsiról, csak ültében lőtt, célzás nélkül a feje
felett nagy zajjal vonuló szárnyas csapatba. Ilyenkor a vele kocsizó vizsla
4-5 libát, vagy kacsát szedett össze.
Sok reumás beteg fájdalmait enyhítette ennek a Kerek tónak az iszap
jával. A beteg testrészeket bekenték azzal jó vastagon, és úgy feküdtek ki
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a tűző napra. Abban az időben ugyanis csak beteg tehetett ilyesmit, hogy
a napra kifeküdjön, a most szokásos napozást egészséges embertől akkor
bolondságnak tartották.
A Berettyó vízszabályozási munkálataihoz Litzeel János mérnök rajzai
alapján 1896-ban fogtak hozzá. És az Ivánfenéki Víztársulat létrehozásá
val 1907-ben valósították meg.
A községet körülvevő kerteket 1750-ben alakították ki. A Szederker
tet (kerek szőlőt) északon, a Tókertet (hosszúkert) északkeletre, a Bánomkertet pedig keletre. A z ez évben történt megegyezéskor a Szederkert a
Tőkerészen lakóké, a Tókert pedig a négy linea mentén lakóké lett.
A z 1859. évi tagosításkor alakították ki a Pocoskertet a község déli részén,
a keleti részen pedig a Vágási-temető és a község között a Szérüskertet,
ahová a kisebb birtokosok cséplésre hordták be a gabonájukat, majd a
takarmányukat is itt tárolták.
Fényes Elek „M agyarország Helységeinek” névtárában az 1851 évben
a következőket olvashatjuk: Dévaványa mezőváros külső-Szolnok megyé
ben a Berettyó és Körös által képzett mocsarak és tavak között mintegy
elszigetelt sokaságok: utolsó postája Törökszentmiklós. Lakója 5063 ref.
és 2507 r. kat. és 200 zsidó s mindegyik felekezetnek van imaháza. - F o 
lyóvíz ugyan nincs a határban, de ezt tavak és mocsarak borítják, melyek
hallal, rákkal, csíkkal, teknősbékával és ezernyi vándormadárral szolgál
tatnak. H ogy milyen lehetett a ványai határ még a század végén is, arra
bizonyíték a „M agyar Háziasszony” című lap 1888. február 5-én Buda
pesten megjelent száma, amelyben a következőket olvashatjuk „M egfagyott
a Keresztfán. Egy szegény kéményseprő Dévaványán este indult a déva
ványai tanyákra kéményt tisztítani. A határban lévő kereszt körül a hóban
talált lábnyomok után ítélve két farkas megtámadta, mire létrája segítségé
vel a kereszt nyakára menekült s innen torkaszakadtából segítségért kiál
tott. A közeli tanyákon hallották is, de attól tartva, hogy valaki tréfát űz,
nem mentek segítségére. A szerencsétlent reggel a keresztfán megfagyva
találták” . 90 évvel ezelőtt tehát még farkasok jártak a ványai határban. Bár
ekkor már alig öt-hatszáz hold nádas volt csupán.
A régi madárvilág emlékének megőrzésére az elmúlt évben az Egyesült
Nemzetek Szövetségének (FA O ) segítségével a Réhelyi gyepen és kör
nyékén az ország egyetlen túzokrezervátumát alakították ki. A kijelölt
területet kerítéssel vették körül. A megépített költőházban kívánják a
község egyéb területeiről összegyűjtött tojásokat kikeltetni és a túzokcsi
béket majd felnevelni természetes körülmények között.
A század végén kezdődött meg a vadvizek levezetése. Ennek megtör
ténte után térhettek csak át a ványaiak a korszerűbb mezőgazdasági ter
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melésre. Így most már a régen jóformán csak állattartásra berendezkedett
gazdaságok az állattenyésztés mellett a földek megművelésére, termővé
tételére s így nemcsak az önellátást szolgáló gabona termesztésére, ha
nem feleslegek felhalmozására és az ország más részére elszállítva azok
értékesítésére is gondolhattak. Gyökeresen megváltozott a ványai határ.
Eltűntek a kint telelő pásztorok, a rétes emberek: a rákászok, csíkászok
vadászok és darvászok. A z 1860-70-es években megtörtént földbirtok
rendezése és a vadvizek levezetésével új kép bontakozott ki a ványai határ
ban. Egymás után épülni kezdtek a kisebb nagyobb tanyaházak, melyeket
a községtől való nagy távolság tett szükségessé. íg y a nyári munkák alatt
a család kint tartózkodott s nem kellett minden reggel és este 10-1$ kilo
métereket gyalog vagy kocsin megtenni amíg földjükre kiértek.
A z emberek tudása vette fel a harcot a természettel s a vadvizeket csa
tornába kényszerítette és levezette a Berettyóba és a Körösökbe, így
egyre nagyobb lett a művelhető terület, több lett a szántúvető ember.
Ekkor változik meg döntően az addig főleg állattenyésztéssel foglalkozó
mezőgazdaság, terményeket előállító földműveléssé.
A község arculata is megváltozik. A z üres telkeket beépítik, utcákat
nyitnak, eltűnnek a nádkerítések és helyükre deszka vagy léckerítés kerül.
A főbb utcákon sáros időben lefektetett gerendákon jártak. Ezek helyére
a századfordulón tégla, majd terméskő lapok kerültek.
A hatalmas távolságok megnehezítették a földek művelését, az oda való
mindennapos kigyaloglás miatt. Ezért előbb kisebb épületeket emeltek
földjeiken a tulajdonosok, részben azért, hogy oda szerszámaikat berak
hassák, másrészt rossz idő esetén oda bemehessenek. K ésőbbi évtizedek
ben a kezdeti óvóhelyek, tanyákká alakultak át, amelyeken a kisebb birto
kosok, maguknak és állataiknak, a nagyobb birtokosok pedig a maguk úri
nyári lakán kívül a földet művelő és kiszolgáló cselédség részére is télennyáron lakható épületeket emelnek. A század végétől nagyon sok kisparaszt, nemcsak nyári munkaidőben tartózkodik kint, hanem az év nagy
részét kint tölti a tanyáján. D e a módosabbak maguknak nagy házakat
építenek a községben, s csak a nyári munkaidő alatt költözködnek ki a
munka ellenőrzésére a tanyára. A z 1910-es népszámlálás a ványai határban
már 540 tanyát talál.
A z 1867-es kiegyezés után egyenesen felfelé ívelt a község élete és
arculatának kialakulása. Ebben nagy segítséget nyújtottak az ekkor meg
alakult hitelintézetek, melyek kölcsönök igénybevételét tették lehetővé.
E kölcsönöket törvényes kamatokra adták a bankok s ezzel letörölték a ré
gebben szokásban volt magánosok által nyújtott uzsorakamatra adott köl
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csönöket. A dévaványai Takarékpénztár 1883-ban alakult. 1905-ben pe
dig a szolnoki Mezőgazdasági Takarékpénztár nyitott itt fiókot.
A század végén mindkét egyház újra építi, most már téglából iskoláit,
amelyek mindegyikéhez tanítói lakás is tartozik. A példát a kisebb egyhá
zak is követik, így az 1899-ben alakult unitárius egyház 1907-ben épít is
kolát a Böjtös utcában. A z 1822-ben megalakult izraelita egyház 1866-ban
építi meg iskoláját a főtéren, mellette 1908-ban a pap lakását. Tem ploma
1848-ban épült a Köleshalmi utcában, mellé a kántor részére lakást
1908-ban építenek, s ekkor épül fel a templom előtt a kóser hús mérésére
szolgáló hentesüzlet is.
A z első tanyasi iskolát, a katolikus vallásalap Pusztaecsegen építi fel
1889-ben, tanítói lakással együtt. A jó példát követi az állam is, hogy a ta
nyavilág gyermekei megfelelő tanulási lehetőséghez jussanak, így épül
meg 1911-ben Sártón, Fudérban, Perjésen az iskola a tanítói lakással
együtt.
A zsidó és görög származású lakosoknak megjelenése Dévaványán a ke
reskedelem lendületes fejlődését vonta maga után. Ezek az emberek itt
házakat építettek, s házuk mellé üzlet- és kocsmahelyiséget is.
A község 1886-ban az 1. sz. iskola udvarán volt kocsmahelyiséget le
bontotta, s elhatározta, hogy helyette új vendéglátó helyiséget épít meg.
E zt a tervét meg is valósította úgy, hogy az iskolától nyugatra lévő telken
felhúzta az egyemeletes, abban az időben igen korszerű kávéházzal, étte
remmel, kimérő helyiséggel, nagy táncteremmel és 10 szállodai szobával
rendelkező vendéglátó épületét. A z egyház kívánságát is teljesítette a köz
ség azzal, hogy új utcát nyitott a vendéglő és iskola között, a mai Vörös
marty utat, hogy így a vendéglői vigasság ne zavarja a tanítás menetét.
A főtéren a templomtól jobbra, az újonnan épített iskolával egy magas
ságban, a piactérrel párhuzamosan, a ref. egyház 1907-ben megépíti a
korszerű 14 helyiségből álló új üzletházát, amelyet a ványai kereskedőknek
adott ki bérbe. - A másik üzletházsort, már előbb létesítette a ványai
Takarékpénztár, amikor székházát 1883 után megépítette, s hivatalát az
emeletre tette, a földszinten pedig 3 kisebb és 1 nagyobb üzlethelyiséget
létesített.
Tekintettel községünk mezőgazdasági jellegére, a kormány abból a cél
ból, hogy a gazdafiatalság az iskola elhagyása után a korszerűbb mezőgaz
dasági ismereteket elsajátítsa, 1909-ben Alsófokú Mezőgazdasági Szakis
kolát létesített és épített a T úréri tó partján, a község által adományozott
20 kat. hold területen.
A ványai Takarékpénztár építette fel 1910-ben a 900 vagonos közrak
tárt, a mai rizshántolót. Kölcsönnel segítette a Tégla és Cserépgyár m eg
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alakulását, majd segítséget nyújtott a község területének parcellázásában,
illetve annak pénzügyi lebonyolításában.
A község számára az 1840-ben épített Községháza a mindinkább szapo
rodó közügyek miatt egyre szűkebbnek bizonyult. A tisztviselők nem tud
ták a község vezetésével járó adminisztrációs teendőket nyugodt körülmé
nyek között elvégezni, sem az embereket megfelelőképpen fogadni. D e
nem is illett a régi koszos épület a rohamosan fejlődő községhez, ezért
1860-ban új községházát építenek. Ehhez már a megfelelő helységeket,
úgy a szolgai lakásokat, az istállókat, kocsiszíneket és raktárhelyiségeket,
valamint a tűzoltószertárt is megépítik.
K özben megvalósították a Dévaványa-Kisújszállás közötti vasútvona
lat 1889-ben, majd 1891-ben a Gyom a-Dévaványa-Szeghalom közötti
vonalat is. Kialakítják a földutakat, Gyom a, Szeghalom és M ezőtúr felé is.
1907-ben műút épül Dévaványa és Kisújszállás között. Ezek az ese
mények óriási lendületet adnak a község fejlődéséhez, hiszen az újonnan
épített föld-, mű- és vasúttal bekerült az ország vérkeringésébe és ezzel
együtt az ország ipari és kereskedelmi hálózatába.
N agy problémát okozott a lakosság ivívózzel való ellátása. Ezért már
igen hamar 1841-ben megfúrták a piacon az első kutat, melyet 1891-ben
felújítottak és artézi kúttá alakítottak. 1893-ban a Csermák malom mellett,
1906-ban pedig a Kossuth utcai iskola mellett fúrtak újat. Ez utóbbi igen
gyengén adta a vizet, hamar kimerült s aztán már csak vékonyan csorgadozott a víz a felszínre. A lakosság el is nevezte csepegős kútnak. Ez a név
rajta is maradt, amíg megvolt. 1907-ben a Hajós úton fúrat újabb kutat a
község. Vas K ároly malmos 1911-ben a malma mellett, a gazdák 1927-ben
a malmuk mellett, majd a község a Széles utca melletti téren az ott létesí
tett jéggyár számára furat kutat 1929-ben. A z utolsó artézi rendszerű
kutat Csillag bíró háza előtt és a Tőkerészei iskola mellett létesítik 1930ban. - Ezek a kutak évtizedekig jó ivóvízzel látták el a község lakos
ságát. Céljuknak a legutóbbi időkig, ha nem is kifogástalanul, de meg
feleltek.
A község mezőgazdasági jellegéhez híven a század végére megépül a
három gőzmalom is. Ez már az iparosodás nagymérvű előretörését jelen
tette. S valóban a kisipar gyors fejlődésnek indul. Egymás után jelennek
meg Ványán a mezőgazdasági termények betakarítására szolgáló cséplő
gépek. Sorra nyitnak üzleteket a kovácsok, lakatosok, kerékgyártók, asz
talosok, cipészek. A régi mesterségek viszont mint a szövő-fonó háziipar
és festő mesterség megszűnnek. A jól és sokat dolgozó lakosság szeret jól
élni, így nem lehet azon csodálkozni, hogy egymás után nyílnak meg a hen
tes-mészáros üzletek is, majd a ruházati, élelmiszereket és csemegéket
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árusító üzletek is, a sok kis vegyeskereskedés mellett. A z iparral tehát pár
huzamosan igen fellendült a kereskedelem is.
A piactér körül már a század elején kialakult az az üzletsor, (1908-ban
épült újjá) amelyben a mai kereskedelem is lényegében folyik.
A község 1907-ben járványkórházat épít, a Klapka utca és Szeghalmi
út sarkán, bár már megszűntek a járványos betegségek, de a község akkori
vezetői úgy gondolták, hogy egy ilyen nagy községben feltétlenül kell
lenni egy ilyen épületnek is. M ár jóval előbb, 1875-ben megépítették a
Körösladányi úton az úgynevezett Szegény-kórházat, ez megfelelt a mai
Szociális Otthonnak, hiszen itt nem betegeket helyeztek el, hanem magá
nyos öregeket, akiknek nem voltak hozzátartozói, vagy testi és szellemi
fogyatékosokat, akik magukról gondoskodni nem tudtak. A X X . század ele
jén, a posta- és távírószolgálat is megindult Dévaványán. A szolgáltatást
magánvállalkozás keretében postamester látta el.
A z iparosok 1910-ben megépítették korszerű székházukat, amely az
egész környék legszebb épülete volt. Rendeltetése nemcsak az iparosok
ügyeit intéző hivatal befogadása lett, hanem a benne létesített nagy ter
mével és mellékhelyiségeivel, s az ott engedélyezett italméréssel a község
lakosainak szórakozását is kívánta szolgálni.
A községben nem volt állatvágásra alkalmas helyiség. Ezért a község
1914-ben a Túréri tó partján olyan korszerű vágóhidat épített, amely még
a mai kívánalmaknak is megfelel. A régen megkapott piactartási jog értel
mében az árusítást évszázadokon át a község főterén végezték. A m últ
század közepén megkapott vásártartási jog értelmében, a község a vásártér
kialakítását az északi részen határozta el. Itt külön bekerített helyet léte
sített, úgy a kirakodó, mint az állatvásár részére. A z előbbi helyen nagy
deszkabódékat emeltek részben a községből, részben a más helyről jövő
vásárosok részére, ahol azok áruikat, főleg a ruhaneműeket el tudták he
lyezni, s azokat nem kellett a földre rakni. A bódé egyben, úgy az árukat,
árusokat, mint a vásárlókat, megóvta az idő viszontagságaitól. A z állat
vásártér mellett mázsáló helyiséget építettek és hivatalos helyiséget az
állatorvos és a községi tisztviselők és vásárfelügyelők részére.
D e nemcsak a közületek, hanem a magánosok is, főleg a nagyobb gaz
dák egymás után építenek, nagyon sokan téglából, most már cseréppel,
nem náddal fedett házakat maguknak. A magánházak sorából kiemelke
dett, az 1911-ben épített katolikus plébánia, amely 6 szobájával és mellékhelyiségeivel a község legnagyobb magáncélt szolgáló épülete lett. E zt
Samassa József egri bíboros érsek építette, volt osztálytársa Frhönert L a 
jos kanonok akkori ványai plébános részére.
A századfordulón kiteljesedett mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és
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kulturális fejlődés ütemét alapjában rendítette meg az 1914-ben kitört
világháború, mely nemcsak anyagi fejlődésében vetette vissza községün
ket, de véráldozatában 530 lakótársunk életét is követelte.
A háborút követő gazdasági válságból a község többé igazán soha sem
tudott magához térni. A közel 15 évig tartó gazdasági pangás sok kisipa
rost, munkást juttatott a tönk szélére. Igen sok ember vagyona, háza,
földje került árverés útján kótya-vetyére. Csak az 1930-as évek eleje ho
zott némi fellendülést a község gazdasági életében. íg y érthetően a köz
ségben már nem történtek olyan építkezések, mely arculatán változtat
hatott volna.
1925-ben a község lakossága közadakozásából emléket állított az I.
világháborúban hősi halált halt fiainak. A z emlékművet a község Főterén
állították fel, ez egy téli ruhába öltözött, puskájának csövét markába
szorító és a messzeségbe néző katonát ábrázol.
Ugyanez évben (1925) még egy nagy esemény történt a község életé
ben, mert ebben az évben gyulladt ki először a villany Dévaványán. A köz
ség lakói, persze azok, akik egyrészt a főútvonalakon laktak, másrészt
anyagi helyzetük is megengedte, búcsút vettek a petróleumlámpától.
A századfordulón a padlók helyére, így a Fő utcán, Széchenyi, Kossuth,
Hunyadi, Hajós, Árpád, Bem és Vásár utcákon lerakott termésköveket
1927-ben betonjárdára cserélték ki. A mellékutakon természetesen to
vábbra is megmaradt a terméskő járda. A község lakosainak akkori anyagi
helyzete nem engedte meg, hogy hozzá tudjon járulni a villany, vagy
járdaépítés költségeihez a mellékútvonalakon. A községnek magának pe
dig nem volt megfelelő fedezete ahhoz, hogy ezeket a létesítményeket az
egész községre ki tudta volna terjeszteni.
Ü gy a vendéglátó helyeknek, mint a lakosságnak az igénye, de a köz
egészségi követelmények is arra indították a község vezetőségét, hogy a
tél folyamán sokszor fertőzött helyekről szállított jég helyett mestersé
gesen előállított jégről gondiskodjon. Ezért 1920-ban felépítették a Jég
gyárat és megkezdték a mesterséges jég gyártását.
A községnek már a századfordulón nagy problémája volt, hogy a köz
ségben eladó, beépíthető telek nem volt. Voltak ugyan hatalmas nagy tel
kek, amelyet meg lehetett volna osztani, de az akkori viszonyok ilyen sza
bályrendelet megalkotást nem tették lehetővé. Nyugatra, Délre és Keletre
a környező kertek miatt nem tudott a község terjeszkedni. íg y csak egy
lehetőség maradt: az északra való terjeszkedés.
A telekszerzés különösen a kispénzű embereknek jelentett nagy prob
lémát. Ezért 1908-ban az akkori szolnoki alispán, Benkó Albert javasla
tára a község nagycsaládosok részére indított szociális actio keretében az
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új temető mellett 150 négyszögöles telkeket alakított ki és azon szobakonyhás házakat épített. A házakat 1909. február 10-én adták át sokgyer
mekes kubikosok részére. A z évi törlesztés összegét évi 17 pengő forintban
állapították meg, amely összeget 30 éven keresztül kellett volna fizetni.
A z első világháború után azonban 1920-ban az egész hátralékos összeget
egyszerre ki lehetett fizetni. Amint a ma is élő Laskai János Benkó út 6.
szám alatti lakos elmeséli: az édesanyja akkoriban felment Pestre, el
adott egy pár tyúkot, és annak az árából kifizette a hátralékos tartozást és
még egy öltözet ruhát is hozott részére.
A telek utáni igény 1924-ben újra erősen jelentkezett. A község mellett
lévő telkek azonban magántulajdonban voltak. Ezért a község úgy oldotta
meg a problémát, hogy a Téglagyár mellett Bogya Mihálytól vett 35 hold
földet és cserébe adott helyette Fudérban 70 holdat. A másik telket pedig,
amely Dr. Vass Albert községi orvos tulajdona volt s a Szeghalmi út mel
lett feküdt, háromszoros nagyságú földterületért cserélte el. A z így nyert
területeket felparcellázták. Bogya-telepen 400 öles nagyságú telkeket ala
kítottak ki és ingyen juttatták a háborúban érdemeket szerzetteknek, vagy
ha elhaltak, a hozzátartozóiknak.
1942-ben megalakult az Országos Nép- és Családvédelmi Alap. Ezen
a területen 600 négyszögöles telkeken ún. Oncsa-házakat épített, s azokat
nagycsaládú nincsteleneknek osztották ki. Legalább hat gyermek kellett,
hogy megkaphassák. Akiknek ennél több gyermeke volt az a vételárból
negyven százalék engedményt kapott. A telek és ház ára 6360 pengő volt.
E zt harminc év alatt egyenlő részletekben kellett volna kifizetni. A házat
nem írták át az adományozott nevére, csak használhatta és halála esetén
valamelyik gyermekének a használatába mehetett volna át. A házakat
1942. május 10-én adták át ünnepélyes keretek között. A második háború
után 1948-ban az infláció alatt ki lehetett a hátralékos árat fizetni, amelyet
egy pár kacsa árából könnyen meg tudtak tenni és most már a házakat a
benne lakók nevére írták.
A z új telepen 1950 után alakítottak ki telkeket, 300 négyszögöleseket.
6000 forint volt a vételár és azt 10 év alatt évi egyenlő részletben kellett
kifizetni.
A z így kialakított telkeken rohamosan megindult a kis családi házak
építése. És ha ma végigmegyünk az itt kialakított utcákon, nehéz elkép
zelni, hogy ott még gyermekkorunkban arattak és csépeltek.
A község területe ezekkel az újonnan beépített területekkel hatalmasan
megnőtt. Ez a nagy kiterjedés napjainkban a közművesítés során nem kis
gondot okozott. Hiszen több tíz kilométer villanyvezetéket és vízvezeték
csöveket kellett lefektetni. D e hosszú idő telt el, amíg eljutottunk a máig.
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És bizony nem hallgathatjuk el, hogy községünknek a századfordulón
látott nagyiramú fejlődése a világháborúk következtében teljesen megbé
nult. Ez a megtorpanás már soha nem tudott feloldódni. A gazdasági
stabilitás elvesztése kerékkötőjévé vált minden további erőteljes fejlődés
nek. Ü gy a magánosok, mint a hivatalos község csak a meglévők karban
tartását végezte, de újat építeni már nem tudott. A második világháború
alatt méginkább elmélyültek a gazdasági nehézségek, amelyek aztán csak
a háború után a kialakuló új társadalmi rend keretei között oldódtak fel,
s adtak úgy az egyes embernek, mint a községnek is lehetőséget arra, hogy
most már a kialakult állandó gazdasági alapokon tudjon nemcsak a mában
jól élni, de tervezni is a jövőre.

N ÉPESED ÉSI A D A T O K
A község lakosságának számszerű adataira nézve, a legrégibb időkre
vonatkozólag csak következtetni tudunk a rendelkezéseinkre álló feljegy
zésekből. íg y tudjuk, hogy Ványa 1330-1340 között pápai adóra 3 garast
fizetett. A községnek tehát papja volt. Köztudott, hogy csak olyan telepü
lésnek volt lelkésze, amely azt el is tudta tartani. Ehhez megfelelő lélek számmal kellett bírnia. íg y fel kellett tételeznünk, hogy Ványának az
1300-as esztendőkben 3-400 lakosa lehetett. A Mátyás korabeli iratok
mezővárosként említik, s a király nyilván mint népes településnek a ha
tárát járatta be és nyittatott utat számára Ecsegen keresztül 1476-ban.
1514. évi Dózsa háborújáról Márki Sándor így ír: „Június 3-án T úrig
ment a csapat és másnap június 4-én igen megszaporodott, amikor a vá
nyaiak 450-en egyesültek vele(i). Ha fel is tesszük, hogy ez a 450 ember
nem is volt mind ványai, hanem a körülötte lévő falvak lakóival szaporo
dott ennyire, mégis feltehető, hogy a sereg zömét ványaiak alkották, akkor
hacsak 200 embert számítunk is, következtethetünk arra, hogy Ványa
lakói abban az időben 1000 körül lehettek, ha csak katonának 200-an
mentek el.
1552-es évről már pozitív adatunk van, amikor is a község a megyei ira
tokban 65 portára van felvéve. Ez megfelelt 910 léleknek, abban az időben
egy porta egyötöd teleknek, ez 2 1/3 családnak az 5 léleknek felelt meg(2).
A fenti adat már a török hódoltság idejéből való, amikor már megindult
a község lakosságának állandó apadása. 1554-ben már 38 portát tartanak
számon s a község ekkor már fele részben a töröknek is fizet adót. 1564-ben
29 portára 406 lélekre akadt. Egy 1571-ből fennmaradt szolnoki szandsák
defterének adatai szerint itt akkor 93 házat tartottak nyilván és fizettek
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utána adót. Érdemes összehasonlítani a környező helységek adataival.
Szentmiklóson 102, Tiszavarsányon 100, Ványán 93, Karcagon 55, Szeg
halmon 45, Gyarmaton 44, Vésztőn 49, Püspökladányon 27, Kenderesen
53, Kisújszálláson 27, Kunhegyesen pedig 61 ház után fizettek adót.
A porták száma a megyei feljegyzések szerint állandóan változott. Így
1564-ből 29 portáról találunk feljegyzést, ami 406 léleknek felelt meg.
A következő században pedig a feljegyzések 1635-47 között csak 8 por
táról tesznek említést(3). Mégis a lélekszám több volt, mint amennyi
a 8 portának felelt volna meg, az azért lehetett, mert az elhagyott telkekre
új telepesek vándorolnak be, így szaporodott a lélekszám 56o-ra(4). E zt
bizonyítja az az 1647-ből származó feljegyzés is, amely a bevándorolt
armális nemesek számát Ványán úgy említi, hogy azok 8 forint 85 dénárt
fizettek taksának. Általában véve Ványának X V I. században 910, a X V II.
században 680 lakosa volt. A község az 1690-1700-as évek pusztulása
után leapadt 120-130 főre. A török kivonulása után ennyien laktak
Ványán. D e mégis a megyében a megmaradt 7 község között ott volt(5).
A z 1711-es évben már a község lakosságának erőteljes gyarapodását talál
juk. E z részben azért történt, mert akik Tiszabábolnára menekültek a tö
rök dúlás elől, a törökök kivonulása után visszaköltöztek, másrészt pedig
azért, mert az elpusztult telkekre idegenből vándorolnak be nemesek és
nem nemesek. A megyei nyilvántartás 1732-ben mintegy 100 nemesről
tesz említést (6), 1741. évi adólajstrom 60 nemes családot sorol fel, akik
a néptelen telkekre vándoroltak be (7). A z 1771-ben megtartott népszám
lálás már akkor itt 1430 lakost talál(8). Ettől kezdve rohamosan nő a köz
ség lakossága, hogy 10 év múlva 1781-ben megtartott népszámláláskor
már 2000 felett van a lakosság lélekszáma, azaz 10 év alatt 600-zal gyara
podott. A 2042 lakosból 2002 református, 27 római katolikus, 13 görög
katolikus (9). A község létszámával nemcsak azért történt nagy változás
az 1800-as évek elején, mert sok a születések száma, hanem azért is, mert
az addig egy vallású községbe sokan bevándorolnak. Ezek főleg katoliku
sok, ennek oka az volt, hogy a gróf Haller család itt örökölt birtokaira ide
genből telepített be jobbágyokat, akik katolikus vallásúak voltak. E z a
tömeges bevándorlás olyan méreteket öltött, hogy a földesurak szükséges
nek tartották 1793-ban a katolikus egyházat újra megalakítani. Ugyanis
1550 után a török pusztításai miatt, részben pedig mert Ványa határát a
református Ország család örökölte, megszűnt.
A z 1571-es Szolnokon felvett defter adatai a ványai házak után adó
zókról a következőkben látható.
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Horváth Orbán
Máris G yörgy
Polgár Gáspár
Burás M áté
Bodoki Gergel
Nácsa Bálint
Szabó János
Kezes Péter
Fodor András
Oladi Tamás
Fodor László
Szécsen Gáspár
Sörös János
K is János
Kardos Gáspár
Dobozi János
N agy Dienös
Farkas Simon
Botos Albert
Farkas Benedek
Vida Balázs
Erdei Péter
Sipos Albert
Mohácsi László
Hegedűs György
Hegedűs G yörgy
Igari M ihál
Csala Benedek
Váradi Sebestyén
Polgár Péter
Pipó Balázs
N agy András

Berta András
Dobozi Benedek
Török István
Józsa János
Katona Benedek
Csejti G yörgy
Cseh Ambrus
Szarka János
Csejti Ferenc
T óth Tom as
Török János
Makra István
T óth Gergel
V ig András
Szécsi János
Pipo Tomás
Csalti Márton
Teleki Mátyás
Hasnol G ál
Sós Márton
Szálos Lukács
Szijártó Kelemen
Marsi Lukács
Erdei Péter
Szabó Péter
Szalai Mátyás
Dobsai Márton
Dobsai Márton
Jó István
Fodor Lajos
Dobozi Bertalan
Szécsen Márton

Simon András
Török Benedek
Károli Antal
Teleki Benedek
Kovács Gergel
Balok Miklós
Szücs Lukács
Kelemen János
Kozm a Bernát
N agy Antal
N agy Boldizsár
Zsidó G yörgy
K u n Pál
N agy Gergel
Szarka G yörgy
T e ljás Lukács
Zsibói Márton
N agy Pál
Ács Ferenc
K u n Péter
K u n Máté
Ács Orbán
Borók Máté
Márton János
Seres Lőrinc
Barancsi János
Csontos Mátyás
Márton M ihály
Veres András
Veres Tamás
Vass István
Dékány G yörgy

1828 évről itt a feljegyzések 4828 lakosról tudnak, amelyből ref. 3611,
róm. kát. 1016, görög kat. 52(10). Nyilvánvalóan nem az 1782-ben emlí
tett nyilvántartott katolikus szaporodott fel ennyire, hanem a közben
történt bevándorlás volt az oka.
Ez az évszázad döntő jelentőségű a község életében. Ilyen mértékben
sem azelőtt, sem azután nem nőtt a lakosság létszáma. Egy évtized alatt
a valamikori szám 6-szorosára emelkedett, erről a következő adatok szá
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molnak be 1860-ban 6118, 1870-ben 7243, 1880-ban 8988, az 1900-ban
megtartott népszámlálás pedig már 12782 lelket talált, melyből reformá
tus 8519, kat. 3356, görög kát. 16, görögkeleti 24, ev. 96, unit. 113, izr.
309 fő. (11)
A fenti adatokban az a feltűnő, hogy megjelennek a községben a görög
keleti és az izraelita vallásúak is. Ez persze nem véletlen. Szorosan
összefügg azzal a ténnyel, hogy a község a földbirtokviszonyok következ
tében jobb anyagi körülmények közé kerül. Nagyobb lett az anyagi biz
tonság, ennek következtében javultak az életlehetőségek. A lakosoknak
tehát több pénzük lett, s már a kor követelményeinek megfelelően igé
nyeik is nőttek, és vásárolni is tudtak. Ezért jelennek meg a kereskedők,
melynek nagy része örmény-görög és izraelita vallás hívei közül kerültek
ki. A z unitárius vallás megjelenésének pedig egy helybeli reformátusság
keblén belül keletkezett nézeteltérés volt az oka. Ugyanis új templom
építéséhez kezdtek, és azok, akik ezzel nem értettek egyet, vagy nem akar
tak annak felépítéséhez anyagi segítséget adni, azok egyszerűen kiléptek
a református egyházból és az újonnan megalapított unitárius egyház ke
belébe léptek be(12). A z 1900-ban megtartott népszámlálás számonveszi
a lakosság foglalkozását is, amelyet többségében a földművelésben jelöl
meg, de szép számmal vannak már ekkor iparosok és kereskedők is.
A községben lévő házak száma 2 ezer, a külterületen 500 tanyaházat talál.
E z időben élte a község fénykorát. Rohamosan gyarapodott úgy ember
ben, mint az anyagi vonatkozás tekintetében is. Népszámláláskor 1910-ben
a lakosság 13 511, melyből ref. 9044, kát. 3799, görögkat. 38, görögkeleti
34, unit. 135, izr. 269, egyéb 50 fő volt(i3).
A legközelebbi népszámlálás adatai szerint a község lakossága az 1910eshez viszonyítva a községben 121 lakossal kevesebbet talált. Ennek
egyik oka a nemzet egészét alapjaiban megrázó világháborúban elesett
518 hősi halott, másrészt a születések számának a háború tartama alatti
nagyfokú csökkenése volt. A z 1915-1919 közötti években a természetes
szaporulat minusz volt, azaz fogyott a község lakosainak száma, mivel a
községben többen haltak meg, mint ahányan születtek. A háborús eszten
dők veszteségeit a következő évek pótolják. Am int a háborús évek után
békés évek következtek a községre, újra megjött az emberek életkedve és
megnőtt a születések száma is. A z eztán következő 15-20 évben keresztül
a szülések száma 400-500 között ingadozott. A következő évek folyamán
megtartott népszámláláskor már a lakosság örvendetes szaporodását lát
hatjuk. Így 1930-ban 14 6 5 5 , 1941-ben pedig már 15290 a község lakóinak
a száma. Ez volt a községben a népesség számában a csúcspont(14). Ezt
az erőteljes gyarapodást állította meg az 1939-ben kitört II. világháború.
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A z ezzel és ekkor megindult lakosságcsökkenését már sajnos újabb felemelkedés nem követte.
1945 után a Dévaványához tartozó Ecsegpusztát az új közigazgatás
leválasztotta a községről és Ecsegfalva néven új önálló község lett. Ezzel
mindjárt leapadt a község létszáma kétezerrel. Úgyhogy az 1960-ban
megtartott népszámlálás Dévaványán már csak 12704 lakost tart számon.
D e ezzel még nem szűnt meg a lakosság számának csökkenése(15). Ennek
igen sok oka volt. Egyrészt nagyon sokan nem találták meg a községünk
ben az életlehetőségeket, mert községünk mezőgazdasági település lévén
jelentős ipari létesítményt nem tudott kialakítani. Így azok, akik itt munkaalkalmat nem találtak, máshová költöztek el. Másrészt a felszabadulás adta
nagyobb tanulási lehetőségek olyan rétegek számára is megnyitotta a szel
lemi pályákra való felkészülést, majd az elhelyezkedést, akik a múltban
erre nem is gondolhattak. Í gy sok család, hogy gyermekeiket könnyebben
tudja taníttatni, városba költözött, de sokat csábított az is, hogy a falusi
környezetből kiszabaduljon, s kulturáltabb, városi környezetben élje le
életét.
Mégis azt hiszem, a népszaporulatra a legnagyobb csapást az 1960 után
feltétel nélkül engedélyezett terhességi megszakítások tették. Ez a tény
híven követhető a születési adatokból. Am íg 1960 előtt a születések száma
állandóan 300 felett volt, addig utána a felére csökkent. íg y a mindenkori
születési szám alig pótolja a halálozási veszteséget. A z, hogy mégis
30-40-es természetes szaporodást láthatunk, annak a következménye,
hogy az átlagos életkor kitolódott, az emberek tovább élnek.
A z 1970-ben megtartott népszámlálás már csak 11364 lelket talált
Dévaványán(16). E z már az 1960-ban megtartott népszámlálás adatait
tekintve, a múlthoz képest bizonyos gyarapodást jelent a lakosság számá
ban, ez örvendetes jelenségnek látszik és számításba véve az utolsó évek
adatait, azt mondhatjuk, hogy községünk a mélyponton túljutott s meg
van a remény arra, hogy a természetes szaporulás lassan emelkedni fog.
Bár még messze vagyunk az azelőtti 200-as természetes szaporodási lét
számtól (ma még 80-100 között), de mégis a 60-as években a természetes
szaporodás meredeken leesett görbéje elindult emelkedni, s minden re
mény megvan arra, hogy az elkövetkező években tovább is emelkedni fog.
Ehhez minden alapot megadnak az új kormányintézkedések, amelyek ki
terjednek a terhesgondozásra, veszélyeztetettség esetén a munkából való
felmentésre stb. Í gy lehetőség nyílik a legkedvezőbb körülmények között
lefolyó szülésre is. Alkalmat ad ez a fiatal anyáknak arra is, hogy évek után
is otthon maradhassanak s maguk gondozhassák és nevelhessék gyerme
keiket amíg az optimális 3 éves kort el nem érik, mikor is a már értelmes
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gyermek a gyermekgondozó intézményekbe felvehetővé válik. D e módot
ad ez a rendelkezés arra is, hogy a későbbi időben a gyermek betegsége
idején az anya otthon maradhasson, s a gyermekét ápolhassa. H ogy ezek
az intézkedések mennyire helyesek voltak mi sem bizonyítja jobban mint
az, hogy a rendelet megjelenése óta nőtt a terhesek száma s az elmúlt
évben a természetes szaporodás 180-ra emelkedett.
A község vezetői azzal, hogy nemcsak a férfiak számára, hanem a nők
nek is igyekeznek mennél több munkalehetőséget biztosítani s a szociális
intézmények közül elsősorban is a gyermekgondozó intézményket, így
a bölcsödét és óvodát bővíteni, a maguk tehetségéhez mérten mindent
megtesznek, hogy községünkben mihamarább valósággá váljon a kívánatos
átlagos három gyermekszám.
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155
153
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195
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169
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589

443

166
124
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560

361
402

115

536

96
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556
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536
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558
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397
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124
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375
438
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461
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96
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303
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347

506

56
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26
276
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204
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125
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391

367

24

1959

201
142

547
455

244
226

1960
1961

1922

159

503

189

1962

1923
1924
1925

127

520

303
351
314
332

188

108
129

1926
1927

117
124

529
516
516
496

407
305
284
310

122
211
232
186

1962
1964
1965
1966
1967

116
177
107
105

1928

221

563

296

1968

82

1929

154

469

297

1969

99

1930

104
115

497

197°

82

472

256
296

267
172
238

174

1971

86

188
180
179
169

123
130

471

325

1972

401

94
89

201

135

433

230
236

146
171
197

96

233

452
388

1907
1908

153

1909
1910
1911

115
135

613

351
371
337

142

586

423

1912

99
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1914

123

1915

24

1916
1917
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595
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38i
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247

1918
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253
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249

139
128

240
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203
238
200
248

145
171
193
159
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132
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127
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166

155
215
141

1948

151
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161

1949

154

366

159
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181

1951
1952

121
150

358
331
319

181

1953
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1955

126

322

168

182

146

162
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1956

145

386

148

116

1957

146

1958

141
149

347

230

1973
1974

125
129
116

95
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303
125

245

151

153

135
126

253
137

154
212
235
248
201
177
128
108
107

245

138

196

141

55

162

123

39

187
164

121
126
121

166

no

43
56

124

64

127

53
41
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129

159
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66
63
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1896

443

178

265

1936

249

159

1897

387

226

1937

240

G yerm ek

90
90

1898

361

161
166

1938

205

1899

402

169

195
233

150
129

1939

205

135

70

1900

343
344
375

150

193

1940

238

144

94

166

178

1941

200

130

70

171
184

204
254

1942

248

198

1943

155

99

50
56

185
218
193

184

1944

215

149

66

243
259

1945

140

1946

195

87
149

46

185
156

203

1947

168

145

23

195

1948

161

123

173
157

198

1949

159

146

38
13

151
181

128

23

156

25

153

17

168

136
156

155

147
130
139

8
8

1901
1902
1903
1904
1905

438
369

1906

461
452

1907

388

1908
1909
1919

351
371
337

1911

423

1912

39 i
415

1913
1915

506

180

1950

190
172

233

1951
1952

165

250
276

1916

37 i

230
208

1917

363
481

219

1953
1955

76

53

12

1956

255
317

163
108

1957

138
146

164

1958

116

no

6

367

198

169

1959

125

119

6

1920

303

145
153

137

351
314

158
198

1960

1921

138

163

1961
1962

4
4
4
4
3

1918
1919

7

141

332

182

151
150

133
134
137

1963

113

109

1924

407

215

192

1964

116

113

1925

305

171

134

284

164

120

122
119

no
11 7

12

1926

1965
1966

1927
1928

310

174

136

1967

no

106

4

296

180

116

1968

224

118

6

1929

297

180

113
138

4

256
298

1969
1970

191

1930

117
118

130

8

iii

1971
1972

124
126

112
124

12
2

1973
1974

124

122

2

115

108

7

1922
1923

1931

1932
1933
1934
1935

76

Össz.
halott

325
230

138
187
178

147

159

81

236

140

96

3°5

169

136
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AZ E G É S Z S É G Ü G Y T Ö R T É N E T E
A közegészségre utaló írásbeli emlékeink a legrégibb időkig visszame
nőleg nincsenek. Ezekre az időkre vonatkozóan csak következtetni tudunk,
s feltételezzük, hogy itt is nyilvánvalóan a közegészségügy olyan viszonyok
között állott, mint amilyenek az ország más részén uralkodtak. - A z első
bizonyos feljegyzéseket az egyházi anyakönyvekben találjuk, amelyekben
a születési és halálozási adatok mellett említés történik járványos beteg
ségekről is. A z egészen természetes, hogy az országot sújtó járványok alól
Ványa sem vonhatta ki magát.
A legelső feljegyzést a ref. egyháznak az 1748-ban bevezetett A nya
könyvében találjuk. Ilyen járványok voltak: 1753-54 között himlő, ha
sonlóképpen sok áldozatot szedett ez a betegség 1798, 1802, 1807, 1811,
1 8 1 4 , 1 8 1 9 , 1827, valamint az 1834-es években. Ez a megbetegedés annak
dacára végezte pusztítását országunkban, hogy Jener angol orvos már
1796-ban felfedezte a megbetegedés okát és kimutatta a fertőzés továbbterjedési módját is. Sőt megelőzésére védekező oltást is ajánlott. Bár a hiva
talos állam csak 1887-ben X X II. törvénycikkel rendelte el a kötelező védő
oltást, mégis már az 1880-as évek elején Mezőtúrról Mészáros Lőrinc
nevű orvosdoktor átjárt ide himlő elleni védőoltást adni. A feljegyzések
azonban azt bizonyítják, hogy törekvése nem nagy eredménnyel járt, mert
a nép nem hitt az oltásokban.
1810-es évben a torokgyík szedett sok áldozatot, 1836-ban pedig kolerá
ban haltak meg sokan. A szabadságharc évében, 1849-ben a himlő és ko
lera szedett sok áldozatot. A feljegyzések szerint 1855-ben sokan haltak
meg vörhenyben, ettől kezdve mind gyakrabban találkozunk ezzel a meg
betegedéssel. 1866-ban újra a vörheny és a torokgyík okozza sok gyermek
halálát. 1873-ban kolera, 1882-ben himlő és bélhurut szedi áldozatait.
1891. évi feljegyzésekben találkozunk először a halálokok megnevezése
között a tüdőbajjal. Ez érthető, hisz K och Róbert a betegség kórokozóját
és a betegség fertőzéses voltát csak 1882-ben fedezte fel. A fenti időtől
kezdve mind többször találkozunk ezzel a halálokkal. Maga a betegség ál
landó lakója lesz községünknek. Számszerűség tekintetében a halálokok
között első helyre kerül. Ebben a betegségben nyilvánvalóan már előbb is
sokan haltak meg, csak nem tudván az okát, fiataloknál a sorvadás, öre
geknél pedig az aggaszályban elhaltak közé sorolták be.
1895-ben sokan halnak meg kanyaróban és torokgyíkban, 1903-ban
kanyaró, 1905-ben bélhurut okozza sok gyermek halálát, majd 1906-ban a
tüdőbajt mint járványt említik meg. 1915-ben újra sok gyermek halt meg
vörhenyben.
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1896
Halálokok
Tüdőgyulladás
Hörgőcs. lob.
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermek aszály
Bélhurut
Szívbaj
Vízkór
Diftéria
Skarlát
Tífusz
Agyhártyagyulladás
Rángógörcs
Aggkór
Rák
Agyvérzés
Veselob
öngyilkosság
Szívszélhűdés
Himlő
Szülés elvér.
Baleset
Tetanusz
Egyéb
Összesen

Ffl

-

2
2
26
-

-

-

1

2
1

7

5

7

5

7
3
15

1

5

15
7
4

2
2
7

-

1897

Nő j Gy.

_
-

4

2

7

3

3

14

20

26

-

-

8
8

8

-

13

6
8
48

45

22
36

1
8
8
38

3

2
-

22
41

2
-

5

-

7

10
8
1
3

1

-

1
1

1898

Nő | Gy.

25

10

3

2
11

-

-

5

4

98

80

264

3

Fii

_
4

2

11
8

5

7

1
1
7

-

1
1
2
75

_
_

1
1
1
1
86

22
20
14
30
17
34

20
29
-

3

—
I

Fii

Nő

Gy.

Fii

1900
Fii

Nő

1091
Gy.

Fii
8
2
23

5

4

19

7

16

5

3

28
10

6

2

15
5

10

2

4

3

4

14

19

16

16

21

20

29

11

-

-

3

-

-

24

5
7

3
3

5

3

2

1

-

-

-

26
48

4

3

-

6

10

2

—
3

_
3

1

38

_
8
1

13

6

10

5

-

1

1

—

6
10

_
_
3

-

226

8
90

3

2

_
_
-

1

3

_
_

4

2

_
23

-

20

-

-

11
6

12

9

3

6

4

7

-

1
1
6

2

1

3
3

4

1
1

2

_
-

_
—
-

4

3

5

3

76

195

88

83

4

1

_
_
2
1
2
233

_
3
4

69

3

4

-

5
_
— —
_
2
81

46

—
_

3

9

2

8

8
2

—

1

6

15

4

2

47
17

21

2
10
1

1

-

20

-

_
_

3

5

_
_

5

-

4

13

_
_
-

56

4

2
-

4

-

53

12

1
28

7

3

15

20
61

5

_

15

-
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Nő | Gy.

_

22

-

5

-
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1

7

7

_
5

1
1

15

4

2

4

4

_
_
_
-

193

83

81

178

5

4

_

1
1

3

-
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Bélhurut
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Tífusz
Agyhártyagyulladás
Rángógörcs
Aggkór
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Agyvérzés
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Szívszélhűdés
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Egyéb
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12
3
17

11
1
2
10
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14

12

13

1

15

5

37

6

12
2
1
2
16

55

17
7

12
6

3

6

5

18
6

3

26
10
1
2
-

41

4

25

10
1
1
18

40

-

11

14

5

16
-

9

18
-

1
-

4

7

1
-

17

2
11
1

2
1
21

8
2
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6
1
1

43
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4

-

-

1
-

1

2
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2
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23

12
1
1
2

85
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3

4

2
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30
-

3

7

9

14

3

1

2
2
1
-

14

7

2
4

78

86

42
37
73

1
1
1
22
20
3

254

9

1
17

2
16
4
3

2
1
1
90

4

0
6
6
7
3

1
2
97
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Nő

Nő | Gy.

13
5

1905
Ffi

Fii

-

3

1904
Gy.

16

Nő

37
17
52

1
6
1
90
30

2
184

19
4

3

11

7

5

1
1

2
3

5
14

112

9

113

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

5

22
18

6
-

3

-

5

24
2
1
6
1
-

29
21
16
30
12

6
-

-

27

4

31

-

2
26
8
2
-

1
-

9

13

3
9

11
10

-

33
91

-

9

1907

Nő

41
35

82
6
15

27

7

5

18
11

54

2
1
1
14

28
-

23
9

10

7

3

5

4

7

4

3

7

3

5

-

-

2
1
2

-

2

1

94

94

203

3

1
-

3
96

93

5
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1
1
-

18
-
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Nő

Gy.
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Nő

Gy.
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Nő

Gy.

6
18
-

7

20
12
6

9

26
-

10
2
82
16
1
-

22
12

8
11
-

10
2
26
12
1
2
1
20

22
8

10
18
11
6
-

10
18
8
1
11
6

20
11
8
28
20
66
1
10
21

9

32

18
11
26
15
55

6
1

1
1
8

14

5

4

9
4

14
7

4

2

3

3

16
1
-

-

1
-

-

72

85

195

-

1913

Gy.

2
18
6
1
2
-

9

1912

Nő

7

-

1911

Ffi

3
15

1910

Gy.

14

5

30

21
57

7

5

10

-

15

15

5

6

23

7

4

5

2
16
28
1

2

1
1

3

198

5

3

1
90

5

2
4

83

12
-

-

2
1
-

-

3

3

5

18
5

64
1
1
25

7
9

24
-

4

3

3

3

1

2

-

2
69

1
86

180

7

10
2

15

13
4

1
2
11
6
19

2
1
2

91
8
2
1
4

1

2
1

3

3

84

106

5

29
16
87

2
2
1
19

3

38

-

-

14

3

7

-

3

-

2

_
1
233

6
12

2

7

1
1
3

5

1
6

99

73

Ffi | Nő

Gy.

9

10

22

2
12
-

3

15

26
10
1
1
1
-

22
32
70
1
2
1
30

5

25
-

2
2
8
6
21

5

3

-

4

-

1
2

2
2
219

2
2

2
-

78

89

17

6
5

5

45

8
3
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Tüdőgyulladás
Hörgöcs. lob
Tüdő tbc
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Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífuusz
Szívbaj
Vízkór
Szívszélhűdés
Agyvérzés
Agyhártyagyulladás
Aggkór
Rákos megbetegedés
Rángógörcs
Vesegyulladás
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Sepsis
Atónia
Hősi halott
V akbélgyulladás
Influenza
Egyéb
Összesen

Fii

1914
Nő | Gy.

5

4

-

7

18
10

2
1

-

13

7

1
12

1
10

15

13

2
1
-

2
1
2
1
2
-

5

5

75

80

7

1

3

4

20
8
6
36

24
50

4

Ffi
8
2
8
1

1915
Nő Gy.

9

19

-

-

18
6

8
-

9

23

9

15

1

1

24
20

9

9

6

4

3

3

16

18
6

2
1
203

3
3

38

8
122

Ffi

15
5

3

32

Gy.

22

6
-

11
6
1

Nő

5

1

5

Ffi

28
2

3

1
18
-

1916

9

15

8
1
2
2
1
-

22
32
70

2
5
3

1
29
35
33

1
1
-

9

4

103

276

4

3

1
8
2
16

4

20

5

4

2
2

1
2
1
1
1
90

3

1
42
no

33

8
2
-

13

-

3

15

20
11
1
1
163

16
2
11
6
4
4

1
2
67
1
8
154

1917
Nő Gy.
2
27
1

Ffi

Nő

Gy.

5

10
-

13

-

8

15

36

14

-

-

16
21
12
46
6

3

7

5

5

8

-

Nő

Gy.

9

12

15

5

4

3

13
7

5

22
2
1

29
-

1
10
2

15

2
12
1
11
8
-

4

3

4

8
108

1
2
-

1
2
1

19

3

10

-

5

7

22
8
1
2
1
2
1
-

-

93

1919

Ffi

12
27
2
2
1
-

7

1918

59

1
21
5

167

3

8

33

11
-

17
3

140

10
41

1
1
18
9

1
1
2
1
34

2
164

5

3

-

-

9

9

5

1

-

17
9

15

6

- 2

4

4

3

5

1
-

1
-

1
1
11
1
89

7

3

1
1
1
107

13
-

4
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1920
Halálok
Tüdőgyulladás
Hörgö cs. lob
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífusz
Szívbaj
Vízkór
Szívszélhűdés
Agyvérzés
Agyhártyagyulladás
Aggkór
Rákos megbetegedés
Rángógörcs
Vesegyulladás
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Sepsis
Atónia
Hősi halott
Vakbélgyulladás
Influenza
Egyéb
Összesen

Ffi

Nő

4

-

6
-

9

13

1

1

7

7

5

8
12
2
10
8
2
2
1
1
1
1

14

1
14
9

4
3

2
-

1
3

4

76

75

1921
Gy.
9

6
6
22
9
51
3

2
1
13

16
4

5

145

Nő

Gy.

Ffi

Nő

20

30
8

8
-

7
3

16
1

10
24
1
-

7

15

24
11
40

1

9

13

2

1
11
11
11
-

20
1
11
2
1
2
12
6
-

5

3

18
17

8
2
1
-

4

5

1
-

-

-

2
109

1923

1922

Ffi

34

2
11
19
3

-

6

-

89

153

4
4
3
15

13

6
2
2
1
-

Gy.

Ffi

15
6
6

12
10
1

19
15
52

2
1
1
-

2

17

1

25

3

3

2
-

4

9

4

1
2
2
8

3

4

-

-

9

9

6
80

151

9

7

12

82

9

5

21
1
16
8
-

4
5

3r

1
no

1924
Gy.

-

6
2
1
12
8
8
2

1
10
-

-

Nő

3

1
1
1
75

18
18
1

Fii

1925

Nő

Gy.

Fii

10

9

4

25
12

9

-

10
-

29

14

14

-

34

61

-

5

2

2
12
-

-

-

4

5

-

5

15

3

3

10

15

-

1
8
22

6
-

13

3

5

9

22

13

4

7

12
2
2

1
150

4

3

18
1
1
1
1
-

6
-

1
28
122

2
4

1
96

5

1
4

4

2
1
1
1

192

85

Nő
8
2
20
2
16
3
7

1
11
11
1
2
1
1
1
86

Gy.
13

6
10
33

1
46
7

17

2
2
134

1926
Haláleset
Tüdőgyulladás
Hörgő cs. lob
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífusz
Szívbaj
Vízkór
Szívszélhűdés
Agyvérzés
Agyhártyagyulladás
Aggkór
Rákos megbetegedés
Rángógörcs
Vesegyulladás
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Sepsis
Atónia
Hősi halott
Vakbélgyulladás
Influenza
Egyéb
Összesen

Ffi

Nő

1927
Gy.

Ffi

1928
Gy.

Ffi

Nő

Gy.

7

17

2

5

15

4

-1

3

_
-

5

9

-

-

5

7

13

15

5

16

10
-

3

6

-

9

7

29

7

8
2
10
23

2
-

-

4

—

7

14

2
8
11
11
-

1
2

_
1
16
-

3

3

18
1

2
6
-

7

28
3
37
3

1
-

-

5

9

1

8
1
1

15
2

21

2
-

-

3

2

35

7

5
9

1
-

2
11

-

17

17

-

14

6

5

1
3

-

1929

Nő

11
4

2

-

-

3

-

15

1
2
1
-

5

9

12
18

14

19

5

5

2

1

3

1

1
1

12

1
-

3

2

3
39

2
1
-

Ffi

1930

Nő

Gy.

Fii

-

12
1
10
-

7

_

_

2

1

8
2
12
-

9

14

1
18
-

5

_

_

3

1

9

19

6
28
3
27

1

5

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

7

20
6
2

6
-

5

16

5

15

9

-

9

_

_

_

_

1

2
5

-

3

5

9

—

2
8

-

-

5

-

1
6
-

14

17

15

9

10
-

5

7

19

3

2

-

3

1
-

1
1
-

10
1
0 2
-

-

5

7

4

-

1

-

1
-

2

-

4

—

I

4

4

91

89

1
117

6
86

-

_

3

-

9

1931

Nő

2
40
—

_

5

_

19

2
1
—
2
8
2
-

7

18
-

_

5
50
3

-

1
21

18

_

_

6

4

9

-

25

6
18

13

9

1

1
2
6
1
1
_

_

1

5

2
-

1

-

6
62

108

IOI

5

1

1

1
10
_
-

86

in

5

3

87

77

120

4

81

3
92

2
136

3

2

88

91

108

1932
Halálokok

Ffi

Tüdőgyulladás
Hörgő cs. lob
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífusz
Szívbaj
Angina
Agyvérzés
Agyhártyagyull
Aggkór
Rángógörcs
Vesebaj
Rák
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Vakbélgyulladás
Atónia
Hősi halott
Egyéb
Koraszülött
Összesen

10
2
-

1933

Nő

Gy.

9

20
6
1
27

14

-

48
-

5

Ffi

Nő

10
-

-

-

1
21
2
69
-

3

4

4

15

17

11

3

4

-

8

-

4

9

14

9

3

3

-

19

1
9

9

8
I
I

1
1

2
90

-

21
1
6
2
1
2
-

-

15

18
1
8
2
21
1

19

1
6
10
2
-

143

4

4

20
2
24
1
1

5

9

-

-

7

2
11

8
-

-

91

7

1
12
2

7

8
2

1
8
1

88

7

17

11
1
15
2

9

7

15

4

6
-

19

-

-

5

13

9

-

15

1
2
1

14
1

4

3
7

7

1
2

Gy.

11

9

3

Nő

3

11
-

1
2
1
-

Ffi

-

3

3

Gy.

9

-

3

83

1
23

8
13

2
2
1
7

1

11
2
1

2
62

2
83

7

3

5

2
80

14

6
6
1
6
2
1

1
2
-

1
-

-

57

84

3

79

4

1
1
10
1
2
198

1937

Nő

6
1
8
6
6
12
1
21

15

3

Gy.

9

-

3

Nő

3

3

7

Gy.

5

7

-

Nő

11
1
12
-

12
2

1

Ffi

Ffi

9

7

19

Gy.

1936

1935

Ffi

2

14
3

18
8

1934

3

13

1
7

1
1
-

4
36

1
2
8
-

3

1
12
2
1
1
-

19

3

4

-

78

72

5

3

68

92

3

4

3

-

3

3

91

3

10
12

36

9

10
1
-

2

-

-

3
93

1939

1938

3

3

-

-

3

11
-

5

5

-

25
1
10

-

-

16

16

-

1
16

-

2
-

16
2

6

9

14

-

1

8
1
8
1
1

6

-

18
2
12
2
1
2

1
12
-

-

2

-

3

2

-

1

-

4

-

Nő

Gy.

Tüdőgyulladás
Hörgö cslob
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífusz
Szívbaj
Angina
Agyvérzés
Agyhártyagyulladás
Aggkór
Rángógörcs
Vesebaj
Rák
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Vakbélgyulladás
Atónia
Hősi halott
Egyéb
Koraszülött
Sepsis
Epilepsia
Tetanus
Tüdőasztma
Cukorbaj
Összesen

14
2
-

6
-

16
1

10
-

6

1

13

-

6
11
8
7

2
3

4
14

Ffi j Nő
10
-

3

-

16

5

6

3

6

9

-

9

14

-

5

-

17

10
1

10
2
1
2
2

1
8
-

1

1941

Ffi

Ffi

4

1940
Nő Gy.

Gy.

Halálok

-

13

16
-

4

13

24
1
24
4

16

4

3

-

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

8
-

9

20
-

10
-

9

-

-

6

5

-

-

16
2
11
-

1
12

5

6

-

-

9

1
13

-

-

-

13

7

13

4

-

15

9

-

-

1

3

2
18
-

7

23

-

14

-

1
1
2

13

-

-

3
3

18
18
12
1

3

-

-

-

-

1
1

1

-

-

-

3

-

3

4

70

9

6
1
1
1

-

-

2

-

3

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

73

76

71

64

70

61

84

93

65

65

1

1943

Nő

-

3

1942

Fii

2

1

9

38

Ffi

Nő

Gy.

5

2
2
-

10
-

-

-

3

8
16

1
-

8

9

3

3

3

5

3
7

1
18
-

11
1
8
-

1

-

-

-

-

1

1

6

-

-

-

8
2
1
1

-

-

-

5

-

2

2

1

-

-

-

2

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

2

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

92

84

50

55

50

50

6

3

-

1

4

3

1

1944
Halálok
Tüdőgyulladás
Hörgöcs. lob
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Gyermekaszály
Bélhurut
Skarlát
Diftéria
Tífusz
Szívbaj
Angina
Agyvérzés
Agyhártyagyulladás
Aggkór
Rángógörcs
Vesebaj
Rák
Öngyilkosság
Baleset
Hashártyagyulladás
Vakbélgyulladás
Atónia
Hősi halott
Egyéb
Koraszülött
Epilepszia
Tetanusz
Tüdőasztma
Cukorbaj
Összesen

Ffi

1945

Nő

Gy.

7

5

11
-

-

10
1

8
3

9

-

10

5

-

13

3

5

2
1
1
16
1

8

1
10
-

3

11
2
11
3

1
23
12
6
13

1

Ffi | Nő

-

Ffi

2
-

13

6
-

9

1
16
2

20
8
6
12
-

15
2
17

1945

Gy.

14

1
4

5

4

1
-

1
2

3

-

-

-

-

-

2
1
1

-

-

-

-

1949

1948

1947

Nő

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

4

5

-

-

12
-

4

6
_

3

3

8
_

5

7

7

-

6
-

11
—
13

-

-

1
10
-

11

13

3

-

21
-

8
1
12
1

5

5

11
2
6
-

3

-

4

-

—

13

7

7

3

I

4

7

-

1

-

1
8
-

10
-

13

17

-

1
_

3

—

-

1

1

—
-

-

9

-

-

5

3

1

10
1

—
-

1
1

-

2

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

4

-

-

14

-

6

8

9

2

1

1

-

1
2

1

_

75

68

1

-

6

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

93

66

56

77

50

53

67

82

46

3

_
-

-

9

1

11
1
10
1
16
2
16
2
1
-

12
-

-

-

14

1
12

1

1

_

I

13

-

6
—
—

-

2

2
1

3

4

3

2
-

3

-

1

—
33

5

—
73

5

2
-

5

_

5

1
-

-

5

Gy.

_

-

1
26
1
12
2

7

1
8
-

Ffi | Nő

-

5

4

8
1

-

15

5
3

12
1
-

1

_

_

60

38

79

1

1

—
67

4

2

1
1
_
-

—
_
_
13

1950

Halálok
Tüdőgyulladás
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Bélhurut
Szívbaj
Angina
Vesebaj
Agyvérzés
Aggkor
Rángógörcs
Agyhártyagyulladás
Hashártyagyulladás
Öngyilkosság
Rák
Epileszia
Tüdőasztma
Cukorbaj
Baleset
Hősi halott
Egyéb
Ileus
Húgyvérűség
Szülési sérülés
Összesen

1951

1952
Ffi

Nő

G y.

Ffi

Nő

3
—

2
3

Fii

Nő

Gy.

Ffi

Nő

Gy.

4
-

4

3

5
-

1

3

1
10
1
2

5
3
-

6

2

-

-

2

-

-

12

12

18

1955

1954

1953

N ő | G y.

Ffi

3

6

2

2

—

3

—

2
1

—
—

-

1

20

15

6

2

2

—

—

*”

3

9

8

—

25

12

11

2

6

-

4

-

—

5

-

7

-

1

—

1
—
—

17

1

20

23

-

20

22

4
-

1

-

—

—

4
1

—

3

90

10

14
~

14
—
1

—
—

11
16

—
—
—

—

—

—

13
-

1

—

2

—

—

2

“

—

—

I

-

“

-

—

—

1

—

2
1

—

-

—

2

-

-

2

“
—
“

—

2

1
~

2

22

10

—

I

—
—

—

1

-

-

7
2

7
10

-

5
16

6
22

-

1

1

-

-

4

2

-

1

-

2

—
1

4
—

2

2
1

-

-

3

—

3

1

-

-

-

—

—

-

—

—

1

-

—

—

—

3
—

—

—

3
“

1

—

—

—

—

2

—
-

4

—

—
-

2
14

—
-

—

2

—
2

—

3

2

-

—

-

—

—

—

—

1

1
6
11
-

1

-

-

1

—

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

4

14

-

-

2

-

-

-

-

4
7
-

-

1

-

-

-

-

-

“

56

23

-

72

83

73

25

78

67

-

-

5
-

—

4
-

4

-

17
—

-

2

1

5

—
17

14
4
—

—

—

—

—

—

88

68

12

87

Gy.

5

1
—

-

8

Ffi

Nő

G y.

2
2

—

—
2
“

I
I

1

I

3

I

~

“
”

I

—

2

1

“

—

I
12

“
“
“

_

52

7

78

50

8

1956
Halálok
Tüdőgyulladás
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Bélhurut
Szívbaj
Angina
Vesebaj
Agyvérzés
Aggkor
Rángógörcs
Agyhártyagyulladás
Hashártyagyulladás
Öngyilkosság
Rák
Sepsis
Epilepsia
Tüdőasztma
Cukorbaj
Baleset
Hősi halott
Egyéb
Ileus
Húgyvérűség
Szülési sérülés
Összesen

Ffi

Nö

Ffi

Nő

8

7

3

6
1
-

14
3

3

1

2
23
-

2
2
1

7

8

-

17

-

1958

1957

Gy.

1
13
9

19

16
-

21
-

1

4

5

Ffi

Nő

Gy.

3

2
1
-

7

2

_
2

22
-

11
-

7
4

Ffi

Nő

—

_

8

9

—
_
-

_
_

2
_
_

4

5

9

22
-

2
21
-

4

1

10
-

9

-

_

2
_

1

—
8
1
25
-

1960

1959

Gy.

Gy.

__
_

1961

Ffi 1 Nő 1 Gy.
3

3

_
_
1
_

_
_

8
1
1
28
_
_

4

—

_

1
12
_

4

—
-

_
-

2
1

1
1

1

_
12
2

1
1
40
_

Ffi

Nő

Gy.

2
_
_
_

2
2
_
2

1
1
_
_

1
_
—
_
_

13

24

3

3

32

24

2
_
_
_
_
—
—
_
_
_

—

_

-

3

2

_

_

8

_

5

_
—
_
-

_

_

1
—
-

1
12
_

-

6

3
15

1
7

2
7

1
75

1
10
1
-

-

-

-

-

-

2
10

1
-

-

3

5

4

3

15
3

-

10

-

-

15

5

4

3

3

1

-

1
-

1

8

64

-

1

-

-

1

56

5

66

51

3

55

3

-

17

_

-

1

-

59

78

9

1
13

—
66

1
13

63

-

_
_

1
—
_

_
_
—

_

_

2

74

60

4

1962
Halálok
Tüdőgyulladás
Tüdő tbc
Veleszül. gyengeelm.
Bélhurut
Szívbaj
Angina
Vesebaj
Agyvérzés
Rángógörcs
Agyhártyagyulladás
Hashártyagyulladás
Öngyilkosság
Rák
Sepsis
Epilepsia
Tüdőasztma
Cukorbaj
Baleset
Hősi halott
Egyéb
Ileus
Húgyvérűség
Szülési sérülés
Összesen

1963

Ffi

Nő

Gy.

1
1

3

2

17

13

3

2
-

27

1
10
-

1
-

Ffi | Nő
2

I

18
6
1

12
2
28

_

5

1

_

1

18
2
20

I
21

-

__

1

__

__

24
11

13

-

6
17

-

5
4

-

-

_

-

-

6
8

I
8

-

-

4

-

-

-

-

—

—

—

-

_

—

—

5
1

-

-

-

-

-

4

1
8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

1

1

_

-

-

3

-

-

4

-

-

4

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

2

2

1

1
2

Gy.

