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Előszó az első kiadáshoz 
 
 
 

A református templom építésének közelgő 200. évfordulójára készülődve kezdtem el Árok-
tő múltjának kutatását 1986-ban. Rövid – főként a református egyházzal foglalkozó – mun-
kát terveztem. Egy-egy eseménynek az összefüggéseit kutatva azonban, igen érdekesnek 
mutatkozott a község múltja. Így bővült az anyag, ha nem is teljesedett ki egészen. Hiszen 
maradtak fehér foltok, megválaszolatlan vagy – ismert források hiányában – megválaszolha-
tatlan kérdések. Megemlített, de kidolgozatlan események is találhatók e munkában, mint pl. 
a háború előtti pártélet, a tűzoltók, a Levente Egylet. Történetüket külön-külön meg lehet-
ne írni – s talán a jövőben ez meg is történik. Nekem örömet jelentett a kutatás élménye s 
az elkészült munka. Ha egy-két faluját szerető ároktői elolvassa, és hasonló érzései támad-
nak, már megérte a fáradságot. 

Igen sok segítséget kaptam a kutatások során dr. Bencsik János úrtól, a Tokaji Múze-
um igazgatójától, aki több értékes tanulmányt írt Ároktőről. Hasonló támogatásban része-
sültem Szentimrei Mihály úrtól, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményeinek igazgatójától. Mindkettőjüknek köszönetet mondok. 

A múlt ismerete nélkül élnek és élhetnek emberek szerte a világon és Ároktőn is – nem 
létkérdés. Viszont a múlt ismeretével a jelen, az élet gazdagabb. 

 
Ároktő, 1989. május 
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Előszó a második kiadáshoz 

 
 
 
A Helységpártoló Egyesületnek köszönhetően Ároktő múltbeli értékeinek számontartása és 
ápolása ma is folyik. Ehhez kapcsolódik a helység iránti szeretet növelése, aminek fontos 
része a múlt ismerete. A nyomdaköltség pályázati úton való előteremtése lehetővé tette e 
helytörténeti munka második kiadását. Ez a tény pedig a szerzőnek adott esélyt, hogy bizo-
nyos hibákat kijavítson és bővítse a korábban összeállított anyagot. 

A második kiadás nem tér el lényegesen az elsőtől. A bővítés néhány új adat és doku-
mentum közlését jelenti. Az apróbb pontosítások mellett ilyen a református egyháztörténet 
korai szakaszát, a református iskolát, valamint az ároktői kurucokat illető újabb információ, 
valamint az 1696. évi telepítési szerződés szövege és az 1768. évi püspöklátogatás története, 
ugyancsak a református temetőben gyűjtött sírfeliratok. 

Szintén új az ároktői halászat emlékeit és eszközeit bemutató dolgozat Puskásné Gaál 
Gabriella tollából, valamint a Katolikus Olvasó és Dalkör tevékenységének ismertetése 
Koncz Mihály visszaemlékezése nyomán. Bővült a képanyag is néhány rajzzal és fotóval. 

Szolgálja a kötet a maga szerény eszközeivel Ároktő fejlődését. 
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A Csörsz-legenda 

 
 
 

Borsod s Heves határán 
Jó vándor, aki jársz, 
A sík vidéken egy vén 
Ároknyomot találsz… 

Magas partját mi végett, 
Mikor s ki hányta fel? 
Az eltűnt századoknak  
Homályiban vesz el… 
 

 
 

Az ároknak tövénél, 
Ároktő most is áll 

Borsodban a Tiszának 
Fűzlepte partinál… 

 
Tompa Mihály költő, református lelkész nem messze e tájtól, Igrici községben nevel-

kedett. A gyermekkor élményei buzognak fel lelkéből a Csörsz-árkát megéneklő szép sorai-
ban. 

ÁROKTŐ község a Tisza folyó jobb partján fekszik, Mezőcsáttól dél – délkeletre 11 
km; Tiszadorogmától észak – északkeletre 9 km; a folyó bal partján elterülő Tiszacsegétől 
északnyugatra 5 km távolságra. A közúti forgalomba a Miskolc – Nyékládháza – Mezőcsát 
– Borsodivánka – Poroszló illetve Borsodivánka – Mezőkövesd útvonal kapcsolja be. A 
Tiszántúl tájaira a tiszacsegei közúti réven át vezet útvonal, amely érinti Ároktőt. 

Nevét a Csörsz-árokról kapta. Előtagja a magyar árok főnév, utótagja a magyar alsó 
vég, torkolat értelmű tő főnév. A Csörsz-árok torkolati részére utal.1 

A névadó árokról mondai hagyomány maradt ránk. Írásban először Székely István kö-
zölte a Krakkóban 1559-ben megjelent „Chronica ez vilagnac yeles dolgairól” című gyűjte-
ményében.2 

Halászy József 1888-ban így jegyezte fel a regét:3 „A Tisza partján élt egy Csörsz nevű ifjú, 
szép avar khán, ki feleségül a Duna mellett lakó Rád longobárd fejedelem szép leányát, a bájos Délibábot 
kérte meg atyjától. A vad, marczona tekintetű Rád, talán, hogy Csörsz igaz szerelméről meggyőződjék, 
vagy pedig, hogy elutasító választ adni nyíltan nem akart – a rege e részben felvilágosító választ nem ad – 
Csörsznek ígérte lánya kezét ama feltétel alatt: ha a Duna mellékéről a Tisza partjára azon az úton, 
melyen ő szárazon eljött, vízen viszi haza a menyasszonyát. – Csörsz egész népével elkezdeti a Tiszát a 
Dunával összekötő csatorna ásását. Lázas sietséggel foly a munka; felvert hangyabolyként nyüzsög a nép, 
a sáncz halad. Csörsz folyton a munkálkodókat buzdítja; de egy éjjel, a sáncot vizsgáló útjában, fehér 
lováról villám sújtja le. A sáncásás megszűnik. – És ez időtől fogva, a bájos Délibáb folyton könnyezi 
vőlegényét a Duna és Tisza közötti térségeken…” 

Itt a községben hallottam azt a „szocialista” változatot, hogy Csörsz királyt nem a vil-
lám ütötte agyon, hanem „… a sanyargatás miatt kirobbant forradalomban ölte meg a nép.” Ebből 
persze csak annyi következik, hogy legendák ma is születnek. 

Még szellemesebb Végh Kálmán feljegyzése:4 „Egy Tiszakeszin múlt évben elhunyt, 
mezőtárkányi származású, magát nemes embernek tartó 86 éves bacsótól hallottam, hogy Csörsz vezért az 
                                                 
1 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1983. 63. . 
2 Kiss Lajos: Idézett mű (i.m.) 169. . 
3 Halászy József: Az ároktői ev. Ref. Egyház története. Ároktő, 1888. 5.  
4 Végh Kálmán: Ároktő és vidékének története. Eger, 1903. 8.  
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árok ásása közben egy czigány gyerek vágta fejbe egy kapával, mikor kubikoló atyján végig húzott korbá-
csával.” 

A Csörsz-árok nevét Ároktő mellett Jászárokszállás őrzi nevében. 
 

 
Monda és történelem 

 
 

Az óriás alkotmányok mindig lenyűgözték az embert. Csoda dolgok pedig, a csodás alkotá-
sok bűvöletében élő ember számára csodálatos, nem hétköznapi módon születtek. Így for-
málódtak a mondák, legendák. Déva zsiklai vára vagy Csörsz óriás csatornája elbűvölte, 
majd megihlette az óriások árnyékában porszem voltára rádöbbenő embert, aki a képzelet 
világába vitte mindkettőt. Egyiket, hogy Kelemen kőmíves feleségének hamvain megépítse, 
másikat, hogy megszületéséhez segítségül hívja a lángoló szerelmet. 

A monda mellett mégsem mehet el vakon a história. Sőt, forrása lehet az. Igaz, mély 
kút, amely századok mohája alatt rejti a tiszta forrást. Kíséreljük meg felszínre hozni. 

Csörsz király szerelmi históriája a longobárdok és avarok világába vezet minket, hogy 
ott keressük az árok eredetét. Egyes vélekedések szerint a Római Birodalom védelmi sánc-
vonalának (Limes) a maradványa a Csörsz-árok.5 A monda azonban ennél valóbbat állít. Az 
árok nem a rómaiak, hanem más népek védműve volt. A rómaiak nem szállták meg a Du-
na-Tisza közét. Augustus császár az Elba, a Duna, majd módosított formában a Rajna és a 
Duna vonalának ellenőrzését tűzte ki célul, s politikai végrendeletében is azt tanácsolta, hogy 
meg kell maradni a Birodalom folyami határai között. Utódai nem is tértek el ettől.6 Dácia 
meghódítása után sem vezeti e tájra a légiókat a római érdek. Csak a mai Bácska vidéken 
építették ki a Limest a Duna bal partján. A két folyó között élő szarmatákkal illetve 
jazigokkal ügyes diplomáciával őrizték a békét. 

A Csörsz-árok minden bizonnyal a IV. században épült, az akkor itt élő szarmaták 
igyekeztek általa megvédeni szállásterületüket.7 Az avar honfoglalás a Kárpát-medencében 
568-ban fejeződött be. A birodalom északi határa – a lelőhelyek alapján rekonstruálva – az 
elkövetkező száz évben az Alföld peremén húzódott a Duna-Tisza közén.8 Ott, ahol a 
Csörsz-árok ma is tekintélyes maradványai láthatók. Joggal felételezhetjük tehát, hogy a 
sáncot az avarok is használták védműként. A hagyomány őrizte az „Avar árok” elnevezését 
is.9 A Kárpát-medencében egymást sűrűn követő népek valószínűleg folyamatosan használ-
ták határaik védelmére e sáncokat. Figyelemre méltó, hogy a gepida határ is ezen a vidéken 
húzódott. 

Az emlékezet két Csörsz-árokról tud, melyeknek maradványai ma is láthatók. Egyik, az 
északi, a Jászárokszállás – Dormánd – Ároktő irányt követi, míg a másik, a déli, a Gödöllő 
– Jászfényszaru – Jászapáti – Tarnaszentmiklós vonalon fut. A köztudatban az északi él 
inkább, nyilván Árokszállás és Ároktő révén, melyek nevükben őrzik emlékét. Valójában 
hasonló sáncvonal az Alföld keleti peremén is megtalálható. 

A Nemzeti Múzeum megásatta 1901-ben Ároktő határában az Árok melletti halmot a 
káptalan tanyájánál, s kiderült, hogy az Árkot erre a dombra hányták rá.10 

                                                 
5 Kiss Lajos: i.m. 169.  
6 Székely György (főszerk.): Magyarország története 1242-ig. Akadémiai Kiadó Bp. 1984. I. kötet 200.  (a 

továbbiakban: MOT) 
7 Patay Pál: A Csörsz árka. Természet Világa 1969/9, 409-411.  
8 MOT l. 25. Térkép 320-21.  
9 Révai Lexikon V. 166.  
10 Végh Kálmán: i.m. 8.  
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A CSÖRSZ-ÁROK név szláv eredetű:11 ČbRĆb ROVb, jelentése: ördög árok. Az utó-
tagot lefordították a névhasználat során, az előtag azonban megmaradt eredetiben. Később 
aztán egy elképzelt személyhez kötötték, és így született meg Csörsz király a mondában. 

Az „Ördög-árok” elnevezés is a néphitre, az egyszerű embert lenyűgöző dolgokból 
adódó mondaalkotásra vezethető vissza. A nagy árkokat, völgyeket gyakran az ördög mű-
vének tulajdonították: „wrdug barazdaya; vrdug zantasa” (ördög barázdája, ördög szántá-
sa).12 

Végh Kálmán a község közvetlen határában, a dorogmai út elágazásánál kétfelé szaka-
dó Csörsz-árok déli ágát nevezi Ördög-ároknak.13 S ugyanígy a lakosság is, mind a mai na-
pig. Nyilván egymás mellett élt a Csörsz-árok és Ördög-árok elnevezés a századok folya-
mán. Mikor aztán a Csörsz-árok név jobban átment a köztudatba – éppen a monda hatásá-
ra – az Ördög nevet a helyiek az Árok egyik ágára ruházták. Az Ördög-árok nevet Végh 
Kálmán „rejtett, lappangó” értelemben magyarázza, mint a török „irting” szó származékát. 
Ugyancsak elutasítja a Csörsz név szláv eredetét is, és a „Csorottyány” nevű ároktői határ-
résszel hozza összefüggésbe: Csorottyány = cseres = nádas, kákás, vizenyős rét. A 
csorottyány a cseres tájváltozata, s a csörsz ezek egyik formája.14 Végh a szláv etimológia 
dömpinggel szemben fordult e magyarázat felé, szellemes megoldási kísérlete csupán érde-
kesség. Ilyenekben egyébként bővelkedik Ároktőről szóló dolgozata: példának okáért, az 
1788-ban épült református templomot középkorból eredezteti. 

A Százdi apátság 1267-ben átírt, de 1067-ből való alapítólevele „magna fovea” = nagy 
árok néven említi a Csörsz-árkát.15 A már említett Székel’ Krónika 1559-ben már így nevezi: 
„Csersz arokiat…” Egy határjárás 1747-ben a Csörsz-árok forma magyarosított változatát 
közli „Csőszárka” alakban.16 

Ároktő határában a Csörsz-árka ma is tekintélyes hírmondója a múltnak. 
 

 
A honfoglalás előtt 

 
 
Ároktő határának tetemes hányada a Borsodi-ártér, csekély területe pedig a Hortobágy ré-
sze. A Borsodi-ártér 35 km hosszúságban húzódik, dél felé egyre szélesebben Tisza-
palkonya és Tiszavalk között. Ez a táj, a leletek tanúsága szerint, folyamatosan otthont 
adott az embernek.17 

Az újkőkor (6000 esztendeje) emberének nyomára bukkantak a régészek az ároktői és 
tiszakeszi határ találkozásának közelében az ún. Szódadomb mellett. A cserepek az „alföldi 
vonaldíszes” kerámiát készítő kultúráról beszélnek. 

Rézkori temetőre utaló leletek kerültek elő a községtől délkeletre, a dorogmai határ 
közelében. A 4500 évvel ezelőtt itt élt ember nyomait csak részben tárták fel eddig. Ároktő-
től délre, Tiszavalk határában, és a szomszédos Tiszakesziben jelentős rézkori temetőket 
tártak fel. 

A Krisztus előtti III. évezredtől kezdve a IX. századig a bronzeszközök használatáról 
bronzkornak nevezett időben e tájon élő emberről gazdag leletek tanúskodnak, főként 
                                                 
11 Kiss Lajos: i.m. 169.  
12 Kiss Lajos: i.m. 491.  
13 Végh Kálmán: i.m. 8-9.  
14 Végh Kálmán: i.m. 29.  
15 A századi alapítólevél (1067) Oklevéltár. Szerk. Csorba Csaba. Miskolc, 1986. 
16 Borovszky Samu: Borsod Vármegye Bp. 1939. IV. 7.  
17 Csikváry Antal: Borsod Vármegye Bp. 1939 IV. 7. ; MOT I. 14. Térkép 176-77. ; MOT I. 25. Térkép 3220-

21. Végh Kálmán: i.m. függelék. Tiszakeszi 6-13.  
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Tiszekeszi határában bukkantak ilyenekre. De Ároktőn is találtak tárgyakat az Erdély érceire 
támaszkodó fémművesség, az ún. gávai kultúra anyagából. Ez a kultúra a Krisztus előtti 1. 
évezred elején európai jelentőségűvé vált. Végh Kálmán is beszámol egy saját költségén 
végzett ásatásról a község határában, a Csörsz-árok mellett, ahol bronztűt talált. Földmun-
kák során előbukkanó tárgyak mutatják ma is, hogy Ároktő határa rejt még titkokat ebből a 
korból. 

A koravaskori emberének életéről képet adó leletek a szomszédos Mezőcsát és 
Tiszakeszi határában kerültek felszínre. Az ároktői Dongó-halmon két koravaskori sírt tár-
tak fel. Ároktő és Tiszadorogma között pedig kelta lándzsákat találtak a Kr. e. 2. századból.  

A népvándorlás koráról tanúskodó gazdag leleteket hozott felszínre a régész ásója. 
Szórványosan felbukkanó tárgyak mellett egy avar temető 23 sírja beszél a honfoglaló ma-
gyarsághoz hasonló kultúrájú és életformájú avar népről. Ezt a temetőt Megay Géza ásta ki 
1932-ben Ároktő-pélypusztán. 

Robosztus emléke e kornak az Ároktőt körülölelő Csörsz-árok. 
 
 

 „…Hatalommal vágtat előre Árpád, a győző seregek fejedelme Tiszánál…”18 
 

 
895-ben egy új nép érkezett a Kárpát-medencébe, itt is maradt – „annyi balszerencse közt s 
oly sok viszály után” – mind mostanáig. 

Honfoglaló őseink második nemzedéke már letelepedett Ároktő vidékén. A X. sz. má-
sodik felében községünk határában a honfoglalók egy csoportjának a szállása volt. Valószí-
nűleg a Tiszának ez a vidéke Bors szállásterülete ebben az időben.19 Az ezt követő állapotot 
jelzik a községek nevei ezen a tájon, egy-egy törzs nevére utalva: Hejőkürt, Tiszatarján, 
Tiszakeszi, Oszlár pedig a kabarok jelenlétét mutatja. 

Anonymus szól Tas és Szabolcs vezérekről, akik „… a Tiszához értek, s a Durugma-révnél 
átkeltek rajta. Ott még egy Ohat nevű kun katonának Árpád vezér jóváhagyásával nagy földet szereztek, 
melyet ivadékai mostanáig birtokolnak.”20 A történészek egy része kételkedve fogadja a névtelen 
jegyző adatait, mondván, hogy korának állapotát vetítette vissza gesztájában. Mégsem te-
kinthetjük alaptalannak Anonymus adatait, hiszen, ha a XII. században Ároktőtől délre 
Dorogma réve az egyik legjelentősebb tiszai átkelőhely Abád és Lúc mellett, akkor nyilván 
már korábban létesült. A forgalmas rév ösztönözte az itteni letelepedést. 

A honfoglalók jelenlétére utal egy csatornának a neve Ároktő határában: Kun-fok (a 
fok olyan csatorna, amely áradáskor a Tisza vizét vezette a közeli tavakba, holt medrekbe); 
valamint egy határrész neve: Pély-puszta. Anonymus kunnak nevezi a kabarokat,21 de az is 
lehet, hogy ez a név egyszerűen csak „törököst, törökfélét” jelent.22 Pély etimológiája bi-
zonytalan ugyan, de helyes megoldásnak tűnik a karacsáj pel illetve a török bel szóból leve-
zetni – mindkettő jelentése: domb, halom.23 Ha a Pély egy itt szállást találó törökféle törzs 
tagjaiból ered, akkor a Kun-fok őrizheti az ő emléküket, mert nem valószínű, hogy a kun 
néphez köze lenne. Ha a fentiek nem is győznének meg bennünket őseink korai jelenlétéről 
Ároktő határában, a régészet eloszlatja kételyeinket. A mai községtől néhány méternyire egy 

                                                 
18 Vörösmarty Mihály: Zalán futása 3. ének 
19 MOT 6629.  
20 Tiszakeszi 14.  
21 MOT 628.  
22 Balás Gábor: A székelyek nyomában, Panoráma, Bp. 1984. 48.    
23 Kiss Lajos: i.m. 506.  
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honfoglalás kori temetőt tártak fel 1930-ban, az ún. Dongó-halmon.24 Ekkor 19 sírt ástak 
ki, majd 1966-ban újabb 15 temetkezés került felszínre. Halászy József is megemlékezik a 
Dongó-halomról, s amint megjegyzi, ez a falu határának a legmagasabb pontja, bár „sokat 
omlaszt alá belőle az ekefolyam”. Beszél előbukkanó csontokról is, de nem gondolja a hal-
mot honfoglalás kori lelőhelynek, hanem korábbi századok hírmondójának véli.25 Ma a 
Dongó-halom már csak nevében halom. 

Az itt talált leletek a X. század második felétől a XI. század végéig jelzik a temetkezés 
folyamatosságát. Ez az adat döntően fontos az Árpád-kori Ároktő azonosítása szempontjá-
ból! 

 
 „Ott ez ország nekiek adaték, Magyarországnak nevezteték”26 

 
 
Az ÁRPÁDOK uralkodásának I. századából ránk maradt Százdi Apátsági Alapítólevél 
Ároktő vidéke történelmének fontos forrása. Százd falu, a Benedek rendi kolostorral együtt 
Ároktőtől északra, Tiszakeszi határában feküdt. Ezt a kolostort, a fenntartására adományo-
zott birtokok ura, Péter ispán, Aba Sámuel fia alapította. Az adományozás rögzítése 1067-
ben történt.27 

Ebben az okiratban szerepel egy igen fontos mondat Ároktő múltjára nézve. Így hang-
zik: „…inde ad magnam foveam, que protensa usque ad Aruksceguj tendit ad angulum 
parue Egur, et ad angulum Aruk… = … innen egy nagy árokig, mely Arukscegujig elnyúlva 
a kis Egur szegletéig tart és az Áruk szegletéig…” 

A „magna fovea” szerintem a Csörsz-árkát jelenti. Ez a birtok egy részének a határa. A 
magna jelző az árok tekintélyes méreteire utal. A Csörsz-árok századokkal később is lenyű-
göző látvány, amit ezt egy 1891-ből származó leírás is mutatja: „Ároktőnél a Csörsz-árok 
még most is óriás alkotmány, mert szélessége 7,5 méter, magassága pedig félakkora”.28 Mi-
vel az árok a határ, az iránya is meg van jelölve, mégpedig keleti és nyugati határpontok 
említésével. A keleti pont Áruksceguj, a nyugati az Eger patak és az Áruk találkozása. Felté-
telezhetjük, hogy az Áruk is a Csörsz-árkát jelenti, noha Végh Kálmán szerint ez abraka-
dabrává teszi a mondatot. Pedig csak arról van szó, hogy az Árpád-kori jegyzők nem ma-
gyar anyanyelvűek voltak, s nem vagy alig tudtak magyarul. A magyar nevekkel nehezen 
birkóztak meg az írásban. Szerintem a jelzős szerkezet miatt először lefordították az „árok” 
szót, azután pedig tulajdonnévnek fogták föl, s meghagyták magyarul. A megfogalmazás 
meglehetősen körülményes, de ez jellemző középkori okleveleinkre. Az Árokszállás – 
Dormánd – Ároktő irányú Csörsz-árok találkozva az Eger patakkal szegletet alkotott. 

Feltehető azonban az is, hogy a „szeglet” az Eger patak kanyarulata által bezárt szöget 
jelenti, s ugyanígy foghatjuk fel az Árukkal kapcsolatban. Ezek egymáshoz közel eshettek, 
valamint a Csörszárok (magna fovea) is azon a területen futott. Ebben az esetben az Áruk 
nem a Csörsz-árok neve, hanem az Eger patak tájékán futó sáncé. 

Tárgyunk szempontjából Aruksceguj a fontos, mert Ároktő településsel azonosítható! 
Átírása szerintem: Árokzug. A sceg = szeg szó a szeglet, sarok, zug értelmében veendő. Ide 
sorolható még a sziget szavunk is.29 Ároktőnél a Csörsz-árok két ágra szakad, s még ma is 

                                                 
24 Megay Géza: Az Ároktő-Dongóhalmi honfoglaláskori magyar temető. A Miskolci Herman Ottó Múzeum 

közleményei, Miskolc, é.n. 
25 Halászy József: i.m. 3.  
26 Csáti Demeter: Ének Pannónia megvetéséről (Hét évszázad versei) 
27 A százdi alapítólevél (Csorba Csaba tanulmánya) 
28 Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben Bp. 1877-1901. 7/259-60.  
29 A magyar nyelv etimológiai szótára III. 746.  
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látható, hogy századokkal ezelőtt a Tiszába torkollva egy szigetet alkotott. 1891-ben még 
egészen egyértelmű volt ez a kép: „Ároktőnél a Csörsz-árok… egy ideig a hegynek tart, 
majd meg nyugati és keleti ágra szakadt”.30 Áruksceguj tehát = Árokzugoly = Árokzug, 
mely név a Tisza és a Csörsz-árok által alkotott szegletet, zugot, szigetet jelölte. Ennek a 
szigetnek akkor legmagasabb pontja a már fentebb említett Dongó-halom volt, s az itt talált 
leletek a X. század második felétől a XI. század végéig jelzik a temetkezés folyamatosságát, 
azaz a Dongó-halom Árokzug temetője volt. A temetkezés itt akkor szakadt meg, amikor 
megépült a falu első temploma, s a temető szokás szerint átkerült mellé illetve köré (vö. a 
cinterem szó kialakulását a latin coemeterium = templom körüli temető szóból).31 

A XII. század végén itt lévő település neve Aructeu = Ároktő. Ha arra gondolunk, 
hogy a helynevek hamar megkövesedtek, miként lehetett Aruksceguj (Árokzug)-ból 
Arukteu (Ároktő), hiszen Árokszegnek kellett volna tovább élnie? Talán az első település 
megszűnt valamilyen okból és feledésbe merült a neve is néhány évtized alatt? Nem való-
színű. Inkább arról van szó, hogy a sceg (szeg) szavunk hordozta azt a jelentést is, amit ma 
a torkolat szavunk jelöl, a mi esetünkben két meder találkozását, hiszen ez egyidejűleg szeg-
letet is alkotott. A nyelvfejlődésnek ezen a fokán a két jelentés nem különült el mereven. 
Később aztán a tőszavunk egyre inkább „kisajátította” ezt a jelentést, s ennek megfelelően 
alakult a község neve is, mert ez az értelem lett uralkodó a lakosok névhasználatában. Azaz 
nem a szeglet, sziget lett hangsúlyos, hanem a Csörsz-árok torkolati része a helység nevének 
alakulásában. 

Ároktő az ABA nemzetség birtoka még a XIII. században is. Ebből az időből már biz-
tos okleveles forrásunk van a település létezésére nézve. Ez az oklevél egy szerződés III. 
Béla királyunk és a Miskolc nembeli Domonkos bán között, Pély falu elcseréléséről. Mint 
Pély szomszédja, a DUNGOU (Dongó)-halommal együtt, Ároktő említtetik, mégpedig így: 
ARUCTEU.32 Az okirat 1194-ből keltezett, de Győrffy György szerint 1230 körül készített 
hamisítvány valójában. Ez a lényegen nem változtat: Ároktő a XII-XIII. század fordulóján 
már bizonyosan létező település. Tehát már korábban keletkezett, a fentebb leírt adatok és 
feltevések alapján az ezredfordulón, Géza fejedelem és Szent István királyunk korában. 

Az ország nagy katasztrófáját a szomszédos Százd monostora nem élte túl, elpusztult a 
„tatárjárás” poklában.33 El lehet ilyenformán Ároktő sorsát is képzelni. Népe talán menedé-
ket talált a Tisza gyakori  áradásaitól táplált lápban, vagy a sűrű parti nádasok között. 

 
 

„Vad ellenség porba hulljon, ez az ország felviduljon…”34 
 
 
1242 után, a mongol pusztítás romjaiból, az országgal együtt Ároktő is újjá született. Bor-
sod vármegye 230 faluja közül 119-nek volt temploma az 1322-es pápai tizedjegyzék sze-
rint.35 Közöttük van Ároktő is.36 A helység temploma Szent Tamás nevét viseli, a plébánia 
papja Paulus. 1332-ben 8 garas pápai tizedet fizetett, 1333-ban pedig 5 garast. 1334 első 
felében 4, a másodikban 8 garas a befizetés, 1335-ben előbb 7, majd 5 garas a tized összege. 
Az átlag 9 garas, ami óvatos becslés szerint is 100-nál több lakost jelent. 

                                                 
30 Az Osztrák Magyar Monarchia … 7/259/60.  
31 A magyar nyelv etimológiai szótára I. 443.  
32 Győrffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza Bp. 1969. I. 753.  
33 A százdi alapítólevél 
34 Siratóének a tatárjárás korából (Hét évszázad versei) 
35 Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése Bp. 1985. 37.  
36 György György: i.m. I. 753.  
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A XIV. század során az oklevelek ARACTU, AROKTEU, ARAKTEU, ARUKTU, 
ARUKCHU, ARAKTEL alakban írják a falu nevét, míg egy századdal később felbukkan 
olykor az ARKYTHELEK is,37 talán az Araktel névalak változataként. Ebben az időben az 
írnokok – mint már említettem is – nem feltétlenül tudtak magyarul, de ha tudtak is, a ma-
gyar szavaknak nem volt kialakult helyesírásuk. Így érthető, hogy igen változatos formában 
írták le a helységek, jelen esetben Ároktő nevét. 

Az oklevelek azért említik oly sűrűn falunkat, mert gyakran cserélt gazdát38 – amibe 
persze neki semmi beleszólása nem volt. Előbb a tőle észak-nyugatra, kb. 40 km távolságra 
lévő Cserépvár javadalma, s mint ilyen, a Rozgonyi család vagyonát gyarapítja egészen 
1448-ig, amikor már a tokaji vár urának a birtoka. A tokaji vár ura pedig Brankovics György 
szerb despota, aki azért kapta magyarországi birtokait, hogy a törökkel szemben a magyar 
királyt támogassa. Brankovics a század közepén kénytelen volt hódolni a töröknek, így bir-
tokait elvesztette. 1459-ben már Szapolyai Imre kezén van Ároktő. Ő a Mátyás királynak 
nyújtott kölcsönei fejében kapta (többek között) a tokaji uradalmat. Tőle, testvére, István 
örökölte és haláláig (1499) ő volt a birtokos Ároktőn, amely csepp a tengerben, mert 
Szabolyai 72 vár és uradalom birtokosa volt. 

Úgy látszik azonban, hogy Ároktő meg volt osztva Cserépvár és Tokaj között, mert a 
falu egy részét 1460-tól Cserépvár ura, Rozgonyi Sebestyén bírja. A Rozgonyiak ároktői 
birtokuknak egy részét eladták Bakócz Tamás egri püspöknek 145 aranyforintért 1493-
ban.39 E kezükön maradt birtok Rozgonyi László özvegye kezével együtt Kanizsay György 
tulajdonába került, aki Szapolyai István itteni birtokát is megszerezte. Kanizsay eladta örök-
jogon 600 forintért Bakócz Tamásnak, aki már mint esztergomi érsek, a tulajdonában lévő 
egész falut az egri káptalannak adományozta 1501-ben.40 A káptalan ettől kezdve gyakorolta 
tulajdonjogát, ha olykor meg is zavarták ebben. 1522-ben alispáni vizsgálat történt bizonyos 
ároktői rét tárgyában, melyre nézve Szentiványi László és Halmosy Mihály háborgatták a 
káptalant.41 A szomszédos Kesziben birtokos Halmosy család és a káptalan között feszült 
volt a viszony. 1506-ban az a vád érte az egri püspököt és a káptalant, hogy azok ároktői és 
szentmargitai jobbágyai fegyveresen rátámadtak a Kesziben álló Halmosy házra. Szolgáit 
megverték, Ilona asszony és leánya is csak a futásban talált menedéket. A vizsgálat azonban 
nem találta igaznak a vádat.42 

 
 

Gazdasági élet 
 
 
Ároktő gazdasági életét meghatározta természetesen a környezet, a táj. Ezt a tájat pedig a 
Tisza formálta. A folyó hatalmas ívekben kanyargott Dél felé, szeszélyesen alakítva medrét. 
Az egykori medret talán a Tiszából Polgárnál kiszakadó és Ároktőnél beömlő Selypes ér 
jelzi, hiszen a jobb parti községek határai ma is eddig nyúlnak.43 A folyó építő és romboló 
munkája együtt hatott a környező falvak életére. Az áradások során lefullasztott növényzet 
gazdagította a talajt. Ugyanakkor az áradás a mocsarakat is táplálta, visszaszorítva a termő-

                                                 
37 Györffy György: i.m. I. 753. ; Csikvári Antal: i.m. IV. 7.  
38 Csikvári Antal: i.m. IV. 7.  
39 Végh Kálmán: i.m. 21-22.  
40 Soós Imre: i.m. 103.  
41 Végh Kálmán: i.m. 27.  
42 Tiszakeszi 23-24.  
43 Bencsik János: A középkori halászat emlékét őrző helynevek a Közép-Tisza vidékéről Ethnographia 1978. 

2. Szám 2773.  
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területet. A hordalék tápanyagban dúsította a talajt, viszont a folyó szüntelenül meg-
megújuló veszélyt jelentett az itt élők számára. 

A talaj löszös, homokos, kavicsos hordalék. Ligetes füzes és nyáras erdők települtek 
meg itt. Az áradásoktól táplált tavak nádat teremtek, az emelkedettebb részeken az irtások 
jó legelőt adtak. 

A körülmények nem kedveztek a növénytermesztésnek, így a lakosság fő megélhetési 
forrása az állattenyésztés volt, vagy ahogy még a XIX. század közepén is írják: a „baromtar-
tás”. A szarvasmarha és a juh tartása az élelmezés mellett ruházkodási szempontból is fon-
tos volt. Az állatokat a szabadban tartották télen-nyáron. Ez volt az ún. rideg állattenyész-
tés, ami nyilván a nomád életmód öröksége volt. 

A természetes környezetből adódott a megélhetés másik fontos forrása, a halászat. A 
Bakócz Tamás által megvásárolt falurész (1493) Polgárral és Szentmargitával együtt 7 mázsa 
sót kapott halsózásra.44  

A Bakócz Códex arról tudósít, hogy Ároktő Szent Mihálykor (szept. 29.) 9 forint föld-
haszonbért fizetett a püspöki pénztárba, a gyümölcsdézsmája pedig 40 véka volt. 

Ezek az adatok a falu kisebbik részére utalnak, amelyért Bakócz 145 forintot fizetett. A 
nagyobbik részt rövid időn belül 600 forintért vette meg. Mindez együttvéve arról beszél, 
hogy Ároktő a XV. században virágzó település volt. 

Az ártéri erdők építkezési és fűtési anyagot adtak. Az építkezés anyaga a fa mellett a 
sár és a nád volt. 

Bizonyosan hatott a falu életére a közeli tiszai átkelőhely. Dorogma révét már említet-
tem, s amikor ennek jelentősége csökkent, az áruforgalom a csegei (Tiszacsege) rév felé 
terelődött. Az itt áthaladó országút érintette Ároktő térségét, bekapcsolva a távoli tájakat 
összekötő kereskedelem vérkeringésébe a falut (Debrecen – Eger, Debrecen – Pest útvo-
nal).45 

 
 

A török idők 
 
 
 
„Mert örökségünk tőlünk fordula pogány nemzetségre, 
Mi lakóhelyünk szála mirólunk idegen népekre… 
 
Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak; 
Nem találhatunk már reménységet szabadulásunknak… 
 
Nagy félelemmel és rettegéssel pusztában bujdosunk, 
Eledelünket, mi életünket kezünkben hordozzuk… 
 
Keresztyéneknek lakó helyeik úgy elpusztultanak, 
Hogy vadak, rókák, hamis tanítók most immár ott laknak… 
 
Téríts tehozzád, és mi megtérünk, kegyelmes Úr Isten! 
Újítsd meg immár mi napjainkat, mint régi időben!”46 

 
                                                 
44 Végh Kálmán: i.m. 21-11.  (Bakócz-kódex 39, 58, 93.) 
45 Bencsik János: Fejezetek Tiszacsege történetéből. Debrecen, 1988. 13.  
46 Jeremiád a Váradi Énekeskönyvből 1566. 
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A mohácsi vész (1526), majd Buda eleste (1541) után számtalan település mondhatta 
magáénak e keserű panaszt, s várhatta sóvárogva a régi idők fényének visszatérését, ha 
ugyan végérvényesen el nem pusztult. Ároktő népe is a török hódoltság keserű kenyerét 
ette. 

Az 1544. évi török hadjáratnak 45 község esett áldozatul Borsod vármegyében.47 Kö-
zöttük néhány Ároktő közelében: Százd, Igrici, Bába. Ároktő ugyan megmenekült, de a 
pusztulás olyan jel volt, amely megmutatta, hogy az Alföld peremén élő falvak ki vannak 
szolgáltatva a török rablótámadásainak. Egyetlen védekezés maradt – a behódolás. 

1544-ben Hatvan és Fülek is török kézre került, 1552-ben pedig Szolnok várára tűzték 
ki a félholdas zászlót. Eger vára magányos sziklaként ékelődött be a hatvani szandzsákba, s 
a török egyébként sem tartotta tiszteletben a politikai határokat. Az egri tizedszedőket 
rendszeresen megtámadta, s a szomszédos falvakban körös-körül birtokolt. Sőt a Miskolc-
tól északra eső falvak – tehát mélyen Eger vonala mögött – Aszaló és Kázsmárk 1580-ban a 
töröknek is adóztak. A törökök attól sem riadtak vissza, hogy a Magyar Királyság területén 
fekvő falvak ellen büntető expedíciókat vezessenek. Egy ilyen alkalommal aratott nagy győ-
zelmet fölöttük Szikszónál Rákóczi Zsigmond 1588-ban; korábban pedig a szikszói vásár-
ütésről hazafelé tartó füleki törököt vágta le ugyanő és Prépostváry Bálint katonái élén 
Vadnánál 1577-ben. 