-

-

19

-

1

Nö

21
2
2
26

-

1
-

Ffi I

16
1
22

-

1

1

4

21
1
21

_

4

-

-

1
-

_

1967
Gy.

5

-

3

17
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A z 1800-as évek végétől történt bejegyzések már szakszerűek, hiszen a
halál okát akkor már orvosi igazolás alapján vezették be, részben egyházi,
részben állami anyakönyvbe. A z elmúlt 70 esztendő halálozási adatainak
statisztikus ábrázolását mellékelt ábráink mutatják.
Am int nézegetjük a 70 esztendő feljegyzéseit, azokból rendkívül sok
tanulságot vonhatunk le. - Megállapíthatjuk ezekből az orvostudomány
fejlődését a halálokok és a betegségek felismeréséből. Láthatjuk az egész
ségügyi viszonyok fejlődését, a megelőzés rendkívüli jelentőségét, majd a
bevezetett védőoltások eredményét, amelyek után a régen pusztító fer
tőző betegségek egyszerűen eltűntek. A z 1920-as évektől már alig, az
1930-as évtől pedig már egyet sem találunk halálokként feljegyezve az
anyakönyvben.
A z 1800-as évek végén beírt ilyen halálokok, hogy veleszületett gyen
geség, gyermekaszály, ránggörcs, aggkór, a 30-as évek végén már eltűnik
a halál oka megnevezésből. Ez nyilvánvaló, hiszen ezek a megnevezések
csak időbeli jelzést adtak a halál idejére azt, hogy a gyermek pl. meghalt
szülés után fokozódó elesettség közepette, de az okát, amely lehetett egy
veleszületett szervi elváltozás, vagy szülési sérülés (koponyaűri vérzés),
vagy az elhúzódó szülés következtében oxigén anyagcserezavar (álhalál),
adni nem tudták. Legelőször 1936-ban tűnik el a gyermekaszály megne
vezés, az ilyen diagnózissal elkönyveltek nyilván valamilyen idülten le
zajló betegség, vagy hiányos táplálkozás, vitaminhiány, vagy rossz szo
ciális körülmények miatt gondtalan ápolás következtében haltak meg.
D e a ránggörcs is csak tüneti megjelölés, amely csak azt jelzi csupán,
hogy a gyermek akaratlagos izmaira kiterjedő görcsös állapotban halt el,
de hogy ezt az állapotot mi váltotta ki, tehát, hogy mi volt a gyermek be
tegsége, arról ez a megjelölés nem mond semmit. Ez a betegség legtöbb
ször a csecsemőkorban az úgynevezett angolkóros anyagcserezavar kap
csán lép fel, a betegség lényege a környéki idegeknek a zavar következté
ben fellépett villanyos ingerlékenysége. Ilyen csecsemőknél egy sima
hörghurut, hangrés görcsöt válthat ki, amely miatt a gyermek meg is
fulladhat. Vagy testszerte epilepsziagörcsök léphetnek fel, amely előbbutóbb a gyermek halálát okozhatták. Am ikor már felfedezték, hogy e
betegség az ún. hiánybetegség, tehát a szervezet D-vitam in hiányának a
következménye, megkezdték a csecsemőknek és a kisgyerekeknek a csuka
máj adagolást, s egyszerre megszűntek ezek a halálokok is.
A bevezetett és kötelezővé tett védőoltások után megszűntek a fertőző
betegségek. M a már ilyen fertőző betegségekkel nem is találkozunk,
halálos kimenetelűről pedig már 15 éve nem is tudunk.
A régi kimutatásokban azt látjuk, hogy amint a nyári hónapok bekö90

szöntöttek, a halálokok között rögtön megjelenik a bélhurut megnevezés.
Ez a betegség sokszor a gyermekhalálozások 50%-át tették ki. Volt olyan
esztendő, amikor az ilyen betegségben 80 gyermek halt meg. Bizonyosra
vehetjük, hogy ez nem egyszerű táplálkozási ártalom következtében fel
lépő gyomor-bélzavar volt, hanem fertőző betegség: dysenteria. D e ilyen
elnevezésekkel a halotti anyakönyvekben csak 1936-ban találkozunk.
Ezután már folyamatosan csökken az ilyen bélhurutokban elhaltaknak a
száma, mert már akkor tudva a betegség okát és terjedési módját: rész
ben meg tudták előzni, másrészt az utolsó 3 évtizedben felfedezett gyógy
szerek lehetővé tették a gyógyítását is. 20 év óta bélhurutban elhalt cse
csemőről nem történt bejegyzés. Sok gyermek és felnőtt halt meg légző
szervek hurutos megbetegedéseiben. Ezen a téren csak az antibiotiku
mok feltalálása hozott eredményt. M a már ilyen betegségben csak a le
gyengült öregek, vagy az elhanyagolt, orvosi kezelésre későn szállított
csecsemők halnak meg.
A tűdőbaj hosszú évtizedeken át, mint minden alföldi falunak, város
nak, Dévaványának is állandó vendége volt. A z 1910-30 közötti években
talán nincs is olyan család, ahol ez a betegség ne fordult volna elő. Sok
családban állandóan jelen volt,ez érthető: a beteg átadta a fertőzést az
egészséges családtagoknak is. Ebben a megbetegedésben nagy változást
hozott a 30-as évek közepén bevezetett országos intézkedés, amely nagy
számú röntgennel ellátott tüdőgondozók felállítását és több ilyen bete
gek részére létesített gyógyintézet építését rendelte el. A felállított in
tézmények csak csökkentették a betegség terjedését és hozzásegítették
a felismeréséhez, de a problémát az akkori állam kapitalista beállítottsága
és anyagi nehézségei miatt megoldani nem tudta. A teljes megoldás a felszabadulás után következett be, amikor szaporították úgy a kórházi
ágyak, mint a gondozóintézetek számát. 10 éve elrendelték az egész la
kosság évenkénti tüdőszűrő vizsgálatát. Így már a kiszűrt betegeket meg
felelő gyógyintézetekbe tudták elhelyezni, s a közben felfedezett gyógy
szerekkel meg is tudták gyógyítani, úgyhogy legtöbbjük újra beállhatott
a termelő munkába és a társadalom hasznos tagja lehetett. Am íg a régi
anyakönyvekben évenként tbc- betegségek következtében 70-80-an vesz
tették életüket, addig 1940-1950 között 7-8, 1950-1961 között 1-2, 1961től pedig ilyen betegségben elhaltat nem találtam feljegyezve a Halotti
Anyakönyvben.
A régi időben gyakori feljegyzés volt az ilyen halálok, hogy: aggkór.
N yilván ez sem helyes megjelölés, mert csak annyit mond, hogy valaki
öregkorában halt meg, de a halál okául nem jelöl meg semmit. Azért,
mert valaki öreg, az még nem ok a halálra, az élet megszűnésének mindig
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valami szervi oka van, valami olyan elváltozás, amely megbontja a
szervezet regulatióit olyannyira, hogy lehetetlenné teszi az életet. A z ilyen
halálokként való megjelölés az 1955-ös évvel teljesen megszűntek.
A halotti anyakönyvek legszomorúbb bejegyzései a két világháború
veszteségeit feltüntető adatok. A z elsőben 523, a másodikban 236 halott
bejegyzés szerepel. Esztelen és oktalan haláluk intő példaként marad
fent az utókor számára.
Másik szomorú bejegyzései az anyakönyvi lapoknak azok, amelyek az
öngyilkosságról tanúsítanak, 1921 év kivételétől minden évben találunk
feljegyezve ilyen eseteket. Évenként váltakozva hol a férfi, hol a nő több.
A z összes megtörtént eseteket nézve a férfi öngyilkosok vannak többség
ben, szám szerint 197, a nők 126 számával szemben. Érdekes volt nézni
ezeket a régi lapokat, hogy amikor egy öngyilkosság bejegyzésével talál
koztam, biztosra lehetett venni, hogy a következő napokban, de legkésőbb
egy héten belül még újabb öngyilkosságról szóló értesítést fogunk találni.
Bizonyosság ez arra, hogy ezek az önmagukkal meghasonlottak s akik
problémáik megoldására más kiutat nem találtak, már régen foglalkoznak
ezzel a gondolattal, s amikor arról hallanak, hogy valaki elkövette végzetes
tettét, rászánják magukat, hogy kövessék a példát. A közeli öngyilkosságok
között ugyanis egy-két esettől eltekintve más összefüggést nem lehetett
kimutatni.
1935-ig majd minden évben találunk bejegyzést szülés utáni elvérzés
ről, terhességi rángógörcsről, vagy gyermekágyi lázról. Am int az orvosi
ellátottság és a szülés körül segédkező bábáknak a tudás színvonala emel
kedik, ezek a halálokok egyszerre eltűntek.
A régen félelmetes fertőző betegségeket ma már hírből sem ismerik.
A z évente kötelezően végrehajtott védőoltások következményeképpen
teljesen eltűntek. Mégcsak ilyen megbetegedést sem látunk, és 1935 óta
skarlát, diftéria nem szerepel a halálokok között. A z utolsó tífusz halá
lozás 1940-ben van bejegyezve.
Öt évtized alatt teljesen átalakult a halálokok megjelölése. A sok régi,
mint veleszületett gyengeség, gyermekaszály, ránggörcs, bélhurut, agg
kór, a fertőző betegségek mind eltűntek s a 30-40-es évektől újak jöttek
helyére, mint a szívbaj, a keringési és érrendszeri megbetegedések, az
agyvérzés és a különböző daganatos megbetegedések. M a már ezek a be
tegségek teszik a halálokok zömét. Am i feltűnő és igen örvendetes, hogy
amíg 1920-ig a csecsemő- és gyermekkori halálesetek voltak többségben
a felnőttkori halálozással szemben, addig 1921-től a fiatalkorúak halálozása
állandóan csökkent. A felszabadulás óta a csecsemő- és gyermekhalálozás
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io alatt van, s ezen belül az évi 4-5 esetet számítva, a csecsemőhalálozás
5-6 ezreléket tesz ki.
A ma megszületettnek sokkal nagyobb a lehetősége arra, hogy magas
életkort ér meg, mint az ezelőtt 50-100 évvel születettnek. Nem kell
félnie a szülés körüli ártalmaktól, gyermekkori fertőző betegségektől,
táplálkozási ártalmaktól, s ha netán az élet későbbi folyamán bármilyen
hurutos, fertőző vagy egyéb betegség is támadná meg, a korszerű gyógy
szerek egész arsenálja áll ma már az orvostudomány rendelkezésére,
amely biztosítja a lehetőséget a magas kor elérésére. A valamikori $0-5$
éves átlagéletkor ma 70 évig tolódott ki. Persze ez nem jelenti azt, hogy
régen nem voltak öregemberek. Csak az átlagnak nem volt meg a hosszabb
életre a lehetősége. A régi lapokat nézegetve azt látjuk, hogy akik átvé
szelték a körülbelül 50%-os csecsemő- és gyermekkori halálozási arányt,
azok megérték az akkori 50-55 éves átlagéletkort. D e voltak olyanok is,
akik igen sokáig éltek. íg y például az 1755. évben fel van jegyezve, az
1753-55-ös halotti anyakönyvben, hogy Fóris Márton nevő ember circiter 100 éves korban halt el. 1785-ben IV . 16-án N agy János 108 éves
korban, 1795. V . 3-án pedig K u n M ihály 103 éves korában halt meg.
Ezt a magas életkort ma is csak kevesen érik el.
Ahogyan évszázadokkal előbb nem ismerték a betegségek okait,
ugyanúgy vagy még kevésbé tudtak ellene védekezni, vagy a már kifej
lődött betegséget gyógyítani. D e kik is vállalkoztak volna erre. Jól tudjuk,
hogy Dévaványán az első tanult orvos csak az 1800-as évek elején jelenik
meg, akkor is csak vendégségben, alkalmilag Mezőtúrról átjárva. Mégis
a régi századokban voltak, akik a gyógyítással foglalkoztak, igaz amit
tettek nem is volt gyógyítás, csak tüneti kezelés, esetleg lelki támogatás a
betegség elviselésére. A z eszközök és a lehetőségek is egyszerűek voltak.
A környezetükből, a természetből szedték össze azokat az eszközöket,
gyógyfüveket, amelyekből főzeteket készítettek, s azzal borogatásokat al
kalmaztak, vagy a beteggel gyógyteák formájában megitatták. Ilyen gyó
gyításokkal már az ősvallás papjai is foglalkoztak és egészen természetes,
hogy ezt a szokást a kereszténység papjai is átvették. Gyógyító tevékeny
ségük során nagy szerepet játszott a misztikus hitnek a gyógyítás szolgá
latába való állítása. A z a tudat, hogy minden jó, tehát a gyógyulás is csak
az Istentől jöhet, ezért kell vezekelni, hozzá imádkozni, és minden rossz
csak az ördögtől származhat, s ezért igyekezni kell azt a betegtől távol
tartani, elűzni.
A z már nagy eredmény volt, amikor rájöttek, hogy egyes járványos be
tegségek bizonyos területeket elkerül, vagy hogy azokat egyes területek
ről az onnan bevándorlók hurcolják be. Bár az okát, hogy hogyan és mi

93

ként keletkezik a betegség, nem ismerték, de azzal, hogy azokat a területe
ket, ahol valamilyen járvány lépett fel elkülönítették, s járványmentes te
rületeket villás parasztokkal őriztették, már jelét adták a megelőzési in
tézkedések helyességének. Füstöltek, égettek, ami szintén helyes volt a
fertőző anyagok elpusztításában, s segített a járványok elterjedésének
megakadályozásában.
A papok példáján felbuzdulva, a magánosoknál is szokássá vált a gyógyfüvek gyűjtése, amelyekből főzeteket készítettek, s azt sérülések boroga
tására, a különböző reumás betegségek, vagy gyomor-bélrendszer beteg
ségeknél ivás formájában gyógyításra használták. Később aztán egyesek,
akiknek nagyobb érzékük volt ezen füvek összeválogatásában és azok al
kalmazásában, a községen belül gyógyító emberek hírében állottak és
igaz ugyan előbb csak emberbaráti cselekedetből, később azonban már
anyagi ellenszolgáltatás fejében bocsájtották tudományukat szenvedő em
bertársaik rendelkezésére. Egy-egy szerencsés gyógyulás aztán ezeket a
gyógyító embereket olyan hírbe hozta, amikor már nekik szinte természetfeletti erőt tulajdonítottak a gyógyításban, s ezt a hitét a falunak sokan ki
használva különböző misztikus szertartások végzésével igyekeztek gyó
gyítani, s esetleg embereket, állatokat megrontani. Í gy korcsosodott el a
kezdeti természetes segítségnyújtási jószándék, a bűbájosmesterség tu
dományává. Am ikor már aztán többet ártottak a falu lakóinak, mint hasz
náltak, törvényes rendelkezés intette meg működésüket. A z ilyen viszo
nyokról tudósítanak a régi feljegyzésekben szereplő boszorkányperek.
A gyógyítói bűbájos tevékenység egyes családokban századokon át kiala
kult és öröklődött. Nemcsak a nők, de a férfiak is foglalkoztak vele. Ilyen
család volt Füzesgyarmaton D aru Sándor családja, kinek utolsó tagja még
1959-ben is élt és messze földön híres veszettség-doktor volt. Ványáról
sokan jártak hozzá. Ú gy látszik ezen a környéken régen gyakran fordult
elő veszett állatok által történt marás, s mielőtt még feltalálták volna a ve
szettség elleni szérumot, az ilyen betegeket az ezzel foglalkozó és hírnevet
szerzett egyénekhez vitték. Ezek persze nemcsak a veszettséget, hanem
más betegeket is gyógyították. Jellemző a veszett-doktorhoz való járásra,
hogy amikor Dévaványán az 1800-as évek elején letelepszik az első orvos
doktor, dr. Ruétli József, a lakosság többre becsülte nála az írni-olvasni
sem tudó Szalai nevű veszett-doktort, s maga a katolikus plébános is úgy
említi meg mint dr. Szalai M ihály, míg a doktori címet Ruétli Józseftől
megtagadja, mert az anyakönyvben a doktori cím jelzése nem szerepel.
A régi nagy hírnévre szert tett javasasszonyok közül érdemes megemlí
teni párat. Ilyen volt Kom pos Lóra, ki a község vágási részén lakott, s az
ott lévő révész lánya lehetett. Jól tudjuk, hogy akkoriban a Körös vize
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bejött teljesen a község alá, s a mostani vágási temető sarkánál volt a rév
ház, ahonnan csónakkal, tutajokkal, s úgynevezett sárhajókkal közleked
tek Nagyvárad felé a ványaiak. Abban az időben az volt a szokás, hogy a
révész jégvermet készített magának. Nyáron jó mellékkeresete volt a
jégből, amelyet különböző betegségeknél borogatások hűtésére használ
tak. A z itteni révésznek a lánya lehetett a fent nevezett Kom pos Lóra,
akit hosszú ideig Rívisz Rózi néven emlegettek. Híres gyógyítóasszony
volt Bere Trézsi néni. Messziről jártak hozzá. N agy tudományt tulajdo
nítottak neki, még a tanyákra is kijárt gyógyítani. Dinya Boris nénit meg
nagy rontó tudománya miatt tisztelték. Ezekről a rontó asszonyokról a
nép sok badar dolgot beszélt össze, különösen a fiatalok a nem viszonzott
szerelmek valóra váltása érdekében nem sajnálták az anyagi áldozatot
sem. Ezt a hitet a nagyhírű javasasszonyok ki is használták anyagi helyze
tük megjavítására. A katolikus plébánia 1824 évi História Domusában a
következő bejegyzést találjuk „Bakós Terézia régtől fogva betegeskedett
és sínylődött annyira, hogy nyavajáinak súlyát majdnem elviselhetetlen
nek lenni kiálltotta gyakorta, és annak megkönnyebbítési módját min
denki aki hozzá ment tudakozta; a többek közt Peszeki Magdolna öreg
Lovász Albertnek a felesége, mint atyafi látogatására menvén néki rimánkodott, hogy cinóberrel füstölje meg őtet, mert azt hallotta felőle, hogy
annak füstje használt volna mind egyebeknek, akik olyan nyavajában vol
tak mint ő. M ely rimánkodásra egy idő múlva meg-megfüstölte. M ivel
ezen füstölések foganatosítását nemcsak a beteg, más odagyűlt asszonyok
is előtte vitatták nem tudván azt, hogy megnevezett cinóberrel való füs
tölés avagy gyógyítás meg van tiltva; és az illető ismert ámbár a templom
előtt kihirdetett légyen a cinóberrel füstölésnek tilalma, mindazon által
magam tapasztalom, hogy az asszonyok közül sokan semmit nem tudnak,
melynek az az oka, hogy midőn Vasárnap vagy ünnepen az Isteni szol
gálat után valami kihirdettetik a nótárius által azt csak a férfiak hallgatják
az asszonyok nem mivel haza mennek. M ivel akarattyán kívül ártatlanul
keveredett a gyógyításban kérem alázatosan nagyságos kancellárius urat
méltóztasson az ügyet tekintetbe venni s az ő kiszabadítását megeszközöl
tetni, mivel Bakos Terézia halála nem a füstölés következtében követke
zett be. DVánya 1824. okt. 20-án Hangonyi Imre plébános.”
A képzett orvosok megjelenése előtti világban tehát a régi egymáson
való segítségnyújtás eltorzult és súlyos babonáknak adott helyet. T öbb
lett a betegek körüli hókusz-pókusz, mint a természetes gyógymódok
igénybevétele. A z alkalmazott gyógymódokat át- és átszőtte a vallásos szo
kások alkalmazása. A z imádkozást, a ráolvasást nagyon gyakran alkalmaz
ták, imádkoztak félős gyerekre, betegségre, mindenre. A kenőasszony

95

masszíroz kámforos olajjal, szesszel, repiilőzsírral. A kenőcsöknek hang
zatos neveket adtak: szúnyogzsír, majomzsír, medvezsír, nyúlháj. D e az
utóbbit kivéve mindnek az alapanyaga a disznózsír volt. Vérzés elállítá
sára használták a pókhálót, falról kapart meszet és sós hagymát. A darázs
csípést pálinkával kenik, daganatra, szemfájásra vereshagymát adnak, de
ez gyomorfájásra is jó volt. Hideglelés ellen paprikás-pálinka volt a leg
jobb ital, de ittak erre a célra reszelt tormára öntött vörös bort is. F og
fájás ellen sok mindent dugtak a fájós fogba, pl. tömény szekfűolajat,
vagy kutyaszőrt kötöttek rá. Fülfájás ellen a fülfű levelét kötötték a fülre,
amely növény nádtetőkön bőven termett. Köhögés ellen búzavirág vagy
főtt kukoricalevél, vagy mézestormát, keserű pemetefüvet, útifüvet, vagy
cickafarkkóró és napraforgómagból készített teát itattak. Mellfájásnál,
torokgyíknál, petróleum, vagy avas szalonna volt ajánlatos, hasfájásnál
herbateát, forralt bort, vagy szentjános kenyeret adtak. Sömör ellen
pipaszutyok, ótvarra tejfel, kelés elmulasztására lenmagliszt, csúz ellen
szénamurva, a seb mosására pedig papsajtfőzet volt a legjobb.
A z 1700-as években már Európa-szerte megindult az orvosképzés, s a
nagyobb városokban, így elsősorban a megyeszékhelyeken tanult orvosok
veszik kezükbe az egészségügy irányítását. Ennek szükségességét a leg
főbb vezetés is belátta és Mária Terézia 1752-ben rendeletet adott ki,
hogy a megyeszékhelyekre orvosokat nevezzenek ki. E zt a rendeletet
azonban csak késve hajtották végre, úgyhogy 1768-ban a Helytartótanács
újra elrendeli és szigorúan követeli a tanult orvosok kinevezését.
A z emberek életében talán legősibb segítségnyújtás az új élet megszüle
tésével volt kapcsolatos. Előbb biztosan a családtagok, szomszédok, majd
később olyan ügyesebb asszonyok vállalkoztak erre a tevékenységre,
akiknek volt ehhez bátorságuk és érzékük is. Sok idő múltán az önkéntes
segítségnyújtás mesterséggé alakult át, és most már nem is volt ingyenes,
hanem a segítkezők munkájukért kértek és kaptak is ellenértéket. Így
alakultak ki az önkéntes és tanulatlan bábák seregei. A z 1700-as évek vé
gén azután már ezeket a szülésnél segítkező asszonyokat tanodákban
kezdték tanítani, amely intézmények rendszeresen a megyei vagy városi
kórházzal voltak kapcsolatban. Kiképzésüket törvény szabályozta, s a si
keres tanfolyam elvégzéséről oklevelet kaptak. Kivonat a bábák törvényé
ből : A bábák féljék az Istent, legyenek jó bizonyosságú asszonyok, nem
valami megjegyeztetett személyek ti. boszorkányok, varázslók, kerítők,
részegesek. A megkeresztelendő gyermek iránt, idején hírt adjanak a pré
dikátornak. Ha a kántorgyermekek a keresztségnek alkalmatosságával
istenes énekléssel a gazdát és vendégeket meg akarják tisztelni, a bábák
maguk előtt bebocsájtsák mielőtt a maguk salláriumát kikérnék, mert el
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sőbb az Isteni szolgálat az embereknél.” (Szolnok vármegye története.
Seffsik.) 1902-ben a bábák oktatásához már könyv jelenik meg. 1908-ban
törvény írja elő minden 1000 alatti községben 1, 1200 feletti lakosnál pe
dig több bábát kötelesek tartani. Í gy tehát a régi javasasszonyokat előbb
a tudatlan, majd a tanult bábák váltották fel.
Orvosi értelemben vett gyógyítás akkor jelenik meg Ványán, amikor
Mészáros Lőrinc személyében orvos jár néha Mezőtúrról, himlő ellen
védőoltani. Ilyen alkalmakkor természetesen meghallgatja a panaszaikkal
hozzá forduló betegeket is. Valamivel később, Dr. Ruétli József, később
Dr. Bigelmann Adolf, majd 1860-tól Gesztner dr. telepszik meg magán
orvosként községünkben és folytat évtizedeken át magángyakorlatot.
A z 1872-73 évi kolerajárvány döbbentette rá a község vezetőit, hogy
hatósági orvos nélkül egy ilyen járvány leküzdése, nem is szólva a meg
előzésről, rendkívüli akadályokba ütközik. Ezért határozta el, a község
vezetősége az állandó kinevezett hatósági orvosi állás megszervezését.
Ezt a tervét meg is valósította, az újonnan megszervezett állásra 1875-ben
dr. Bakó Pétert nevezte ki.
Pár év alatt azonban kiderült, hogy egy ilyen nagyságú mezőváros
egészségügyi feladatainak ellátására egy orvos kevés. Hiszen dr. Bakónak
nemcsak a hatósági orvosi feladatokat kellett ellátni, hanem gyógyítani
kellett a szegény betegeket éppúgy, mint a jómódú fizető betegeket. D e a
község határában lévő nem kevés számú uradalomnak az egészségügyi fe
ladatait is ő látta el.
Ezért a mezőváros 1886-ban megszervezte a második számú községi
orvosi állást is.
Erre D r. Frenyó Pált nevezték ki, a több jelentkező közül. Ő t már is
merték, mert az 1872-73-as kolerajárvány ideje alatt, mint szigorló or
vos, koleraorvosnak volt kirendelve a községbe. Később pedig 1878-ban
fél évig az öreg Gesztner doktort segítette ki.
A z újonnan kinevezett második községi orvos feladata lett a hivatalosan
szegényeknek nyilvánítottak kezelése, a hetipiacokon, a boltokban áruk,
élelmiszerek vizsgálata, a hentes, mészáros, borbély, stb. mesterek műkö
désének közegészségügyi szempontból való ellenőrzése, a halottkémle
lés, a gyermekek himlőoltása, s végül a hatósági boncolások, s az ezzel
kapcsolatos törvényszéki szakértői vélemények szerkesztése.
A z orvosi vizsgálatért a módos betegek 30-40 krajcárt fizettek a rende
lőben, a lakáson történt vizsgálatért pedig 10 krajcárral többet.
Ványa ebben az időben igen szánalmas körülmények között élt és el
maradt a világtól. A községet a környezete és az ország többi részével
nem kötötte össze korszerű út. Jellemzőül elmondhatjuk, hogy a mező
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város a szélmalmok korát élte még, volt ugyan egy ún. szárazmalma is
1888-ban, amelynek teljesítménye az alkalmazott lóerővel állott arányban.
(T i. az óriás fogaskerék küllőjébe hány lovat fogtak be.) Ez a szélmalom
jelentette a korszerűséget, amely a mai kötöde udvarán helyezkedett el.
Egészségtelen lakások, görbe utcák, zugok, esős időben a sár és a nagy
összevisszaság jellemezte abban az időben Ványát. V olt ugyan a község
ben itt-ott padló lefektetve az utcákban, hogy sáros időben azon járjanak,
inkább mellette jártak, minthogy arról lecsússzanak. Közvilágítás nem
volt, de minek is, hiszen a kocsmázóktól eltekintve senki sem mozdult ki
otthonról, ha pedig valaki kimenni kényszerült, meggyújtotta a hordoz
ható gyertyalámpást és azzal kelt útnak.
A z 1900-as év táján mégis látható volt egy-egy utcai lámpa, amit egyes
háztulajdonosok állítottak fel a házuk elé, de annak karbantartásáról és a
petróleumról a község gondoskodott.
A házak fala vályogból készült, téglából csak a templom és a városháza
épült. A téglát messziről szállították ide, így igen drága volt. A vályogot
helyben vetették, s ebből sok szegény ember élt meg. Cseréptető is csak
néhány módos gazda házát fedte, a városházán kívül. Sok helyen zsindely
tetőt lehetett látni, toldott-foltozott állapotban, de azok helyébe is csak
hamar nád került. Ez az anyag olcsó volt, mert helyben termett meg, s
nagy előnye volt, hogy egyenletes hőmérsékletet tartott, s gabona táro
lására és füstölt élelmiszerek eltartására a padlás igen alkalmas volt. K ár,
hogy könnyen tüzet fogott, ezért tiltották meg később a házak náddal való
fedését. A házak helyiségei nem volt kipadlózva. E zt a luxust csak kevesen
engedték meg maguknak, a szobákat hetenként mázolták, s a mázolólébe
ló vagy tehéntrágyát tettek. Ez kiváló táptalaja lett mindenféle bogarak
nak. A z iskola padlója tégla volt, teteje nád. A tanévet azzal kezdték,
hogy a tégláról lekaparták a sarat, de aztán hagyták egész év végéig vas
tagodni, mert így nem volt olyan hideg a padlózat.
E l lehet mondani, hogy egészséges lakás kevés volt a községben. L eg 
többen alacsony falú kis ablakú, földes házakban laktak. A z alacsony szoba
jobban tartotta a meleget télen, és székre sem kellett állni, hogy levegyék a
mestergerendára dugott gyógyfüveket, élelmiszereket, vagy az egyetlen
könyvet, a kalendáriumot. A kis ablakon nem szökhetett ki a meleg, ki
vált, ha ugyan a nagyon szegényeknél szokás volt, télire beragasztották.
Akadt egy-két fölbe süllyesztett házikó is, amibe három-négy lépcsőn
lehetett lemenni. Sőt volt olyan ház is, amelynek egyetlen helyiségében
laktak főztek és aludtak is az odavalók. A régimódi nyílt tűzhely pa
razsánál melegedett az öregje, s bizony nagy teleken nagyon meggondol
ták azt is, hogy a hidegbe kimenjenek a szemétdomb mellé dolgukat el
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végezni. Ebben az időben még ugyanis igen ritka volt, a külön készített
földbe süllyesztett és a gödör felett házikóval ellátott árnyékszék.
A z egészségtelen lakás, az árnyékszékek befedetlen gödrei, a jó ivóvíz
hiánya nagy fertőzési lehetőséget hordott magával. A legtöbb ásott kút
vize ihatatlan volt. D e a jóvizű kutak sem voltak befedve, s ezért vizük
hamar befertőződött, különösen járványos időszakban. Ilyenkor azzal
védekeztek, hogy fogyasztás előtt a vizet felforralták. A z iskolában is fe
detlen dézsában állt az ivóvíz, a gyermekek pedig egy madzagon lógó,
közösen használt bögréből ittak. Ilyen állapotok között nehezen lehetett
megszüntetni a járványos betegségeket.
A községet körülvevő nagy vizek nemcsak náddal, sással, csíkkal, hallal
szolgáltak, s így nem voltak minden haszon nélkül valók, de ideális te
nyésztőhelyeivé váltak a maláriát okozó szúnyogoknak. Abban az időben
a gyógyszertárak egy-két hét alatt több kinint mértek ki orvosi rendel
vényre, mint a belvizek lecsapolása után következő sok esztendőkben.
A z 1877-től 1900 közötti esztendőkben alakult ki a rendszeres orvoshoz
való járás, bár ebben az időben még erősen élt az emberekben a hit, amely
nek értelmében jobban bíztak a régi öregekben, javasasszonyokban, bá
bákban, azok főztjeiben, és minden hókusz-pókuszaiban.
N em minden hideglelős ment azonban orvoshoz, mint ahogy a „szá
razbetegségben” lévők sem keresték hamar az orvosi segítséget. Megszok
ták, hogy ez az élet rendje, és halogatták az orvoshoz menést, de egy-egy
betegség miatt sem szívesen keresték a rendelőket, egyrészt mert az
orvosság drága volt, másrészt meg úgy gondolták, majd csak elmúlik a
baj magától, a gyermek meg majd kinövi. N o meg mint már említettük,
a szomszédasszony is adhatott jó tanácsot, magaszedte füvet néhány to
jásért, sőt ha kellett ráolvasással és mindenféle bűbájossággal igyekezett a
betegből a bajt kiűzni. D e a hetipiacokon is beszerezhették a házi patika
részére a szükséges gyógyfüveket, (pemetefű, szikfű, izsópfű).
A nagy betegekhez mégis orvost hívtak, mert ha orvos nélkül halt meg
valaki, úgy a hozzátartozókat megbüntették. A javasasszonyokon kívül
még a bábák is adtak jótanácsokat. M int már említettük, bábaképző in
tézet ebben az időben még nem volt. A bábák valamelyik kórházban ta
nultak 4-5 hétig, azután a megyei főorvostól kaptak jogosítványt, az abban
megjelölt községben való működésre. Ennek feltétele volt, hogy a bába az
elemi iskolát végezze el. Ezek voltak az ún. cédulás bábák. Jóindulatú ba
bonájukkal sok bosszúságot szereztek az orvosoknak.
A borbélyok nem inkább az érvágással, hanem a foghúzással okoztak
sok kellemetlenséget. Középkori kínzóeszközökre emlékeztető, a fogak
körül kapcsolt kulccsal csavarták ki az áldozatok fogát, sokszor az állka
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pocs egy darabjával együtt. (Ebben az időben kovácsok már nem húztak
fogat). Igen sok volt a szegény beteg, akik részére a községi orvosok in
gyenrendelést tartottak, s a gyógyszert is ingyen kapták.
Abban az időben még nem volt orvosi továbbképzés és Frenyó dr. az
„O rvosi Hetilap” -ból igyekezett lépést tartani a haladó tudománnyal.
M indig nagyon szerette a gyermekeket és így érthető, hogy a gyermekbetegségek problémáival foglalkozott a legtöbbet.
A gyermekhalálozásra vonatkozó adatokat évekig gyűjtögette: életkor,
fejlettség, nem, halálozás oka, (számba vette a jelentősebb, a betegségek
lefolyását irányító tényezőket, pl. táplálkozás, lakás, szoc. viszonyok, stb.).
Mindezeket nagyméretű grafikonon ábrázolta, s magyarázattal látta el.
Munkájával az 1896. évi ezredévi jubileumi kiállításra készült el. Felküldte
Budapestre, ott kiállították, s Frenyó doktort dicsérő oklevéllel és bronz
éremmel tüntették ki. Bár az elismerés jólesett neki, de nem ez volt a
szándéka, hanem hogy az illetékesek figyelmét felhívja az alföldi gyermek
halálozás feltűnő méreteire, s igyekezett a probléma megoldására irány
elveket adni, amelyeket a lakosság élelmezés-, lakás-, hygiéniás és általában
minden szociális viszonyainak a megváltoztatásával, ill. emelésével gon
dolt elérni.
Frenyó doktor mintája volt az igazi, népével együtt érző, felemelkedését
elősegítő orvosoknak. Nemcsak orvosi munkáját látta el lelkiismeretesen,
hanem részt vállalt a község minden megmozdulásában. Sürgette a gaz
dasági iskolánál a faiskola létesítését, az utcák fásítását, a nép szórakozá
sát szolgáló sétatér kijelölését, fákkal bokrokkal való beültetését.
Magára vállalta, hogy társadalmi munkában ellenőrzi az így beindított
faiskola beosztását, telepítését, továbbfejlesztését és kezelését. Ő ismertette
meg a ványaiakkal a paradicsomot, mutatott példát annak termesztésére.
A z országban időrendben elsők között alapította meg a Ványai Méhész
Egyesületet. A tagokat a régi vágású méhészekből és újoncokból verbu
válta össze. A Bánomkertben közös méhest rendeztek be, annak kezelője
Dómján István lett. Munkássága elismeréséül az Országos Méhész Egye
sület választmányi tagjává választotta.
Sokoldalú érdeklődése révén ismerte meg a régészeti kutatásokat és az
antropológiát, így került barátságba az Európa-hírű Török Aurél profeszszorral, aki a környéken végzett ásatások kapcsán kikerült csontleletek ér
tékelésére jött Ványára. A 6-os számú őrháznál lévő domb átvágásánál a
vasútépítés kapcsán, a Pocos és Tókert alján majd a református templom
alapozásánál előkerült régi csontmaradványok nagy része ily réven került
később a Nem zeti M úzeumba, és később Török Aurél antropológiai in
tézetébe. M a is ott vannak egy ládába becsomagolva. A századfordulón
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itt járt Herman Ottó természettudós, s Frenyó doktorral együtt az ún.
„Csörsz árkát” kutatták Ványa határában kis Köleshalom határában, de
az ott levő mélyedés valószínű eredetét és okát csak költséges ásatásokkal
lehetett volna megállapítani, s így ezek a kísérletek abbamaradtak.
Frenyó doktor minden orvosi és elébb felsorolt elfoglaltsága miatt nagy
szeretettel vett részt a község kulturális életében is. Ő ismertette meg és
szerettette meg a ványiakkal a műkedvelő előadást. A nőegyletben, a vö
röskeresztben, az iparos olvasókörben, az iskolákban és a kaszinókban
tartott ismeretterjesztő előadásai élményszámba mentek. Időt szakított
arra is, hogy Kremán kántorral együtt műkedvelő zenekart alakítson, s
abban tevőlegesen részt vegyen.
A két hatósági orvos kinevezése után tehát már a meghozott törvények
értelmében irányították az egészségügyet, a megelőzést és a gyógyítást
egyaránt. Ettől kezdve már amint ez az anyakönyvekben is fel van je
gyezve, orvos állapította meg a halál okát. Előnyök jártak tehát az orvo
soknak, de bizonyos vetélkedés is alakult ki, a magángyakorlat megszerzése
után. A század végén még az orvosoknak a már fentebb említett Szalai
M ihály veszett-doktorral is meg kellett küzdeniük, akinek családja révén
hatalmasan kialakult magángyakorlata volt. D e mint már említettük, bizo
nyos értelemben konkurrenciát jelentettek a kinevezett, s most már okleveles
szülésznők is, akiknek tanácsait különösen az asszonyok jobban meg
fogadták, mint az orvosét.
Ezen áldatlan állapotokon csak a közben megjelent tiltó rendelkezések
változtattak, amely a gyógyítást és betegfogadást akár tanácsadás céljából
is megtiltották a nem orvosoknál, és az ilyen cselekedetet kuruzslásnak
ítélve, szigorúan megbüntették.
1914-ben már nemcsak a két községi orvos, dr. Bakó Péter és Frenyó
Pál működött a községben, hanem rajtuk kívül más hivatalos állást be
nem töltő magángyakorlatot folytató orvosok is letelepedtek. Ez időtől
kezdve Ványa orvosi ellátottsága kifogástalan. A z itt letelepedő orvosok
számát és életlehetőségüket növelte a közben megalakult különböző Be
tegbiztosító Intézetek által meghirdetett orvosi állások (vasút, O T I,
Otba, Cserba, stb.).
A z 1930-as években nagy egészségügyi forradalom alakult ki az ország
ban, amely céljául a betegség megelőzését tűzte ki. Kialakult országosan a
Zöldkereszt szolgálat, amelynek keretében, gyermekek, terhes nők gon
dozásán kívül általános tanácsadást is nyújtott a rendelésen megjelentek
nek. Ez az intézmény két védőnővel 1929-ban alakult meg Dévaványán.
A Vöröskeresztes Egyesület az akkori háborús viszonyok miatt, főleg a
hadbavonultak hozzátartozóinak a gondozását vállalta magára és a gyűj
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téseivel összegyűjtött pénzzel a harctéren harcolókat igyekezett meleg ru
hával ellátni. Persze adottsága korlátozott volt, hiszen az Egyesület állami
támogatást nem kapott, így bevételük csak a könyöradományokból és a jó
tékonysági előadások bevételeiből származott. N agy eredményt már csak
azért sem érhetett el, mert tagságát a község vezető rétegeinek soraiból
szedték össze, s így az egyesületnek tömegbázisa nem volt. íg y a jó szán
dékkal alapított egyesület tevékenysége csökevényes maradt s valódi célját
csak a felszabadulás után tudta teljesíteni.
A két világháború között az óriási határral rendelkező község bár azt
mondhatnánk, hogy orvosokkal bőven el volt látva, mégis az egészség
ügy szolgálata nem volt kifogástalan. A nagy problémát az óriási tanya
világ lakói adták, akiknek orvoshoz, netán kórházba juttatása is igen
nagy gond volt. N agy veszéllyel járt a tanyánlakás különösen az asszo
nyokra. Hiszen terhességüket a tanyán viselték ki, s sokszor még a bába
biztosítása is nehéz volt, hiszen órák kellettek ahhoz, hogy a tanyáról be
jöjjenek a községbe, s onnan bábát, vagy ha a szükség úgy kívánta orvost
vigyenek ki. Ezért határozott úgy az egészségügyi kormányzat, hogy a
községben szülőotthon építésére ad engedélyt. E zt az épületet a község a
második világháború alatt az 1944-es évben fel is építette, de befejezését
már csak a háború után, 1946-ban sikerült megvalósítani. A z épületben
szülőszobát rendeztek be rendelővel, s két gyermekágyas szobát hat fekvő
hellyel. Ebben az épületben helyezték el a védőnői rendelést és lakást is.
A szülőotthon létesítését nemcsak az évenkénti 300-400-as szülésszám
indokolta, hanem a község határában szétszórt tanyavilágban élő lakosság
szegényes anyagi körülményei is. A zsúfoltan lakó embereknél a szülés
számára a hely biztosítása is nagy probléma volt. Sokszor még egy jó le
pedő sem volt a háznál, amit a vajúdó alá tudtak volna teríteni. Arról
nem is szólva, hogy egy esetleges orvosi segítség szükségessége újabb ki
adásokba sodorta az amúgy is szűkösködő családot. A nagy tanyavilágban
egyedül, s sokszor még bába segítsége nélkül lezajló szülés következtében
minden éveben pár asszony fizetett életével azokért az áldatlan körülmé
nyekért, amiben az akkori emberek éltek. - A szülőotthon létesítése lehe
tőséget adott arra, hogy a nők már a szülés előtt befeküdhettek az inté
zetbe és ott várhatták meg a szülést. A szülések bábái segítséggel, orvosi
felügyelet alatt zajlottak le, amennyiben a kórházba szállítás szükségessége
előállott, azt innen a községből mentővel vagy más jármű igénybevételé
vel teljesíteni tudták. H ogy ez a szülőotthon mit jelentett Dévaványán, el
kell mondanom. Fennállása alatt egyetlen asszony sem halt meg, sőt egyet
len asszonyt sem kellett a szülés után fellépő lázas állapot miatt kórházba
szállítani.
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A szülő nőket ebben az időben már állandó ellenőrzés alatt tartották, de
bármilyen tökéletes is a szülés előtti terhesgondozás, az azt követő szülés
lefolyását az esetek nagy többségében nem tudja. Hiszen bármennyire
kiterjedt is a gondoskodás a tanácsadáson, a szülést mint folyamatot
előre megjósolni csak megközelítőleg lehet. A legnormálisabb körülmé
nyek között kiviselt terhesség sem garancia arra, hogy a szülés szövőd
ménymentesen fog lezajlani. A szülési rendellenesség 8o%-a szülés köz
ben jön létre. Ennek figyelembevételével csak helyeselni lehet az egész
ségügyi kormányzat elgondolását, amely azon igyekszik, hogy a szülőket
olyan intézménybe juttassa, hogy bármilyen szövődmény keletkezett szü
lés közben, azt ott helyben meg tudják oldani. Ezért nincs létjogosultsága
a kis szülőotthonoknak még akkor sem, ha azt jól képzett, megfelelő tu
dású orvos vezeti. A z ilyen szülőotthon csak lehetetlen helyzetet teremt,
mert az orvos kénytelen tehetetlenül nézni a vajúdót, nem állván meg
felelő tárgyi adottság (műtő, felszerelés), de személyi segítség lehetősége
sem (megfelelő aszisztencia). íg y nem tud mást tenni, mint a beteget
tovább küldi kórházba. M i sajnáljuk, hogy a ványai szülőotthont a fenti
elgondolások miatt megszüntették, inkább azt szerettük volna, ha az
egészségügyi kormányzat nagyobbítja az intézményt és biztosította volna
a korszerű feltételeket az intézmény működéséhez.
A megszüntetett szülőotthon helyén községünk vezetősége központi
orvosi rendelőt rendezett be. Ebben van 4 orvos számára rendelő, fog
orvosi rendelő, és itt kaptak helyet a tanácsadást szolgáló helyiségek is.
Van ezenkívül a rendelőben a tisztálkodás céljaira fürdőszoba és egy kis
laboratórium és a nődolgozók számára öltözőhelyiség is. A rendelő fel
szerelése korszerű, kifogástalan.
A z orvosok mellett házi betegápolónők, védőnők és asszisztensnők mű
ködnek. A betegellátás így mindenben megfelel a korszerű követelmé
nyeknek. A z egészségügyi dolgozók összehangolt munkájának eredménye,
hogy a község közegészségügyi helyzete szilárd alapokon nyugszik.
A hhoz azonban, hogy a község lakóinak jó közegészségügyi érzésük
legyen, nem elégséges csupán a megfelelő és jó orvosi ellátás, ehhez még
az is kell, hogy az emberek egészséges körülmények között éljenek, lak
janak, dolgozzanak és szórakozzanak. Ehhez legfontosabb tényező a jó
ivóvízzel való ellátás. Erről már a község régi vezetői is igyekeztek gon
doskodni, amikor megfúratták a község különböző helyein az artézi kutakat.
Ezek azonban az 1950-es évekre elöregedtek, a vízhiány égető szükségén
segített a Községi Tanács, amikor létrehozta a Vízműtársulatot és a köz
ségben 5 törpevízművet létesített. M a már minden utcában, sőt a házak
nagy részében bent van a jó ivóvíz.
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A századfordulón, amikor a vízszabályozási munkák elkészültek a ha
tárban, a községen belül is igyekeztek a csapadékvizet elvezetni. A z uta
kat árkokkal vették kötül, de sajnos ez csak tökéletlenül tudja megoldani
a víz elvezetését, mert a község területének alacsony fekvése miatt nem
lehetséges a víz tökéletes levezetése a környező csatornahálózatba, ezen
csak majd egy, a községben létesítendő szennyvízlevezető hálózat fog se
gíteni, amelynek építési terve megvan ugyan a községi tanácsnak, de korlá
tolt anyagi lehetősége miatt csak a távoli jövőben valósítható meg. Addig
is a meglévő árokrendszerek karbantartásával és tisztításával igyekeznek a
vizet az úttestről levezetni, az utakat pedig kaviccsal és kőtörmelékkel
feltölteni.
A pár éve rohamosan megindult fásítása a községnek szintén az egész
ségesebb környezet kialakításának a szolgálatában van. Ezen a téren a
községi tanács nagy áldozatokat hoz, legutóbb éppen a község főterének a
parkírozásával.
Községünkben két termelőszövetkezet működik, a bennük dolgozó
emberek munkakörülményei az utolsó 10 évben gyökeresen megváltoz
tak. A munkát könnyebbé tette a sokféle gép, s a vezetőség gondoskodása
az egészségesebb munkakörülmény kialakításában. A z üzemegységekben
ma már mindenhol van törpevízmű, a dolgozók jó vizet kapnak nemcsak az
iváshoz, de a tisztálkodáshoz is, melyet a felállított öltözőhelyiségek
mellett épített tusolók biztosítanak.
Ipari üzemeinkben még fokozottabban megvan az egészséges munkakörülményének a biztosítása, a dolgozók részére öltözők, mosdók és ét
kezőhelyiségek állanak a rendelkezésükre. A munkahelyek világosak, por
mentesek, egészségesek.
Községünkben legnagyobb változást a lakóházak kialakításában, beren
dezésében és használatában látom. M a már nemcsak a konyhában tartóz
kodik és lakik az egész család, hanem használják az egész épületet. M eg
szűnt a tisztaszoba kultusza, ahol régen csak lakodalmat tartottak, vendé
geket fogadtak, vagy ha meghalt valaki a ravatalt állították fel. A z újjonnan épült házakban mindenhol igyekeznek úgy a szülőknek, mint a gye
rekeknek külön szobát biztosítani. A meglévő törpevízmű lehetővé tette
a fürdőszobák kialakítását, ezzel az adottsággal él is a lakosság, s ma már
úgy építi házait. A nagy ablakokon besütő nap modern korszerű búto
rokat lát, s a verandán, vagy a szoba egy-egy szögletében élővirág állvá
nyokat. Eltűntek a búboskemencék, nagyon kellene ma, hogy ilyent lát
hassunk, előbb a hordozható cserépkályhák divatját láttuk, majd ezeket
az olajkályhák használata váltotta fel. M a pedig már sok helyen központi
fűtést létesítenek. (Jelenleg a községben 51 helyen van.)
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A lakosok szociális helyzetének a múlthoz képest óriási fejlődése miatt
egészségesebb az életmód, jobb, változatosabb a táplálkozás, egészsége
sebb és az időszaknak megfelelően alkalmasabb a ruházkodás. Mindezeket
együttvéve elmondhatjuk, hogy az 1945-tel elkezdődött új, községünk la
kosságának életében olyan változást hozott, hogy az itt lakók egészsé
ges körülmények között lakhatnak, élhetnek, dolgozhatnak.
H ol van már a mindennapos tésztaleves, lebbencs, köleskása és vízi
cibere korszaka! Régen addig ettek disznóhúst, míg a télen vágott hí
zóból tartott, a nyári aratásra ebből tettek el egy-egy féloldal szalonnát.
Vágóhúst nemigen ettek. Nem tellett rá. M a nem tudnak annyit hozni,
ami el ne fogyna, pedig ma is vágnak otthon disznót, nagyon sokan nem is
egyet. A hetenként hozott kolbászáruk tömegei, a tejtermékek, sajtok,
szárított tésztafélék, sütemények, a honi és déligyümölcsök az üzletekben
addig tartanak, míg megérkezik, pár óra alatt elfogynak. Változatosabb, bő
vebb, tartalmasabb, kalóriadúsabb lett a táplálkozás. Ha valamit kifogá
solni lehet ma, az az, hogy túl vagyunk táplálva. M a nem a nincstelenség
és a hiány, nem a bőség az, ami kifogásolható, a rendszertelen, a túlhajtott
élvezet ételben és italban egyaránt. A z időszaknak megfelelő és alkal
masabb és szebb lett a ruházat, hol van ma hiányosan öltözött ember?
Nemcsak a kielégítő ruházkodásra telik a lakosságnak, hanem a divatra is.
Ha mindezeket összevesszük, azt kell látnunk, hogy községünk éle
tében az 1945-ben bekövetkezett változás olyan minőségű emelkedést
hozott az életvitelben, amelyet megérteni csak az tud, aki látta a múltat
és megérte a jelent. A község lakóinak nemcsak munkalehetőségeik van
nak, hanem egészséges körülmények között dolgozhatnak, lakhatnak,
szórakozhatnak és élhetik a számukra megadott élettartamot.
A jól kiépített egészségügyi szolgálat minden lehetőséget megad a
betegségek megelőzésére, s arra, hogy ha valaki beteg lett, egészségét mi
hamarább visszanyerhesse, s újra dolgos munkása lehessen közösségünk
nek.
A z egészségügyi dolgozók munkájuk elvégzésében a helybeli Vöröskereszt szervezettől mindig segítséget kaptak. A z egyesület segítő kész
ségét megtaláltuk úgy a betegségek megelőzésében, mint a szociális kitel
jesítésében. A szervezet aktívái minden egészségügyi előadás megszer
vezésében, az évenkénti tüdőszűrő vizsgálatoknál, a véradó mozgalom
megsegítésében, a rendkívüli és évenkénti szokásos megszervezésében és
általában mindenhol, ahol a szervezet munkája az egészségügy segítségére
lehet.
A modern társadalom jellemzője annak elöregedése. Megnőtt tehát az
idős emberek száma. Ennek oka a születéskor várható életkor meghosz-
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szabbodása és az utolsó 2 évtizedben bekövetkezett szülések számának
csökkenése. M a a község lakosságának 22%-át teszik ki a 60 éven felüli
emberek. Tehát községünk minden 5. tagja hatvan éven felüli, ez termé
szetesen sok problémát vet fel, már csak azért is, mert az iparosodás kö
vetkeztében a női lakosság közel 70%-a munkában van, tehát nincs ott
hon. N incs aki az öregekre felügyeljen. Községünk ezen úgy igyekezett
segíteni, hogy az öregeket ápoló házi betegápoló-rendszert létesített.
Ennek a nővérnek a feladata, hogy a magatehetetlen betegeket na
ponta látogassa és tartsa vele és a körzeti orvosa között a kapcsolatot.
A magános öregekről való gondoskodást szolgálja a községünkben működő
öregek szociális otthona, ahová bemehetnek, egész napjukat gondtalanul
tölthetik, szórakozhatnak, s délben ebédet is kapnak. A z intézetben pi
henőhelyek, rádió, televízió és kis könyvtár áll az oda bejárók rendelkezé
sére. A községben lévő öregekről való gondoskodást a községi tanács
anyagi támogatásával a helybeli Vöröskereszt végzi, és az számontartja és
megszervezi az előrehaladott korú öregek látogatását és ápolását. D e a
Községi Tanács minden évben a fenti szolgáltatásokon felül az arra rá
szorultaknak, hol állandó, hol esetenkénti pénzadományokat is juttat.
A z emberekről, főleg pedig az elhagyatottakról való szociális gondoskodás
így teljesedik ki községünkben. N yugodt lelkiismerettel el lehet mondani,
hogy mindenki aki rászorul maga mellett érezheti a tanács gondoskodó
segítségét.
A z 1800-as évek végén kinevezett hatósági orvosok sorát, dr. Horváth
Béla, dr. Pap Jenő, dr. Vass Albert, dr. Bakó Péter, dr. Sándor Imre,
dr. Gaál József (aki a szülőotthon vezetését is ellátta), és dr. Sánta Lajos
követte. M ellettük még 3-4 magánorvos és fogorvos is működött. A kör
zetesítés óta 4 körzeti orvos, 2 fogorvos, 4 házi betegápolónő, 4 asszisz
tens és 4 védőnő biztosítja a korszerű betegellátást.

B IR T O K V IS Z O N Y O K
A község történetének pozitív adatait azokból a különböző levéltárak
ban elfekvő birtoklevelekből olvashatjuk ki leginkább, amelyek az egyes
főúri családok birtokviszonyait tárgyalják. Ványára vonatkozóan az ilyen
legrégibb adatot 1422 évből találjuk, amikor Zsigmond király Ványát jeles
hívének Kom pholthy Zsigmondnak adományozta és a községet Békés
megyéből kiszakítva Hevesbe helyezi. Kom polthy ugyanis Heves megye
főispánja volt. (1) Ez a család Aba nemzetségből származott és több me
gyére kiterjedő birtokai voltak. Ványa ekkor már possessiós községként
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szerepelt, ahol minden adózástól mentes nemesi telkeken lakó nemeseken
kívül, urasági jobbágyok is laktak. Valószínű, hogy a község már előbb is
a Kompolthyak birtoka volt, csak az ajándékozás történt a fenti időben.
A z 1300-as évektől tudunk a község létéről, amikor a Békés megyei fel
jegyzésekben lévő iratokon a pápa számára gyűjtött adományok közt
Ványa 3 garassal szerepel, melyet adóként befizetett. (2) Ezeken a jegyzé
keken a község villa Vána és Jána néven említtetik, ahol a földesúr
jobbágyai laktak és az adót azután fizették.
A zt, hogy Ványa még az 1400-as évek elején is Kompolthy-birtok volt,
több feljegyzés is bizonyítja. Pl. 1425-ben 10 póhalmi jobbágy elégette a
ványaiak által levágott nádat, amelyet gázló készítésére akartak felhasz
nálni. E z a dolog Póhalom földesurának Nadányinak, illetve gazdatiszt
jeinek a felbujtására történt. Erre a Kompolthyak ványai gazdatisztjei
1439-ben ványai földre csaltak a földbér (terrágium) befizetése elől elme
nekült jobbágyokat. (3) A z okiratok Ványát 1454-ben is Kom polthy bir
toknak említik.(4) 1470-ben Reczky Tamás gazdatiszt Ványáról jelen van,
mint szomszédos érdekelt a Kom polthy birtokos képviselőjeként a Sima
sziget és Sándoregyháza közötti határkiigazításnál. (5) A z 1476-os
ecsegi határj árási okmány szerint Ványa egy része Kom polthy Istváné volt
Kérsziget falu egy részével együtt. (5)
Varsányegyház mint helység a Barsa nemzetségé volt. 1321-ben Pó
halom faluhoz tartozott, mint puszta. Póhalmot 1598-ban a tatárok el
pusztították, 1652-ben a ványaiak zálogba vették Garnafár nevű szpáhitól, kibérelve 1700-ig. Ekkor a kincstár rátette a kezét, s a ványaiakat a
használattól eltiltotta. Később báró Harucker bírta s ekkor a gyomai ha
tárba tartozott. Varsányegyháza miatt 1755 és 1756-ban határper kelet
kezett a ványaiak és Harucker között, amely 1791-ben egyességgel vég
ződött, s a varsányegyházi, mai nevén Varsányhát föld a ványaiaké lett,
ma is a ványai határhoz tartozik. (7)
D él felé Ványa Ladánnyal volt határos, de közöttük egy hatalmas vizes
terület az úgynevezett Ludasfenék terült el. Kérsziget egy része Felfalusy
Lázáré volt 1494-ben. (8) Ez akkor község volt, csak később került Ványa
területéhez. A z akkori község többi része kisnemesek között oszlott meg.
Ványán 1552-ben 6 5 ,1554-ben 3 8 ,1564-ben pedig 29 porta volt nyilván
tartva. (9) Kérsziget falu compossessorai voltak 1776-ban Sártó és G abo
náspusztákkal együtt a Ványán lakó Borbély, Szarka, Dékány és Sárkány
családok. (10)
1507-ben a ványai határban lévő birtokok vitás határai megállapítása
G uthy Ország Mihályra és Kom polthy Mihályra bízatott. (11) A per Pó
halom és Varsányegyháza miatt keletkezett.
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Guthy Országh Mihály családfája:
Katalin
Kompolthy Jánosné

Zsigmond

László (főlovászmester)
neje Maróthy Magda

Ferenc

Mihály

László 1544-ben
Nógrádi és hevesi főispán
neje Pekri Anna,
később Loson czy Istvánná

Kristóf 1567-ben országbíró
neje Zrínyi Ilona

Ferenc
János
Imre /II. Lajos főkamarása
1522-ben Szerémi
neje Homonnai Ágnes
főkamarás majd váci
püspök

Krisztina

Ilona
Perényi Gábomé

Franciska

Orsolya

Magdolna
Bánfi István majd
Balassa István neje

Borbála
Enyingi Török Ferencné

István
meghalt 1618-ban

Zsuzsanna
Nyári Pálné

Ilona

Kom polthy János neje G uthy Ország M ihály leánya, Karolina volt.
Ezen Kom pholthy János fiai Zsigmond és Ferenc, másrészről Ország
László és M aróthy Ilona gyermekei M ihály, Ferenc, János, Imre között
1510. III. 23-án egyezségi szerződés jött létre, mely szerint fiúörökös hiá
nyában az egyességben foglalt birtokok az egyik vagy másik család fiúörö
kösének kihalása esetén a másik családra szállna. (12) A z egyesített birtokok
között volt Ványa is, mint a Kompolthyak egyik birtoka. Hasonló egyesség köttetett 1522-ben Kom polthy János fiai Zsigmond és Ferenc, más
részről Ország M ihály gyermekei Ferenc és Imre között, ezt az egyezsé
get II. Lajos király is jóváhagyta, mely szerint ha az egyik család fiúörökösei
kihalnak, akkor a másik család fogja örökölni a vagyont. A szerződésben
Ványa is szerepel. (13)
1523. április 10-én Gyarmati Balassa Ferenc és ennek fia egyezségileg
átengedték Ványa alsó részét Ország M ihály fiainak Ferenc, János, M i
hály és Lászlónak. (14) Ország László neje Petri Anna volt, aki férje
halála után a későbbi temesvári hőshöz, Losonczy Istvánhoz ment férj
hez. Ő lett a gyámja Ország László kiskorú gyermekeinek, Kristófnak és
nővéreinek Ilonának, aki később Perényi Gáborné, Borbálának, aki ké
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sőbb enyingi Török Ferencné lett. (15) Ezzel a kiskorú K ristóf gyámja
ragadta magához a megyében óriási kiterjedésű vagyont, s az elhunyt
László gyermekeit a vagyonból kiszorította. (16) Országh M ihály fia,
László gyermekei és Homonnai Ágnes leánya Magdolna 1548-ban pert
indított az Ország-javak egyetlen örököse, K ristóf ellen. A perelt birtokok
között volt Ványa is. (17) Ekkor úgy szerepel, mint Biharhoz tartozó birtok.
A per Magdolna javára dőlt el, aki előbb Bánfy Istvánné, majd Balassa
Istvánné lett. K ristó f előbb ellene szegült a végrehajtásnak, de később
kiegyeztek. (18) Ványa a per után is Kristófé maradt. A következő évben
1549-ben Losonczy István gondnoksága megszűnt. (19) Kom polthy
Zsigmond közben nógrád-hevesi főispán és országbíró lett. 1560-ban
többek között új adományként kapta Ványa mezővárost is Ferdinánd ki
rálytól. (20) Gyermektelenül halt meg 1567-ben. (21)
A z 1552 évi Heves várm.-i összeírásban Ványán Jaksits M ihály is megemlíttetik 15 portával, de hogy ez az ember valódi birtokos volt vagy csak
gyám, azt nem lehet tudni. (22) 1559-ben a megnótázott Bornemisza
Anna ványai és más birtokára Gosztonyi Boldizsár nyert adományleve
let. (23) Bornemisza Anna az Ország család lévén volt ványai birtokos,
de hogy Gosztonyi Boldizsár tényleges birtokos lett volna Ványán arra
bizonyíték nincsen.
1569-ben II. Miksa Ország Kristófnak Sirok és Oroszlánkő váraihoz
tartozó Heves-Nógrád Kishont és Pest megyére is kiterjedő jószágai az
elhunyt nővérének Ország Borbálának és férjének enyingi Török Ferenc
nek adományozta, mindkét nemre örökösödési joggal 24 ezer magyar fo
rintért. Így most már Ványa a Török család birtoka lett. (24) Török Ferenc
gyermekei voltak István, Fruzsina, Zsuzsanna és Ilona. István Ványát és
egyéb birtokait 1608-ban elzálogosította 3 ezer forintért Dósa Tamásnak.
T örök István mint pápai várkapitány halt meg 1618-ban. Ezzel a Török
család fiúágon kihalt. Birtokait Török Zsuzsanna Nyári Pálné révén a
N yári család örökölte. (25) A Nyári családi birtokok között szerepel Ványa
is, mely részben leányági örökösödés, részben adás-vétel útján került a
család birtokába. A ref. egyháznál lévő körleveles jegyzőkönyvek tanú
sága szerint ványai földesúrnak számított 1752-től Hallerkői Haller Sá
muel is. Zálogos földesúr volt a Debrecenben lakó Szőke János. 1792-ben
a földesurak voltak m ég: báró Sághy M ihály, Halassy Márton, báró Hunyady János. A z 1811. évtől a Hunyady famíliából származó Szerdahelyi
Pál és András. Orosz Ernő Heves és Külső-Szolnok vármegye Nemes
Családjainak Történetében a Nyári javak birtokosainak említi Haller
Györgyöt, akinek neje Nyári Borbála volt. (26) Haller G yörgy fia Sámuel
volt és annak leánya Anatónia özv. Lévayné, akit 1769-ben Brudern Jó109

zsef vett nőül. (27) Ettől ványai sommás-birtokát megvette Halassy M ár
ton hevesi alispán, ugyanez megvette 1778-ban Novotha Gáspár ványai
udvarházát és a hozzátartozó javait. (28) Nyári Pálnak az előbb említett
Borbálán kívül gyermekei voltak: István, Krisztina, előbb T hurzó Imre,
majd Eszterházy Miklós neje, Miklós, Károlyi Judith, majd Bánffy Judit
férje. Miklósnak gyermekei voltak Zsigmond, ennek lánya Zsuzsanna
Petrovai Jánosné. (29) Krisztina Bossányi Lászlóné, ennek utóda Bossányi Gábor ezredes zálogba adta 1737-ben több ványai birtokát báró
Orczy Istvánnak. (30) Mária Regőczy Huszár Imréné leányai Krisztina
Trajzán Nándorné,(31) fia József neje Platky Magdolna, ennek fia László,
neje Horváth Ilona. A z ő fiuk István, aki táblabíró volt 1791-ben szüle
tett. Ezen Trajzán István neje volt Hellebront Mária. Ennek testvére
Hellebront István, aki 1858-ban halt meg, s Mária nevű leányát Czövek
János vette el. Ennek örökösei lettek: Czövek Amália Ragányi Jánosné
(az 1859-es örök úrbéri egyezmény révén lett birtokos Júlia Szendrőy
Török Andrásné. (32) Utóda Török Krisztina, akinek férje Hellebront
Antal volt (1797-1860). Török Andrásnak fia volt Imre, akinek felesége
G éczy Júlia volt, gyermekei pedig András, Klára, Zsófia. (33) Ezen Zsófia
Sághy Mihálynak és nejének Német Szügyéni Krisztinának 1760-ban
több ványai birtokát zálogosította el. Orosz Ernő munkájában említi,
hogy a N yári javak többek között a Dósa családra is szállottak. Báró
Sághy M ihály Dósa lányt vett feleségül, ennek csak leánygyermekei vol
tak, a Hellebront család rokonságában volt a Trajzán családdal is,
ugyanis Hellebront Gáspár (1789-ben főhadnagy) neje Trajzán Anna volt,
ennek fia István született 1812-ben, akinek neje M ajzik Amandéte volt.
Ezen István unokatestvére volt Hellbront Antalnak. (34) Hellebront Ist
ván a Szendrőy Török, vagy a Trajzán család révén volt ványai földesúr.
Czövek Klára Rakovszky M enyhért árvái alispán neje volt. (35) Ennek
leánya Rakovszky Magda Marskovszky Gábor neje lett. (36) Ennek fia
Marskovszky László (1740 körül), akinek leánya báró Orczy Antal gyön
gyösi lakoshoz ment nőül. Gyermekük Orczy Anna ilyen réven vált 1859ben ványai földbirtokossá.
A z 1859 örök úrbéri egyesség megkötésekor tehát a következő földes
urak voltak Ványán: báró Baldácsi Antal az Esztergom megyei Bálán lakó
földbirtokos, gróf Eszterházy Antal. E kettő volt a gróf Szerdahelyi bir
tokrész örököse, gróf Szapáry József, dévaványai Grósz Izsákné, gróf
Eszteházi Antal jogán Ocskay István és neje Szerdahelyi Judith, Petrovai
László nagykőrösi földbirtokos, báró Orczy Antal fegyverneki földbirto
kos. - A Trajzán hagyaték örökösei: neje Czövek Amália, Ragányi János
Soldos Imre, Borsod megyei monosbáli földbirtokos, Hellebront István
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Egerben lakó földbirtokos, Rakovszky Menyhért leánya Sarolta második
férje Akán G yörgy, ennek leánya Magdolna, kinek férje Doboczky Ádám
fia Ignác, fia István Trajzán lányt vett el, - Bozik János és neje Kovács
Johanna Doboczky István hevesi földbirtokos volt. - Halassy Márton
örökösei: Kázm ér szentiványi földbirtokos (Lőrinc, István, Sándor fiai).
Néhai idősebb Halassy József csődtömege minden birtok zálogtar
tója, Varga András ványai földbirtokos, Hellebront Béla mint Hellebront
József csőd alatti vagyonának Egerben lakó örököse, Hellebront Ferenc
Szabolcs megyei földbirtokos, ifjú Hellebront József, továbbá Andrási
János pesti ügyvéd, akinek a földesurak 200 hold földet adtak el. Ezen
egyességben említik meg, hogy az uraságok Debreceni Andrásnak
500 hold földet eladtak.
A z örök úrbéri egyességnek idejében a következő családok laktak V á
nyán: Bajomi, Bakó, Balla, Bere, Bige, Biró, Boda, Cser, Dékány, Dienes,
Dobák, Erdős, Farkas, Földesi, Gaál, Gaálos, Garai, Gyáni, Hőgye, G y üjtő
Kalm ár, K ar, Korányi, Kecse, Keresztúri, Kovács, K ürti, N agy, Oláczy,
Papp, Patkós, Pesztrányszky, Potor, Sárkány, Sélei, Somogyi, Szabó
Szarka, Szilágyi, Szitás, Szűcs, Takács, Tarsoly, T óth, Váradi, Varju és
Vas. Ványa földesurai a régi időkben, de főleg a török megszállás alatt
nem laktak Ványán. Őket az itt lakó gazdatisztek képviselték. Azok igaz
gatták a birtokot, tartottak rendet, fegyelmet és hajtották be az úrbéri
szolgáltatásokat. (37) Ilyen gazdatiszt volt a már fentebb említett Reczky
Tamás is, aki a Simaszigeti perbeni határjárásban a Kom polthy családot
képviselte 1777-ben.
Ványa Heves vármegyének az 1552 évi adóösszeírásában 65 jobbágy
portára van felvéve, amely szám majdnem a legnagyobb volt a megyé
ben. (38) Ha egy portára 1 egész és egyötöd telket számítunk, akkor itt 78
telek volt művelés alatt hivatalosan. Egy telket az 1859 évi úrbéri egyesség szerint 40 holdra (1200 négyszögölre) számítunk, akkor ez megfelelt
3120 hold földnek. Természetesen nem számítva a legelőket és nádas ré
szeket. Ezen hivatalosan megművelt terület által adott haszon igen csekély
volt, ahhoz a területhez képest, amelyet a lakosság a valóságban megmű
velt használt, tehát birtokában tartott. Ha az 1771 évi osztályozás szerint
Ványán 1 telekre 28 holdat számítunk, akkor csak 2184 hold lett volna a
lakosság megművelése alatt. (39) A valóságban azonban az 1859 évi örök
úrbéri egyesség idején az egyesség tárgyát képező ványai földterülethez
45 ezer kat. hold tartozott. Érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy
mi is történt a földbirtoklásában az 1859. évi úrbéri váltságig.
M int már fentebb írtuk, 1552-ben 65 porta volt itt, 1554-ben 38,
1564-ben 29 portát vontak adó alá. (40) Ez a szám 1635-re leapadt 20-ra,
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1647-re 8-ra, s végül 1675-85 között csak egy negyed portát tartanak
számon. A heves megyei levéltárban lévő adójegyzékben ugyanis ennyi
porta szerepel, amit adó alá vontak. A X V II. században egy portában
4 telkesgazda, vagy 12 zsellér számított. (41) A z 1658. évi pusztulás előtt,
amikor a község leégett még kb. 32 jobbágy telek volt művelés alatt (1 te
lek 40 hold), a nemesi telkeken kívül.
Ványán nagy változás a török hódoltság vége felé történt, 1685-ben
megszűnt a szolnoki Szandsák s Ványát Gyulához csatolta a török, persze
igaz az, hogy a török megszállás alatt a földesuraknak jóformán semmi
haszna nem volt az itteni birtokaikból. D e igyekeztek mégis tisztjeik után
az amúgy is mindenükből kifosztott lakosságból még amit lehet kipré
selni. Ilyen céllal küldték 1688-ban két gazdatisztet Ványára, de a gyulai
basa parancsot adott a váron kívül tanyázó tiszteknek, hogy a gazdatisz
teket űzzék el, egyiket elfogták és lefejezték. (42) A török hódoltság utolsó
éveiben a ványai határ nagy része műveletlenné vált. A török kivonulása
után úgy a régi lakosok, mint idegenből, nemesek kezdtek bevándorolni
a községbe és birtokukba vették az elhagyott területeket. Kezdetét vette
ún. armalitás. A linzi béke után 2 évvel a megyei összeírásban már az
armális nemesek takszája 8 frt. 85 dénárra van felvéve. A z 1665. évi megyei
adó kirovásban a fent említett egynegyed portán kívül, a nemesek és sza
badosok takszája 1 forintra van felvéve annak a megállapításával, hogy ez
az összeg már 6 forintra szaporodott. (43) M ivel az 1675. évi összeírásban
1 armalista 24-25 dénárral taksáltatik (1 forint=25 dénár), 1 forint
taksa 4 nemesnek, 6 forint taksa 24 nemesnek, 1 illetve 6 teleknek 40,
illetve 240 hold földnek felelt meg. A z 1766. évi számonkérő széken szám
adásba jött, hogy Ványán a tiszai járásban a ványai nemesektől bejött 36
forint. M ivel 1 portára 24 forintot vetettek ki, a 36 forint megfelelt egy és
fél portának, 6 teleknek, legfeljebb 240-250 hold földnek, melyet 24 ne
mes család tartott művelés alatt. (44) M ég nagyobb mérvet öltött a pusz
tán maradt földeknek a beköltözött armális nemesek által való művelése,
mint már fent is említettük, a török kivonulása után a X V III. században.
1732-ben mintegy 100 nemes telepszik meg, akik összesen 250 forintra
rúgó összeget fizettek, tehát ennek megfelelő földet vettek birtokukba és
művelésük alá. (45) Ezen bevándorolt nemesek között, az elhagyott föld
kiosztatván conventionálisoknak neveztettek. Ennek az volt az értelme,
hogy porta számba nem soroltattak, hanem egyszerűen nemesi földeket
művelő szegődményeseknek tekintették őket. (46) Ezek közül sokan a
földesúri földekből birtokot vásároltak. Ványán a 4 linea mentén lakó
nemesek így jutottak nemesi földhöz, amely 1759-ben 77 hold volt. A szá
zad végén az így beköltöző nemesekkel együtt egyre gyarapodott a község
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lakossága, s így a határból mind nagyobb terület került megművelés alá.
Mária Terézia idejében (1771) a bevallott 14 és fél úrbéri telek és 19
házaszsellér, 1848-ban pedig 1$ és fél úrbéri telek, és 843 zsellérház volt.
Tehát a földesurak ennyi földért kaptak kárpótlást az úrbéri váltságkor. M ennyi föld lehetett használatban a lakosok által a ványai határban,
arra némi támpontot ad az 1741. évi nemesi felkelés összeírásának az
adatai. Ványán földesúri jobbágyporta, amelyek után nemesi lovasokat
kellett volna kiállítani, nem volt. A községi földek mint nemesi területek
nem jöttek számításba. A ványai armalisták (beköltözött nemesek) mégis
12 lovast állítottak ki. M ivel a földesurak a megyében 5 és egynegyed
porta után állítottak ki egy lovast, a 12 lovas megfelelt 63 jobbágy portá
nak, azaz 2520 holdnak. (47) A z 1771. évi úrbéri összeírás Ványán egy te
lekre 28 hold földet számított, a legelő és nádasréti illetményeken kívül.
A fent már említett 14 és fél úrbéri telek, 392 holdnak, a 12 zsellérház 2
és háromnyolcad teleknek, mintegy 66 holdnak felelt meg. D e ez a szám
csak az akkori hivatalosan számon tartott úrbéri telkek mennyiségét mu
tatta. D e a tulajdonképpeni művelés alatt állott területeket nem, pl. csak
a Szerdahelyi birtokrészen lévő úrbéresek, az úrbériségen felül, a birto
kukban lévő földjük után a bért sokallván, perbe szálltak a tulajdonossal,
az általuk birtokolt 54 úrbéri telekre menő remanentiális földek használa
táért, melyet az úrbéri földeken felül jogtalanul birtokukban tartottak.
1 úrbéri telekhez 40 holdat kell számítani, legelőből 27 holdat, nádasréti
illetményből 8 holdat. íg y a fenti számon nem tartott földterület 3888
holdat tett ki. Ezenkívül a Szerdahelyi részen a nemesek és nem nemesek
birtokában még 4900 hold majorsági föld is volt.
Fényes Elek 1851-ben az ország összes helyiségeit tárgyaló munkájában
Dévaványáról a következőket olvashatjuk. „Határa 47000 kat. hold,
amelyből szántó 7000 hold, legelő 12000 hold, szőllő 250 hold, nádtermőrét 5400 hold, a többi része a határnak, amikor nincs rajta víz, kaszáló.
A rendes úrbéri föld csak 14 és fél telek, majorsági föld 7600 hold, a többi
a lakosok kezén lévő földek, melyek emberi emlékezet óta a lakosok által
a földesuraságoknak adott bizonyos bér mellett egymás közt szabadon
adva s véve bírattak, ideszámítva a nádtermő réteket is. 27000 hold föld
nek legnagyobb része szikes, de a marhatenyésztés virágzik és igen sok
nádat és gyékényt vágnak. Árvíz idején marhájukat a századok óta haszon
bérben tartott Csudaballai pusztán tartják a lakosok, kik közt a nemesek
300 családdal külön hadnagy alatt külön hatóságot képeztek 1848 előtt.”
A ványaiak 1814-től kezdve folyton perben állottak a földesurakkal vélt
sérelmeik miatt. 1814-ben Szerdahelyi Pált azért panaszolták be, mert a
félévi bor kimérésétől letiltotta őket. (48) 1820-ban az úrbéresek javára a
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földhasználat miatt megindult per 1821-ben azzal ért véget, hogy a hely
tartótanács 21000/373 sz. alatt a jobbágyok használatában lévő telkekből
újabb 54 úrbéri telek kialakítását rendelte el és adó alá vonását is elren
delte. (49) D e ezt a rendeletet még 1845-ben sem hajtották végre, mert
képtelenek lettek volna a használatáért járó bért kifizetni, a hátralékos bért
nem is számítva. (50) A z 1820-ban indított per 1825-ben egyességgel végző
dött, ettől kezdve a majorsági földek után, a bérlők bérleti díjat fizettek. (51)
1832. évben báró Baldácsi Antal és jobbágyai között keletkezett és
1848-ban kiújult perben a ványaiak a használt földek után, 1857-ben kár
térítésre lettek kötelezve. (52)
A hosszú perlekedés a jobbágyság és földesurak között az 1859. évi
örök úrbéri egyességgel ért véget 1860-ban. (53) Így nem kellett megfizet
niük az addig hátralékos haszonbért 62 ezer forintot, amely akkor óriási
összeg volt, még ha mindenüket eladták volna, akkor sem tudták volna
a fizetési kötelezettségüket teljesíteni. A z úrbéri per abbahagyásakor kö
tött úrbéri egyesség szerint, a négy linea részen lévő nemeseknek ki
adtak 76 holdat, váltság nélkül pedig 90 holdat, a lakosságnak 117 holdat
3094 forint váltságért. A város területére 538 holdat, az egyháznak, hi
vatalnokoknak, jegyzőknek 1009 holdat: úrbéreseknek, zselléreknek 4488
holdat, a község tulajdonában 329 holdat, a remonentiális haszonbéres
földeket bíróknak 11647 holdat, összesen tehát 18298 holdat. Ezen egyez
ség értelmében, amely a lakosság egymás közötti megegyezését is magá
ban foglalta, a földelosztás, a legelőelkülönítés és az egész tagosítási fo
lyamat egy év alatt végre lett hajtva, s így a lakosok a kiosztott földeknek
telekkönyvi tulajdonosaivá váltak.
M ind a f öldesuraknak, mind a lakosságnak érdekében állott, hogy a Mária
Terézia idejében megállapított és a valóságnak meg nem felelő úrbéri tel
keket most már utólag ne alakítsák ki. Egyrészt azért, mert a ványaiak a
remonentiális földek tulajdonába csak úgy juthattak volna, ha megfizetik
a földesuraknak megállapított országos kárpótlást, ez évekre visszamenő
leg az általuk jogtalanul használt kb. 15,000 kat. hold után kb. 200 ezer
forintot tett volna ki, ilyen óriási összeget a lakosság természetesen meg
fizetni nem tudott, de a földesuraknak is érdekében állott, hogy a vitás peres
ügyek befejezést nyerjenek, és az amúgy sem behajtható követeléstől elálljanak, mert a peres ügyek le nem zárásáig a földeket telekkönyvileg
nem írták nevükre s így a leszármazott nemesi rokonság nem tudott velük
rendelkezni. A z így megkötött egyezség a ványaiakra nem végződött
rosszul, mert 161 úrbéri teleknek megfelelő nagyságú földterülethez ju
tottak minden váltság nélkül. A ványai határ ekkor, tehát a tizenkilencedik
század végén 56480 kat. hold volt. A z egyezség után a község lakói
1 14