1553-ban Verancsics Antal egri püspök tárgyalásokat folytatott Hadim Ali pasával Bu-
dán, a kettős adózás rendezésének tárgyában. Megegyezni nem tudtak, így Heves és Borsod 
a kettős adózás státusában maradt továbbra is.48  

A török szívósan és erőszakosan törekedett egyre több helység hódoltatására, s Felső-
Magyarország déli pereme lassan megadta magát. 1572-ben Gömör vármegyében már min-
den porta adózott a töröknek. Tornában és Abaújban is voltak behódolt falvak. 1572-ben 
Zemplén vármegyében 36 porta adózik a töröknek, 1576-ban pedig már 85 és fél ilyen por-
ta van. Mindezeknél Borsod jobban ki volt szolgáltatva a töröknek, így nem csoda, hogy 
1570-ben csupán 213 szabad porta van itt, 1259 és fél pedig behódolt. 1576-ban 58 ½ : 
1505 ¼ a szabad és adózó porták aránya.49 

A törökök helyzetét katonai sikerek is szilárdították. 1554-ben Poroszló mellett nagy 
győzelmet arattak az egri vitézek fölött. Három vezérüket is elfogták, köztük a híres Bor-
nemissza Gergelyt. A sikereken felbuzdulva Eger környékén négy erőd építését tervezték 
1559-ben: Heves, Jászberény, Csege és Csát mezővárosokban. Ez Verancsics Antalt újra 
cselekvésre késztette, s a Szini család csáti megerősített udvarházát sövénnyel, akkori nevén 
latorkerttel vétettek körül.50 1562-ben pedig, hírét véve, hogy a budai pasa útra kelt elpusztí-
tani ezt az erősséget, március 20-án sürgette Kassa városát, hogy küldjön ide fegyveres erő-
sítést. A csáti erőd őrsége legfeljebb megfigyelési feladatokat láthatott el, esetleg a lakosok-
kal karöltve önvédelmi céllal működhetett. A környék ellenőrzése már nem állt módjában, 
hiszen hol 3, hol pedig 4 katona alkotta csupán az itteni őrcsapatot. 

Varkocs Tamás váradi kapitány és bihari főispán leveléből is kitűnik, hogy a törökkel 
érintkező megyék falvainak legtöbbje önként vállalta az adófizetést a töröknek.51 

Mindezek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy Ároktő a XVI. század köze-
pén adózott a töröknek. Az adó összege 250 forint volt, melyet Hatvanba fizetett a falu.52 

                                                 
47 Csikvári Antal: i.m. II. 15.  
48 Vass Előd: Borsod Megye török adóztatása az egri vár eleste előtt Borsodi Levéltári Évk. IV. 1981. 53-55.  
49 Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme. Zrínyi K. Budapest, 1987. 20.  
50 Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát, 1971. 6.  
51 Bencsik János: Tiszacsege 17.  
52 Csikvári Antal: i.m. IV. 7.  



         13 

Ez az összeg igen jelentős – egy tehén ára 6 forint ebben az időben53 – bár nem tudjuk, 
hogy mennyi ideig fizette ezt rendszeresen a község. Mindenesetre ekkor még virágzó tele-
pülést sejtet ez az összeg. 

Természetesen a káptalannak továbbra is adózott a falu. Így Ároktő számára elkezdő-
dött a hódoltsági falvak és városok másfélszázados nyomorúsága: a kétfelé adózás, a sarco-
lás és dúlás sanyarú világa. A korabeli panasz községünk életére nézve is igaz volt: „meg-
számlálhatatlan ínségek az szegény kösségen vannak, úgy annyira, hogyha mindezekben 
könnyebbséget nem találnak, sok faluknak, s majd nagyobb részének meg kell futamodni és 
faluját pusztán hagyni.”54 

Ha egy falu megfizette adóját, a török békén hagyta. Persze ez a béke viszonylagos 
volt, hiszen a hódoltsági területen fegyverben tartott 47 ezer fős török katonaság55 rablásai, 
sarcolásai mindennaposak voltak. Így fordulhatott elő, hogy tehetősebb mezővárosok török 
helyőrséget kértek a budai beglerbégtől, hogy legalább kóbor török katonák rablásaitól ne 
kelljen tartaniuk. 

Hivatalosan béke volt ugyan, de a fegyver gyakorlatilag soha nem nyugodott,56 s ennek 
a falvak, városok lakói látták kárát. A végvárak szűkös ellátásának is többnyire a falvak itták 
meg a levét: „… a végbeliek közül, kik még a magok helyén megmaradtak, számosan rab-
lással enyhítenek ínségökön.”57 S ha ilyenek voltak a béke napjai, elgondolhatjuk a falvak 
sorsát, állapotát egy-egy hadjárat során. 

Mindezek Ároktő lakosait is zaklatott életre, meg-megújuló bujdosásra, keserves ínség-
re kárhoztatták. 

A török kiűzésére történt első nagy próbálkozás a „hosszú háború” volt (1591-1606), s 
ez a hódoltsági településekre (is) katasztrofális következményekkel járt. Ennek keserűségét 
Ároktő népe 1596-ban alaposan megízlelte. Október 13-án Eger német őrsége Nyáry Pál 
kapitány és a főtisztek tiltakozása ellenére átadta a várat a töröknek.58  Ezután Ároktő ura 
egy-egy egri török tiszt (szpáhi) volt, s így a község közvetlenül tapasztalta az elkövetkező 
száz évben, hogy a török alatt sem személyes, sem vagyoni biztonság nincsen. 

A másik esemény rövidebb távú, de sűrített hatású volt. 1596. október 28-án a szövet-
séges seregek nagy vereségével ért véget a háromnapos mezőkeresztesi csata. Az ezt követő 
török dúlásban falvak tűntek el a térképről Borsodban. A győztes török csapatok Szabolcs 
vármegyében – jól mutatja ez a csata kihatását – 106 falut dúltak fel és mintegy 10 ezer ra-
bot hajtottak el.59 A háború pusztításainak következtében Borsod vármegyében 2997 adó-
köteles házból mindössze 337 maradt.60 A szomszédos Csát palánkvára is török kézre ke-
rült, s katonai állomáshely lett egy ideig.61 Százd és Keszi falvak pedig azok sorsában osz-
toztak, „kik megégtek”.62 Mohi districtus falvainak a száma 35-ről 10-re csökkent.63 

Jellemző a háborús időszakra, hogy a falvak teljesen elnéptelenedtek. Török, tatár, né-
met, hajdú egyaránt a parasztot nyúzta: „… szegény jobbágyink úgy elpusztultanak, hogy 
igen kevés helyen lakik falun egy vagy két ember: az hul pedig laknak is valami kevesen, 

                                                 
53 Bartha Tibor (főszerk.): Studia et acta ecclesiastica Tanulmányok a MORE négyszáz éves történetéből. Bp. 

1973. III. 916.  
54 Péter Katalin: Esterházy Miklós Bp. 1985. (Gondolat) 118.  
55 Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország történetének kronológiája. Akadémiai K. Bp. 1983. II. 404.  
56 Péter Katalin: i.m. 108.  
57 Péter Katalin: i.m. 78.  
58 Kronológia II. 417.  
59 Kronológia II. 417.  
60 Kronológia II. 426.  
61 Mezőcsát 12.  
62 Tiszakeszi 27.  
63 Mezőcsát 12.  
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éjjel-nappal rajtok vagyon a vitézlő rend, magok mindennapi életekkel sem szabadok.”64 
Rákóczi Zsigmondnak 1608-ban, két évvel a békekötés után kelt sorai még mindig tapasz-
talható fájdalmas következményekről panaszolkodnak: „… az szegény községnek nagy nyomo-
rúságát, éhességét, ha látná kegyelmed, elkeserednék…”65 

A pusztulást Ároktő sem kerülhette el, ha teljesen meg nem is szűnt létezni. Az 1576. 
évi dézsmajegyzékben 39 család van feltüntetve, míg 1598-ban csupán 8, az is mind-össze 
17 kereszt (gelima) és 10 kéve gabonát termel, harmadát-negyedét annak, amit az előző 
jegyzék szerint egy gazdag paraszt, illetve annyit, mint ekkor egyetlen pauper, azaz szegény! 
A falu tengődését az is mutatja, hogy bár a törökök 1596 végén megszervezték harmadik 
vilajetjüket, élén az egri beglerbéggel,66 de Ároktő valószínűleg csak húsz év múlva kezdi 
meg az adózást Egerbe; amint ez kiderül egy 1641. évi vármegyei vizsgálatból: „Ennek előtte 
25 esztendővel Egren Deli Mamhut urokkal summáltak meg”. 67 

A török adókivetés a XVI. században pontos felmérések alapján történt, ezzel szem-
ben a XVII. században már alku tárgya.68 Erre utal az idézett szövegben a „summáltak 
meg” kifejezés. A falvak népe, kiszolgáltatott helyzetben lévén, a végsőkig zsaroltatott a 
török uraktól, akik hét bőrt is lenyúztak róla, ha lehetett. Az adót a falu bírája szedte össze, 
s adta át a török földesúrnak,69 őt is kérték számon mindenért, úgyhogy a bíróság nem tar-
tozott ez időben a legáhítottabb hivatalok közé. Ha nem tudnak fizetni, vagy a szpáhiknak 
nem tetsző dolog történt a faluban, „bírájokat tömlöcözi, veri, tagolja és megnyomorítja”70 
a török.  

A Deli Mamhut (Mehmed) földesúrral történt megállapodás értelmében az ároktői la-
kosok 80 forintot fizettek esztendőnként, „… ez volt adójok, ez mellett adtak 60 szekér szénát és 
60 szekér fát; az még élt ez urok, abban tartotta meg őket, két esztendeig bírván őket. Annakutánna 
hogy meghalt, két török úr bírta, egyik Huszain aga, az másik Ali aga; ezek annyira felverték adójokat, 
szolgálatjokat, hogy alig viselhették el is. Ezek után ismét Memhet Cselyebi úr bírta őket, ez annál is 
feljebb terhelvén őket adózással és szolgálattal, pusztán hagyták falujokat, mind elmentek rúla; az egri 
pasa azután addig írt reájok, hogy haza menjenek, miért futottak el az ő híre nélkül; bemenvén Egré, 
újabban summáltak meg az urokkal, leszállítván mind az summájokban, mind egyéb adózásban és szol-
gálatban, és attul fogván abban tartják őket. Fizetnek minden esztendőben 100 forintot, 100 kila árpát, 
40 pint vajat, egy vágó és egy borjú tehenet, 55 szekér szénát, 35 szekér fát.” 

Deli Mamhut ezek szerint 1618-ig a falu török földesura, illetve nem is török, hanem 
balkáni renegát: bosnyák vagy albán. A „deli” (szilaj, vad, heves) szó a török sereg katonáit, 
mégpedig az albán és bosnyák testőröket jelölte.71 Az idézetből kitűnik, hogy a neki fizetett 
adót méltányosnak találta a község. Török földesúrnak lenni azonban meglehetősen bizony-
talan életsorsot jelentett, lévén a birodalom despotikus berendezkedésű állam: illetve azok 
nem voltak örökölhetők. Ráadásul e fegyverzajos világban a katonaember könnyen kapott 
útlevelet egy birtok nélküli „más” világba egy-egy döfés, vágás vagy lövés által. Bár a harc-
ban elesett törökre tüneményes dzsinnek vártak a paradicsomban és megszámlálhatatlan 
forrásai a gyönyörnek – Mohamed tanítása szerint; azért a török is csak úgy gondolta, hogy 
az a biztos, ami már megvan. Így minden igyekezet a gyors meggazdagodásra irányult. 
Amint láttuk, Ároktő urai ennek értelmében cselekedtek: felemelték az adót. Az első ilyen 
változtatás az eredeti megállapodáson, még az elviselhetőség határán maradt. Memhet 
                                                 
64 Hangay Zoltán: i.m. 163-164.  
65 Hangay Zoltán: i.m. 210.  
66 Kronológia II. 417.  
67 Borovszky Samu: i.m. 270.  
68 Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Gondolat, Budapest, 1982. 103.  
69 A Zsitvatoroki Béke előírása volt (Kronológia II. 432) 
70 Péter Katalin: i.m. 114.  
71 A magyar nyelv etim. Szót. L. 608.  
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Cselyebi intézkedéseinek következtében azonban már betelt a pohár: a lakosság elbujdosott 
a terhek miatt. 

Ároktő 1635-ben puszta hely.72 Az adófelmérésből (1641) viszont kitűnik, hogy ekkor 
a faluban folyik az élet: „attul fogván abban tartják őket.” Az elbujdosás tehát 1635 előtt 
történt és valamivel utána a visszatérés. A bujdosás idejének tartamáról nincsen közelebbi 
adatunk, de nem lehetett több néhány évnél. Az mindenesetre világos, hogy a mohó török-
kel szemben a bujdosásban talált védekező fegyverre a falu népe. Valószínűleg a szándék 
nem irányult végleges lemondásra a településről, hiszen a törökkel tartják a kapcsolatot – 
alkudoznak. Nyilván egy tömbben maradt továbbra is a falu, (tíznél valamivel több család 
legföljebb!) illetve egymással kapcsolatban voltak, várva a visszatérésre a kedvező alkalmat. 
Egyfajta zsarolás volt ez, mint ilyen, nem volt egyedülálló ebben az időben, nem is volt 
eredménytelen: „… egynéhány esztendeig pusztán állván, az török urok haza hívatta őköt” 
– olvashatjuk Mohi krónikájában.73 Pusztán hagyott falu nem fizet adót, így a török is kény-
telen volt engedni. Az ügyet maga az egri beglerbég, mint főhatóság vette kézbe, aki ne-
hezményezte az ároktőiek szökését. A szökés jelölésére az „ő híre nélkül” kifejezés szolgál a 
szövegben. A földesúr – jobbágy viszonyban a költözés szabályaihoz tartozott a földesúr 
értesítése a szándékról. Jóval később a polgári hajdúk a szökés vádjára azzal felelnek, hogy 
nem önkényesen, hanem „hírrel” távoztak városukból.74 

Az újabb megegyezésben rögzített adó több terhet rótt a lakosokra, mint az 1616. évi. 
A fa beszolgáltatását csaknem a felére alkudták le ugyan, de a pénz („summa”) összege 20 
forinttal növekedett, s még terményt, szarvasmarhát és vajat (40 pint = kb. 67 liter) is kellett 
adniuk. Az alku alapját nyilván nem az 1616. évi megegyezés képezte, hanem az időközben 
elviselhetetlenségig felemelt adó. Ennek nagyságára éppen az utal, hogy az új adó megha-
ladja a régi megegyezés tételeit. 

Összehasonlításul lássuk néhány szomszédos település török adóját.75 Tiszakeszi az 
1610-es években 20 forintot fizetett, adott egy vágótehenet és egy dézsma túrót. Később 
úgy egyeztek meg, hogy mindenből tizedet adnak a töröknek. Tarján summája 40 majd 100 
forint volt, később 125 forintra emelkedett, s csaknem annyi egyéb szolgáltatással tartozott, 
mint Ároktő. Dorogma először 35 forintot, 10 pint mézet és vajat adott; később 100 forint-
ra emelkedett a pénz és 4 kas méhvel egészült ki a szolgáltatás. 

Látható, hogy Dorogma szolgáltatása jóval kevesebb, de a legszerencsésebbnek Keszi 
mondható az adózás vonatkozásában. Csát nagyobb hely lévén, egyebek mellett már 1616-
tól 350 forintot fizetett. 

Minthogy azonban Ároktő is a „török zsarnokságát nyögő tartomány” volt,76 az adó 
megfizetése nem szavatolta a község biztonságát. 1644-ben török betörés pusztította a falut 
s kergette el a lakosokat.77 Háborús esztendő lévén – I. Rákóczi György hadjárata – portyá-
zó csapatok támadására is gondolhatunk, noha Ároktő ekkor nem esett közvetlenül harci 
zónába. Kóbor török rablócsapat támadása is lehetett – a csegei rév miatt különösen ki volt 
téve ezeknek a falu, mert az itt áthajtott marhacsordákat gyakran támadták meg rablók, 
ahogy emiatt panaszkodnak is később a lakosok. Abból az adatból, hogy a „pogányok el-
rontották” a harangokat, büntető támadásra is gondolhatunk, s talán ez a feltevés áll legkö-
zelebb az igazsághoz. A töröktől mindenre engedélyt kellett kérni, s esetleg ennek elmulasz-
tása bőszítette fel a török földesurat. Új harangot vehettek az ároktőiek, vagy a templomot 

                                                 
72 Soós Imre: i.m. 103.  
73 Soós Imre: i.m. 111.  
74 Bencsik János (szerk.): Polgár története. Polgár, 1974. 140.  
75 Tiszakeszi 28. Borovszky Samu: i.m. 275.  
76 Studia et acta… III. 915.  
77 Csikvári Antal: i.m. II. 138.  
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javíthatták ki engedély nélkül. Ez pedig kemény büntetést vont maga után, hiszen a török 
azért kötötte mindezeket engedélyhez, mert fizetni kellett érte. Sőt elpusztult vagy megron-
gálódott templomot szabad volt ugyan engedéllyel újjáépíteni illetve kijavítani, de csak to-
rony, óra és harang nélkül.78 Valószínű, hogy az egy évtizeddel azelőtt pusztán hagyott falu 
templomában esett károk kijavítását nem a török törvényei szerint végezték. A pontos okát 
a támadásnak, közelebbi utalások híján, nem tudjuk megmondani. Annyi bizonyos, hogy a 
község újra megízlelte, hogy „… minemű kegyetlen az terek keze es milyen savanyú.”79 

Az ároktőiek okultak az esetből, mert később vásárolt harangjukat a Tiszába süllyeszt-
ve rejtették a török kiűzéséig – a hagyomány szerint.80 A dúlás után az elmenekült lakosok 
lassan visszaszállingóztak, mert 1659-ben már újra lakott a falu,81 a visszaköltözés bizonyo-
san már korábban megtörtént. 

A XVII. század második felében a török félhold sápadni kezdett Magyarország egén, s 
néhány év leforgása alatt a Szent Liga feltámadó napfénye el is űzte onnan. Mint tudjuk, 
hazánknak nem igazán felszabadulás volt a török iga lezárása. A hadvonulások, az elkövet-
kező balsors előrevetett árnyékaként, újabb sanyargatást és pusztítást jelentettek falvaknak 
és városoknak egyaránt. 

Halászy József úgy tudja, hogy 1687-ben az Egert ostromló Caraffa Csát lakosságát 
„elhajtotta” a vár alá. Más források szerint: „Doria siket generális 1686-ban elkergette Csát 
lakosságát és a várost felégette”.82 Ároktő környéke ezek szerint, a hadvonulások során 
nagy károkat szenvedett. Egy 1685-ös megyei összeírás arról tudósít, hogy Kesziben mind-
össze 3 házban laknak, 7 pedig puszta. Ez az összeírás Ároktőn 5 házat jegyzett fel, 3 pusz-
tával szemben. Borsod vármegye házainak a 2/3 része pusztán állt vagy elpusztult.83 

1687. december 17-én Rusztem pasa feladta Eger várát Caraffa generálisnak. Ezzel 
Ároktő számára is véget ért a török hódoltság másfél százados nyomorúsága. Ennek azon-
ban először nem az örömteli oldalát tapasztalta meg a falu. Ebben az évben katonaságot 
szállásoltak be Ároktőn:84 „… az ű felesége munítiójával irkeztének falunkba, mely munítióval feles 
nímet lívén, minden háznál kettő s három is volt, melyek harmad napokig találtanak rajtunk; azonban 
abrak adással és gazdálkodással szintén meg kellett tartanunk, valamint az quartílyok, melyek gazdál-
kodása és abrak adássa csak leghalabb ment 16 magyar forintokra, melyet jó lelkünk ismereti  szerint 
merünk mondani…” – panaszolják a vármegyének az elmúlt év nyomorúságait a lakosok 1688. augusz-
tus 2-án kelt levelükben. S ezzel még nem volt vége, mert háború lévén, újabb csapatok vonultak erre: 
(érkezett) „… egy kapitány ötvened magával, melyet kellett harmad napig tartanunk, annak is gazdálko-
dása került, tekintetes nemes vármegye, 18 forintunkba…” 

A hadfelszereléssel együtt érkező zsoldosok illetve az egyes csapattestektől átirányított 
egységek az útjukba eső falvakban teljes ellátást követeltek ki maguknak. Ároktő annál job-
ban ki volt ennek téve, lévén szomszédságában a csegei rév – az említett kapitány és csapata 
Erdélyből érkezett, nyilván a réven keresztül. 

Az írás tanúsága szerint mindez egy hónapon belül zajlott le, és igen megterhelte az 
amúgy is szűkölködő köz-séget. Ráadásul szekerezéssel is kellett szolgálni a „tábort”, s az 
ároktőiek sérelmezték, hogy míg mások egy szekérrel szolgálnak, addig ők kettővel. Mind-
ezek fölött a vármegye is követelt 18 forintot, amit a lakosok, mint írják, tudomásul vettek, 
de megfizetni nem tudnak: „… megadására bizony erőtlenek vagyunk.” 

                                                 
78 Studia et acta… III. 916.  
79 Sutdia et acta… III. 923.  
80 Halászy József: i.m. 55.  
81 Soós Imre: i.m. 103.  
82 Halászy József: i.m. 17., Mezőcsát 16.  
83 Tiszakeszi 30.  
84 Országos Levéltár Borsod Megyei Levéltára, Miskolc (OLBML) IV. 501 B III. II. 123. 
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Százados vergődés és tengődés után a község osztályrésze újabb nyomorúság volt a 
XVII. század végén, mely teljes elnéptelenedéssel fenyegetett: (elment) „… tíz gazda már 
közülünk … ha kevesen lészünk, nem lakhattyuk…” Ezt az állapotot Kecskeméti János 
nótárius, az instancia fogalmazója, „szomorúnak” és „siralmasnak” mondja. Eszünkbe jut a 
szokásos megállapítás: Magyarország felszabadítása a török iga alól a nyugat pénzén történt 
– a teljesebb igazság kedvéért tegyük hozzá: és a magyarok „nyakán.” 

 
 

A török birodalomban a Magyar Királyság részeként 
 
 
Történt már utalás arra, hogy a töröknek való hódolás és adózás nem jelentette a magyar 
földesúrral, Ároktő esetében az egri káptalannal a kapcsolatok teljes megszakítását. Eger 
török kézre kerülése (1596) után a káptalan Kassára költözött, és innen intézte birtokainak 
ügyeit, azokét is melyek török fennhatóság alá estek.85 A korabeli szemlélet szerint, a Török 
Birodalomba bekebelezett országrész nem szűnt meg Magyarország része lenni.86 Ez nem 
csupán földesúri igény volt, mely gazdasági megfontolásokon alapult, (már csak az adók 
miatt is), hanem így érezte ezt a hódoltsági falvak népe is. Nemcsak akkor, amikor még 
remény volt arra, hogy a török uralom alól rövidesen felszabadulnak, hanem a későbbi 
nemzedékek is így gondolkodtak. Legjellemzőbb példa erre, hogy kérelmeiket, panaszaikat, 
a régi közigazgatási rend megtartásával, a megyének nyújtották be. A török hallgatólagosan 
tudomásul vette ezt. 

Folyamatos adófelmérések, vármegyei vizsgálatok, községi instanciák tanúskodnak a kirá-
lyi Magyarországgal való kapcsolatról. Ároktő közigazgatási szempontból 1596 után lett a 
Török Birodalom része, de korábbi státusán ez nem változtatott – terhei természetesen 
növekedtek. A káptalan persze messzebb volt, mint a török, s a falu ezért, ha tehette, rajta 
„takarékoskodott”. (Általános jellemző e korban, hogy a török adófelmérések pontosabbak 
– főként a XVI. században). 

Amikor a nikolsburgi béke szerint Borsod vármegye az Erdélyi Fejedelemség része 
lett, Bethlen Gábor fejedelem, mit sem törődve a falu hódoltsághoz való tartozásával, 
Ároktőt Abaffy Miklós tokaji és Kátai Kános ónodi kapitányokra íratta 1621-ben.87 (A feje-
delem halála után, 1630 körül, ismét birtokba lépett a káptalan.)88 

1641-ben a vármegye tart felmérést a török adó mértékéről; 1665-ből pedig ismerjük 
az ároktőiek kérelmét, amelyet a vármegyéhez intéztek a portaszám csökkentését kérve. 

Szórványos adataink jól mutatják Ároktő esetében is az összetartozás valóságát. Fő 
táptalaját minden bizonnyal abban kell látnunk, hogy a török – Hódoltságban és azon kívül 
– „közvetlenül és fizikai értelemben, tettlegesen mindenki közös ellensége” volt másfél 
századon át.89 

 
 

                                                 
85 Soós Imre: i.m. 15.  
86 Péter Katalin: i.m. 120.  
87 Csikvári Antal: i.m. IV. 7.  
88 Soós Imre: i.m. 103.  
89 Péter Katalin: i.m. 123.  
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Népesség és gazdálkodás a hódoltság idején 
 

 
Mátyás király 1481-ben elrendelte, hogy tized szedhető a gabona, köles, bor, méh és bárány 
után. A tized, latinul decima, a magyar köztudatba dézsma néven vonult be. A XVI. század-
tól rendszeresen készültek dézsmajegyzékek a településről. Később már nem csak a telkes 
jobbágyok, de a zsellérek is tartoztak tizedet fizetni. A föld és termés nélküli jobbágyok ún. 
kereszténypénzt (pecunia christiani) fizettek, fejenként 6 dénárt. 

A XVI. századból négy összeírás adatait ismerjük: 1549, 1576, 1594 (ez csak a juhos 
gazdákat tünteti föl) és 1598 évekből.90 

Az első jegyzék 21 családot tart nyilván, a második 29-et, a századvégi radikális csök-
kenést mutat: 1598-ban 8 családot jegyeznek föl. Mezőcsátot kivéve, a környező falvak la-
kosainak száma az Ároktőéhez hasonlóan alakult. Százdon 19, Kesziben 17 családot talá-
lunk. A század 70-es éveiben Kesziben 42 családot tartanak nyilván.91 

A lakosság számának hullámzása összefügg a török hadjáratokkal, hódítással. A Duna-
Tisza közén lévő falvak elmenekült lakosai észak felé húzódtak az előrenyomuló török elől. 
A kezdeti fellendülés ennélfogva időleges volt, mert a török hatalma lassan ide is elért, s a 
lakosok tovább menekültek, vagy el is pusztultak. A mezőkeresztesi csata utáni (1596) nagy 
pusztulást jól érzékelteti az 1576. évi jegyzék összevetése az 1598. évi lajstrommal: 39-ről 8-
ra csökkent a családok száma Ároktőn. Százd szomszédos falu adatait véve összehasonlítá-
sul, a helyzet hasonlóképpen siralmas: 1594-ben 21 gazdaságban éltek itt emberek, 1600-
ban viszont csak 3 családot jegyeztek fel.92 

Az általában elfogadott 5-ös szorzóval számolva, a község lakosságának száma a század ele-
jén 100 fő körül volt, a század második felére ennek duplájára szökött fel, majd a század vé-
gén alig érhette el a félszázat. 

A XVII. századból csak közvetett adataink vannak, illetve a század végéről már isme-
rünk összeírásokat. Megállapíthatjuk, hogy a hódoltsági sors rányomta bélyegét Ároktő 
életére – hiszen 1596 után már nem pusztán adót fizet a lakosság a töröknek, de közvetle-
nül is ki van szolgáltatva hatalmának, ahogy erről már volt is szó. A már fennebb is idézett 
adat szerint 1685-ben 8 ház volt Ároktőn, 5 lakott és 3 puszta. A század viszontagságairól 
fest ez hű képet. E kép részleteit villantja fel egy 1665-ben kelt kérvény, amely – a tárggyal 
és a formával járó alázatos és panaszolkodó modor leszámítása után is – igen sötét képet 
fest a község állapotáról:93 „Alázatos suplicatioia nagysaghtokhoz s kigielmetekhez az segien 
Aroktovi lakosoknak mind faluiuk. Alázatosan kelletik nagyságtokhoz s kigielmetekhez foliamodnunk, 
mivel e sok háborúságos üdőkben sintin el fogiatkoztunk, marhainkbül ki fottunk, ki vagion nagyságtok-
nak s kigielmeteknek ertesere, hogy elhaitotta Baratnoki minden marhainkat, magunk elkevesettünk s el 
segénettünk, az porta sam penigh fölöttő nagy raitunk kit el nem viselhetünk, ha nagyságtok s kigielmetek 
megh nem köniorul raitunk, kériuk alazatosan nagysagtokot s kegyelmetek koniorulon megh raitunk, es 
szalicson le portainkban ugy az mint elviselhetiuk, mivel hogy az sok iovő menot sem giozhettiuk, nagy 
inseghben vagiunk mely nagysaghtok s kigielmetek hozzánk való attiaj kegielmet holtigh megh igiekezzük 
szolgaljnj. Isten nagysagtok eltesse kedves jó egesseghben. 
Datum Olnod die 20 Maij Anno 1665. 
Nagisaghtoknak s kegielmeteknek alazatos szolgai Aroktőviek” 

 

                                                 
90 Kiss István: XVI. századi dézsmajegyzékek Bp. 1960. 47, 210, 264, 515, 724.  
91 Tiszakeszi 24.  
92 Tiszakeszi 27.  
93 OLBNL IV. 501 B III. I. 265. 
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Ez a levél, mely grammatikai szempontból is igen érdekes, sok mindenről árulkodik. 
Megtudjuk belőle, hogy a háború – mely a „szégyenletes” vasvári békével zárult 1664-ben – 
Ároktőre ínséget hozott. A tiszai átkelőhely miatt a község a hadak útjába esett. A II. Rákó-
czi György ellen vonuló budai pasa csapatainak egy része itt kelhetett át, s a hadjárat kegyet-
lenségét jól mutatja a hajdúvárosok feldúlása. Ki volt téve a falu kóbor katonák sarcolásai-
nak vagy fizetetlen zsoldosokból, végváriakból, földönfutó hajdúkból alakult rablócsapatok 
dúlásainak. Az „elkevesedett” lakosság nem tudta fizetni a nagyobb létszámra kivetett adót. 
Állandó kiadással járt a „jövő-menő” emberek ellátása – talán a csegei réven átkelt és itt 
elszállásolt katonákról van szó. 

Ez a kép, ha összevetjük a török adóval kapcsolatban mondottakkal, az egész XVII. 
századra jellemző. A lakosság száma meglehetősen csekély volt. E kritikus kor végén, 1690-
ben 12 családot jegyeztek föl Ároktőn. 

A század közepén a szomszédos Százdon 15 család élt, a század végén, a viszonylag 
biztonságosabb Csáton 14 puszta és 16 lakott házat tartottak nyilván.94  

Az 1549-es összeírás viszonylag kiegyensúlyozott képet mutat a faluról. Mindössze 2 
zsellér él itt, egyikőjüknek van némi termése, a másik kereszténypénzt fizet. Az ún. szegé-
nyek közé 9 gazda tartozik, 10-20 kereszt gabonát termelnek egyenként. A 6 féltelkes gaz-
daságban 30-45 keresztnyi termett egyenként átlagosan, az ún. gazdag parasztok (4 család) 
50-75 kereszt gabonát termeltek. Az összesen 600 keresztet kitevő termés nem mondható 
túlzottan jelentősnek, ha összevetjük Százd 19 gazdaságának 1400 keresztjével. 

1576-ban igen nagy a termésnélküliek száma: 18 gazdaság, az összeírt 39-nek csaknem 
a fele. Valószínűleg a török elől idemenekült jövevények. A termés mennyisége nem haladja 
meg az 1549. évit. 

1598-ban 2 gazdaságban nincs termés, de ezzel rendelkező 6 gazdaság is mindössze 17 
keresztnyi gabonát termel összesen. A háborús pusztítás következménye ez a nagyarányú 
csökkenés. 

A fő termény a búza, zabot, árpát és rozsot kevesebbet termeltek. Kaszáló alig van, 
mindössze 6 hold. Méhészettel több gazdaságban is foglalkoztak. 

A gazdálkodásban az állattenyésztés hangsúlyosabb ebben az időben is. Főként a szar-
vasmarha és a juh tartása jellemző. 1576-ban 5 gazdának összesen 201 juha van, 1594-ben 3 
gazda tart összesen 116 juhot. 

A XVII. században is ezek az adatok jellemzők, bár a gyakori háborúk, török rajtaüté-
sek nem kedveztek a növénytermesztésnek, hiszen a lakosságnak gyakran kellett elmene-
külnie, bujdosnia. A töröknek a szolgáltatásként adott 55 szekér széna is mutatja az állatte-
nyésztés hangsúlyos voltát a gazdálkodásban. 

A növénytermesztés és az állattenyésztés mellett a megélhetés forrása a halászat volt 
ebben az időben is. Igen jelenős volt a halászatban a viza fogása. A viza a Fekete-tengerből 
vándorolt fel a Duna illetve a Tisza szakaszaiba ívni. Fogása az ún. szégye által történt: cö-
löpsorokkal a folyót elrekesztették, a két szárny közötti nyílásban hálót erősítettek vagy 
tartottak; a halász a kapu feletti gerendán helyezkedett el vagy csónakjában várta a háló 
kiemelésének idejét. A szégyének voltak más fajtái is.95  Ároktőn a káptalannak volt 
szégyéje.96 A XIX. században még voltak ennek nyomai: „Nagy szárazságban, mint például 
1863-ban, Ároktőnél (Borsod) a Tiszából cölöpsorok ütődtek ki”…97 - olvashatjuk a Mo-
narchiáról szóló ismertetésben, ahol is ezt ősi cölöperődítménnyel hozzák összefüggésbe, 
de sokkal valószínűbb, hogy a vizafogó szégye maradványáról van szó. 
                                                 
94 Tiszakeszi 27. . Mezőcsát 16.  
95 Bencsik János: A középkori halászat… i.m. 278.  
96 Tiszakeszi 20.  
97 Az Osztrák Magyar Monarchia… i.m. 7/259.  
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A népesség és a gazdálkodás alakulását döntően befolyásolta a gyakori háborúskodás, 
különösen a XVII. században. A lakosság fogyása, kiszolgáltatott, zaklatott állapota, a va-
gyonbiztonság csekély volta helyben járásra kényszeríthette a gazdálkodást. Olykor termé-
szeti csapások is súlyosbították a helyzetet: 1668-ban például sáskák pusztították el az árok-
tői határt.98 
 
 

„Rettegés, félelem környékezett téged minden bontogatja vékony békességed”99 
 

 
 
Az új fejezetet a község történetében – miként a nemzet történetében is – a török kiűzése 
nyithatta csak meg. Ennek megtörténte után az ország újra háborúra kényszerült. Ároktő 
ezzel összefüggésben – továbbra is a lét és nemlét határán tengődött. 

Az 1690-es összeírás 12 családfőt sorol fel Ároktőn.100 Három gazda telkes jobbágy 
(Kun Péter bíró, Nagy Péter, Pete András), hét zsellér (Pete János, Kun István, Kota Jakab, 
Kun György, Varga Istók, Kun Gergely, Haranghi János) kettő pedig ház nélküli zsellér 
(Csizmadia Mihály, Borbély István). 

Egy 1736-ban kelt feljegyzésből egy másik – nem teljes – névsort is ismerünk 1684-
ből.101 Ebben a „nevezetesebb” reformátusok vannak felsorolva: Kis János, Varga István, 
Kota Jakab, Petrák Gergely, Kun Gergely, Kun István, Kun Péter, Kis Péter, Csikos János, 
Sánta István, Bársony György. 

11 név, melyből 5 megtalálható a fentebbi névsorban is. A neveket azok sorolták fel, 
„kik ezt érték”, azaz 1684-et: Varga Mihály, Pap István, Juhász Mályás, Kun János. Ebből 
újabb két családnevet kapunk. Az 1684 és 1690 közötti időben elköltözhettek, meghalhat-
tak azok, akiknek nevei nem találhatók meg az 1690-es névsorban, úgymint Kis János, Kis 
Péter, Csikos János, Sánta István, Bársony György és Petrák Gergely. Legutóbbi név az 
1698. évi jegyzékben felbukkan, s ez a családnév a későbbi anyakönyvekben is gyakori. 
Nemes ember lévén, adómentes volt, ezért nem került fel az 1690-es ívre. (Az 1698-as ív 
katonai összeírás!) A többi név később sem bukkan fel. 