24000 holdat birtokoltak s a város még megvett parcellázással 8000 holdat.
A z ezen felül maradt része a határnak a nagybirtokosok kezén maradt.
Ez az óriási határ, csak a század végén megvalósított vízlevezetési mun
kák befejezése után nyújtott lehetőséget arra, hogy rajta megindulhasson
a korszerű mezőgazdasági művelés és termelés. Ezen vízlevezetési mun
kák befejezése után alakult át igazán a ványai határ. Egymás után épülnek
a kisebb nagyobb tanyaházak, majorságok és uradalmi épületek.
A z 1920-ban tartott népszámlálás adatai szerint a ványai határ földtulajdonjoga a következőképpen oszlott meg: nagybirtokosok voltak:
K at. vallásalap 11000 kát. hold melyet a Jakabffy testvérek béreltek (II.
József a Pálos rendet feloszlatta és ecsegi birtokaiból, melyhez Csudaballa is tartozott, vallásalapítványt létesített. Ez a puszta 1475 óta volt a
pálosoké, akkor kapták Mátyás királytól. A z ország harmadik legnagyobb
legelőjének számított. 1479-ben mivel Ványa már akkor Heves megyéhez
tartozott a király megengedte, hogy oda csatolják. (Orsz. lev. tár. 17640.
Békés megyei Lev. tár. I - 1oo.)Ezen kívül a Jakabffyaknak volt még saját
3000 hold magánföldjük is. Zámolyszky lengyel gróf 3000 holdját a
Bleyer család bérelte. Báró Csetei Hercóg M ór pesti bankárnak volt
5000 holdja, amelyet Sveiger László bérelt. A Debreceni Collégium
2000 holdján Kovács Lajos gazdálkodott. A kolozsvári K is családnak
1500, Grósz Ferenc pesti magánzónak 1000, Lénárt Bálintnak 950,
Bogya Józsefnek 800, Bogya Mihálynak 600, Katona Jánosnak pedig 500
holdja volt. A z Ecseg és Ványa között elterülő Ködmönös puszta a Horthy
család birtoka volt úgy, hogy Horthy Erzsébet nevén 900, Horthy Paula
nevén pedig 800 hold tartatott nyilván. A Horthy családdal rokon RoffyBorbély és Halassy családoknak 3000, illetve 1500 holdja volt. Ez utóbbia
kat 1906-ban és 1907-ben felparcellázták és kiosztották az igénylők között.
A z 1938-ban megtartott népszámláláskor itt 1138 embernek volt földje.
Ezek között 61 nagybirtokos, és középbirtokos, a többi kis-és törpebirto
kos volt. A Gazdacímtárban a következőket olvashatjuk: nagybirtokos:
báró Baldácsy 1415 hold, Dévaványa község 1058 hold, Jakabffy 2628
hold, kát. vall. 6243, ref. egyház 247, kat. egyház 346, Hercógh M ór
3173, Grósz Zsigmond 804, Futó Sándor 530, Boros Károlyné 307, T ú rkeve 4061, gr. Zámolyszky 1323, Csernik Ottokárné 408, Kolozsvári
K iss Árpád 565. Ványán tehát amint látjuk, sokat változott a földtulajdon
joga. A földbirtokokból sokat kiparcelláztak időközben és kiosztottak az
igénylők között. Ezt a földvásárlást nagyrészt az a ványai szokás is szük
ségessé tette, hogy amint itt egy fiú vagy lány felnőtt és új családot alapí
tott a szülők igyekeztek őket úgy kiházasítani, hogy az indulásukhoz
szükséges földterületet nem a családi birtokból hasították ki, hanem ide
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gen tulajdonból igyekeztek számukra vásárolni. Ezzel szemben pl. Szeg
halmon az volt a szokás, hogy az új családot alapítók továbbra is megma
radtak a család keretében, művelték a családfő által birtokolt földterülete
ket, de annak jövedelméből nem részesültek. íg y aztán sokszor az a lehe
tetlen helyzet adódott, hogy ha a 60 éves fiú vasárnap el akart menni szó
rakozni, akkora 80 éves apától kellett 10-20 pengőt kérnie, hogy ne legyen
üres a zsebe.
A fenti szokás Ványán jól bevált. Hiszen a fiatalok a kapott földön ma
guk gazdálkodtak s ha jól és sokat is dolgoztak, de a munka gyümölcsét is
maguk élvezték. íg y a ványai parasztság vagyon tekintetében ugyanolyan
fokon álló szeghalmihoz számítva sokkal jobban állt, hiszen a szeghalmi
parasztfiú, apja földjén csak napszámos munkás maradt továbbra is,
azzal a különbséggel, hogy vagyontalan napszámos társával szemben is
előnytelenebb helyzetben volt, hiszen még munkája bérével sem rendel
kezett szabadon.
Í gy aztán nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy a felszabaduláskori
40-50 holdasok valamikor nincstelen parasztok voltak és földjüket saját
szorgalmukkal szerezték, de persze ehhez a szülők előzetes segítsége adta
meg a lehetőséget egy nekik juttatott 15-20 holdas birtok ajándékozása
révén. A z is igaz viszont, hogy tekintettel a külterjes gazdálkodásra, igen
sokat kellett koplalniok, spórolniok, hogy az alapbirtokot szaporítani
tudják.
E z a külterjes gazdálkodás volt a ványai földművelés legnagyobb átka.
Ennek egyik oka, a sok rossz szikes talaj, amely keveset termett, a község
től való nagy, sokszor 10-15 kilométeres távolságok, a megnem szervezett
piac hiánya, amelynek következtében csak gabonaneműeket így búzát,
árpát, zabot és kukoricát termeltek. Kevés lent, kendert, marharépát és
igen kevés cukorrépát. Ezért vándorolt el innen munkára sok földnélküli
nincstelen, mert itt helyben munkát nem kapott. Ha lett volna is munka,
a közép és kisparaszt ilyen gazdálkodás mellett a napszámosmunkát meg
fizetni nem tudta. Ezt a terméseredmények sem tették lehetővé. A z ala
csony napszámbérből meg a munkás nem tudott volna megélni és így
ezért kényszerült máshol munkát vállalni, a föld megművelése meg a csa
ládtagokra maradt, amely bizony sokszor életüket is megkeserítette, hi
szen látástól vakulásig dolgoztak azért, hogy megélhessenek. A gazdaság
talan termelés miatt még a közép- és sok nagybirtokon is a pénztelenség
következtében válságokkal küzdöttek. A drága gépeket nem tudták be
szerezni. A Jakabffyakat és Bleyeréket kivéve, ősi eszközökkel művelték
a földet a ló vagy ökör által húzott ekékkel, boronákkal, vetőgépekkel és
aratógépekkel.
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Vetőgépe csak a nagybirtokosoknak volt, és egy-két középbirtokosnak,
nagy ritkán egy-egy jól gazdálkodó kisbirtokosnak.
Bizony a határ nagy részét kézzel vetették, vagy kölcsönkért vetőgép
pel. A növényápolást a ló vontatta ekekapa, és kézikapa képviselte. A z ara
tást meg széles e határban az emberi munka végezte látástól vakulásig.
Csak a nagy és jól vezetett középbirtokosoknak volt aratógépje. D e a
cséplést már mindenütt gőzgéppel hajtott cséplőgépekkel végezték.
A z első traktorok az 1914-19-es világháború után jelentek meg, de
csak elszórtan. A nagybirtokokon és egy-két cséplőgép-tulajdonos udva
rán. Ezzel aztán nemcsak cséplőgépet hajtottak, de vontatták vele a terhet
is, és bérszántásokat is végeztek. D e csak elszórtan. A földmunkák zömét
a II. világháború végén is a ló, vagy ökör vontatta eke képviselte. Drága
volt még akkor a traktor, vagy csak annak tartották. H ogy Kovács Lajos
gazdát idézzem: akinek a 300 hold földjén csak akkor fizetődött ki a
traktor, amint mondta, ha azt legalább öt évig használja, ma ilyen kihasz
náltságot el sem lehet képzelni.
Ványán az utolsó évszázadban az állattenyésztés nem vált általánossá.
K is- vagy középbirtokon, egy vagy két pár lovat, ugyanennyi igavonásra
alkalmas ökröt, és két-három tehenet láthattunk csupán. Egy-két anya
kocát, öt-hat süldőt, a sertést is csak hizlalásra (magánhizlalásra) tartot
ták, vagy arra, hogy két-három db-ot eladjanak a helybeli hentesnek.
Kimondott sertéstenyésztéssel csak a nagygazdaságok és Vass K ároly
malmos foglalkozott.
Ellenben minden tanyaudvar tele volt baromfival: tyúkokkal, kacsák
kal és főleg libával. Libát még messze vidéken is összevásárolták sová
nyan, és hazahozva itt meghizlalták, és úgy vitték eladni Pestre. A hizlalás
súlypontja tehát községünkben a libatartáson volt. Híres libahizlaló csa
ládok alakultak ki. A többi aprójószágot, tyúkot, pulykát soványan adták
el, nagy tételekben a hetenként kétszeri piacon. M ég így is ilyen kis állat
tartás mellett az állatállomány biztosította a korszerűtlen gazdálkodás
mellett ezeknek a kis- és középbirtokoknak az anyagi biztonságát.
A rendezett telekkönyvi viszonyok lehetővé tették az ingatlanok adás
vételét, így a század elején, mindenki igyekezett földbirtokát gyarapítani.
Akinek földje nem volt, egész életében arra gyűjtött, hogy öregkorára
pár hold földje legyen. Így akarta biztosítani annak jövedelméből munkaképtelensége esetére a megélhetés lehetőségét. Ez a földéhség átjárta az
egész föld nélküli lakosságot. Jellemző erre, hogy 1919-ben a tanács fel
hívására február 3-án több mint 2000 f öldigénylő iratkozott fel. (55) Ez
abban az időben érthető volt, azok számára, akik a földet meg is akarták
és tudták is művelni. E z a vágy azonban sokaknak csak a felszabadulás
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után következett be, amikor is a kormányhatározatok a termelőszövetke
zetek megalakulásával azok kezébe adták a földet, a nagybirtokok felosz
tásával, akik azt a valóságban meg is tudták művelni. Így valósult meg a
parasztok évszázados álma, s lett a ványai határ a vele küszködők, azt meg
munkálók tulajdonává.

IP A R O S O D Á S
A község lakóinak ősi foglalkozása az állattenyésztés volt. Erre lehető
séget adott a község határa, a hatalmas puszták, a nádasok, legelők és er
dőségek. A fehérszőrű szívós magyar fajta tehenet tenyésztették. A juhot
az erdős részeken, a tölgyesekben disznófalkákat tartottak. A z állato
kat messzi vásárokon, s a Debrecenből idejött állatkereskedőknél értéke
sítették. T ú r és Varsány 1469-ben Mátyás királytól jogot nyert, hogy a
szomszédos kunpusztákon, melyhez Ecseg felé Ványa határa is tartozott,
legeltethessenek a kolbászszéki kunokkal (Balássy I. 301. lap). E zt a zsabadalmat II. Ulászló és I. Ferdinánd is megerősíti.
Természetesen a környezeti adottságok miatt ősi foglalkozás volt a ha
lászat és vadászat is. A birtokviszonyokról szóló fejezetben olvashatjuk,
hogy milyen sok halastó volt a község határában, amelyről évszázadok
során a birtokosok között számos vita és egyezség született.
A kezdetleges gazdasági viszonyok az ipar kialakulását nem segítették
elő. Egyedül a malomipar érdemel említést a X IV -X V . században. A b 
ban az időben a folyónak csúfolt T úron az egri püspöknek volt vízimalma.
A mindennapos élethez szükséges cikkeket (így a ruházatot), a háziipar
állította elő. Bár a középkorból fennmaradt jobbágynevek azt mutatják,
hogy abban a korban már voltak: csizmadiák, kerékgyártók, vargák, ko
vácsok, szíjgyártók és szűcsök. A z iparcikkek nagy részét a lakosság vásá
rokon szerezte be. Bár erről nem tudunk korábbi feljegyzést (tudniillik a
vásártartási jogról), mégis tudva azt, hogy a Kom polthy családnak Zsigmond király heti vásártartási engedélyek kiadására adott jogot, feltételez
hető, hogy mivel Ványa Kom polthy birtok volt és mezővárosként volt
számon tartva, hamar kapott országos és hetivásár tartására is jogot.
Céhek falun még akkor nem voltak. A kereskedelem a városokban bo
nyolódott le, ide jártak tehát vásárolni a kisebb helységekből, s a nép ren
desen egész évi szükségletét egyszerre szerezte be. A z országban lehetsé
ges szabad áruforgalmat, a vámszedő helyek akadályozták. A megyében
ilyen hely volt Szolnok, Fegyvernek, Földvár Alattyán. Ványáról leg
inkább vízi úton tutajon közlekedtek az év nagy részében, s a Berettyó és
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körösökön át egész Szolnokig, Nagyváradig jutottak el. Szolnokon volt az
erdélyi sóvidék központja. Ványára is onnan szállították a sót. Szárazföldi
út abban az időben még nem volt. Külső-Szolnok megyében két útról
tudunk, az egyik Tiszavárkonyon vezetett keresztül, a másik Szolnokról
kiindulva vág át a Nagykunságon. A z 1300-as év végéről készült térkép
ugyan feltüntet egy ideiglenes utat Sima, Paróhalomháza, Ványa, Károly
és Szeghalom között, de mint a térképen látható: részben szigeteken,
részben vízen át vezetett, tehát szárazföldi útnak nem volt mondható.
Ványán csak Mátyás király idejében 1476-ban kapcsolják be az országos
úthálózatba azzal, hogy Kisújszállás felé utat nyitnak.
A község kereskedelme és iparosodása csak ezen idő után kezd kifej
lődni. A z 1700-as évek végéig feljegyzéseink nincsenek, tehát ezekre az
évszázadokra vonatkozóan csak feltételezéseink lehetnek. D e nyilván
valóan amint lehetőség nyílott szárazföldi úton is bekapcsolódni az ország
érhálózatába megindult a tenyésztett állatoknak a távolabbi vásárokra az
elhajtása, s onnan a közszükségleti cikkeknek az ideszállítása. A z itt élő
iparosok nemcsak maguknak és a község lakóinak az igényét igyekeztek
kielégíteni, hanem készleteket halmoztak fel, melyet a környező falvak
vásárain igyekeztek értékesíteni. A z ország viszonyaival való szorosabb
kapcsolat, az országban kialakult szokások átvételét is eredményezte. íg y
a helybeli iparostársadalom is felvette és követte az ország iparos társa
dalmának már jó régen kialakult szokásait. Így alakultak meg Ványán is a
céhek. Köztudomású, hogy régebben az iparosok Céh-et alapítottak a
szakmabeli ügyüknek az intézésére. Ezek a céhek igen nagy tekintélyre és
hatalomra tettek szert. Tagjai jómódú iparos emberek voltak, s így befo
lyásukkal igen sok előjogot is tudtak szerezni. A dévaványai iparosok
Céh-jének legrégibb irata 1826-ból való. Ferenc császár 1827-től a déva
ványai kovácsok, vargák, kerékgyártó és szűcsöknek privilégiumot adott.
A császári adománylevél latin nyelven volt kiállítva és a legutóbbi időkig
az ipartestület falát díszítette. Ezt az adománylevelet Heves vármegye
Egerben látta el záradékkal. Régi céhmesterek voltak: 1826-ban Gatsó
István, 1827-1834-ig Galgóczi József, 1835-1837-ig Papp Gábor, 183840-ig Bogya Bálint, 1840-47-ig Papp András, majd 1848-63-ig Papp
Gábor, a feljegyzések 1863-73-ig hiányoznak. A céhek túlkapásai miatt
1872-ben a Céh-intézményt megszüntették. Helyette 1873-tól megalakult
az Ipartársulat, amely egyesület alapszabályokkal működött.1 1881-ben
alakult meg az iparos dalárda, vezetője Kremán Sámuel ref. kántor lett.2
A z Ipartársulat végezte a szerződtetést, a szabadulást, de kezdetlegesen.
Első elnöke Szarka Gedeon 1873-77-ig, majd Csernák Vilmos 1878-85ig, 1885-1890-ig Papp Imre kerékgyártó volt. Székházuk a mai Böjtös
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utcában volt. A z egyesület 1880-ban megvette Kecse József cipészmester
házát, a mai Kisfaludy utcában, s ekkor költözött az előbbi bérelt helyisé
géből saját otthonába az iparosság. Központi utasításra 1885. után az
Ipartestületet kellett volna megalakítani,3 ettől azonban a tagok hosszú
ideig vonakodtak, mivel azt gondolták, hogy az az iparos szabadságát, az
egész testület korlátozottságát hozza magával. Ezen idő alatt átmenetileg
a szegődtetést, szabadítást a községházánál végezték. - A céhkorszakra
visszagondolva el kell mondanunk, hogy akkor a szabadítást a szakmák
atyamesterei végezték nagy szertartással. A szabaduló tanoncoknak fo
gadalmat kellett tenni a tisztességre, a becsületes munkára és a vándor
lásra. Ilyenkor az összegyűlt öreg iparosok, az atyamester házánál nagy
áldomáson ettek és ittak.
A fogadalmak közül legnagyobb megterhelést a vándorlás tette, ez
ugyanis gyalogszerrel történt és 3 évig tartott. Ha valaki önálló iparos
akart lenni, a vándorlás idejét szigorúan igazoltatni kellett a fő céhmester
előtt.
1888. év szept. havában a főszolgabíró felhívására az iparosok megala
kították az Ipartestületet.4 A z alakuló közgyűlés szeptember 9-én tör
tént meg. Első elnöke Jónás Imre községi jegyző lett 1890-ig. Ő mint az
iparosságot szerető ember, nagy megértéssel, sok jóindulattal intézte az
Ipartestület ügyeit. Emlékét életnagyságú fényképpel örökítették meg.
1890-ben Rabatin Gábor, 1891-ben N agy Zsigmond, 1892-ben Király
János, 1893-94-ben Czudor József, 1895-99-ig Czibulka József, 1900ban Czudor József voltak a testület elnökei.
1900-ban vették meg a mai székházuk épületét az udvarral együtt, Pető
József örököseitől 6 ezer koronáért, természetesen új épületet építettek.
Ekkortól kezdve indul rohamos fejlődésnek az iparos élet. Ebben az idő
ben rendezték Dévaványán az iparosok és a helybeli értelmiségek közre
működésével az első műkedvelő előadást, Makai Zádor ref. igazgató ta
nító irányításával. Ezek a régi napok az öreg iparosok számára felejthetet
lenek maradtak. Ekkor szerezték meg a korlátolt italmérési engedélyt,
hogy az Ipartestület ne csak a tagdíjakra, hanem más anyagi forrásokra is
támaszkodhasson.5
1889-ben alakult meg az Iparos Olvasókör.6 Eddig ugyanis az 1884.
évi ipartörvény csak képesített iparosokat engedett tagjaik sorába, holott
már abban az időben is bejártak és tagok szerettek volna lenni a kereske
dők, gépészek, jegyzők, tanítók, orvosok stb. Ezeknek az értékes tagoknak
a magatartására csaknem az egész ország ipartestülete úgy intézkedett,
hogy saját kebelében megalakította az Iparos Olvasókört, amely aztán itt
is 1895. február 10-ig áldásos működést fejtett ki.
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A megalakuló közgyűlésről a jegyzőkönyv kimondja, Jónás Imre ipartestületi elnök jelenlétében, hogy előzőleg környezettanulmányozást vé
geztek a megalakulás szükségességére vonatkozóan. A kibocsátott ívet
50 iparossegéd és nem iparos egyaránt aláírta, ezen tény alapján a jelen
lévők és Ipartestületi vezetőségi tagok kimondták az Iparos Olvasókör
megalakulását és előterjesztették annak alapszabályait, melyekből az
alábbi paragrafusokat idézzük:
1. § A z egylet címe Dévaványai Iparos Olvasókör.
2. § Célja az iparosok között szakismeret terjesztése, a testületi szellem
és egyetértés fejlesztése, és az önművelődés.
3. § A kör tagjai, rendes, pártoló, hónapos és tiszteletbeliek lehetnek.
A z önálló iparosok a körbe, csak mint
4. § rendes tagok léphetnek be. Nem iparosok csak mint pártoló tagok,
az iparossegédek rendszerint hónapos tagok lehetnek, vagy rendes
tagok. Tiszteletbeli tagok az Olvasókör ügyei előmozdításánál érde
meket szerzett egyének közül, a közgyűlés által választottak.
6. § Rendes tagok tagsági díja évenként 1 frt. 50 krajcár, pártoló tagoké
1 forint, hónapos tagoké 15 krajcár. A hónapos tagok a tagdíjat
előre kötelesek fizetni.
7. § A pártoló és hónapostagoknak szavazati joguk nincs.
1 1 . § Rendes közgyűlés minden év január havában tartatik.
17. § A z Olvasókör elnöke nemcsak iparos, hanem más személy is lehet.
24. § Feloszlás esetén a kör összes vagyona az Ipartestületre száll.
25. § Felügyeleti joga a Belügyminisztériumnak van.
A megválasztott vezetőség: elnök Jónás Imre, alelnök Monitórisz
Antal, pénztáros Ragui Balázs, gondnok Szabó Ignác, könyvtáros
Czudor József, jegyző Fábián Ferenc.
A z 1889. ápr. 6-án tartott gyűlésen elhatározták, hogy a Pesti Hírlapot,
az Alföldi Iparlapot, az Ország Világot megrendelik, igyekeznek köny
veket beszerezni, e célra adományokat gyűjtenek tánc-és műkedvelő elő
adásokat rendeznek. Hasonlóképpen elhatározták a kuglipálya kivitelezé
sét, melyhez a jelenlévők felajánlásokat tettek.
A z ulvasókör házi szabályai a következők voltak:
1. Nyitvatartás, nyáron 6 -11 óráig, télen 7 -11 óráig.
2. K i a kör helyiségében megjelent, tartozik magát az illemszabályaihoz
alkalmazni.
3. A z olvasószobában a legnagyobb csend szükségeltetvén, ugyanazért
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ott a fennhangon való olvasás csakis a jelenlevők előlegesen kikért és
megnyert beleegyezése szerint történhetik. A lármás beszéd azonban
tilos.
A hírlapok megcsonkítása, nemkülönben azok az olvasószobából
való elvitele, valamint bárminemű szeszesital fogyasztása és hazárd
játék folytatása szigorúan tilos.
Napilapokat négy, hetilapokat pedig 14 nap előtt kivinni nem szabad.
A kivitel azontúl is a könyvtárnoktóli kikérés mellett, az általa meg
határozott időre engedtetik meg.
A z Iparos Olvasókör helyiségében bármely tisztességes egyén csakis
taggal, s általa bemutatva mint vendég 8 napig jelenhet meg.
Kártyát az egylet tart, s mindenki ki az egylet helyiségében játszik,
az egylet kártyáját tartozik használni. Egy játék kártya ára 40 krajcár.
A hazárdjátékok általában szigorúan tiltottak.
Pénzes játékoknál a játszók, az e célra rendelt perselyben a nyeremény
arányában tartoznak fizetni.
A golyópályán, a társasjáték (kiksz) partiért 2 krajcár, nyerészkedő
játéknál pedig minden 10 krajcártól, 1 krajcár fizetendő.
A perselypénzek minden alkalommal a pénztárosok által, egy tag je
lenlétében olvasandók meg, ugyanazon tag által is a naplóban ellenjegyzendők.
A könyvekbe jegyzett kinttarthatási idő, a könyvtárnoknál előlegesen
tett jelentés folytán egyszer megújítható, ki azonban ennek lefolyása
után is a könyvet be nem adná, attól a beadás napjától számítva na
ponta 1 krajcárt fizet. Mindaddig, ezen szabálynak eleget nem tesz,
újabb könyvet nem igényelhet.

A vezetőségi gyűlés határozatát az olvasókör megalakulására vonatko
zóan az 1892. aug. 2 1 -én tartott közgyűlésen egyhangúan tudomásul
vette.7 Tudomásul vette és jóváhagyta az alapszabályokat is. A z 1893.
júl. 16-án tartott ülésen, Czudor József elnök beszámolt arról, hogy Rubicsek Zsigmond könyvkereskedő 30 kötet könyvet ajándékozott az ol
vasókörnek.8
A z akkori iparosok tanulnivágyását bizonyítja, hogy ezen az ülésen Rabatin Gábor javaslatot tett több könyv, köztük a Találmányok című könyv
megvásárlására. A könyvek raktározására egy könyvszekrény készítését
határozták el. A z 1894.
febr. 25-én tartott ülés jegyzőkönyve arról szá
mol be, hogy az olvasókörnek már 94 db könyve van.9 Ezen szám ugyan
nem sok, de az akkori viszonyokat véve tekintetbe, bizonyítja a ványai
iparosság törekvését arra, hogy művelődjék, tanuljon és tovább képezze
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magát. 1899-ben a választmányi gyűlés 30 forintot szavaz meg könyvek
beszerzésére, azoknak kiválasztásával dr. Frenyó Pál községi orvost,
Czibulka Ödönt és Fábián Ferencet bízta meg. H ogy több könyvet vá
sárolhassanak ugyanezen ülésen elhatározták, hogy az olvasókör javára
műkedvelő előadást fognak rendezni.10 A z olvasókör 1895.-ig működött,
ez évben az Ipartestület kívánságára elhatározták, hogy egyesületüket
egyesítik, illetve beolvasztják az Ipartestületbe. A z olvasókör vagyonát
mely 321 frt. 21 krajcárt tett ki, a közgyűlés az Ipartestületnek adta át.11
A dévaványai iparosság nemcsak a régi megszokott úton haladt, hanem
igyekezett a fejlődés új elgondolásait is magáévá tenni. Ennek bizonysága,
hogy Galgóczi József elnöksége alatt 1903. évben, Rabatin Gábor vas
öntő és géplakatos műhelyében kezdődött meg a környéken legelőször,
az addig ló vagy ökör vontatta cséplőgép, gőzmozdonyok átalakítása ma
gánjáróvá. Olyan esemény volt ez, amelynek megtekintésére, az új csodát
megnézni kivonult az egész lakosság. 1907-ben a megyében volt az ipari
kiállítás, amelyen Rabatin Gábor és Szőnyi István géplakatos mesterek és
idős Illyés Lajos kosárfonó mester I. osztályú kiállítási oklevélben része
sültek.12 1908-1909-ig Király János volt az elnök, a jegyző pedig Szilágyi
Sándor. A z ő idejük alatt 1911-ben épült a mai székház főépülete, nagy
küzdelemmel 19985 koronáért.13 A küzdelem a haladók és maradiak között
volt. Szerencsére a fejlődés az újat a többet akarók voltak többségben,
s így épülhetett meg az új székház, melynek kivitelezését Papp Zsigmond
és Biri János kőműves mesterek végezték. M ég ugyanezen évben az iparos
ifjúság számára 2927 koronáért klubhelyiséget építettek. A z új épületeket
ugyanezen év novemberében avatták fel.
Ettől az időtől kezdve, a kulturált rendezvények székhelye lett Dévaványán az Ipartestület székháza, amelynek nagytermében sok-sok kelle
mes, szórakoztató, hazafias, tudományos előadásokat rendeztek az erre a
célra kiképzett színpadon. A z itt rendezett estélyeken nemcsak az iparos
ság, hanem a község színe-java megjelent.
1913. évben nagy ünnepségen rendezték meg a ványai iparosok testü
letüknek 25 éves jubileumát. Ezen az ünnepélyen az összes helyi, járási
és kerületi iparhatóságok megjelentek.14
1914-ben kitört a világháború, amelyből az iparosság sem vonhatta ki
magát, s így színe-virága bevonult katonának, bizony sokan ott maradtak
a messze, idegen harctereken és soha többé nem látták meg családjukat.
Nevüket a parkban lévő hősi emlékmű jelzi, ahová a hősök napján össze
sereglik az iparosság, és emléküknek beszéddel, érdemeik méltatásával
róják le hálájukat.
Itt kell megemlíteni, hogy az Iparos Nőegylet 1908-ban alakult meg
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s céljukul tűzték ki az iparostársadalmon belüli szociális problémák eny
hítését, másrészt a nőknek a közművelődésben való részvételét.15
Bár az Ipartestület felett elszállt 25 esztendő nem volt gondoktól men
tes, mégis azt lehet mondani, hogy az iparosság 1914. évig eltelt 25 évig
élte fénykorát. A háborús évek alatt 1919-ig K irály János volt az elnök.
A z iparosság ügyeit, hosszú elnöksége alatt nagy körültekintéssel igye
kezett végezni a rendkívüli viszonyok között. Utóda A lt Géza lett. Ez
évben alakult újjá az iparos dalárda, vezetését Szügyi Dániel ref. lelkész
vállalta el. Később karnagyai voltak, T óth János kántor és Kremán Lajos
tanító. 1920-21-ben Vass Károly, 1922-ben Czibulka Ödön volt az
elnök.
M eg kell említenünk, hogy a háború alatt, és a háború utáni időkben az
anyagbeszerzési nehézségek dacára is a ványai iparosság mindig hivatása
magaslatán állott. N agy körültekintéssel igyekezett munkáját végezni s a
község igényeit kielégíteni. íg y például megemlítem, hogy Szőnyi István
a vágóhíddal szemben lévő telepen meglévő lakatosüzemét továbbfejlesz
tette és még egy kis vasöntőt is létesített, számolva azzal, hogy a gyári
termékekhez nehéz hozzájutni. íg y szükség esetén a maguk által megfor
mált ötecsekkel és azoknak az adott célnak megfelelő kialakításával (esztergályozásával), mindig segíteni tudott a rászoruló gépész társainak.
N yilván ezen öntevékenységének az eredménye, hogy 1922-ben az O r
szágos Ipartestület ezüstéremmel és díszoklevéllel tüntette ki.16
1923-ban adta ki az állam az 1884. évi ipartörvény hiányát pótló 1922.
évi új ipartörvényt, melynek most már tökéletesebb megszövegezése lett
az iparosság jövőbeni irányítója.17
1923-ban Czudor József, 1924-ben Vad Lajos volt az elnök. Ekkor sze
rezte meg az Ipartestület a korlátlan italmérésre szóló engedélyt. A követ
kező évben, közkívánatra az Ipartestület elhatározta, hogy a szép épület
hez illő udvarrendezést hajt végre. A parkosítás munkáját tervezte és ki
vitelezte Frey József kőműves mester. Ebben az évben alakult meg az
iparosok műkedvelő zenekara, melynek Frey József lett a vezetője, és az
iparos műkedvelő társaság, melynek vezetésére Szőcs Gerő nyug. M Á V
tisztviselő vállalkozott. - A kert gondozására kertészt szerződtettek.18
1929-31-ig Kolbai R udolf gyógyszerész az elnök. 1930-ban épült a
mozi épülete és a pince, amely nélkül a már működő italmérés semmiképp
sem működhetett korszerű körülmények között. Hiszen az áruit nem
tudta hol tárolni, s kellő hőmérsékleten tartani. A z 5 éve megalakult ipa
ros dalárda tagjai nagy lelkesedéssel vettek részt, úgy a magyar népdalok,
mint klasszikus darabok betanulásában és előadásában. A z ipartestületi
dalárda fogalom volt a községben, s szereplésük nélkül nem múlt el a
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községben egyetlen ünnepség sem, lett légyen az világi vagy egyházi ün
nep. 1931-ben az iparos dalárda részére a lányok, asszonyok díszes zászlót
készítettek, s azt ünnepélyes keretek között fel is szentelték.19
1932-33. évben ifj. Bereczki Zsigmond lett az elnök. A z ő idejében
szervezték meg az ügyészi tisztséget, amely intézménynek célja nemcsak
a testület, hanem az iparostársadalom képviselete volt is. Ezzel a tisztség
gel dr. Kenéz Béla ügyvédet bízták meg.
1933-ban emelték a parkban az I. világháborúban elhalt iparosok és
kereskedők emlékművét, ezt fényes ünnepség keretében avatták fel, s
attól kezdve minden évben idejárt a község iparossága az elhunytak iránt
a kegyeletüket leróni. A ványai iparosság együttérzését az elhunytak
iránt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy abban az időben a környéken
még sehol sem volt hasonló emlékmű.
1932-ben dec. 12-én megtartott rendkívüli közgyűlésen új életre hívták
az 1895-ben megszűnt iparos Olvasókört, melynek új címe „Iparosok és
Kereskedők Olvasóköre” lett.20 Tette ezt a vezetőség azért, mert csak az
olvasókör megszűnése után jött rá arra, hogy a kulturális és szakmai fej
lődésre milyen nagy hatással volt a megszűnt intézmény, mely szakköny
veket tartott, és különböző folyóiratokat járatott, s időnként szakmai és az
általános művelődést szolgáló előadásokat szervezett. Ezen a közgyűlésen
hirdették ki az ugyanezen évben megjelent új Ipartörvényt is. 1933-35.
között Weiser Alajos volt az elnök, az Olvasókör elnöke pedig ifjú B erczi
Zsigmond, - az iparos Nőegylet 1933-ban ünnepelte 25 éves fennállását.
1935-ben meghalt Weiser Alajos elnök, aki ezen tisztségét az Ipartes
tület működése óta több alkalommal töltötte be. Ideiglenes helyettesíté
sével Bogya Lajost bízták meg. A z Olvasókör vezetését pedig T óth Albert
vállalta el. Ez évben határozta el a választmány, hogy a testület előtti par
kot, a néhai karnagyról Makai Zádorról nevezik el és emléktáblával örö
kítik meg az ő önzetlen buzgalmát, amellyel oly sok éven át igyekezett az
iparosság műkedvelési törekvéseit segíteni. A tábla és a park felavatása
1935. szept. 25-én történt meg fényes külsőségek között. Ebben az évben
tett Gutman Izidor fakereskedő 1000 pengős alapítványt az Ipartestület
részére, melynek célja volt, hogy kamatából évenként a szegény iparosokat
segítsék.
A testületi élet igen mozgalmas volt, s lassan odavezetett, hogy a kb.
25 éve épült épület szűknek mutatkozott, ezért határozták el 1938. ja
nuár havában a kibővítést. Erre a célra az Iparügyi Minisztertől állam
segélyt kértek, ezt meg is kapták. A z így kapott 5000 pengő segítségével
sikerült a székházat korszerűen kibővíteni. A z így átalakított Ipartestüle
tet a Nőegylet szép díszzászlóval lepte meg s így azt és a megújult épületet
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ünnepélyes keretek között avatták fel. Ezen a felavatási ünnepségen, me
lyen az Ipartestület 50 éves fennállását is ünnepelték, az elnöklő Bogya
Lajos megemlékezett az Ipartestület múltjáról, s közben szólt arról, hogy
bár az elmúlt idők sok gondot okoztak, mégis az Ipartestület abba a
szerencsés helyzetbe jutott, hogy hatalmas területen épült gyönyörű szék
házzal dicsekedhetik, amelyben gondos vezetés mellett intézheti a meg
választott tisztikar az iparosság ügyeit, végrehajthatja a központi kormány
intézkedéseit, és ahol községünkben a kultúra számára fő helyet biztosít
hat, és a kellemes szórakozásnak is lehetőséget nyújthat. A felavatási ün
nepélyen megjelent képviselője az Iparügyi Miniszternek négy idős ér
demes iparosnak: Bogya Lajos csizmadia, Czudor József kovács, J. E r
dős Károly csizmadia és Kovács Károly kalapos mestereknek díszoklevelet
adott át. Ezen alkalommal a miniszter megbízottja lelkesítő beszédet in
tézett az iparossághoz és további jó munkát kívánt. A gyűlésen az Ipar
kamara hét iparost: Csermák József géplakatos, Nemecz Sámuel csiz
madia, Lengyel Ignác kovács, Dékány Zsigmond kerékgyártó, Papp
Zsigmond kőműves, T óth Albert szabó és V . Szabó Lajos cipész meste
reket díszoklevéllel tüntettek ki, melyet a megjelent dr. Harsányi Imre
Ipar-Kamara-i kiküldött nyújtott át.
1939-ben meghalt Bogya Lajos elnök, s helyét ideiglenesen az alelnök
T óth Albert töltötte be. Ugyanezen évben a később megtartott közgyűlés
Szőnyi Istvánt választja elnöknek, akinek 1941-ben történt elhalálozása
után az elnökséget előbb T óth Albert, mint alelnök veszi át mint helytese, majd mint véglegesen megválasztott elnök tölti be az Ipartestületi
elnöki tisztséget.
Visszamenőleg nézve az elsárgult jegyzőkönyvi lapokat, olyan adatokat
nem találunk, amelyekből biztos tudomást szereznénk arról, hogy milyen
volt a dévaványai iparosság szakmai megosztása. A jegyzőkönyvek csak az
iparosok számszerű adatait közli, pl. 1888-ból következő feljegyzést talál
juk a közgyűlési jegyzőkönyvben: „az elnök örömmel üdvözli a szép
számmal megjelent tagságot” , ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a tagok
nak legalább 75%-a megjelent a gyűlésen. Így következtethetünk arra,
hogy Dévaványán az iparosok létszáma 140-150 lehetett, tekintettel arra,
hogy azon a gyűlésen 150-en jelentek meg. Szakma szerint a következő
megosztásban: asztalos 7, ács 6, borbély 2, cipész 3, csizmadia 30, építők
9, gépész 2, hentes 4, kocsmáros 2, kőműves 3, kalapos 2, kerékgyártó 3,
kovács 13, köteles 2, kéményseprő 7, mészáros 1, szűcs 3, szabó 3, szíj
gyártó 3. 1910-ben a krónika a közgyűlésen 135 megjelent iparosról szá
mol be, a fentebbi érv szerint, tehát az iparosság létszáma megközelítette
a 200-at. 1922-től a tagok létszáma, amelyet már számszerűen közölnek a
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jegyzőkönyvek 250-290 között mozgott a felszabadulásig. A z 1922-es fel
jegyzésekből a következőket érdemes megjegyezni: 46 új segéd kapott
munkakönyvét. N yilván van tartva 125 segéd, 122 tanonc, iparigazolványt
kapott 24 iparos. 1924-ben önálló iparos volt 248, 133 segéd, 70 tanonc.
Segédi levelet nyertek 8-an. 1926-ban tag 270, új ipari-igazolványt nyert
23, új tanonc 40, segédlevelet nyert 29. Nyilvántartott segéd 81. 1933-ban
195 iparos volt feljegyezve: asztalos 7, ács és kőműves 18, bádogos 1,
szobafestő 1, borbély 4, cipész 55, kalapos 1, pék 1, szabó 23, kovács 19,
lakatos 7, kerékgyártó 7, mészáros és hentes 8, kötélgyártó 8, kereskedő
32. A z 1938-as évről a következő feljegyzéseket találjuk: tagok létszáma
290. Ü j iparigazolványt nyert 11. Iparigazolványát szünetelteti 5, ipar
igazolványról lemondott 10. Mestervizsgát tett 2. Segédlevelet és munka
könyvét kapott 26. Ezek megoszlása a következő: cipész 2, kovács 3,
fodrász 2, cukrász 1, női szabó 4, csizmadia 2, szabó 5, géplakatos 2,
molnár 1, villanyszerelő 4. Tanonc szerződést kötöttek ebben az évben
40-en. A tanoncok létszáma 86 volt, melyek a következőképpen oszlottak
meg szakmák szerint: cipész 11, kovács 10, férfiszabó 6, fodrász 9, pék 2,
cukrász 1, molnár 3, villanyszerelő 2, kőműves 1, órás 4, csizmadia 10,
asztalos 3, női szabó 7, hentes 1, géplakatos 9, ács 1, műszerész 1, szoba
festő 1, kocsmáros 1, kereskedő 3.
A z iparos tanoncok szakmai oktatását természetesen a munkát adó
mestere végezte, de a tanoncok kötelesek voltak az úgynevezett Iparostanonc iskolába járni, ahol a szakmai tudáson felül általános műveltségü
ket is kívánta növelni az ide vonatkozó rendelkezés. A tanoncok záró
vizsgáján részt vett az Ipartestület küldötte is. Nagyon sokszor ezeket a
vizsgákat összekapcsolták a tanoncok által végzett munkadarabok kiállí
tásával, ahol nemcsak a tanoncok mesterei, hanem a község vezetői is
megjelentek, s ez alkalommal az Ipartestület és az egyesek által felajánlott
összegekből a szorgalmasan tanuló és a szakmájában különösen jó ered
ményt mutató tanulókat jutalomban részesítették. A z iparos tanoncok
szakmai tudásának vizsgáztatására bizottságokat szerveztek, aminek volt
egy elnöke és több tagja. A megválasztás 3 évre történt, és a megválasz
tottak neveit be kellett jelenteni az I. fokú Ipari hatóságnak. 1925. évben
pl. ezek a bizottságok tagjai voltak: asztalosokból elnök Szarka Ferenc,
alelnök Juhász József, bizottsági tagok: Rodler József, Somogyi Mihály,
Bodomi Sándor, Cipészeknél: elnök Dékány Zsigmond, alelnök N yemecz Károly, biz. tagok: Sáli Gábor, Kovács János, V . Szabó Lajos és
Hegedűs Lajos. Csizmadiáknál elnök J. Erdős Sándor, alelnök Nyemecz
Sámuel, biz. tagok: Beke András, Szabó Ignác, Bogya Lajos, Papp K á 
roly, Szilágyi Imre, N yiri Ignác és Mészáros István. Kovácsoknál elnök
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Csatári Sándor, alelnök Lengyel Ignác, biz. tagok: Sáli Károly, Orosz
Béla, Kovács Ferenc, Papp Imre, Csatári Károly és Réz Gyula. K erék
gyártóknál elnök Sali Sámuel, alelnök Wágner András, biz. tagok: D é 
kány Zsigmond, V izi Károly, ifj. Tarsoly Károly, lakatosoknál elnök
Szőnyi István, alelnök Csermák József, biz. tagok: Boda Ferenc, Szitás
Dénes, Hőgye Kálmán és Galgóczi Béla. Szabóknál elnök Balla Ferenc,
alelnök T óth Albert, biz. tagok: Papp M ihály, Kiss Lajos, Borók Lajos,
Vetési János, Kormos István. Mészáros-hentes elnök Mester Márton,
alelnök Gősi G yörgy, biz. tagok: Szöllősi Albert, Sélei Lajos és N agy
István. Ács és kőművesek elnöke id. Kása Lajos, alelnök Mátyás György,
biz. tagok: Papp Zsigmond, Frey József, M urányi Károly, Beischrot M i
hály, Cinder M ihály és Somogyi Mózes.
A tanoncok és a mesterek között nem mindig volt meg a megkívánt
egyetértés. Erről bőven tájékoztat példaként az 1925. febr. 15-én felvett
közgyűlési jegyzőkönyv, mely arról szól, hogy az elmúlt évben sorozato
san nézeteltérések történtek az iparosok és általuk alkalmazott tanoncok
között. A z ezzel foglalkozott fegyelmi bizottságnak 36-40 esetben kellett
ítéletet hoznia. E z olyan szám, hogy minden iparost kell, hogy gondolko
dóba ejtsen és megdöbbentsen. Megállapítja, hogy kihalt a fegyelem és a
jó magaviselet az ipari tanoncokból. M inden csekélységért panaszkodnak,
ha valamelyik tanulót megdorgálta, vagy kissé megfenyítette a mestere.
A legkisebb sérelemért panasszal éltek és szerződésfelbontást akartak.
Oka ezen jelenségnek úgy vélték az lehet, hogy a jelenlegi ipari tanoncok
túlnyomóan a világháború alatt apát nélkülözve fegyelmezés nélkül nőt
tek fel, s ma már ezt helyre igazítani igen nehéz. „ D e ezen súrlódásokban
is terhes feladat azonban az, hogy az Iparhatósági biztos úr segítsége volt
csekély, panaszokat meg sem hallgatott, ezenkívül az Ipartestületi elnök
úr személyes, erélyes fellépése, némely személyek rábeszélése folytán
egyszer simán hasonlatokkal, más esetekben majdnem pofonokkal sike
rült némileg az ügyeket békésen elintézni, áthidalni, csupán két ízben
kellett a békéltető bizottságot igénybe venni. Ezekre hivatkozva, mivel
az ipari tanulóinknak elméletbeli oktatása az Ipariskolai Felügyelői B i
zottság és a tanító urak kezeiben vannak lefektetve, a szakmabeli oktatás,
fegyelemtartás, erkölcsi tekintetben is és ennek ellenőrzése tanonctartó
iparosaink feladata és kötelessége is. Javaslom ezért az elnökség nevében,
hogy ezen súlyos bajok orvoslása tekintetében tegyen lépéseket és hozzon
a tisztelt közgyűlés határozatot, hogy ez némileg kiküszöböltessék és ne
hogy növekedjék, kevesbítni igyekezzünk, mert ez minden iparosnak er
kölcsi kötelessége és feladata, ezért az alábbi javaslat elfogadását kérjük:
a közgyűlés határozatilag kimondja: az iparos tanoncok részére időközön
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ként lehetőleg vasárnaponként az erkölcsi magaviselet megtartásáról ma
gyarázó szabad előadás tartassék az Ipartestület olvasótermében, ame
lyen úgy a tanonctartó iparosok, valamint a tanoncaik feltétlenül jelen
jenek meg azt meghallgatni, és ezen előadások tartása alatt és alkalmával a
szórakozó játékok és az italmérés szüneteljen. 2. M inden tanonctartó
iparos szigorúan őrködjön a tanonc erkölcsi nevelése felett, a dohányzás
szigorúan megtiltassék, tettenérés esetén az Ipartestületi elnökségnek je
lenteni tartoznak, valamint minden más rossz magaviselet tanúsítását is.
3. Mondja ki a közgyűlés, hogy joga legyen az elnökségnek, a rossz magaviseletűekkel fegyelmileg legszigorúbban eljárni, megfenyíteni, és esetle
gesen tanoncidejét meghosszabbítani belátása szerint. 4. Bízza meg a
gyűlés az elnökséget, hogy a községi rendőrhatóságot kérje fel, hogy az
iskolákból kijövő tanoncok magaviseletét ellenőrizze kirendelt őrszem ál
tal, és a rakoncátlankodókkal, rendetlenkedőkkel a legszigorúbban járja
nak el. 5. Bízassék meg az elnökség azzal, hogy a magyar királyi T anfel
ügyelő úrhoz kéréssel forduljanak aziránt, hogy az ipari tanórák az esti
órákban tartassanak meg. 6. Mondja ki a közgyűlés, hogy ezen indítványt
a megválasztott elnökségnek végrehajtani kötelezettsége.”
Ezen szigorú rendelkezések után, hogyan javult meg az akkori tanon
cok fegyelmezetlensége, arról a rendelkezésünkre álló feljegyzések nem
tájékoztatnak.
H a átlapozgatjuk az Ipartestület vezetőségi és közgyűlési jegyzőköny
veit, akkor előttünk áll a dévaványai iparosság 1945-ig eltelt 80 esztende
jének egész története. Híven tükrözi a testület életében felmerült gon
dokat, azok elintézési módját és a testület tagjainak terveit. Éppúgy,
minthogy tudomást szerzünk a tagok mindennapos életéről, ünnepeiről és
szórakozásairól is. D e tájékozódhatunk az iparosképzéssel kapcsolatos
problémákról is. Érdekes figyelemmel kísérni magának az iparosság össze
tételének a szakma szerinti változását is. M íg például az 1880. évi alakuló
gyűlésen megjelentek közül 30-an csizmadiák voltak és gépész csak 2 volt,
addig 1931-ben már csak 5 csizmadia működik, csizmadiainas pedig egy
sincs nyilvántartva. Cipésznek is mindössze csak 2 inas készül. Géplaka
tos ellenben ezekben az években több mint 30 van, és megjelennek olyan
szakmák is, mint a villanyszerelők, műszerész, női fodrász, női szabó,
tehát azok a szakmák tartanak és kapnak inasokat, amelyek az ipar fejlő
désével és változásával most jelennek meg, és indulnak erőteljes fejlő
désnek az iparosság történetében. M int már láttuk, az iparosok életének
volt fénykora, de át kellett vészelni hullámvölgyeket is. Ilyen hullámvöl
gyet jelentett mindkét világháború, mert az anyagbeszerzési nehézségek
miatt az iparhoz szükséges nyersanyagokhoz csak nehezen tudtak hozzá
129