Ha az 1690-es jegyzék felöl közelítünk az 1684-es (nem teljes) névsor felé, feltehetjük, 
hogy ekkor még nem lakott a községben Nagy Péter, Pete András, Pete János, Haranghi 
János, Csizmadia Mihály, Borbély István és Kun György. 

Pontosan rekonstruálni nem tudjuk, de 10 és 20 között lehetett a családok száma 
Ároktőn a török kiűzése idején. A már említett 5 lakott és 3 puszta ház mindenképpen 
pusztulásra, menekülésre utal. Kun János „tisztes vén”, 1736-ban visszaemlékezve, „félel-
mes idő”-nek nevezi ezeket az éveket. 

A XVII. század utolsó évtizedére a költözködés, a vándorlás volt a jellemző. A török 
alól felszabadult területeken kedvezőbb feltételeket kerestek az emberek. Az elnéptelene-
dett falvak birtokosai kedvezményekkel csalogattak jobbágyokat földjeikre. Tiszakeszi urai 5 
évig adómentességet adtak a birtokukra költöző parasztoknak 1689-ben.102 Ároktő csak 
évek múlva kap hasonló kedvezményt a káptalantól, így jobban ki volt téve a lakosok el-
vándorlásának. A már idézett 1688. évi kérvényükben említik is ezt a veszélyt az itt lakók: 
Tíz gazda már elment, s ha tovább csökken a lakosság, kénytelen lesz mindenki távozni, 

                                                 
98 Csikvári Antal: i.m. IV. 7.  
99 Bónis Ferenc éneke (1671) Hét évszázad versei 
100 OLBML IV. 501 B III. I. 40. 
101 Az Ároktői ref. egyház I. sz. anyakönyve 
102 Tiszakeszi 30.  



         21 

mert nem tudnak eleget tenni a rájuk háruló feladatoknak, követelményeknek. Mindezekből 
érthető, hogy az összeírásokban a nevek változnak. Bár olyanok is vannak, akik szilárdan 
kitartanak Ároktőn, minden baj és kedvezőtlen körülmény ellenére. Ilyenek a Petrák, Kun, 
Varga, Pete és Kota családok. 

Közben az országban tovább folyt a török elleni háború, melynek közvetlen hatását a 
század 90-es éveiben is tapasztalhatták Ároktő lakosai. A háborús gondokon felül a határt 
pusztító sáska is keserítette a falu népét – amint erről az 1693. január 11-én kelt, a várme-
gyéhez címzett levelükben panaszkodnak:103 „Tekintetes Nemes Vármegye! 
Értyük kívánságát a’ Nemes Vármegyének a’ szénának megadásában, melyre elégteleneknek alittyuk 
magunkat. Mivelhogy az úton járók s hatalmasok és az Istennek közönséges csapása, a sáska, minket a 
szénától megfosztott annyira, hogy magunk marhácskáinak kevés. Ami penig nagyobb minden járó mar-
hácskáinkat 4 szekerünkkel edgyütt a’ német Török alá hajtotta, s amint halyuk szintén Nádor Fejér 
Fárig hajtyák, és ha úgy lészen, soha többé szemeinkkel nem láttyuk, se szekerünket, se marháinkat. 
Mihezképest alázatosan remenkedünk Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek, hogy a szénára ne erőltessen 
uraságtok, s tegyen könnyebítést ez aránt rajtunk, mert bizony meg nem vihettyük, elégtelenek vagyunk 
reá, és az Úrtól jutalmát veszi Nagyságtok. A csegei révnek miatta penig nagy félelemben vagyunk, mivel-
hogy a’ tolvajok mostannis az egyeki marhát elhajtották, Nagy Győri kereskedő becsületes s fő embereket 
megölték, és itt végén tartunk, hogy edgy éjjel valamiképpen megromlunk miattok; azért ha lehetne 
orvoslani valami úton módon a’ csegei révet elveszteni, Nagyságtok, Kegyelmetek munkálkodnék benne. 
Ároktő 1693 11 januarij 
Nagyságtok s Kegyelmetek alázatos szegény szolgái az Ároktüviek közönségessen maradunk.” 

Nándorfehérvárt 1693 nyarán ostromolta meg a császári sereg. Az ide felvonuló s az 
országban kóborló zsoldosok rekvirálását, harácsolását megszenvedték az ároktőiek. A sás-
kák pusztítása miatt a vármegye által kiszabott széna beszolgáltatásának sem tehettek eleget. 
Képet kapunk a kor meglehetősen elégtelen köz- és vagyonbiztonságáról: úton járók, rab-
lók hatalmaskodásainak, erőszakoskodásainak a falu lakosai ki vannak szolgáltatva. A tiszai 
átkelőhely erőszakos elpusztításától remélik sorsuk jobbrafordulását. A csegei réven át ve-
zetett a Dunántúlt és a Tiszántúlt összekötő kereskedelmi útvonal. Igénybe vették sokszor a 
hadak is – az ároktőiek vesztére. Az itt áthajtott marhacsordák elrablása komoly zsákmány-
nyal kecsegtetve, ide vonzotta a tolvajokat, rablókat – a lakosok nem kis félelmére. 

A káptalan 1696-ban adta ki a telepítési szerződést Ároktőre.104 Az eddigiekből azon-
ban kitűnik, hogy nem teljes pusztulás után népesült be újra a község – amint ezt Soós Imre 
feltételezi az egri egyházmegyei plébániákról szóló munkájában. Az 1698-as összeírás 19 
családfőt sorol fel,105 s 8 név megtalálható a már idézett 1684. évi és 1690. évi jegyzékekben 
is. 

Az 1697-es név nélküli összeírás szerint Ároktőn 24 családban szabad nemes, 8-ban 
pedig bérlő jobbágy él. A nemesek, ha adót nem is, de bérletet fizettek a káptalannak. 

Az 1701. évi jegyzék 21 gazdát sorol fel,106 15 megtalálható az 1698-as összeírásban, 6 
viszont nem. Nyilván időközben költöztek a faluba. Az 1684. évi és az 1690. évi névsorral 
összevetve az 1701-es lajstromot, 7 azonos nevet találunk. Mindezekből kitűnik, hogy jöt-
tek-mentek a telepesek Ároktőn, de nem teljesen puszta falut találtak itt, hanem régi lako-
sokat is, bár csekély számban. 

A török alól felszabadult területekre vándorló kisnemesek és jobbágyok tehát ároktőn 
is kerestek kedvező feltételeket életük folytatásához. Sokan csak átmenetileg telepedtek itt le 
s majd mentek tovább jobbat remélve. Feltűnő, hogy 1697-ben a nemesi családok száma 
                                                 
103 OLBML IV. 501 B III. II. 30. 
104 Soós Imre: i.m. 103.  
105 OLBML IV. 501 B III. I. 498. 
106 OLBML IV. 501 B III. I: 504. 
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háromszorosa a jobbágyokénak. De az csak átmeneti jelenség volt, noha a község lakossá-
gának jelentős részét alkotják később is a kisnemesek. 

Olvassuk el tehát az egri káptalan Kassán, 1696. december 8-án kiadott szerződésének 
pontjait.107 

1. Mind az megírt falu telkünkön, avagy praediumunkon lakos egész helyes készpénzül magyar egy 
forintot, félhelyes penig ötven pénzt, és zsellér 25 pénzt tartozni fognak esztendőnként, felét Szent György 
napra, felét penig Szent Mihály napra fizetni. 

2. Azon falunk helyéhez tartozó Tisza részeiben szabad halászatok lészen, de olyan okkal, és nem 
különben, hogy az fogott halnak harmad részét, amint a nemes Káptalannak tetszeni fog, halul kiadni, 
avagy azon harmad részt pénzül megfizetni tartoznak, és azon kívül két sós hordó halat számára szolgál-
tatni.  

3. Országunkban a nemes Káptalan más jószágiban szokott dézsmát ezen lakosok is mindenekből, 
amelyekből dézsma szokott járni, igazán kiadják. 

4. Szent Mihály naptól fogvást Szent György napig esztendőben mindenféle korcsma övék lészen, 
azután penig az uraságé. 

5. Minden nemű igazságokban, mint más jószágiban, a nemes Káptalan maga embereit megtartja s 
pártjokat fogja, úgy ezen helynek lakosit is meg fogja tartani, s mások ellen igazságokban oltalmazni. 

6. Mely praemittált okok és módok alatt a megírt Ároktő falunk helyén lakóknak, ha nem tetsze-
nék, tehát megadván a felyül megírt módon az mivel tartoznak a nemes Káptalannak, úgy és nem külön-
ben azon falunk helyéről, minden ingó javaikkal, ki kit ottan bírt magukkal elvihetnek, s ahova tetszik, 
szabadosan elmehetnek.      

Kedvező volt, hogy a káptalan a cenzuson és az egyházi tizeden kívül nem kérte a föl-
desúri kilencedet, megadta a szabad halászat és a korcsmáltatás jogát, úgyszintén a szabad 
költözést, és szó sincs a kontraktusban a robotról. 
 

 
Rákóczi fejedelem zászlaja alatt 

 
 
 

A lassan rendeződő állapotokat a kuruc szabadságharc (1703-1711) eseményei zavarták meg 
a XVIII. század első évtizedében. A népi emlékezet szerint Ocskay László kuruc brigadéros 
az Ároktővel szomszédos Pély falu mellett bekerítette a labancokat és elpusztította őket 
Pélyjel együtt.108 Valójában Pély már a török időkben elpusztult, csak mint egy-két házból 
álló tanya élt tovább a XVIII-XIX. században. Az 1700-as évek elején a csáti nemesek bé-
reltek itt kaszálót, akik az ide bitangolt ároktői teheneket elhajtották.109 Verekedés, veszeke-
dés lett a dologból 1708-ban: „a tehénnek az ura zálogon kérte tőlök, kinek nem adták, sőt azon 
emberesen támadtan a vasvillát vékonyába ütvén, vérét kibocsátották.” A csetepatéból vármegyei ügy 
lett, majd a fejedelemig ment a dolog – így értékes forrásunk lett az erről felmaradt, más 
összefüggésekre is rávilágító irat. 

A tett színhelyére siető ároktői bíró, Ónodi Nagy János szintén verekedésbe kevere-
dett a csátiakkal, akik őt a vármegyén bepanaszolták. A vármegyei idézést nem vehette át, 
mert mint írja: „Az ellenségnek akkori hírei miatt, szekerünk hátán futó félben voltunk.” Így nem 
lehetett jelen a tárgyaláson és az ő részéről „nem eskettek”, azaz neki nem volt tanúja. Meg 
is büntették 800 forintra, amit le tudott alkudni „negyedfélszáz (350) forintokra”. Fizetni 

                                                 
107 SRKLt. RA. VII. 4/1. no. 170. 
108 Mezőcsát 293.  
109 OLBML IV. 501 B II. I. 367. 



         23 

azonban nem tudván, úgy határoztak, hogy ami a „rácz ellenségtűl megmaradt, azon summáért 
elhajtyák”. 

Az ellenség tehát, amely miatt „szekerük hátán futó félben voltak”, a Magyarországon 
lakó, de a császár zsoldjában harcoló szerbek, akkori nevükön rácok, csapata volt. 1708 
májusában dúlták fel Ároktőt, menekülésre kényszerítve a lakosokat, akiket a rácok közele-
déséről Sőtér Tamás és Miklósi János kuruc kapitányok április 28-án kelt levelükben értesí-
tettek – „az egész Tisza mellyékit megírták”. 

Ónodi Nagy János 1708 augusztusában írta meg ezeket II. Rákóczi Ferenc fejedelem-
nek, aki úgy intézkedett, hogy a beadvány írója „ne károsíttassék”. Nagy János nem hallgatta 
el, hogy harcolt a fejedelem seregében és – mint nemes ember – „éjjel-nappal” katonát tar-
tott „tekintetes óbester Deák Ferencz úr mezei lovas regimennyében”. Levelét is innen keltezte. A 
hadjáratok idejére tehát ő is kardot kötött, de hozzájárult az állandó katonaság fenntartásá-
hoz is. 

Ismerjük egy másik ároktői kuruc vitéz nevét is: Somogyi Péter. Ő 1707-ben írt folya-
modványt a fejedelemhez, mint súlyosan sebesült katona. Megtudjuk, hogy Szolnok bevéte-
lénél (1703. IX. 31.) sebesült meg először, majd a csegei révnél 1706-ban maradandóan. 
„1706-ban a német és pogány rácz ellenség táborostul jövén a csegei révben, egynéhányan hamarjában… 
odamenvén obsistálni, hidasok és csónakok őrzeni, az ellenségnek sokaságátul meggyőzettetvén, az fejemen 
karddal három sebet ejtett az ellenség, az hátamban, karomban belelőtt, mind a két golyóbis bennem va-
gyon, a fejem meggyógyult, de a lövés nem, hanem ma is borbély gyógyít… Mely lövés miatt a karom is 
felzsugorodott, koldus vagyok.” A jobbágyterhek alóli felmentését kéri, valamint, hogy szaba-
don, vámmentesen kereskedhessen. Önfeláldozásának szép ígéretét már megpecsételte ed-
dig is: „Ha az Úr Isten meggyógyítánd, Felséged s az haza mellett nem szánom életemet, véremet kionta-
ni, mint ennek előtte egészséges koromban. Ha penig meg nem gyógyulok, jó igyekezetemmel, könyörgésem-
mel hadakozom felséged mellett.” Nagy Jánoshoz hasonlóan Somogyi Péter is Deák Ferenc pa-
rancsnoksága alatt harcolt.110 

1732-ben egy ezüst poharat adományozott az ároktői református egyháznak „nemze-
tes és vitézlő Deák Ferencz úr”. A pohár felirata arra enged következtetni, hogy hagyatéki 
tárgy volt. Talán a kuruc ezereskapitány hagyta az ároktőiekre, hiszen katonái révén kötőd-
hetett a faluhoz. Az bizonyos, hogy az ajándékozó nem volt helybéli, mert a Deák család-
név nem fordul elő a helységgel kapcsolatos iratokban. Deák Ferenc életrajzából megtud-
juk, hogy 1732-ben 80 esztendős volt. Ha ritka is e magas életkor ebben az időben, azért 
nem példa nélküli. Talán ez az esztendő volt halálának ideje és a pohár hagyatékából került 
Ároktőre s ezért volt szükség a feliratban említett közvetítőkre. 

Az 1709. évi összeírás 34 családot tart nyilván Ároktőn. Ez az adat tartalmazza a sza-
badokat és a jobbágyokat is. A község számára az igazi fellendülést az 1717-es esztendő 
hozta el. 
 

Gazdálkodás111 
 

 
A növénytermesztésben továbbra is a búza a fő termény. Árpát feltűnően keveset termel-
tek, inkább rozsot. Zabot is találunk a termények között, az árpához hasonlóan keveset. 
Némi köles és tönköly is termett az ároktői határban. A XVII. század első évtizedének a 
végén az arányok annyiban változtak, hogy több árpát és kevesebb rozsot termeltek. 1701-
ben egy gazdaságban dohányt is termesztettek. 
                                                 
110 Somogyi Péter levelét és Deák Ferenc életrajzát közli: Esze Tamás: Kuruc tisztek folyamodványai. Buda-

pest, 1955. 417., 147. 
111 OLBML IV. 501 B III. I. 497, III. I. 498, III. I. 504, III. I. 512. 
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A megélhetés alapját az állattartás képezte főként, éppen úgy, mint a szomszédos köz-
ségekben.112 Ez a kaszálók növekedésével járt – főként az ártéri réteket használták erre a 
célra. Az állatállomány nagy része a nemesek birtokában volt, 1697-ben a 24 családnak ösz-
szesen 73 ökör, 48 tehén, 30 borjú, 8 ló és 143 juh volt a gazdaságában. A 8 jobbágy-gazda 
2 ökörrel, 4 tehénnel, 1 borjúval és 16 juhval rendelkezett. Ezen a téren a számok ingadoz-
nak, ami a már említett költözési hullámmal volt összefüggésben: hol több, hol kevesebb 
gazda telepedett le Ároktőn ebben az időben. 

1709-ben sertéseket is találunk a gazdák birtokában, összesen 63-at. Feltűnő a méhé-
szet fejlődése a község gazdálkodásában, mégpedig a nemesek révén. 1697-ben már 117 a 
méhkasok száma. 

Halászattal továbbra is foglalkozik a lakosság. Az 1698-as jegyzék szerint 2 gazda kizá-
rólagos megélhetési forrása ez. 

Szőlőskert ekkor sem és még sokáig nem volt Ároktőn. 
 

Egyháztörténet 1717-ig 
 

 
Ároktő középkori egyházáról már volt szó. Most a reformáció útját követjük nyomon a 
község történetében. Magyarországot a reformáció eszméje erkölcsi és politikai szétzilált-
ságban találta. A megújuláshoz lelki-szellemi hátteret adott, a törökkel és a Habsburg csá-
szárokkal vívott élet-halál harcban reménységet, tartást adott a gyakran kilátástalan helyzet-
ben. Amint Csanádi Imre írja az Egy hajdani templomra című versében: 

 
„Mégis, megtartódat benne becsüld magyardság! 
Ország lappangott itt, mikor nem vala ország.” 
 
Borsod vármegyében a XVI. század elején 119 plébánia volt. 1550-től 1606-ig 72 re-

formátus eklézsia keletkezett itt, majd Bethlen Gábor fejedelemsége idején (1613-1629) 
újabb 14; 1669-re pedig mindössze 7 római katolikus plébánia maradt a megyében.113  

A török megszállás kedvezően hatott, mert a reformáció ellenes törvényeknek nem 
volt hatalom, mely érvényt szerezhetett volna. Ugyanakkor a legtöbb helyen a kegyúr támo-
gatta a reformációt. Ároktő – lévén káptalani birtok – ilyen támogatást nem nyerhetett. A 
vonatkozó református munkák a XVI. század közepére teszik az ároktői református egy-
házközség megalakulását, a katolikusok pedig az 1620-as évekre.114 Halászy József minden 
indoklás nélkül 1636-ra teszi ezt az eseményt, bevallva, hogy forrásai nincsenek.115 

A római katolikus szerzők abból indulnak ki, hogy a kegyúrnak döntő beleszólása volt 
a vallási ügyekbe. Ez volt az „akié a föld, azé a vallás” elve. S mivel a XVII. században 
Ároktő már egyértelműen református, kézenfekvő Bethlen Gábor uralmára visszavezetni a 
református egyházközség megalakulását. Ez azonban leegyszerűsítése a reformáció terjedé-
sének, pusztán hatalmi kérdést lát mögötte. Nem zárhatjuk ki azonban a népi kezdeménye-
zést sem. Az öntudatosabb jobbágyok, kisnemesek önként hajlottak a reformáció tanításai-
nak elfogadására. 