jutni, - de az 1930-34. év közti világgazdasági válság sem hagyta érintet
lenül az iparosság helyzetét, és ebben az időben az értékesítési nehézsé
gek játszották a fő szerepet. Ennek oka az volt, hogy a válság a nemzet
egészét érintette, az egész társadalom eladósodott s emiatt az iparostársa
dalom is megrendült (nem építettek, nem készítettek új ruhát, cipőt,
csizmát, stb.). A II. világháború közeledtével mind nehezebbé vált az
iparosság helyzete, az 1939. évről szóló közgyűlési jegyzőkönyv bőven
megemlékezik erről, amikor elmondja, „hogy a kispénzű iparosság hely
zete 10 éve nem tud visszatérni a régi kerékvágásba. A zt látjuk, hogy a
vidéki kisiparosság itt nálunk általában mégtalán az országos átlagnál is
hatványozottabb mértékben szegényedik el.” M i ennek az oka, teszi fel az
elnök a kérdést. Nézete szerint az egyik ok az, hogy az I. világháború után
az országot megfosztották addigi gazdasági egyensúlyától. Ennek termé
szetes oka lett az általános elszegényedés. Aztán a 30-as évek elején
jött a világgazdasági válság. Nem kis mértékben ok a technika fejlő
dése, amely magával hozza az ipar átrendeződését, természetesen úgy,
hogy ez a nagyiparnak és a nagytőkének kedvez. A z iparban a gépé lett
a szerep, s bár a kisipar a minőségi munkával vette fel vele szemben
a versenyt, azonban az anyagiakban elgyengült fogyasztók sok eset
ben az olcsóbb, de gyengébb minőségű árut kénytelenek megvenni.
A kormány azáltal, hogy a közmunkákban egyes kisiparosokat, mint a
szabókat és szíjgyártókat bevonta, s ezzel ezek helyzetét javította, de az
elszegényedett kisiparosság helyzetén nem tudott segíteni. Bár ezt kí
vánta előidézni a fedezet nélküli iparoskölcsön, amelyben a ványai kis
iparosság nagyobb részben vehetett részt azáltal, hogy a község nagy jó
indulattal karolta fel ezt a mozgalmat, azáltal, hogy a kölcsön egy részének
visszafizetésére nagyobb kölcsönnel járult hozzá. Kiemelte az elnök, hogy
ezzel az iparosság köszönettel tartozik, úgy az iparhatósági biztosnak,
mint a községi vezetőségnek, akik az iparosság ügyét felkarolták és min
denben a legnagyobb jóindulatot tanúsították. Ehhez eleve nagy jóindu
lattal járult hozzá a kerületi Ipar Kamara azzal, hogy segített a dévaványai kisiparosok számára a kisipari kölcsön kiutalását kieszközölni. Nyilvánvaló tehát, hogy nem a jóindulaton múlik az iparosság helyzetének
megváltozása, hanem a javuláshoz a gazdasági viszonyok megváltozásának
rendes mederbe való terelésének a szüksége kívánatos. Addig ugyanis
míg az iparosság szolgáltatásai igénybevevők anyagi helyzete nem erő
södik meg, addig hiába van a kölcsön és minden segítség az iparosság
megsegítésére, attól a lakosság még nem tud házat építeni, lábbelit, ruhát
készíttetni, bútort csináltatni stb. Közben a megváltozott az iparviszo
nyok miatt a kereskedelem, úgy a ruházati iparban mint egyéb más köz
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szükséglett cikkekben is, szállítja az áruit az üzletekbe, amelynek árával a
kisiparosság nem tudja felvenni a versenyt. A z elnök megemlíti, hogy a
haladó világ szükségessé teszi mind a tanoncok, mind a segédek érdekében
szociális intézkedések megtételét. Bár ez ideig is történtek intézkedések,
a legkisebb munkabérek, a munkaidő megrövidítésének bevezetésére.
Tudatában vagyunk annak, hogy a munkás munkájával rászolgált a tisz
tességes munkabérre, azonban a vidéki kisiparosság által elérhető vállala
tokba nem mindig fér bele a legkisebb munkabér, így bizonyos tekintet
ben ez a kétségtelenül jó szándékú intézkedés nem éri el a kívánt célt.
A tanoncok kérdése is meglehetősen kedvezőtlenül alakult az utóbbi
évek során. A tanonctartást igen megnehezíti az a körülmény, hogy a mai
rendelkezések szerint a leventefoglalkozás, az iskolai oktatás, rengeteg
időt elvesz a szakmai oktatástól. Ez egyrészt a tanonc szakmai tudásának a
kárára, másrészt a munkaadó kárára megy.
A z iparosság nehéz helyzetével foglalkozó bejegyzések megemlítik azt
is, hogy a sok kisiparos olyan helyzetbe került, hogy kénytelen volt iparát
feladni, részben azért, hogy máshol keressen munkát és tudjon életlehe
tőséget teremteni magának, másrészt ideiglenesen szüneteltette iparát,
várva az idők jobbrafordulását. Ez a helyzet természetesen kihatott
a tanoncok alkalmazására is, hiszen amikor a mester sem tudott annyi
munkát szerezni, hogy abból megéljen, ennek természetes következménye
lett, hogy nem segédet, de még inast sem tudott tartani.
A dévaványai iparosság helyzete tehát hol lent, hol fent volt. A jólétet
bizonyítják azok a bejegyzések, amelyek a mindenkori március 15. és a
szilveszteri bálokon kívül sok alkalmat megragadtak arra, hogy a fiatalság
táncos mulatság közben, az öregebbek pedig jó vacsora után borozgatással
töltötték idejüket, beszélgetve, élcelődve, zenét hallgatva nézték a fiatalok
mulatságát és örültek az életnek. D e ezek a csendes szórakozások egyben bi
zonyítják azt is, hogy az iparosodás akkori formája már megtorpant, egy
helyben topog, s mint a jegyzőkönyvek igazolják nem lát kibontakozást. A
további fejlődésnek nem voltak távlatai. A rohamosan fejlődő gyáripar so
kakat arra kényszerített, hogy itteni műhelyét felszámolja és a nagyobb vá
rosokban keressen a szakmájának megfelelő foglalkozást és biztosítsa a meg
élhetést. A kisipar már nem volt versenyképes, a felszabadulás előtti utolsó
években már jóformán csak javító szolgálattal foglalkozott. Új cikkeket nem
rendeltek nála, mert a kisipar drágább termelése nem tudott lépést tar
tani a gyári termékek olcsó árával. Ezen reménytelennek látszó helyzeten
csak a felszabadulási idők segítettek, ekkor változott meg a ványai ipa
rosság helyzete és alakult ki a szocialista rendszerre jellemző ipari szektor
és adott távlatokat a ványai iparosoknak is.
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V Á N Y A S Z E R E P E A Z O R S Z Á G H A R C A IB A N
ÉS S Z A B A D S Á G M O Z G A L M A IB A N
Dévaványa lakói a község fennállásának több mint 750 esztendeje alatt
nemcsak tanúbizonyságát adták hazaszeretetüknek, a haladó eszmék
iránti fogékonyságuknak és szabadság utáni vágyuknak, de az adott pil
lanatban áldozatot is tudtak hozni, ha a sors úgy kívánta, életüket is oda
adták a nemes célok érdekében.
A z alig 200 éves település átvészelve a kezdet nehézségeit szépen fejlő
désnek indult és gyarapodott úgy lélekszámban, mint anyagilag. Mátyás
halála után meggyöngült a központi hatalom. A zt kihasználva, a nemesség,
közjogi helyzetével visszaélve azon igyekezett, hogy minél több hatalmat
ragadjon magához, s jobbágyaiból minél több hasznot sajtoljon ki.
A jobbágyok sorsa az állatok szintjére süllyedt le. Sokan közülük föld
alatti odúkban laktak, életük állandó munkában, robotban telt el, s alig
volt betévő falatjuk. A z anyagi és életbiztonságuknak a minimumra való
csökkenése országszerte elégedetlenséget és gyűlöletet váltott ki a rab
szolgatartók ellen. D e még sok időt kellett várni, amíg lehetőség nyílott a
föld népe számára, hogy a rabságból kiszabadítsa magát. Erre a pápa által
meghirdetett keresztes háborúban való részvételre összesereglett jobbá
gyok tömegei adtak alkalmat 1514-ben. Ezen seregek vezérévé Bakócz
esztergomi érsek, Dózsa Györgyöt nevezte ki.
Dózsa a főurak egyezségszegései után, amellyel elfordultak a keresztes
hadak megsegítésétől, sőt jobbágyaikat is eltiltották az ahhoz való csat
lakozástól, elhatározta, hogy az ország vezetői ellen fordul és megszaba
dítja a föld nyomorgó népét zaklató, nyomorúságban tartó nemességtől.
K ét emberöltővel az 1514-es parasztháború leverése után, Istvánffy
Miklós, az utolsó magyar humanista történetíró, többek között ezeket írta
Magyarország históriáját feldolgozó művében a Dózsa-felkelésről: „ M i
kor a nép megtudta, hogy Bakócz bíboros kijelölte a sereg vezérét egy
törökverő híres vitéz személyében, megindult mindenfelől zászlaja alá.
Ú gyannyira özönlöttek táborába, hogy a feljegyzések szerint rövid egy
hónap alatt 40 ezer ember vette fel a kereszt jelét, nem számítva azokat,
akik Váradon, Fehérvárott, vagy Kalocsa és Bács környékén gyülekeztek.
A kruciátusokhoz, azaz a keresztesekhez, sok kisebb rangú pap és szerze
tes is csatlakozott.” Ez utóbb említett szegény klerikusi réteg tagja volt
Ványai Ambrus is, nevét azonban hiába keressük akár Istvánffynál, akár
pedig a X V I. század többi humanista történetírójánál. Életéről és műkö
déséről, néhány mondattöredéken kívül úgyszólván alig maradt fenn
valami az utókor számára. Ez a pár mondatos utalás Szerémi G yörgy em
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lékiratában lelhető fel, csak úgy mellékesen, a jellemzés vagy pályakép
bármiféle igénye nélkül. Értéke mégis nagy, hiszen tárgyi szempontból
feltétlenül hiteles és megbízható, ezért a továbbiakban Szerémi útmuta
tása alapján elindulva próbáljuk felidézni Ványai Ambrus szinte ismeret
len egyéniségét.
Születési helyét és dátumát nem ismerjük, nevének első említésével a
krakkói egyetem magyar anyakönyvében találkozunk ilyenformán:
„Am brosius de Túrkeve” (1) magyarul „Am brus Túrkevéről” vagyis
Túrkevei Ambrus. Könnyű lenne arra gondolni, hogy ezek szerint T ú rkevén született, de ez azonban egyáltalán nem biztos. Ugyanis a X V . szá
zadtól szokás volt a szülőhelyet valamely közeli városhoz, vagy nagyobb
településhez kötni. Ilyen megfontolások alapján lehetségesnek látszik,
hogy Ambrus sem Túrkeve falai között született, hanem annak szegé
nyebb körzetében, talán éppen Ványán. Bármint vélekedjünk is ebben a
kérdésben, az mindenesetre tény, hogy 1504 előtt Ambrosius egyetemi
hallgató volt Lengyelországban. Ez azt jelenti, hogy korábban el kellett
végeznie az alsó és középfokú iskolázásnak megfelelő úgynevezett „septem artes liberales” -t a hét szabad művészet anyagát, melyet hagyomá
nyosan két részre osztottak, triviumra és quariviumra. A trivium, vagyis
a három tantárgyra alapozott alsó fokú oktatás a dialektika, retorika és
teológia tudományával ismertette meg a diákot, aki azonban tudós ember
nek készült, tovább ment quadriviumra, hol négy új tantárgyat oktattak,
természetesen latin nyelven, az aritmetikát (számtan), geometriát (mér
tan), asztronómiát (csillagászatot) és musica-t (zenét).
Hogy hol tanult Ambrus, melyik káptalani iskolában nem tudjuk, ha
valóban túrkevei volt, akkor valószínűleg Egerben, hisz Túrkeve a közép
kor óta az egri püspökséghez tartozott. Ha ványai születésű volt, akkor
viszont Nagyváradra kellett mennie, mivel Ványa ebben az időben Békés
vármegyéhez tartozott. Békés vármegye pedig a váradi püspökség igaz
gatósága alatt állt. Véleményünk szerint Am brus a váradi káptalani iskola
tanulója volt, mert csak így tűnik logikusnak, miért oda tért vissza évekkel
később, külföldi útja után. - Váradon kiváló humanista műveltséget sajá
títhatott el ezekben az időkben, mert az itteni káptalani iskola már a X V .
század második felétől kezdve a kor legszínvonalasabb intézményei közé
tartozott, s maradt is annak, még a X V I. század elején is. Különösen a
felső osztályokban, a quadrivium fokozatban közelítették meg az egye
temi színvonalat; - az általánosan előírt tankönyvek mellett magyaror
szági humanista tudósok műveit is bevonták a tantárgyba, nyelvoktatás
tekintetében pedig görögöt is tanítottak, ami nagy újdonság volt a hagyo
mányos latinoktatáshoz képest.
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A hét szabad művészet megtanulását valamely külföldi egyetem meg
látogatása követte, mivel Magyarországon a pozsonyi óta egyetlen egye
tem sem létezett. A X V . század végén több lehetőség között választhattak
a diákok, - a tehetősebbek felkereshették a drága humanista egyeteme
ket, a kisebb jövedelműek Bécsbe vehették útjukat, a szegényebbek pedig
Krakkót választhatták. N em mintha Krakkó nem tartozott volna a diva
tos univerzitások közé. Szellemi téren, mint minden humanista egyetem,
fellegvára volt a modern haladó eszméknek. A középkori skolasztika és
reneszánsz polgárság viaskodásából a krakkói egyetemen isaz új, haladást
képviselő humanista ideológia került ki győztesen, mely haladéktalanul
meghirdette a társadalom megszabadítását a nemesek és a pápaság feudá
lis nyomásától, és a tekintélytisztelet elvetését a szabad vizsgálódásokon
alapuló természetfilozófia érdekében. Ebben a huszita hagyományokkal
és humanista eszmékkel vegyes szférában tanult tovább Am brus néhány
éven át. M ajd megszerezve a borostyánkoszorúsi fokozatot, hazatért
Magyarországra. A váradi egyházmegyébe, ahova Ványa akkor tartozott,
hogyan került az egri érsek jobbágyfalujának Túrkevének szülötte, ami
kor őt az egri érsek taníttatta Krakkóban, nem tudjuk. Valószínűleg
maga kérte az érsektől az áthelyezését a váradi egyházmegyébe, hogy
Ványára kerülhessen, amely Túrkevével szomszédos volt. T alán így
egyrészt szülőföldjéhez, másrészt szüleihez közel kerülhetett. Abban
hogy ilyen tudós ember került Ványára, nyilvánvalóan szerepet játszott
az is, hogy Ványa akkorra már nem volt olyan szerény hely, mint a közép
kor elején amikor a hivatalos iratok a szeghalmi főesperesség vagyon
talan parochiájának nevezték. Fontos jelenség azonban, hogy néhány
évtizeddel Am brus fellépése után (halála után) erősen gyökeret vert
Ványán a reformáció, amely vallási téren éppen olyan haladó szellemet
hozott mint a reneszánsz gondolkodás társadalmi téren. Tudjuk azon
ban, hogy a magyarországi reformáció, nem a városokban,nem is a
zsellértelepüléseken, hanem egyes-egyedül a mezővárosok lakói között
talált leginkább és legkönnyebben hívekre, amiből az következik, hogy
Ványa a középkor óta erőteljes fejlődésen ment keresztül, és a X V .
század elején Am brus érkezése táján már mezővárosi szintre emelkedett.
E két körülmény a szülőhely közelsége és a valószínű gazdasági fejlettség
némileg segítenek megmagyarázni, miért vezetett Am brus pap útja ide
vissza és nem másfelé.
Közben elérkezett 1514. tavasza, amely nemcsak az ország életében ho
zott történelmi fordulatot, de Ványai Am brus pályafutásának további
szakaszát is meghatározta. Mindannyian ismerjük a parasztháború kibon
takozásának részletes krónikáját, - ezért elegendő utalni az utána lezajlott
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eseményekre, - a török ellen indítandó szent keresztes háború pápai ter
vére, a Bulla szövegének Bakócz Tamás esztergomi érsek által ünnepélyes
kihirdetésére, Dózsa G yörgy vezéri megbízatására és az őt követő jobbá
gyok tömeges jelentkezésére. Mindezekről sok történeti forrás megemlé
kezik, minket azonban hét egykori irodalmi mű érdekel: a költő Taurinus
eposza és a történetíró Szerémi György. A költő Taurinus osztályhelyze
ténél fogva nem rokonszenvezett a parasztokkal, idegen származású volt,
s nem fájt neki a jobbágyság sorsa, bár a nemesség szemléletével nem ér
tett teljesen egyet. Kívülről nézte az eseményeket, ezért tudott tárgyilagosabb lenni a magyar történetíróknál, ezért vannak elismerő szavai D ó
zsáról, és ezért nézi részvéttel a főurak véres megtorlását is, ezért hihető
el neki, hogy Dózsa még Ceglédre vonultában sem gondolt az ország fő
uraival való szembefordulásra. Bár forrongó hangulat van, a más vidékről
érkezett keresztes hadak körében, a felső Tisza-vidék, Várad környéke és a
délvidék parasztsága csak a megfelelő alkalmat várja régóta, forradalomra
készülődött a belső elnyomás, a nemesi elnyomás ellen, ezért igyekeznek
tömegesen Dózsa G yörgy M ezőtúr környékén állomásozó táborába is.
Ü gy látszik a parasztság haderejének megerősödése komoly kiképzett
hadsereggé itt, Mezőtúron következett be. Nemcsak más országrészekről
találkoztak itt össze fegyveres csoportok, hanem a környékbeliek is ide
siettek, és itt kapcsolódik be a második forrás az események leírásában
Szerémi G yörgy (Magyarország romlásáról) című krónikájában említi
a Dózsa-parasztháború leírása során a következőket: - „rendelt már Szé
kely G yörgy trombitásokat, dobosokat. Rendelkezett és felkerekedett
nagy Túrról, vele volt Ványai Ambrus parochus a ványai csapatokkal: ez
krakkói baccaleureatus (doktor) volt és dühös természetű, mégis tele min
den tudománnyal. Am int Székely G yörgy táborába érkezett, beajánlotta
magát neki, és ez az Ambrus pap és jegyző megadta magának a felhatal
mazást felszentelni a népet a szent keresztre. A vezér levelet íratott em
lített jegyzőjével a királyhoz és Tam ás legátusnak.” Szerémi munkáját
ismertető Székely G yörgy professzor ehhez az adathoz a következő meg
jegyzést fűzi: - „Am brus ványai plébános azonosítható a krakkói egye
temen tanult magyarok közül a Túrkeve-i melléknévvel jelzett Am brus
sal.”
Márki Sándor „D ózsa G yörgy és forradalma” című munkája 116. ol
dalán írja. „június 3-án csak M ező, vagy nagy T ú rig lévő 30 km utat
(Tiszavarsánytól) tette meg. E városban egymagában 800-an álltak
melléje, még nevezetesen gyarapodott serege másnap június 4-én, amikor
útközben a ványaiak egyesültek vele 450-en, akiknek a papjuk Ambrus
volt, aki 1493-ban a krakkói egyetemen babérkoszorús doktor lett.”
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Ványa népe tehát nagy részt vállalt a küzdelmekben, Am brus, aki
Szerémi szerint tele volt minden tudománnyal, abban a megtiszteltetés
ben részesült, hogy Dózsa G yörgy nótáriusa, jegyzője lett. Ez volt az a
pillanat, amikor Ványai Ambrus a magyar történelem egyik jelentős sze
mélyévé vált.
Munkaköre, feladata a királyi kancellária vezető diplomatáinak mun
káival mérhető össze. A határozatok előkészítése és megfogalmazása, a
diplomáciai levelek lebonyolítása az ő kötelessége volt. Humanista művelt
sége, kitűnő latin tudása alkalmassá tette, népe iránti hűsége méltóvá
tette Dózsa bizalmára.
Ványai Ambrus működésének emlékével az első időkben sűrűn talál
kozunk, röviddel a mezőtúri csatlakozás után tovább vonult Békésbe,
Gyoma és Köröstarcsa irányába, ahol egy nagy általános számbavétel zaj
lott le. A sereg megszámlálása után Dózsa még egy levelet írat Bakócznak
és segítségét kéri, de az már nem válaszol levelére, mert II. Ulászló ren
deletet adott ki a keresztes háború beszüntetésére. Megparancsolta Szé
kelynek, írja Szerémi (Székely azonos Dózsával), aki haragra gyulladt és
így szólt: - „nem vagyok gyerek, nem vagyok őrült, hogy engem kijátszszanak, az Istenre és a szent keresztre fogadom, hogy megtanítalak benne
teket.” Am int e szavakat megtudták a bárók, főemberek, főpapok és más
nemes urak, folytatja Szerémi (ezt nyilván Ványai Ambrus egy újabb, de
számunkra elveszett leveléből tudták meg), összejövetelt tartottak és el
határozták, hogy ha Dózsa György nem áll el a keresztes hadak táborozásá
tól, akkor ki fogják irtani. A gyűlésből levelet írtak és küldtek Székely
Györgyhöz, aki azt jegyzőjével Ványai Ambrussal felolvastatta.
A betiltó rendelet fordulópontot jelentett a keresztes háborúban és
most vált a főurak ellen indított háborúvá. A középkori magyar paraszt
ság nem elnyomójának hazáját akarta megvédeni, hanem egy olyan hazát
akart felépíteni, amelyet ő birtokol. Ekkor küldte hadait az ország külön
böző tájai felé, hogy harcba hívja a parasztságot elnyomói ellen. Ezek a
visszafelé induló hadak vitték magukkal, és küldték szét Ceglédről az
úgynevezett „C eglédi kiáltvány” -t, az akkor már kialakult parasztháború
ideológia legfontosabb dokumentumát. A kiáltvány Ványai Ambrus műve
volt. Szövege keményen fogalmazott, mondatai forradalmi elszántságot
árasztók. Érezhető, hogy régi sérelmek megtorlását helyezi kilátásba, s nem
hirtelen elhatározás gyümölcse. Nekünk ványaiaknak illik ismernünk e
Ványai Am brus által szerkesztett kiáltványt, amely a következő:
„Székely György serény vitéz, a keresztesek áldott népének feje és
főkapitánya, csak a magyar királynak alattvalója, nem az uraknak: a városok
nak, mezővárosoknak, falvaknak Magyarország határain belül, de kivált
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Pest és külső Szolnok megyében lévőknek mind közönségesen és egyen
ként üdvözletét:
Tudjátok, hogy a hitetlen nemesek velünk szemben és a keresztes se
reglésének a jelenvaló szent vállalkozásra való gyülekezés ellen ártó kézzel
fölkeltek, üldözni, zaklatni és zavarni akarván ekképpen bennünket. M eg
hagyjuk és szigorúan megparancsoljuk ezért tinéktek, kiközösítés és az
örök kárhozat büntetésének, valamint minden javaitok és fejetek veszté
sének terhe mellett, hogy mihelyt e levelünket látjátok, késedelem és ki
fogásokkal való mentegetőzések nélkül jöjjetek, siessetek és jussatok el
Cegléd mezővárosába, - és kötelesen itt legyetek, hogy e szent had és
áldott gyülekezet kényszeríthesse, megzabolázhassa és megtörhesse ama
hitetlen és átkozott nemesség erejét és hadát. Ha így cselekszetek, jól
leszen, máskülönben a fent írt büntetés ér benneteket, de azt is meg nem
elégeljük, de házatok előtt kaputok félfájára függesztünk benneteket, fel
akasztunk, karóba vonatunk, javaitokat elpusztítjuk, prédára bocsájtjuk,
házatokat lerombolván, feleségeteket és gyerekeiteket megöletvén, stb.
Cegléd, 1514. évben. (2)
Igaz ugyan, hogy papi ember létére kemény szavakat írt le ebben a
kiáltványban, de ő ebben az esetben nem a római egyház alázatos szolgája,
hanem az igazságokért fegyvert ragadott magyar jobbágyság szószólója.
A paraszti vágyakat és követeléseket ezekben az időkben egyedül az írás
tudó papok és szerzetesek fogalmazták meg, közülük is persze azok, akik
származásuk és társadalmi helyzetüknél fogva a nép között éltek és azok
kal együtt éreztek. Ezek közé tartozott Ványai Ambrus is.
A ceglédi kiáltvány a pontatlan történeti hagyomány miatt úgy vonult
be a történelembe, mint Dózsa beszéde, ez azonban semmit sem von le
Ványai Ambrus érdemeiből, még ha így is történt volna. M a már tudjuk,
hogy az a bizonyos ceglédi beszéd sohasem hangzott el, s a Dózsa nevé
ben szerkesztett kiáltvány szerzője pedig: Ambrosius de Ványa azaz
Ványai Ambrus volt.
A háború megkezdődött életre-halálra. Eseményeinek krónikáját eléggé
pontosan ismerjük, tudjuk, hogy Dózsa mikor hol, merre járt, tudjuk,
hogy Békésből tovább vonult dél felé, s több győzelem után ostrom alá
vette Temesvárt. Ám a forrásokban nem fordul elő többet Ványai A m b
rus neve, tekintettel arra, hogy a döntő fordulat idején ott állott Dózsa
oldalán, sőt szerzője is volt a harci programnak, biztos, hogy megmaradt
Dózsánál, és ott volt környezetében, így tanúja volt a fényes győzelemmel
végződő nagylaki csatának, ha nem esett el a csatában, tovább vonulha
tott Temesvár alá is.
Temesvár tett pontot a parasztsereg sorsára, Dózsa ebben a harcban
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esett fogságba, vezéreivel együtt, társaik nevét nem említik a történet
írók, így bizonytalan és feltevés csupán Ványai Am brus sorsa is. Ott volt-e
az elfogottak között Szapolyai börtönében, vagy meghalt-e a csatában,
avagy sikerült elmenekülnie. Ha fogságba került, bizonyára feljegyzik a
nevét, hiszen Dózsa bizalmas legfőbb embere volt, elmenekülése nem
valószínű.
Feltevés minden, de mégis az a leghihetőbb, hogy Ványai Am brus
Tem esvár alatt a végzetes csatában lelte halálát. A csata körülményei azt
mutatják, hogy úgy Dózsa, mint környezete a végsőkig harcolt már pedig
ilyen esetben, ilyen életre-halálra menő harcból elmenekülni nem lehet,
Ványai Am brust is ott kell elképzelni a harcosok között, s minden való
színűség szerint a hősi halottak között.
A z országnak ez a része, a népek országútjába esvén, soha nem tudta
magát kivonni, az országban dúló harcok, események alól.
A temesvári csatavesztést követően országszerte megindult, a jobbá
gyok üldözése, sanyargatása, jogfosztása. A meghasonlott ország ereje
egyre fogyott, s ez előrevetette a teljes pusztulás árnyékát. A végzet nem
váratott soká magára, 1526-ban bekövetkezett a mohácsi tragédia, ahol a
lelkesen küzdő, de kicsi magyar csapat, csatát vesztett, az óriási török túl
erővel szemben. Ezzel 150 évre megpecsételődött az ország nagyrészének
sorsa. A felvidék az osztrák császáré, a tiszántúli rész és Erdély az új ki
rály János alatt maradt, míg az egész Alföld és Dunántúl nagy része a török
uralom alá került. A z évszázados török-magyar harc itt az ország közepén
folyt. A ványaiak hol ide, hol oda tartoztak a hadi szerencse függvénye
ként.
100 év múlva a török ereje hanyatlott, s így a szentgotthárdi csatában
csatát vesztett, mégis a császár 1664-ben szégyenletes és a magyarságra
nézve hátrányos békét kötött, mert elsősorban saját biztonságát tekintette,
s nem az ország felszabadítását a török iga alól. Emiatt országszerte
nagy lett az elégedetlenség. Ezután egymást követik az osztrákháznak
az ország vezetéséről való lerázására irányultak, így előbb Wesselényi,
majd első Rákóczy, Thököly, II. Rákóczi-féle szabadságharcok.
A Wesselényi összeesküvés felszámolása (1667 után), amikor annak ve
zetői Frangepán országbírót, Zrínyi Péter horvát bánt és Nádasdyt kivé
gezték, az összeesküvésben résztvevők szétszóródtak az országban és
főleg a török megszállta területre menekültek. Í gy 1670-ben Szendrőnek
és Ónodnak a bujdosó magyarokkal tartó őrsége Ványára és a környező
falvakba menekült. (3) Ezek még 1678-ban is Ványán voltak, mert T h ö 
köly 1678. jan. 3-i levele szerint itt a Szendrő-i tisztekkel vígan lakott. (4)
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Thökölynek Ványán való tartózkodásáról a leghitelesebb és legtöbb
adatot éppen magának Thökölynek a naplójában olvashatunk. Ezekből az
alábbiakban láthatunk néhány oldalt:
Februárius (1678)
19. Szombat. Szükségesképen kelletvén tudósítanom az urat Teleki
uramat és másokat is bizonyos dolgokról, és írásban s íratásban nagy időt
töltvén későcskén indulhaték el Gyarmatrul. Azonban Váradrul elérke
zett Jankovics uram is, ki is békével térhetett meg s jó válasszal is. Ványára
érkeztünk az hálás kedvéért délután hamar. Istennek hála valóban meleg
idő volt ma is, és igen szikkadnak az utak is.
20. Vasárnap. A hosszú sáros útban sok lónak kiveszvén lába, hónalja
alja az nyugtatás, és az Istenszolgálat kedvéért is ma napestig itt voltam:
azonban még itt találván az Tiszán általmenendő tiszteket kiknek elküldé
sekért is küldöttem vala elő Szalárdról az kapitányokat, ma reggel azok is
kemény instrukctióval az hadakért elindultak. Idő ma is napestig igen
szép s meleg szolgála, és az éjjel is.
21. Hétfő. Jó reggel felkelvén, mindazáltal elsőbben keveset falatozván
elindultam, és ebédtájban Túrra érkeztem, kijővén előmbe az T úron levő
tisztek s katonák vacsorán nálam is voltak. Időnk Istennek hála ma is teg
napihoz hasonló volt; javulnak az útak is.
22. Kedd. M ind az Egerbe menő követeket, mind újabban az katonák
után is már ide érkezvén el akarván holnap küldeni, szükséges levelek
Íratásában foglalatoskodtam. Érkeztek leveleim Kővárbúi is; Keresztes
hez közel nyúlászván M utavilli is vagy 16 törökkel, szemben voltam vele
a mezőben. Keresztesre is nagy időn érkeztem; az hová vacsora előtt ér
kezének Kővárbúi Horváth Márton, Szenczi István s Gombos Ferencz
uraimék mintegy 19 lóval. Reggel katonákért is elküldettem vagy 11 lo
vast, és tegnap Debreczenbe is ha kikkel szaporodhatnánk. Szenczi uramék hozta levelekre való választételekkel töltém aztán egész estig az időt.
Jöve levelem Ványárúl is Ú ri István szendrei kapitány uramtúl, ki is az
Tiszántúl jött harcz helyérül jött vissza az elesett magyar testekkel. Sze
gény Afra Péter is Szolai Andrással elveszvén nem kicsiny kárunk benne.
D e az két emberen kívül az egynihányka közlegény katonánál több nem
esvén el; az németekben pedig, csak az mint a harcz után hirtelen ki
tanulhatták is, 400 százig való veszett el. A végbeliek a Tiszán túl quartélyoznak oda vivén Szuhai uraimék is az én levelemet. Istennek hála ma
is szép tiszta napunk lőn. A z egynihánynapi tiszta, és meleg idők után
csak már is alkalmasint kiszáradtak az útak, éjjeleken is csendes idők jár
ván.
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16. Szerda. Alsó-Dernán elsőbben föröstökömezvén úgy indultam nem
igen messze lévén háló helyünk. Szalárdra igen idején érkeztünk s mind
nyájan is ott szálltunk; az ónodi, és szendrei kapitányokat, Tályai György,
és U ri István uramékat azért hivatván Ványára előküldettem ahoz szük
séges Teleki uram, és az én nevem alatt szóló patens- és missilis levelek
kel, hogy míg én oda érkezném is, addig is az hadak után expediáljanak
hadnagyokat, igyekezzenek és fáradozzanak az hadaknak gyűjtésében.
Időnk Istennek hála ma is igen szép tiszta, és tavaszi forma volt, és az
éjjel is.
17. Csütörtök. Szinte Zsákára szándékozván mihent világosodni kez
dett Szalárdrúl is elindultam, apródonként esvén az eső is, de délután
megint melegre fordúlván; egyhuzomban estvefelé érkeztem Zsákára sok
vizet gázoltatván s nehott csaknem usztatván is; valóban nagy jövés lön
az mai. A múlt éjjel is szép idő lőn. A z hadnak egy része pedig Furtára
szállott.
18. Péntek. A tegnapi hajtás után igen meghágyadván az lovak későcskén indultam Zsákárúi elsőbben föröstökömezvén is ; de az hadnagyokat,
és katonákat elbocsátottam kiki sietvén házanépéhez. A z onodiakban ma
radtak csak velem. Éjjelre Gyarmatra mentem, oda is nagy időn déltájban
érkezvén. A z hova Szőcs János is Diószegrül érkezvén, mások asztalomnál
mulattak, magam rosszúl lévén vacsorát sem ettem. Ez éjjel előcske volt,
de nappal igen szép tiszta meleg tavaszi idő lön.
28.
Hétfő. Elérkezvén Ványárúl is az szendrei tisztek, és összegyűlvén
szállásomon az ónodiak is mellettem levő becsületes emberekkel, és az
katonák szófogadatlanságáról s abbúl következhető közönséges jó kárárúi
pro et contra nem keveset beszélgetvén, jelen lévén Petneházi, végre
végezők e zt: mivel az tiszteknek is dolgokat kell holnap még végezni, az
szendreiek mind kapitány, s mind főhadnagyok, és egyéb tisztek is az
gyalog főkapitánnyal együtt szerdán okvetetlen Poroszló felé megindul
janak, és az ónodiak is innen csütörtökön, és ugyan az nap az szalóki szal
maknál „(tán malmoknál)” megegyezzenek oly instructióval, mivel se az
úr Teleki uram, sem az én parancsolatimnak az katonák, és hajdúk előtt
nincsen foganatja, tehát az kik már most általmenetelek alkalmatosságával
elő nem állanak magok emberségébül, az olyanokat fogják, kapják, ker
gessék, és az kik okai, azokat törvény szerint meg is büntessék. Í rván mind
az egri pasának törököt adjon melléjek, s mind földnépire s mind Aba- és
Zemplén vármegyékre patenseket bocsátván az olyan országpusztító,
prédáló tolvajokat mindenütt kergessék, fogják, ellenek feltámadjanak, és
hajtsák zászlójok alá ha az szükség kívánni fogja; és hogy én is jobban
megnyughassam a tisztek serényen, híven eljárnak az dologban, azért
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mellettem levő becsületes emberekben is menjenek ő kegyelmekkel. Addig
is pedig menjen által Petneházi uram nekem újabb patensemmel, és sere
genként s csoportonként járja meg az hadakat értésekre adván megúnván
az sokat már mivégre indulnak az tisztek által az Tiszán, inducálja meg is
szépszerint a katonaságot, és pinteken Poroszlóra az tiszteket tudósítsa.
M ely dolgok így menvén véghez ebéden mind itt voltak nálam. Ebédután
jól lakván az szendrei tisztek Ványára mentek. Idő ma szép volt, és az
éjszaka is, de hivesecske is volt.
31.
Hétfő. A z tegnapi levelekben siettetvén mind az francziák s mind
mások visszamenetelemet, nóha itt még egy nap akarok vala lenni, mindazáltal jó reggel megindultam. Elsőbben azért Harsányit az kapitányt
meglátogatván ki is lövésben fekszik, érkeztem hálóhelyre nagy időn
Ványára; az francziákat, és az magam fizetett hópénzes katonáimat K árolyba, s a mezei zászlókat pedig más faluba szállítván, az szendreiek
kedvéért kevesed magammal maradtam Ványán. Vacsorán az szendrei
tisztek s utánnok valókban is voltak nállam, vígan is lakánk. Idő ma esős
lőn, és nagy sarak is vannak, szinte elolvandak az jegek.
29.
Kedd. Jó reggel expediálám Petneházit szóval is bőv instructiót
adván eleibe, és Harsányinak izenvén ha még se jő már, az tisztek általmenvén hozatom, lássa mit cselekszik. A z Egerbe ment követek is el
érkeztek minden jó igirettel az pasa, és diványossága emberének, és értse
nek is egyet velünk. Jó reggel én is általkölteződvén az Berettyón, érkeztem
ebédre Ványára, az hol is feles igazítás lévén szendrei uraimék között,
hogy ott is jó rendben hagyhassam őket az napot itt töltettem. A z mint
hogy mind bizonyos katonákat hagytam cselédjek mellett, mind pátense
ket is az falukra s másokra az szükséghez képest, Harsányi uramat is bete
gen is csakugyan elhozván magammal, ki is tegnap jött még szekeren
Ványára. Reggel eső kezdett lenni, de aztán megállván estig szép tavaszi
időnk volt; de ez éjjel hideg volt.
13. Szerda. Igen jó reggel Isten segítségébül az Balkányra nézve Ványárúl elindultam, az mely vízen is sok időre költezhetvén által ebédre szál
lottam meg Gyarmaton. M ár ott várván az Végh M ihály uram zászlója
előnkbe kijött, és Szőcs János uram is. Ebéd után elindulván jókor érkez
tem Zsákára elhozván magammal az szendreieket, és útban is két had
nagyság alól való katona egyezvén meg velem. Nagyobb részének füves
lévén az lova mezőbe szállott, az kiknek pedig lovak szénás volt, azok ve
lem szállván. Szőcs János uram elmaradt, úgy azért holnap Kis-M arjában
érvén el. Idő Istennek hála még meleg volt; de éjszaka újabban is hideg, és
dér volt.
14. Csütörtök. Isten jóvoltából Zsákárúi is megindulván, és az lápokat
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messze kerülvén ebédtájban szánhattam csak meg Váncsodon, az hol is
jó ideig késvén, éjszakára jókor érkeztem Kis-M arjába is, az hová minde 
nestül fogva beszállottunk, az füres katonák is az fel s alá- sőt zászlóstúl is
járó tolvaj törökök miatt nem bátorkodhatván szélyel az mezőben füvelni
lovokat. N agy András is az káliói előmbe.
16. (Csütörtök). Éjfélután m indjárt megindulánk Konyárrúl, az végbe
liek pedig mentek igyenesen az magok quartélya Ványa s T ú r felé, nem
akarván az generalis úr akaratjábúl is szorítani az biharvármegyei quartélyt, még tegnap expediáltatván Farkas Fábián úr az váradi passához az
quartély végett. Virradta előtt vagy két órával érkezénk az pocsaji hídhoz.
Én elúnván az francziai hadak után való várakozást bementem K is-M ar
jába föröstökömezni, az hol jól is aluván újabban kimentem, és az fran
cziai tiszteket megvárván, és addig mig beszállottak az hadak Kis-M arjába
én az nemesség zászlóival s generális urammal Kerekibe szállottunk.
A z tatárság Kis-M arja körül, az mezei hadak Kereki körül való falukba
szállván meg, Szőcs János úr túl maradván az hídon az maga ezerivei
vigyázás kedvéért. Későn sötétben érkezék Farkas Fábián úr is, kinek
relatióját, nóha jóval jött, halasztottuk holnapra. M a inkább mind esős
idő volt, és az éjjel is.
13. Csötörtök. Szőcs János uramtúl föröstökömétel nélkül ma sem szabadulhaték m eg; az hol is újabban mulatván keveset Gyarmatrúl is elindulánk, és délután hamar érkeztem Ványára, Szűk G yörgy uramat pe
dig hadastúl, ki is Gyarmaton ért el, Körös-Ladányba szállítottam. A z hó
nak elveszésén, és az jégnek elbomlásán valóban megijedezkeztünk, mert
az éjszaka is meleg szél s lágy idő többire mind elveszté az havat; hajnal
ban pedig, és nappal is jó ideig valóban szapora eső is esett.
14. Pintek. A z lovak nyugtatása, és az hátramaradt dragonyok kedvéért
ez napot itt Ványán töltém el. A z múlt éjjel még is felderült volt, de nap
pal egyaránt olvadott elannyira, hogy kevés láttassék már az hóban.
Estvefelé az dragonyok is elérkeztek, kik is, már mindenütt szálló lévén,
nem kicsiny alkalmatlansággal szállíttathattak be az jövő éjjelre ezen fa
luba. Í rtam újabban is Farkas Fábián uramnak ne menjen el mellőlem
Budárúl jövet hír nélkül.
15. Szombat. Ez múlt éjjel nagy dér volt; és nóha már az hó elkopott,
de az háló helyiségig az szánon mégis elvontattam magamat. Föröstököm
után indulván meg déltájban érkeztem K evibe, s ott is háltam. Nappal
ma tiszta idő volt, és olvadott is igen.
16. Vasárnap. K evibül is csak föröstököm után indultam meg, és nagy
időn érkeztem Fegyvernekre az T isza partjára. A z múlt éjjel is keveset
fagyván Fegyvernekre is szánon jöttem, de már szinte el kell hagynom az
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nappali meleggel teljességgel elolvadván az mi kevés hó volt is. A z végbe
liek hollétek felől pedig még sem érthetek semmi bizonyost; némelyek
Gyöngyös táján mondják.
A z erdélyi hadjáratkor 1678. jan. 13-án és 14-én Thököly Ványán volt.
Thököly naplójában a következő leveleket olvashatjuk ezen események
ről. „1678. jan. 13-án Szűcs János uramtól föröstökömétel nélkül ma sem
szabadulhaték meg; az hol is újabban mulatván keveset, Gyarmatrul is elindulánk és délután hamar érkeztem szállásomra Ványára. A z hónak el
veszésén és jégnek elbomlásán megijedezünk, január 14-ét Ványán töltém, az olvasok megnyugtatására, és az hátramaradt dragonyosok ked
véért. (5)
Ezután Thököly gyorsan elhagyja Ványa környékét, Fegyverneken és
a Tiszán keresztül Gyöngyös alá igyekszik, de a terve nem sikerült az
utak elágaztak és ő visszafordult, Jászberény Abony és Kecskemét irányá
ban Túrnak menetelt és fél nap múlva Ványára ér vissza. Így ír tovább a
naplójában, „31 januárii hálóhelyre Ványára érkezénk és onnan a lovakkal
Károlyba, magam pedig a Szendrő-i tisztekkel vígan lakám, a febr. 1.
megvilágosodván Ványáról elindultam s Isten kegyelméből költözhetünk
át a Balkányon (ez kis folyócska volt a Balkány falu mellett), noha igen
meggyengült a jég s a szélen le is szakadoztak a lovak, de a szekerek Isten
tudja mint jöhettek átal, egy huzamba Csökmőre érkeztem.” (6) Hadai
március 18-án Gyuláról Ványára mennek, innen 2 nap múlva hosszabb
szállásra Túrra. - Thököly Túrról március 23-án Ványára ment vissza,
onnan gúnyos levelet írt a töröknek 25-én aki szemrehányást tett Gyoma
kifosztásáért. „N e bányja hogy a hadak ott abrakoltak, a Körös melletti
faluban, hiszen nem esett abból nagyobb kár” , persze mire a török a leve
let megkapta Thökölyék jól tartották úgy magukat mint lovaikat a lakos
ság élelmiszeréből. (7) Mellékeltük Thököly naplókivonatait, amelyből
kiderül, hogy 1678 telén a kuruc király főhadiszállása itt Ványán volt.
Ez volt az állandó tartózkodási helye, idevárta levelezéseit és innen indult
szerte portyákra, Túrra, Kevibe, Debrecenbe, Gyarmatra, Fegyvernekre,
Gyöngyös alá stb., de megpihenni „vígan lakni” mindig ide tért
vissza.
H ogy ezek a seregátvonulások mit jelentettek a községnek, nem kell
külön hangsúlyozni, találunk egy feljegyzést is, amellyel Appaffy M ihály
erdélyi fejedelem küldött 1683-ban a ványaiaknak, amikor a törökkel a
császár ellen indult hadba. A Szarvas mellett, Halásztelken táborozó feje
delem részére a ványaiak kötelesek voltak 47 kenyeret, 37 véka abrakot,
3 vágómarhát, és 9 juhot beszolgáltatni. (8) Ezen csatározások után történt
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Ványa teljes pusztulása, elnéptelenedése. A község már csak a töröknek
1795-ben történt kiűzése után tudott újra magához térni.
A z 1703-ban megindult II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc termé
szetes következménye volt annak, hogy a felszabadult részekre, beült
császári tisztek még a töröknél is jobban sanyargatták a lakosokat. Innen
Ványáról is sokan mentek katonának a fejedelem seregébe.
Am íg ők távol voltak, a bécsi udvar által, a felkelők ellen felbiztatott
rácok megrohanták a környéket és pusztították ezt az országrészt, az
itthon maradtak nagyrészét leöldösték, a községet felgyújtották, a pusztu
lás hírére Rákóczi 1705-ben megengedte a ványaiaknak, hogy seregéből
hazajöjjenek és elpusztult hajlékukat újra felépíthessék.
A Rákóczi szabadságharcának leverése után nyugodtabb idők követ
keztek a községre. D e ez nem sokáig tartott. Péró ellen 1735-ben a megye
bandériumokat szervezett, s azokban tevékenyen részt vettek a ványaiak is.
Báró Arany István, a seregek kapitánya, 1735. máj. 2-án körlevelében
kötelezte Ványát 60 lovas nemes kiállítására. Végül is a mozgalmat elfoj
tották, nem kis részben azért mert Péró egyik alvezérét, Szilasy Istvánt,
aki a csatavesztés után Ványa környéki nádasokba menekült, a ványaiak
elfogták több társával együtt, ezért a megye a község 2 évi adóját elen
gedte és a község jegyzőjét, valamint Cser Pál nevű bírót 100-100 forint
pénzjutalomban részesítette. (9)
M eg kell még említenünk, hogy a rácok betörésekor, a község lakóinak
egy része az Őrhalomszeg nevű sárréti félszigetre menekült, ott körülárkolta magát és úgy védekezett a betolakodók ellen. (10)
A ványai nemesek a franciák elleni felkelésben is részt vettek, ezért
1805-ben felkelési illeték elengedését kérték. (11) Abban az időben csak
a nemes ember volt köteles katonáskodni. A z is akkor, ha az „Insurrectiót”
(nemesi felkelést) kihirdették. Ezért, hogy a vezetőség számon tarthassa,
hogy ilyen felkelés esetén hány emberre számíthat, időnkint ún. insurrectionalis visitatiót tartott. Azon számba vették az embereket, ki köteles
hadba vonulni, ha maga nem, akkor ki fogja helyettesiteni stb. A Heves
megyei levéltárban I V - i (G)3 1797 szám alatt találhatunk egy kimutatást
az abban az időben Ványán megtartott és a ványai nemeseket felülvizs
gáló visitatióról. Ez az utolsó (Napóleon ellen elrendelt) nemesi felkelés
előtt pár évvel történt. A naplóban a következő nemesek szerepelnek.
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A z „Insurrectió” alá köteles ványai nemesek névsora
Erdős Balázs
Takács Péter
Irás András
K ürti M ihály
Isa Gergel
K ürti János
Boda István
Boda G yörgy
Farkas János
Váradi Pál
Öttse Demeter
Batlog Benedek
Balog G yörgy
Balog János
Boda László
Séllei János
Séllei M ihály
Séllei János
ifj. Séllei M ihály lázár
Séllei János lázár
Hőgye M ihály
Szenczi István
Szenczi M ihály
Szenczi János közép
Dékány István
Dékány Gergely
Sárkány László
Szarka G yörgy
Szitás Pál
Boda M ihály
Szarka M ihály közép
Szarka Gergely
Szarka István
Dékány Gergely
Szabó Péter
Szabó János
Szarka G yörgy
Szarka Sándor

Szarka Mátyás
Szarka Andor
Földesi János
Földesi G yörgy
Földesi Gergel
Földesi István
Földesi András
Földesi Gáspár
Földesi István
Földesi Tamás
Földesi M ihály
Szitás Márton
Földesi Gergel
Szitás István
Szilágyi János Donátus
Szilágyi M ihály
Szilágyi István
Szilágyi László
Pap István
Pap G yörgy
Pap M ihály
Pap János
ifj. Pap M ihály
Pap Sámuel
Bálint G yörgy
Pap István
Pap István
Pap János
Pap Lázár
Takács István
Takács Sándor
közép Takács Péter
Takács János
Takács András
Takács Gergely
Takács Benedek
Pesztránszky András
ifj. Pesztránszky János
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Pesztránszky János
Pesztránszki István
ifj. Pesztránszki János
T ó t Péter
T ó t János
T ó t Imre
Hajós András
özv. Kecse Péter
K ecse Bálint
ifj. Kecse Péter
G yányi G ergel
Gyányi M ihály
G yányi G yörgy
Gyányi Gergel
Pap István
Egri István
Erdős G ergel
Erdős Péter
Erdős István
Patkós Benedek
Benedek Sándor
Patkós János
Patkós M ihály
Vass Péter
Vass Ferenc
Vass Miklós
Vass M ihály
Cser Pál
Cser Péter
Szitás Márton
Szitás András
Bere István
Bere G yörgy
Bere M ihály
ifj. Bere G yörgy
Bere Sámuel
Bere János
Bere Gergel
Séllei Péter
Séllei János
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ifj. Séllei Péter
ifj. Szarka Gergely
Szabó M ihály
Szabó Pál
Szabó István
Vad Benedek
ifj. Szitás János
Vad Pál
Vad Sámuel
Vad András
Bakó János
Pap G yörgy
Dobák Mihály
idős Tarsoly István
Tarsoly János
Váradi G yörgy
G yűjtő M ihály
Gyűjtő Pál
Olácsi István
Szabó Antal
Tarsoly István
Tarsoly Lukács
Szitás Dónát
Garai István
Garai János
Olácsi András
Somogyi Péter
ifj. Takács Péter
Olácsi Mihály
Pap András
Somogyi György
Szalai István
Pap Bálint
Gaál György Donátus
Olácsi G yörgy
Szarka János
Kalmár János
Sárkány János
Szitás M ihály
Takács G yörgy

Takács M ihály
Bokor Pál
Séllei István
Ludacsfi István
Gaál Mihály Donátus
Simái János
Simái Péter
Hódosi G yörgy
Hódosi M ihály
Hódosi János
Hódosi Sándor
Simái Ferenc
Honti Gáspár
Vad András

Veress András Donátus
Kruster István
K a lt János
Veress Péter
Iga István
Izsák Antal Donátus
Recsky István Donátus
Sipos M ihály
Balázsovits Sándor
M agyar János
Magyar Zsigmond
Magyar István
Kopis János

Láthatjuk tehát, hogy a Ványán lakó nemesek 5 kivételével ún. nemesek
voltak, azaz olyanok, akiknek csak nemesi oklevelük volt, de ezzel együtt
birtokot nem kaptak. Később persze maguk szerezhettek. A névsorban
szereplő öt Donátusi minőségű nemes viszont annak idején nemessége
megszerzésekor a királytól nemesi birtokot is kapott.
A fent idézett naplóban a nevek mellett ilyen bejegyzések is szerepel
nek: alkalmas, nem alkalmas, ha igen akkor ő maga megy-e hadba vagy
helyette valaki más pl. a fia, testvére, vagy esetleg zsoldos. A z alkalmat
lanság oka: öreg, beteges, gyenge elméjű, erkölcstelen, sok gyereke van,
öreg szüleit tartja stb. A z is be van írva, hogy köteles jelentkezni paripá
val, vagy nyereggel, avagy mindkettővel. Felmentés oka lehetett az is, ha
valaki valamilyen tisztséget viselt.
Ebből a feljegyzésből is az derül ki, hogy a ványaiak, mint lovas katonák
szerepeltek a császári hadseregben. D e máskor is pl. a rácok 1735-ös be
törésekor is a megye Ványát 60 lovas kiállítására kötelezte. Találtunk egy
1813-ban kiadott császári rendeletet, amely arra szólítja fel a megyét, hogy
a községekben szervezzen a császári könnyűlovasság számára fiatal ráter
mett embereket. Ez a rendelet a ványaiak előtt kedvező színben tűnt és
amint a hagyomány tartja, sokan jelentkeztek lovas katonának. A ványaiak
ezen hajlandósága, és ló iránti szeretete még az első világháborúban is
megvolt, hiszen az innen bevonultak nagy többsége a „Jász-K un” hu
szároknál teljesített szolgálatot.
„Óhajtanák ezen tekintetes nemes vármegyék, hogy azon fent írt számú
lovas katonaság leginkább azokból, akik már 1809. esztendőben szolgál
tak, amennyiben ezekből ki nem telne, a tehetősebb gazdák fiaiból és
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tisztességesebb sorsú emberekből állanak... M irevaló nézve E. Ö. Felsége
által az ilyetén könnyűlovas katonaságnak kegyelmesen ígért jutalmakat
a végre kívánta ezen levél által közhírré tétetni, hogy azon könnyűlovas
sereghez való állásra, az arra alkalmatos ifjúknak annál nagyobb ösztön
zést adjanak, és így szeretett Fejedelmünknek és édes hazánknak védel
mére folyamatosan felébresszék. Állanak pedig E. ö . Felsége által ke
gyelmesen tett ígéreteiből:
1-szer Azok akik ezen lovassághoz tulajdon lovakkal fognak állani, ha
az ellenség előtt lovaik elveszítettnek, helyébe E. Ö. Felségétől
más lovakat fognak kapni.
2-szer A most felkelő könnyűlovasok, ha kiütne a háború annak végezté
vel haza fognak engedtetni, és az örökös katonasághoz való átállás
tól szabadok lesznek.
3-szor A most beállítandó könnyűlovasok közül azok, akik a háború vé
geztével tisztjeik bizonyságlevelei által meg fogják mutatni, hogy
szolgálati ideje alatt, magukat becsületesen és serényen viselték,
elbocsájtásukon kívül amennyire adó alatt volnának az adóról
fejekre nézve mentek lesznek.
4-szer Azon felül, hogy ezen tekintetes vármegyétől mindenütt ilyetén
lovas katonának önként álló legény váltócédulában 5 Ft-ot fog
kapni, kisebb szükségleteinek kipótolására, amidőn a katonasághoz
fog menni, még E. Ö. Felségének pénztárából 10 forintot fog
nyerni váltócédulában.
5-ször Azok akik a mostani környül állásokban a haza veszedelmére sza
badon és önként fegyvert fogván ezen lovas katonaság közé állá
nak, és magukat mindaddig, míglen szolgálni fognak, jól és híven
fogják viselni, ha netán háború lenne annak végeztével megismer
tetésére annak, hogy E. Ö. Felségének kegyelmes megelégedését
megérdemelték, bizonyos más megkülönböztető érdemjegyekkel is
megfognak jutalmazni.
K elt Egerben Kisasszony havának 4. napján Tekintetes Nemes Heves
és külső-Szolnok törvényesen egybekapcsolt vármegyének, folytatva
tartott közgyűléséből megjegyezte és kiadta Dobóczky Ignác m. p. a fent
tisztelt vármegyének hiteles aljegyzője.”
A ványaiak közül sokan hallgattak a felhívásra és álltak be lovas kato
nának, ahonnan szabadulva a község által az ilyen kiszolgált katonákat
segélyező pénzből, megfelelő összegeket kaptak, amelyből az életkezdés
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hez maguknak alapokat tudtak teremteni, az elhelyezkedésre és boldogu
lásra.
A szabadságharc megkezdése után, amikor Kossuth fegyverbe szólította
a népeket, Ványáról 6o6-an mentek el a seregbe szolgálni. Részben őrségi
csapatokhoz, részben pedig a harcoló honvédséghez osztották be őket.
A z őrssereg a hadi felszereléseket szállította, az élelmet és a lótápot, to
vábbá hadifontosságú létesítményeket őrzött. Ványán 1847-48-ban ren
geteg széna termett, s ebből nagy mennyiségben szállítottak a honvédség
részére.
A harcoló egységeknél szolgáló ványaiak főleg a szolnoki csatában vet
tek részt, - maga a község úgy vett részt az eseményekben, hogy itt őriz
ték az Ocskay uraság telkén lévő birkahodályokban (mai Kossuth utcai
iskola helyén) az ozorai csatában elfogott horvát katonákat.
A szabadságharc lehanyatlásakor 1849-ben a megyegyűlést augusztus
10- és 16-án itt Ványán tartották meg. Akkor itt értesültek a megye veze
tői arról, hogy Görgey Aradnál az oroszok előtt letette a fegyvert.
A vármegyei Törvényszék is itt tartotta utolsó ülését 1849. aug 8-án. (12)
Ezután már Heves és külső Szolnok vezetői 11 év múlva 1860-ban ülésez
tek újra.
A szabadságharc bukása után a ványaiakra is ránehezedett az önkényuralom. A rendet és fegyelmet a mostani 1. számú iskola udvarán épült
iskolaépületbe betelepedett császári csendőrség tartotta fenn 11 éven ke
resztül.
A z 1867-es kiegyezés után békés fejlődés köszöntött be a község életé
ben az 1914-ben bekövetkezett I. világháborúig. A z ekkor kitört világ
égésből községünk férfi lakossága is nagyon kivette a részét, jóformán
minden épkézláb embert elvittek katonának, jóformán csak az öregek,
nyomorékok és a szerencsés protekciós felmentettek maradtak itthon.
A hadba vonultak közül nagyon sokan soha többé nem tértek vissza sze
retteik közé. Életüket áldozták esztelen idegen érdekekért, emléküket a
község áldozatkészségéből 1925-ben emelt szoborral örökítették meg,
amelyet a község főterén állítottak fel. A szobor talapzatán 517 férfi neve
van bevésbe.
A z elsőnél még esztelenebb II. világháború is megkövetelte áldozatait.
Ebben a háborúban 216 ványai férfi halt meg. Elmúlásuk örök figyel
meztetőként maradjon előttünk, hogy az ilyen szörnyűség többé ne ismét
lődhessen meg, soha ne legyen háború.
A község fennállásának több mint 750 esztendeje alatt nagyon sokszor
részt vett az ország harcaiban, amely harcok nemegyszer a létét fenyeget
ték. Csak a török háborúkra kell gondolnunk, melynek befejezte után
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mindössze 120 ember maradt az elpusztított községben. A két világhábo
rúban is a férfiak százai pusztultak el. Csak az emlékük maradt meg, a
gyászoló szülők, feleségek és gyermekek szívében.
A mi nyugodt életünk ma már biztosan nézhet a jövőbe, hogy a hábo
rúval járó szörnyűség nem csak a mi életünkben, de gyermekeink, uno
káink életében sem fog megismétlődni. M inden remény megvan arra,
hogy az elmúlt 750 esztendeje után, az elkövetkező 750 esztendőt már
békében, háborúktól mentesen fogja tölteni.
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DÉVAVÁNYA N A G YK Ö ZSÉ G TÖ R TÉN ETE
1945-1975

A K Ö ZSÉ G VEZETÉSE
Először is látnunk kell Ványa helyzetét az ország közigazgatásában.
Ványa 1422-ig, amikor Zsigmond király hívének Kom polthy Zsigmondnak adományozta, aki akkor Heves főispánja volt, Békés megyéhez tarto
zott. A z adományozás után került Heves megyéhez. (1)
A török kitakarodása előtt elpusztított Ecsegfalu már a török időkben
a ványaiak birtoka lett, de ez a terület már előbb is Heves megyéhez tar
tozott. (2)
1532-től János király országában említik, majd Fráter G yörgy uralma
alatt állott egész a török kb. 1556-ban történt bevonulásáig. (3) Ebben az
időben az okmányok Ványát Bihar megyében lévőnek említik, még 1561ben is, holott 1550-től a Tiszántúli rész visszacsatoltatott Heves megyé
hez s az 1550 évi 63. törvénycikk a váradi püspökség megszűnése után az
egész területet az egri püspök hatásköre alá rendeli (4). A z 1554. évi
adóösszeírásban az adó felét már a töröknek fizetik, a másikat pedig Heves
megyének (5). 1661-1669-ig az adót a szolnoki szandsákhoz fizetik be,
majd Egerbe, Váradra, Gyulára és Szegedre, ahogyan a török lassan ki
szorul az országból. (8) A z 1673. évi összeírás Ványát a tiszai felső járáshoz
tartozónak említi. (6) A török kivonulása után pár évig Békésben emlékez
nek meg róla, és bár ekkor gyakorlatilag egész Békés megye megszűnt,
úgyhogy ügyeit a szegedi perefectura intézte, de a megmaradt hét tele
pülés között 120-130 lakosával Ványa is megmaradt.
A z 1721. évi vallásügyi vegyesbizottság jegyzőkönyvében Ványa mint
H eves-Külső-Szolnok megyéhez tartozó helység említetik meg. T em p 
loma javításához a fenti megyétől kér és kap engedélyt.
A megye már előbb, 1711-ben curiális possessiónak (egytelkű nemesi
falunak) tekintette és a szekeres és gyalog megyei szolgálmányoknak csak
egyharmadára kötelezte. íg y tehát a dézsma és a földesúri szolgálmányok
alól fel voltak mentve s a földesúrnak, csak a kikötött bért voltak kötele
sek fizetni. (7) 1730-ban a ványai törzsökös nemesek és comressesorok
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egyezséget kötöttek az újonnan jött s az elhagyott telkeken megtelepedett
nemesekkel és zsellérekkel az évi taksára vonatkozóan. (7a)
A község Heves megyében is marad 1876-ig, amikor az újonnan alakult
Jász-Nagykun-Szolnok megyébe helyezik, a tiszai felső járásba s ott is
marad a felszabadulás után is pár évig, majd újra Békésbe helyezik vissza.
A régi kis település már Mátyás király korában, amikor határát 1476-ban
bejárják, mezővárossá lett, mert így említik az akkori okmányok. De
ilyennek említi Márki Sándor is Dózsa háborújáról írt krónikájában.
A török idők alatt is ilyen minőségben szerepel és a ránk maradt okmá
nyok Kecskeméttel, Cegléddel, Túrral együtt említik, mint nyilvánvalóan
egyforma nagyságú településeket. A z országos Levéltárban lévő egyik
török adó kivetési listán, melyet mellékelünk a község történetének leírásá
nál, láthatjuk, hogy Ványára annyi adót vetettek ki, mint a környező összes
községre együttvéve.
Községünknek a felszabadulásig nagyközségi rangja volt, majd kis köz
ség lett, hogy 1970. június 1-től újra nagyközség legyen.
Vezetésre vonatkozóan az első emléket 1635-ből találjuk, amikor a
templomi feliratban főbíróként Mészáros Gábort, kisbíróként pedig
Dékány Andrást látjuk megemlítve. Ebben az időben a község és az egy
ház vezetősége közös volt. A z 1762-es templomjavításról fennmaradt
emléktáblán a következőket találjuk: főbíró, Szabó M ihály, kisbírók
Kovács János és Sárkány Pál (ez utóbbiról találunk említést a török levelek
között is, amikor hivatali minőségében az adó elengedését kérte a töröktől,
hivatkozva a rossz termésre és nehéz körülményekre). Esküdtek: Szarka
Gergely, Takács Péter, Cser Pál, G yűjtő István, Boda G yörgy, Hajdú
M ihály, Szücs István, Séllei János, Balog János, Séllei Péter, Dékány
G yörgy és Dékány Pál. Csak amikor a török kivonulása után az elhagyott
telkekre tömegesen telepszenek be a máshonnan jött nemesek, alakul meg
a nemesek védelmére a külön nemesi községi tanács és polgári tanács, és
válnak el az egyháztól. A nemesi községháza a mai kát. plébánia helyén
lévő házban volt, amelyet Szőke János debreceni nemestől béreltek.
Itt tartották hivatalukat 1792-ig, amikor is a tulajdonos felmondta a bér
letet, mert a házat az újonnan alakult kat. egyháznak ajándékozta paplakás
céljára. Ekkor foglalták le a nemesek maguknak a mai volt leányiskola
épületét nemesi tanácsháza céljaira.
A község első jegyzőjét 1735-ből ismerjük, amikor a Péró-féle rác fel
kelés leverésében végzett eredményes munkájáért ő is és Cser Pál bíró is
100-100 forint jutalomban részesültek. A községnek pedig a megye egy
évi adóját engedte el (10).
A fennmaradt iratokon lévő pecsétek a község két vezetéséről tesznek
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tanúbizonyságot. Hol mint Ványa mezőváros, hol meg Ványa nemes hely
ség pecsétjét látjuk. A két vezetés 1840-ben egyesült és épített közös
községházát a mai helyen. A nemes helység vezetésének jegyzőkönyveit
1600-1840-ig a szolnoki Levéltárban őrzik.
A község irányítása tehát nem volt egységes. Három különböző érdek
mozgatta itt a vezetést. Külön hadnagy (bíró) vezette a nemeseket, a pol
gári községet s mindkettőt befolyásolták a főurak és az egyház. M ert annak
dacára, hogy az egyházi és községi vezetés szétvált, azért az egyház pres
bitereinek nagy többsége a két vezetőségből került ki. A nemesi és polgári
község egyesülése után 1840-től a vezetőség úgy oszlott meg, hogy a
jegyző mellett a nemesekből 12, a polgári lakosokból pedig nyolc tanács
tag vett részt a község vezetésében.
A közélet és a vezetés egységét azonban véglegesen az 1859-ben meg
kötött örök úrbéri egyezség és az ezután mindinkább előtérbe kerülő köz
ponti utasítás tette teljessé.
1860-ban újraépítették a ma is álló községházát, most már a községhez
méltó nagyságban és hozzá a szükséges mellékhelyiségeket, lakást, istálló
kat, raktárakat és színeket. A második jegyzői állást már jóval előbb
1826-ban (11), a harmadikat pedig 1891-ben szervezték meg.
Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon a régi időkben mi szerepe
lehetett a község bírájának, aki hivatalát mind a földesurak, mind az
egyház, mind pedig a nemesek bizalmából töltötte be. A valóságot nem
nehéz kitalálni. Legfőbb feladata az adók behajtása volt, melyeket a ne
meseknek és az egyháznak kellett befizetni, hiszen 1848 előtt a nemesek
nem fizettek adót. íg y a teher a dolgozó népréteg vállát nyomta. Hiába
volt tehát valaki bíró, mindig a nemesek és az egyház szolgája maradt.
A ványaiaknak az volt a szerencséjük, hogy a hivatalosan nyilvántartott
földeken kívül a környéken elpusztult és elhagyott, most már a ványai
határhoz csatolt, de senki nevén nem szereplő földterületekből óriási
részeket műveltek és birtokoltak, s annyi földet hasznosítottak a legálisan
bérbe vett és nyilvántartott földeken felül, amennyit akartak. íg y aztán
könnyen fizethették ki a rájuk kivetett adót, sőt szépen gyarapodhattak is.
A község birtokában van egy 1887-ből származó szabályrendelet(6),
amely azon év május 23-án kelt, és a községet mezővárosnak említi.
A községhez tartozott Ecsegfalva, Gabonás, valamint Kérsziget, mint
önálló puszta. A község az országos törvények korlátai között önállóan
intézi ügyeit, végrehajtja a törvényeket, és betartja a rendeleteket. A köz
ség hatósági joga kiterjedt a község, a hozzácsatolt puszták határában lakó
vagy tartozó minden személyre, ingatlanra, amennyiben azok az 1886. évi
törvénycikk 4. §-ában felsorolt kivételek alá nem estek.
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A község hatósági jogkörei jogait és a törvényes szabályrendeletek által
megállapított teendőket: a) a községi képviselő-testület, valamint b) a
községi elöljáróság útján gyakorolja. A községi képviselő-testület 40 tagból
állt, ezek közül 20 olyan, akik a legtöbb adót fizetik, a másik 20 pedig vá
lasztással került a testületbe. A megyei általános szabályrendelet értelmé
ben a képviselő-testületnek a továbbiakban hivatalból tagjai voltak: a fő
bíró, a másodbíró, a két jegyző, hat tanácsbéli, a pénztárnok, a közgyám,
a községi orvos.
A rendes közgyűléseket évente hat alkalommal hívták össze, február
ban, áprilisban, augusztusban, októberben és decemberben. A decemberi
közgyűlés külön gonddal készült előkészítésre minden évben. Ezen a köz
gyűlésen került sor ugyanis az évi számadások megvizsgálására, valamint
a következő évi költségvetés elfogadására. A rendes közgyűlések mellett
rendkívüli közgyűlés összehívására is volt lehetőség. Ezt a főbírónak vagy
a képviselő-testület tagjai egy negyedének, továbbá a megyei törvényható
ság közgyűlésének, a közigazgatási bizottságnak, az alispánnak, a járási
főszolgabírónak vagy a községi jegyzők valamelyikének a kívánságára le
hetett összehívni. A rendkívüli közgyűlésen csak az előre kihirdetett
ügyek kerülhettek tárgyalásra. A közgyűlésen mind a rendes, mind a rend
kívüli ülésen a felmerült kérdésekben határozattal döntöttek.
A közgyűlés hatáskörébe tartoztak:
1. A szabályrendelet alakítása,
2. a községi háztartást érintő ügyek,
3. a község költségvetésének a megállapítása,
4. a költségvetés évközi módosítása, póthitel igénylése,
5. községi törzsvagyon szerzése vagy elidegenítése,
6. a községi törzsvagyon kezelésének a föltételei,
7. a jegyző és a községi orvosok, a községi szülésznő, állatorvosok, a
segédjegyző és az írnokok megválasztása,
8. a közművek és az építkezések feletti intézkedés,
9. jótékonysági adományok megszavazása,
10. ezen felül ellátni mindolyan ügyeket, melyet a törvényrendeletek és
a szabályrendeletek jogkörébe utalnak.
A képviselő-testület elnöke a főbíró. Ennek akadályoztatása esetén a má
sodbíró, egyes megállapított hatáskörökben az illetékes községi jegyző.
A községi elöljáróság tagjai: a főbíró (mindig református), másodbíró
(mindig katolikus), két jegyző, hat tanácsbéli, a községi pénztárnok, az
állandó pénztárnok, a közgyám, a két községi orvos, a községi állatorvos,
a községi állandó állatorvos. A segéd- és kezelő személyzet tagjai: egy
segédjegyző, két írnok, a kéményseprő, a végrehajtó, a szülésznő.
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A községi elöljáróság választása a községi képviselő-testület közgyűlé
sén történt a felsőbb szervek előzetes jóváhagyása alapján. A községi fő
bírót a tisztújító szék elnökének kijelölése alapján szótöbbséggel az elöl
járóság tagjai közül a másodbíró, a tanácsbeliek, a pénztárnok, valamint
a közgyám a képviselő-testületi közgyűlés jelölése alapján viszonylagos
szótöbbséggel a községi választók három évre választották meg. A z elöl
járóság többi tagjai és a kezelő, valamint a segédszemélyzet a képviselőtestületi közgyűlés által megválasztott szótöbbséggel életfogytiglani
időre választották meg.
A szabályrendelet a testület működését keretbe foglalta. A keretsza
bály-rendelet kimondta, hogy a községben olyan tanács, mely joghatállyal
bíró határozatot hozhat, nem alapítható. A z elöljáróság együttes műkö
dése tehát legfeljebb a községi háztartás körében fölmerülő teendők meg
beszélésére, véleményadásra és javaslattételre terjedhetett ki. Kivételek
voltak természetesen azok az ügyek, melyek a törvény vagy a jogszabály
az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe utalt.
A képviselő-testületek közgyűlései által hozott határozatok végrehaj
tásáért elsősorban a főbíró és a jegyző voltak felelősek az alájuk rendelt
beosztottak útján. A tanácsbeliek közül az egyik belső ellenőrként is mű
ködik. A z egyik tanácsbeli a községi gazda teendőit is ellátja, a többi
kisebb polgári peres ügyekben és egyéb teendőkben működik közre.
A községi orvosok a községi szabályrendeletben leírtak szerint ellátják
a lakosság gyógykezelését hatósági jogkörben, de a magánbetegek gyógy
kezelése is kötelességük volt a megállapított térítések mellett. A szabályrendeletben némi szociális intézkedés is látható, mert a fizetőképes bete
gek gyógykezelése is, amelynek rendelés céljára a tanácsháza épületében
rendelő- és váróhelyiség állott rendelkezésére. Itt a rendet éppúgy, mint
a községben az egészségőr látta el. A szabályrendelet az elöljáróság fizeté
sét is szabályozta, amelyek a következők:
A főbíró fizetése, évi
300,- F t
a másodbíró fizetése, évi
200,- F t
a főjegyző fizetése, évi
140,- F t, továbbá szabadlakás, 50 hold
földhasználat adó nélkül,
a másodjegyző fizetése, évi 440,- F t, továbbá szabadlakás, 25 hold
földhasználat adó nélküli
6 tanácstag évenként
100 F t
községi pénztárnok
200 F t
közgyám
300 F t
községi orvosok
400 F t szabad lakás és lótartás
állatorvos
300 Ft
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segédjegyző
450 Ft
végrehajtó
500 Ft
írnokok
200 Ft
szülésznő
50 Ft
kéményseprő
70 F t
A szabályrendelet a hivatalos feladat ellátása során felmerülő többletkiadások ügyében a kiküldetések díjait is szabályozta: városon belül fél
napra 30 krajcár, egy napra 50 krajcár, városon kívülre pedig egész napra
1 forintot fél napra pedig 50 krajcárt állapít meg.
Ez a szabályrendelet elemzi a testület, az elöljáróság jogait és kötelezett
ségeit feladatának ellátása közben. Tehát ebben az időben már jól körül
van írva mindenkinek a feladata és kötelessége. A törvény az embereket
adófizető polgároknak nevezi. A vagyon mindenütt előjogokat biztosított.
A régi közigazgatás formája és az emberek élete a felszabadító szovjet
csapatoknak 1944. évi október 6-án történt megjelenésével változott meg.
D e röviddel egy évvel előtte az emberi együttélés eltorzulását magával
hozó központi nyilas uralom hatására itt is intézkedések történtek a hely
beli zsidó lakossággal szemben. Őket is internáló táborokba deportálták
szám szerint 251 embert. A község lakói szomorúan vettek búcsút az eltá
vozottaktól, hiszen itt nyilas uralom volt, s az a pár szédelgő szélsőjobboldali beállítottságú egyén, akit a községben lehetett találni, azoknak a köz
ség vezetőségére semmi befolyásuk nem volt. A szomorú aktust a helybeli
csendőrség hajtotta végre a folyamatba tett oszágos intézkedés során.
Németek sem voltak a községben, a lakosság csak visszavonulóban látta
őket. A harcoló orosz hadsereg továbbvonulása után 15-20 főből álló
orosz katonai őrség vonult be fenntartani a rendet. Közben a volt ipar
testület helyiségeiben orosz tábori kórházat rendeztek be, ahol a harcok
során megsebesülteket ápolták. Ehhez úgy a község vezetősége, mint a la
kosság minden segítséget megadott.
A község vezetésével egyelőre, mivel a jegyzők elmenekültek, Benkő
Jakab írnokot bízták meg. M ár a felszabadulás első heteiben szervezkedni
kezdtek a különböző pártok. A kommunista párt Lengyel Ignác (ő volt az
első titkár) a Kisgazdapárt Z. N agy Ferenc, a Parasztpárt Bérezi Sándor,
a Szociáldemokrata párt pedig Demeter István vezetésével. A kommu
nista pártot Lengyel Ignác és Geszti Pál irányította, a tagok száma ekkor
30-40 volt. A megalakult Nemzeti Bizottságba a kommunista, a K is
gazda, -a Paraszt-és a Szoc-dem.párt küldött tagokat. Ezek voltak: Lengyel
Ignác és Geszti Pál, Z. N agy Ferenc és Sipos László, B erczi Sándor és
Kecse Sándor, valamint Demeter István és D omján István. Ekkor ala
kult újjá a község vezetősége is. Főbíró lett: a kisgazdapárti Séllei Gyula,
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másodbíró: Cs. T óth József, a rendőrparancsnoksággal pedig a kommu
nista pártból Dékány Imrét bízták meg. A szociáldemokrata Benkő Jakab
főjegyző lett, pénztáros a szociáldemokrata Fodor cukrászmester, a községgazdai állását és az ellenőri állást a Parasztpártból küldöttek látták el.
A községi képviselő-testületbe minden párt 10-10 tagot küldött. Elnökül
Z. Nagy Ferencet választották meg, az alelnökséggel pedig Demeter
Istvánt bízták meg.
A község élete az új vezetéssel zökkenőmentesen indult meg, az addig is
érvényben lévő szabályrendeletek alkalmazásával. Hiszen ekkor még csak
az ország egy része szabadult fel s így nem volt képviselőház amely új
törvényeket hozhatott volna és új irányt szabhatott volna a további fejlő
désnek.
A z újonnan megválasztott vezetőség az adott lehetőségekhez képest
önállóan próbálta a községet vezetni. Legelőször megjavíttatta az Ecsegen
felrobbantott hidat, hogy Kisújszállás felé a vasúti forgalom lehetővé vál
jon. A közraktárban felhalmozott gabonával, mint pénzalappal próbált
gazdálkodni. Ebből látta el az itt működő orosz kórházat és a nincstelene
ket. D e ebből fizették a község által végeztetett munkákat is. Közben D é
kány Imre rendőrparancsnok személyében megjelent Ványán a békétlen
ség, amely a község nyugalmát felborította. Hatalmával visszaélve, tör
vényellenesen a hozzá hű embereivel a község lakói közül azon a címen,
hogy fasiszták, állandóan 30-40 embert tartott őrizetben. Kivégzési ko
médiákat rendezett. A letartóztatottakkal saját sírjukat ásatta és zaklatta,
gyalázta őket. Amikor Dékány tetteiről értesült a Debreceni kormány
belügyminisztere, levelet írt neki és magához hívta. Dékány azonban nagy
gyűlést hívott össze a piactérre, ahol előmutatta a miniszter levelét és így
szólt: „ Írt nekem a miniszter, hogy menjek Debrecenbe, de én nem me
gyek. Jöjjön ide a miniszter, ha beszélni akar velem. Itt én vagyok a mi
niszter” . És tovább tartott az emberek zaklatása.
Dékány bántalmazásait megelégelve, a Nemzeti Bizottságban Lengyel
Ignác elnök és Bertalan Imre párttitkár indítványozta a leváltását.
A kommunista párt ezen indítványát a jelenlévő többi párt képviselői is
egyhangúlag elfogadták. Dékány Imre azonban nem volt hajlandó a rend
őrparancsnoki tisztségtől megválni. Tovább folytatta a zaklatásokat és pár
nap múlva letartóztatta Z . N agy Ferencet a Nemzeti Bizottság elnökét is
és a volt főjegyzői lakásba zárta be a már ott fogva tartott Lipcsey Márton
és Dr. Kökösi Gyula budapesti táblabíróhoz. Másnap a piactéren nagy
gyűlést tartott, s ott Z . N agy Ferencet felakasztással fenyegette meg, aki
ettől az ott jelen lévő orosz őrség parancsnokának a közbelépésével mene
kült meg. A z akkor itt élők véleménye szerint csak annak volt köszönhető,
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hogy itt a községben emberéletben nem esett kár, hogy az itt lévő orosz
őrség ebben Dékányt megakadályozta.
A ványaiak az egyre rosszabbodó helyzet miatt T ild y Zoltán későbbi
elnöktől kértek segítséget. A z ő feljelentésére Debrecenen keresztül K u n 
hegyesről - akkor itt volt a járási székhely - kijött Endrédi G yula járási
rendőrkapitány 15 emberrel, és megpróbált rendet csinálni. Dékány el
lenkezése ellenére az összes letartóztatottat szabadon bocsájtotta, s D é 
kány tudtára adta, hogy a jövőben minden törvénytelenséget szigorúan
megtorolnak. Utasította továbbá, hogy a Nemzeti Bizottság határozata
értelmében mondjon le az állásáról. Ez kívánatos volt azért is, mert D é 
kány tagja volt a kommunista pártnak, s így a tájékozatlan tömegek az ő
törvénysértő magatartásában a párt intézkedéseit vélték felfedezni. Holott
ebben az időben Dékány eltávolítását a legnagyobb mértékben Lengyel
Ignác, a kommunista párt elnöke szorgalmazta a Nemzeti Bizottság ülé
sein, hangsúlyozva, minden vágya az, hogy a község lakóinak a zaklatása
megszűnjön és a békesség helyreálljon. Erre annál inkább is szükség volt,
mert a koalíciós pártokon belül a fenti törvénytelenségek miatt megrom
lott a viszony. Hosszas vita alakult ki, s hogy a vita nem vezetett szakadás
hoz, abban nagy szerepe volt Lengyel Ignác higgadt, okos magatartásának
és Bertalan Imre politikus intézkedéseinek. A z egyeztető ülésen Z. Nagy
Ferenc, Bertalan Imre, Demeter István, valamint B erczi Sándor szólalt
fel, fejtették ki álláspontjaikat, és tettek hitet a község békéjének a helyreállítása mellett.
A z ülés után úgy látszott, hogy végre helyreáll a nyugalom, de ebbe
Dékány Imre nem tudott belenyugodni. Nemcsak, hogy nem hagyta el
rendőrparancsnoki állását, hanem újabb 30 embert tartóztatott le. A z elfogottak között volt két pesti férfi is, s bár azok igazolták, hogy a demok
ratikus pesti rendőrség tagjai, Dékány kijelentette, hogy kémek, és még
meg is verette őket. Ezzel aztán betelt a pohár, és a debreceni belügymi
niszter elhatározta Dékány elfogatását. Am i nem is volt egyszerű, ezért
cselhez folyamodtak. Dicsérő levelet írtak neki, melyben elismerték éber
ségét, s arra kérték, hogy az általa elfogott fasisztákat kísértesse Debre
cenbe, de őt tették személyesen felelőssé a foglyok megérkezéséért. M eg
indult tehát a menet Debrecenbe. Elöl lovagolt Dékány, utána három
kocsin - mint valamikor a mezőgazdasági munkára menők - összekötö
zött kezekkel ültek az elfogott „fasiszták” , a kocsik körül lovagoltak D é 
kány állig felfegyverzett emberei (pisztoly, géppisztoly, puska és kézi
gránát). A menetet Debrecenben nagy csődület fogadta, mert már tudtak
róla. A z utcákon sorban állott a nép, és nézte a ványai lázadók bevonulá
sát. A menetet az egyik rendőrlaktanyába irányították. A kapu bezáródott,
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Dékányt felvezették egy üres szobába, és bezárták. A z őrséget - azaz
Dékány híveit - az udvaron a rendőrség körülfogta és lefegyverezte. A be
hurcolt foglyokat - három kivételével - szabadon bocsájtották (7).
A másnapi kihallgatáson Dékány azt állította, hogy ő a párt utasítására
cselekedett, de a helybeli pártszervezet és a tanúk bőségesen bizonyítot
ták, hogy éppen a pártszervezet volt az, aki elsőként és kitartóan küzdött
Dékány törvénytelenségei miatt a Nemzeti Bizottságból való leváltásáért.
A tárgyaláson kiderült, hogy tetteit önkényességből és hatalomvágyból
tette, s ha valamikor kommunista volt is, de tetteivel a kommunista esz
méktől nagyon eltávolodott. Am íg a fasiszták üldözését hangoztatta,
addig maga esett a fasiszták tetteinek a gyakorlásába.
A vizsgáló bizottság Dékányt embereivel együtt elítélte, és embereivel
együtt internáltatta.
Dékány letűnése után a koalíciós pártok békésen vezették a községet.
Mindenki igyekezett elfelejtetni és elfelejteni a megtörtént sérelmeket.
Ezután már a Nemzeti Bizottság ülésein a földosztásról, a folyamatban
lévő földreformról, a ványai határ helyzetéről volt szó, ahol végre annyi
száz év után azé lesz a föld, aki megműveli.
A közben megjelent rendelet értelmében itt is megalakult a Földigénylő
Bizottság, és megkezdte a földek fölosztását. A rendelet értelmében erre
a célra kb. 20000 kat. hold állt rendelkezésre. Végül a 2500 igénylő közül
1674 ember jutott földtulajdonhoz. A földek fölosztásának lebonyolítása
igen nagy munkát igényelt. M íg ennek végére jártak, eltelt három hónap.
A határozatot fölterjesztették Szolnokra, a megye székhelyére, ahol azt
hosszabb vita után jóváhagyták. A jóváhagyás megszületése után valósult
meg sok-sok ványai paraszt álma, saját földet érezhetett a talpa alatt.
A Budapesten közben megalakult új képviselőház törvényei között első
helyen szerepeltek azok a törvények, amelyek az új közigazgatás alapjait
rakták le. Megjelent a Tanácsok választásáról szóló rendelet, amely után
Dévaványán is 1950. október 22-én megválasztották a helyi tanácsot.
Ennek tagjai közül alakult meg az első végrehajtó bizottság, s ezzel a fo
lyamattal kezdetét vette a szocialista államépítő munka. Ennek jellemzője,
hogy az azelőtt jogfosztott dolgozó tömegek, akik a község irányításában
sohasem vettek részt, most már a Tanács megválasztása napjától, közsé
günkben is törvénybiztosította joggal vették kezükbe a helybeli közigaz
gatás teendőit. A tanácstagi választások az 1949. év augusztus 19-én az
országgyűlésen elfogadott tanácstörvények értelmében történtek.
A z első Községi Tanács alakuló ülését 1950. október 26-án tartotta meg.
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A z 1950-ben megválasztott tanácstagok Dévaványán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Csaba János, földműves
Dávid József, földműves, elnök
Lengyel Lajos, földműves
Czakó Gáborné, földműves
Fehér Gábor vb-titkár
Kovács János, rendőr
Papp Gyula, földműves
Bakk Imre, földműves
Czakó Gábor, földműves
Juhász Józsefné, tanítónő
Bere Imre, M ÁV-pályam unkás
12. Kádár Antal, téglagyári mun
kás
13. Böröczki József, A M G vezető
14. Szakállas M ihály, géplakatos
15. Keresztes Miklós, malmi
munkás
16. Havancsák Ferenc, szövet
kezeti boltkezelő
17. Hajdú József, cipész
18. T ú ri Gábor, építő munkás
19. Bartha Julianna, földműves
20. Vad Imre, AM G-traktoros
21. Tánczos Gábor, téglagyári
munkás
22. Séllei Margit, traktorvezető
23. Vad Róza, földműves
24. Mészár Krisztina, fodrász
25. Majoros Ferenc, földműves
26. Gábor Ferenc, földműves
27. Hermeczki Károly, földműves
28. B. Molnár István, földműves
29. Kotálik Pál, földműves
30. Vass Eszter, földműves
31. Vincze Róza, földműves
32. Erdős Krisztina, földműves
33. Csőke József, földműves
162

34. Szabó Mária, földműves
35. Józsa Katalin, földműves
36. Szabó István, adóhivatali
tisztviselő
37. Hagymási Sándor, tanító
38. Szűcs István, férfiszabó
39. Földesi Ilona, egészségügyi
tisztviselő
40. Földvári Gerzsonné, földmű
ves
41. Kovács István, földműves
42. Plesovszki Jánosné, napköziotthon-vezető
43. Szilágyi Julianna, földműves
44. Papp Gyula, földműves
45. Kádár Imre, földműves
46. Lipták József, földműves
47. Bereczki Zsigmond, földmű
ves
48. Kovács Ignác, földműves
49. Péter Ferenc, malmi munkás
50. Pintér M ihály, állami gazda
sági munkás
51. Földvári Gerzson, földműves
52. Özv. Somogyi Lajosné, föld
műves
53. Özv. Szitás Imréné, földmű
ves
54. Szabó Margit, földműves
55. Fodor Julianna, földműves
56. T ú ri T eréz, közigazgatási
tisztviselő
57. Özv. Vass Ignácné, egészségügyi munkás
58. Ifj. Fodor János, földműves
59. N agy Imre, földműves
60. Özv. Szabó Dánielné, föld
műves

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Egri Károlyné
Dékány Lajos, földműves
K éki József, földműves
Zsila Imre, földműves
Szabó Károly, földműves
Szarka Zsigmond, földműves
Horváth László, földműves
K uti András, földműves
Zsigmond Ferenc, földműves
Marcsó Ferenc, földműves
N agy János, földműves
Bartha Mihályné, földműves
Oláh József, földműves
Barabás M ihály, földműves
Gyányi László, földműves
Szűcs M ihály, földműves
Czieber Ferenc, földműves
Csillag Pál, földműves
Fekete Zsigmond, földműves
Vass Imre, földműves
Erdős Gábor, földműves
N y uzó István, földműves
Lovász József, földműves
Tagai Gyula, földműves
Király Zsigmond, földműves
N y uzó M ihály, földműves
N agy M ihály, földműves
Özv. Szitás Imréné, földmű
ves
89. L . Papp Irén, közigazgatási
tisztviselő
90. Rózsa Ferencné, földműves
91. Farmasi Imre, földműves

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Póttagok
34.
1. Tim ár Imre, malmi munkás
2. TúriEtelka,M O KÉP-m unkás
3. Szarka Dánielné, szövetkezeti
felvásárló

35.
36.
37.

Szitás Sándor, traktorvezető
Váradi Sándor, földműves
Ifj. Furka Lajos, géplakatos
Balogh M ihály, földműves
B. Molnár Antal, földműves
Remeczki Julianna, földmű
ves
Ancsa M ihály, földműves
Fekete M argit, földműves
Z. N agy Gábor, földműves
Majoros Sándor, földműves
Somogyi M argit, földműves
Rácz István, földműves
Darvasi Gábor, postakézbe
sítő
Somogyi Mária, D É F O S Z
tisztviselő
Himer József, cukrász
Pesztránszki Lajos, közigaz
gatási hivatalsegéd
Gyuricza Simon, földműves
Kiss Péter, földműves
Kovács Imre, földműves
Bereczki János, földműves
Szűcs László, földműves
K éki Ilona, földműves
P. Lengyel Sándor, cipész
Szarka József, földműves
Id. Szarka Ignác, földműves
Keresztesi Ignác, földműves
Dékány Kálmán, földműves
Kónya Gábor, földműves
Bukva József, földműves
Özv. Szalai Mihályné, föld
műves
Ifj. Galgóczi Zsigmond, föld
műves
Darvasi Mária, földműves
K iss Ferencné, földműves
Szarka Ibolya, földműves
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38. Lengyel Ignác, földműves
39. Varséczi Róza, földműves
40. Csomán Gábor, rendőrszakaszvezető
41. K uchut Katalin, óvodai dajka

42. Bugyi Ilona, közigazgatási
tisztviselő
43. Marsi István, kereskedő
44. Somogyi Gábor, fodrász
45. Z. N agy Ferenc, földműves
46. Lengyel Lajos, géplakatos

A megválasztott tanácstagok közül Dávid Józsefet választják meg vb
elnöknek, titkárnak a régi főjegyzőt, Fehér Gábort. A z ő működésükkel
kezdődött meg községünk életében sok buktatóval és nehézségeken ke
resztül a szocialista községvezetés munkája. Maguk a tanácsülések igen
népesek voltak. A vb ülései mindig zsúfoltak, mindenki mindent egy
szerre szeretett volna csinálni. A múlt sok-sok elmaradását, átkos örök
ségét, sérelmeit egyszerre akarták orvosolni. S ezzel egyidejűleg az át
formálódó társadalmi rendet is megindítani a szocialista fejlődés útján.
A testületi munkát nagymértékben segítették az állandó bizottságokkal
született jó elgondolások és magalapozott indítványok.
Ezeket támogatta és mint ványai megvalósításukhoz nagy segítséget
adott előbb Csaba János majd a mai napig is Szücs Lajos párttitkár,
sok tapintattal és szívós munkával.
A z első tanácsnak 91 tagja volt, a mostani tanácsnak 58. Persze, az el
múlt 25 esztendő alatt a kezdeti nehézségekkel küzdő tanácsi munka ki
alakult, kiformálódott, s ma már mind a tanácsülések színvonala, mind
az általa végzett munka az elmúlt 25 esztendő alatt nagy-nagy fejlődésen
ment keresztül. A tanács elnöke Molnár István, a tanácstitkár pedig
Kapási Pál. Molnár elvtárs már több cikluson keresztül, a tanácsok meg
alakulásától tagja a Községi Tanácsnak. A z elnöki tisztséget 1970 óta a
mai napig is viseli.
A tanács működését segítik a tanács mellett működő állandó bizottsá
gok. Ezek a következők:
1. Ügyrendi,
2. Számvizsgáló,
3. Településfejlesztési,
4. Szabálysértési,
5. Ifj. Szoc. Közművelődési,
6. Gyermek- és Ifjúságvédelmi,
7. Társadalmi ünnepségeket szervező albizottság.
A tanácsi apparátus egységesen szervezett szakigazgatási szerv, de ezen
belül van a pénzügyi, gazdálkodási, igazgatási csoport, amely munkáját
tulajdonképpen önállóan látja el. Van a tanácsnak és intézményeinek ún.
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költségvetési üzeme, amelynek feladata a tanács épületeinek a karbantar
tása, újjáépítése. Eddigi munkájukhoz a községben sok középület és ta
nácsi intézmény felújításra került.
A tanács nem működik gondtalanul. Tervei megvannak, de azok telje
sítésének gátat szabnak az anyagi lehetőségek korlátai. A község rendelke
zésére álló összeg, amely a községfejlesztési alapból, a két termelőszövet
kezet adójából, és némi központi támogatásból áll, igen kevés a lendületes
tervek megvalósításához. A z így befolyó 12 millió Ft-ból csak kisebb ter
veket lehet végrehajtani.
Nagyközségünk csak mint alsófokú települési központ kapott helyet az
ország helyiségei között. íg y központi támogatást nem kap nagyobb ipari
üzemek, iskolák, vagy középületek létesítésére. A maga erejéből és a köz
ség lakóinak társadalmi munkájából kell élni és építeni.
A minden évi fejlesztési terveket a tanács hagyja jóvá, sokszor igen he
ves vita után. Nagyon nehéz a sok megvalósításra váró feladat között a he
lyes sorrendet megállapítani. Ha most megnézzük mi is történt az épí
tések és beruházások terén az elmúlt 30 év alatt akkor a következőket lát
hatjuk.
Legégetőbb szükségként a villanyhálózat és a keményburkolatú járda
kiépítése valósult meg. Így ma már nincs a községben egyetlen utca
sem, amely száraz lábbal ne volna megközelíthető, vagy a villany ne
lenne a legeldugottabb helyre is bevezetve. Ez a követelmény ma már
természetes.
Amilyen vizes volt régen a község határa, éppoly száraz ma. M indig
nagy probléma volt az ivóvízzel való ellátás, és igény volt arra, hogy a
tisztálkodást szolgáló fürdési lehetőség meglegyen. A z előbbi, tekintve
hogy a régi artézi kutak eliszaposodtak, kevés vizet adtak, vízmű létesí
tése útján volt lehetséges. M ivel a Községi Tanács saját erejéből ezt meg
valósítani nem tudta, a község lakóival egy vízműtársulatot hozott létre,
és 1970-ben megkezdte a vízműhálózat lerakását. Hogy ez mekkora
munka volt, jellemző rá, hogy a hatalmas udvarok miatt igen nagy terü
leten fekvő községben 50 km hosszú csővezetéket kellett lefektetni.
Egyenletesen elosztva 150 kutat helyeztek el a községben, de aki akarta,
és akarja, a vizet saját költségén bevezetheti otthonába. A z utcákon lévő
kutak úgy vannak telepítve, hogy a lakosok kb. 100 méteren belül vízhez
tudjanak jutni. A vízvezeték létesítését a község lakosai nagy lelkesedéssel
vették tudomásul, és amíg azelőtt a két kezünkön meg lehetett számolni
a községben lévő fürdőszobák számát, addig ma már azt lehet mondani,
hogy kivétel nélkül minden új házban a fürdőszobát is beépítik.
A nagy költséggel és társadalmi munkával létesített strandfürdő és
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tisztasági kádfürdőhöz nem volt a tanácsnak szerencséje. Bár a kútfúrás
befejezésekor igen bőségesen, percenként 500 liter vizet adó medencét
tártak fel, de később a vízhozam csökkent, s ekkor kiderült, hogy a föld
alól feltörő víz gázzal kevert s a homokos rétegből feltörő víz a felkavart
homokot a csőrendszerbe sodorta, és azt majdnem teljesen eldugaszolta,
íg y ma az igen gyéren folyó vízzel csak a meglévő kádfürdő üzemeltethető,
és nyáron a szépen kialakított strand területén csak a gyermekek és öre
gek részére készített medencét tölthetik fel. A nagy úszómedencét azon
ban víz hiányában használni nem tudjuk.
A 30 év alatt csak egy 24 lakásos kétemeletes társasház épült, egy-és
kétszobás összkomfortos lakásokkal. A többi ilyen ház építését nehezíti,
hogy a községben nincs szennyvízlevezető csatornahálózat. íg y ennek az
egy ház szennyvizének az eltávolítása is nagy költséggel jár. A z épület
mellett lévő szennyvízgyűjtő kiürítése többe kerülne havonta, mint
amennyi az épület törlesztési költsége. Ezért kénytelen a tanács évente
több százezer forinttal a szennyvíz eltávolításához hozzájárulni. D e V á
nyán ma még a nagyobb házak építéséhez az emberek gondolkozásában
is nagy változásnak kell bekövetkezni. M a még mindenki az én házam
az én váram mondás útját követi, és elkülönülve a többitől a maga elkép
zelte házakat épít a megálmodott díszes kerítés szimbólummal. D e ezek
a házak belül igen szépek és kényelmesek, kívülről bármennyire is egy
formán kocka alakúak. Külön a felnőtteknek és a gyermekeknek is jól és
szépen berendezett szobájuk van modern bútorokkal. T élen a meleget
olajkályha nyújtja, de nagyon sok helyen ma már a központi fűtés radiá
tora. A felszabadulás óta közel 600 házat építettek. Van olyan utca, ahol
jóformán minden régi öreg házat lebontottak és újat építettek helyére.
Sok öreg van községünkben is, akik vagy gyermektelenek, vagy gyer
mekeik máshova költöztek s így nem tudnak szüléikről gondoskodni.
Ezért az öregekről való szociális gondoskodás egyik igen szép feladata a
községi tanácsnak. íg y épült fel a szociális otthon, ahol 70 öreg ember éli
nyugodt környezetben életét. A z otthont pár éve újították fel, berendezé
sét új bútorokkal cserélték ki, korszerűsítették a konyhát, ebédlőt építet
tek és most parkírozzák a hatalmas udvart.
A tanács gondoskodik azokról az öregekről is, akik ragaszkodnak az
otthonukhoz, és nem akarják azt elhagyni. Ezek számára létesült az öregek
napközi otthona, ahova bejárnak s annak szolgáltatásait igénybe veszik,
ebédet kapnak jóformán fillérekért vagy ingyen, és egész napjukat ott ké
nyelmesen beszélgetéssel, olvasással, rádió hallgatásával, tv-nézéssel vagy
társasjátékok folytatásával töltik.
A tanács szociális gondoskodását bizonyítja az is, hogy évente 50 sze
166

mély részesül havonta állandó, vagy esetenkénti pénzügyi támogatásban.
Szociális gondoskodásunk a bölcsőde. Ez évben újítottuk fel. Kivitele
zése olyan szépen sikerült, hogy a környék legszebb ilyen célú intézményei
közé tartozik. Itt a gyermekek, amíg szüleik munkában vannak, egészséges,
tiszta körülmények között élnek, játszanak szakképzett gondozónők fel
ügyelete alatt.
A z orvosi rendelések számára a volt szülőotthont rendezte be a tanács.
A z intézmény berendezése és felszerelése korszerű. A z idén kialakította
a tágas váróhelyiséget azzal, hogy a használaton kívüli, a rendeléshez nem
szükséges helyiségeket megszüntette. íg y most már a nagy és kényelmes
váróhelyiség megszünteti az eddigi zsúfoltságot, és kényelmesebbé teszi
az ott rendelésre várók helyzetét.
A tanács a rendelkezésére álló összegből új középületeket építeni nem
tudott. íg y csak arra törekedett, hogy a meglévőket jó kararban tartsa.
Így tataroztatta és részben új bútorokkal rendezte be a tanácsházát.
A nagyobb termeket azzal, hogy falaira egy itt élő művésszel történelmi
tárgyú képeket festetett amivel emelte azok ünnepélyességét. (A tanács
teremben A meghódolt népek üdvözlik Árpádot, Zrínyi kirohanása az
égő Szigetvárból, Földosztás, a házasságkötő teremben pedig a Magyarok
bejövetelét ábrázoló Zichy körképrészlet került).
A Községi Tanács az újonnan elkészült községrendezési terv alapján ki
sebb csoportokba társultak számára lehetővé kívánja tenni a társasházak
építését. Távoli terve hogy a Törpevízm ű Társulathoz hasonlóan meg
oldja a község szennyvízlevezetését, ami után aztán elhárul az akadálya
annak, hogy a következő ötéves tervekbe be lehessen tervezni újabb szö
vetkezeti több emeletes társasházak építését.
Megoldásra vár egy új napközi otthonnak a megépítése, mert a jelen
legi öreg épület olyan állapotban van, hogy hiába költünk rá százezreket,
évenként lehetne tatarozni. - A tervnek megfelelően ez a Vörösmarty ut
cában az 1 . számú iskola udvarán a járdával párhuzamosan épülne. Ennek
az építkezésnek két előnye lenne. Egyrészt szervesen kapcsolódna az is
kolához, másrészt ez az új épület a község azon tervébe, hogy a központot
fejlessze, szépen beleillene.
Nehéz egy tanács harmincéves munkáját pár sorban értékelni. Sok
sok terv született, amelyből bizony nagyon sok nem valósult meg. D e a
tervet mindig a meglévő adottságokhoz a költségvetés megengedte ke
rethez kell igazítani. D e a tanácsban a jó szándék, hogyha csak egy kicsit
is, de előre lépjen, mindig megvolt. S ha a sok kicsit, amit a tanács meg
tudott valósítani együtt nézzük és azt mérlegeljük, hogy mennyi anyagi
lehetősége volt, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy eleget tett.
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Itt ma a községben megelégedetten, jól élnek az emberek. Ebben nem
kis része van a Községi Tanácsnak, amely újabb és újabb munkaalkalmak
megteremtésével adott lehetőséget a község lakosainak, főleg a nőknek
a munkába állásához.
Ha elgondolkozunk azon, hogy az elmúlt harminc év alatt mi is a leg
nagyobb, amit a községi tanács tett, akkor azt kell mondanunk, hogy az az
egységes, együtt gondolkodó, egyet akaró közösség kialakítása, ami ma a
községre jellemző. A z emberek és a tanács közel kerültek egymáshoz.
El kell mondani azt is, hogy a tanács munkáját a Pártbizottság támoga
tásával, azzal egyetértésben a Népfront segítségével tudta csak így elvé
gezni. A község vezetősége a jövőben is a lakókkal együtt akarja községét
építeni, szépíteni. Erre kötelez az a több mint 700 év mely lakóhelyünk
felett elsuhant. És őseink példája, akik bár néha puszta megmaradásukért
küzdöttek, de mégis helytálltak és újra- és újraépítették ezt a községet.
A szocializmus útját járva ez simának látszik, nem látunk akadályt, de
hinnünk, kitartanunk és dolgoznunk kell ahhoz, hogy szülőhelyünk fej
lődése töretlenül íveljen felfelé.
A felszabadulás 30-adik évfordulójának tiszteletére a község közepéből
kitelepítette a piacteret, mely zsúfoltságával, tömegjeleneteivel hetenként
kétszer dísztelenkedett a tanácsháza előtt, és nem egyszer forgalmi aka
dályt is képezett. A z egész hatalmas területet felásták és díszfákkal, cser
jékkel ültették be és füvesítették. A hősök szobra előtt szökőkutat építet
tek amely ünnepnapokon vízsugaraival szépen díszíti az előteret. A park
útjait rózsabokrokkal szegélyezték, az utakra pedig az arra járók pihenését
szolgáló padok kerültek.
A község jövőbeni fejlődését behatárolja a rendelkezésére álló költségvetési összeg, amely alig 12 millió forint. Ebből még ha hozzászámítjuk
a lakosság által teljesítendő társadalmi munkát is csak kisebb korszerűsí
tések, átalakítások oldhatók meg. Elemi szükség a községen belüli utak
felújítása, szilárd burkolattal való ellátása. A községben most 57 km
hosszú földút van. És a belterületen csak a Körösladányt Kisújszállás
felé összekötő, Körösladányi, Kossuth, Árpád, és Sport utak makadám
utak. Ezeken kívül még négy rövid út köves, a Hajnal, és a volt vásártérre
vezető Lenin és Bem utak, valamint a Széchenyi út. Ezeknek szépséghi
bája, hogy mind igen elhasználódott állapotban vannak, tehát alapos ja
vításra szorulnak. íg y magának a meglévő utaknak a felújítása is hatal
mas összegeket emészt fel. N agy gond, hogy a Csepeli gyár gépei különösen
sáros időben kénytelenek a község közepén áthaladó kövesutat használni,
és ezzel nemcsak az utat terhelik túl, de forgalmi akadályt is képeznek az
áthaladó gépkocsik számára. Ezért a község részben a maga erejéből, rész
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ben központi támogatással és a lakosok által felajánlott társadalmi m un
kával új kövesutat létesített a Szederkert úton végig és ezzel egyrészt
összekötötte a K isújszállási utat az Aranykalász T s z által épített úttal,
m ely a L enin úttól indult ki és a szigeti üzem egységig halad, másrészt
most már a Kisújszállás felől érkező Csepeli gyári gépjárm űvek is a köz
ség m egkerülésével juthatnak el üzem ükbe.
D évaványa nagyközség tanácstagjai

1. Busa Károly
2. Szabó József
3. Balogh Sándorné
4. Farkasinszki Mária
5. Séllei Imréné
6. Almási András
7. Hámori István
8. M ile Zsigmondné
9. Szűcs Lajos
10. Jenei Lajos
11. Jakus Ferenc
12. Szenczi András
13. Boros M ihály
14. Barkóczi János
15. Szilágyi Ignác
16. Ladányi Sándorné
17. Molnár Ferenc
18. Földvári József
19. Dómján Aladár
20. Tóth Sándorné
21. Bakos János
22. Siroki Béláné
23. Ágoston Sándorné
24. Szarka Gyuláné
25. Szilágyi Sándor
26. Tánczos Gábor
27. Ugrai Sándorné
28. Petránszki Zsigmondné
29. Kapási Pál
30. Epres József
31. Dr. Pallaghy Sándor

Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
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A SZOCIALISTA MEZŐGAZDASÁG K IA LA K U LÁSA
A z 1945 előtti időszak
A mezőgazdaság története Dévaványán is olyan eseménydús volt 1945.
után, mint nagyon sok más községben és faluban. Ennek megírása ön
maga egy könyvet igényelne és olyan írót, akinek mestersége a tollforgatás, akit nem csak a község, a mezőgazdaság és a történelmi hűség szeretete invitált az amatőr írók sorába.
M ielőtt megismernénk a dévaványai parasztemberek sorsának alaku
lását a felszabadulás utáni időkben, elengedhetetlen, hogy kapocsként a
múltról ne beszéljünk és a fordulópontot ne jellemezzük, amelyek segíte
nek megérteni az eseményeket.
A község 56000 kat. h (32950 ha) területének 60%-a szik, a többi terület
erősen kötött fekete agyag, illetve agyagos vályog talaj. A szik területeken
nagy kiterjedésű legelők voltak. Ezt a vidéket sújtja a csapadékszegény
ség, az aszály, ezért ezek a legelők már június végén kisülnek, legeltetésre
alig alkalmasak. Ha előfordult, hogy csapadékos volt az évszak, a szikes
legelőkön kisebb-nagyobb foltokban állt a víz, és amíg a jó öreg Nap el
nem párologtatta, nem fogyott az egy cseppet sem. Ezért mondják, hogy
jó lenne a szikes talaj boroshordónak, mert nem eresztené ki a levét. Ezek
ben a tócsákban aztán elszaporodtak a békák és esténként olyan kurutytyolást, brekegést rendeztek, hogy bármely zenekari koncert hangerejével
felvették a versenyt.
1945 előtt - még azután is valameddig - bérlegelőként használták a
gyepek egy részét. Dévaványa határában terült el a „második Hortobágy.”
Messze vidékről hoztak csikókat legeltetésre az atyaszegi legelőre.
A többi legelőn gulya, nyáj és kismértékben konda, sertés, legelészett.
A z extenzív állattartás igazi példája volt ez.
A nyári forróságban esténként a tücsök szolgáltatta a zenét, de ilyen
vidéken járhatott Arany János is, amikor „tikkadt szöcskenyájak lege
lésző” hadával találkozott. M int az alföldi rónaság részén a Petőfi által
oly szépen versbe foglalt romantikát a délibáb nyújtotta, amelyet az át
alakulás miatt már ritkán lehet megfigyelni, úgy kopik ez is, mint a ti
hanyi visszhang. A gulya kolompszója messze elhallatszott a legelőkről,
a delelést pedig vagy a vezérökör elindulása, vagy az árnyék alapján
szabta meg a pásztor, akinek ehhez olyan érzéke volt a legelő fűtermése
és az időjárás összehangolása alapján, hogy az óra használata sem nyújt
nagyobb segítséget. N em csoda, hiszen, ha divat lett volna a pásztor csa
ládfa, sok grófot felülmúltak volna. A pásztorok életéhez tartozott az
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esti furulyaszó, amelyet hallgatva minden helyi lakos tudta, hogy melyik
uradalom pásztora furulyázik.
A nagy kiterjedésű legelők ideális otthont nyújtottak - szántóföld kör
nyezetükkel együtt - Európa legnagyobb madarának, a túzoknak. Ebből
a madárfajból ma is itt él a legtöbb, ezért 1975-ben rezervátummá, védett
területté nyilvánították a község határának egy részét. Található még itt
vadliba (lilik), vadkacsa (tőkés réce és egyéb récék) fácán, fogoly, amelyek
a legjelentősebbek a vadászat szempontjából. A négylábú vadakat a nyúl,
és az őz képviselte. Ezek a vadak ma is megvannak, amelyeknek kívánt
ivararányát és számát a Vadász Társaság szabályozza, irányítja.
A legelőkön kívüli terület zöme szántó volt, és kisebb része nádas,
apadófélben lévő mocsaras terület. A mocsaras területet a legelőn is
megtaláltuk, amelyet zsombéknak neveznek. Ezek között volt olyan,
amelyről még hasznos füvet nem harapott legelésző állat. Hasonló mocsa
rak, vizes részek szabdalták a szántóterületet is.
Amikor a belvízlevezető csatornákat építették, ezek a cikk-cakkban el
terülő mocsarak okozták az árkok kanyarulatait, hajlásait, amit tovább
fokozott a tulajdonosi viszály. Ezek miatt alakultak a területek úgy, hogy
a szántóföldből alig kerül szabályos tábla, mert vagy csatorna, vagy mo
csaras rész alaktalanná, egyenlőtlen oldalúvá teszi. További nehézséget
jelentett, hogy a szikes és agyagos talaj is egyenlőtlenül váltották egymást,
ami azt eredményezte, hogy ugyanazon táblában a kétféle, lényegesen kü
lönböző talajtípus megtalálható volt. Ennek gazdálkodási nehézségei vol
tak és vannak még ma is. Ugyanis a szikterület lúgos, az agyagos talaj álta
lában savanyú. A termesztett növényeket ennek függvényében kellett és
kell megválasztani. További különbség, hogy a sziktalaj vízgazdálkodása
igen rossz, az agyagos talajé is, de más-más ok miatt. A sziknek a felszín
hez közel eső, záró, vizet át nem eresztő rétege van, emiatt akkor terem
elfogadható mértékben, ha sűrűn, 10 naponként kap 15-20 milliméter
csapadékot. A z agyagtalajban az igen apró, parányi részecskék teszik le
vegőtlenné, egyben kevés víz befogadására alkalmassá a talajt és magas a
kötött vize, amit nem tud felvenni a növény. A sziknek sekély a termőré
tege, ezért soha nem szabad mélyen szántani. M ég további különbségek
is vannak, azonban annak érzékelésére, hogy e külön művelés milyen gon
dot okoz ugyanazon területen, táblában, úgy gondoljuk ez is elegendő.
A ványai földeken főleg gabonát termesztettek, amely a szántó 50%-át
foglalta el. A gabona legnagyobb része búza volt, de állandóan termeltek
tavaszi árpát, zabot, és őszi árpát is. Ezen kívül kukorica volt nagy terü
leten és lucerna. A két világháború között már megtalálható esetenként
jelentős területen a cukorrépa, napraforgó, olajlen, kender, ricinus, szója
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bab, sőt 1942-ben megépült az első rizstelep is a Hortobágy-Berettyó
mentén. Ha valamilyen hírnevet szerzett a Dévaványán termesztett ter
mény, az nem a termésátlag volt, mert az akkori adatok 6-7 q/kat. h búza
termésről tanúskodnak, a kukoricánál pedig 1 kat. h/1 kocsi volt a mérőszám,
ami maximum 10 q csöves kukoricának felelt meg. Hasonló volt a többi
növény átlagtermése is, amelyből a zab érte el a legalacsonyabb szintet,
mivel zömmel oda vetették, ahova már mást nem lehetett vetni. Í gy aztán
rossz talajba, és későn került a földbe. A z ipari növényeket váltakozó sikerrel
termesztették, amelyek közül a cukorrépa honosodott meg és a helyi viszo
nyokhoz kielégítő eredménnyel termesztették, főleg aHerczóg uradalomban.
Dévaványa terményei közül azonban világhírű volt a búza -és lucerna
mag minősége. A fajtán kívül ebben legnagyobb szerepet a talaj és a környe
zet játszotta. A búza világhírét ugyanis a magas sikértartalom adta.
E z sematikusan azt jelenti, hogy az össz. fehérje aránya a szénhidráthoz
viszonyítva jobb, mint a homokos, de még a vályog, vagy lösz talajon ter
melt búzáénál is.
Elsősorban a Tisza-vidéki és a Bánkúti búzáknál érte el tetőfokát. A z em
lített fehérje-és szénhidrátarány abból ered, hogy visszaérésig a gaboná
ban a fehérjevegyületek előbb felhalmozódnak, kialakulnak, mint a szén
hidrát vegyületei. A szénhidrát további felhalmozását megakadályozza a
június vége felé megjelenő egyhetes szárazság, forróság, amihez párosul
a talaj rossz vízgazdálkodása, és így a növény valósággal elhal, a további
vegyi folyamatok lelassulnak, vagy meg is állnak.
Így marad meg az akkori fehérje-szénhidrátarány, illetve a sikértarta
lom, a nyúlós rétestészta legjobb búzája. Azóta tudjuk, hogy ugyanezen
a talajon, ugyanebben a környezetben más búzafajták is adják ezt az ered
ményt, de termésmennyiségben, állóképességben, gépesíthetőségben fe
lülmúlják a könnyen megdűlő, magas szalmájú Bánkúti 1201-es búzafajtát.
A minőség előállításában a termesztőn annyi múlott, és múlik ma is,
hogy a kiválasztott fajtát mikor veti, hogy az említett száraz hőség a vegyületek felhalmozásának melyik stádiumában éri a gabonát, vagy jelentkezik-e egyáltalán. Ezen túl a betakarítással nem szabad késlekedni.
A dévaványai szikes talajok kiválóan alkalmasak lucernatermesztésre.
Nem is a széna magas hozamában, hanem a magtermesztésben tűntek
ki lucernáink. Felszabadulás előtt közép- és nagybirtokos egyaránt ter
melt lucernát. Kártevői még nem voltak nagyon elszaporodva, ezért az
agrotechnikai és mechanikai védekezés elegendő volt. Lucernamagot úgy
volt legeredményesebb termeszteni, hogy rövidített, előrehozott; első
második kaszálás után, a harmadikat hagyták magra. Ez az elv arra a ta
pasztalatra épült, hogy a szokásos csapadéktól nem buján, de még megnő
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a harmadik növedék, és a virágzás idejére száraz, meleg idő várható.
M ind a gyérebb növekedés, mind az esőtlen forróság kedvez a magfogás
nak. Ideális volt ez, magfogás-jövedelem szempontjából is, mert a két
kaszálással együtt így adta a legtöbb nyereséget a lucerna. A lucernamagot
Nyugat-Európa drága pénzen vette meg. A z országos export a két világ
háború között volt legmagasabb.
A z 1945 előtti gazdaságok állatállományát a gazdálkodás módja szabta
meg.
A ló valamennyi önálló gazdaságban előfordult. Szántásra, vetésre,
szállításra kocsiba használták őket, de a ló adta a parádés fogatot, a piaci
körülfonott kis kocsit is ló húzta, lovagoltak rajta stb. A ló birtokosának
értékmérője is volt, mert akinek jó lova és felszerelése volt, az a gazda
a maga kategóriájában kiemelkedő gazdának számított.
A szarvasmarhát két céllal tartották. A magyarszürke fajtát igázásra
tenyésztették, de a két világháború között már nagy számban megjelent
a magyartarka ökör is. Ezeket kettő-, négy-, hatosával befogták ekébe, ko
csiba és más szerszámba is. Innen van a „hat ökörrel sem lehetne elhúzatni” szólásmondás. A z ökröket főleg az uradalmak és nagygazdaságok
tartották. A közép- és kisparasztok lóval végeztek minden munkát. T eje
lésre a két világháború között már magyartarka tehenet tartottak. Tehene
volt minden közép- és nagybirtokosnak, még a törpebirtokos is mind arra
törekedett, hogy legyen neki tehene. Juhot uradalmak, kis- és középpa
rasztok szórványosan egyaránt tartottak. M ind a szarvasmarha, mind a
juh, nyári legeltetésre, és téli takarmányozásra volt beállítva.
Sertést a múltban mindenütt tartottak, de legeltetéssel és háromszaka
szos neveléssel; úgymint malacoztatás, süldőztetés, és hizlalás. Legtöbb
volt a mangalica, de már elismert volt a Cornvall és a Berkshiere és ezek
keresztezései is. Elvétve lehetett találkozni akkor fehér sertéssel, amit
mángelnek neveztek.
Baromfit nagy tételben az uradalmak nem neveltek, annál inkább a
paraszttanyákon, amiből hetenként egyszer vagy kétszer értékesítettek
a piacon.
A z állatok takarmányozása igen jellegzetes volt Dévaványán, de a kör
nyékén is. Legelőkelőbb helyet a ló foglalta el. A lucerna színe-java a ló
nak volt kazalba rakva, a legjobb gyepszénát és a zabot szintén a lónak
takarították be. A lónak abrakot lopott a kocsis, de bármely családtag, sőt
néha egymás tudta nélkül többen is. A lónak termeltek még takarmányrépát, és kukorica közt tököt. Ezek mellett azonban, főleg takarmánysze
gény években a közép- és kisparasztoknál sok polyvát, töreket ettek a lo
vak, amitől a nyakuk és lábuk elvékonyult, a fejük és a hasuk megnőtt.
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Innen a gúnyos hasonlat, hogy „nő a feje, hasa, mint a törekes lónak” .
A lovat nyáron, ha néhány napon át nem volt munka, legeltették. A z ura
dalmakban őrizték, a paraszti tanyákon a két első lábát nyűgbe tették,
hogy ne kelljen mellette állni és el ne szaladjon.
A szarvasmarha takarmányát sok kézi munkával, viszonylag olcsón állí
tották elő, amely az alábbiakból állt; a lótól megmaradt lucerna és gyep
széna, takarmányrépa törekkel, esetleg abrakkal keverve.
A szarvasmarha takarmányának legnagyobb tömegét a kukoricaszár
adta. A betakarítás módja az volt, hogy nappal kukoricát törtek a földre,
egyenként dobálva csomóba. Este, rendszerint holdvilágnál a szárat vág
ták kévébe, majd hajnalban harmatosan, vagy deresen bekötötték, 20-25
kévés kúpokba állították. Ezután a köztes tököt görgették csomóba, amely
utolsó fázisa volt a kukorica fő- és melléktermék-betakarításának, és kez
dődött a másnapi hasonló ciklus. A szálas takarmányok helyére szállítása
sok fogat- és kézi munkával járt.
A juhot sepregetőnek tekintették. Emiatt a takarmánybázist, készletet
a maradék képezte és a búzaszalma.
A z állatok tartásában az uradalmaknál és a jól számító középparasztok
nál már fordult elő rendhagyás, mert a szarvasmarhára és a juhra is na
gyobb gondot fordítottak. A z állatok ellátására íratlan törvény volt, hogy
első a jószág. Ez azt jelentette, hogy a nagy uradalmakban hajnalban
három órakor dudáltak, amire a béreseknek jelentkeznie kellett. Kisebb
eltolódással így volt ez máshol is, igaz, hogy nem dudára ébredtek, hanem
az állat szeretete, a megszokottság és az a sok munka - ami e foglalkozással
járt - késztette őket.
Dévaványa birtokviszonyait a korábbi fejezetben már tárgyaltuk.
A zt állapítottuk meg, hogy 14 nagybirtokosnak 23100 kat. h.-ja, 61 kö
zépbirtokosnak 11000 kat. h.-ja, és 1063 100 kat. h.-on alóli birtokosnak
21900 kat. h.- földje volt. Azonban az 1063 főből közel 700 fő volt a kisés törpebirtokos, akiknek mással kellett szántatni, vettetni földjeiket.
A birtokmegosztás egyben jelzi a foglalkozás, a megélhetés módját is.
A nagygazdaságok állandó dolgozóit a cselédek alkották. A kampánymunkákra, (pl. a növényápolásra, és az őszi betakarításra) summásokat,
főleg lányokat alkalmaztak, az aratásra aratócsoportokat fogadtak. A cse
lédek lakásviszonyai a mai fiatalok számára hihetetlenek. Legáltalánosabb
volt a szabadba nyíló közös konyha, amelyből kétfelé két-két szoba, össze
sen négy szoba nyílt. A szobákban közös falba épített - két szoba részére
egy kemence volt, amelyet váltva fűtöttek. Ezen egyetlen szobában nőtt
a család négy, öt, néha több gyermeke is. Volt példa, ahol egy ilyen négyes
lakásban a 25 főt is meghaladta a családok tagjainak száma.
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A summások lakása a nyárra kiürített ökör-vagy más istálló volt, ahova
szalmát vagy szénát vittek „derékalj” helyett. Mosakodás a hatalmas vas
vályúnál történt leginkább, - amit tiltottak - , mert az állatok nem szívesen
ittak utána. A véleménynyilvánítás nem a cselédség dolga volt, még kérni
is tudni kellett alázatosan. A munkaidőt nem órával mérték, hanem napfeljöttre a földön kellett lenni, ahonnan naplementkor lehetett eljönni.
A z oda- és visszautat természetesen gyalog kellett megtenni. A munka
ellenőrzése az uradalmakban abból állt, hogy minden 30 fő után egy meg
bízható embert állított az uraság, akit pallérnak hívtak.
A pallér együtt kezdett, együtt végzett a dolgozókkal, summásokkal, de
ő nem dolgozott, csak a napi munka mennyiségét és minőségét szorgal
mazta. M ivel a summások nem teljesítménybe dolgoztak, a napi munka
mennyiségét úgy igyekeztek növelni, hogy csapatonként egy-két ügye
sebb kezű lányt titokban kis mértékben külön is díjaztak, hogy több mun
kát, egyelést, kapálást végezzen, ezáltal a többitől is azt követelték. Ezt
nevezték húzópénznek.
A béresek hasonló vezetőjét botos béresnek nevezték. Ezek a pallérok,
botos béresek ellenvetés nélkül hajtották végre az uraság parancsait, mert
szakmájuk nem lévén, ellenkező esetben mehettek volna a csapatba. íg y
pedig csak könnyebb volt a munka, egy kicsit magasabb és állandó fize
tést kaptak, ezen kívül még csurrant-cseppent is valami. Egyébként ők
voltak az ütközőpontok, mert a dolgozók minden panaszukat nekik mond
ták el, hiszen az urasággal nemigen beszélhettek, változtatni pedig nem
volt módjuk. Ha az uraság szakemberei jöttek ellenőrizni, vagy a napi
eligazításon beszámoltak a végzett munkáról, szintén ők húzták a rövidebbet, nem is annyira válogatott nyelven.
A középparasztok jórészt a családdal együtt művelték földjüket, és ha
cselédet alkalmaztak is, a legtöbb munkát együtt végezték, sőt sok helyen
nyáron egy-egy családtag hálótársa volt a kocsisnak az istállóban elhelye
zett priccsen, vagy jászolban. Lakásviszonyaik jobbak voltak, mint az
alsóbb rétegé, azonban a városi lakásokhoz, vagy a mai lakásokhoz nem
volt hasonlítható. Megélhetésük a nehézségek ellenére a dolgozó parasz
tok között eléggé biztonságos volt, természetesen az akkori szintet alapul
véve. A középparasztságról azért tartottuk szükségesnek a bővebb jellem
zést, mert a felszabadulás után az újonnan kiosztott földeken ez a réteg
életmódja, életszínvonala acélozódott meg. M ég a tsz-ek megszervezése
után is volt olyan cél, hogy el kell érni a középparaszti életszínvonalat.
A parasztságra jellemző volt a tanyavilág. A tanyák jelentős mértékű
kiépítése a múlt század második felétől kezdődött. A z első világháború
utáni földértékesítés nyomán ismét nagyobb lendületet kapott. Kialakult
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a végleges elrendezés. A tanya legjellegzetesebb típusa három épületből
állt. A lakás, vele szemben a nagyállatok; ló, szarvasmarha épülete, a vé
géhez keresztben helyezték el a sertés és baromfi épületét. Természetesen
ez nem volt törvény, mert több helyen a lakás folytatásában volt az ól is.
A z ól hátsó részén széles szín helyezkedett el, ahol a gazdasági szerszámok
védve voltak az idő foga ellen, a tyúkféle, gyöngyös, pulyka ülőnek hasz
nálta, ami pótolta a rossz idő kedvezőtlen hatását.
A község lakóinak nagyobbik felét természetesen a sem földdel, sem
más vagyonnal, sem iparral nem rendelkező polgárok alkották. Ezek az
emberek a már említett helyi cselédségen kívül a környékbeli uradalmak
ban, középbirtokosoknál voltak cselédek. Summásságot a megyén kívül
is vállaltak, még Fejér megyébe is sokan eljártak dolgozni. Ezen kívül
alkalmi munkát vállaltak helyben, vagy távoli munkatoborzó felhívására.
Ezeknek az embereknek volt a legrosszabb sorsuk. Munkaalkalom nagyon
kevés volt. Ha a Herczóg uradalom jószágigazgatójának hintója begurult a
piactérre, - amely emberpiac is volt egyben - úgy körülfogták, mintha
pénzt osztogatott volna, pedig a nagy tömegből csak néhány napszámost
választott a hintó hátsó üléséből rámutatva, napi 80 fillér, jobb esetben
1 pengő napszámért. A község akkori vezetői a nyomor láttán több esetben
jártak a magasabb hatóságoknál ínségmunka engedélyért és fedezetért.
E z többször sikerült is, azonban ez nem volt több, mint amit az ínség szó
takar. A nincstelenek, agrárproletárok nagy része kubikmunkára járt.
Hivatalos adat ugyan nincs erről, de a szájhagyományok szerint Endrőd
után Dévaványáról jártak el a legtöbben kubikmunkára. Ezek a talicskás
emberek tömérdek földet mozgattak meg, hiszen így épült a község, sőt
az ország valamennyi csatornája. Ugyancsak ők vettek részt az Eckhardt
T ibor kisgazdapárti vezetőről elnevezett szikjavítási, földterítési mun
kákban is. A távoli munkáknál, főleg a folyószabályozásoknál, gátépítés
ben Kábán, a Hortobágy-Berettyó építésében vettek részt. A biharugrai
halastó gátjának készítésén is dolgoztak. A háború alatt Budapesten a re
pülőtér építésén dolgoztak, majd Erdélyben a dédai vasútvonalat- és ala
gutat készítették, és részt vettek Sepsiszentgyörgyön egy székely katonai
barakktábor építkezésén is, ahol Laskai M ihály Kisújszállás úti kubikos
volt a helyi megbízott. A kubikosok csapatokban dolgoztak, minden csapat
nak volt egy vezetője külön díj nélkül. A rosszul dolgozókat kiközösítették,
mivel „egykarra” dolgoztak.
A vándorló mezőgazdasági munkások és kubikosok legalább egy hétre,
vagy hosszabb időre hagyták el otthonukat. A heti élelem egy 5 kg-os házi
kenyérből, 1 kg szalonnából, egy zacskó lebbencstésztából, 2-3 kg burgo
nyából, napi 1-2 fej vereshagymából, sóból, paprikából állott. A felszere
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léshez tartozott i bogrács, evőeszköz, sátorlap az alvóhely biztosítására.
M indezt egy gabonás zsákba rakták és hátizsák mintájára „madzaggal” ,
zsinórral függesztették a hátukra, vagy kubikosoknál tették a talicskába.
Ezek mellé vitték még a szerszámot is. A kubikosok a környező községek
munkájára gyalog vitték el az előbb említett felszerelésüket, de Kábáról is
jöttek gyalog haza. Távoli munkahelyekre vasúton adták fel szerelésüket,
ők maguk beültek a harmadosztályú váróterembe, majd onnan ugyancsak
a harmadosztályú vasúti kocsiba szálltak.
A z iskoláztatás, a 6 elemi osztály elvégzése már kötelező volt, azonban
ha valamely sokgyermekes családból pásztorgyereknek állt be egy tíz-,
tizenegy éves iskolás a legeltetés kezdetén májusban, kényszerből kény
telenek voltak elnézni mert mégis a megélhetés volt az első.
A fiatalok iskola végeztével 12 éves kortól leventekötelesek voltak. Ez
alól a továbbtanulók mentesültek. Ide mindenki másnak el kellett menni,
még a cselédeket sem engedték el. Három oktatási napon volt képzés.
A legkisebbek 12-15 évesek, három korosztály kedden járt, a következő
három korosztály szerdán, a legidősebbek, egészen a 21 éves bevonulási
korig csütörtökön. A helyi parancsnok hivatásos katonatiszt volt, az okta
tók és segédoktatók a község lakosai közül kerültek ki. A z oktatások anya
gában sok nacionalista szónoklat is helyet kapott, ezen kívül természetesen
katonai kiképzést szolgált az oktatás. Részt vett ebben az egyház is, hi
szen minden vasárnap minden leventének kötelező volt a templomba já
rás. Am elyik levente hiányzott, azt az oktatókar büntetésként vasárnap be
idézte, és az akkori „ Ú ri Kaszinó” - ma a gyomai Háziipari Szövetkezet
varrodája - udvarán, amely egyben Levente Otthon is volt, a hiányzás
számának megfelelően 4-6, sőt 8-9 órán át csuklóztatta.
A parasztgyerekek résztvétele, vonulása ma talán nevetséges lenne,
mert a sok foltos ruha, és mezítlábos század menetelése hihetetlennek
tűnik. Pedig egy-egy ünnep alkalmával rendezett felvonulás előtt kény
telen volt az oktatókar úgy dönteni, hogy még a legidősebb korosztály is
mezítláb vonuljon, mert oly kevésnek volt nyáron jó csizmája, hogy így
egységesebb lett a csoport öltözéke. Erre az akkori fényképek szolgálnak
tanulságul, de ugyanígy példázzák az akkori elemi iskolás fényképek is,
függetlenül attól, hogy a sorokban középparasztok vagy más gyermekei
ülnek.
Természetesen a leventék zömét a tovább nem tanuló, főleg nincstele
nek gyermekei alkották.
Másik átka volt a nincsteleneknek a Jurcsek-féle rendelet bevezetése.
Ez afféle takarékosság célt szolgált. Ennek eredménye azonban az lett,
hogy bevezették a jegyrendszert az élelmiszerellátásban. Ezt a közép
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parasztok és magasabb réteg már nem érezte annyira, mert a saját maga
által nevelt állatokból csak tudott a megszabott mellé pótolni, ha ez akkor
nem is volt könnyű. A nincstelenek azonban már hajnali három órakor a
hentes elé álltak, hogy hozzájussanak; nem is a húshoz, hanem zsírhoz és
szalonnához. Aki később ment, már sokszor nem kapott. Ezért többször
veszekedtek az asszonyok és később minden alkalommal már 4 órakor
megjelentek a rendőrök is, hogy fegyelmet tartsanak. Ebben az időben
énekelték asszonyaink:
Hajdú hentes itt vagyunk,
Szalonnáért tolakszunk,
Mérgesek az asszonyok,
Kitörik az ablakot.
A háború utolsó évében már az is megtörtént, hogy Vitéz Lipcsey M ár
ton tábornok a Vitéztelkén arató csoporthoz odament, rendhagyó módon
politizálni kezdett, és azt mondta, hogy ha az oroszok jönnek, azok ám te
nyeréről vizsgálják az embereket. Akkor minket nem bántanak, tábornok
úr, mondta az egyik arató, mire a tábornok legyintett, és otthagyta őket.
Ebben az időben már baj volt a régi „fegyelemm el” , mert a mezőgaz
dasági munkára, a rend egyik jelképével, a csendőrökkel szedették össze és
hajtották az embereket.
Szervezett szegényparasztság - a nyomor ellenére - nem volt Dévaványán. A z akkori kaszinók, munkáskörök ellenőrzöttebbek voltak annál,
hogy komoly politikai szervezkedést kezdhessenek. Ennek ellenére nagyon
sokan vallottak haladó nézeteket, melyek sokféle gyökérből eredve sokféle
elvárást testesítettek meg, mint például: a földosztás reménye, az ehhez
fűződő egyéni elgondolás, az 1919-es Tanácsköztársaság programja, a
Októberi Szocialista Forradalomban részt vett katonák véleménye.
A Horthy-korszak elnyomó apparátusa, valamint a helyi körülmények,
és a szervezettség hiánya nem engedte egységessé forrni a nézeteket.
A felszabadulás utáni időszak
A z első fejezetben bemutattuk a több rétegből álló paraszti osztályt,
amely éppen e rétegek kialakulása miatt nem lehetett egységes.
Ilyen múlttal szabadult fel Dévaványa 1945. október 7-én. A napok, az
órák múlását legnehezebben várták a házaknál, tanyákon bujkáló katonák.
A fasiszta propagandától félrevezetett, megijedt, megriadt parasztság az
úttól távoleső tanyákba menekült, a községben ugyanezt tették. Egy-egy
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félreeső utcában éjjelenként ötszörösére nőtt a létszám. A háború alatt
keringő hírek és a front hatása alatti félelemben alig vette észre a község
lakossága, hogy a németek által ellenállásra idekényszerített 29 magyar
katona életét vesztette.
Viszonylag hamar - néhány nap múlva - az ijedtségből kezdett élővé
válni a község. A tankokat és más harci eszközöket eleinte az ablakokból,
később az utcáról is megfigyelték. Ebben a gyerekek - szüleik tiltása elle
nére - jártak elöl.
Azonban nem olyan idő volt ez, hogy sokat lehetett volna töprengeni.
A németek amit tudtak, jószágot, terményt, elvittek. A frontvonal sem
hozott, nem az volt a dolguk, hanem a még használható lovakat nyereg alá
tették, vagy kocsiba fogták. íg y sok ól üresen maradt. A z éhes nép kenyér
után vágyódott. A z emberek elképzelése ezerféle volt. Mindenki a saját
szemszögéből várta a kedvező változást. Hamarosan rendbontásokra is
sor került. A z itthagyott zsidó üzleteket feltörték, és a még feltörés előtt
el nem vitt, főleg szatócs jellegű árukat elhordta a lakosság. Télen az eddig
tiltott erdőket, és a kéthalmi Herczóg uradalom kastélykertjét vágták
tűzre, hordták haza kézi szánnal és a vállukon. A z uradalmi kazlakból
szintén a hátukon hordták a szalmát kemencébe fűteni, 3-4 km távolság
ról. A hatóság robotra vetette ki az embereket az itt felállított kórházba és
más közmunkákra. Akinek lova maradt, - kapott a régi helyett, vagy kó
bor lovat fogott be - , azt fogatostul vetették ki munkára.
Közben a megmaradt gabonára is rákerült a sor. Egy részét a szovjet
hadsereg ellátására vitték, másik részét a városok ellátására, de hagytak
a helyi lakosság részére is. A front előtt elmenekült uraságok itt maradt
jószágait a cselédség látta el. Végül intézkedés született, felszabadították
a zárlatot és felosztották az állatokat, amelyből közben a közellátást is táp
lálták. A z elosztás a jó szándék ellenére sem mehetett igazságosan, volt aki
többhöz, volt aki kevesebbhez jutott hozzá.
K özben a községi elöljáróság - melyet „N em zeti B izo ttsá gin a k ne
veztek - más ügyekben is dolgozott. A bizottság tagjait az időközben meg
alakult kommunista, szociáldemokrata, parasztpárt és az újjászervezett
kisgazda párt egyenlő arányban delegálta. M indez még a háború teljes
befejezése előtt, 1944-ben történt. Ugyancsak 1944. decemberében ala
kult a debreceni kormány. M ajd létrehozták a Földosztó Bizottságot,
amely bizottságnak az volt a dolga, kötelessége, célja, hogy mérje fel az
osztásra váró föld mennyiségét, minőségét és az igénylők számát. Ennek
tudatában hajtsa végre a földre éhes, a föld után évszázadokon át vágyó
parasztság, agrárproletárok jogos földigényének igazságos, arányos kielégí
tését.
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A kormány részéről nem jelent meg az első időszakban olyan intézke
dés, amely a kisparasztok által a felső birtokhatárt elfogadhatóan meg
szabta volna. Ezt fokozatosan csökkentették - bár rövid idő alatt - előbb
500 kat. h., majd 200 kat. h., később 150 kat. h. birtoknagyságig, amely
Dévaványán elég sokáig tartotta magát.
A z elmondottak, és a Nemzeti Bizottság értelmezése miatt az összes
kiosztható földterület alig haladta meg a 20000 kat. h.-at, ami a község
összes területének még 40%-a sem volt. A földigénylők száma viszont
meghaladta a 7000 főt. Ez azt jelentette, hogy a létszámot rostálni kellett,
mert jogtalan igények is felmerültek. A földosztás a jogos igény mellett
azért is sürgőssé vált, mert tavasszal kezdeni kellett a termelést, amire az
országnak valóban úgy volt szüksége, mint egy falat kenyérre. Mindez
természetesen folytonos gyűléseken, megbeszéléseken hangos vitákon
zajlott le, mire odaért a Földosztó Bizottság, hogy kora tavasszal meg
kezdje a földek felosztását. A legtöbben olyan 8-10 kat. h.-nyi területet
kaptak, de voltak, akik kevesebbet igényeltek, sőt magányosak, idősek ke
vesebbet kaphattak. Vetés idejére minden földet felosztani nem tudtak,
ezért a ki nem osztott nagybirtokokat az igénylők között nyári használatra
osztották szét. Ilyen címen a község északi részét művelték. Többek közzött a volt Horthy- és Lipcsey-birtokokat is. A földigénylők területi elosz
tásánál alkalmazták azt az elvet, hogy ki merre volt arató, vagy az ura
dalom más jellegű dolgozója, onnan igényelte a földet. E zt zömmel tudták
is teljesíteni.
A földosztás legradikálisabb híve a kommunista párt volt. Amikor be
fejeződött a földek szétosztása, ezzel olyan történelmi esemény történt,
amilyen az évszázadok során soha. Azoknak osztották ki a földet, akik
két kezükkel művelték eddig és művelik ezután is. A kiosztott földeken
már tavasszal hangyaszorgalommal kezdődött a munka. A családok együtt
mentek a határba. Igaerő, önálló tapasztalat nélkül, hallatlan lelkesedés
vezérelte az embereket.
A föld szeretete, a mutatni akarás, az egymás megelőzése adta e kor
szak igazi tartalmát. A „kaparj kurta, neked is lesz” szólásmondás évszá
zadokon át tartotta magát, azonban hiába vártak rá nemzedékeken keresz
tül a nincstelenek, nem tudtak összekaparni semmit.
Nem is volt ennek a szólásmondásnak sohasem igazi háttere. Hiszen
minden földnek birtokosa volt. Ha az egyik növelni tudta földje területét,
azt feltétlenül a másik rovására tehette, mert valakitől meg kellett vennie.
Ha valaki életén át sokat dolgozott, eredményét megbecsülte, ezentúl
megszűkölte és még a szerencse sem pártolt el mellőle, valóban vehetett
néhány hold földet, azonban saját munkával többet nem.
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Aki ennél sokkal többet tudott felmutatni, az vagy valamilyen konjunk
turális helyzet következtében, vagy mások munkája árán, vagy kereskedelmi
spekulációval - amit kupeckedésnek neveztek - szerezhette. A múlt rend
szerben ezek megengedett, legális, törvényesített eszközök voltak. A z igazi
nagybirtokokat azonban még könnyebben szerezték. A z uralkodó osztá
lyok kialakították kisebb vagy nagyobb mértékben a hűbéri hierarchiát és
a hűségeseknek a beosztástól függően adományozták a birtoknagyságokat.
Egy-egy szabadságharc idején, sok hazafias érzelmű főúr vesztette így el
birtokát, mert a bukás után a császár elkobozta, és új „hűséges” , új földesúr
kapta. Dévaványa ezért is, és a főúri házasságok miatt került hol ehhez,
hol ahhoz a megyéhez.
M ár javában folyt a tavaszi munka, amikor mindenki örömére véget ért
a háború. Mindenki várta haza hozzátartozóját, akiről még halálhír nem
érkezett. Nemigen volt akkor olyan család, ahol közeli, vagy távolabbi
rokon ne hiányzott volna.
Előfordultak visszásságok is. Amikor földosztás után hazajöttek a kato
nák, hadifoglyok, a nincstelenek, földet kértek, de már mindenkinek nem
jutott. Volt olyan elfogult bizottsági tag, aki azt mondta, minek mentél
a háborúba, miért nem jöttél előbb haza.
Voltak természetesen visszahúzó erők is, akik a megfélemlítést, az
1919 utáni példát, a Horthy-terrort emlegették. A z ilyen hangok miatt
nem egy nincstelen, földnélküli nem iratkozott fel, vagy ha mégis, a ki
mérésre már nem ment el.
M inden nehézség, vita ellenére a parasztember dolgozott. Akkor még
hajszolták késő estig, a régi megszokott munkaidőben dolgoztak. A gyű
léseket este rendezték munka után, de ha már két ember találkozott,
a múlt és jövő ezernyi gondjáról beszéltek, mert akkor minden ember a
maga módján tenni akart.
A terméseredmények ennek ellenére, - az ismert ok miatt - nem voltak
magasak. A z állattenyésztés sem lett kiemelkedő, de már több lett a kenyér
és ismét szabadon vághattak hízót. A termesztett növények és a tartott
állatok faja nem változott. Ugyanolyan módszerrel termeltek a kisüzemek,
mint azelőtt 10-20 évvel.
Hamarosan megalakult az U F O S Z , az Újonnan Földhözjutottak O r
szágos Szövetsége, amely szervnek az érdekképviselet volt a fő tennivalója.
A termeléshez legszükségesebb igaerő, vetőmag, tenyészállat továbbra sem
állt elegendő mértékben rendelkezésére. A község részére adott 2 db,
később 4 db traktorért olyan harc folyt, hogy veszekedtek érte, miközben
a jobbmódú régi gazdák külön pénz, vagy termény ígérete alapján már fel
is szántották földjeiket, pedig még igaerő sem állt rendelkezésükre.
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Ezek nem csökkentették a paraszti osztályban még mindig meglevő
rétegellentéteket. Abban az időben úgy elszaporodtak a tehénfogatok,
hogy több volt, mint a lófogat, vele együtt a fatengelyes kocsik is.
Adót nem sokat kellett fizetni, de sokan még ezt sem fizették meg.
A kisgazdaságok között azonban már jól meglátszott a differenciálódás.
Ennek oka volt, hogy nem tudta magát minden földhöz juttatott igaerővel
és szerszámmal felszerelni.
M ég ha lett volna is rá pénze, korlátozta a föld eltartó képessége. T íz
kat. h. föld ugyanis képtelen egy családot és két lovat eltartani. E mellett
felmerült mindenütt az istálló építésének költsége is. A z is a valósághoz
tartozik, hogy így kialakult az igaerővel rendelkezők és a csak kézi erővel
rendelkezők gazdasága. H ogy pénzbe ne kerüljön, az a gyakorlat alakult
ki, hogy a lovas ember dolgozott, szántott, vetett a sajátja után, esetleg
késve, a lóval nem rendelkezőnek, aki minden fogatnapért három napot
volt köteles dolgozni. Í gy előfordult, hogy munkaidejének felét máshol
töltötte, amely saját munkájának időbeli végzését nem tette lehetővé,
ezért terméseredménye is szerényebb maradt.
A z is kiderült, hogy az újonnan földhöz juttatottak között vannak, akik
önállóan nem tudnak gazdálkodni, vagy az eszköz, vagy a rátermettség
hiánya miatt. A kisgazdaságok nagy része tehát rendezett anyagi körül
mények közé került, kisebb része az alacsony termések hatására nem sokra
vitte.
Ilyen körülmények között határozta el a kommunista párt a termelőszövetkezetek, a nagyüzemek létrehívását. A z első kiküldött még az akkori
járási székhelyről, Kunhegyesről jött. Bejelentése olyan vihart kavart,
hogy legközelebb egy másik előadó kénytelen volt bejelenteni, hogy nem
lesz tsz-szervezés. N em volt ugyan mindenkitől ennyire idegen ez a szer
vezkedés, de akinek már jobban ment a gazdálkodás, ezáltal tekintélyt is
szerzett, határozottan ellenezte a szövetkezeti formát. Ismeretek hiányá
ban a régi uradalmakhoz hasonlóvá válásától féltek. A párt, a kormány
azonban szervezkedésre buzdított. Ekkor már jó néhány embernél talajra
is talált az elgondolás, de a parasztság zöménél még mindig nagy volt az
ellenállás. A parasztságban még melegen élt a földhöz jutás kellemes gon
dolata, szerette a földet, és úgy érezte, hogy a tsz-ben már elmosódik az
a birtokrang, amelyet a földosztás óta saját munkájával szerzett. A gazda
sági megerősödés folytán sokan már nem is parasztpárti, hanem kisgazdapárti érzelműek voltak. Közülük kerültek ki a közös gazdaság szervezésé
nek legnagyobb ellenzői. Hozzá kell azonban tenni, hogy ha vállalták a kö
zöst, nagy részük igazi földszeretetből, stabil, dolgos tagja lett a közös
gazdaságnak.
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Tekintsük át röviden, milyen érvek szóltak a gazdaságpolitikai célkitű
zés, elgondolás mellett:
1 . A párt, a kormány előtt már akkor ismertek voltak a nagyüzemi gaz
dálkodás előnyei.
2. M ár annak jelei is mutatkoztak, hogy a kisparaszti gazdaságok erősen
rétegeződnek, és így előbb-utóbb vagyoni különbségek alakulnak ki.
Ennek az sem vetne gátat, ha a földterület felső határát korlátoznák,
mert köztudott, hogy egy tőkeerős gazdaság értéke többszöröse lehet
egy ugyanazon nagyságú tőkeszegény gazdaságnak, különösen, ha
ehhez még egyéb tartalék, betét is párosul.
3. A kisgazdaságokat is előbb-utóbb modernizálni kell, mert másképpen
nem tudja felvenni a versenyt a már akkor mintának számító nyugati
elsősorban a dán kisparaszti gazdaságokkal.
4. Parasztságunk műszaki színvonala, szakértelme viszont nem állt
azon a szinten, hogy a modern technikát hamarosan gazdaságosan
üzemeltetni tudja. Nem is beszélve arról, hogy ez a tanyák villamosí
tását követelte volna és a dévaványai vályogtanyák alkalmatlanok is
voltak arra, hogy egy-egy gazda 10-20 tehenet ellásson és fejőgéppel
fejjen, vagy egy személy 100 sertést intenzíven neveljen.
5. A z öröklések is szétszórták volna az 1945-ben kialakított birtoknagysá
gokat.
6. A vetőmag mennyiségének a kiszámítása, a műtrágya és növényvédő
szer használata minden kisbirtokostól megkívánta volna a hozzáértést.
7. E gy országon belül minden termőterületnek egyformán jól kell te
remni. Mindenképpen az átlagtermés rovására menne az igaerővel
nem rendelkezők gyengébb termése.
8. Arra mindenesetre a gondolat felvetésekor számolni kellett, hogy a
nagy tábla még nem nagyüzemi gazdaság, oda is szükségesek a felté
telek.
9. Számítani kellett arra is, hogy nincs nagyüzemi tapasztalat, szellemi
tőke.
10. M indezt egybevetve a tsz-ek megalakulása után a tsz-t ellenzők véle
ményét látszott igazolni, ami lassította a fejlődést.
Mindezek természetesen elvek és érvek. A tsz-szervezés időszakában
a fenti elvek közül tömegével voltak az érvek és ellenérvek, és korántsem
hatottak olyan meggyőzően, mint most tűnik.
Időközben közigazgatási változások is történtek. 1948. márciusában
Pusztaecseg külön vált Dévaványától, önálló közigazgatása lett. A z önálló
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falu 13720 kat. h. területén 2460 lakos élt. Üj nevet választottak, a mai
Ecsegfalva lett a falu neve. Megváltozott a járás is, mert Békés megyéhez
csatolták Dévaványát és a gyomai járáshoz tartozott a község. Ezután
a parasztság politikai életének irányítása, a helyi szervek, főleg a Kom m u
nista Párt onnan kapta támogatását. Ekkor a kommunista párt már meg
győzőbben állt a szövetkezeti mozgalom mellé. A szervezési gyűléseket
a Munkáskörben - a mai tornaterem - tartották. Bár az ellenzés még min
dig nagy volt, azonban már követői is voltak. M ég több volt közöttük az
olyan, aki szeretett volna igent mondani, de félt a megszólástól, így hát
közömbös maradt.
A z első szövetkezet mégsem a munkáskörben született, csak ott mond
ták ki az igent, és ott tették rá a pecsétet. Tizenkét ember határozta el elő
ször, hogy megalakítják a szövetkezetet, az első közös gazdaságot. Ú gy
beszélték meg, hogy nem a munkáskörben, hanem a tizenkét személy kö
zül egyiknek a lakásán gyűlnek egybe. íg y is történt 1949. február 14-én
este valamennyien ott voltak Hermeczi Károly, Kisújszállási úti lakásán.
Megegyeztek a közös gazdaság szervezésében, és a fültanúk szerint az első
elnökük neve adott indítóokot a tsz nevének megválasztásában. Hamaro
san ismét nagygyűlést szerveztek a Munkáskörben. Ide ebben az időben
sokan mentek, mert kíváncsiak is voltak az emberek, s nem szerették
volna, ha nélkülük történik valami. A z előadóval egyetérteni, vagy ellen
zékinek lenni, vagy csak végighallgatni, mindenki akarta. Sokan még be
sem fértek. A z előadó elmondta a beszámolót, érvelt a közös gazdaság
mellett, majd két hozzászóló volt, és a szokásos néhány közbekiabálás,
közbeszólás, valamint a sorok közötti beszélgetések, ami távolabbról sut
togásnak hallatszott. A gyűlés végén bejelentették, hogy megalakul az
első szövetkezet. A gyűlést berekesztették, és kérték hagyja el mindenki
a helyiséget, csak azok maradjanak, akik a közösbe kívánnak lépni. N ehe
zebben ürült ki a terem, mint máskor. Ha nem is akartak még belépni,
szerették volna hallani, hogy mit beszélnek, és tudni, hogy kik alapították
meg a tsz-t. N agy nehezen csak a szervezkedők maradtak bent. M egbeszél
ték a szükséges tennivalókat, írást készítettek. A járásiak támogatásukról
biztosították az induló szövetkezetet. Munka végeztével elindultak kifelé.
Akkor látták, hogy a volt nagygyűlés résztvevői közül sokan nem mentek
el, hanem az udvaron várakoztak. Amikor meglátták őket, közölték, hogy
valóban megalakult a szövetkezet. Megszűntek a szemrehányó pillantá
sok, az emberek elmentek, végezték munkájukat. Első elnöküknek Gábor
Ferencet választották, a szövetkezetet „G ábor Áron” néven kérték jóvá
hagyni. íg y , és még sok epizóddal született meg az első termelőszövetke
zet. Földterületüket Varsányháton művelték. Rizstelep építéséhez fogtak,
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aki tervezte és irányította a munkát még Kunhegyesről járt ki és szintén
a Hermeczi lakásán dolgozott.
Ezt követően már abban az évben és a következő években sorra alakul
tak a termelőszövetkezetek. Minden megalakult tsz-nek megvan a maga
külön története, amely alapján hasonlít az elsőéhez, de minden történet
nek volt külön sava-borsa is. A község északi részén 1950-ben alakult a
Vörös Csillag T sz, amelynek első elnöke G iricz Ambrus lett. A z Új világ
T szcs 1951 -ben, a Rákóczi M gtsz 1952-ben alakult. Előbbinek Szűcs János,
utóbbinak G . T óth Ferenc lett az elnöke. A N agy Imre-féle revizionista
politika hatására az Új világ kettéoszlott, így született az Április 4. T sz,
melynek Szűcs János lett az elnöke, míg a maradék Új világ-ot Kormos
M ihály elnök irányította.
Időközben az új belépőkkel megnövekedett Gábor Áron M gtsz a
fudéri, majd a borszeg-i területet művelte.
A z első termelőszövetkezet megalakulása után, a többivel szinte egyidőben alakultak a község déli részén is a közös gazdaságok. Ezek alaku
lási sorrendben a következők voltak: Gábor Áron T sz 1949. II. hó, Dózsa
T sz 1949. II. hó 17., Petőfi T sz 1949. IX . hó, Vörös Csillag T sz 1949.
X . hó, Szabad N ép T sz 1951. II. hó, Ú j Világ T sz 1952-ben, Alkotmány
T sz 1952-ben, Rákóczi T sz 1952-ben, Szabad Föld Tszcs, Hajnal I.
Tszcs. Dózsa, Petőfi, Szabad N ép, Alkotmány, Szabad Föld I., Hajnal I.
termelőszövetkezetekből alakult az Aranykalász M gtsz 1959. II. hó 12-én.
A szövetkezetek szervezésében - bár volt keveredés - megfigyelhető
volt a parasztság rétegződése. A „Szabad N ép ” -be, „G áb or Áron” -ba
sok jól dolgozó középparaszt is belépett, míg a „D ózsa” M gtsz zömét
a volt agrárproletárok alkották. Máshol is megfigyelhetők voltak ilyen
differenciálódások, de ilyen élesen nem voltak elhatárolhatók.
Végigkísérte a tsz-ek szervezését, munkáját az 1949-ben kezdődő ku
lákkérdés. Ez a jogszabály azt a célt szolgálta, hogy a volt „nagyparasztok”
olyan földbirtokosok, akik saját munkájuk mellett másokat is foglalkoztat
tak, vagyonnal a megszabott határon felül rendelkeztek, egy listára ke
rültek, és nem vehették fel a tsz-be őket, vagy ha időközben kerültek
a listára, kizárták a közösből. E szabály értelmezése sok vitára adott okot.
Ártatlanul is sokan odakerültek. Volt napszámosok, kubikosok, újonnan
földhöz juttatottak neve is szerepelt a kuláklistán. Így került e névsorra
többek között K iss Péter újföldes is.
Ezen kívül élt parasztságunkban a rétegeződési politika maradványa is,
ami abból a régi felfogásból állt, hogy akinek egy kicsit többje van, földje,
vagy más vagyona, az többnek is érezte magát. Részben ez indokolja a
belépések ilyen csoportosulását is, amelyről korábban írtunk.
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A belépéseket szintén feszélyezetté tette az az emberi magatartás, hogy
egy tsz-ben, egy sorban kellett dolgozni a volt gazdának és cselédnek,
amit az eddig „maga gazdája” parasztok sérelmeztek, aminek abban az
időben erkölcsi és gazdasági alapja is volt, de tiltakoztak a volt nincstele
nek is.
Ezek a gondok állandó feszült politikai légkört adtak a szervezéshez.
A szövetkezetek megalakulását segítették - éppen a távlati cél érdeké
ben - különböző állami és helyi intézkedések, a kezdeti lépések még így is
nehezek voltak, mert objektív és szubjektív nehézségek gátolták a kibon
takozást.
Ilyen állami segítsége volt a nagyüzem megalakításának, hogy földrendezés útján végre lehetett hajtani a tagosítást, vagyis, hogy egy-egy
tsz földje egy helyen legyen. Ez a rendezés azzal járt, hogy a be nem lé
pők - ha a megalakítandó tsz területén volt a földjük - cserébe máshol
kaptak földet. A jogszabály ugyan előírta, hogy helyette ugyanolyan föl
det kell biztosítani, erre a földrendező bizottságok ügyeltek is, azonban
Dévaványán ezt így megoldani lehetetlen volt. Ezen kívül, ha valakinek
közel, vagy megszokott helyen volt a földje, még magasabb aranykoronájú,
de távoli földért sem cserélte volna el. Dévaványán csereingatlan adásával
háromszor volt földrendezés.
Voltak olyan gazdálkodók, akik mind a három alkalommal beleestek
a cserébe. A negyedik földrendezés a szocialista közösséggé válás alkal
mával 1961-ben volt, amely végleges lett és ma is az az állapot van a föld
megosztásban.
Nehezítette a cserék lebonyolítását, hogy Dévaványa határában
1945-ben 616 tanya volt, e mellé az uradalmi épületek elbontásából, és
a helyi fák kivágásából az újonnan földhöz juttatottak sok kisebb-nagyobb
épületet építettek, amelyet mind kártalanítani kellett, csere esetén másik ha
sonló tanyával, épülettel. M ég nehezebb volt megoldani, mint a földcserét.
A z adópolitikával is segítette a párt, a kormány a tsz-ek szervezését.
A z akkorra már elég magasra felgyűlt paraszti adót belépés esetén elen
gedték.
1951. után már beadási kötelezettség is terhelte a mezőgazdaságot.
E z ugyan a tsz-nek is kötelessége volt, de a belépőktől azt is elengedték.
Mindezek az események nem múltak el nyomtalanul. Term elni ezektől
függetlenül csak kellett, de mit lehetett ilyen légkörben elvárni?
A nagyüzem létrehozásával még a gazdálkodás módja sem változott.
Ugyanolyan szerszámokkal, fogattal, kézi erővel folyt a termelés, mint
eddig, az egyéni gazdálkodás idején.
Honnan volt gazdasági szerszáma az újonnan megalakult tsz-nek?
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A belépő tagok között voltak gazdasági felszereléssel rendelkezők. A ki
nek volt felszerelése, köteles volt behozni.
Bevételi kötelezettség alá esett a ló, kocsi, és a megengedettnél nagyobb
számú egyéb állat is, ha volt ilyen. Ezeket az állatokat és tárgyakat a már
bent lévő tagokból alakult bizottság felértékelte, és négy év alatt egyenlő
részletekben fizették ki. A z érték 25%-át hozzájárulásként levonták, és
csak a többit osztották el négy évre. N em volt könnyű dolga az értékelő
bizottságnak, voltak elégedetlenek, azonban ebből súlyos vita nem kelet
kezett. A bevitt ló, kocsi, és szerszám árát Dévaványán egyetlen ember
nem vette fel még a mai napig sem. Időnként be-bemegy még ma is a
tsz elnökéhez, mondja, hogy melyik lovat, csikót szeretné elvinni, mert
neki a pénz nem kell. M ivel nem kapja meg, a pénzt sem veszi fel, egy év
múlva megint próbálkozik, és mindez a legbékésebb hangon bonyolódik
le. Volt aki nem hozta be, eltakarta, vagy szétszedte a kocsiját, hogy majd
jó lesz, ha ismét egyénileg gazdálkodik. M ég annyi hasznát sem vette,
mert az évek alatt elavult.
Bármennyire hozták is be a szerszámot, lovat, és más állatot, nem volt
elég igaerő, szerszám és jószág. Ezen kívül a nagyüzem épületei kisüzemi
épületek voltak, azok is szétszórtan. Ez az állattenyésztés még gyengélke
dett, de már volt magja.
Közben a járás már szervezte az állattenyésztést, adott állatokat, és
megkezdte a vetőmagellátás biztosítását is. A növénytermesztést a gép
állomás már 1949-től segítette, ekkor azonban még kezdetleges volt.
M ire teljesen kiépült a gépállomás, a 100 erőgépet is meghaladta. Ez már
lehetővé tette a korszerű termelést.
A gazdálkodás szervezését, a vezetésszerkezetet központilag irányítot
ták. Ez annyiból állt, hogy az országos terveket megyékre, a megyék járá
sokra, a járások községekre, illetve tsz-ekre bontották a terveket. Ebből
fakadt, hogy olyan növényt is kellett termelni, amit eddig itt nem termel
tek, pedig kezdetben még az sem ment, aminek tradíciója volt.
E l is terjedt a nagyüzemi gazdálkodás elején, „virágzó mezőgazdaság” ,
kifejezés, aminek átvitt értelmét mindenki tudta, vagyis azt, hogy elgazo
sodott talajra, vetésre, az acatvirágra vonatkozik. A gépállomás géppark
jának növekedése, és a szervezeti szilárdság ezt küszöbölte ki.
Ezek után elképzelhető, hogy milyen könnyű, vagy nehéz dolga volt a
vezetőknek. A vezetési gondokon legtöbbet segített a már említett tagok
csoportosulása, hogy melyik helyre milyen hozzállású tagok tömörültek,
léptek be. Mindenütt megválasztották maguk közül az elnököt, a vezető
séget, és más vezetőket. Ahol megértőbb volt a tagság, ott jobban sike
rült megválasztani az irányítókat, nem került sűrűn cserére a vezetés.
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A z összhanggal a község északi részén volt nagyobb probléma, mert
az „Ú j V ilág” , „Rákóczi” , és „V örös Csillag” Mgtsz-eknél Szűcs János,
G . T óth Ferenc, Kormos M ihály, Szilágyi Sándor, Balogh Sándor,
Giricz Am brus, T rézing Ferenc, Kovács K ároly, - talán még ki is maradt
valaki - néha félévenként váltották egymást. Ezzel szemben a „G ábor
Áron” , a „Szabad N ép ” , és még a „D ózsa” M gtsz nem fogyasztotta az
elnököket, mert hosszú éveken át alig volt változás.
Ebben az időben már sok instrukciót kaptak a szövetkezetek elnökei a
Járási Pártbizottságon és Tanácson keresztül, és a helyi párt és tanácsi szer
vektől nap mint nap. A helyi légkör kialakításában, az emberi megbecsülés
biztosításában elévülhetetlen érdemeket szereztek Csaba János és Jámbor
István párttitkárok. A járás részéről a minden parasztember által jól is
mert Gajdács G yörgy emlékét őrzi sok ember. Porcikájáig ismerte a pa
raszti életet, mindenkivel szeretett vitázni. Olyan, és annyi érve volt, ami
a temperamentuma ellenére nyugodtsággal párosult, hogy a legnagyobb
ellenzőket is meggyőzte. N em elhallgattatta, hanem meggyőzte. E zt az
eredményt annak is köszönhette, hogy szakmailag jól felkészült, hallatla
nul jó szónok volt. Ellene már csak a paraszti konzervativizmussal véde
keztek, ami nem érv, hanem rossz szokás. Ezért nagyon tisztelték még „ e l
lenfelei” is.
Gondot okozott a vezetésnek abban az időben, hogy a tsz-be csak befelé
lehetett lépni, kifelé nem. Illetve volt mód a kilépésre, de egy fél évvel
korábban be kellett adni a szándékot, hogy év végén kiléphessen valaki.
Ezzel a lehetőséggel kevesen éltek.
Kezdetben sok baj volt az ellátással is. M int írtuk, akkor már beadási
rendszer volt, a közellátás még akadozott. Nem kényeztette el az állam
a tsz-tagokat sem, mert sokszor ki sem tudtak menni, amíg a kenyeret,
vagy a hozzávalót a boltból meg nem vették. A tsz-ben is történtek kisebb
jelentőségű osztások. Ezzel, és egyéb nehéz helyzettel a jobbkedvűek vic
celtek is néha. A z egyik tsz-ben tagtársukat felültették munkatársai azzal,
hogy felvette-e már a lekvárt, mire ő kérdezte, hogy milyen lekvárt?
Ő nem vett fel semmit. Addig beszéltek, míg be ment az elnökhöz a nem
létező lekvárt kérni. Amikor az elnök észrevette, hogy az öreget rászedték a
kerülő utat választotta, és azt mondta, azt még nem osztják, majd csak holnap.
Egy másik tsz-ben egy másik tagot úgy ültettek lóra, hogy nincsenek
megelégedve az elnök munkájával. Be kellene menni, és megmondani
neki, hogy ha nem úgy csinálja, mint mi akarjuk, akkor mondjon le az
elnökségről és az lesz az elnök, aki ezt így megmondja. A vicc az volt
benne, hogy az illető komolyan vette.
Történt egyszer a tsz-szervezések idején, hogy a „G áb or Á ron”
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a már megalakult, működő tsz, a Vadkacsa emeletén tartotta gyűlését.
Ebben a nehéz ellátási helyzetben a járási kiküldött valami olyat mondott,
ami nem volt ínyére a tagságnak. Erre a legnagyobb hangú, egyébként
mindvégig szorgalmasan dolgozó „tsz-hű” Boda G yuri bácsi bekiáltja
a sorok közül, hogy lökjétek már ki az ablakon. A kiküldött hat év múlva
találkozott az egyik alapító taggal és azt kérdezte - már akkor nevetve - hogy
megvan-e még a kalapja, mert akkor úgy eljött, hogy azt meg ott felejtette.
Azért a tsz-vezetők helyzetén is könnyített az élet, ami a közöst segí
tette. Akkor még a tagság nem fogadott volna munkadíj mellett agronómust, ezért a gépállomások munkadíj terhére minden tsz-be küldtek agronómust, akik irányították a munkákat.
Ilyen előzmények után érkezett el 1956, amely törést okozott a tsz-ek
életében. M inden tsz-ben megalakult a felszámoló bizottság. A „Szabad
N ép ” -nél ismét szóhoz jutott a már korábban bemutatott Dékány Imre,
azonban most mint a felszámolás fő vezetője.
Legkitartóbbak voltak a „G ábor Áron” és „D ó zsa” M gtsz tagjai. Bár
máshol sem ért véget a felszámolás, amire újjáalakultak, de az említett
két helyen több megmaradt a közösből.
A z újjáalakulás után vissza kellett hozni az elvitt vagyontárgyakat, vagy
ha nem volt meg, az árát kellett befizetni. A kilépők közül többen voltak
akik nem jöttek vissza, de néhányan mondták is, hogy csak azért, mert
mit mondanak a régi munkatársak.
A z igazi közös munka ezután kezdődött. A z állam tovább segítette az
építkezést, a szövetkezetek saját gépeket vásárolhattak, maguk állították
be első agronómusaikat.
A közös szellem egyetértésben nyilvánult meg. Ekkor azonban még az
egyéni gazdaságok egy része a maga útján haladt. A párt, a kormány úgy
vélte, hogy ideje lenne befejezni a mezőgazdaság kollektivizálását, ezért
agitációkat szervezett, indított. A népnevelők, a már tsz-tagok, elindultak
és mentek házról házra, tanyáról tanyára azokhoz, akik a legmakacsabbul
kitartottak az egyéni művelés mellett. A z agitáció szépen kezdődött, de
sok helyen meg is sértették az ilyen kapcsolatok normáját. Voltak, akiket
munkatársnak hívtak és megértették, voltak akik nem is érveltek, nem
akarták megérteni.
A z egyéni gazdáknak nem volt elképzelésük arról, hogy mi lesz 20-30-50
év után. Csak azt mondták, hogy az ami most, úgy szántanak vetnek, mint
jelenleg. Persze lett volna bizonyos fejlődés, de ez nem lett volna elég
a termelési elvárásokhoz és a nemzetközi gazdasági versenyhez. És az élet
mód. M iből is állt egy egyéni paraszt egy-egy napja? Volt két lova, tehene,
sertése, baromfija, esetleg néhány birkája. A lóhoz felkelt hajnalban etetni,
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hogy mikorra munkába megy, jóllakjon az állat. Közben megetette a tehe
net is. Napfeljöttekor elindult dolgozni, egész nap szántott, vetett, fuvaro
zott. Este kifogott, megetette az állatokat, megvacsorázott, utána megita
tott, majd lefeküdt. Másnap kezdte elölről. Egyéb állatot a család többi
tagja látta el.
Ha nem volt sok munka, a napi teendő ennyivel csökkent, de az állatok
napi kétszeri ellátása hétköznap, vasárnap mindig megvolt. Ezért aztán
a család együtt elmenni nem tudott sehova. Könyvet olvasni, szórakozni,
mozit nézni is csak keveset tudott. Ezt csak azért írtuk, említettük meg,
mert ilyen életmód mellett valóban perspektíva szempontjából a konzer
vativizmus, a makacsság játszott nagyobb szerepet.
Ennek ellenére nem lett volna szabad olyan esetnek megtörténni az agitálás során, mint a következő: A tanyasoron már estefelé mindenki aláírta
a nyilatkozatot, amikor hazafelé jövet az utolsó tanyához ért az agitáló
brigád. Türelmetlen volt mindenki. Bemegy két ember a tanyába és el
mondja, hogy mi járatban vannak. K özli az egyéni gazdálkodó, hogy ha
már úgy van, ma nem, majd holnap bemegy és a szervező irodán aláírja a
belépést. A két ember visszajött, közli a vezetővel, hogy mire jártak.
A z idegesen visszasiet és szót váltanak, hogy márpedig ő megmutatja,
hogy most írja alá. A gazdálkodó a kezében lévő villát maga előtt a földbe
vágta és ismét kijelentette, hogy csak holnap, amikor bemegy. K i tudja
mi lett volna a vége, ha az agitáló brigádból oda nem megy egy másik
tsz-tag és azt mondja: „hagyjuk itt, mindenkinek van becsületszava, ha
megígérte, biztosan megteszi” . A z agitáló brigád elment. A z egyéni gazda
másnap jelentkezett és még ma is jó traktorosa a tsz-nek.
Ilyenekkel, és még sok hasonló epizóddal ért véget az utolsó tsz-szervezés. M int írtuk, az utolsó földrendezés ezt követően volt. A tsz-ek,
állami gazdaságok, valamint a megmaradt néhány egyéni termelő és a
beltelek véglegesen kialakult, azóta is annak megfelelően van a megosztás.
A további szervezeti életnek, a gazdálkodásnak újabb lendületet adott
a K B Kádár elvtárs által 1962-ben megfogalmazott azon megállapítása,
hogy ma már nagyobb hátrahúzó erő a termelésben a tudatlanság, mint az
osztályellenesség.
A z egységes paraszti osztály kialakulásának kezdetét Dévaványán innen
mérik. Ezáltal eloszlott sok eddigi vita. Kialakult a szövetkezetben a szár
mazás nélküli ember ítéletkezdete, és rátértek, átálltak, az elvégzett munka
alapján való emberi megítélésre. Ez, ha nem is ment máról holnapra, mégis
egyre inkább érvényesült.
Közben a szövetkezetekben egyesülési folyamatok zajlottak le. A mai
Aranykalász M gtsz jelenlegi kialakulása a Szabad N ép, és a Dózsa M gtsz
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1959- évi egyesülésével kezdődött, majd az Alkotmány M gtsz is csatlako
zott. Ekkor vették fel az Aranykalász nevet. A tsz elnöke N agy József lett.
E zt követő két I. típusú tszcs, a Szabad Föld 1960-ban, és a Hajnal Tszcs,
a kéthalmi területtel 1961-ben csatlakozott. Közben átvette az Aranyka
lász a legeltetési bizottság nagyterületű legelőjét és kisebb szántóföldjét is.
1959-ben a Rákóczi-, Április 4.-, Újvilág-, és a Vörös Csillag M gtsz-ek
egyesültek, és felvették a Lenin nevet. A z utolsó egyesülés 1965. január
i-én történt a Gábor Áron M gtsz-el, a tsz elnökének Papp Ferencet vá
lasztották. Ez volt az utolsó nagyüzemi szerkezeti változás és Dévaványa
földterülete az alábbiak szerint oszlik meg:
Aranykalász M gtsz
Lenin M gtsz
Körösi Á . G .
Szeghalmi Á . G .
Egyetértés M gtsz
Ecsegfalva
Belterület és egyéni