Látnunk kell azt is, hogy az „akié a föld, azé a vallás” elve a gyakorlatban nem műkö-
dött egyértelműen. Az ugyancsak káptalani birtok Tiszapalkonyának 1626-ban már önálló 
református egyháza volt, azaz a lakosok áttérése már korábban a hét vármegye Erdélyhez 
                                                 
112 Tiszakeszi 36.  
113 Soós Imre: i.m. 37.  
114 Soós Imre: i.m. 103. , (r. kat.), Kováts J. István (szerk.): Magyar ref. templomok Bp. 1942. 122.  (ref.). 
115 Halászy József: i.m. 13.  
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csatolása előtt kezdődött. A káptalan nem volt abban a helyzetben, hogy uralmát teljes egé-
szében gyakorolhatta volna birtokai fölött. Nem tehetett semmit, amikor székhelyén, Eger-
ben, a protestánsok elfoglalták 1580-ban a mai székesegyház helyén álló Szent Mihály temp-
lomot. Örült, ha a kettős adózásban lévő falvaktól megkapta a tizedet. Ezekkel a falvakkal a 
laza kapcsolat is megszűnt akkor, mikor tizedük a vár ellátását lett hivatva szolgálni – a káp-
talan bérletet kapott ezek fejében. A tizedet a katonák vitték be Egerbe (legtöbbször a 
természetbenieket eladták még a falvakban, s csak a pénzt és a bort szállították be). Az egri 
vitézek maguk is protestánsok voltak – a falvak reformációját nem akadályozták.116 

Nem lehetetlen tehát, hogy Ároktő már a XVI. sz. második felében elhagyta a katoli-
kus vallásgyakorlatot. Nem szükségszerű a református gyülekezet megalakulása mögött a 
Bethlen Gábor alatti protestáns birtokosok ösztönzését látni. A környező települések adatai 
is a község XVI. századi reformációját erősítik meg: Mezőcsáton 1576-ban református lel-
kész működött, Tiszadorogma református egyháza 1622-ben már önálló volt; Gelejről 
1577-ből, Tiszakesziből 1591-ből való az első adat a református egyház fennállásáról; Csege 
lakosai a XVI. sz. második felében már reformátusok voltak. 

A tizedjegyzékek tanúsága szerint Ároktőn 1621. szeptember 13-án Szilvási Miklós re-
formátus lelkész vette fel a dézsma egy részét, 1623. június 18-án és 1624. július 8-án pedig 
Csízi István prédikátor. Az előbbi Százdra, az utóbbi Pélyre is beszolgált.117 Amikor tehát 
Bethlen fejedelem Ároktőt protestáns birtokosoknak adta (1621), a község a környező helysé-
gekkel együtt már református volt. Az első bővebb írásos adat a Sárospataki Levéltárban 
őrzött Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvben található a refor-
mátus egyházról, mégpedig 1639. évből. „Pastor: Georgius Agri, tanúk: Bene Péter bíró, Nagy 
Bálint, Molnár Mátyás, Szabó Mihály. 

Minden ágytul dnr. 50. Egy szapu búza. Egy-egy szeker fa, ártányra az köz falu ad Ft. 3. Hat 
köböl őszi vetés két szántásban, négy ember kaszállása, malomban tizenkét köböl búza kétszer. Temetés 
1 Ft, ha csak énekel dnr. 12. Decimából octava jár.” 

Ároktő leányegyháza Pély, mely ugyancsak hozzájárul a lelkész javadalmához. A jegy-
zőkönyv iskolát nem említ. 

A viszontagságos idők ellenére az egyházközség megerősödött, ennek érdekében a la-
kosok komoly anyagi áldozatot is hoztak. Egy 1737. évi leltárból értesülünk a XVII. szá-
zadban is használt úrasztali edényekről, terítőkről: „egy kisded ón kanna, régi munka… ón kan-
na, melyből keresztelő kannát öntettünk, elromolva a régi… egy régi ezüst pohárka, babos czapa pohár-
kának hivattatik 1679 … egy régi ón tányér, az is az Úr asztalához való 1679 …” A terítők felso-
rolásában gyakran találkozunk a régi jelzővel, s ilyenkor az ajándékozó nevét sem találjuk, 
mert már nem emlékeztek rá. A „török munka” utalás is a terítő XVII. századi eredetére 
vall. 

1684-ben a lakosok új harangot vásároltak „… magok tulajdon költségeken szerzettenek s 
vettenek Debretzenben 128 forintokon, és a pogányok által elrontatott harangokon, akkori ároktői R 
Ecla érdemes tagjai…”118 A 128 forint komoly összeg, egy tehén ára 6 forint abban az idő-
ben.119 A zaklatott életre utal az, hogy az 1644-ben megrongált harangok helyébe csak most 
tudtak újat venni. 

                                                 
116 Hangay Zoltán: i.m. 58, 79-80. lapok 
117 Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. Magyar Protestáns Egyháztörténeti 

Adattár, Budapest, 1928. 37. 
118 Várady József: A Tiszáninneni Egyházkerület Templomairól készített munkájában azt írja, hogy a harango-

kat a törökök el is vitték. Az idézett korabeli szöveg azonban ennek teljesen ellentmond. Várady József a 
forrásról nem ad számot. 

119 Studia et acta… III. 916.  
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Az új harang felirata ránk maradt: VALTERT SHOTLER IN TYRNAV. QOS. 
MICH. MDCXXXXVI 

Kalandos útja lehetett, hiszen 1646-ban Nagyszombatban öntötte Valter Shotler, az 
ároktőiek pedig Debrecenben vásárolták meg 38 évvel később a „harang áros”-tól. A ha-
gyomány szerint 1686-ban szólalt meg Ároktőn először, Buda visszavívásának örömére; 
addig a Tiszába süllyesztve rejtegették.120 Az akkori viszontagságos időkre utal Kun János 
emlékezése, kinek „… attya szekerén is hordozta a félelmes időben véle együtt” (a harangot). 

Mivel az egész község református lett, a régi templomot nem kellett elhagynia. Ennek 
romjai 1746-ban, a régi faluhelyen még láthatók voltak.121 De, hogy ez volt-e az Árpád-kori 
templom, azt ma már nem lehet eldönteni. 

Ároktő reformátusainak vallásgyakorlatát igazolja az 1726-ban épült templommal kap-
csolatos megjegyzés: „ha oratóriumunk eránt controversia (vita) támadhatna, az ellen oltalmaz ben-
nünket specialis articulus anni 1731.” Ez nem más mint az I. Carolina Resolutio, mely teljesen 
visszaszorította a protestáns vallásgyakorlatot. S hogy az ároktőieknek mégis oltalom, az 
csak úgy lehet, hogy 1681 előtt már nyilvános vallásgyakorlatuk volt, és azóta is megszakítás 
nélkül birtokában voltak ennek. Ebben az esetben ugyanis az 1731. évi törvény is megen-
gedte a nyilvános – azaz templomi – vallásgyakorlatot. Ez nagyon fontos összefüggés, mert 
mindeddig az 1717-es esztendőt tartották a mai egyházközség megalakulásának, Halászy József 
nyomán,122 aki úgy gondolta, hogy a község a XVII. század végén teljesen elpusztult, így a 
református egyházközség folyamatos fennállása is megszűnt; sőt, a káptalan telepítési szer-
ződése alapján ide költözöttek római katolikusok voltak. Azt az ellentétet, hogy később 
mégis református volt a falu, Halászy úgy oldotta fel, hogy feltételezte a község teljes el-
pusztulását a Rákóczi szabadságharcban is. Elgondolásának igazolását látta abban, hogy 
Ároktő nem szerepel az egri egyházmegyebeli egyházak között 1713-ban. A török kiűzése 
utáni időszak lakosságának katolikus voltára abból következtet, hogy Telekessy István egri 
püspök 1699-ben egyházmegyéje látogatásakor „egy német papot, nem megyéje belit” talál 
Ároktőn.123 Ebből azonban nem következik, hogy katolikus papról van szó. A „nem me-
gyéje beli” utalhat a lelkész származására, de arra is, hogy nem katolikus! A „német pap” 
pedig szerintem „Német pap” (Germanus) azaz tulajdonnév. 

Telekessy püspök valójában a volt egyházmegyéjét látogatta végig, függetlenül attól, 
hogy az adott község a török időkben protestáns lett vagy sem. 
A nevek vizsgálatából láttuk, hogy Ároktőt folyamatosan lakták a kérdéses időszakban. Így 
hivatkozhattak később a reformátusok a Carolina Resolutióra. A legutóbbi római katolikus 
történeti áttekintés szerint is reformátusok Ároktő új lakosai a telepítési szerződés után 
(1696).124 A Rákóczi-szabadságharcot követően összeírták a borsodi egyházmegye reformá-
tus gyülekezeteit 1711-ben.125 Ároktő lakott volt ekkor, de a lelkészi állás nem volt betöltve. 
Református tanítója viszont volt Göntzi János személyében. Az úrasztali edényeket is felje-
gyezték: Egy ezüst-aranyas pohár, két ón kanna, egy ón tányér, két nagy abrosz, három 
kendő volt az eklézsia birtokában. A 18. század elején a lakosság református volt, s még 
1746-ban is csak egy katolikus élt a faluban a 450 református mellett.126 

A reformáció hatására kialakult közösségi élet, középpontjában az istentisztelettel, 
munkálta ki azt az összetartó erőt, amely megőrizte együtt a községet a török hódoltság 
                                                 
120 Halászy József: i.m. 15, 55. lapok 
121 Soós Imre: i.m. 103.  
122 Halászy József: i.m. 18-119. lapok 
123 Halászy József: i.m. 18.  
124 Magát az eredeti iratot is a református egyház őrizte, így másolhatta le 1837-ben a lelkész, aminek alapján 

fentebb közöltem. 
125 SRKLt. Protokollum Kgg. II. 7. 
126 Végh Kálmán: i.m 56.  
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nyomorában. Az úrvacsorai edények a közösség szimbólumaivá váltak. Ha bujdosásra 
kényszerült a lakosság, magukkal vitték ezeket az edényeket – valójában köréjük csoporto-
sultak. Az egymást követő nemzedékek egymásra hagyományozták őket, s az újabb nemze-
dékek ebben látták a közösség létének kontinuitását, folyamatosságát. Ezért nem szórta szét 
a lakosságot a gyakori menekülés, a létbizonytalanság és kiszolgáltatottság. Ha töredékesen 
is, a falu maroknyi népe megmaradt, mint a remélt szebb jövendő magja. Ezért voltak olyan 
értékesek az eklézsia szent edényei (s nem anyagukban, hiszen legtöbbjük ónból készült). 
Ezért áldoztak komoly összeget harangvásárlásra az ínséges időkben is. Hiszen nem puszta 
tárgyak voltak ezek, hanem egy közösség éltetői. Jellemző, hogy egy évszázaddal később, az 
erőszakos rekatolizáció idején, Egyek és Bábolna menekülésre kényszerített lakosai életében 
az egy közösségben tartás eszközei ugyancsak az eklézsia szent edényei – különösen Egyek 
esetében.127 E szimbólumok erejét az Istentől megváltott élet hite, reménysége adta, mint-
hogy Jézus Krisztus szavai kötődtek hozzájuk: „ez az én testem, mely érettetek megtöre-
tik… ez az én vérem, mely érettetek kiontatik…”  

 
Polgár pusztulása – Ároktő felemelkedése 

 
 
A török uralmat, majd az egymást követő háborús esztendőket nehezen kiheverő község a 
Polgárról idemenekült hajdúk letelepedése nyomán erősödött meg és indult fejlődésnek. A 
polgári lakosok 1613-ban Forgách Zsigmondtól hajdúszabadságot kaptak. A török kiűzése 
után a káptalan megkezdte birtokainak visszaperelését a hajdúktól, majd Szabolcs vármegye 
is kivetette rájuk az állami adót. Ráadásul a Hajdúvárosok kerülete is igen magas portaszá-
mot rótt ki Polgárra. Az elviselhetetlen terhek miatt a lakosok elvándoroltak a mezőváros-
ból.128 

Az első csoportok elköltözése az 1717-es esztendőre esik. Ebben az évben érkeztek a 
hajdúk Ároktőre is. Az erről szóló latin nyelvű helyi krónika magyarul így hangzik: „Benépe-
síttetett Ároktő községe 1717-ben. Azon időben, midőn hallatszott, hogy a tatárok Szatmár, Bereg, 
Ugocsa és Máramaros megyékbe betörtek és magokkal sok szánalomra méltó foglyot elhurcoltak. Ugyan-
akkor pusztult el és oszlott fel Polgár hajdú város. Feloszlásának igazi legfőbb oka az előkelő polgárok-
nak egymásközti meghasonlása volt. Elvesztvén városi kiváltságaikat, a polgáriak szétszórattak. Árok-
tőn is letelepedtek a polgári jövevényekből mintegy 30-40-en. Azon felül a régi ároktőiek is, kik a nevezett 
hely határában és szigetein rejtőzködtek, a polgáriakkal találkoztak és szövetkezve egy kis köztársaság 
félét formáltak, azután papjuk lett a jó öreg Adonyi tiszteletes úr.” 

A szövegből kitűnik, hogy visszaemlékezés alapján készült. Az évszám pontos és az 
ezzel kapcsolatba hozott esemény is: a tatárok betörése. 1717 augusztusában Esterházy 
Antal kuruc tábornagy a bujdosók egy csapatával felvonult Moldva felől a Kárpátokban, 
hogy az osztrák-török háború adta esetleges alkalmat felhasználja a szabadságharc újrakez-
désére. A törökök gyors veresége miatt az akcióból nem lett semmi, viszont a kirendelt tatár 
segédcsapatok betörtek az országba, s a nevezett megyéket végigrabolták, míg a megyei 
hadak szét nem verték őket.129 Polgár pusztulásának az oka sematikusan van megemlítve, a 
valódi okok szerteágazóbbak, de tárgyunk szempontjából ez nem is fontos. Annál inkább 
érdekes a „régi ároktőiek rejtőzködéséről” olvasnunk. Ennek okát sajnos nem mondja meg 
a krónikás. Esetleg az évszám mellett szereplő datáló esemény, mint a rejtőzködés oka is 
lehet. A tatár betörés híre kellemetlen emlékeket ébresztett a lakosokban (a rác dúlás csak 9 
                                                 
127 A bábolnaiak így érkeznek Dorogmára. Bencsik János, Szalay Emőke: Egyek protestáns múltjának emléke-

iből. Különlenyomat a Hajdúsági Múzeumi évkönyvektől Hajdúböszörmény, 1981. 199.   
128 Polgár története i.m. Soós Imre. i.m 404.  
129 Kronológia II. 556.  
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éve volt) és ez késztethette őket rejtőzködésre. A sorozatos háborúk után a helyzet csak 
lassan konszolidálódott, vándorlás, költözködés volt a jellemző ezekre az időkre. Talán a 
rejtőzködés a község életének ziláltságára utal. Az is lehet azonban, hogy árvíz utáni helyze-
tet ír le a krónikás. Az bizonyos, hogy ettől kezdve nem a régi helyén találjuk a falut, hanem 
ettől északkeletre mintegy ezer méterre. 

Az itt letelepült hajdúkról több összeírás is készült 1723-ban.130 Heves vármegye össze-
írásában 16, Szabolcs vármegye jegyzékében 29 család szerepel. Az eltérés abból adódik, 
hogy az „új hazát” kereső hajdúk állandó mozgásban voltak, kedvezőbb hely után néztek, 
majd újra visszatértek, ha nem köthettek letelepedési szerződést. Az anyakönyvek tanúsága 
szerint Ároktőn telepedett le végül is 28 család: 

Angyal István, Bokor Mihály, Bulyaki János, Fakó István, Füle István, Füle János, 
Hajnal András, Hodos András, Horog György, Karakas György, Kis Pál, Lövei Pál, Mihály 
István, ifj. Mihály István, Mihály Gergely, Móricz György, Móricz János, Sz. Mihályi Mi-
hály, Nagy István, Német András, Pecze István, Szőcs Gáspár, Szilágyi István, Turi Mihály, 
Vida János, Vizesi Görgy, Varga Mihály, Zongh Ferencné. 

Ketten pedig azon családok közül, akik az 1723-as összeírás idején még nem voltak 
Ároktőn, így más község jegyzékén szerepelnek: Derekas János és Czaga Miklós. Összesen 
tehát 30 család talált új otthonra Ároktőn. 

A hajdúk letelepedése igen fontos mozzanat Ároktő történetében. A kor viszonyai kö-
zött szabadságban, kiváltságok között élő, jobbágysorból kiemelkedett réteg érkezett Árok-
tőre. Viszonylagos szabadságát megőrzendő vándorolt el ősi lakóhelyéről is. Ároktő közsé-
ge öntudatos, összetartó emberekkel gazdagodott. Sokan közülük nemes emberek voltak, 
miként erre az anyakönyvekben a nevek mellett az „úr” illetve a „nemzetes” kifejezések 
utalnak. De jellemző ez az egész polgári hajdúságra: „eő kegyelmek között sokan lévén az 
armalista nemes emberek.”131 Talán az Ároktőn tartózkodók előkelő voltára utal az is, hogy 
míg a – egyébként kudarcba fulladt – visszatelepítési tárgyalásokon más községekből egy-
két, addig Ároktőről három küldött képviseli a hajdúkat. 

Természetes, hogy a község vezető rétegévé lettek rövid időn belül: Zongh István bíró 
1746-ban; Füle István bíró 1757-ben, István nevű fiáról pedig azt olvassuk, hogy „jó ta-
nácsbéli ember”. 

A káptalannal bérleti szerződést kötöttek, s a század második felében már 
Szentmargitán is béreltek földet. Mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés 
fejlődésére hatással volt gazdálkodásuk. 

A református egyház megerősödésében is jelentős a hajdúk szerepe. A század 70-es 
éveiben, az erőszakos rekatolizáció és elüldözési kísérlet idején – más tényezők mellett – az 
ő öntudatos magatartásuk is hozzájárult, hogy a káptalan kísérlete nem érte el célját. 

 
 

Egyháztörténet 
 

 
A XVIII. század még teljes egészében az ún. Corpus Christianum kora, s Ároktő esetében 
ez azt jelenti, hogy a község és egyházközség határai egybeesnek: gyülekezet és faluközösség 
nem választható szét mereven. A község főbírája például hivatalba lépése előtt felesküszik 
arra, hogy az „… Isten dicsőségére néző dolgokra, úgymint ekklézsiára, parochiára, oskolára…” hűsé-
gesen gondot visel, és ugyanakkor „… a szegény helységnek javára és hasznára…” igyekszik. 
Ebből következik, hogy a község és a gyülekezet története sem választható szét; s hogy a 
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munkában mégis külön tárgyalandó, az csak a könnyebb áttekinthetőség kedvéért van. De a 
Corpus Christianum figyelmen kívül hagyásával a község élete sok tekintetben érthetetlen 
marad számunkra (v.ö. a consistóriummal kapcsolatban mondottakkal). 

Láttuk tehát, hogy Ároktő mint református község kezdte meg életét a XVIII. század-
ban, s a hajdúk letelepedése sem változtatott ezen, lévén ők is reformátusok. Ez a helyzet 
1774-ig nem is változott – ámbár elvétve találkozunk az anyakönyvekben római katolikus 
vallású emberekkel, főként ide került szolgálókkal. A velük kapcsolatos egyházi szolgáltatá-
sokat, szolgálatokat a prédikátor végezte, a „szentistváni plebánus úr comissiójából” azaz 
megbízásából, engedélyével. 

A forrásokból az is kiderült, hogy az ároktőieknek nyilvános vallásgyakorlatuk volt, az-
az templommal is rendelkeztek. Annál meglepőbb, hogy 1726-ban oratóriumot, vagyis to-
rony nélküli templomot – ma imaháznak mondanánk – építettek. (Tornyot 1757-ben emel-
tek mellé.) A meglepő a templomépítésben az, hogy a régi kőtemplom romjai még 1746-
ban is láthatók voltak. A község tehát elhagyta templomát és újat épített helyette. S mint-
hogy a régi templom romjai az „új faluhelyen kívül” voltak láthatók, a lakosok a régi temp-
lommal együtt a régi faluhelyet is elhagyták. Az új faluhely a mai református templomtól 
keletre (Bocskai utca) terült el nagyobbrészt és nyugatra kisebb részt. Az akkori templom, 
mely a volt református iskolától északra 100 méterre, azaz a mai „Holt-Tisza” medre táján 
állt, a falut „alvégre és felvégre” osztotta. 

Az új faluhely kialakítása a hajdúk letelepedésével egybeesik, talán az is ösztönözte. 
Ezzel kapcsolatban már említettük, hogy rendezetlen állapotok uralkodtak akkor Ároktő 
életében (a helyi lakosok „rejtőzködése”), melynek pontos okát nem ismerjük. Az áttelepü-
lést talán az akkori terepviszonyok is indokolták. 

A régi faluhely a mai községtől délre kb. 300 méterre a Dongó-halom mellett volt. En-
nek közelében van a református ó temető, itt állhatott a régi templom is. A régi falu közvet-
lenül a pélyi határ mellett volt. Ezt megerősíti a már ismertetett Ónodi Nagy János féle le-
vél, melyben (1708) szó van arról, hogy a Pély-pusztáról hazafelé tartó csátiak 
„békiáltottak” Ároktőre. Tehát a régi falu az országút mellett volt. Lehet, hogy az ároktőiek 
megunták a korábban annyit emlegetett „úton járók” zaklatásait, s az országúttól való távo-
labb húzódással próbáltak ezen segíteni. A Tisza bal partján, Ároktővel szemben lévő 
Tiszacsege „a német fel s alá való járása, úgy más rendetlen úton járók” elől szintén elköltö-
zött 1703 előtt.132 Valószínűleg több ok is motiválta az ároktőiek döntését. 

Az oratórium „… építtetett … kegyelmes grátiájából s engedelméből Méltóságos Egri Püspök 
Erdődi Gábor kegyelmes gróf úr ő exellentiájának, és Méltóságos jó iraink consensusából.” Ez az enge-
dély is – figyelembe véve az akkori vallásügyi törvényeket – a református egyházközség 
folyamatos vallásgyakorlásának létezését erősíti meg. 

Ez a templom 1741-ben újra zsindelyeztetett, 1753-ban az énekvezér kara épült fel 
benne. 1757-ben egy kis torony (turricula) épült, 1763-ban pedig még egyszer zsindelyezték 
az oratóriumot. 

Az egyházközség állapotáról és vagyoni helyzetéről részletesen tudósít az 1754-ben 
felvett egyházlátogatási jegyzőkönyv.133 A lelkész Szoboszlai István, az iskolamester Balog 
György. A gyülekezet elöljárói Kiss István bíró, Szabó Mihály tanácsos, Nagy István jegyző. 
Szoboszlai István lelkipásztorral igen meg volt elégedve az eklézsia. Sárospatakon tanult, 
ahol a lelkészi tanfolyamot 1726-ban kezdte el. Olaszliszkán lett tanító 1730-ban, majd 
Nyugat-Európában folytatott egyetemi tanulmányokat 1735-től.134 Onnan hazatérve lett 
                                                 
132 Esze Tamás: Kuruc tisztek folyamodványai, i. m. 223. 
133 Dienes Dénes (szerk.): Isten Anyaszentegyházának emlékezetire… Református egyházlátogatás a Borsod-
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ároktői prédikátor egészen nyugalomba vonulásáig. Az egyházlátogatók azt is tapasztalták, 
hogy nemcsak a lelkésze, hanem a gyülekezet is elismerésre méltó. A többit olvassuk úgy, 
ahogy feljegyezték: „Subsistentia Ministri [a lelkész jövedelme]: Minden agytól két véka búza, az 
egyik őszi, a másik tavaszi, 50 pénz. A feleséges szolgák és özvegyemberek 1 véka búzát és 25 pénzt 
fizetnek. A szegény özvegyasszonyok 3 sing vásznat vagy 25 pénzt adnak. Tésznek öt köböl őszi vetést 
két szántásban. Fát adnak 16 szekérrel, amelyet a hegyből hoznak. Szénának való füvet adnak, és an-
nak levágására 7 kaszást, az egyházfi nyolcadik. Adnak egy élő sertést vagy 3 forintot. A marhás embe-
rek egyszeri fejés tejet. Fűteni való nádat 400 kévét. Esketésért 3 máriás, halotti prédikációért 3 máriás. 
Keresztelőtől 8 poltra vagy tyúk, kenyér és komapénz. Őrleni szoktak 12 zsákkal. 
Subsistentia Rectoris [a rektor jövedelme]: Summásan fizetnek 14 forintot. Coquiaért [sorkosz helyett] 
adnak 6 forintot. Didactrum-ba [tandíjba] 12, in summa 32 forint. Minden tanuló gyermek 
sabbathaléba [szombati ajándékba] egy véka árpát és canicularis [nyári] csirkét. Minden külön ágytól 
egy véka búzát, amelynek fele tavaszi fele őszi. A fél gazda vagyis az özvegyember, a feleséges szolga és 
gazdaságot tartó özvegyasszony fél bért. A szegény özvegyasszony másfél sing vásznat vagy 4 poltrát. 
Tésznek őszi vetést, két köblöt. Tűzre való tölgyfát, két szekérrel. Őrletés nincsen meghatározva, hanem 
amikor tisztelendő prédikátor uramnak őrlenek, a mesternek is visznek. Prédikációs halottól 16 poltra, 
énekestől 8 poltra. Télben fűtőt a gyermekektől. 
 
Templomuk fából vagyon építve. Parókiájuk és oskolájuk régi, avulni kezdett épületek. 
 
Utensilia Sacra [úrasztali felszerelés]: Vagyon egy serlegforma, ezüst pohár; közepén és a fenekén ara-
nyas abroncs, a felsőbb része is aranyas, melyen ilyen inscriptio [írás] vagyon: Istenes indúlattyábúl konfe-
rálta nemzetes vitézlő Deák Ferenc úr, az Aroktövi Reformata Szent Ecclesia számára 1732. Nemes 
Nagy György és nemes Szűts Gáspár uram procuratiojok által. Vagyon más kisded pohár is, capás, amely 
készíttetett 1679. Vagyon két ón tányér, melynek egyike új formára, a karéján ez a rajzolás: 1732. 
Aroktövi Ecclesia, másik régi formájú. Vagyon egy ajakas és talpas réz kanna, circiter 5 iccés. Vagyon 
ismét 4 ón kanna, az egyik circiter 5 iccés, ajakas, rajzolással cifrázott a közepén, ezzel az inscriptioval: 
Debretzenben lakó Szabó István uram adta Istenes indúlattyábúl a T. Aroktövi Reformata Szent 
Ecclesiának Borsod Varmegyében, 1752. A másik kisebb, ugyanazon formájú, ezzel az írással: 1727. 
N. G. E. A. A másik kettő kicsiny és régi. Vagyon keresztelő ón kanna és tál. Vagynak két abroszok, 
egyik török varrásos, a másik veres selyemmel varrott. Régi kendő különb-különb féle selyemmel, más régi 
kendő tüdő szín selyemmel. Új patyolat kendő kék selyemmel, más veres selyemmel. Ismét 4 selyem fátyol 
kendő, egyike fejér, másika tüdő szín, kettő sárga. Selyem kendő 3, ketteje kék körül, fejér virágokkal 
cifrázott, egy veres nagy, körül sújtással szőve. Vagyon egy szőnyeg, veres csíkos, Bulyáki János ajándéka.” 

Szántóföldet nem említ a jegyzőkönyv. A jobbágyok ilyet nem hagyhattak az egyházra, 
az ároktői nemesség sem rendelkezett saját földbirtokkal, hanem az egri káptalantól bérelt 
földet, szántót és legelőt. 

Lelkészlakás az új faluhelyen 1730-ban létesült, természetesen fából, mint a templom 
és az iskola. Mint láttuk, 1754-ben már avultnak számított. Az 1806. évi szélvihar úgy meg-
rongálta, hogy mint lakhatatlant adta el az egyházközség 1809-ben 100 Rénes forintért. Ez 
az épület a mai lelkészlakás (Széchenyi út 48) kertszomszédságában állott a mai épülettől 
északra. Kertjét és udvarát elcserélték Angyal János házáért, aki örökösök nélkül halt meg, 
így háza a földesúrra szállt. A cserét meg kellett toldani 750 Rénes forinttal. Így jutott birto-
kába a gyülekezet annak a bel-teleknek, ahol a mai lelkészlakás is áll Az akkor rajta lévő 
néhai Angyal János házát 1810-ben kijavították, s ez lett az új parókia. Mindezt némi huza-
vona előzte meg, úgyhogy az egyházlátogató bizottságának kellett meghagyni az egyházköz-
ség vezetősége felé az ügy szorgalmazását 1816-ban e lelkészlakás részeként „könyvesház” 
épült. 
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Korszakunk áttekintésének lezárása előtt foglalkoznunk kell a XVIII. század 70-es 
éveinek eseményeivel. Döntő évek voltak ezek a község életében. Az események vallási 
gyökerűek, ezért tárgyaljuk az egyháztörténet keretében, de a már említett Corpus 
Christianum korában mindezek egészében érintették a teljes községet. 

A XVIII. századot a Türelmi Rendelet kiadásáig (1781) egyháztörténeti szempontból a 
„vértelen ellenreformáció” korának szokás nevezni. 1703-1781 között 443 protestáns temp-
lomot vettek el a katolikusok. Ez még akkor is igen nagy szám, ha tudjuk, hogy II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem idejében 600 protestáns templom létesült az országban.135 

 
Ároktő, mint református község, egy ideig háborítatlanul gyakorolhatta vallását. Ester-

házy Károly egri püspök 1768-ban ellátogatott a községbe, fogadására a falu végére kiment 
Szoboszlai István református lelkész is, aki célzatosan köszöntötte őt, amikor békességes 
jövését említette. 136  A püspök megértette, hogy bizonyos félelemmel néznek látogatása elé 
a reformátusok, meg is nyugtatta őket: „Én a békesség embere vagyok, és mindenütt békességet aka-
rok, ahol nincs háborúság.” A parókiára is bement, ahol a kísérői – közöttük gróf Batthyány 
Ignác, aki néhány év múlva több református falu lakosságát teszi majd földönfutóvá – a 
lelkész könyvespolcát vizsgálták át. De, mint Szoboszlai István írja, „szemeket szúró könyvet 
nem találtak, mivel az olyakat eltettem láb alól.” Esterházy a keresztség felől kérdezte a reformá-
tus lelkészt, vajon hiszi-e, hogy a keresztség vize újjá szül? Nem a víz, hanem Isten Igéje az, 
volt a prédikátor válasza. Miután azonban latinul felelt, a püspök ingerülten lezárta a kér-
dést, így: „Magyarul szóljon kegyelmed nékem, mert ha a Tisza mellett nem lakom is, tudok én magya-
rul.” A római katolikus és református tanítás közötti különbség az iskolában újra felvető-
dött, ahol a püspök utasítására a tanító arról kérdezte a gyerekeket, hogy mit jelent a kenyér 
az úrvacsorában. Ők természetesen azt felelték, hogy a kenyér a Krisztus testének a jele, 
azaz nem változik át. Erre Esterházy közbeszólt, hogy „nem igazán mondod”, vagyis helytele-
nül beszélsz. Szoboszlai István a gyermek segítségére sietett, és magyarázatot fűzött a re-
formátus tanítás értelmében a kérdéshez, amit a püspök felháborodottan fogadott. Ezért az 
ott lévő kísérők a prédikátor ruháját rángatták, hogy ne folytassa a vitát. Esterházy Károly 
az oratóriumot is megnézte, ami meglehetősen „rongyos” volt, amint meg is jegyezte: „ide üt 
egyszer benneteket” – vagyis rátok dől ez egyszer. Felajánlotta, hogy megépítteti, ha akarják a 
reformátusok. Miután annyi református egyházközség életét háborította meg a római kato-
likus erőszak, az ároktőiek gyanúval fogadták az ajánlatot. Ahogy Szoboszlai István felje-
gyezte: „Én magamban, ha ki nem mondottam is, gondoltam: Metuo Danaos et dona ferentes” – azaz 
félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is. Hogy Esterházy jóhiszeműen tette-e ajánlatát 
Szoboszlai prédikátor előtt, nem lehet eldönteni. Viszont a káptalan erőszakos lépéseit a 
reformátusokkal szemben megérte az idős lelkész.  

A béke ugyanis 1773-ig tartott. Ekkor nevezték ki egri nagyprépostnak Batthyány Ig-
nác grófot. Batthyány művelt ember volt, egyháztörténész, aki erdélyi püspökként (1780-
tól) 18 ezer kötetes könyvtárával megvetette a gyulafehérvári Batthyaneum alapjait. A re-
formátusok iránti ellenszenve viszont rendkívüli volt: „Tsudálkozom, úgy mond, hogy a káptalan 
ollyan kárhozatos vétket tselekedett, hogy a kígyót kebelében tartya, a galambot kirkesztette: nem lészek, 
úgy mond, fűzfa prépost, de bosszút állok a kálvinistán; mond egy betsülletes ember ezen szavára: Méltósá-
gos gróf uram, az Istenre bízza méltóságod a bosszú állást; erre mond kedves áldozatot tészek Isten előtt, 
ha a kálvinistán bosszút állok… mert még az anyám méhében is gyűlöltem a kálvinistát.”137 

Batthyány elhatározását követő tetteit a káptalan négy falujában is tapasztalták a lako-
sok: Egyeken, Bábolnán, Palkonyán és Ároktőn. Egyek és Bábolna reformátusai alulmarad-
                                                 
135 Csohány János, Magyar protestáns egyháztörténet 1711–1849. Debrecen, 1994. 
136 SRKLt. A. XIII. 4051. 
137 SRKLt.. Ároktő A/XV/5447/ 
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tak a káptalannal vívott küzdelemben, s elvándoroltak falujukból. Az egyekiek egy része 
önálló települést szervezett az Arad megyei Kispereg pusztán,138 a bábolnaiak pedig a kör-
nyező református településeken találtak új otthonra – közülük sokan Tiszadorogmán. Árok-
tő és Tisza-palkonya lakosai helyben maradtak, s a káptalan csak annyit ért el, hogy melléjük 
telepített római katolikus jobbágyokat. 

A két falu lakosai közös panaszokban, instanciákban sorolták fel sérelmeiket a várme-
gyének és az elöljáró egyházi hatóságoknak. Sérelmeik okozójául Batthyányt nevezik meg, 
aki többször is személyesen tevékenykedett az erőszakos rekatolizációban. 

A földesúri támadás az „ideológia háttér” megingatására törekedett, ezért a lelkész, a 
tanító lettek az első áldozatok: „T(iszteletes) öreg prédikátorunkat sok illetlen szókkal illetvén… 
ilyen szókat ejtett (t.i. Batthyány): soha többé Ároktőn kálvinista prédikátor nem lészen, ha te meghalsz 
vén, hozok én ide papot, nem ollyat, mint te vagy…” „… meg parancsolta a gróf azt is erőssen, hogy 
Ároktüi Helvietica Confessiót tartó Ecclésiának szegény lelki pásztora, T(iszteletes) Szoboszlai István 
uram, a parókiáról kihajtassék, mindván, hogy két ámítót nem szenved a Helységben, ha nem 
tselekesszük, erőszakot tészen, holott két prédikátor nintsen, hanem az öreg a szolgálatra alkalmatlan 
lévén öregsége miatt, a veje szárnyai alatt lakik, ő az ordinárius prédikátor…”. 

A leányok iskoláját „lerontotta” ugyanazon indokkal: két tanítót, két iskolát nem tűr. 
Ezekkel egy időben a prépost hozzálátott a lakosok megfélemlítéséhez. Érdekes mó-

don a cigányok voltak ennek első szenvedő alanyai: házukat elvétette s a faluból őket elűzte 
– „… a faluban estvélig szabad maradni nem lészen… azon czigánynak pedig, akit kihajtott, házáért 
semmit nem fizetett.” 

Az események nyugtalanították a lakosokat, ezért a tiszttartótól „… tudakozták, hogy mi 
lészen ennek a vége, már talán mi velünk is így akarnak bánni.” A válasz nem hagyott kétséget: 
„Bizony Isten ódattya kereket tőlle, ha most nem is, de jövendőre bizony Tamás vagyok benn, bizony innét 
kenteteknek is el kelletik menni…” Ennek oka után érdeklődve ezt a választ kapták: „… az az 
oka, hogy légyen kentek pápistákká, senki se bántya kenteket, meg maradhatnak mind.” 