7230
5885
5970
2796

ha
ha
ha
ha

450 ha
1016 ha

12290
10222
10150
4755

kat.
kat.
kat.
kat.

h.
h.
h.
h.

765 kat. h.
1775 kat. h.

A z egyesült tsz-ek tagjainak száma az Aranykalászban az 1200-at is
meghaladta, a Lenin T sz tagsága elérte a 850 főt. A két tsz által eltartott
családtagok száma meghaladta a 6000 főt.
A szövetkezetben a vezetést szakemberek vették át, akik egyetemi vég
zettséggel rendelkeztek. A tapasztalat és a szaktudás érvényesülése alapján
emelkedtek a termésátlagok, javult az állattenyésztés szívonala.
A z egyesült két termelőszövetkezet közül az Aranykalásznak N agy
József, a Lenin Tsz-nek pedig Kiss Ferenc az elnöke. A szövetkezet mun
káján és eredményein meglátszik, hogy a szövetkezetnek olyan vezetői
vannak, akik nemcsak szakmai tudással rendelkeznek, de a vezetésre is
alkalmasak. Ez megmutatkozik abban, hogy a még 8-10 évvel ezelőtt
mérleghiánnyal küzködő szövetkezetek, ma már biztosan meg tudnak állni
a saját lábukon. D e nemcsak biztos anyagi körülmények között gazdálkod
nak, hanem üzemegységeikben évről évre újabb épületeket emelnek,
szépítgetik az üzemegységeket, s javítják a tagok munka- és szociális kö
rülményeit. A vezetőségnek gondja van nemcsak az aktív dolgozókra, de
a nyugdíjba ment tagokra is, ahol szükséges, a termelőszövetkezet segítő
kezét minden tag maga mögött tudja.
A szakszerű vezetés megmutatkozik a termelőszövetkezetek eredményei
ben is. Ennek következtében az 1968. évi és 1973. évi terméseredményeket,
értékesített terményeket, termékeket az alábbi melléklet tartalmazza.
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ARAN YKALÁSZ M G TSZ
Növénytermesztés
Terület ha
Megnevezés
1966

1973

1980

Búza, tak. búzával együtt
Őszi árpa
Zab
Tavaszi árpa
Kukorica
Káposzta repce
Rizs
Étkezési borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Olajlen
Rostkender
Seprűcirok
Cirok (magnak)
Szójabab
Burgonya
Lucerna (újvetéssel együtt)
Vöröshere
Füveshere
Őszi tak. keverék
Silónövény
T akarmányrépa
Zöldségfélék
Vetetlen

1706

1958

2287

445
52

447
14

168
560
-

40

50

443

650
200
213

Közösen művelt szántó
Kiadott háztáji terület
Szántóterület mindösszesen

-

177
144
226
113
30
28
-

2
689

13
-

157
181
30
36
254

183
-

87
162
243
-

-

—
-

3

100
500
2

813

998

2
-

-

133

83
337
-

—
-

350
-

25
69

30
20

5011

5042

5400

587

593

5598

5635

-

5400
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ARANYKALÁSZ M GTSZ
Termésátlag q/ha
Megnevezés

Búza tak. búzával együtt
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Zab
Kukorica
Káposzta repce
Rizs
Étkezési borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Olajlen
Rostkender
Seprűcirok
Cirok (magnak)
Szójabab
Burgonya
Lucerna (újvetéssel együtt)
Vöröshere
Füveshere
Őszi tak. keverék
Silónövény
T akarmányrépa
Zöldségfélék
Vetetlen
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1966

1973

1980

17,6

29,8

33,3

17 -

3l ,i
30,7
8,4
40,5
n ,3

26,501130-

12,2
2,1
i 9,i
-

-

7,i
273,3

343 “

12,3

11-

7,6

7,9

56,6

-

9,9

n ,5
io,6

IIO ,21,2
10,2
196,3
13185,1
-

156,4
61,1
-

59,153,4
237,9
-

2 5,20,200,6 5,320,-

ARANYKALÁSZ M GTSZ
Állattenyésztés alakulása
Megnevezés
Borjú, választásig
Üsző választástól leellésig
Tehén: Tejhasznú
Húshasznú
Hízómarha
Szarvasmarha összesen
Malac választásig
Süldő (választástól átminősítésig)
Előhasi koca (először vemhes)
Anyakoca
Tenyészkan
Hízósertés
Sertés összesen
L ó összesen
Ebből: kanca
Juh összesen
Ebből: anyajuh
Term elt tej
1 tehénre eső tejterm.
G yapjú termelés
Szarvasmarha-súlytermelés
Sertéshústermelés
Juhhústermelés

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
hl
1

kg
q
q
q

1966

1973

1980

64
166

124
405
526

215
360
330
270

195
-

-

137
562
323
932
197
9
533

1994
255

122
2691
1335
3241
1662
9755
1154
2192
280

202
1257
455
1035
9
225
3
502
2233
82
23
4356
1759
11882
2259
9251
1353

2408
307

315
1490
870
760
25
235
8

974
2872

50
15
3520
2000
10880

3297
12000
2248

3532
546
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LENIN M GTSZ
Növénytermesztés
Terület ha
Megnevezés
1966

1973

1980

Búza, tak. búzával együtt
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Zab
Kukorica
Káposzta, repce
Rizs
Étkezési borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Olajlen
Rostkender
Seprűcirok
Szójabab
Dohány
M ák
Lucerna (új vetéssel együtt)
Őszi tak. keverék
Silónövény
Takarmányrépa
Egyéb növénymagvak
Zöldségfélék
Vetetlen terület

1592
311
170
26
461
116
86
201
76
-

1964
125

1550
-

Közösen művelt szántó
Kiadott háztáji terület

4201

4173

343

406

4581
-

Szántóterület mindösszesen

4544

4579

4581

196

85
31
492
30

23
422
70
290

269
40
668
169
283

23

17

55
79

—

3
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50
40
250
200
500
800
-

50
100
650
40
251
6
30

74
-

LE N IN M G TSZ
Termésátlag q/ha
Megnevezés

Búza tak. búzával együtt
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Zab
Kukorica
Káposzta, repce
Rizs
Étkezési borsó
Cukorrépa
Napraforgó
Olajlen
Rostkender
Seprűcirok
Szójabab
Dohány
M ák
Lucerna (új vetéssel együtt)
Őszi tak. keverék
Silónövény
Takarmányrépa
Egyéb növénymagvak
Zöldségfélék
Vetetlen terület

1966

1973

1980

17,4

27,9
35,8

38,1
3020,-

15,6
82,1

17,9
2,6
280,8
12,2
6,1

28,4

15,5
35,i
5,9
15,6

336,4
17,6

12,3

5° ,"
14,35,"
-

20,-

-

-

-

-

3,3

-

-

92,8
24,6

-

4,9
33,9
184,9

I 3 i ,4
69,8
219,8
-

430,1
-

-

-

152,3

6 ,60,190,160,-

45° ,~
-
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LENIN M GTSZ
Állattenyésztés alakulása
Megnevezés
Borjú, választásig
Ü sző, választástól leellésig
T eh én: T ej hasznú
Húshasznú
Hízómarha
Szarvasmarha összesen
M alac, választásig
Süldő (választástól átminősítésig)
Előhasi koca (először vemhes)
Anyakoca
Tenyészkan
Hízósertés
Sertés összesen
L ó összesen
Ebből: kanca
Juh összesen
Ebből: anyajuh
T erm elt tej
i tehénre eső tejtermelés
Gyapjútermelés
Szarvasmarha-súlytermelés
Sertéshústermelés
Juhhústermelés
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db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
hl
1
kg
q
q
q

1966

1973

15
161
201
-

108
208

65
422
229
644
42
164

365
125
806
237
594
-

14
896
1989
142

43
722
1596
68

77

25

2476
1457
3094
1593
10346
908
2814

2736
1571
8630
1657
10830
1310
1097

351

385

1980

350
250
400
200
1200
-

50
20
6000
4000
13600
3400
22500
1850
1500

1967-től a szövetkezeti mechanizmusban változás történt, miután meg
változott a központi tanácsi irányítású termelési rendszer is. A tsz-ek
önállóságot kaptak, ezután a szabályozók (ár-, elvonó- és támogató) befojásolják a tsz-ek döntéseit. A z a vezetés, amely ehhez nem tud alkalmaz
kodni, rugalmatlanná válik és előbb-utóbb nehézségei támadnak. Részben
ez volt megfigyelhető a Lenin Mgtsz-ben.
A növekvő hozamok ellenére nem mondhatjuk, hogy szövetkezeteink
felzárkóztak az országos átlaghoz. A zt ugyanis tudni kell, hogy Dévavá
nyán a múltban is szegényebb sorsban éltek az emberek, mint a mezőségi
talajon gazdálkodók. E zt mutatja az 1909-ben megállapított aranykorona
érték, amely a termőterületre vetítve 9,2 aranykorona kat. h.-ként átlago
san. E z azóta sem változott. A szikes talajok és a kötött agyagtalajok ter
melési költségei magasak, ezért a jövedelem is szerényebb az országos át
lagnál. Ez a szám azonban így is kedvezőbb a régi összehasonlításnál,
amikor a különböző rétegek között mély szakadék tátongott. A még meg
lévő különbséget segítik tovább szűkíteni a párt- és a kormány azon intéz
kedései, amelyek a föld különbözőségéből származó alacsonyabb jövedel
meket igyekeznek kiegészíteni, vagy a költségeket csökkenteni.
Ilyen alapon kapott támogatást a Lenin M gtsz. 1963-69. években, és
hasonló elv alapján az Aranyklász 1970-75-ös gazdasági évek idején.
Ha visszatekintünk az elmúlt 27 évre, megállapíthatjuk, hogy a szövet
kezeti életnek a legküzdelmesebb szakasza lezárult. A z egység kialakításá
nak és a gazdaság szervezésének mindig megvoltak a maga nehézségei, de
szépségei is. A fejlődést, a bizonyítást, nem adták olcsón. Sok vezető fá
radt el a közösségi munkában.
Mégis az töltheti el örömmel a tsz tagjait, a mezőgazdaságot szívből
szerető „parasztokat” (akik már nem is azok, hiszen üzemmé lett a mezőgazdaság), hogy a közös gazdaság nem csak győzött, hanem a kételkedőket
is meggyőzte. Igénylik a modern konyhából az egészséges ebédlőben fel
szolgált ebédet. A tsz-tagoknak is szabadnap és szabadság jár.
Ha valaki belecseppenne, mint ismeretlen a dévaványai tsz-ek emberei
közé, évekig dolgozhatna, amíg kérdés nélkül megtudná, hogy ki milyen
réteghez tartozott belépése előtt. Ez már az egységes paraszti osztály ki
alakulásának befejező szakasza a félig végbement generációváltásnál.
A z öregkor megélhetésének biztosítására sem kell már föld vásárlásra
gyűjteni, mert ha szerényen is, de erre a nyugdíj biztosítékul szolgál.
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A S Z O C I A L I S T A IP A R O S O D Á S Ú T J A
1944 után mint mindenben, úgy az iparostársadalom életében és ma
gának az iparnak a fejlődésében is mély változás következett be. Itt is
kiütköztek a kezdeti nehézségek, melyek a bizonytalan vezetésben, az
iparostársadalom tagjainak az újtól való idegenkedésében, a háború utáni
leromlott gazdasági viszonyok miatti elkeseredésben és különösképpen
az elképzelhetetlen méreteket öltött infláció okozta nélkülözésekben lelték
magyarázatukat.
Am int azonban az ország gazdaságilag megerősödött, és más területe
ken is tért hódítottak a szocialista eszmék és az azokba vetett hit, úgy
kezdett Ványán is a megváltozó, újszerű, kollektív iparűzés körvonala
kialakulni. E z az átalakulás az egész kisipart alapjaiban változtatta meg.
M egszűnt az egyedül, vagy egy segéddel, vagy egy inassal végzett ipari
munka. Kialakultak a most meglévő és kisebb-nagyobb csoportokat foglal
koztató üzemek, amelyek munkájukkal nemcsak a helyi szükségletet elé
gítik ki, de hozzájárulnak az országos termeléshez is. Ugyanakkor biztos
megélhetést is biztosítanak a község iparostársadalmának.
A kialakult üzemek sorában elsőként a felszabadulás előtti község egyet
len üzemét a Téglagyárat kell megemlíteni. A háborús évek alatt a gyár
berendezései elpusztultak, elkallódtak. A z épületek megrongálódtak.
A szárító színeket elbontotta és elhordta a lakosság. Mindössze egy el
használódott öreg kemence maradt meg, egy megviselt állapotú üres gép
ház, és egy öreg vályogépület. A háborús viszontagságok között a gyári
munkások szétszóródtak. Egy része máshol kereste a boldogulást. Ha
földet kapott pl., mint újgazda próbált szerencsét. Így a gyár rendbeho
zásáról és a munka megindításáról hosszú ideig nem lehetett beszélni.
A z első hároméves terv beindítása lökést adott az építőanyag-termelés
nek. N agy szükség lett a téglára. A telep 1948-ban községi kezelésbe ke
rült, és megindult benne a termelés. D e ez csak évszázados módszerekkel
történt. K ézi veréssel készült a tégla, holott itt már 1910-ben is gőzgép
hajtotta a tégla- és cserépprést. Azokban az években, csak öt-hatszázezer
téglát készítettek. A kemence 8 ezer darab téglát égetett ki.
A gyár államosítása 1950-ben történt meg. Ezután kezdődött el a kor
szerű gépesítés. Diesel-erőgépet, téglaprést és törőhengert építettek be.
A téglavágás azonban továbbra is kézi mozgatású gépekkel történt. Ezek
a gépek nem voltak újak, hanem máshonnan kerültek ide, ahová ezeknél
jobbakat, nagyobb teljesítményűeket szereltek be. D e mégis üzemképesek,
a múlthoz képest előrehaladást jelentettek és lényegesen emelték a terme
lést. A gyár az első években csak a helyi igényeket igyekezett kielégíteni.
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A beindult intenzív termelés azonban hamarosan meghaladta a helyi igé
nyeket és gondoskodni kellett a felhalmozódott téglának az ország más
helyein való értékesítéséről.
1957-ben a termelés meghaladta az évi két és fél millió darabot. M iköz
ben a termelés nőtt, addig a nehéz fizikai munkaviszonyok megmaradtak.
Ebben az időben természetesen szociális létesítményekről sem lehetett
még beszélni. A munka napi 10 órán át folyt és még mindig idényjellege
volt. Márciustól októberig tartott a termelés és télen szünetet tartottak,
íg y télen a dolgozók szerződéses munkaviszonya megszűnt. Ilyen körül
mények között természetesen nehezen állandósult a munkáslétszám, sőt
a vezetők is sűrűn cserélődtek.
A z évről évre visszatérő munkások azonban mégis kiépítették a pártés társadalmi alapszervezeteiket. A z 1956-os ellenforradalom idején ezek
a szervezetek ugyan feloszlottak, de maga a gyár tovább termelt. 1957-58ban új technológiát vezettek be és új gépsort építettek be. Megtörtént
a villamosítás, a bányában megszűnt a nehéz fizikai munka. M ár kotrógép
termelte ki az anyagot. Ü j nagyobb teljesítményű téglaprés és adogatógép
kezdte meg működését, és levágó automata törő- és finomhenger üzemel
tetésére került sor. A félkészárut kézi erő helyett az új gépesítés, és javuló
munkaszervezés, a jobb munkafegyelem s az 1968 óta kialakult szocialista
brigádok példamutató tevékenységének s nem utolsósorban a pártalapszervezet eredményes munkájának köszönhető. Évek során a termelés a
következőképpen alakult:
1958. év 340000 db tégla
1965. év 7200000 db tégla
1959. év 570000 db tégla
1968. év 8400000 db tégla
1963. év 6500000 db tégla
1971- év 8500000 db tégla
Ezek az eredmények annál is értékesebbek, mert azok nem túlórázással,
hanem 8 órai munkaidővel, csak a munkafolyamat jobb szervezésével,
a termelékenység növelésével jöttek létre.
A gyár évről évre elnyerte az Élüzem címet. A z M S Z M P V I II-IX .
kongresszusára indított szocialista munkaverseny során vállalaton belül
a dévaványai gyár első helyezést ért el.
Évenként a dolgozók egy havi keresetüknek megfelelő nyereségrésze
sedést kapnak. A z elmúlt évek során húsz dolgozó kapott „K iváló
Dolgozó” kitüntetést Hajdú Kálmán, a gyár dolgozója ezt a kitüntetést
már többször is megkapta.
A gyár 1968-ban korszerű szocialista létesítményekkel bővült, ebédlőt,
öltözőt, fürdőt kapott. A munkások részére lehetővé tették a kedvezmé
nyes étkeztetést.
A most már korszerűen dolgozó gyár termékei Dévaványán kívül el
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jutnak az ország majdnem minden helyére. íg y Szobtól Szegedig és N yír
egyházáig sok házat építenek fel a Ványán készült téglákból.
A z ország építését hűen tükrözik a gyár termelési erőfeszítései. Amikor
pl. az 1970-es nagy árvíz után, országszerte hiány volt téglából, akkor érte
el a gyár gyártási csúcspontját a 8500000 db téglaszámot.
1973 óta a termelési szint valamelyest csökkent, de állandósult. A gyár
agyagkészlete évtizedekre biztosítani tudja a termeléshez szükséges alap
anyagot. Ez olyan korszerű kézi falazóanyag termelését is lehetővé tenné,
amelyekre a mai építkezéseknél szükség van. A z üzemet tehát tovább le
hetne fejleszteni, csak biztosítani kellene számára az ehhez szükséges
anyagi feltételeket. A gyár most sorsforduló előtt áll, mert berendezései
lassan elhasználódnak, elavulnak. Pedig mint említettük, a gyár rendelke
zésére áll az alapanyag, a kialakult törzsgárda, amely által végzett munka
szakmán belül is elismerést szerzett számukra, - és ez a körülmény sürge
tően követeli a gyár továbbfejlesztését.
A hatalmas dévaványai határ, mely a felszabaduláskor 54 ezer kat. hold
volt, szükségessé tette a kialakult üzemek között elsősorban olyan gép
üzem létesítését, amely az akkor még törpe-, kis-, közép- és nagybirtokrendszert megfelelő gépi erővel látja el, segíti a talaj művelést és a termé
nyek betakarítását. íg y és ezért alakult meg már korán 1948. júniusában
a M ezőtúri úton a Közraktár melletti fatelepen a gépállomás. Pontos neve
volt: „Állam i Mezőgazdasági Gépállomás Dévaványa” . Működését
8 db traktorral, 11 db ekével és 2 db cséplőgéppel kezdte meg. A traktorok
tárolására, javítására egy nyitott szín állt rendelkezésükre. A javítás cél
jára egy 4-szer 5 méteres műhely szolgált. Volt még egy hasonló nagy
ságú iroda. M űhelyi gépi berendezés alig volt, mindössze egy kézzel haj
tott esztergapadból, egy satupadból és egy kovácsműhelyből állt. A dolgo
zók létszáma 29 fő volt. Induláskor igen nagy gondot jelentett, hogy
a gépek javítására és üzemeltetéséhez megfelelő szakmunkásgárda nem
volt. A traktorosok kiképzését párnapos oktatással oldották meg, akik a
gépállomás fejlődésének ebben a szakaszában főleg talaj műveléssel foglal
koztak. A téli időben egy részük tanfolyamon vett részt, más részük pedig
a soros javításokat végezte, de méginkább az akkor szokásban volt népne
veléssel foglalkozott. Járták az egyéni gazdákat, és szerződést kötöttek
velük talaj művelésre és igyekeztek őket az akkor megindult termelőszö
vetkezeti mozgalom számára megnyerni. Előfordult olykor, hogy a gép
állomás összes dolgozója a telepen kívül a termelőszövetkezet megszerve
zésével, egyes esetekben a már megalakult termelőszövetkezetek kézi
munkával való kisegítésével foglalkozott (cukorrépa-egyelés, kapálás,
kukoricatörés stb.).
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A következő fejlődési szakasz 1953-57-ig tartott. Ebben az időben je
lentősen szaporodott a traktorállomány és egyéb gépi felszerelés is.
A traktorpark főleg kerekes (Hoherr) traktorokból állt, de már ebben az
időben érkezett néhány lánctalpas univerzális traktor is. 1953-ban került
a gépállomás jelenlegi telephelyére és ebben az évben felépült első három
hajós szerelőcsarnoka. M ár ezen a helyen előbb 1950-ben irodahelyisé
get, lakatos- és kovácsműhelyt, a traktorok és cséplőgépek számára pedig
színeket építettek. Ez az új gépállomási hely 10 hektár nagyságú területen
fekszik és az új telephelyen a gépállomásnak nemcsak az épületei gyara
podtak, szaporodtak a műhelyek, újszerű gépekkel (kombájnok) is tovább
nőtt a géppark. 1955-ben hozzácsatolták az ecsegfalvi gépállomást és
ettől kezdve működési területe Dévaványán kívül az ecsegfalvi határra is
kiterjedt.
Javult a szakember-ellátottság. A dolgozók nagy része különböző tar
tamú iskolákon és tanfolyamokon sajátította el a munkájához szükséges
alapfokú ismereteket, melyet aztán a korszerű munkahelyen, gyakorlat
révén tovább gyarapított. Növekedett a tervteljesítés, azonban az ered
ménytelenség továbbra is megmaradt. Ebben az időben kezdődött el az
alkatrészek felújítása, sok esetben a beszerezhetetlen alkatrészeket is itt
kellett legyártani. A z épület berendezései ebben a szakaszban változat
lanok. Ekkor az országosan frissen alakult tsz-ek megerősítése volt a po
litikai cél. A z 1960-as évek elején a megalakult mezőgazdasági nagyüze
mek robbanásszerű fejlődésében nagy szerepük volt a gépállomásoknak.
A z 1963-68-ig terjedő szakaszban a mezőgazdasági feladatok jelentősen
megnagyobbodtak. Megnövekedett az újonnan alakult tsz-ekben a gépi
munka igénye, viszont ezt akkor a rendelkezésükre álló gépi felszerelésük
kel kielégíteni nem tudták. 1964. január 1-től a dévaványai gépállomáshoz
csatolták a gyomai gépállomást is. íg y ekkor már működési területe a
gyomai határra is kiterjedt. A géppark egyre növekedett. 130 db traktor
és 50 kombájn volt a gépállomás birtokában. A dolgozók létszáma pedig
300-400-ra emelkedett.
A szakember- és káderképzésre amely különben érdeke is az üzemnekmindig nagy gondot fordított. A gépállomás végzi ekkor már a termelőszövetkezetek gépeinek a javítását is. D e itt képzik a szövetkezetek trak
torosainak zömét is. Ugyanekkor a gépállomásokon kiképzett emberekből
sokan kerülnek más munkahelyre, felelős munkakörbe.
Ebben az időszakban megépült a már régebben betervezett szerelőcsar
nok harmadik hajója is, és a belső betonúthálózat, a zárt kocsimosó és a
szennyvíztisztító. A régi épületek egy részét átalakították. A színek befala
zásával raktárt és új műhelyt alakítottak ki. A gépállomás ekkor G épja
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vító Állomássá fejlődött. Megkezdődött a traktorok és egyéb gépek bér
munkában való javítása. Ebben az időben igen jelentős a hengerfejek javí
tása, felújítása. Egyes nehezen beszerezhető hengerfejtípusokat és mezőgazdasági gépek öntvényeit hegesztéssel, nagy tömegben újították fel.
A z 1969-71-ig terjedő szakaszra a Gépjavító számára az új utak keresése
a jellemző, mert az addig stabil helyzet bizonytalanná vált. 1968-ban
D T -413-as és D T -54-es traktorok szalagszerű főjavítása teljes erejének
igénybevételét jelentette. Ebben az évben 210 db D T -típusú traktor fő
javítását végezték el.
1969-től ez a tevékenység rohamosan csökkent, így meg kellett kezdeni
a gyártásra való átállást. Ebben nem volt tapasztalata és gyakorlata sem
a vezetőknek sem a munkásoknak. íg y jóformán mindenkinek újra el kel
lett kezdeni tanulni, tapasztalatokat szerezni. Sok dolgozónak nem volt
kedve az átképzéshez, még kevésbé energiája, s ez nagyarányú létszámcsökkenéshez vezetett. A traktorosok egy része a termelőszövetkezetek
ben, más része pedig az állami gazdaságokban igyekezett elhelyezkedni.
A megmaradt létszámnak meg kellett keresni azt a feladatot, amely elmé
leti és szakmai képzettségüknek a legjobban megfelelt, ugyanakkor az álta
luk készített termék szükséges, tehát el is adható. A z így termeltek közül
említésre méltó H É -K Ó ajtócsukó, különféle nyílászáró szerkezetek, ma
lomipari munkák, véggyűrű, B K L homlokrakó rész egységei, különféle
épületacélszerkezetek (hazai és külföldi felhasználásra), R M -2 rotációs
fűkasza részegységei stb.
A gépjavító 1968-ban szinte egész gépállományát eladta (traktorok,
kombájnok) a termelőszövetkezeteknek és állami gazdaságoknak.
1968-ban megépültek az üzem szociális létesítményei: üzemi konyha,
érkezde, nyersanyag-raktár, külön férfi és női öltöző és fürdő.
1971-75 óta már a gyáregység helyzete stabillá vált. A szakmai hozzáér
tés megnőtt. Ennek hatására a gyártási tevékenység is eredményesebbé
vált. Ez a gyárvezetés tervszerű és energikus vezetésének köszönhető.
A gyártmányok összetétele lényegében három fő termékcsoportra csök
kent (acélszerkezet, R M -2 fűkasza részegységei, T S Z P - I I padozat).
A gyáregység kollektívája a terményszállító padozat gyártására a legbüsz
kébb. Ezt a gyártmányt teljes egészében a gyáregység kollektívája tervezte,
gyártotta és tette piacképessé. M a sok tsz, állami gazdaság eredményes
munkája a fenti szerkezettel szorosan összefügg és igen nagy a népgazda
sági jelentősége. A z eredményes munkát jelzi, hogy hét kutatóintézettel
és közel 500 gazdasági egységgel tart kapcsolatot a ványai gyáregység.
A gyár ma a Csepeli gyár egyik üzemegységeként működik. Különböző
tehergépkocsi alvázgyártás és gépkocsi-alkatrészek készítésére alkalmas.
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Most amikor már úgy látszik, hogy az üzem a nagy Csepeli gyár keretein
belül megtalálta végleges helyét, érdemes visszapillantani milyen átszer
vezéseken is ment keresztül. 1948-tól 1965-ig Gépállomás, 1965-1968Gépjavító állomás, (eddig teljesen önálló) 1968-tól A Békéscsabai G ép 
javító Állomás (Mezőgép) gyáregysége, 1975. május 1-tői a Csepeli A utó
gyár dévaványai gyáregysége.
A gyáregység eddig három alkalommal részesült elismerésben. 1968-ban
a gépjavításban és eredményes gazdálkodásban, valamint a munkavéde
lemben elért eredményeiért „É lüzem ” kitüntetésben részesült. 1969-ben
a biztatónak látszó kezdet után, a fent már említett átállási időszak követ
kezett, s a gyártási gyakorlatban való hiányosság az eredményes munka
megtörését hozta magával. M ajd a megszervezett gyakorlat a javuló
munka hatására 1973-ban az üzem újra „Élüzem ” lett. 1974-ben az ered
mények tovább javultak, az év elején történt csonkulásos baleset miatt
azonban a vállalat vezetősége csak „D icsérő oklevél” elismerésben része
sült.
Jelentős az üzemben a szocialista munkaverseny-mozgalom, mely itt
komoly hagyománnyal rendelkezik. A megalakulástól 1960-ig főleg az
egyéni munkaverseny bontakozott ki. 1961-től a szocialista brigádmoz
galom került előtérbe. Traktorosbrigádjai a Szocialista Brigád cím el
nyeréséért tett vállalásaikat több-kevesebb sikerrel teljesítik. A szocia
lista brigádmozgalom jelenlegi szakasza 1969-ben kezdődött el, melyben
a dolgozók nagy többsége részt vesz. A gyáregységben jelenleg egy szo
cialista brigád aranyérem fokozatot, két brigád ezüst, négy pedig bronz
érem fokozatot ért el. Jellemző, hogy a benevezetett tíz brigád évek óta
teljesíti vállalásait és valamennyi brigád elnyerte a megtisztelő „Szocialista
Brigád” címet.
A z üzem 1960-tól foglalkozik szakmunkástanuló-képzéssel. 1970-ig
40-60 tanulót vett fel, gépszerelő, géplakatos, hegesztő, gépforgácsoló
szakmába. 1970-től csak géplakatos-képzéssel foglalkoznak. Ehhez van
tanműhely és szerszám. Évente 4-20 tanulót tudnak felvenni.
A gyáregység jelenlegi formája az 1960-as évek második felében alakult
ki. Kiépült az úthálózat. A beépítetlen területet pedig parkírozták.
A z egész telep ma a gondozottság és jó irányítás képét mutatja. Ez arról
tanúskodik, hogy vezetői nem csak jól vezetik az üzemet, de érzékük van
a szépre is.
Megalakulása óta a következő igazgatók voltak: 1948-ban Farkas Dezső,
1948-49-ben Rusz Pál, 1949-51 között Böröczki József, 1951-52-ben
T óth György, 1952-63-ig Egresi István, és 1973 óta Boross M ihály.
A z alapító tagok közül ma is többen ott dolgoznak a gyárban: így
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Somogyi Ferenc, Szitás Ferenc, Vad Lajos, 1950-től Biri M ihály, Faragó
Benjámin, és Szilágyi István.
A község lakosságának mindennapi kisebb javító-szükségleteit kielégí
tendő célból alakult meg 1952. április 10-én a Kisipari Term előszövet
kezet. Telephelye a Vadkacsa vendéglővel szembeni épületben van. A la
pító tagok voltak: Sonkoly József, aki hosszú időn át elnöke is volt a szövet
kezetnek, Juhász József, Saly Kálmán, Séllei Imre, Szőnyi Bertalan,
Szabó Andor, Lengyel László, Darvasi Albert, D omján István, Ródler
József és Wágner József voltak.
Kezdeti szakmák voltak: asztalos, géplakatos, kovács, kerékgyártó,
műszerész. A munkákat kezdetben kézi erővel, gépek nélkül végezték.
Évek folyamán mind a létszám, mind a szakmák száma növekedett. Í gy
kőműves-, festő-, bádogos-, villanyszerelő szakemberek is csatlakoztak.
A szövetkezet lassan gépeket is beszerzett és ezzel együtt javult a munka
minősége is. A megnőtt teljesítőképesség lehetővé tette, hogy most már
nem csak a lakosság számára, hanem közületeknek is a legkülönbözőbb
munkák elvégzését vállalják.
1964.
márc. 31-én a ktsz egy része kivált és a gyomai ktsz-szel fuzio
nált (kőművesek, festők). A dolgozók többsége azonban eredeti helyén
maradt és a Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezettel egyesült, annak
egyik üzemegysége lett. D e továbbra is megmaradt önálló elszámolási egy
ségnek.
A z új keret méginkább lehetővé tette a ktsz további fejlődését. íg y
most már nagyobb munkát is elvállalhattak és azok gyáriparszerű elvég
zése is lehetővé vált. A z így megszervezett munkának végül is az lett a
következménye, hogy szakítottak a kimondottan csak kisipari természetű
termeléssel. 1965-ben szerződést kötöttek az Országos Laboratóriumi és
Műszeripari Vállalattal és mint alvállalkozó, a legkülönbözőbb laborató
riumi berendezések elkészítését vállalták. Ez a tény több munkalehető
séget és több nyereséget biztosított a ktsz-nek. 1968-ban kibővítették a
telephelyet és új műhelyeket létesítettek, s azokat korszerű nagy teljesít
ményű gépekkel szerelték fel, úgy a fa, mint a vas megmunkálására. Ennek
következménye, hogy a ktsz 1969-ben már mint önálló munkavállaló
léphetett fel és ma már főmunkavállalóként készíti a legkülönbözőbb la
boratóriumi berendezéseket és gyárt különféle iparcikkeket.
A kor igényeinek megfelelően ma már természetesen rádió, tv, hűtő- és
mindenféle háztartási gépek javítására is berendezkedtek. A dolgozók
jelenlegi létszáma 75 fő.
A nagymértékben kiterjedt működési terület dacára is a ktsz eredeti,
megalakuláskori céljának megfelelően a lakosság szolgálatára áll minden
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nemű kisipari javító szolgálat elvégzésében, (Hűtőgép, rádió, tv, mosó
gép, porszívó stb. híradástechnikai készülékek garanciális javítását is el
végzik). A nagyobb munkák vállalása és elvégzése lehetővé teszi az üzem
rentábilitását a kisebb hasznot hozó javítások teljesítésével szemben.
Tervét a ktsz az elmúlt évben 112%-ra teljesítette. Ebből a lakosságszá
mára elvégzett munka értéke 1300000 F t, az összes termelési érték pedig
4500000 forint volt.
Régi vágya teljesült a dolgozóknak 1975-ben, mert a régen nélkülözött
szociális létesítményeket megkapta. M ost már a kialakított és berendezett
mosdó-, fürdő- és öltözőhelyiségek lehetővé teszik azt, hogy a dolgozók
munka előtt és után ruhát válthassanak és megtisztálkodva hagyhassák el
a munkahelyüket.
Községünkben hosszú ideig nagy probléma volt a nők munkába állítása,
pedig ezt a kormányprogram is sürgette. Hosszú ideig a ványai nők csak
a termelőszövetkezetekben, vagy a földművesszövetkezetben nyerhettek
foglalkoztatást. Egypáran irodában helyezkedhettek el. Így égető szükség
kívánta meg olyan üzemek létesítését, idetelepülését amelyek nőket fog
lalkoztatnak. íg y alakult meg 1957-ben hat fővel a Háziipari Szövetkezet
Kelimszőnyeg részlege a Lenin úton a Rákosi-féle házban. A z eltelt 17
esztendő nagy változást és fejlődést hozott a kis üzem életében. M a már
nemcsak a korszerűen átépített régi épületben, hanem az udvaron újon
nan épült csarnokban is folyik a munka. Ezzel párhuzamosan a bedolgozó
részleg otthon is végzi a számára kiosztott munkát. A kelimszőnyeg szövé
sen kívül, a bedolgozó részlegben csomózott szőnyegszövő részleg is dol
gozik. A közös műhelyben 60, a bedolgozó részlegben pedig 9 nő nyert
munkalehetőséget. A csomózó bedolgozók száma tizennyolc fő. A z összes
dolgozók száma tehát 87 személy. Átlagkeresetük 1700 forint, a bedol
gozóké kb. 1300 forint. A személyenkénti átlag termelési érték évente
90600 forint. A z üzemre jellemző a jó és selejtmentes munka. A z általuk
készített termék 75% -a exportra kerül. M a már a korszerű körülmények
között dolgozó munkások részére a szükséges szociális létesítmények is
rendelkezésükre állnak.
A másik nőket foglalkoztató üzem a Gyomai Háziipari Szövetkezet
dévaványai részlege, mely 1969. december 4-én 38 létszámmal kezdte el
működését. Munkájukat a Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár biztosítja.
A munkafolyamat lényege, a gyári szövőgépekről lekerülő nyers termé
keken mutatkozó szövési hibák kézi munkával, varrótűvel való eldolgozása, más szóval műstoppolás. Ez a ványaiak előtt azelőtt ismeretlen
volt, ezért az üzem beindulása előtt Budapestről szakemberek jöttek le,
s azok fél éven át a felvett munkásokat betanították. A munka kimondottan
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nőknek való, s elvégzésére ügyes női kezek kellenek és jó szem. A z általá
nos iskolát elvégzettek nagy része aki tovább tanulni nem akar, ebben az
üzemben helyezkedik el. Munkába állításuk előtt a jelentkezők három
havi tanulási időn át egy állandó összeget kapnak, mely letelte után telje
sítményük után emelkedik. A z üzem a régi orvosi rendelő helyén nagyon
kedvezőtlen körülmények között kezdte meg működését. Ezért 1970-ben
a községtől a szövetkezet kibérelte a használaton kívül álló fürdőépületet,
illetve annak öltözőhelyiségeit, ahol két nagytermet be tudott rendezni,
s így el lehet mondani, hogy korszerű adottságok mellett dolgozhatnak,
A z üzem két műszakban üzemel. M inden második szombaton szabadnap
van. A z üzemben 4 szocialista brigád működik. Teljesítményük állan
dóan 100% fölött van. A munkahelyen mozgalmas K IS Z -élet folyik.
Évente változatos programmal gondoskodnak a dolgozók kulturális igé
nyeinek kielégítéséről. A száz darabból álló könyvtárat a helybeli Községi
Könyvtárból állandóan cserélik, így biztosítva a könyvtár könyveinek az
igényes válogatását. A kisgyermekes anyák részére az üzem kedvezőbb
munkakörülményeket biztosít azzal, hogy csak egy műszakban foglalkoz
tatja őket, és minden kisgyermekes anya részére állandó szabad szombatot
ad. A z üzem megindulásakor a kereseti lehetőség 850 F t, ma 1600 forint.
Jelenlegi munkáslétszám 93 termelő munkás, 6 átvevő, 1 meós, két férfi
raktáros, egy üzem- és egy részlegvezető. Terveik között szerepel a munkás
létszámnak 150 főre való emelése. Ez annak bizonyítéka, hogy az üzem
életképes és van jövője.
Ű jabb lehetőség nyílott a nők részére, amikor 1972-ben 28 személlyel
megkezdte működését a Kötő-Varró üzem, a régi kaszinó épületben a
Széchenyi utcában. Kezdetben csak kesztyűket gyártottak, melyeket a
Szovjetunióba szállítottak. Alig egy év múlva azonban már bővíteni kel
lett az üzemet. 1973. április 14-én kapták az első síkkötő gépeket, de nem
sokára megérkeztek a körkötő gépek is. Ezeken a mai napig is sálakat és
sapkákat készítenek. A termék nagy része exportra kerül. Főleg Szovjet
unióba és Jugoszláviába szállítják őket. A z üzem gépparkjának növelésé
vel együtt nőtt a munkások létszáma is. M a a varrodában és kötődében
80 személyt foglalkoztathatnak. A varroda 1972. júniusától 1973. február
jáig a Békéscsabai Kötöttáru Gyárnak a termékeit varrta bérmunkában.
M iután itt is beindult a felső-kötöttgyártás, az üzem folyamatosan átállt
a saját termékek gyártására.
1975-ben került sor a kötőüzem bővítésére. E gy új műhelycsarnokot és
raktárépületet építettek. A z új épületek átadásával egyidejűleg természete
sen új síkkötőgépek telepítésére is sor került. Ettől kezdve már két műszak
ban dolgozik az üzem 30 síkkötőgépen és 8 körkötőgépen 72 munkással.
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A varrodai részt 1976-ban bővítették 10 darab sima tűző- és 8 darab keplizőgép beszerzésével. Ilyen gépek nélkül ma már az effajta munkát végző
üzemek munkája elképzelhetetlen. A varrodai részlegnek 36 dolgozója
van.
Látjuk tehát, hogy az alig 5 éves üzem túljutva a kezdeti nehézségeken
máris igen sokat fejlődött, megnövekedett. Korszerű csarnokot kapott és
a régi gépeket is kicserélték. Ezzel természetesen nagyban emelték az
üzem termelését is. A z üzemnek jelenleg n o dolgozója van. Ebből
99 nő, 11 férfi. A férfiak művezetők, raktárosok, a nők varró- és kötőnők.
A megindulás évében párezres gyártási szám ma már 85000 fölé emel
kedett. A megszokott termékeken felül gyártanak még évente kb. 14000
darab gyermeksapka- és sálgarnitúrát is. A z üzem további tervei között
szerepel a további bővítés és a munkáslétszám emelése.
A régi malom épületében telepített Kosárfonóüzem 1968. március 1-én
indult meg 70 dolgozóval. Szociális létesítményeit az üzem már a követ
kező évben kiépítette. Így a tágas világos műhely mellé ebédlőt, férfi és
női öltözőt és mosdót kaptak a dolgozók. Termékeik alapanyaga a fűzfa
vessző. Ebből a legkülönbözőbb termékeket: kosarat, kast, stb. állítanak
elő, amelyeket Angliába, Amerikába, Hollandiába, Svájcba és más tőkés
valamint szocialista országba szállítanak.
A z üzem jelenleg 110 fővel dolgozik, ebből 90 nő, húsz férfi. A dolgozók
havi átlagkeresete 2000 forint körül van. Évi tervük 7 és fél millió forintot
képvisel. Tekintettel termékeik kelendő voltára, és arra, hogy alapanyag
bőségesen áll rendelkezésükre, az üzem jövőbeni bővítését tervezik.
A rizs termesztése itt 1948-ban kezdődött. A z elcsépelt rizst a régi
Közraktár épületében tárolták évente kb. 400-500 vagonnal. Ez a tény
hozta a gondolatot, hogy a régi épület mellé egy új rizshántolót építsenek,
ezt a tervet 1949-50-ben meg is valósították. A rizs hántolása 1950.
októberében kezdődött meg, mivel az üzem gépeit a békési rizshántolóból
szállították ide, amely akkor az Öntözési Mezőgazdaság R T . tulajdona
volt, így a ványai üzem is ezt a nevet vette fel. A mai Rizshántoló nevet
1951-ben kapta. Ezen a vidéken kiváló minőségű rizst termesztenek,
s az üzemben nagyon szépen meg is hántolják, úgyhogy az új üzem
a kezdeti években csakis exportra termelt. Vevőpartnerei voltak: Anglia,
Svájc, Nyugat-Németország. 1959 után az itt hántolt rizsből már a hazai
fogyasztásra is jutott. Jelenleg az üzem csak belföldi szállítást teljesít,
mert a hazai igények annyira megnövekedtek, hogy az itthon termelt
és hántolt rizs a hazai megnövekedett igényeket sem képes kielégíteni.
A z üzem 1962-ig önálló egységként működött, ettől az évtől kezdve az
Egyesült Malom- és Terményforgalmi Vállalat vette át, és annak egyik
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alüzemeként működik. A z üzem kapacitása kezdetben 5 vagon volt, de
mióta új gépeket állítottak be, a termelés duplájára emelkedett. M a már az
üzem nemcsak meghántolja a rizst, de itt is csomagolják be és mint kész
kereskedelmi árut szállítják tovább. A z üzem megnövekedett termelésével
természetesen együtt járt a dolgozók létszámának növekedése is. A z igaz,
hogy az üzem munkája és így a dolgozók munkája sem folyamatos, s így
nem állandó. A negyedik negyedévben van a főszezon ami érthető, hiszen
ekkor vagyunk a rizs betakarítása után, s ekkor kezdődik meg a hántolás.
Ebben az időszakban az üzem 3 műszakban dolgozik. A munkáslétszám
ilyenkor 100-120 fő.
A ványai kisiparosság helyzete és munka-, illetve iparvégzési körülmé
nyei, a felszabadulás óta lényegesen megváltoztak. Azelőtt itt egyetlen
üzem, a Téglagyár működött, ma pedig 7 ipari üzem ad munkalehetőséget.
A régi egy, legfeljebb két emberrel termelő kisipar, tehát a megalakult
üzemekben, az oda bevándorló kisiparosokkal, illetve azok munkája révén
üzemi termeléssé változott át. D e azért nem szűnt meg teljesen a kisipar
ma sem. M a is vannak a községben önálló kisiparosok. Ez közkívánalom
is, hiszen a meglévő üzemek nem tudnák a lakosság meglévő kisebb-nagyobb javítási igényeit kielégíteni. M a Dévaványán 93 kisiparosnak van
iparengedélye, amely a szakmák között a következőképpen oszlik meg;
autószerelő 1, órás 1, lakatos 1, bognár 1, késes-köszörűs 1, kovács 3,
könyvkötő 1, asztalos 1, kalapos 1, férfiszabó 2, női szabó 12, cipész 3,
darálós 2, ács 6, bádogos 1, vízvezetékszerelő 2, műkőkészítő 1, kőműves
15, szobafestő 2, üvegező 1, villanyszerelő 3, szekérfuvarozó 17, férfi
fodrász 3, női fodrász 7, kozmetikus 1, szabadipar 1, vándoriparos 1, látjuk tehát, hogy a megmaradt kisiparnak számos művelője van, főleg
a divatos szakmákban mint a női fodrász, női szabó stb. A kőművesek
nagy számát, a községben folyó magánépítkezés tette szükségessé. A régi
nagy szakmák, mint a századfordulón a csizmadia, asztalos, kelmefestő,
gépész, szövő-fonó, kárpitos, kovács szakmák, csaknem teljesen megszűn
tek.
A mai kisiparos létszám a felszabaduláskori 280-as létszámmal lényege
sen kevesebb, de ha azt nézzük, hogy hány iparos dolgozik az újonnan ke
letkezett ipari üzemekben, akkor ez a valamikori iparos létszám többszö
rösét teszi ki.
Legnagyobb gond a kisiparosoknál az utánpótlás, hiszen jelenleg csak
6 tanuló van az összes szakmában. Ez sajnos annak az árnyékát veti előre,
hogy a jövőben még inkább lehet számítani a ma még meglévő kisiparos
létszám csökkenésére.
A község 1945-ig tartó iparosmúltját azzal fejeztük be, hogy a két vi
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lágháború között megtorpant, a századforduló után virágkorát élő iparos
társadalom élete, és soha nem tudta magát úgy összeszedni, hogy meg
találja régi önmagát. Így az iparostársadalom helyzete csak egy helyben
topogott, de a tagok a jövőben is csak bizonytalanságot láttak. Csodára
vártak. S íme ez a csoda a felszabadulás utáni pár bizonytalan esztendő után
a községünkben is megjelent és gyökeret vert szocialista iparral együtt
jelent meg. A meglévő ipari üzemek Dévaványán nemcsak a régi kisipart
változtatták meg alapjaiban, és alakították át kisüzemekben folytatott ipari
munkává, hanem ez a körülmény megváltoztatta az ott dolgozó iparos
társadalom életét azzal, hogy biztos megélhetést adott számunkra.

K ERESKED ELEM
A Földművesszövetkezet története
A felszabadulás utáni esztendőkben a község kereskedelmi ellátottsága
még a régi keretek között folyt. Régen itt egy „H angya” szövetkezet és
sok kis magánkereskedés működött. Ezek a következő egységekből álltak:
a Takarékszövetkezet épületében (ma áruház) volt jobbra a bejárattól egy
hatalmas divatáruüzlet, amely bármelyik nagy városban is megállta volna
a helyét, a kaputól balra 3 kis üzlet, egy csemegekereskedés, egy papírke
reskedés, és egy borbélyüzlet. A ref. egyház üzletházában a piactérrel
szemben egy csemegekereskedés, egy óra-ékszer üzlet, egy nagy méteráru
üzlet, egy borbélyüzlet, egy vegyeskereskedés és egy gyógyszertár helyez
kedett el. A leányiskola épületében lévő üzlethelyiségben bőrkereskedés
volt. Ezenkívül a községben szétszórtan 2 szakosított vaskereskedés, 2 vasés vegyesbolt, 16 vegyeskereskedés, 9 hentesüzlet, 1 bőrkereskedés, 2 ru
házati bolt, 6 kenyérbolt 4 trafik valamint 2 sütőüzem működött, amely
természetesen kenyérbolttal volt összekapcsolva. A Hangya szövetkezet
üzlete kocsmával összekapcsolva a mostani „Vidám -presszó” melletti is
kolává átalakított épületben volt.
A község vendéglátását a „Vadkacsa” Szálló- és Étterem képviselte.
A z emeleten 10 vendégszoba állt a szállóvendégek rendelkezésére. A föld
szinten söntés és étterem, nyáron kerthelyiség működött. A z emeleten
lévő nagy és kisebb terem a szórakozás céljait szolgálta. A községben a
vasútnál működő vendéglőn kívül még 11 kocsmahelyiség működött.
Ahhoz, hogy ez a kapitalista társadalomra jellemző kereskedelmi háló
zat szocialista jellegű kereskedelemmé váljon, jó pár esztendőre volt
szükség. A felszabadulás utáni években, nem is szólva az inflációs időkről,
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az áru beszerzése volt a gond, hiszen az országban a rossz pénz miatt
majdnem mindenhol cserekereskedelmet folytattak. A z elemi cikkek be
szerzése, mint a só, gyufa, petróleum, nemcsak a pénz értéktelenedése
miatt, hanem a központi áruhiány miatt is igen nagy nehézségbe ütközött.
D e nemcsak az áruk beszerzése okozott gondot, hanem nehézségbe ütkö
zött az itt megtermelt áruk (mezőgazdasági termékek) értékesítése is.
Bár ez utóbbiak begyűjtésére és továbbszállítására az állam hamarosan
megszervezte a felügyelete alatt álló begyűjtőhelyeket. Idő múlásával
azonban, amint országszerte a szocialista államrend körvonalai kezdtek
kifejlődni, úgy vált mindinkább anakronisztikussá a kapitalista rendszer
ből ittmaradt kereskedelmi forma.
Ekkor született az a gondolat a Munkás Önképzőkörben, hogy földművesszövetkezetet kell létrehozni és ennek segítségével kell leküzdeni a
meglévő áruhiányt, illetve az értékesítést elősegíteni.
Megsárgult jegyzőkönyvek, kézzel írott és már nehezen olvasható fel
jegyzések történelmet idéznek. Történelmet a dévaványai földműves
szövetkezet kibontakozásáról. E régi iratokban nevek sorakoznak. Azoké,
akik szívükre és agyukra hallgatva, a szövetkezés nagyszerű eszméjének
terjesztői, majd gyakorlati megvalósítói lettek. Valamennyit 30 évvel
ezelőtt írták.
„1946. március 14-ét mutatott a naptár, amikor délután 6 órakor 39 dé
vaványai - nem törődve az ellenvéleményekkel - kimondta a földműves
szövetkezet megalakulását” - olvassuk egy tíz évvel ezelőtt megtartott
beszédből. És ismét 30 évvel ezelőtti iratokat lapozunk, melyekből meg
tudjuk, hogy az említett napon a volt Munkás Önképzőkörben megalakult
a Dévaványai Földművesszövetkezet. Első elnökének Csatári Imrét, az
igazgatóság többi tagjainak ifj. Urbán Jánost, Földi Antalt, Papp Zsigmondot, Kádár Zsigmondot, Juhász Gáspárt és Szilágyi Imrét választotta
a tagság. A felügyelő bizottság elnöke J. Erdős Lajos lett, tagjai pedig L .
Papp Lajos, Juhász Zsigmond, Molnár Imre, Sipos János, Szénási Ferenc
és N yúzó M ihály. Sajnos közülük már többen nem élnek. Azonban ma,
- 30 év után is - nekik, az alapítóknak jár mindenekelőtt köszönet és tisz
telet. Azoknak, akik annak idején fáradságot nem ismerve, nagyon nehéz
körülmények között álltak helyt. A ma még élő szövetkezeti alapítóktól
hallottuk, hogy a tagság legtöbbje milyen nehezen adta össze a részjegy
ellenértékét, a gabonát, a zsírt, hogy a Grünfeld-féle boltban, a szövetke
zet bérbe vett egyetlen üzletében só, gyufa, s egyéb nélkülözhetetlen cikk
legyen.
Havancsák Ferenc, aki nem sokkal a szövetkezet létrejötte után bolt
vezetője lett az fmsz-nek, így emlékszik vissza a 30 évvel ezelőtti kezdetre:
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„M in t boltvezetőnek 1ooo,- F t kaukciót kellett a szövetkezet pénztárába
befizetnem” . A zt már a szövetkezet alapítóitól tudtuk meg, hogy Havancsák Ferenc kaució címén befizetett 1ooo Ft-jára nemcsak az esetleges
hiány fedezése miatt volt szükség, (amire egyébként nem került sor), ha
nem mindenekelőtt azért, hogy abból árut vásároljon a szövetkezeti bolt
számára maga Havancsák Ferenc.
A földművesszövetkezet megalakulásakor a tagok által részjegyre öszszeadott terményen kívül semmilyen vagyon nem volt. Akkor a részjegy
összege - mai értékben átszámítva - mindössze 930 forint volt. Ezen
túlmenően egyéni kölcsönpénzekkel, valamint a tagok által összeadott
természetbeni segítséggel gazdálkodott, melyekért csere útján árut szerez
tek be.
1946-ban nagy vállalkozásba kezdett a szövetkezet. A z elhagyott nagy
birtokok mezőgazdasági felszereléseit - három cséplőgépet, egy sor más
mezőgazdasági gépet és eszközöket, valamint a Csetei gyümölcsöst vette
kezelésbe. A gépek használati díjából és gyümölcsökből nyert bevételeiből
igyekezett feltölteni boltjának árukészletét, és próbált versenyre kelni a
községben lévő magánkereskedőkkel, mert a szövetkezetre hárult az árubeszerzés, az új földhözjutottak kölcsöngépekkel történő segítése, így
Kéthalmon a daráló üzemeltetése is az fmsz-re várt.
A földművesszövetkezet megszilárdulása és térhódítása 1949-ben kez
dődött, majd 1950-ben folytatódott. Ugyanis ezekben az években egy
mást követték a magánkereskedők, akik munkaerejüket és üzletüket aján
lották fel az fmsz-nek. 1949-ben, amikor N agy Lajos magánkereskedő
boltját felajánlotta, az év lezárásakor már nemcsak két boltról, hanem je
lentősen megnövekedett forgalomról adhatott számot az fmsz. Ebben az
időszakban - vagyis 1949-ben és 1950-ben - a szövetkezet erejének jó ré
szét az új földhözjutottak és szegényparasztok mezőgazdasági munkájá
nak elősegítésére fordították. M ár ebben az időben legelők hasznosításá
val, kaszálók biztosításával is segítette az fmsz tagjait, minimális fizetség
ellenében.
A segélynyújtásnak egy másik módja volt, hogy a helyileg kialakult
gépi munkadíjnak mindössze 50%-át kellett a szövetkezetnek befizetni.
M ár 1946 őszén megszervezte a földművesszövetkezet a terményfelvásár
lást, melyet 1948-ban tovább fejlesztett, majd pedig 1949-ben a „N ostra”
és egyéb magánfelvásárlók megszűnése után a terményfelvásárlást teljes
egészében a földművesszövetkezet vette át. A dévaványai szövetkezet ezzel
1952-ig foglalkozott.
N agy feladatot vállalt a szövetkezet 1948-ban, amikor a termény és a
baromfi, valamint az egyéb felvásárláson túl a szerződéses sertéshizlalás
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megszervezésével is foglalkozott. Igaz, hogy a sokoldalú felvásárlási tevé
kenység növelte a szövetkezet bevételeit.
A kereskedelmi tevékenységben 1949-50-ben változás történt. A „H an 
gya” szövetkezet két italboltját és a „Vadkacsa” vendéglőt a község vette
át, majd ezen egységeket 1950-ben a Vendéglátóipari Vállalat üzemeltette.
A „H angya” szövetkezet árudái 1950-ben a Szolnok megyei Népbolt
felügyelete alá kerültek.
Munkája során a szövetkezet nemcsak kereskedelmi tevékenységet fej
tett ki, hanem nagy jelentőségű politikai munkát is végzett a szövetkezeti
eszme népszerűsítése terén.
Tudatformáló tevékenységét a párt talán ezen egyesületben tudta a leg
szélesebben kifejteni a pártonkívüli tömegek között. A szövetkezeti eszme
terjesztése nemcsak szép szavakból állott, hanem az elmélet mellett állandó
gyakorlati tevékenység is folyt. M a is elismeréssel szólnak a Dévaványai
Földművesszövetkezetről, amely elsőszámú segítője volt a mezőgazdasági
termelőszövetkezet megalakításának. A tsz-ek kezdeti lépéseinél nemcsak
ott volt a földművesszövetkezet vezető testülete hanem alapjában véve az
fmsz tagjai hozták létre 1949-ben a Dózsa, a Petőfi, majd a Gábor Áron
termelőszövetkezeteket. Elsőrendű feladatának tekintette az fmsz a ter
melőszövetkezetek sokirányú támogatását, elszámolásaik elkészítését, se
gítették azok okos gazdálkodását, s a tagságot minden lehető szükségleti
cikkel ellátták.
A megalakult termelőszövetkezetek nem rendelkeztek megfelelő iga
erővel. Képtelenek lettek volna a rendelkezésükre álló földterületet meg
munkálni, így az fmsz a különböző munkagépeit átadta a termelőszövetke
zetnek. Ezen túlmenően hitelekkel is támogatta a tagokat, akikben a mun
kakedv, az új iránti vágyakozás megvolt, azonban hiányzott a háztól a
liszt, kenyér, cukor, só, zsír vagy éppen a ruhanemű. Ezeket a szövet
kezet hitelre adta. Később pedig amikor erre szükség volt, az fmsz dolgo
zói munkával is kisegítették a földművesszövetkezetek dolgozóit.
A z 1950-53-as időszak a földművesszövetkezet életében a kereskedelmi
és vendéglátóipari tevékenység kibontakozásának és fellendülésének idő
szaka. 1952-ben amikor a szövetkezet átvette a Népbolt négy árudáját,
a Vendéglátó Vállalattól a négy italboltot és Vadkacsa vendéglőt, az év
végi forgalom már meghaladta az öt és félmillió forintot.
E gy évvel később - 1953-ban - különösen jelentős esztendőhöz érkezett
a szövetkezet. Ugyanis erre az évre esett több bolt nyitása és részbeni
szakosítása. S ami különösen lényeges volt, hogy ebben az időben a föld
művesszövetkezet már egész községre kiterjedően végezte tevékenységét.
A szövetkezet 1953. december végén már 11 bolttal, 4 italbolttal, a ven
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déglővel, 1 cukrászdával, 1 felvásárlóhellyel és a szikvízüzemmel rendel
kezett. Ennek az évnek a végén már 1751 tagja volt a Dévaványai Föld
művesszövetkezetnek, miközben forgalma megközelítette a 21 millió fo
rintot, mérleg szerinti nyeresége pedig a 627 ezer forint volt.
Bármennyi gond, kudarc jelentkezett évről évre, a szövetkezet alapítói, a
tagság túlnyomó része szinte minden esetben úrrá lett azokon. Ennek
köszönhető, hogy 1954-től az fmsz kereskedelmi és vendéglátóipara gyors
ütemű fejlődést ért el, szélesedett gazdasági és politikai tevékenysége.
Ezt példázta 1955. január 3-án az a tény is, hogy az fmsz megnyithatta
Dévaványa község központjában az emeletes áruházat, amely abban az
időben a megyét tekintve is a legkorszerűbb áruházak egyike volt. Ebben
az évben hozta létre az fmsz hizlaldáját, végzett több bolton belül jelentős
mérvű szakosítást, alakította át a Vadkacsa Vendéglőt.
1953-59-ig eltelt időszakban az fmsz hizlaldát, sütőüzemet, darálót,
bútorfestő részleget, betonáru elemeket gyártó kisegítő üzemet létesített,
árualapképzés és a lakosság igényeinek kielégítése érdekében.
1956-ig a megalakulástól eltelt időszak alatt az fmsz ügyvezető elnök
személye igen sűrűn cserélődött, tizenketten váltották egymást. A válto
zások ellenére az emberi erőfeszítés, a szövetkezeti mozgalom iránt érzett
ragaszkodás sok mindenre volt képes. Ha kellett, határozott kiállással tet
tek tanúbizonyságot a dévaványai fmsz alapítói és tagjai. íg y történt ez az
1956-os események idején is, amikor megvédték szövetkezetüket.
A z fmsz 1953-59 közötti időszakban gyors fejlődését igazolja az, hogy
1959-ben az összforgalom megközelítette a 46 millió forintot, a mérleg
szerinti nyereség pedig 1319000,- F t volt.
Nem volna helyes elhallgatni azt sem, hogy 1957 júniusában a földmű
vesszövetkezet alapítóinak, vezetőinek szervező munkája következtében
jött létre Dévaványán a Takarékszövetkezet is, amely jelenleg több mint
20 milliós betét és többmilliós kölcsönállománnyal rendelkezik.
Ha időrendi sorrendbe állítanánk a szövetkezet fejlődését, akkor az
1960-65 közötti éveket emelhetjük ki, ugyanis ez volt az az időszak,
amely a legnagyobb fejlődést mutatja. Ennek bizonyításaként mindenek
előtt arról kell szólni, hogy amíg 1960-ban csak 50 millió forint forgalmat
teljesített a szövetkezet, addig 1965-ben 71 millió 700 ezer forint forgal
mat mutatott a mérleg. A taglétszám meghaladta a 3500-at s a részjegy
alap 221000 forint volt. M ég többet mond azonban az a tény, hogy ezek
ben az években 7 új egységet nyitott a szövetkezet. Ennek egyik oka az
volt, hogy az 1955-ben megnyílott áruház a kiskereskedelmi forgalom
kb. 60%-át bonyolította le, így a cikklista módosítását meg kellett oldani.
Ezzel egyidőben történt meg az üzletek szakosítása. 2 élelmiszer, 1 vegyi
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háztartási, 1 cipő, 1 készruha, 1 kultúrcikk és üveg-porcelán bolt létesí
tését határozta el a szövetkezet. A szakosítás következtében az áruház
1961-től a földszinten vasműszaki cikkek, az emeleten pedig kötött-di
vatáru, méter és lakberendezési cikkek értékesítésével foglalkozik. Ezen
üzletek ki és átalakítására a szövetkezet közel egy millió forintot fordított.
Hogy ezek a boltok így létrejöhettek, ahhoz a tagság is jelentős részben
hozzájárult. A szövetkezeti kommunisták ebben az évben megtartott ta
nácskozásán hozott határozat alapján a tagság lemondott a 65000 Ft-ot
meghaladó vásárlási visszatérítésről s ebből az összegből rendezték be a
szakosított cipő- és Vásár úti vegyesboltot.
1963. évben a földművesszövetkezet működési területe megnövekedett
az ecsegfalvi földművesszövetkezet csatlakozásával. Emiatt névváltozás
is történt s ez időtől kezdve mint Dévaványa és Vidéke Földművesszö
vetkezet néven működik tovább.
A z egyesüléskor az ecsegfalvai földművesszövetkezetnek 679 tagja
65000 forint részalapja, 804000 forint vagyona, 5 kiskereskedelmi,
2 vendéglátóipari és 1 felvásárlási egysége volt.
A földművesszövetkezet 1963 évi forgalma 67 millió 200000 forint
volt. Gazdálkodási eredménye 1 millió 75000 forint. Taglétszám 3979
s a részjegyalap 401000 forint.
A z ecsegfalvai egységek nem voltak olyan szinten, mint a dévaványaiak,
emiatt a szövetkezetnek éveken keresztül igen nagy gondja volt. A z el
múlt évek során megspórolt tatarozási és felújítási keretet az ecsegfalvai
egységek rendbehozatalára kellett fordítani.
A harmadik ötéves terv időszakában is dinamikus volt a földművesszö
vetkezet fejlődése. 1966-ban a tagság összetételének megváltozása miatt
újból más neve lett a szövetkezetnek, Dévaványa és Vidéke Általános
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (Á FÉ SZ)
A z 1970. év lezárásával újabb jelentős sikerekről adhat számot a Dévaványai Á F É S Z . Mindenekelőtt arról, hogy valamennyi üzemág teljesí
tette tervét. Mindennél jobban kifejezi az, hogy amíg 1965-ben az Á F É S Z
összforgalma 717000000 F t volt, az év lezárásakor már 110600000,- F t
forgalmat jegyezhettek a mérlegbe. Gazdálkodási eredményük ugyan
akkor meghaladta a 3 millió 600 ezer forintot. A szövetkezet saját vagyona
1970 év végére megközelítette a 17 millió forintot. A múlt év végén már
több mint 4300-an vallották magukénak a szövetkezetet, miközben a rész
jegyalap összege meghaladta a 473000 Ft-ot.
A z 1970. évi eredmények alapján a tagoknak részjegy utáni részesedés
címén 44 ezer, vásárlási visszatérítés címén további 170 ezer forintot
fizetett vissza a szövetkezet.
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Ezen tervidőszakban a Dévaványai Á F É S Z különösen nagy eredmé
nyeket ért el. A z említett tervidőszakban csak tatarozásra és átalakításra
2 millió 600 ezer forintot fordítottak.
Ezen kívül az új beruházásokra 3 millió 600 ezer forintot költöttek.
Ezen milliókból 1970-ben az Á F É S Z tagságának, a község ifjúságának régi
javaslata és vágya teljesült azzal, hogy a szövetkezet a Vidám és Gyöngy
presszókat kialakította, berendezte, s azokban a kulturált szórakozás felté
teleit biztosította. A bútorboltot megnagyobbította, a külső területen el
helyezkedő 16-os számú vegyesboltot átalakította és új berendezéssel,
hűtőszekrényekkel látta el.
A harmadik ötéves terv eredményei szilárd alapot jelentenek ahhoz,
hogy a Dévaványai Á F É S Z a negyedik ötéves terv időszakában terveit
valóra válthassa. Tovább fejleszthesse hálózatát és kulturáltabbá tegye a
bennük folyó munkát.
A negyedik ötéves terv időszakában kiemelkedő eredményeket ért el
a szövetkezet. Ugyanis ebben az időszakban az új gazdasági mechanizmus
irányelveinek megfelelően megtörtént a szövetkezet átszervezése, terv
szerűbbé lett a választott testületek munkája, megfelelően változott és
megszilárdult a gazdasági vezetés is, ami lényegesen hozzájárult a fejlő
déshez.
1975. évben 165 millió forint forgalmat és 6 millió százezer forint gaz
dálkodási eredményt mutat a mérleg. A taglétszám 4465-re növekedett,
a részjegyalap pedig 622000 forint.
Ebben az időben a szövetkezet saját vagyona 17,5 millió forint volt.
A tervszerűen keresztülvitt hálózatfejlesztés döntően járult hozzá a jobb
áruellátáshoz és a kulturáltabb szórakozási igények kielégítéséhez. Ebben
az időben megszűnt a régi „K is Pipa” és helyette az út másik oldalán
korszerű italbolt az „Autóscsárda” nyílt meg. A sokszor jogosan kifogá
solt régi és elavult konyháját a „Vadkacsa” vendéglőnek átépítették, kibő
vítették és korszerű berendezésekkel látták el. A Bogya telepen lévő kis
boltot, miután a szövetkezet a házat megvette, önkiszolgáló bolttá alakí
totta át, ahol tőkehús árusítására is berendezkedett és ezzel a Bogya tele
piek régi kívánságát teljesítette, mert eddig az ott lakóknak több kilomé
tert kellett begyalogolniok a Hajós vagy Lenin útra a község másik felére,
ha friss húst akartak vásárolni.
A z 1953. év óta üzemelő Vadkacsa vendéglő szállodáját megszüntette
rendkívül rossz kihasználtsága és az állandó ráfizetés miatt. Ez lehetőséget
adott, hogy a szűk és túlzsúfolt régi igazgatósági épület problémáját
megoldja és a Vadkacsa emeletén minden igényt kielégítő központi
irodát létesítsen. Ecsegfalván a lakosság és az átmenő forgalom miatt
2 17

jelentkező igényeket elégítette ki azzal, hogy meleg ételeket is kiszolgáló
Berettyó Vendéglőt épített meg és rendezett be. Ez az új létesítmény
Ecsegen hiányt pótló és igen nagy közkedveltségnek örvend. Ezen terv
időszakban csak tatarozásra 5 millió 418 ezer forintot használtak fel.
Újjáépítésre és új egységek létrehozására pedig 3 millió 455 ezer forintot
fordítottak.
A szövetkezet 1975 évben 32 kereskedelmi, 15 vendéglátóipari, 3 felvásárlási, 1 ipari, továbbá 1 házilagos részleget (műszerész, villanyszerelő,
lakatos, asztalos, kőműves, festő) üzemeltet. Saját üzleti tevékenységeinek
lebonyolítására személygépkocsit és a belső árumozgatás elvégzésére
0,9 tonnás tehergépkocsit használ. A szövetkezet dolgozóinak összlétszáma 230 fő, árukészlet 33 millió 900 ezer forint értékű.
A z Á F É S Z megalakulása óta az áruellátás alaptevékenységén kívül
állandó szervezőmunkát végez, mely szerint egyszerű mezőgazdasági
társulásokat, szakcsoportokat hoz létre abból a célból, hogy a helyi áru
alapokat bővítse és a központi árualap képzéséhez, bővítéséhez is hozzá
járuljon.
A szervezés során megalakított mezőgazdasági társulások az Á F É S Z -en
belül jóváhagyott Működési Szabályzatban meghatározottak szerint mű
ködnek. Tervszerűen, szerződéses alapon termelnek és tesznek eleget
vállalt kötelezettségeiknek. A z fmsz megalakulása óta megszervezett me
zőgazdasági társulások évről évre folyamatosan tevékenykednek. Egyik
legrégibb szakcsoport a méhészeké, az „Akácvirág” Méhész Mezőgazdasági Szakcsoport amely 1953 óta működik. A megalakuláskor 35 tagja
volt. Számuk azóta évenként nő és szerencsés években sok mázsa mézet
adnak a népgazdaságnak.
A Május 1. Tényésztojástermelő- és Keltető Mezőgazdasági Szakcso
port 1965-ben alakult 63 taggal.
A Kossuth Nyúltenyésztő Mezőgazdasági Szakcsoport 1965-ben ala
kult 96 taggal.
A Libatömő Mezőgazdasági Szakcsoport 1967-ben alakult 30 taggal.
A Galambtenyésztő Mezőgazdasági Szakcsoport 1972-ben alakult 40
taggal.
A mezőgazdasági szakcsoportok taglétszáma működésük ideje alatt
egy-egy időszakban csökkent, ugyanakkor új tagok felvételével növeke
dett, ami annyit jelent, hogy a megalakuláskor volt taglétszámát tartja.
1975. évben 187 q mézet, 291000 db tényésztojást, és 92500 db napos
csibét, 258 q nyulat, 202 q libát és 42 q galambot adtak át a szövetkezet
nek. Ezen árutermeléssel nagyban hozzájárultak a központi árualapképzés
hez. A naposcsibe-keltetéssel és átadással a helyi igényeket elégítették ki.
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A tenyésztojást, mely mennyiséget a keltetéshez nem vettek igénybe,
a Baromfikeltető Állomásnak adták át.
A szövetkezet szervezésében megalakult Sertésztenyésztő- és Hizlaló
Mezőgazdasági szakcsoport is, mely egy évig működött, ezt követően
megszűnt.
A z elért eredményeket nemcsak a tagság támogatása, a választott veze
tőség aktív munkája, hanem az is biztosítja, hogy a dolgozók döntő több
sége lelkiismeretesen és odaadóan végzi munkáját. Három kollektívában
32 dolgozó munkálkodik a „Szocialista brigád” cím elnyeréséért, illetve
megtartásáért, mert négy kollektíva 34 dolgozóval már viseli e kitüntető
címet. 10 dolgozó érdemelte ki a „K iváló dolgozó” címet és jelvényt.
T öbb nyerte el a „K iváló Egység” címet. A z „Szocialista brigád” címet
legtöbbször az áruház kollektívája nyerte el. A dolgozók erkölcsi és
anyagi megbecsülésére is nagy gondot fordít az Á F É S Z . Törzsgárda-szabályzatban határozza meg az elismerés módját. Ennek a megbecsülésnek
eredménye az, hogy 1975-ben 71 dolgozó 5 éves, 43 dolgozó 10 éves,
15 dolgozó 15 éves, 2 dolgozó 20 éves, 25 dolgozó 20 év feletti törzsgárdatagsággal rendelkezik.
A 20 évet meghaladó törzsgárdatagokat a szabályzatban foglaltak sze
rint arany nyaklánc és arany pecsétgyűrű illeti meg.
A z Á F É S Z választott vezető testülete, a gazdaságvezetés és a dolgozók
a „K iváló Szövetkezet” címért folyó munkaversenyben évről évre részt
vesznek és vállalást tesznek. Ezen túlmenően minden olyan politikai, gaz
dasági és társadalmi munkában részt vesznek, amely a népgazdaság
érdekét szolgálja és annak megvalósításával az eredményekhez hozzá tud
nak járulni. Ezen tevékenységben elért eredményért a megvalósított poli
tikai, gazdasági, társadalmi munkáért az elismerés nem maradt el. íg y
az Á F É S Z több esetben is felsőbb elismerésben részesült és ezen túl
menően helyezést is elért. Ezekről a dicséretekről és helyezésekről a
következőket említjük meg. 1954-ben a Szövetkezetek Országos Szö
vetsége a vas- és fémgyűjtésben elért eredményekért dicséretben ré
szesítette. 1967-ben a N agy Októberi Szocialista Forradalom 50-ik
évfordulója tiszteletére indított munkaversenyben az első félévben első,
a másodikban pedig Il-ik helyezést ért el. 1970-ben a „K iváló Szövet
kezet” címért folyó versenyben dicséretben részesült. A z M S Z M P
V II. kongresszusa tiszteletére indított munkaversenyben dicséretben
részesült. A z 1970-ben a Békés M egyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
az 1970. évi árvízvédelem alkalmával tanúsított fáradtságot nem ismerő
munkájáért, áldozatkész helytállásáért az elismerését fejezte ki.
A z alapítás óta eltelt 30 év alatt harcos, áldozatkész munkájukért dicsé
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rettel emlékezünk meg azokról az alapító tagokról, és vezetőkről, akik ezt
a fejlődést a munkájukkal elősegítették. A jók közül is kiemelkedtek:
Havancsák Ferenc, aki az első boltos volt a szövetkezetnél, majd áruház
vezető, kereskedelmi osztályvezető s 1975 óta a szövetkezet igazga
tója. Elődje Seres István most már nyugállományban lévő igazgató majd
húsz éven át vezette a szövetkezetet és kitartó céltudatos munkájának
nem kis része van abban, hogy Dévaványán kialakult és zavartalanul mű
ködik a szocialista kereskedelem.
Somogyi Károlyné 1950 óta a szövetkezet dolgozója mint főkönyvelő
és igazgatóhelyettes. A politikai munka irányításában kiváló munkát végez
Tarsoly Imre párttitkár, aki komoly munkája mellett a szakterületen még
szövetkezetpolitikai előadó is.
A szövetkezet felfelé ívelése Seres István igazgatása alatt indult el.
A jól lerakott alapokon utódja Havancsák Ferenc nagy akarással és
hozzáértéssel vezeti az intézményt jelenleg is.
A z elmúlt időszak alatt a szövetkezet legfőbb feladatának tekintette
a szövetkezeti demokrácia erősítését és megszilárdítását. E tevékenység
nek az eredménye nem maradt el, ezt igazolja az, hogy az Á F É S Z tagsága
és részjegyalapja évről évre nő. A szövetkezeti tagsággal a kapcsolat
mindjobban megszilárdult, a bizalom megerősödött. Ezt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy a szövetkezet legfelső fórumán, a részközgyű
léseken és küldöttgyűléseken a tagság több mint 70%-a megjelenik és fel
szólal, elmondja véleményét.
A z elmúlt 30 év eredménye feljogosítja a szövetkezetet arra, hogy D é 
vaványa nagyközségben és működési területén a kereskedelmet, mint
alaptevékenységet tovább folytassa. Kereskedelmi, vendéglátóipari, és
egyéb hálózatát bővítse annak érdekében, hogy egész tevékenysége terü
letén a korszerű kívánalmaknak megfelelő állapotok következzenek be.
A z Á F É S Z alaptevékenysége nem változott meg. A z alaptevékenységen
kívül népgazdasági érdekből az elmúlt időszak alatt több esetben voltak
megbízásos tevékenységei, aminek maradéktalanul eleget is tett. M ind
ezekre, ha a közösség érdeke úgy kívánja, a jövőben is rendelkezésre fog
állni.
A szövetkezet egyik legfontosabb feladatának tekinti az egyszerű mezőgazdasági társulások további megszervezését, segítését és ha kell, anyagi
támogatását. Szervezetten és folyamatosan foglalkozik a háztáji gazdaságok
gondjaival a helyi árualapok biztosítása érdekében. Indokolt esetben az
anyagi támogatástól sem zárkózik el.
Láthatjuk tehát, hogy községünkben a kereskedelmi forgalmat, a la
kosság áruval való ellátását vagy legalábbis annak zömét, a lakosság által
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termelt feleslegek megvételét és további forgalmazását a Dévaványai
Á F É S Z végzi. Ennek jelenlegi egységei: 1 . áruház osztályai: vasműszaki-,
méteráru-, divat-kötött osztály.
2. sz. Készruházati bolt, 3. sz. cipőbolt, 4. sz. kultúrcikk bolt, 5 . sz. bú
torbolt, 6. sz. üveg-porcelán bolt, 7. sz. háztartási-vegyi bolt, 8. sz. tüzelőés építőanyagtelep, 9. sz. tejbolt, 10. és 1 1 . sz. húsbolt, 12. sz. zöldségbolt,
13. sz. önkiszolgáló élelmiszerbolt, 14. sz. önkiszolgáló élelmiszerbolt, 15. sz.
önkiszolgáló élelmiszerbolt, 16. sz. vegyesbolt, 17-22- sz. vegyes boltok,
23. sz. dohánybolt, 24. sz. terménybolt és van még 3 kenyérbolt, ami nem
a szövetkezet kezelésében van.
Vadkacsa vendéglő-étterem, két presszó (Vidám és Gyöngy) az előbbi
úgy berendezés, mint nagyság tekintetében bármely nagyobb városban is
megállná a helyét. Van egy cukrászda a főtéren és ugyanott egy cukrász
üzem is működik ezzel összekapcsolva. Van egy Autóscsárda nevű egység
a község Gyoma felőli bejáratánál. Van még 5 büfé (a piactéren, a V ad
kacsa mellett, a Lenin úton, a Körösladányi és a Kisújszállási úton) és
végül van a szövetkezetnek egy szikvízüzeme, amely az egész községet
ellátja.
A vasút mellett kialakított hatalmas területen van a tüzelőanyagok táro
lásának és értékesítésének a helye. D e az egység nemcsak tüzelőanyagok,
hanem az építéshez szükséges épületanyagok, így tégla, cserép, nyílás
záró szerkezetek, cement, sóder stb. eladásával is foglalkozik. A mezőgaz
dasági termények felvásárlását és tárolását a Kisújszállási út melletti
felvásárló telepen végzik. A z itt felhalmozott gabonát azután vasúton szál
lítják tovább az ország nagyobb raktáraiba.
A vágóállatok, szarvasmarha, sertés, birka felvásárlása az Állatforgalmi
Vállalaton keresztül történik, melynek központi irodája az Árpád u. 63. sz.
alatt van.
M ég ma sem szűnt meg az áruk és termékek forgalmazásának a régi
időkben igen divatos formája, a piacokon és vásárokon való értékesítése.
Bár az utóbbi már csak hírmondóként a régi idők emlékeként maradt meg.
H ol vannak már az országos vásárok, melynek helye a község keleti ré
szén lévő hatalmas területen volt, külön a kirakodóvásár, és más-más
területen a ló, szarvasmarha, sertés-és birkavásár részére. M ég a helye
sem maradt meg, mert az egész hatalmas területen a Községi Tanács egy új
lakónegyedet alakított ki, amelynek nagy része már be is van építve.
A piacok éppen úgy mint száz évvel ezelőtt, ma is kedden és pénteken
árusítanak. D e ez a piac is csak kicsinyített mása a réginek, úgy terjede
lemben, mint az eladásra szánt áruk és termékek tekintetében. A z állami
kereskedelem mellett tehát, amelyet itt a Dévaványa és Vidéke Á F É S Z
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képvisel, a piacokon ma is megvan a magán- és kiskereskedelem árufor
galma.
A község lakói itt adják el termékeiket, amelyek ma már majdnem
teljesen mezőgazdasági jellegűek. Csak egy-egy öreg kisiparos próbálkozik
még készítményeinek eladásával, de mind kevesebb sikerrel. S hol van ma
már a régi piacok elmaradhatatlan és nagy forgalmat lebonyolító része:
az ócskapiac. Néha ugyan még fel-felbukkannak idegenből idejött árusok,
de bizony áruikat nem veszi meg senki, hiszen ma már senki sem jár
használt ruhában.
A község mai kereskedelmi hálózatáról azt kell mondanunk, hogy ki
tudja elégíteni a lakosság kívánalmait. M a legfőbb gondja a szövetkezet
vezetőségének a korszerűsítés. Igaz ugyan, hogy az élelmiszert és húsárut
forgalmazó üzletek mind el vannak látva hűtőszekrényekkel, de mégis
az a körülmény, hogy az üzletek a régen is volt helyiségekben vannak el
helyezve, - igen sok kívánnivalót hoz magával. Í gy pl. a raktározási gon
dok, a tágasabb eladóteret és az egész üzlethelyiség korszerűbb kiképzését.
E zt jól látja a szövetkezet vezetősége és évek óta terve az üzlethálózatnak
új épülettel való bővítése. Ezt a tervét részben meg is valósította, mert
1977-78-ban megépítette a főtéren az új A B C áruházat és megkezdte
a Lenin úton egy másik A B C áruház s vele kapcsolatban egy Presso
építését.
Ezzel megszűnik a főtéren lévő élelmiszerbolt túlzsúfoltsága és az ott
dolgozók túlterheltsége. Ez az új létesítmény is bizonysága a szövetkezet
vezetősége gondoskodásának, körültekintő szorgalmának, mely mindig
arra irányul, hogy egyrészt a meglévő árusítóegységeket karban tartsa,
tisztán tartsa és korszerűsítse, hogy ezzel feladatának, a lakosság áruval
való ellátásának az igényét a maga teljességében ki tudja elégíteni. M ás
részt üzleti külformájának csinos kialakításával színesítse, formálja és vá
rosiasabbá tegye községünk arculatát.

A K Ö Z O K T A T Á S M Ú L T JA ÉS JELE N E
írásbeli adatok a dévaványai közoktatásról 1696 óta vannak. Ez már
a község református vallásra való áttérése utáni időből való feljegyzés.
A z előbbi, római kereszténységet hívő község idejéből, ilyen irányú nyo
mokat nem találtunk, de valószínűsíthetjük, hogy a mindenkori pap vala
milyen oktatást tarthatott hívei számára. Különösen feltételezhető ez
olyan lelkészről, mint amilyen Ambrus plébános volt a X V I. század
elején.
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Természetesen ez az oktatás nem volt általános és kötelező, hiszen ab
ban a korban az már művelt embernek számított, még a főurak között is,
aki a nevét le tudta írni. D e a papság tudott írni-olvasni, s mint ilyen,
igyekezett a tehetségesebb zsellérgyermekekből a papi rend utánpótlására
az értelmesebbeket kiválasztani és írásra olvasásra megtanítani, majd ké
sőbb ezeket felsőbb iskolába küldeni. Persze ezekből nem mindegyikből
lett pap. Sokan a főurak és gazdagabb nemesek mellé vagy a királyi ud
varba kerültek kancellistának.
A reformáció nagy változást hozott ezen a téren. A vallásoktatás a biblián
nyugodott, annak olvasását a református egyház erősen szorgalmazta,
majdnem mindennapos olvasmányként kötelezővé tette. Í gy tehát, hogy
ez megtörténhessen, a híveket meg kellett tanítani olvasni. Feljegyzések
szerint itt a református egyháznak az 1550-es évek végén már papja volt.
D e rektora (tanítója) előbb volt mint papja. E zt a teendőt ellátók a deb
receni kollégium papnövendékei voltak, akik 2-4 évig tartózkodtak itt,
mikor is jövedelmük egy részét megtakarítva vagy visszamentek Debre
cenbe, vagy külföldi akadémiára mentek tanulni.
Feljegyzések szerint az első iskolai oktatás Dévaványán 1696-ban kez
dődött. Tudjuk a tanító nevét is: Német Istvánnak hívták. Ő is a debre
ceni kollégiumból jött. A z első iskola a templomtól délkeletre a parókia
telkén épült és ott volt, ahol ma az üzletházsor van. Ebben a tanteremben
tanítottak a rektorok a fenti időtől kezdve.
A z iskolában csak egy tanterem volt. Maga az épület nádból és sárból
épült. A szűk helyen nemegyszer 150 gyermek is volt összezsúfolva.
A z iskolát természetesen az egyház és a hívek tartották fenn. Állam 
segélyt ehhez először csak 1873-ban kaptak. A leány- és fiúgyermeket
együtt tanították. A két nem elválasztása csak 1721-ben valósult meg, ami
kor megszervezték az első leánytanítói (Doceta) állást. Erre az állásra Sánta
Lászlót nevezték ki (1). A leányok számára az első iskolát a Hajós és Hajnal
utca sarkán 1735-ben építették egy tanteremmel (2).
A z első iskola hamarosan roskadozó állapotba került és újat építettek
1750-ben, a templom mellett, a nyugati oldalon, az ott lévő temető árkán
belül azon a telken, amelyen az iskolamester sertésólja és istállója volt.
M ivel az építést földesúri és királyi engedély nélkül végezték, a vármegye
a nemeseket 100 Ft-ra büntette, mely összeget a gyöngyösi katolikus egy
házhoz kellett befizetni. A földesúr meg azért panaszolta be őket, hogy az
ő telkére építettek. Ezért újabb 200 F t büntetést fizettek, s a megye elren
delte az iskola lerombolását, amelytől csak hosszabb huzavona után álltak el.
A z 1750-ben épült iskolához a kisebb növendékek számára 1763-ban
egy újabb tantermet, majd 1775-ben a tanító számára lakást építettek.
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E zt az iskolaépületet 1792-ben a ványai nemesek elfoglalták, és a nemeskommunitás közönséges házának használták. Udvarát a parókia telkéből
kibővítették. Ezek elfoglalására az adott okot, hogy a nemeseknek azon
helységháza, amely most a római katolikus plébánia, amelyet a Debre
cenben lakó Szőke László földesúrtól 100 imperiális tallélért bírtak a ke
zükben volt kontaktus szerint, többé nem volt használható, mert a földes
urak 1792-ben (báró Sági M ihály, Halasi Márton, báró Hunyadi János)
szabad tetszéséből az akkor alakulni kezdett római katolikus egyház ré
szére lefoglalták. íg y a nemesek nem lehetvén közgyűlésre ház nélkül, erre
a célra a fent említett iskolaépületet lefoglalták a református egyháztól.
Ezen iskola helyén 1789-ben egy új fiúiskolát építenek, s hozzá 1816-ban
a tanító számára magánlakást. A mostani nagyobb fiúiskola a piactéri jár
dával párhuzamosan 1839-ben épült, 1840-ben vették használatba és
hozzá az egyház a tanító számára 1883-ban lakást épít. A z első központi
leányiskolát a kat. templommal párhuzamosan 1735-ben építik, melyet
1771-ben felújítanak és a növendékek szaporodása miatt 1855-ben újjá
építik.
Második leánytanítónak Bottos Dánielt, harmadiknak pedig Bán L a 
jost nevezik ki. 1883-ban építik az Arany János utcai iskolát 2 tanterem
mel és tanítói lakással. Első tanítója Borza Lajos volt és még ma is Borzaféle iskolának hívják. M ár előbb 1763-ban második fiútanítónak Máté
Józsefet nevezték ki. 1861-ben történik meg a harmadik fiútanító kineve
zése T örő László, majd 1877-ben a negyedik fiútanító kinevezése Iván
András személyében.
Eddig a tanítóknak kötelességük volt a kántorkodás is. Ezen kötelessé
gük alól az egyház felmentette őket azáltal, hogy megszervezte a kántori
állást is. 1893-ban már az 5-ik fiúkat nevelő tanítót nevezik ki Pánczél
Lajos személyében. Ez évben felépítik a Kossuth utcai iskolát két tante
remmel és ugyanezen évben bízzák meg tanítással mint negyedik leányo
kat tanítót, Bán Lajost.
A meglévő iskolák a lakosság szaporodása miatt mind szűkebbé váltak
a lakosság gyermekei számára. Maga erejéből az egyház nem is tudta ezen
problémát megoldani. Ezért a Község 1903-ban 75 717 koronát adott
iskolaépítésre. Ebből az összegből és még saját hozzájárulással épült meg
újra a Kossuth utcai iskola, 1905-ben a központi leányiskola, és 1908-ban
a központi fiúiskola, melyek most is megvannak. Mindegyikhez tanítói
lakásokat is hozzáépítettek. 1905-ben a Hajós úti iskolát is átépítették két
tantermesre. A z állam 1898-tól kezdve a tanítók fizetéskiegészítésére té
rítést adott. íg y tudott az egyház 1907-től újabb 3 tanítói állást szervezni,
ezekre Káringetz Julianna, N agy Róza és Simon Julianna neveztetett ki.
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A katolikus egyház 1810-ben építette meg iskoláját vályogból, ami már
1830-ra olyan roskatag állapotba került, hogy a szülők félve az épület
összeomlásától, nem merték gyermekeiket az iskolába engedni. A plébános
fűhöz-fához fordult segítségért. Hivatkozott a nép szegénységére (lásd a
Historia Domust) mely szerint az iskolát újraépíteni csak külső segítséggel
lehet. A hívek természetben adakoztak, - fát, nádat és vályogot - Egerből
az érsektől valami pénzt is kaptak. íg y tudták felépíteni újra az iskolát,
de még mindig vályogból. A most is meglévő téglaépületet csak 1907-ben
tudták a kat. vallásalap segítségével felépíteni.
A z iskolák fenntartója és irányítója a múltban a különböző felekezetek
vezetői voltak. Hozzájuk tartoztak természetesen a tanítók kinevezései,
valamint a fegyelmi felelősségrevonás még a szakképzett tanítók eseté
ben is. (1800 után a tanítást már csak szakképzett tanítók végzik).
A z 1830-as évtől kezdve egymás után jelennek meg a rendeletek, ame
lyek a népoktatást szabályozzák. Így a helytartótanács 1846-ban 3968
szám alatt kiadott rendelete a fizetéseket határozza meg (az állam tehát
fizetéskiegészítést ad) az ugyanezen évben kiadott 2283-as számú rendelet
a magyar nyelv hivatalos használatát rendeli el „m ind a belső és külső tu
dományos és hivatalos foglalatosságokban, használván oktassák, és az ide
terjesztendő tudósításokat is honi nyelven szerkeszteni el ne mulasszák” .
Ezután már központi utasítás szerint történt a tanítás.
A község segítségével hamarosan átszervezik az eddig kétosztályos isko
lát négyosztályossá, az 1846-ban megjelent 25224 számú utasítás értelmé
ben pedig azok számára akik önhibájukon kívül 12 éves korukig nem tud
ták elvégezni iskoláikat, megszervezik az ún. vasárnapi iskolát.
A zsidó hitközség 1860-ban építi meg egy tantermes iskoláját tanítói
lakással. A ref. egyházból a templom építése után kivált elégedetlenkedők
az unitárius egyház megalapítása után 1909-ben építik meg iskolájukat
a Böjtös utcában 1 tanteremmel, mellé építik a tanítói lakást is.
A z egyházak, iskolák ápolásához való hozzáállását mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a vesztett szabadságharc után a Bach-korszak sötét
éveiben is nem csak fenntartották azokat, de amint láttuk, még fejlesztet
ték is. Bármennyire nehéz évek voltak is azok, hiszen semmi olyat nem
hagytak tanítani, de még megemlíteni sem volt szabad, amely a közel
múltra emlékeztetett, mégis a lelkes tanítói gárda ébren tudta tartani
a nemzeti öntudatot és éleszteni tudta a hazaszeretetet ezen szomorú
időszak alatt is.
D e magának az oktatásnak a színvonala nem süllyedt. Bizonyíték erre,
hogy 1852-ben a rektor a négy felsőbb osztályban 23, a helyettes az alsó
osztályban 132 gyermeket tanít. Ez azt jelenti, hogy Ványán abban az
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időben 1 -től 6 osztályig folyt az oktatás. A leánytanítók pedig az 1-4 osz
tályban 266 gyermeket oktattak.
A régi tanítók sorából a jelesebbek közül meg kell említeni Töm öry
M ihályt, aki a sötét Bach-korszak alatt maga állkörmösből és timsóból
készített tintával tanítja írni a gyermekeket, és oktatja őket szívvel-lélekkel minden jóra, nem csak a betűk és az olvasás megtanítására, de a haza
és az ember szeretetére és megbecsülésére is. A szigoráról ismert Makai
Zádor igazgató tanító, akinek emlékét őrzi a kultúrház előtti róla elneve
zett tér, nemcsak az alárendelt iskolák növendékeinek az oktatásáról
gondoskodott, de már az iskolát elhagyott iparos tanoncokat is és a fel
nőtteket is tanította nem csak általános műveltségre, de zenére, ének
lésre is.
A tanítók javadalmazásáról el kell mondani, hogy a legrégibb időktől
kezdve 1846-ig főleg természetbeni juttatásokból és némi készpénzből
állott. Egy 1786-i feljegyzés szerint a rektor fizetése a következő volt:
30 forint, 8 köblös föld, kongrua megváltásáért 8 forint, amelyért a má
sodtanítót is köteles volt élelmezni. A Didaktrum fél véka búza, fél véka
árpa, továbbá abcistáktól 24, kollektoroktól 50, deklinistáktól 60, konjugistáktól 100, grammatistáktól 120, syntaxistáktól 240 dénár.
Ez a feljegyzés egyben az iskola szintjét is mutatja, azt, hogy nyilván a
község nemesi igényeit kielégítendő az iskolában latin tanítás is folyt.
1792-ben pl. három syntaxistát, három grammatistát, tizenkét konjugistát, 10 komparatistát és 20 deklinistát tartott a rektor. A latin tanítása
1840-ben szűnt meg. A z 1792-es bejegyzés szerint minden párttól 4 kéve
nád, 17 font faggyú, 12 köböl búza is járt a rektornak, míg a preceptor,
tehát a másodtanító 15 forintot és 12 köböl búzát, valamint a rektor asz
talánál kosztot, évi háromszori publikálási és évi egyszeri kántálási be
vételt is kapott, sőt még két köblös föld használatát is.
A leánytanító bár kevesebbet kapott, de azért a didaktrumon felül.
1786-ban az eklézsia földjéből kapott 5 köblösét, és hozzá faggyút és ná
dat is.
A z 1867-es kiegyezés után az uralkodóval kibékült országban, így
Dévaványán is, a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan megindult a
század végére már elavult iskolaépületek felújítása. M ind a két egyház
újjáépíti iskoláit, táglából, és hozzájuk a tanítói lakásokat is.
Ezekhez az építkezésekhez a község és az állam is hozzájárul. íg y a ka
tolikus iskola építéséhez a katolikus vallás alapot 1902-1906 évre a refor
mátus iskola építéséhez pedig a község 1903-ban 75,717 forint és 15 fillért
adott. Ezzel a segítséggel épült meg a ma is meglévő központi iskola há
rom tanteremmel, s a Kossuth utcai iskola két tanteremmel.
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A z 1855-ben épített leányiskola helyére három tanteremmel, tanítói
lakással, nevelői szobával és egy üzlethelyiséggel épült újjá az iskola.
A tőkerészen pedig egytantermes iskolát építenek. A katolikus iskola
négy tanteremmel épül meg, s hozzá három tanítói lakást építenek.
A többi kisebb felekezet is megépíti a maga iskoláját. A z izraelita egy
ház már előbb, 1860-ban épít iskolát, egy tanteremmel és egy tanítói la
kással. A z unitárius egyház 1904-ben egy tantermet épít a Böjtös utcában.
A község 1880-ban a Bem utcában létesít gyermekmenhelyet, 1905-ben
a Kossuth utcában, 1907-ben pedig a Hajós utcában.
A szétszórt nagy határban lévő lakosok gyermekeinek oktatására már
az elmúlt század végén is nagy gondot fordítottak. Ezért a katolikus val
lásalap 1886-ban, az akkor Ványához tartozó Ecsegpusztán kéttantermes
iskolát épít tanítói lakással. Példáját az állam 1911-ben követi, s megépíti
a ködmönösi, sártói, fudéri, varsányháti és perjési iskolákat, majd a cserepesi, köleshalmi, kéthalmi, dosztai, bogárosi zsombokakoli, bürkösi,
kelemenzugi iskolákat is. A megépült iskolák tanítóinak a kinevezése és a
felügyelete azonban továbbra is az egyháznak kezében marad. Nehéz volt
az akkori tanítóság helyzete, mert olykor 80-100 gyermek tanítását
is el kellett vállalnia, s emiatt nemegyszer zúgolódtak is. Így pl. 1907-ben
a református egyház panasszal élt a debreceni Református Konventnél,
és újabb tanítói állás megszervezésére kért engedélyt. A konvent azzal a
határozattal utasította el a kérést, hogy igaz ugyan, egy tanító csak 80
gyermeket köteles oktatni, de egy felekezeti tanítónak nem ildomos pa
naszkodni azért, ha az egyház akár 120 gyermek oktatását is rábízza.
Legnehezebb volt a helyzet a katolikus iskolában, mert a századforduló
elején a szegényebb módú katolikus lakosság gyorsabban szaporodott,
több volt a gyermek, s a tanítónak aránytalanul sok gyermeket kellett ok
tatnia. A z egyház nem tudott megfelelő számú tantermet és tanítói állást
biztosítani ehhez.
A z 1910-re kialakult közoktatási helyzet a községben, ha ideálisnak
nem is volt mondható, de az új épületekben mégis eredményesebb volt.
M ind az iskolások, mind a tantestület tagjainak az egymás közötti meg
értését és együttműködését nagyon zavarta a vallási sovinizmus, amely
néha annyira fajult, hogy nemcsak egymás rendezvényeire nem mentek
el, de sokszor a magánéletben sem érintkeztek egymással. A különböző
vallású gyermekek pedig összetalálkozva a piactéren egymást sulykolták,
és nemegyszer nagy verekedést rendeztek a felnőttek megbotránkozására.
Tekintettel községünk mezőgazdasági jellegére, a század elején 1909ben, a közkívánságnak is engedve az állam szükségesnek tartotta egy
mezőgazdasági szakiskola felállítását Dévaványán. Itt a 6. osztályt el
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végzett fiatalok sajátították el a korszerű mezőgazdasági ismereteket.
A z iskolát a község által adományozott 20 holdnyi területen állították fel
a község délnyugati részén. A z intézetnek szaktanár igazgatója és három
fő szaktanítója volt. A z oktatást 7 osztályban tartották. A hallgatók a téli
hónapokban hetenként három fél napon át jártak oktatásra, nyáron pedig
a július, augusztus kivételével hetenként fél napra. Évenként változó volt
a hallgatóság száma, általában 300-700 között ingadozott. Ez az iskola
tehát Dévaványán igen népszerű volt. Itt a korszerű mezőgazdasági isme
reteken kívül az általános műveltséget emelő előadások is elhangzottak.
A z iparosifjúság oktatására szolgált elemi iskolai tanulmányaik be
fejezése után az iparos tanonciskola. Itt egyrészt szakmájuknak megfe
lelő oktatásban részesültek a tanulók, másrészt ők is általános műveltsé
güket emelő előadásokat is hallgattak. A szaktanárok részben az Ipartes
tület által kijelölt iparosokból, részben az elemi iskolai tanítókból kerül
tek ki. A z iskola felett a felügyeleti jogot a mindenkori Iparhatóság vé
gezte. E z ügyelt fel az évenként tartandó vizsgákra is. A jó előmenetelű
és szorgalmas tanulókat jutalomban részesítette.
A z elemi iskolák úgy a berendezés, mint felszerelés és taneszközök dol
gában a századforduló után nagymértékben megváltoztak. Kinőttek a
palatáblás korszakból. Régen ugyanis a gyermekek a betűvetést és számo
lást a palatáblákon, vagy ha az nem volt, a padokra krétával írták és úgy
tanulták meg.
Ebben az időben lócákon ültek, vagy egyszerű festetlen padokban.
Természetesen az oktatás is ezen a szinten volt. Fő eszköze nem a meg
értetés, hanem a testi fenyítés volt. A rossz viseletért vagy hanyag tanu
lásért hamar kijárt a pofon vagy a pálca. Régi feljegyzések szerint a fe
gyelmezés egyik régi eszköze volt az ún. „kurtamérges” , amely nem volt
más, mint egy kurta nyélre szegezett több osztatú szíjostor. E zt gyakran
csak meg kellett a tanítónak mutatni, és egyszerre halálos csend lett a te
remben.
N agy problémát jelentett régen a gyermekek iskolába járása is. Ismerve
községünk akkori helyzetét, jól tudjuk, hogy télen a szó szoros értelmé
ben a gyermekek beleragadtak a sárba. M ég magában a községben is
nagy volt a víz és sár. Hiszen járdákat csak az 1800-as években raktak le
először. A z iskolába járó gyermekek sokszor csak gólyalábakon tudtak
közlekedni. A kültelki és tanyasi gyermekek pedig a tizenkilencedik szá
zad végéig, amíg meg nem épültek a tanyasi iskolák, télen nem tudtak is
kolába járni. Hiszen még ezután is az óriási határban naponta 6 -7 kilo
métert kellett gyalogolniuk, hogy az iskolát megjárhassák.
A z 1914-ben kitört világháború még inkább megnehezítette az okta
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tást. Sok tanítónak katonai szolgálatra kellett bevonulni. Így az itthon
maradiakra, főleg a nőkre dupla munka hárult. Dicséretükre legyen
mondva, hogy feladataikat becsülettel látták el. A Tanácsköztársaság 133
napja alatt nem történt döntő változás. Bár voltak tanítók, akik megér
tették az idők szavát és igyekeztek a jó ügy szolgálatába állni, de a több
ség megmaradt régi felfogásában. Í gy aztán a Tanácsköztársaság bukása
után a haladó nézeteket valló tanítókat fegyelmileg vonták felelősségre, és
állásukból elbocsájtották. Ilyen sors érte Simó Jánost is. Soha többé nem
tartották nevelő munkára alkalmasnak.
A község lakosságának rohamos növekedése új tantermek létesítését
tette szükségessé. Ezért 1928-ban felépítették a Vass-telepi iskolát ta
nítói lakással együtt. M ajd a fiúiskola udvarán építettek két tantermet,
1939-ben pedig a Bem utcában új iskolaépületet létesítettek négy tan
teremmel. Ezek után a kat. egyház is 1935-ben a meglévők mellé rész
ben a régi tanítói lakás átalakítása révén két új tantermet létesített.
Ebben az időben általános elv volt a kétnemű fiatalság külön oktatása.
Bár az oktatás központi utasítás szerint történt, mégis a vallások által
fenntartott iskolákba bevitt vallási elfogultságok annyira elválasztották
egymástól az iskolákat, hogy a tanítók sokszor még a magánéletben se
nagyon érintkeztek egymással. Egy volt amiben egyetértettek: a soviniszta
magyarkodás ébren tartása, a környező népek iránti gyűlölet szítása. Bár
kötelező volt az általános oktatás, mégis mikor a tanulók az 5-ik osztályt
elérték, 80%-uk lemorzsolódott. Ennek oka nagyrészt a lakosság alacsony
életszínvonalában volt keresendő, amely a gyermektől korán megkívánta,
hogy kenyérkeresők legyenek. A lemorzsolódás másik oka, a szülők kö
zömbösségében keresendő, amely nem tartotta szükségesnek a tovább
tanulást, megelégedett azzal, ha a gyermek megtanult írni, olvasni. Arra
nem is gondolhattak, hogy gyermeküket magasabb iskolába küldjék, hi
szen erre tehetségük sem volt.
Ezeknek az áldatlan viszonyoknak megváltozását, feudál-kapitalista
rendszerben nem is lehetett várni. A z állam beállítottsága, anyagi, kor
mányzati és társadalmi viszonyai nem tették lehetővé. Erre csak akkor ke
rülhetett sor, amikor 1945-ben a felszabadulással együtt megváltoztak
országunk politikai és társadalmi viszonyai.
A tanerők létszáma a katolikus iskolában fennállása óta a következő
képpen változott;
1798 1 tanerő
1860 1 tanerő, 1 kántor-tanító
1905 4 tanerő, 1 kántor-tanító
1927 8 tanerő
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A református iskolák tanerőinek a létszáma a következőképpen változott:
1735-ig 1 tanerő
1763-ig 2 tanerő
18 55-ig 3 tanerő
1861-ig 4 tanerő
1877-ig 5 tanerő
1886-ig 6 tanerő
1893-ig 7 tanerő
1903-ig 9 tanerő
1905-ig 10 tanerő
1908-ig 13 tanerő
1928-ig 15 tanerő
1945-ig 21 tanerő
Ezek a létszámok az iskolák államosításáig meg is maradtak.
A mai iskoláktól eltérően jellemző volt mindegyikre a túlzsúfoltság, ez
minden osztályra vonatkozott.
Néhai T óth Bagi Józsefné a „K iváló Pedagógus” címmel kitüntetett,
és Dévaványán 50 évig működő tanítónő elmondta, hogy a ref. iskolában
a tanítás 13 tanteremben folyt. A z 1.-2. osztályokat összevonva tanították
egy osztályban, de külön a lányokat és külön a fiúkat. M ég csak nem is
gondoltak arra, hogy a különböző neműek összeültetésével, ha zsúfoltab
ban is, de fele tanteremmel tudták volna megoldani a tanítás problémá
ját. A z összevont osztályoknak megvolt az értelme, mert ún. tanulópá
rokat szerveztek meg, azaz egy első és egy második osztályos gyermek
jelentett egy tanulópárt, s így az idősebb tanulótárs segítségével, a taní
tók nagyobb eredményt tudtak elérni. A z osztályok létszáma általában
90 fő volt. A tanító által vezetett gyakorlásra jóformán semmi idő sem
jutott. A felsőbb osztályokban a tanulásból való kimaradás miatt már ke
vesebb volt az osztálylétszám, hiszen a hatodik osztályt évente alig 30
gyermek végezte el, abból a 200-250 fő tanulóból amely annak idején az
első osztályba beiratkozott.
A közoktatás fejlődése 1945 után
A z alsófokú oktatásban évszázadok alatt nem volt olyan ugrásszerű
fejlődés, mint amilyen 1945 után, a felszabadulás után bekövetkezett.
1948-ban, a fordulat évében a proletárdiktatúra állama létrehozta az egy
séges állami oktatási rendszert. Államosították a különböző felekezeti is
kolákat, kiépült a 8 osztályos általános iskolai rendszer.
A z állami általános iskola keretében 1948 szeptemberében egy igaz
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gatás alá kerültek az összes belterületi és külterületi iskolák is. Belterüle
ten 10 épületben 25 tanteremmel rendelkezett az általános iskola, kül
területeken pedig Kéthalmon, Varsányháton, Perjésen, Fudérban és Sár
tón volt tanyai iskolai oktatás.
A tanerők létszáma 1948-ban a belterületi iskoláknak 28 fő volt, ebből
tanári képesítésű volt 2 nevelő, tanítói végzettséggel rendelkezett 26
pedagógus. A z államosítás idején az iskolák igazgatója N agy Béla volt.
1948-ban 22 tanulócsoporttal indult be községünkben az oktatás, 1533
tanulóval. A dévaványai Állami Általános Iskola 1950. szeptember 1-vel
két igazgatásra vált szét: 1. és 2. számú Általános Iskolává. Így van ez ma is.
A közoktatás fejlődésére beszédes számadatként álljék rendelkezésre az
alábbi kimutatás:
T antermek
T anulók
T anuló- Nevelők
Tanulócsop.
csop.
22
28
26
69
1948
1533
1908
42
1961
37
45
57
30
1975
45
1350
45
67
Ezek a számadatok mindennél fényesebben bizonyítják, hogy a szo
cialista társadalmunk milyen fontosnak tartotta az elmúlt 30 év alatt az
ifjúság oktatásának és nevelésének fejlesztését.
Szakképzettség tekintetében is nagy előrehaladás mutatkozik. Am íg
1948-ban csak két tanári oklevéllel bíró oktató működött, addig ma negy
ven diplomás tanár működik a községben.
A közoktatás fejlődéséhez szorosan hozzátartozik az oktatáson kívüli,
de az oktatást elősegítő intézmények fejlődése is. M a 8 napközis csoport
működik Dévaványán. A tanulószobai csoportok száma 4. A z ifjúsági
könyvtár köteteinek száma 5000 darab felett van.
A közoktatás fejlődésének utóbbi 30 éve alatt fontos szakasza volt az,
amikor 1963-71. között itt középiskolai gimnáziumi oktatás folyt nappali
tagozaton. Ezen középiskolai oktatás 8 éve alatt községünkben 146 ta
nuló tett érettségi vizsgát. Ezzel egyidőben az ide kihelyezett orosházi
Mezőgazdasági Technikum keretén belül 11o hallgató nyert bizonyít
ványt.
A felszabadulás óta eltelt 30 év alatt kialakult községünkben a szerve
zett felnőttoktatás is. Ez különösen 1959 után vált lendületessé. A z azóta
eltelt 16 év alatt közel 1000 felnőtt járt iskolába, képezte magát tovább és
szerezte meg az általános 8 osztályról a bizonyítványt. Ezen iskola mű
ködéséhez úgy a pártszervezet, mint a tanács és az érdekelt vállalatok
minden segítséget megadtak.
231

1970 után az iskolák kezelése a Községi Tanács kezelésébe került. Ez
időtől számíthatjuk igazán az iskolák fejlődését. A helyi tanácsi irányítás
öt éve alatt nagy összegeket fordítottak az iskolák és óvodák felújítására
és felszerelésük korszerűsítésére. Folyóvízzel, központi fűtéssel látták el
a Bem utcai iskolát, valamint az Előrehaladás úti és Kossuth úti óvodákat.
1970-ben közel 700000 forintos költséggel új politechnikai műhely
épült a 2. számú általános iskola udvarán. 1970 és 75 között mind a két
központi iskola épületét, valamint a Hajós és Bem utcai iskolák épületeit
felújították. A z elbontott sártói tanyasi iskola anyagából új háromtan
termes iskolát épített a tanács a Vass-telepi iskola mellé, azzal összekap
csolva. Egyben a régi iskola épületét is felújították. A z új tantermek melegpadlósak, parkettásak, fényarmatúrás világítás van bennük és nem hi
ányzik belőlük a folyóvíz sem.
1972-ben 200000 forintos költséggel kijavították és átalakították a
Kossuth utcai óvoda három termét. A z így felújított községi óvodák ma
már a községben lévő gyermekek kb 65% -át tudják gondozni. 1975-ben
306, 1976-ban pedig az összes iskolába menő, felvételre jelentkező gyer
meket felvették az óvodákba. A gondozást 14 képesítéssel rendelkező
óvónő látja el. A segítséget egy egész és három félműszakos gondozónő
adja hozzá. A technikai feladatokat 8 dajka látja el. A z óvodák fejlődése
évről évre növekszik. K ülső képük, udvari elrendezésük szépül, fejlődik.
Gazdaságaink egységei igen nagy segítséget adnak évről évre az óvodák
fejlesztésére. Erre jellemző példaként érdemes megemlíteni, hogy 1975ben a Bem utcai óvoda felújítására 200 ezer forint hozzájárulást adtak,
megtoldva még társadalmi munkával is. A felszabadulás 30 éve alatt úgy
az óvodai, mint az iskolai oktatás sokat fejlődött. Óvodáinkban a munka
az 1971-ben bevezetett új nevelési program szerint történik. - A z iskolás
gyermekek oktatásában egyre nagyobb szerep jut az újonnan beszerzett
újszerű ismerethordozóknak; magnó, rádió, televízió, diavetítő stb. al
kalmazásának. Ezen a téren 1972-75 között ugrásszerű változás történt,
amikor is a helyi beruházás terhére, mint központi segítséggel kb. 450 ezer
forint értékben kaptak iskoláink alapvető szemléltetőeszközöket. A z így
bevezetett segédeszközök, különösen a kémia és biológiai oktatásában
hoztak lényeges változást.
A tankötelezettségi törvény végrehajtása a régi és az új rendszerben
óriási különbséget mutat. M int már említettük, régen az 5. osztály után a
tanulók 90%-a lemorzsolódott, addig ma a kötelező 8 osztályt 90-95%-a
elvégzi.
N agy súlyt helyeznek iskoláink a továbbtanulni szándékozók beisko
lázására, illetve a magasabb iskolai felvételek előkészítésére. A múltban
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az elemi iskolát végzett gyerekek alig 4-5%-ának volt lehetősége a to
vábbtanulásra, - ma minden tehetséges gyermek előtt nyitva állnak a ma
gasabb képzést nyújtó iskolák kapui.
Községünk iskoláiban igen jó hatásfokkal végezték és végzik nevelőink
a tanulók oktatását, nevelését. Keresik az új nevelési módszereket és
részt vesznek az országos pedagógiai kísérletekben is. A z oktatómunka
jó eredményeit fémjelzik azok az eredmények is, amelyeket tanulóink a
különböző szintű, szaktárgyi tanulmányi versenyeken elértek. Így 197075. között országos első és hetedik helyezést orosz nyelvből, 1975 ta
vaszán a nyolcadik osztályos tanulóink a járási szaktárgyi tanulmányi ver
senyeken 8 első hely közül négyet szereztek meg, 12 község versenyzői
közül.
Üjfajta nevelési módszerekkel igyekeznek kialakítani a fejlődő gyer
mek világnézetét és felszítani bennük kötelességérzetüket, a maguk és
családjuk, a nagy közösség és nemzetük iránt. Oktatják őket az igazi szo
cialista hazafiságra, a proletár nemzetköziségre, testkultúrára, ízlésük
esztétikus formálására és a helyes munkamorálra.
A 30-as évforduló után elmondhatjuk, hogy felszabadulásunkkal köz
ségünk közoktatásának fejlődése meredeken ívelt felfelé. N agy gondunk,
hogy a község 45 tantermének nagy része elavult, hiszen már eredetiben
sem iskolának épült, hanem más rendeltetésű épületek átalakítása után vált
tanteremmé. Így természetesen nem is felelnek meg céljuknak.
Községünk 700 éves múltja megtanított bennünket arra, hogy őseink
milyen igyekezettel karolták fel az iskola ügyét. Ez nagy örökség. D e új
iskola építésére nemcsak rohanó világunk újabb és újabb követelményei,
de az a körülmények is sarkallnak, hogy ebben a négy járásban ma is D éva
ványán születik a legtöbb gyermek. Itt a gyökeres megoldást csak egy
olyan új iskolaépület létesítése oldhatná meg, amely minden tekintetben
megfelelne a mai iskolai oktatás követelményeinek. És feltétlen szükséges
volna egy korszerű tornacsarnok építése, amelynek létrehozását kormá
nyunk legújabban kiadott testnevelési politikája is szorgalmazza.
Csak ezen tervek teljesülése után mondhatjuk el nyugodt lélekkel,
hogy községünkben minden lehetőség megadatott gyermekeink számára,
hogy úgy testben mint lélekben az ország többi gyermekeihez hasonlóan
képezhessék magukat. A z eltelt harminc év iskolavezetésének nehéz
munkáját a következő igazgatók irányították. I. sz. iskolánál: 1945-1950ig N agy Béla, 1950-1951-ig Tókos András, 1952-1953-ig Oláh Pál,
1953-1957-ig Hajdú Gyula, 1958-tól a mai napig is Perlaki Béla. A II. sz.
iskolánál: 1950-1953-ig Juhász Anna, 1953-1968-ig Oláh Pál, 1969- 1975ig Manyák Lajos, 1975-től a mai napig is T óth István.
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K U L T U R Á L I S É L E T T E G N A P ÉS MA
Am int a régmúlt fejezeteiben láttuk, Ványa mintegy sziget a mocsár,
a vízerek, a Körösök és Berettyó szögletében a bozóttal telt gyér erdőkkel
körülvéve terült el. A hely adottságainak megfelelően lakóinak foglalko
zása a mezőgazdasági termelés, a halászás és a vadászás volt. Ez a foglal
kozás, bár megerőltető és egész embert kíván, de örökös egyenletességé
vel, gépies mozdulataival és egyhangúságával leginkább az emberek testi
erejét vette igénybe. Pedig az emberi szervezet a maga csodálatos össze
tételével változatosságot kíván mind a testi, mind a szellemiek terén egy
aránt.
A földműveléssel foglalkozó ember egész napi munkája után kifáradt
testének kívánságára hamar nyugovóra tért. D e az ilyen embernek csak
a teste fáradt, hiszen egész nap csak az volt igénybe véve, miközben szel
leme elfoglaltság nélkül pihent. Lelkivilága, képzelőereje érintetlen, csapong ébren és álmában egyaránt. Í gy pótolja a napközben munkátlan
lélek az elfoglalatlanságot, így egyenlíti ki testi munka után ébren vagy
alva azt a szellemi munkaszükséget, amely napközben a nehéz munka
során nem sikerült.
Ez a szellemi munka utáni vágy hozta létre a testi munka után vagy
munkaszüneti napokon a szellemet foglalkoztató szórakozásokat, amelyek
azonban nagyon sok esetben, még ilyenkor is, könnyebb munkák elvég
zésével voltak összekapcsolva. Ezek már a kulturálódást jelentő ősi szóra
kozások. Előbb csak a családokban, majd a szomszédokkal karöltve, ké
sőbb pedig a faluközösség nagyobb részvételével együtt zajlottak le. íg y
alakultak ki a kukoricafosztó esték, a kenderkócból, gyapjúból történő
fonások a fonóban, házi szövések stb.
D e közben nemcsak a kezük járt, hanem az ott megjelenő öregek me
sélni kezdtek. Megemlékeztek a magyarság régi sorsfordulóiról, a hősi
csatákról, és miről másról is beszéltek volna, mint az emberiség örökké
elmaradhatatlan témájáról, az egymástól elválasztott, de mégis nagy küz
delmek után az egymásra találó szerelmesek boldogulásáról. Dicsérete ez
tehát a kitartásnak, hűségnek és a becsülettel elvégzett munkának. Talán
mindenki lelkében égett a vágy, hogy a sajátos megkötött helyzetből,
nehéz sorsából kikerüljön egy szebb és gondtalanabb világba, ahol nem
kell örökké dolgozni, este agyonhajszoltan, fáradtan zuhanni az ágyba.
Persze, közben akadtak, akik rájöttek arra, hogy a bőven termő nád kis
darabja, ha belefújnak, hangot ad. Í gy alakultak ki a nádsípok. Ezen az
tán elfújták a maguk által költött versekre a maguk szerkesztette egy
szerű dallamokat. A nádsípnak ma is megvan a vidékünkön a hagyomá
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nya. Kádár Feri bácsi, közel a 90 évhez, még ma is igen sok szép me
lódiát elfúj rajta. (A M agyar Népköztársaság Érdemes művésze).
Persze amint megszólaltak a sípok, a fiatalok egy része abbahagyva a
munkát, kiperdült a szabad térre, ahol a maguk által kitalált tánclépéseket
gyakorolták, formálták, s idők folyamán ezen ősi mozdulatokból alakul
tak ki aztán a már hozzáértőbbek közreműködésével a népi táncmozdula
tok. A mai táncok koreográfiái nem mások, mint az így kialakult táncok
ban a mozdulatoknak egymás után való sorrendjének az előírása.
A nádsíp mellett jelent meg a furulya, majd a deszkákon kifeszített kéthárom húr, amelyet egyszerűen körömmel vagy tollal pengettek. Így ala
kították ki a tánchoz vagy az énekhez szükséges egyszerű melódiákat.
Ezután már hamar megjelent a citera, mely már színesebb dallamok létre
hozására is alkalmas volt. Ez a hangszer széltében-hosszában annyira el
terjedt, hogy ezelőtt száz évvel Ványán talán egyetlen házból sem hiány
zott. Persze, nemcsak citeráztak, de énekeltek is. A z ősi dallamok a nép
ajkán születtek, formálódtak, csiszolódtak. A szöveget is egy-egy hely
beli ügyesebb mesélő, éneklő találta ki.
A zene, a tánc, az ének egymástól elválaszthatatlan egység. Egybefo
nódva adnak csak egészet. Ez a harmónia testi, lelki egybeolvadást jelent.
M ind a táncban, mind az énekben a közben megjelenő mozdulatok nem
feleslegesek, kölcsönösen kiegészítik egymást. A tánc minden mozdulatá
nak beszédet, éneket kiegészítő, kifejező jelentősége van. Akik táncol
nak, énekelnek és zenélnek, az esetek többségében elfelejtik a körülöttük
zajló világot, s időtlen helyre, környezetükből kiemelkedve, felszabadul
tan egy más világba kerülnek. A z összes táncok lényege ugyanaz, csak a
mozdulatok sorrendisége más. Persze, minden táncnak és éneknek meg
vannak a maga díszítő elemei, s éppen a díszítő elemek azok, amelyek a
különböző táncokat egymástól megkülönböztetik. Így formálódott és
alakult az a népi tánc is Ványán, amelyet aztán a mai koreográfia „ványai
csárdás” néven tart számon.
Ezeket a világi szórakozásokat egészen természetesen a kornak meg
felelően át- és átszőtték a vallás által előírt ünnepek szokásai. Ííg y kará
csony előtt a pásztorjátékok, a három királyok, húsvétkor a locsolások, a
passiójátékok, aratáskor, szüretkor pedig a termésnek örülő, a termést
megáldó ünnepségek szokásai. A z egyház hatalmi pozícióinak a biztosí
tására igyekezett az élet minden megnyilvánulásánál részt venni. M agya
rán szólva, igyekezett a népet a kezében tartani. D e nem minden pap volt
ilyen, nem mindegyik csak az egyházat nézte, nagyon sok nem feledkezett
meg arról, hogy ő is ebből a rétegből került ki, és hű maradt osztályához

235

mint pap is, a kisemmizett nincstelenekkel tartott, s fordult szembe az
uralkodó osztállyal.
A ványai papok sorában az egyik kiemelkedő Ambrus volt. A krakkói
egyetemen végezte tanulmányait, és babérkoszorús kitüntetéssel (dokto
rátusnak felelt meg) távozott onnan. A z akkor igen tekintélyes mezővá
rosi rangon lévő Ványán, mint ezt később az események is bizonyítják,
olyan viszonyokat teremtett, amely biztosan kiemelkedett a környező
helységek közül. Talán ez az általa ekkor adott műveltségi alap vetette
meg a község mind anyagi, mind szellemi erejét ahhoz, hogy a később be
következett török megszállásból is, ha romokban és pusztulva is, de fenn
maradt, és élve került ki.
Am brus biztosan nemcsak a betűvetésre igyekezett környezetét meg
tanítani, és a vallásos énekek gyakorlásával a misztériumot árasztó
színjátékok betanításával mintegy vallásos kábulatban tartani a népet,
hanem biztosan megtárgyalta híveivel a Mátyás király utáni romlását az
országnak. Nemcsak észrevette, de el is ítélte a nép sanyargatását és a
főurak önkényeskedését. Ezeknek a közös, mai szóval élve népi gyűlések
nek az eredménye volt az, amikor hírét vették Dózsa G yörgy felkelésének,
M árki Sándor krónikája szerint a Tem esvár felé vonuló Dózsa seregéhez
Am brus 300 ványaival csatlakozott. Ekkor kelt tehát ki az a mag, amelyet
a művelt, a nép tanítását és nevelését vállaló Am brus elvetett. A hadba
vonulók tette élénken bizonyítja a tanulással megértett, majd vallott esz
mék erejét, amely hősökké teszi az embereket, mert csak az eszmék tu
dásával felvértezett hittel lehet egy közös célt elérni és azért ha kell, életet
is áldozni.
A Dózsa háborújának elbukása után bekövetkező elnyomás éveiről
nem találunk Ványára vonatkozó feljegyzéseket. D e a nyomában jött
nagy nemzeti katasztrófa, Mohács híre is még évtizedekig itt csak hír ma
radt. A ványaiak az országba betört törököt csak hallásból ismerték.
Ványa egy darabig János király országához tartozott és csak Gyulának
1566-ban történt elfoglalása körüli időben került török kézre.
A z természetes, hogy a török idők alatt kulturális fejlődésről, amikor a
mindennapos probléma az élet megtartása volt, nem beszélhettünk. D e
van két régi magyar költő, aki Ványáról nevezte magát, ami legalább anynyit jelent, hogy itt született, ha később el is került szülőfalujából.
A z egyik Ványai János, akinek rövid üdvözlő verse maradt fenn az első
magyar Erasmus-fordításhoz csatolva. A fordító, Salánki G yörgy, L eidenben adta ki művét 1627-ben. Ványai János verse így hangzik mai át
írásban :
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A z bölcsesség hasznát,
Imádság jutalmát
E z könyv bőven megmondja.
A z Krisztus zászlóját
A z igaz hit útját
Csaknem ujjal mutatja.
Boldog minden tehát
Ha ki reguláját
Ennek megolvashatja.
A másik költő Ványai Illés, ugyanebben az időben élt, református
lelkipásztor volt. Életéről szinte alig tudunk valami biztosat, a fennmaradt
emlékek szerint azonban nemcsak lelkipásztorkodott, de írogatott is. A ref.
egyház megalakulása magával hozta a megújhodás, a reneszánsz világát.
Prédikátorai igyekeztek híveiket megtanítani írni, olvasni, hiszen csak
így kívánhatták meg tőlük a mindennapi bibliaolvasást. A korabeli fel
jegyzésekből tudjuk azt is hogy Ványának előbb volt rektora, tanítója
mint papja. Később meg amikor állandó lelkésze lett a községnek, annak
elemi feladata volt a gyermekek és hívek oktatása is.
A fent említett Illés költeményeiből csak egy maradt fenn, amely
Kassán jelent meg 1625-ben a Szenci Molnár Albert által szerkesztett
Consecratio templi novi alkalmi kiadványban, amely a bekecsi templom
felszentelése alkalmából készült. Ez a könyv jelentős irodalmi dokumen
tum és minden irodalommal foglalkozó könyv megemlíti. Tehát, hogy
ott Illésnek verse jelenhetett meg, az igen jelentős és Ványa számára kul
túrtörténeti értékű esemény volt. Ezen vers szövegét, melyet az előbbi
gyakorlatnak megfelelően modern átírásban közlünk, épp úgy, mint
Ványai Jánosét, a Régi Magyar Költők Tára c. kiadvány X V II. századi
sorozatának 8. kötetéből vettük (Bp. 1976.):
Nem tudsz-é barátom Uradnál hízelkedni,
Szájaize szerint sokaknak beszélni,
Tétovázó szóddal
M int égett korommal
Fejért feketiteni?
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Nem lehetsz udvarnál senkinek jó barátja,
Alexander reád bátor fegyverét adja
Vagy a bölcs Salamon
Együtt veled szóljon
S nyelvét szájadban hagyja.
H izelkedni hogyha senkinek nem tanultál
Irigy és kevély vagy, mondják, felfuvalkodtál,
Mert magadhoz képest
Akármely érdemest
Nem becsülsz, s megutáltál.
Valószínűleg feltehetjük, hogy a lelkészkedő Ványai Illésnek több köl
teménye is volt. Sajnos azonban ránk ezen az egyetlenen kívül több nem
maradt. D e ezek is tanúbizonyságai annak, hogy a ványai lelkészek nem
csak koruknak megfelelő műveltséggel rendelkeztek, hanem azt meg is
haladták. És nyilvánvalóan nem elégedtek meg csak a lelki életre vonat
kozó oktatással az igehirdetések kereteiben, hanem érezték a lelki szük
ségletét annak is, hogy nyelvüket műveljék és irodalmi tevékenységet
fejtsenek ki, akárha kezdetleges fokon is. De nemcsak a vallási kulturált
ságot terjesztették, de a maguk műveltségének tárházából bőven juttattak
a híveknek is.
Pap Károly 1954-ben egy fél évszázad óta ismert költeményről a
„Ványai Juhbehajtásról” ad hírt. E költemény kiadását nagy vita kö
vette a szerzőség megállapítása miatt. Ő és többen mások is Arany Já
nosnak tulajdonítja, aki 17 éves korában egy évet a szomszédos K isúj
szálláson töltött. Feltételezésük szerint hírből hallhatott a szomszédos
Ványán történt eseményekről s így írt azokról. Sokan kételkedtek Arany
szerzőségében, így Vojnovich Géza is, aki szerint eltekintve attól, hogy
Arany sohasem volt Ványán, így nem rendelkezhetett olyan helyi isme
retekkel, mint amilyenek a versben szerepelnek, másrészt Arany túl fiatal
volt még akkor, hogy egy község vezetőségéről olyan mélyenszántó, őszinte
véleményt írhatott volna, mint amilyen a költeményben szerepel.
Községünk lakója és szülötte D r. Bereczky Imre ny. tanár az Iroda
lomtörténeti Közlemények 1962. 5. számában hosszú tanulmányt írt a
költeményről, és megállapította, hogy annak szerzője csak ványai lakos le
hetett. Bebizonyítja, hogy ez csak az akkor élt és állásából elbocsájtott
jegyző, Szabó István lehetett, aki 28 éven át volt a község szolgálatában,
s aki nyilván jól ismerte a helyi viszonyokat, a községi tanács hibáit ah
hoz, hogy egy kis ügyeskedéssel le is tudja őket írni. Állásából kitéve volt
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is ideje bőven rá. Ahogyan Dr. Bereczky idézi a költeményt: „ A z egész
juhbehajtást eldúdoltam, mert addig mást nem tudtam csinálni” .
A régi történetből a mai ványaiak emlékében már csak a szállóige ma
radt, hogy „Isznak, mint ványaiak a gödényre” . Í me a költemény.
1 Híres volt a hajdan korban
a kunsági nagy ártány,
szinte ezzel állt egy sorban,
a csökmői nagy sárkány,
melyet, mint a pisztolyokat,
tokjában akként tartogat,
Csökmő régen titokban.
2 De a ványai juhbehajtás
alább egyiknél sem áll,
sőt mint három kaland egymás
karját fogva által szállt
jövőn, jelenen, múltakon
Ördögpillangó szárnyakon
a hirnév csarnokába.
3 Mighát én most e hőstettnek
velejét eldudolom
úgy hiszem akik szeretnek,
végighallgatják dalom.
Legalább, ha más órában
rá nem érnek, a budában
lesz, mit olvasgatniok.
4 M int egyszer a debreceni
béka a kocsonyából
vagypedig a mesebeli
pap hajdan a varsából
Akként pislog Déva- Ványa
mocsárja és ingoványa
közül fe l a nagy égre.
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5 Hajdan benne kontyos Tarok
sokszor dévánkozának,
azért hívják a magyarok
M a is Déva- Ványának,
neve tehát nagyon régi
nem mint sok Kárpát vidéki
Iczky, viczky magyarnak.
6 Most magyarul dévánkoznak
Ványa törvény házánál
és ha ma egy törvényt hoznak
fé l napig se vigeáll.
így van a magyar hazában
minden féle ( Sedriában)
minden országgyűlésen.
7 Sokáig tartott volt a tor
este a faluháznál
csúszott a jó gyomai bor
tele volt tyúkkal sok tál
melyeket a kisbirákok
ezer szitok, s asszonyátok
között szedtek rakásra.
8 Ezért a biró sokáig
elnyújtotta bocskorát
s körülbelül nyolc óráig
aludta a mámorát.
Még most sem nyitná csipását
ha mezőcsősz az alvását
meg nem háboritaná.
9 Miska csősz kutya lötyögve
betoppan a szobába,
s igy üdvözli röhögve
biráját hamarjában :
Isten jó nap biró bátya !
veszettadtátt hát nem látja
hasára sütött a nap?
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10 K ét öklével kitörüli
biró uram a szemét
hákog, torkát köszörüli
lapos pillantatot vét
a csőszre és a kancsóra
rákiált az anyukra :
hozzad már a meleg bort.
1 1 A meleg bor jó előre
patka szélén pezsgett már
szine sámpány, ize lőre
félig hányva borssal bár
ebből hatalmas kortyokat
biró uram lekortyogtat
mámor üzése végett.
12 Mikor már újra kurázsit
ivott volna magának
előbb egy hatalmast ásit,
a macskák elfutónak.
Megijedvén nagy torkától
kérdezi csősz sógorától
milyen járatban jött hozzá
13 Sógor uram igy kezdi rá
Miska csősz a beszédet
temérdek juh elboritá
szinte az egész rétet.
Tüt sem tudnák leejteni
úgy teli van az itteni
egész rétség birkával.
14 Turkeviek úgy gondolom
szép fehérek mint a hó
bezzeg lenne lakodalom
rajta hé, koma biró!
ha be lehetne hajtani
és nem hagynánk kiváltani
egy-egy forinton alul.

75 Itt a csősz - a biró fejét
fő zé nagy szép gondolat
tudós képpel néz szerteszét
makog a ködmön alatt,
körmét rágja, fülét vájja
végre ő is kitalálja
mit elmondott már a csősz.
16 Nem úgy koma, a kend paraszt
esze azt fe l nem éri,
tanítsa kend csak a kuvaszt
amely kendet kiséri.
esze csak a bírónak van
ő ért, ítél másnál jobban
azért nagyobb a füle.
iy Hogy kendtek mind sült bolondok
az kendtek szerencséje
hanem amit én most mondok
az a dolog bibéje:
Be fogjuk őket hajtani
nem engedjük kiváltani
egy-egy forinton alól.
18 A zza l a helység házához
szokás szerint felsétál,
és a falu zsidajához
pálinkáért perseqál
meghagyja a kisbirónak
hogy hozza el a zsidónak
Gugyiját mind egy cseppig.
19 Mert úgy mond ma gyűlés lészen
nagy dolgok tractáltatnak,
s úgy nem fog múlni az észen
ha eleget ihatnak,
hangos torok és nagy lárma
nélkül gyűlés úgyis már ma
csak a halak közt esik.
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20 Volt is elég papramorgó
Izsák zsidó boltjában
pártot ütne száz kóborgó
kostának a gyomrában.
Átadja a kisbirónak
hogy a congregátionak
lelket öntsön torkába
21 A zza l: hat meg nyolc: harmincegy
Bölcsen felkálkulája,
A számadás majd vigan megy,
Senki nem kritizálja

22 És midőn már asztalon van
A keresztelt törkő szesz
Lót-fut az ármás legottan
Tiz órakor gyűlés lesz
Akinek csak nagy a szája
M ind elmenjenek hozzája
Azok szólnak igazán.
23 Már a nagyfejűek gyűlnek
A korsókat megkezdik
A jövő harchoz készülnek
A kortyokat eresztik.
Bár ki, mint mer allegálni
Ök fognak contradicálni
Meghatározott szándékuk.
24 Mert csak úgy lesznek okosok
Ha civakodni fognak,
Nem pedig mint az inasok
Mások után cammognak.
Hogy azt beszéli sok bohó
Piros a vér, fehér a hó,
Nem hiszik ők csak puffra.
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25 Különböző véleménye
És célja mindeniknek
Különböző érzeménye
De gonosz mindegyiknek
Mindenki önhasznát lesi,
Bár a hon javát keresi
Stentori orditása.
26 A kupak is egy a Corpusban
A padokon pipázik,
Mindenki otthon a jusban
Csak diploma hibázik.
............................... ülhetnek
E bocskoros testületnek
Csak csizma tisztitói.
27 Kiváltképpen az uzusnak
Nálok tudománya nagy,
Amely fontjából a húsnak
Tizenhat latot kihagy.
És ez igy megyen rendesen
Hogy a mészáros élhessen
A mellette a biró is.
28 A tolvajt büntetni nálok,
Rég kiment a divatból,
Hogy ha bűnöst megcitálok,
A tanács engem piszkol.
A b invizis idegennek
K ell lenni istentelennek,
A honi mind ártatlan.
29 A szegényebb fé l per után
Secundum usum nem nyér,
Gazember a név azután
Ha szűkön megy a kenyér.
Úgy erős a végrendelet.
Ha a joggal biró felet
Egészen kirekeszti.
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30 Hát a köztár és a közkincs
Dolga mely jó lábon áll?
Mert ahol egy kan poltra sincs
Török ágyu sem talál.
Azért a félvékás zsebek
Hogy a közjót őrző ebek:
Osztozzanak a konczon.
31 E z a kupak ez a község
Összegyüle végtére
Recsegett a fenyőfaszék
Hullott a fa l fehére,
Mert voltak sok faldörzsölők,
Akik azt sem tudták, hogy ők
M i ellen kurjogatnak.
32 Végre a biró felállott,
Pápaszemét feltette,
A z egymás hátára mászott
Népet csendre intette.
De nem akart hallgatni a
Kemencén a galéria,
Ököllel contradicált.
33 Félórai szedte-vette
Után lőn egy kevés csend,
És az elnök igy kezdette
E l beszédét, mint a rend
Félig meddig helyre állott,
A por vastagon rá szállott
A birákok bajszára.
34 A z érdemes közönséget
Össze azért gyűjtöttük,
Mivel, hogy pedig evégett
Most a gyűlést hirdettük.
Ámbár egy szerencsés fátom
Fenyeget minket, mert látom
Mely is annál fogva e z :
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35 Miska a határnak csősze,
M a házamba ügetett,
Lihegni is alig tudott
Szegény úgy megsietett.
Ekkor félbe szakasztottak
Néhányan, kik kiáltották:
Nem hagyjuk mindhalálig.
36 Halljuk ! Halljuk ! Hát osztéglan
Miska elő azt adta,
Hogy a rét elborítva van
Juhval, ő sem tagadja,
Ámbár tessék inquirálni
A z t fogja ő fateálni
Letett hite után is.
37 De hogy tehát el ne térjünk
A dologtól másfelé,
A sok szóban véget érjünk
Csak könyököljünk belé,
Tanácskozzunk józan fővel
Hogy azt ne mondják idővel
Bolond volt a hajdankor.
38 Hogy ha pedig a juhokat
Most be tudnák hajtani,
M ajd nem engednők azokat
Olcsóért kiváltani,
Dixi, buksi, szóljon már más
Van kisbiró, hetes, ármás
Brachium a juhokra.
39 Ha százezer kan ördögnek
Ordit kénköves szája,
B ugnak, huhognak, röhögnek
Kinek mi a nótája.
Ha millió cigány gyermek
Verekszik s a farkasvermek
Alján száz farkas üvölt:
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40 Mindezek szunyogdongások,
Beteg légy áriája,
A lármához, melyet a sok
Okosnak ordit szája.
S zá z is csak azért rekedt
El, mert már fenn dicsekedet:
Én torkolom le őket!
41 Végre egy a kolomposok
K özül megköpi markát,
És ekként szakasztja a sok
Civakodásnak farkát:
Mind jó - be fogjuk őket hajtani,
Úgy se győzzük már tartani
A belső embereket.
42 De érdemes communitás,
Még egy nehézség vagyon
Mely - akárhogy itéljen más,
Szivemen fekszik nagyon,
Ha a kárttevő ju h : birka,
Kár volna az irka-firka
A protokolumba.
43 Mert mióta existálnak
Déva-Ványa rétjei,
A birkának mindhalálig
Vagyunk ellenségei.
Nincs szükségünk a birkára,
Inkább a községnek kára
Százezrekre menjen !
44 Maradjunk a régi mellett
Mindnyájan felzudulnak.
Ők a Svábországba ellett
Birkára nem szorulnak.
Ha magyar juhok volnának,
Érettük jó pénzt kapnának,
De igy, uzus ellen van.

247

45 Ekkor egy, kinek fülénél
Volt a falu pennája,
Eddig még csak az itcénél
foglalkozott a szája,
Hatalmas ékesszólással
Igy szólítja az egymással
Adtázodó rendeket:
46 Urak! a legum spiritus
Soha sem ellenezte,
Hogy ha van egy kis piritus,
H áj ne legyen mellette.
Annálfogva consequenter
Mikor nem plenus a venter
Non est contra dicendum.
47 Legyen bár a birka, de hisz
A z semmi baj nem lészen,
Hisz ez diák szó: ovis
Szintugy birkát is tészen.
Már pedig oves et boves
A z ebanyája, ha kárt tesz:
Impellere opus est.
48 Annál fogva allegálom
Hogy szükség behajtani
Én a pénzt percipiálom
Ha ki fogják váltani.
Most pedig igyunk előre
Dictum, factum a juhbőrre :
Quod erat demonstrandum.
49 Helyes, helyes a quod erat,
Amellett kell maradnunk,
Nőtáros uram a vivát,
Szavát meg kell fogadnunk.
Mert annyi diákszó között
Lehetetlen, hogy négy vagy öt
Igazmondás ne légyen.
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50 A zza l a kalandárjomot
A jegyző elővette,
És az egész decrétumot
Híven bele jegyezte.
Mely az azon lapon lévő
Több sorokkal eképpenjő
Szépen összehangzásban :
51 Nona Április égzengés,
Decima: két véka zab
Octava M aji: földrengés,
Vigesima: két uj csap,
Q uintajunii: uj patkó
Jött a kovácstól, mert a ló
Nem járhatott a jégen.
52 Sexta Julii: Közgyűlés
A birkahajtás végett,
Mely dologban az a végzés,
Protoculalt rendelet
Hogy a falu minden csősze
És ármása hajtsa össze
A juhot egy akolba.
53 Azután birák uramék
A helységnek határán,
A csárdánál várjanak még,
Begyül a canga s bárány,
Ha mindent végre hajtanak,
M ajd jó áldomást igyanak:
Sic est deliberatum.
54 Már a helységnek lovait
Csapja a kender-ostor,
Már a fülesek torkait
Mossa az gyomai bor,
Melyet bőven ád a csárda,
Miglen a falusi gárda
A juhokat hajhássza.
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55 Fegyverkeznek nagy botokkal,
Köpdösik a markukat,
Lándzsákkal és fustélyokkal
Felkészítik magukat.
Tüzes vérüknek forgása
Ugy, hogy megfőne a kása
A szivöknek gödrében.
56 Kurjogatnak örömükben,
K észitik a torukat,
Bizva nagy vitézségükben
Hányják, vetik magokat.
Megvivnának a sárkánnyal,
Törökkel, krimi tatárral,
Oly nagy a kurázsijok.
57 Hány darabot sikkasszon el,
K i-k i titkon, számlálják
A terhet, ha emelni kell,
M ajd a tanácsra tolják.
Ugy is elég a helységnek
Kincse, a szegény községnek
Is kell nyerni valamit.
58 Már messziről fehérelik
A rétről a birkanyáj,
Már örömhangokkal telik
K ét pofára minden száj.
Vége-hossza száma nincsen,
A ’ lesz a baj, hogy a kincsen
Nem győznek megosztozni.
59 Tehát tüstént egy kisbirót,
A csárdába küldenek,
Hogy a birák vagy húsz hajtót
Melléjük rendeljenek.
És várják jó uzsonnára,
Mert a birkák váltságára,
Hónapszámra ihatnak.

250

60 Felvidámul minden torok
E hirre a csárdában,
Felverve a hordó borok
Zöld sátor árnyékában.
Nádcsövekkel körül állják,
Szüntelenül szivdogálják,
M int a vért a pióca.
61 Némelyek hasas szilkéket
Fülön csipvén kétfelöl
A telhetetlen gégéket
Keresztelgetik belől.
Száraz spongyia-gyomruknak
Szövetén átszivárognak,
A z itcék minduntalan.
62 Tejes csupor, zsiros csupor
Most mind forgásban vannak.
Melyek közül egyet is bor
Nélkül lenni nem hagynak.
Minduntalan foly a lőre,
Hogy a végre a borstörőre
Szintúgy rá kerül a sor.
63 Van, aki ily apró csónakkal
Ekkép vesződni restel,
Düjjedt szemmel, hosszu nyakkal
Csebres dézsát ragad fel.
Mutogatja vitézségét,
Üres gyomrot és oly gégét,
Mely babért érdemelne.
64 Hullanak a tüzes harcon
Sokan a gyávák közül,
K i hanyatt fekszik, ki arcon,
K i meg olyan helyen ül,
Honnan, ha mindjárt kimászna
Röfögéssel rá lármázna.
A z egész gyülekezet.
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65 Sok amugy Noé módjára
Oldott gatyával fekszik
Vagy mászkál béka módjára
És hiába törekszik
Még egyszer lábra állni
Nincs mód benne mást csinálni,
M int heverni a porban.
66 Sok már csak a port dagasztja
A két első talpával,
S a pofájához ragasztja
A tésztát, mit rókával
Megáztatott mit záporral,
és most fülével-orrával
Mézes bábnak cifrázza.
67 De ki tudná elbeszélni
A z itten történteket,
Máshol is lehet találni
Ottan-ottan ilyeket.
S éppen ezért hajtja bura
Fejét a Priznic-kura
Hogy ily bendők léteznek.
68 Annyit mégis mond az irás,
Hogy legjobban ittanak,
Akik a jelen juhhajt ás
Ellenére szóltanak.
Kiknek ott legnagyobb szája
Volt, itt is az praetendálja
A püspökfalatokat.
69 Mig a dolognak folyása
Ekként áll a csárdában,
A juhoknak behajtása
Készül lenni munkában.
Mindenfelé elszéledni
A rétséget körülvenni
E z lesz hadi fortélyuk.
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70 H ü ! H ej! mind rá kiáltanak,
Amint jó közel jutnak,
De egyszerre megállanak
Szuszogni alig tudnak.
A z t gondolják - boszorkányok
Mind a juhok, mind bárányok
S tenyérnyi szemet vetnek.
71 Mert az egész nyáj egyszerre
Nagy z ugással felreppen,
Száma rá megy sok ezerre,
Most a égben odafenn.
Darvak, vadludak, gödények
Velük a megcsalt remények
Elröpültek világra.
72 Ugy van, kócsagok és darvak,
Vadlud és gödénysereg
Volt a nyáj és most már a vak
Hajtők busan térnek meg.
Elbeszélik hosszu orral
Felsülésüket a borral
Pácolt elöljáróknak.
73 K i szerencsétlenebb náluk
Mióta az eb csahol?
Bezzeg leesett az állok
B ujnak a lócza alól
Busan pislognak egymásra
A csárdái számadásra
Kocsonyává lesz leikök.
74 De nincs más mód mint fizetni,
A dorbézolás árát
K i kell a falura vetni,
Hadd fizesse a kárát!
E zt pediglen krónikába
A florenc istóriába
Emlékül bejegyezni.
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75 Melyet én, hogy minapában,
Ottan kezembe vettem,
Amint annak véglapjában
A piszokból érthettem:
Akként az egész juhhajtást
Eldudoltam, mert addig mást
Nem tudtam mit csinálni.
A X V III. század második felében kialakult és telekkönyvileg rögzített
birtokviszonyokkal megtörténik a község társadalmi rétegződése is. A ki
alakult réteg mindegyike a maga körén belül igyekezett szórakozása és
művelődése számára körülményeihez képest lehetőséget biztosítani. Így
alakult meg a református és katolikus olvasókör, az iparos olvasókör, gaz
dakör, munkásotthon, 48-as olvasókör, csutkakaszinó és az úri kaszinó
(polgári kör). A község lakói vallási és vagyoni viszonyuknak megfelelően,
társadalmi állásuk szerint jártak a különböző egyletekbe. Itt különböző
játékokkal, dominó, sakk, kártya, biliárd, tölthették az időt. M inden
egyletbe napilapok és hetilapok jártak. Nagyon sokan ezzel töltötték ide
jüket. D e voltak olyanok is, akik csak beszélgettek. Probléma mind hely
ben, mind az országban volt bőven, amiről lehetett vitatkozni. Tekintet
tel arra, hogy ezekben a helyiségekben, szeszkimérés nem volt, kivéve a
nagyobbakat - (de ott is csak korlátozott) - így a szórakozások alkoholmentesek voltak. A nagyobb egyesületek által később megszerzett korlátolt
italmérések nem annyira az ital fogyasztására helyezték a fő súlyt, hanem
inkább arra, hogy egyéb szórakozások mellett a tagok megihassanak egyegy pohár sört, bort vagy üdítő italt. Természetesen minden egyesületnek
voltak könyvei, amelyeket olvasásra kiadtak.
Talán érdemes lesz megörökítés céljából felsorolni a Ványán működött
olvasóköröket.
Legelsőként, már csak azért is, mert ezt alapították legelőször, 1861-ben
az ún. „Ú ri Kaszinó” -t említjük meg. Ennek tulajdonképpen „Polgári
Olvasókör” volt a neve. Ú ri Kaszinónak csak csúfolták. D e miért is lett
volna az, hiszen az odajárók nagy többsége a szó igazi értelmét tekintve
mindennek volt tekinthető, csak úrnak nem. Igaz, tagjai elsősorban ér
telmiségiek és nagybirtokosok voltak, de tagja lehetett az akkori értelem
ben minden becsületesnek tartott nagygazda épp úgy, mint tekintélyes
iparos, vasúti altiszt vagy parasztember is. Mindenesetre az egyesületnek
volt egy bizonyos rátartisága, igyekezett magát a községben a többi kaszi
nótól elkülöníteni, kiemelni.
Sorrendben 1895-ben alakult meg az „Iparos Olvasókör” , amely a köz
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ségben mint egyetlen érdekvédelmi szerv működött, hiszen céljául nem
csak az iparosság kulturális fejlődését tűzte ki, hanem mint intézmény,
a felsőbb szervek felé az iparosság ügyeit is képviselte.
1898-ban alapította Makai Zádor református igazgató-tanító a 48-as
olvasókört. A kör alapszabálya kimondja, hogy tagja lehet mindenki, „aki
a 48-as függetlenségi gondolatnak a híve.” Ez a kaszinófajta Tiszántól
egyik jellegzetessége volt. A helyiségek fő ékességei az elmaradhatatlan
Kossuth-kép, a kápolnai csata halottainak temetését ábrázoló kép s az
aradi vértanúk arckép-gyűjteménye.
A nagygazdák találkozóhelye a jelenlegi könyvtár épületében működött
„G azdakör” volt. Ez az országos gazdasági egyesület helyi képviselő
egyesülete volt. D e ez csak névleg volt, mert hiszen semmiféle érdekkép
viseleti működést nem fejtett ki.
A földművesek olvasóköre a Hajós utca és Háromrózsa utca sarkán lévő
telken épült fel. E zt gúnynevén „Csutkakaszinó” -nak nevezik még ma is.
Ide a legszegényebb földmunkások jártak, akiknek bizony télen fára,
szénre nem volt pénzük. Ezért Hajdú Gerzson akkori elnökük javaslatára
elhatározták, hogy nem vásárolnak tüzelőt, hanem naponta, fűtés céljára,
egy-egy soron következő tag hoz fél zsák morzsolt csutkát.
A földmunkások egyik olvasóköre a Tom pa utcában, másik a Gyöngy
utcában volt. „Szervezett munkások olvasóköré” -nek nevezték. Tagjai
a község legszegényebb munkásai közül kerültek ki.
A Tőkerészi Olvasókör a mai Tőkerészi Iskola épületében, főleg a Borszeg-Kétér-Ő rhalm i határrészen lévő tanyavilág lakói közül szervezte tag
jait. A z idejárok mindig igen harcos ellenzéki gondolkodásukkal tűntek ki.
M indkét egyháznak, mind a reformátusnak, mind a katolikusnak meg
volt a maga kultúrháza. Ezekbe nemcsak az iskolát elhagyó serdülő fiatal
ságot, de a vallásosabb híveket is igyekeztek az egyházak összegyűjteni,
ahol nemcsak vallásos tárgyú és hangulatú előadásokat tartottak, de az
odajáróknak rendelkezésre állt egyéb szórakozási lehetőség is.
Ezek az olvasókörök a községben eredeti céljaiktól eltérően főleg a kü
lönböző választások előtt játszottak szerepet, amikor a község vezetői odagyűjtve a tagokat egyrészt tájékoztatták őket az akkori politikai helyzetről,
másrészt igyekeztek őket az országos politikai célokra megnyerni.
Mindkét vallásfelekezet kaszinója, és az ipartestület minden évben
megszervezte a maga tánciskoláit, ahol az iskolát elhagyott fiatalság tán
colni tanult. Kora ősszel már hozzákezdtek a minden évben sorra kerülő
előadások rendezéséhez, amelyet aztán a téli hónapokban többször elő
adtak. A z előadások szerzői, rendezői a felekezetek tanítói voltak. Akik
ezt a munkát a kulturálódás iránti szeretetből vállalták, és úgy tekintették,
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mintha az iskolát elhagyott gyermekek továbbképzése lett volna. A z ezekre
az előadásokra való felkészülés, a hetente többszöri megjelenés nemcsak
a szereplőket vonzotta a testületbe, hanem a barátokat és barátnőket is.
És míg a szerepeket tanulták, nemcsak a szerep szavai maradtak meg em
lékezetükben, de a kétnemű fiatalság hozzászokott és megtanulta a tár
sadalmi érintkezés szokásait. Így amellett, hogy szórakozva töltötték
együtt az estéket, sokat tanultak is. A z előadott színdarab megtanulása
révén egyben megismerték és megszerették a színházi kultúrát is. A z első
műkedvelő előadás Dévaványán 1890-ben volt az iparosegyletben.
A z egyesületek tánccsoportjai nemcsak divatos táncokat tanultak meg
hanem a régen elhagyott magyaros táncokat is. A z Iparoskör dalárdája,
amely 1900-ban alakult, már vállalkozott Makai Zádor református igaz
gató vezetésével komolyabb kórusművek előadására is. Nem múlt el olyan
év, hogy a dalárda évente kétszer, háromszor külön estet ne adott volna
az egész estét betöltő műsorával a ványai zenekedvelő község számára.
D e ott volt az Ipartestület dalárdája a község minden nevezetesebb ese
ményénél, emelve annak színvonalát. 1905-től a dalárda vezetését Szügyi
Dániel református lelkész vette át, majd később hosszú évtizedeken ke
resztül ezt a feladatot Kremán Lajos tanító vállalta.
A z összes egyesületek között az Ipartestületnek volt az akkori időknek
megfelelően előadások tartására is lehetőséget adó, állandó színpaddal
rendelkező helyisége. íg y természetes az, hogy a községben itt zajlottak le
a legszínvonalasabb előadások. D e nemcsak a helybeli műkedvelők ját
szottak itt, hanem a vezetőség gondoskodott arról, hogy az országot járó
színtársulatok valamelyike Ványára is eljöjjön, és előadásokat tartson,
íg y meghívtak előadókat más művészeti ágból is, akik helyben mutatták
be tudásukat, és adtak lehetőséget a község lakéinak arra, hogy lépést pró
báljon tartani a kulturális fejlődés minden területén. Ezen előadások
nagy része zártkörű volt, s oda csak meghívóval lehetett bejutni. A rende
zők így kívánták megőrizni az előadás zavartalanságát, hogy izgága, az elő
adott művekhez nem értő emberek ne kerülhessenek be az előadóter
mekbe, és ott zavart keltsenek. A z Ipartestület mindig igényes volt. M eg
hívóit a gyomai K ner Nyomda készítette, olyan művészi kivitelben, ami
ma is megállná a helyét.
A z évente rendezett előadások sok-sok szórakozási lehetőséget adtak
a község lakóinak, bár az előadott művek, különösen a két háború között
a kor szellemének megfelelően a soviniszta magyarkodás és a könnyen
munka nélkül való élés, szerencsehajhászás romantikus ábrándjaival volt
tele, mégis sokan élvezték azokat, mert közben el tudták felejteni, hacsak
órákra is a valóság nyomasztó terhét.
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Bár a kasztszerűen megalakult kaszinók válaszfalat emeltek a község
lakói közé, de mégis el kell mondanunk, hogy mindegyik a maga lehe
tőségével és körének kívánságainak megfelelően ki tudta alakítani azt
a szórakozási lehetőséget amelyet tőle elváltak. Nemcsak szórakozást ad
tak, de kulturálódásra is lehetőséget nyújtottak. Mindegyiknek volt
könyvtára, amelynek darabjait tagjainak kikölcsönözték. Újságokat, képes
hetilapokat járattak. K ugli, biliárd, sakk, kártya minden helyiségben volt.
A községben az első világháború előtt is, de különösen a két háború
között, a bevezetett leventemozgalom keretei között igen intenzív sportélet
alakult ki. Erre különösen lehetőséget adott a túréri temető mellett 1922ben kialakított park közepén létesített sportpálya. M ód nyílt arra, hogy
mind az iskola, mind az iskolát elhagyott fiatalság sportolhasson. N em 
csak jóhírű futballcsapata volt Ványának a D S E , de a község fiataljai atlétizáltak is. Összemérték erejüket, ügyességüket egymással, de a járás a köz
ség és nemegyszer a megye vezetőinek védnöksége alatt a környező közsé
gek fiataljaival is.
A z eredményeket elértek között díjakat osztottak ki. Ványa fiataljai
mindig kitűntek sportszeretetükkel, rátermettségükkel, és nemegy ízben
szép díjakat hoztak haza községük dicsőségére. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy a ványai fiatalok a sportkultúra művelésének kiváló gyakorlói voltak.
D e szerettek a ványaiak olvasni is. M ár említettük, hogy minden egylet
rendelkezett könyvtárral, amelynek köteteit tagjai számára olvasásra ki
kölcsönözte. Így az 1895-ben alakult iparos olvasókör már alapító ülésén
elrendelte a könyvek beszerzését. S ez a kör, melynek alapszabályában az
áll, „hogy célja a szakismeret terjesztése, a tagság szellemi erősítése és az
önművelés” , 1899-ben 30 F t-t szavaz meg könyvek beszerzésére, s a szá
zadfordulón az egyletnek 253, a felszabaduláskor pedig 960 könyve volt.
1908-ban megalakult az Iparos Nőegylet. Célja a nők sajátos feladatai
nak elősegítése a közös összefogáson keresztül. Évenként varró-, szabó-,
főzőtanfolyamokat rendeztek a nők akkori hivatásának megfelelően.
D e ezen tanfolyamon belül és kívül is felkért előadók beszéltek a gyermekápolásról, a betegségekről, nevelésről és a nőkkel összefüggő általános,
így a kulturálódást is magában foglaló problémáról.
1901-ben a fiatalság számára az iparos egylet külön klubhelyiséget épít
2300 korona költséggel. Ettől kezdve a serdülő iparosfiatalság külön
útját járta, bár volt felnőtt felügyelője is, de a saját maga választotta veze
tőség intézte ügyeit, tervezte, rendezte előadásait, szórakozásait. Külön
lapokat járattak, és külön könyvtáruk is volt.
A nagyközség lélekszámánál és gazdasági adottságainál fogva is mindig
a városiasodás, a rangban való előrelépést tervezte, s ott mozgott, így
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érthető, hogy a közkívánalom teljesült 1910-ben, mikor megindították
a helybeli újságot Dévaványai Hírlap néven. Ebben tájékoztatták a lakos
ságot a helybeli eseményekről, kivonatolva közölték az ország dolgait, is
mertették a kormány rendeleteit, és közöltek minden hírt, amely a község
lakosait érdekelte. Sajnos, az első világháború adta nehézségek miatt ez az
újság 1915-ben megszűnt. Kiadója Szepsy Zsigmond nyomdász kisiparos
volt. A szerkesztőségi hivatal és a nyomda helyisége a Bem utcában az is
kola melléképületében volt. A két háború közti időben, amint a viszonyok
normalizálódni kezdtek, feléledt a vágy a helybeli újság iránt. Ezért a
község vezetői és értelmiségei 1932-ben létrehozták és megjelentették a D é
vaványai Hírlapot, mely az egész ipari felső járásból hozta a híreket a helyi
eseményeken kívül. Ez az újság a háború utolsó esztendejében, 1944-ben
szűnt meg.
A két világháború között a már kialakult kulturálódásban lényeges vál
tozás nem következett be. Említésre méltó azonban az az eltolódás, amely
az I. világháború után a fiatalság nevelésében nem a megbékélést kereste,
hanem a túlzott nacionalizmus hangoztatásával igyekezett éket verni a kö
rülöttünk lévő államok és Magyarország lakói közé. A leventemozgalom
keretében rendezett sporteseményeknek, mind a műkedvelő előadásoknak
egyaránt ezeknek az eszméknek a propagálása volt a fő célja. A megren
dezett előadásokon a meglévő szociális igazságtalanságokat, az ország el
vesztett területeire irányuló hiú remények táplálásával és az esetleg
ezután bekövetkezendő gazdasági fellendülés lehetőségével igyekeztek el
tüntetni.
Nem kétséges, hogy az elmúlt rendszer sok hibája akadályozta a kultu
rális folyamat általános és folyamatos fejlődését, de mégis lehetőséget
adott szerény községi keretek között az iskolát elhagyottak önművelésére.
E zt bizonyítja a sok kis könyvtár, amelyekkel a különböző olvasókörök
rendelkeztek, s hogy ezek közül a legfejlettebbet, az Iparos körét említsük,
el kell mondani, hogy a felszabaduláskor 960 kötettel rendelkeztek, s a
szerzők között a következőket találjuk: A d y, Arany, Bródy, Gárdonyi,
Cholnoky Jenő, Földi, Harsányi, Heltai, Herczeg, Jókai, Illés Béla, K ó 
bor, Komáromi, Kodolányi, K rúdy, Lövik, Molnár, N yirő, M óricz,
Rákosi, Stein Aurél, Tömörkény, Tam ási, Zilahy, Vas Gereben, T ersányszky, Szomory, Szomaházy, stb. A külföldiek közül pedig Alexis
Charel, Verne, Maurois, Dickens, Doudet, Stendhal, Doyle, Green,
M ay, Hemingway, M ark Twain, Puskin, Tolsztoj, Fegyin, Gorkij, M ereskovszkij, Dosztojevszkij, Lagerlőf, Sienkiewicz, stb.
A zt hiszem, ennyi, csak a legfontosabb név felsorolása is bizonyítja,
hogy a ványaiak olvasótábora igen széles körű, más és más politikai néze
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teket valló és felfogású szerzők művei közt válogathatott. A nyilvántartott
960 kötet könyv között volt 95 kötet szakkönyv is, amely a különböző
szakmák újabb ismereteit tárgyalta, és a szakmai továbbképzést volt hi
vatva szolgálni.
M int fentebb említettük, Ványán gyakran jelentek meg vándor színtársulatok, mégis a községben a színi kultúrát a nagyobb olvasókörök
által rendezett ünnepkori (karácsony, húsvét, március 15.) előadások
jelentették.
Legnagyobb hibája a háború előtti kulturálódásnak a szétszórtság, az
össze nem hangoltság volt. M inden társadalmi osztálynak és vallásfele
kezetnek más-más volt az ideálja, elképzelése. Természetesen aztán ennek
a felfogásnak megfelelően alakult az iskolát elhagyottak további művelő
dési lehetősége. Ha egyáltalán volt! M ert bizony a legszegényebbeknek,
különösen a tanyákon élőknek a kultúra áldásaiból akkor még nem jutha
tott semmi, hiszen csak az élőszó volt az, amelynek útján a kultúra terjed
hetett.
M int minden téren, az iskolán kívüli népművelés, kulturálódás terén
is, a felszabadulás után szintén óriási a változás! Megszűntek a leomló tár
sadalmi korlátokkal együtt a kis olvasókörök, és a népművelés központi
irányítás mellett a község vezetőségének feügyeletével, erkölcsi és anyagi
támogatásával egy kézbe került. Ez természetesen nem ment simán. Ha
ma látjuk a kialakult két alappillérét a kulturálódási lehetőségnek, a könyv
tárat és a kultúrházat, amely köré csoportosul és lezajlik az a folyamat,
meg kell látni a kb. 10 évig tartó átmeneti állapotot is, amely alatt ez a
mai helyzet kialakult. Bizony nem volt könnyű sokszor felfogásbeli, más
kor anyagi és nemegyszer személyi feltételek akadályozták a kibontako
zást.
A megalakuló községi könyvtárat 1949-től a gyomai kerületi könyvtár
látta el könyvekkel a különböző kaszinókból összegyűjtött könyvek mel
lett, de ezek a könyvek itt mint letéti tárgyak szerepeltek. Vezetője egy
megbízott pedagógus volt, aki ezt a tevékenységet társadalmi munkában
vállalta.
A könyvtárnak, tekintettel a felszabadulás után még meglévő tanya
világra, hét fiókkönyvtára volt. Onnan kölcsönözte a tanyasiak számára
az olvasnivalót.
Persze, igazán szólva, ebben az időben még nehéz könyvtárról beszélni,
hiszen a könyvtárat az a néhány polc tette ki, amelyet a kultúrház egyik
helyiségében helyeztek el. Vezetője 1954-től a kultúrház vezetője lett.
1962-től megszervezték a könyvtárvezetői állást, s erre egy főfoglalko
zású könyvtárost neveztek ki.
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K özben a könyvállomány egyre gyarapodott, s nem volt elégséges sem
a helyiség, sem a néhány polc, ami eddig a könyvtárat jelentette. Ezért
a község vezetősége felismerve a tarthatatlan helyzetet, igyekezett a prob
lémát megoldani. M íg azonban ez bekövetkezett, addig is elválasztotta a
könyvtárat a művelődési háztól, és a könyvtár könyvei számára külön he
lyiségeket adott.
Nemcsak a könyvek száma gyarapodott az idők folyamán, hanem tar
talma is differenciálódott. íg y a vezető a rendelkezésre álló keretből bőven
szerezhetett be gyermekkönyveket is. Ezért szükségessé vált a kétfajta
könyv külön kezelése. A gyermekkönyvek száma 1965-ben 400 felett volt.
Ennek kölcsönzési lebonyolítására 4 órai elfoglaltsággal külön állást szer
veztek.
Jellemző a könyvek számának a gyarapodására, hogy míg 1960-ban
a könyvtárban 14500 kötetet tartottak számon, addig ez a szám a mai
napra már 24500-ra gyarapodott. Ekkora állományt rendszerezni, szá
mon tartani, szakszerűen kezelni már nem lehetett s a régi kultúrháztól
kölcsönkapott helyiségben a polcok sem fértek el. Ezért a Községi T a 
nács a tarthatatlan helyzeten úgy segített, hogy 1971-ben a régi gazdakör
épületét átalakította könyvtárrá 60 m2-nyi alapterületen. Itt egy nagy
olvasótermet, és két kisebb könyvtártermet, valamint gyermekkönyvek
részére külön könyvtártermet létesített. E z a korszerű gyermekkönyvtár
meghozta az eredményt, mert az elmúlt tíz év alatt megduplázódott ol
vasóinak a száma. A községben az olvasni tudó gyermekeknek 80%-a
tagja a könyvtárnak, akik hetenként szorgalmasan válogatnak a könyvek
között
A könyvtárnak, mint már említettük, jelenlegi állománya 24500 kötet,
több mint fél millió F t értékben. A hatvanas évek három folyóiratával
szemben a napilapok és folyóiratok száma 60. Évente átlagosan 50-55 000
könyvet olvasnak el. A könyvtár rendszeres olvasóinak a száma 2000-2500
között ingadozik.
A z elmúlt évben tovább fejlődött könyvtárunk azzal, hogy zenei könyv
tárral bővült. E gy külön helyiségben 6 lehallgató helyiséget és két lemez
játszót szereltek be. A lemezjátszók különböző helyiségben működtethe
tők, és sztereo vételt biztosítanak. Jelenleg 150 művészlemez áll a zene
kedvelők rendelkezésére.
A könyvtárat dr. Pallaghy Sándorné személyében képzett személy
vezeti, aki fáradságot nem ismerve igyekszik a könyvtár jelenlegi állomá
nyát rendben tartani, és évről évre jó ízléssel válogatja ki az újonnan
megjelenő könyvek közül az anyagi adottságoknak megfelelően megvehető
darabokat. Ehhez a Községi Tanács megértő támogatása olyan alapot ad,
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hogy ma nyugodtan elmondhatjuk, a ványai könyvtár egyike a megye leg
szebb községi könyvtárainak.
A könyvtár nemcsak az olvasáson keresztül terjeszti a kultúrát, hanem
a havonta többször ismétlődő rendezvényeivel folyamatosan igyekszik
a község lakóinak kulturális igényeit is kielégíteni. Ismeretterjesztő elő
adásokat, vitaesteket rendez, amelyekre nemcsak a helybeli előadókat
kéri fel, hanem a megye székhelyéről, sőt Budapestről is hív meg neves
művészeket. Itt járt nálunk Gergely Márta, Mocsár Gábor, Fekete Gyula,
Bálint Ágnes, Ladányi M ihály, Csurka István, Pardy Anna, Jobbágy
Károly, a Békés megyeiek közül Kovács István, Sas Ervin, U j Rezső.
A z előadóművészek közül itt járt: Ronyecz Mária, Jancsó Adrienn, Bá
lint Sarolta, Keres Emil, Bodor Tibor.
A Dózsa-emlékév alkalmával könyvtárunk épületének falán a K ö z
ségi Tanács emléktáblát helyezett el Ványai Am brus, egykori dévaványai
plébános emlékére, akik a község nagyszámú csapatának az élén részt vett
az 1514-es parasztháborúban, személy szerint Dózsa G yörgy bizalmas
embere lett, s a tragikus kimenetelű temesvári csatában hősi halált halt
a jobbágyfelszabadítás nemes ügyéért. A könyvtárban tartott emlékünnep
ségen az ünnepi beszédet dr. V . Kovács Sándor irodalomtörténész, a
M agyar Tudományos Akadémia munkatársa tartotta, a táblaavató beszé
det pedig dr. Karácsonyi Béla professzor a szegedi tudományegyetem
tanszékvezető tanára. ím e, ennyit haladt fejlődésében az 1945-50 táján
megalakult, akkor ún. Népkönyvtár.
És ma ott tartunk, hogy ismét kinőtte kereteit. Szűkek, túlzsúfoltak
a helyiségek, nem tudja a vezetőség a felszaporodott műveket hova tenni.
Nincs külön irodahelyiség a felszaporodott adminisztratív munka elvég
zésére. Ezért csatolták a könyvtárhoz a volt gondnoki lakást és alakítot
tak ki benne a gyermekek részére olvasótermet és külön könyvtárrészt.
A felszabadulás után tíz különböző beállítottságú és politikát valló ka
szinóból az iskolán kívüli népművelés még a régi helyeken ugyan, de
most már a megalakult új pártok vezetése és irányítása alá került. Term észetesen minden párt igyekezett az ifjúságot a maga számára megnyerni,
Így alakult meg a S Z IM , a M A D IS Z és a Kisgazdapárt ifjúsági szerve
zete. Így a műkedvelő csoportok is külön-külön ezen egyesületeken belül
működtek. A műkedvelő mozgalom ebben az időben soha nem látott mé
reteket öltött. Egymást érték az előadások, s a különböző pártok egymással
versenyeztek azok megrendezésében.
A z előadott darabokat még a régi irodalmi művekből válogatták ki.
Vidám népszínművek, kabarétréfák, bohózatok és ritkán komolyabb mű
vek is kerültek előadásra.
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E z érthető. A háborús nyomorúság után mindenki szórakozni, nevetni
akart, és az élet könnyebb, felszínesebb részét kereste. Legnépszerűbb
egyesület a M A D IS Z volt, ennek volt a legnagyobb színjátszó csoportja.
A z előadásokon kívül rendezett műsoros estek, magyarnótázással, operett
részletek éneklésével, népi játékok és táncok előadásából állott. Nehéz
lenne felsorolni azt a sok előadást és műsoros estet, amelyet az akkor
fönnálló tíz kaszinó épületében az újonnan alakult műkedvelők és szakszervezeti csoportok rendeztek.
Évek múlásával lassan alábbhagyott a kezdeti láz. A pártok megszű
nésével megszűntek az ifjúsági csoportok is. Lassan kezdett kialakulni az
egyesített és már központilag irányított népművelődés.
Legelőbb a színjátszó csoportok fejlődnek, majd megalakul a népi
tánc, és a bábjátszó csoport. A mindenáron való nevettetés és magyarkodás
programja megszűnik. Igazán egységessé a közművelés akkor vált, amikor
megalakult a kultúrotthon. Ezt az intézményt a község erre legalkalma
sabb és ilyen célú épületében, a volt Ipartestület épületében hozták létre
1951-ben.
A helyiség átalakításához a község vezetősége anyagiakkal, a lakosság
pedig 20000 Ft-t kitevő társadalmi munkával járult hozzá. A z ekkor és
itt végzett kultúrmunka még igen kezdetleges volt, hiszen az intézmény
nek nem volt állandó vezetője. Ezt a munkát egy megbízott pedagógus
végezte társadalmi munkában. A z ekkor végzett munka, bár a községben
csak egy helyen, de még szétszórtan történt, mert pl.: külön rendezett
előadást a gépállomás, az Á F É S Z , a Községi Tanács, a Zöldkereszt, stb.
Nem is voltak nívósak az előadások. A z összejövetelek gerincét a hétvégi
táncos összejövetelek tették ki.
1955. július 21-én Schwalm Gyula személyében állandó kultúrotthonvezetőt neveztek ki. Ő már szakértelemmel fogott az intézmény megszer
vezéséhez, irányításához. Ettől az időtől kezdve a kultúrmunka a község
ben egy kézben folyt össze, és mindinkább nívósabbá lett. Ennek ered
ményeképpen megalakultak a különböző csoportok: így színjátszó, báb,
népi hangszer, fotó, népi tánc stb. A népi hangszer tagjai között meg kell
említeni Kádár Ferencet, aki megkapta a Népművészet Mestere címet is.
A színjátszó csoport most már céljának megfelelően, komoly társadalmi
problémákat is tárgyaló darabokat igyekezett kiválasztani és előadni. íg y
pl. Csehov Háztűznéző című egyfelvonásosát, a Lampionok ünnepe
című háromfelvonásos drámát, a Szevillai borbély című zenés vígjátékot,
Fehér Klára Nem vagyunk angyalok című, társadalmi problémát feszegető
darabját, Kállai Kötéltánc című színművét. A színjátszó csoport igen jó
együttes, és rendszeresen részt vesz mind a járás, mind a megye versenyein.
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M eg kell itt említenünk, hogy az ötvenes évek végén szép eredménye
ket ért el az iskolák színjátszó csoportja. Előadták pl. M óricz L égy jó
mindhalálig című művét, továbbá mesejátékokat, Hófehérkét, Égig érő fa
című gyermekoperát, Heltai Szépek szépe című zenés mesejátékát. Ezek
az előadások érthetően igen kedveltek voltak a község lakói, a szülők előtt.
K ár, hogy az utolsó hat-hét évben ezek a gyermekek által rendezett elő
adások megszűntek, hiszen a gyermekek, nemcsak a szereplők, sokat ta
nultak. Megtanulták a jó fellépés, a szereplés sokszor nem kis gyakorla
tot jelentő tudományát.
A bábjátékosok gyermekekből, pedagógusokból, védőnőkből állnak.
Előadásaikat nemcsak az iskolások számára tanulják meg, de előadják a
nagyközönség számára is. Legutóbb pl. a János vitézt adták elő.
A népihangszer-együttes megyeszerte híres. A tagok furulyán, nádi
sípon, napraforgódudán, hegedűn és citerán játszanak.
A kultúrotthon természetesen megrendezi ismeretterjesztő előadásait,
amelyet a tudomány különböző ágazataiból, az egészségügy, a művészet
vagy a politika világából meríti témáit. Ezek előadásában nemcsak a hely
beli értelmiségiek, de a megyei, sőt, fővárosi előadók is részt vesznek.
1954-ben megalakult a Jókai Színház Békéscsabán. A z első években a
színtársulat tagjai kijöttek Dévaványára is előadást tartani. Azóta D éva
ványa a színház egyik leglátogatottabb tájhelye lett. Minden hónapban
megjelennek a csabai színészek, és az esetek többségében nagy élményt
nyújtanak a színházat kedvelő ványaiaknak, akik legtöbbször megtöltik
a Községi Tanács által korszerűen, nagy költséggel, közel 1 millió forin
tért átalakított és berendezett színháztermét.
1956-ban túlnyomórészt társadalmi munkával készült el a kultúrház
udvarán a szabadtéri színpad, 610 férőhellyel. Ü gy alakították ki, hogy
nyáron filmek vetítésére is alkalmas. D e itt tartják nyáron a színielőadá
sokat is.
A felszabadulás 15. évi nagy fellendülése után 1965-től a kulturház
látogatottságában visszaesés következett be. Kevesebben járnak mind az
ismeretterjesztő, mind a műkedvelő előadások látogatására. Ez különben
így van országszerte, nem speciális ványai jelenség az oka, hanem közben
megszületett és elterjedt a tv. M a már Ványán jóformán minden második
házban van televízió.
Ezért ma már az ismeretterjesztő előadásokat inkább a kultúrház szer
vezése és támogatása mellett az üzemekben szervezzük meg. Éppen ezen
megváltozott szemlélet miatt, hogy a kultúrház tagjait megtartsuk, új
módszereket igyekeztünk megvalósítani. Kisebb csoportok alakultak,
szakkörök, művészeti csoportok működnek, s ezekben próbáljuk az em
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bereket összetartani. íg y alakult meg legújabban a Páva kör, valamint a
citerazenekar. Mindkét kör munkája a népdalkincs megőrzése és terjesz
tése szempontjából igen hasznos.
Hasonlóképpen alakult meg a gyermekek és öregek klubja, hogy az
életkor sajátos szokásain és adottságain keresztül próbáljuk a kör tagjait
szórakoztatni és megtartani.
A művészeti csoportok közül jelenleg a bábjátszó a legaktívabb és ter
mészetesen a legeredményesebb is. Megyeszerte híre van. Igyekszik a
gyermekek részére szórakoztató, nevelő tartalmú műsort adni. Tagjai
nemcsak a bábjátszás művészetét tanulják, de a játékon keresztül megis
merkednek egyéb művészeti ágakkal is. P l : zene, képzőművészet, stb.
Ú gy érezzük, a kultúrház jól betölti feladatát. Összefogja községünk
iskolán kívüli művelődését, és erre igyekszik is minden alkalmat meg
ragadni. Ehhez nemcsak a helybeli lehetőségeket tárja fel, de mind a me
gye székhelyéről, mind a fővárosból is lehozza azokat az előadókat, akik
nek révén a község lakói hozzájuthatnak azoknak az ismereteknek az el
sajátításához, amelyek ma már nélkülözhetetlenek az átlagosan művelt
ember számára. A kultúrházat évente átlagosan 24000-25000 ember lá
togatja, és ez nem kis szám, hiszen a község lakosságának több mint két
szeresét teszi ki.
A közművelődés fontosságának tudatában van a Községi Tanács, és ezt
nemcsak erkölcsileg, de évente több százezer forinttal támogatja.
Községünk lakói, amint látjuk, a község fennállásának több mint 700
éve alatt igyekeztek nemcsak elsajátítani a minimális műveltséget, de
abban környezetükkel szemben bizonyos vezető szerepet is igyekeztek
játszani. D e a községben nem egy olyan ember született, akinek tevékeny
sége és műveltsége a község határain is túljutott. A régmúltban megemlé
keztünk Ványai Ambrusról, Ványai Jánosról, Ványai Illésről, a ványai
juhbehajtást író Szabó jegyzőről, stb. Legyünk rájuk büszkék, de említsük
meg azokat is, akik a felszabadulás után kerültek ki, innen és játszottak
szerepet az ország kulturális emelkedésében.
Bertalan Imre már fiatal korában a Ványai Újságnál bontogatta szár
nyait. Akkori írásai részben a Dévaványai Hírlapban, részben a lap által
kiadott Karácsonyi Naptárban jelentek meg. A felszabadulás után a N ők
Lapja munkatársa, később hosszú időn át, egészen haláláig annak szer
kesztője volt. Megjelent cikkei, melyek az ország és az ember átformáló
dásában, szocialista átalakulásával foglalkoztak, mindig igen érdekesek,
tanulságosak voltak, s az írás mögött éreztük az újságíró nagy felkészült
ségét a fejlődő szocializmus és az abban élő népe szeretetét. N em egy
cikkében foglalkozott községünk jelenlegi helyzetével. Szülőföldje min
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den kis fejlődésének örülni tudott, Hangot adott a valamikor nagymúltú
település mostani környezetéhez hasonlított lassúbb fejlődésének. M ég
akkor is tette ezt, ha jól tudta, hogy ennek oka a község kijelölt helye
az ország közigazgatásában, ahol mint alsófokú kulturális központ
szerepel, nagyobb fokú ipari létesítmény telepítése nélkül. Nehezen
vette tudomásul hogy ez a körülmény nagyobb fokú fejlesztést nem tesz
lehetővé.
Z . N agy Ferenc, volt képviselő, a Népi Ellenőrzési Bizottság Országos
Elnökségének alelnöke is a „Dévaványai” újságban kezdte el írásait. Cikk
keiben már akkor is a parasztság elmaradottságával, nehéz anyagi körül
ményeivel, a korszerűtlen gazdálkodással és okainak lehető kiküszöbölé
sével foglalkozott. A felszabadulás után éveken át volt a Képviselőház
Mezőgazdasági Állandó Bizottságának az elnöke s ebben a minőségében
úgy a napi- mint a szaklapokban gyakran írt a szocialista irányban fejlődő,
átalakuló, korszerűsödő magyar mezőgazdaság problémájáról. Nyugdíjba
vonulása után életéről, munkájáról „Ahogyan én láttam” címen könyvet
írt. Ebben részletesen fejti ki miként jutott el egy birtokos paraszt s vele
együtt egy egész osztály, vagy legalábbis annak többsége a szocializmus
eszméinek a megismeréséhez és elfogadásához.
Z. N agy valóban izgalmasan írja meg a háború utáni politikai helyzetet.
A z átalakuló mezőgazdaságot és benne az átalakulást magukénak valló,
abban bízó és azt tovább építő parasztság sorsát. Sok akkori visszás hely
zetet, amit akkor nem tudtunk megérteni, most ismertünk meg, könyve
olvasása közben láttuk meg a lényeget.
V. Kovács Sándor (1931. okt. 22.) irodalomtörténész, a Magyar T u d o
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének tudományos munka
társa, a budapesti egyetem adjunktusa, apai ágon szintén ványai szárma
zású. Nagyapja V . Kovács Sándor (1853. márc. 10.-1930 jún. 30.), hosszú
időn át állott a község szolgálatában s ez idő alatt vesztette is életét baleset
következtében. Apja V . K ovács Ignác (Dévaványa 1896. dec. 7-B p .
1961. jan. 21.).
V . Kovács Sándor kiterjedt munkásságából nem is említjük most meg
különböző tudományos folyóiratokban megjelent cikkeit, csak néhány
jelentősebb alkotását. Önállóan megjelent kötetei: Magyar humanisták le
velei, X V - X V I . század. Bp. 1971. Gondolat Kiadó, 711 lap; JanusPanno
nius munkái latinul és magyarul. Bp. 1972. Tankönyvkiadó, 600 lap; Régi
magyar olvasókönyv. Bp. 1977. Tankönyvkiadó, 327 lap, társszerzője illetve
szerkesztője a következő műveknek: A magyar irodalom története 1600-ig.
Bp. 1964. 567 lap; A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp.
1972. 638 lap; Janus Pannonius (tanulmánykötet). Bp. 1975. 601 lap (va
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lamennyi az Akadémiai Kiadónál jelent meg). Amint láthatjuk, két könyve
is foglalkozik Janus Pannonius-szal, aki több mint félezer évvel ezelőtt
Mátyás király korában pécsi püspök, amellett kiváló humanista költő volt.
Igaz ugyan, hogy nem magyarul írt, hanem latinul, de a lefordított versek
olyan csodálatosan szépek, hogy az ember századokkal utóbb is gyönyör
ködni tud bennük.
A z ifjú költőnemzedék legkiválóbbjai között van számontartva L a 
dányi M ihály (1934. febr 12.) kinek verseskötetei a verskedvelők óriási
táborának kedvencei közé tartoznak. Alig jelenik meg egy-egy kötet, na
pok alatt elkapkodják. Eddig megjelent kötetei: A z út kezdete. Bp. 1959.
- Öklök és tengerek. Bp. 1961. - M int a madarak. Bp. 1963. - Utánad kó
szálok. Bp. 1965. - Dobszóló. Bp. 1967. - A túloldalon. Bp. 1969. Élhet
tem volna gyönyörűen. Bp. 1970. - Kedvesebb hazát. Bp. 1971. - Kitépett
tollú szél. Bp. 1974. (valamennyi a Magvető Kiadónál jelent meg).
Ladányi M ihály az igazmondás megszállottja, moralista költő, aki ku
tatja az új felfogású társadalomban az emberi együttélés lehetőségeit.
Verseiben a külváros lakói szólalnak meg. Fájdalmaikat, örömeiket, élmé
nyeiket analizálja. Jellemző költői tulajdonsága, hogy fejlődő életünknek
sok visszásságáról szól kritikai éllel. Jellegzetes arcát évente többször is
látjuk Dévaványán, hiszen édesanyja ma is itt lakik. Munkásságát or
szágszerte elismerik, nemegyszer részesült magas jutalomban, kitüntet
ték József Attila-díjjal, neve pedig megtalálható az Irodalmi Lexikon
ban is.
Végére érve Ványa kultúrtörténeti ismertetésének, azzal a nyugodt ér
zéssel tehetünk a fejezet végére pontot, hogy mind maguk a ványaiak,
mind maga a hivatalos község az elmúlt 750 év alatt, ezen a téren
szintúgy, mint másutt, nemcsak lépést akartak tartani az ország hasonló
településeivel, de a kultúra fejlesztésében és ápolásában példamutató mó
don elöl is jártak. Akadtak a községnek olyan szülöttei is, akiket tehetsé
gük túlvitt a község szűk határán, országos hírnévre tettek szert, s tudá
sukkal beletették a maguk obulusait abba a nagy perselybe, amit úgy hí
vunk, hogy egyetemes magyar kultúra.
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FORRÁSO K

A ref. és kat. egyházi hivataloknál található korabeli írások, anyaköny
vek „H ystoria - domusok.”
Haan Lajos Békés vármegye hajdana. 1-3 kötet.
Pápai tizedjegyzék a nagyváradi káptalannál 1330, 1334, 1340-ből.
Karácsonyi János: Békés vármegye története. 1-3 kötet.
Magyar nemzetségek a X IV . sz. közepéig, 1-3 kötet.
Török világ Békés megyében.
Szepesi káptalan iratai az Országos Levéltárban.
Szederkényi Nándor: Békés vármegye története
Történelmi évfordulók D v. 305 L .
Országos Levéltárban, Nádasdi Levéltár Fasc 29. K szr B. I. II. - 200.
Országos Levéltár, Nemes családok története 149-214 sorok Nra. 32-68,
434, 28, - 1684.
Diplomatikai Levéltár 20669, 2 2 0 11, 22012, 29581, 18928,
Szederkényi Nándor: Heves vármegye története, I —III. kötet.
Barcza: Békés vármegye története. Országos Levéltár, diplomatikai ira
tok 23735, - 52248, 617-26.
B od Péter: Hyst. evang. Eccl, I. 222.
Heves vármegyei Levéltárban elfekvő jegyzőkönyvek közül 1500-tól
1876-ig: hozzáférhető és elolvasható, amelyek Ványára vonatkoz
nak.
A z Országos Levéltárban elfekvő török levélmásolatok amelyeket a török
a ványaiakhoz intézett: 63-4 1456/44, 62-4 1456/44, 46-4 1456/6, 46
1458-66, 57-4 1456, 62-4 1459/6, 40-4 1456Virág Ferenc: Török hódoltság. - Heves Külső Szolnok vármegye Nemes családok története.
Történelmi Levéltár: D v. - V II. 3004-56/1691.
Országos Levéltár: fasc 49. nra. Mályusz Elemér: Zsigmond kori levéltár
I—II. kötet.
A ref. egyház által Debrecenben kiadott egyházmegyei körleveles
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jegyzőkönyvek - T óth Dezső, ványai ref. egyház története, Szügyi
Dániel kéziratai, a ref. egyház történetéről.
Györffy György: A z Árpád kori Magyarország történeti földrajza.
Pesti: Eltűnt vármegyék. I—II. kötet.
Szabó Károly: Magyarország történetének forrásai, I—II.
Csánky: Békés vármegye története I—II. kötet.
Balassy: Békés vármegye története I—II. kötet. Békési Oklevéltár
I- 93- 94.
Györffy I . : A Fekete-Körös völgye. Magyar földkérdés.
Juhász János: A magyar korona országainak, helységeinek tárháza.
Nemesi jegyzőkönyvek 1600-1689-ig, a Szolnoki Levéltárban.
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi.
Z. Nagy Ferenc: Ahogyan én láttam.
Dr. Barcza: A váradi püspökség története.
Juhász Kálmán: A z aradi hiteles hely különös tekintettel Békés várme
gyére.
Körös népe. A dévaványai Ipartestület jkv-i 1889-1946-ig.
Sós Imre: Jobbágy-föld kérdés külső Szolnok megyében.
Ürbéri egyezség 1859-ből.
Palugyai: K ülső Szolnok vármegye.
Montedagóvi Albert: H eves-Külső Szolnok vármegye története.
Virág Ferenc: Török hódoltság.
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba.
Györffy István: Nagykunsági krónika.
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JEG YZETEK

VÁNYA K E LE TK EZÉSE
1. Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. 309.1.
1/a Hóman-Szekfű Magyar történ. 76, 119, 129 , 1. Gesta Ungarorum.
2. Balássy F . : Heves megye története. I. köt. 67., 69., 15 9 . 1.
3. Haan Lajos i. m. II. köt. 92., 94. 1.
4. Pápai tizedjegyzék. Békés megye. Lásd a mellékletet.
5. Haan Lajos i. m. II. köt. 1720. 1.
6. A budai káptalan határjárása 1476-ban.
7. OL. Dipl. Ért. 1475. év, 1764. 1.
8. Szederkényi: Heves vármegye története. II. köt. 405. 1.
9. Szederkényi i. m. II. köt. 7 9 . 1.
10. Szederkényi i. m. II. köt. 457-458. 1.
11. N. F. Á. fasc. 327-4., fasc. 27. föl. 145.
12. Szederkényi i. m. II. köt. 1 1 1 -1 1 2 Í 1.
13. Tört. Ért. 1660. I-IV .
14. Heves vármegye, 1711. 18 jkl.
15. Heves vármegye, 1715. 145 jkl.
16. Heves vármegye, 1730. 61 jkl.
17. Szederkényi i. m. II. köt. 239. 1.
18. Szederkényi L m. IV. köt. 2 2 7. 1.
19. Heves vármegye, 1735. 26., 416 jkl; 1736. 126., 528 jkl; 1737. 70., 558 jki.
20. Karácsonyi János: Békés vármegye története. I. köt. 273. 1.
21. Heves vármegye, 1693. jkl. 123.
22. Borsod megyei protokollum, X III. k. 2 1 . 1.
23. Heves vármegye, 1751. 700 jkl.; 1752. 14 jkl.
24. Révész Imre: Figyelmező 7. füzet.
25. Első Anyakönyv, 2 . 1.
26. Ványai református levéltár, 423. sz.
27. II. presbiteri jegyzőkönyv, 142 . 1.
28. Heves vármegye, 628. 1. (Magyarország városai és vármegyéi)
29. Tört. Ért. Dv. II. 2.
30. Heves vármegye, 1751. 770 jkl.; 1752. 14 jkl.
31. Heves vármegye, 1748. 175 jkl.
32. Tört. levéltár, Dv. VII. 306. - Szederkényi i. m. IV. köt. 273. 1. - Acsády Ignác: A ma
gyar jobbágyság története. 380., 383. 1.
33. Heves vármegye, 1748. 28. sz. 243., 250. jkl.
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A KÖZSÉG FORMAI K IA L A K U L Á SA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presbiteri jegyzőkönyv, 1811. év.
Presbiteri jegyzőkönyv, 1889. év.
Presbiteri jegyzőkönyv, 1885. év.
Presbiteri jegyzőkönyv, 1818. és 1868. év.
Presbiteri jegyzőkönyv, 1891. év.
Prot. sehol. 111-57. Heves vármegye, 1815. 141 jkl.
Heves vármegye, 1809. 930 jkl.; 1083. jkl., 1167 jkl.; 1815. 418 jkl.
Presbiteri jegyzőkönyv, 1830. 305.

N ÉPESED ÉSI A D A T O K
1. Márki Sándor: Dózsa György forradalma. Bp. 1883.
2. Szederkényi i. m. II. köt. 405. 1.
2/a Az 1571. évi adatok a szolnoki török deffterből. Dr. Győrfy Lajos közlése.
3. Heves vármegye, 1659. 33. jkl., 1661. 77. jkl., 1675. 88. jkl.
4. Szederkényi i. m. III. köt. 381. 1.
5. Szederkényi i. m. IV. köt. 178 . 1.
6. U. o. 178 . 1.
7. U. o. 239. 1.
8. Tört. Ért. D. v. I. köt. 23-35.
9. U. o. 35.
10. Nagy László, L . Notitiae repertórium. 1828.
11. Népszámlálási adatok, 1900. év.
12. Presbiteri jegyzőkönyv, 1887. év.
13. Népszámlálás, 1900., 1910. évek.
14. U. a. 1941.
15. U. a. 1960.
16. U. a. 1970.

B IR T O K V IS Z O N Y O K
1. Haan Lajos i. m. II. köt. 19-20.1. - O L 1422. Zsigmond adománylevele.
2. Pápai tizedjegyzék, Békés megye 1330., 1334., 1340.
3. Nadányi levéltár Pusztakovácsiban. Karácsonyi János i. m. II. köt. 265-266. 1. Dipl.
levéltár 14751.
4. Csánki Dezső: Békés megye története. 8 1 .1.
5. Szepesi káptalan lt. O L Scrimium X I. Fasc. 3. N. B. O. II. 84-85.
6. Budai káptalan, I. köt. 92-94. 1.
7. Karácsonyi János i. m. I. köt. 46., 222. 1.; II. köt. 267. 1.
8. Karácsonyi János i. m. II. köt. 74. 1.
9. Szederkényi i. m. II. köt. 334., 453., 458., 460. 1.
10. Tört. Ért. Dv. 305. 1.
11. Nadányi levéltár, fasc. 24. Karácsonyi i. m. II. köt. 200.1.
12. O L H. N. Cs. 149-215. 1. Nr. 326-68, 438. 18-28, 1684:17. Dipl. levéltár 20669.,
22011., 22012., 24581.
13. Dipl. levéltár 18924. Szederkényi i. m. II. köt. 20 .1. Orsz. Ért. 2 1 5 . 1. Nr. 397-3. Dipl.
levéltár 23. 735.
14. Szederkényi i. m. II. köt. 79. 1. Nr. 15-5-6-7-8.
15. Szederkényi i. m. II. köt. 791. 1.
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16. Nr. 52248.
17. Nr. 617-26.
18. Szederkényi i. m. II. köt. 103-104. Bod Péter: Hist. evang. eccl. I. köt. 222.1.
19. Szederkényi i. m. II. köt. 2 2 1. 1.
20. O L H. N. Cs. T 2 16 . 1. Nr. 402-31.
21. O L H. N. Cs. T . 211. Szederkényi i. m. II. köt. 252. 1. Heves vármegye, 1737. 177 jkl.
22. Szederkényi i. m. I. köt. 453. 1.
23. Orsz. Ért. Heves vm. I. köt. 1 0 1 . 1.
24. O L fasc. 49. nr. 30.
25. Szederkényi i. m. I. köt. 453. 1.
26. O r o s z E r n ő : Nemes családok története. 107. 1.
27. Orosz i. m. 421. 1.
28. Orsz. Ért. 107. 1.
29. U. o. 231., 215. 1.
30. U. o. 3 7 . 1.
31. U. o. 90. 1.
32. U. o. 296. 1.
33. U. o. 296. 1.
34. U. o. 1 1 4 . 1.
35. U. o. 241. 1.
36. U. o. 188. 1.
37. Szederkényi i. m. II. köt. 3 7 1 . 1.
38. U. o. 453. 1.
39. Szederkényi i. m. IV. köt. 274.
40. Szederkényi i. m. II. köt. 453., 458., 460. 1.; III. köt. 441., 447., 457., 460.
41. Szederkényi i. m. III. köt. 338. 1.
42. Ványai török levelek 4-1456/71.
43. Szederkényi i. m. III. köt. 4 5 7 . 1.
44. U. o. 247., 399., 4 5 7 . 1.
45. Heves vármegye, 1725. 144 jkl.
46. Szederkényi i. m. IV. köt. 239. 1.
47. Szederkényi i. m. II. köt. 227. 1.
48. Heves vármegye, 1814. 98 jkl.
49. U. o. 1820. 592-593 jkl.; 1827. 138, 182 jkl.
50. U. o. 1845. 2911 jkl.
51. U. o. 1820. 976 jkl., 1120 jkl.; 1823. 527-766 jkl.
52. U. o. 1832. 2624 jkl., 1835. 282 jkl., 1838. 13 jkl.
53. Örök Úrbéri Egyesség törvénytár, V II-17.
54. Gazda címtár. 1937. 153-154. 1.
55. Szolnok megyei levéltár. Dévaványai községi képviselő testület jegyzőkönyve. 14/1919.

V Á N Y A SZE R E P E A Z O R S Z Á G H A R C A IB A N ...
1. Jagelló Könyvtár, 2751. sz.
2. Pray György: Epistolae procerum regni Hungáriáé. 1805. 40 .1. és Katona István: Hi
storia critica regum Hungariae stirpis mixtae. 1792. 18. köt. 720-721. 1.
3. Karácsonyi János i. m. I. köt. 265. 1.
4. Török levelek, 57. sz.
5. Magyar Tört. Emlékek, II. köt. 130. 1.
6. Thököly naplója, 138. 1.
7. Évkönyv, IX. köt. 39. 1.
8. Évkönyv, V III. köt. 139-140. 1.
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9.
10.
11.
12.

Heves vármegye, 1735. 492 jkl.; 1739. 125 jkl.; 1737. 70. sz. 556 jkl.
Haan Lajos i. m. mondja ezt.
Heves vármegye, 1805. 1299 jkl.
Szederkényi i. m. IV. köt. 412-413. 1.

A KÖZSÉG VEZETÉSE
1. Országos Levéltár Diplomatikai gyűjtemény 11 202 sz. Haan Lajos Békés vármegye haj
dana
2. Balassi-Szederkény: Heves vármegye története I. 67., 69., 159. lap
3. Szederkényi: Heves vármegye története, 2. kötet - 79.
4. Szederkényi, 2. kötet m - 1 1 2 . lap
5. Szederkényi, 2. kötet 457-458. lap.
6. Szederkény, Heves vármegye 3. kötet 447., 399., 380., 457. lap
7. Heves vármegye 1711. 199, jkl. 1730. 11. jkl.
7/a Heves vármegye 1730. 61. jkl.
8. Országos Levéltár, török levelek, 62-4. 1456/6
9. Heves vármegye 1738. 18. jkl. 213. jkl. II. körleveles jkv református egyház 24. lap
10. Heves vármegye 1735. 78, 26. jkl. 496. jkl. 1736. 125. jkl. 528. jkl.
11. Heves vármegye 1824. 1183. jkl.

A KÖZOKTATÁS MÚLTJA ÉS JELENE
1. Prot. schol. III. 3 9 . 1. Dévaványa község levéltára, I. jkl. 16, 1 7 .1.
2. Lalk. lev. tár. Tört. ért. füzet, 15. 1. Heves m. jkl. 1751. 700; 1752. 14; 112, 36. jkl.
113 sz. 72. jk.
3. Prob. chol. III. 51. I. 93

IP A R O S O D Á S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1873. Ipartársulati jkl.
1881. Ipartársulati Vezetőségi jkl.
1885. Ipartársulati jkl.
1888. Ipartársulati jkl.
1890. 3-as számú Ipartestületi jkl.
1889. Iparos Olvasóköri jkl.
1892. Olvasóköri jkl.
1893. Olvasóköri jkl.
1894. Olvasóköri jkl.
1899. Ipartestületi jkl.
1895. Olvasóköri jkl.
1907. Ipartestületi közgyűlési jkl.
1911. Ipartestületi közgyűlési jkl.
1913. 25 éves Jubileumi Közgyűlési jkl.
1908. Ipartestületi jkl. (Nőegyleti jkl.)
1922. Ipartestületi közgyűlési jkl.
1924. Ipartestületi jkl.
1931. Ipartestületi Közgyűlési jkl.
1932. Ipartestületi jkl. (Olvasóköri jkl.)
1938. 5o éves Jubileumi Közgyűlési jkl.
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NÉVM UTATÓ

A
Abád 18
Ajtony 17, 30
Alt Géza 124
Apáczai-Csere 124
Apafy Mihály 143
Aprókahalom 19, 40, 119
Arany István báró 144
Aranykalász Tsz 199
Árkus-sziget 21
Áruház 215

Bogya Mihály 115
Bogya-telep 64
Bor 18
Bornemissza Anna 119
Boros Mihály 205
Borovszky Sámuel 14, 15
Borza Lajos 224
Botos Dániel 224
Boda György 51
Böröczky József 205
Bucsa 20, 24
Budai Bálint 25

B

C

Bakosi Károly 53
Bakó Péter dr. 85, 89
Bakócz Érsek 132, 134
Balassa Ferenc 108
Baldácsi báró 56, n o , 114
Balkány 143
Bala 19, 31, 113
Barcéj 21
Bánkúti-búza 173
Bán Lajos 224,
Bere István 51
Bereczki Imre 238
Bereczki Zsigmond 125
Benkő Albert 63
Benkő Károly 52
Berettyó 6, 16, 19, 21, 58
Bertalan Imre 264
Belvári Mihály 27,
Besenyi-tó 18, 19
Békés 17, 18
Bigelman Adolf 55
Bihar 17, 31
Balogh János 51
Bogya Bálint 119
Bogya József 115

Cegléd 24, 137
Ceglédi-kiáltvány 136
Conventionálisok 26
Czibulka István 120
Czudor József 120
Cs
Csaba János 189
Cser Pál 26, 51, 144
Csermák Vilmos 119
Csermák-malom 61
Csetei Herczóg báró 115
Csépány 20, 40
Csillagkút 61
Csongrád 17
Csökmő 143
Csudabala 20
Csutka-kaszinó 204
D
Daru Sándor 82
Deffter 66, 67
Dékány György 13, 51
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Dékány Pál 51
Dénes bán 16
Dévaványa 14, 15, 58, 60, 61, 69, 81, 132,
135- 137. 171, I 73 > ! 77j i8 i, 182, 196,
210, 222, 223
Dévaványai Hírlap 278
Déva 14, 15, 19
Dionisosz 13, 19
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Gyoma 19, 20, 143
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Győrfiy István 39
Gyula 25
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Egresi István 205
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Farkas Dezső 282
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Fényes Elek 113
Földvár 18
Földigénylő B:zottság 161
Földműves Szövetkezet 212
Földosztó Bizottság 180
Frangepán 138
Fráter György 153, 21
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Füregyháza 40
G
Gabonás 26
Gajdács György 189
Galgóczi József 119, 123
Garnafár szpáhi 107
Gatsó István 119
Gelei-Katona 29
Germánicus Emericus 26
Geszner dr. 85
Gépállomás 202
Gonda József 119, 123
Görgei 149
Guti-Ország Borbála 26
Guti-Ország Kristóf 26
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Haller-Hunyadi 30, 36, 43, 44, 109
Hangyaszövetkezet 211
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Harangi Imre 33
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Ipartestület 120
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