Az ároktői lakosok zaklatása a káptalan részéről egyértelműen vallási ellentéteken ala-
pult. A cél pedig a rekatolizáció volt. Ebben azonban már benne foglaltatott a szorosabb, a 
gazdasági mellett a szellemi, ideológiai függőség létrehozása is. Ezért a káptalan következő 
lépése a falu öntudatosabb rétege, a nemesség ellen irányult. A községből való elkényszerí-
tésük megkönnyítette volna a káptalan dolgát a jobbágysággal szemben. 1774. május 4-én a 
tiszttartót küldte ki a káptalan „… a maga comissiójával, hogy nemes uramék házát el betsülvén adná 
másoknak, idegeneknek kik vélle akkor 13 jöttek.” A nemesek a királytól nyert kiváltságaikra 
hivatkoztak, és őket „… az a reménység is táplálta, hogy árendájok el nem tölt volt, itten akkor ezen 
okokra nézve nem engedtek.” 

A nemesek tehát ki voltak szolgáltatva a káptalannak, mert a földet, melyen gazdálkod-
tak, tőle bérelték. A szerződésben foglalt idő ekkor nem telt le, így a káptalan első próbál-
kozása sikertelen volt. A szerződés lejártával azonban a káptalan nem hosszabbított. Bat-
thyány, hatalmának tudatában, gúnyos magyarázatot adott: „A nemességet szeretem, megvallom, 
igen illetlennek látszik előttem, hogy egy rangban legyenek a parasztokkal, azután minden dolgaimnak 
czélja a közjónak előmozdítása; nagyobb hasznára vagyon penig a közjónak, ha a nemesektől eddig bírott 
földeket, concatrus előnye eltelvén, a paraszt hajdúknak kiadni parantsolom.” 

Az ároktői nemesek tehát csak abban különböztek a jobbágyoktól, hogy voltak bizo-
nyos kiváltságaik, például adómentesség, de a megélhetésük tekintetében éppen úgy 
gazdálkoniuk kellett, mint a jobbágyoknak, azaz maguk művelték nem túl sok földjüket, 
amit csak bérletben bírtak. Batthyány szemében ez látszott „igen illetlennek” – a nemesek 
kezében a paraszti munka. 
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A valláshoz továbbra is ragaszkodó lakosság ezek után egyre gyakoribb zaklatásnak 
volt kitéve. A tiszttartó „betsűs embereket” hozott, akik „… akarván nem csak nemesek, hanem 
több gazdáknak házaikat is betsülni.” Az olyan házakat, melyekhez hasonlót Bábolnán 80 fo-
rintra becsültek, Ároktőn csak 20 forintra értékeltek. A gazdákat házaik eladására igyekeztek 
kényszeríteni, ha kellett fenyegetéssel is: „… ha nem akarnak ki menni házaikból a nemesek és 
többek, militaris néppel kihajtattya, minthogy mondotta, hogy már másutt is tselekedett így.” Szavaink 
hitelét erősítvén, Király Sárát, akinek férje nem volt otthon, hogy megbecsült házának árát 
felvegye „… láncra verette, 2 óráig úgy tartotta…”, ezen megrémülve hatan felvették a pénzt 
felbecsült házukért és kiköltöztek. Új, református vallású gazdáknak nem engedett a kápta-
lan házat venni a faluban, noha „… felőlük jó reménység vagyon…”, hanem olyan embereket 
telepített le, mint „… Nemes János, aki 2 forintot sem tudott fizetni, hanem elszökött.” Jellemző 
egyébként, hogy a későbbiek folyamán ide hozott új telepesek miatt a korábbi katolikus 
betelepítettek is zúgolódtak! 

A házak erőszakos eladatása mellett, gazdasági nyomást is gyakorolt a káptalan. Elvette 
a „szegények kertecskéit”, állattartásra alkalmas helyeket, és oda idegen „jöttmenteket” te-
lepített. Egynéhány „quartalistától” (negyedtelkes) elvette az urbárium szerint kiosztott föl-
deket, és olyanoknak adta, akiknek „… semmi járó marhájok nintsen,” – azaz nem tudták 
megművelni a földet. Batthyány így mozdította elő a „közjót”. Három féltelkes gazdától is 
„földjök elvétettetett”. A margitai bérleménytől is megfosztották a lakosokat. Viszont így 
„… Ároktő… marhát nem tarthat, vetése sem lehet, elégtelen lészen az adónak szedésére”. Az ároktői-
nél sokkal termékenyebb margitai határ képezte a lakosok fő megélhetési forrását ekkor – 
mint erről már történt említés. Mondhatnánk, ez a szankció volt a káptalan részéről a ke-
gyelemdöfés. Az instanciát hatalmának fitogtatásával utasította vissza Batthyány: „Hogyha az 
Égből annyi angyal jőne instálni, mennyi Ároktőn ember vagyon, mégsem adja Ároktőnek a pusztát”. A 
tiszttartóval viszont megüzente: „légyen kentek pápistákká… Margitát is bírhattya kentek.” 

Az erőszak némi eredményt nyújtott a káptalannak. Néhány református gazda helyébe 
római katolikus jobbágyokat telepített, és új telkeket is osztott ki a telepeseknek, akik akkor 
feltehetőleg már magyar ajkúak voltak, de nevük német (sváb?) ősöket sejtet (Tringer, 
Hímer, Róth stb.). 

Ároktő viszont nem jutott Bábolna vagy Egyek sorsára: a református lakosság legtöbb-
jének nem kellett elhagynia faluját. Ehhez nem lett volna elegendő a nemesség vagy a pol-
gári hajdúkból lett parasztság öntudata – bár nem elhanyagolható tényező ez sem a több évi 
zaklatások kiállásában. Komoly erőt jelentett az, hogy a lakosság tekintélyes pártfogót tu-
dott maga mögött Tiszacsege ura, s egyben a Tiszán-inneni Református Egyházkerület fő-
gondnoka, Vay István személyében. A két tényező együtt hatott kedvezően.  

A Vay család tagjai, mint jó hazafiak ismeretesek e nemzet történelmében, de mint 
egyházunkat híven támogató reformátusok is nevezetesek maradtak. István féltestvére, Jó-
zsef, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka volt, a sárospataki iskola bőkezű támogató-
ja, s mint közéleti embert, kora Deák Ferencének emlegették később. István királyi tanácsos 
volt, 1800-ban hunyt el.  

Halászy József szerint Vay István „… atyai tanácsaival ellátva az ároktői ref. egyháznak 
szegény jobbágyokból álló tagjait, bátor magatartásra és az erőszakkal szembeni önvédelem-
re buzdította őket.”139 Úgy látszik, hogy Vay István a palkonyaiakat is támogatta – valamint 
Szathmáry Király György borsodi református kurátor –, mert Batthyány prépost füstölgött 
ellenük: „Ha Vay István vagy Szathmáry György volna is a palkonyai prédikátor, mégis ki tolatnám 
tallyigán a határra.” A „talyigán” való kitolás volt a helységből elüldözés módja, a korabeli 
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kilakoltatás. Az ingóságokat kivitték a falun kívülre, jelezvén, hogy gazdájuknak nincs többé 
helye a községben. 

A Vay István segítségét bíró reformátusok Ároktőn végül is kapára és kaszára keltek a 
káptalan emberei és a nyakukra hozott új telepesek ellen. Kicsik és nagyok, nők és férfiak 
együtt, ezért Halászy az egri nők hősies magatartását említi párhuzamként az összetűzésről 
szólva.140 

Az egyházkerület, a bécsi ágens, Nagy Sámuel által adott segítséget az ároktőieknek. 
Az ágens vallási ügyvivő volt, aki a közigazgatás legfőbb hatóságainál képviselte egyháza 
ügyét. Lévén a protestánsok másodosztályú állampolgárok a Türelmi Rendelet megjelenésé-
ig (1781), a kérvények benyújtása, az „instanciázás” volt az egyetlen fegyverük. Az ároktői-
ek és a palkonyaiak itt is közösen kérik megnyirbált jogaik orvoslását. Nagy Sámuel 1776. 
aug. 9-én kelt levelében (Bécs) említi ügyüket: „Az ároktőiek s palkonyaiak dolgában valamit 
csak lehetett, már én végben vittem, adván bé benne egynehány instanciákat is, már most az információtól 
fog az egész dolog kimenetele függeni.”141 

Mária Terézia királynő a protestánsokért semmit nem tett közvetlenül. A katolikus 
egyház korlátlan hatalmának visszaszorítása, a jobbágyok védelme, amely a korlátlan föl-
desúri önkényt szorította vissza, azonban közvetett módon az ároktői reformátusok ügyé-
nek használt. II. József pedig 1781-ben kiadta a Türelmi Rendeletet, amely elvette az erő-
szakos rekatolizáció lehetőségét a káptalantól is. Az ároktői reformátusok kitartó küzdelmét 
így koronázhatta siker – megmaradhattak falujukban és szabadon gyakorolhatták vallásukat 
is. 

 
A község élete 1711-1848 között 

 
 

A XVIII. század 20-as éveitől kezdve nyugalmasabb idők köszöntöttek Ároktőre. A lakos-
ság létszámának meglehetősen nagy hullámzása után, 1709-ben 34 családot találunk a köz-
ségben. A hajdúk 30 családjával tehát megkétszereződött a lakosság. Egy gazdaságot 5 fővel 
szokás ebben az időben számolni, így a falu lakosságát 300 főre becsülhetjük az 1720-as 
években. Ez az adat azonban csak hozzávetőleges, mert a község lakossága az elköltözés és 
letelepedés viszonylatában szüntelen mozgásban volt, szinte az egész XVIII. században. Ez 
egyébként a kor általános jellemzője.142 Az elköltözés iránya Debrecen és a Hajdúvárosok – 
főként a jómódú nemesek, tehetősebb családok költöztek ide, akik egyébként nem szakítot-
tak meg minden kapcsolatot a faluval, mert az egyházközséget új lakóhelyükről is támogat-
ták. Vándoroltak Csegére, Csátra, Keszibe és Füredre is. Az 1771. évi urbárium szerint az 
ároktői jobbágyok 75 százaléka szabad költözködéssel rendelkezett. 

Az összeházasodás iránya rendkívül szerteágazó: Csege, Keszi, Csát, Dorogma, Ónod, 
Valk, Egyek, Nagymihály, Füred, Tarján, Papi, Örös, Debrecen, Kisújszállás. Az élen Csege 
és Keszi áll azzal a különbséggel, hogy Kesziről inkább Ároktőre házasodnak, Csegére vi-
szont innen férjhez mennek. Csát és Dorogma is gyakran szerepel a házasok anyakönyv-
ében. 

1746-ban 450 személy él a községben. Az 1771-es urbárium143 pedig 144 családfőt so-
rol fel. Ehhez hozzászámítva a nemeseket – Petrák, Mihály, Bujaki, Debreceni Pap, Móricz, 
Csóka, Lövei, Nagy, Somogyi, Zongh családok – és a tanítókat, lelkészt, jegyzőt – hozzáve-
tőlegesen 160 családot kapunk. A fentebbi számítási alapon 800 körül lehetett a község 
                                                 
140 Halászy József: i.m. 22.  
141 Levéltár, Sárospatak A/XVI/5666 
142 Bencwsik: Fejezetek Tiszacsege történetéből 31-32. 
143 OLBML IV. 501 B XII. I. 245. 
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lakossága a 70-es években. Ez jóval meghaladta az általában fejlettebb Csege lakóinak a 
számát.144 

A református lelkész 1795-ben 927 reformátust számlált össze. Ez megerősíti a 70-es 
évek megbecsült adatának a helyességét. 

A káptalan 1744-től kezdve néhány éven belül 12 jobbágyteleket osztott ki a betelepí-
tett római katolikus jobbágyoknak.145 Ezzel a község lakossága tetemesen megnövekedett. 
Az első magyarországi népszámlálás adatai szerint Ároktőn 215 házban 251 család élt 1784-
ben.146 A népesség 1288 fő. A 655 férfi közül 51 nemes (8 %), 119 zsellér (18 %), 126 pa-
raszt s annak örököse 111. Az 1-12 éves fiúk száma 145, a 13-17 éveseké 66. Az egyéb ka-
tegóriába 34 fő tartozott. A községben 633 nő élt – a rájuk vonatkozó adatokat nem részle-
tezték. 

Ekkor Keszi lakossága 1312 fő, alig több Ároktőnél, Dorogma lakóinak a száma 698 
fő. A miskolci járásban csak Miskolc, Diósgyőr, Ónod, Csát, Görömböly és Keszi előzte 
meg Ároktőt a népesség tekintetében. Csege ekkorra már újra elhagyta községünket, lakói-
nak a száma 1571 fő volt.147 Az 1795. évi adattal összevetve (927 református) a népszámlá-
lás idején a római katolikusok száma 300 fő körül mozgott, azaz a reformátusság ekkor még 
háromszoros többségben volt. Ebben az időben zsidó családok jelenlétéről még nincs ada-
tunk. Éltek viszont itt cigányok. Bár ebben a korban még nem helyhez kötöttek, mégis úgy 
látszik, Ároktőn folyamatosan laktak. A prédikátor ugyanis az anyakönyvekben különbséget 
tesz oly módon, hogy az erre vetődő vándorok esetében nem ír nevet, hanem többnyire 
csak ennyit: „erre jóró czigány”. Az ároktőieket viszont megnevezi: „Botos czigány Ádám, 
Kolompár czigány”. E két név folyamatosan előfordul a XVIII. században, ma is van Ko-
lompár nevű cigány család Ároktőn. 

Az úrbérrendezés előtt a jobbágyok „egy pár vonó marha után” 1 Rénes forint (fél tallér) 
taxát fizettek; a XVIII. század ötvenes éveiben pedig 1 vonás forintot. A házas zsellérek 51 
krajcárt, a házatlanok 43 krajcárt adtak esztendőnként. A robot a káptalan „tetszéséből gya-
koroltatott”. 

Kitűnik, hogy a halászat jelentőséggel bírt a faluban: „Ezen helységnek jó téteményi az alatta 
folyó Tisza víz, melyben akik közülünk halásznak, amit Isten ad, azoké az halnak két része”. Mégis a 
községtől a földesúrnak járó 2 hordó sózott halat „egy falatig” pénzért vették a lakosok, 
„…mert akik halászni szoktak közüllünk, a magok fárattságok után esni szokott jutalmát közre nem 
bocsájtyák”. A hal a mindennapos táplálkozásban általában elvesztette jelentőségét, fő táplá-
lékból kiegészítő táplálékká lett. Ároktőn a XVIII. században nem halmozódott fel felesleg, 
amit fogtak, azt el is fogyasztották, tehát itt még jelentős szerepet játszott a hal a táplálko-
zásban. 

Szarvasmarhát, juhot, sertést tartanak a lakosok. Egy sertés ára 12 Rénes forint. Fog-
lalkoznak méhészettel is; 1756-ban Surján Péter öreg ember, méhész temettetett énekkel. A 
foglalkozás megjelölése az anyakönyvekben nem általános, hanem a ritka dolgokra utal. Így 
a méhészet ezek közé tartozott ekkor. 

Az épületfát a Tiszán úsztató „szálasoktól” vették. A tűzrevaló megtermett a határban: 
főként gyékény és kóró. Úgy tűnik, hogy az egykor nagykiterjedésű erdőségeket kivágták a 
XVIII. század közepére, így Ároktő fában szegény település volt: „mivel ezen helységben a fai-
zásnak, úgy nádnak fogyatkozása miatt az jobbágyok ezen javakkal nem élnek”. 

A faluban „kompos malom” is van, mely a lakosoknak „valamely segítségükre vagyon”.  

                                                 
144 Bencsik János: Tiszacsege 31-32. lapok 
145 Halászy József: i.m. 22.  
146 Az első magyarországi népszámlálás Bp. 1960. 
147 Bencsik János: Tiszacsege 36.  
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Szőlőskert nincs Ároktő határában, van viszont a lakosoknak „három holnapi kocsmájok”, 
vagyis az év meghatározott 3 hónapjában (szeptembertől karácsonyig) a jobbágyok is mér-
hetnek bort az uraság engedélyével. A pálinkával ellenben csak a káptalan rendelkezett. 

A legelőket és a kaszálókat a helység „hasznai” között említik, bár az utóbbi terület az 
ártér része volt, hiszen csak úgy ad szénát, „ha mikor az árvíz el nem rontya”. 

Az 1771. évi urbárium 7 egésztelkes, 28 féltelkes, 23 negyedtelkes és 32 nyolcadtelkes 
jobbágyságot sorol fel. A határ földjét csak a 3. osztályba sorolták – azaz gyenge termést 
adott. Az egésztelkesek egyenként 32 hold (1 hold 1200 négyszögöl) szántóval rendelkez-
tek, a többiek 16, 8, 4 holddal a telek nagyságának megfelelően. Egész telekhez tartozott 10 
ember-vágó rét is, amely feleződve igazodott tovább a telek nagyságához: féltelek 5, ne-
gyed-telek 2,5, nyolcad-telek 1,25 ember-vágó réttel. 

Ezek fejében az egésztelkes gazdák évi 1 forint árendát fizettek, s tartoztak 52 nap 
marhás robottal (2 marhával) vagy 104 nap kézi szolgálattal a földesúrnak. Ezen túl 1 icce 
főzött vajjal, 2 kappannal, 2 csirkével, 12 tojással. A többiek mindezek felével, negyedével 
és nyolcadával telkük arányában. Kilencedet mindannyian fizettek „… mindenféle terménybűl és 
lenbűl”. 

A 39 házatlan zsellér 18 napi kézi szolgálattal és 1 forinttal tartozik évente. 15 zsellér a 
helyi lakosok szolgálatában van, az ő szolgálatuk 12 napi robot évente. 

Közösségi használatban 32 hold és 10 ember-vágó rét volt. E kimutatás szerint az 
ároktői határban 1014 kishold szántó és 317 ½ ember-vágó rét volt művelés alatt. A belső 
telek együttes nagysága 61 ½ pozsonyi mérő volt. 

Őszi illetve tavaszi veteménnyel a terület kétharmadát vetették be. A kapás növények a 
tavaszi fordulóba vagy a nyomáson kívüli területekbe kerültek. Nyomáson kívüli vetemény 
volt a kender, a káposzta és a zöldségfélék. 

A gyenge termést adó ároktői határ nem tarthatta el megfelelően a lakosokat. Egy, a 
református jobbágyok kérésére, 1787-ben felvett jegyzőkönyv szerint a részükre kiosztott 
30 ¾ telekből csak 21 ½-et vettek művelés alá. A művelésre fel nem fogott terület nyilván 
alkalmatlan volt a gazdálkodásra. 

Ezen úgy kívántak segíteni, hogy a XVIII. század második felében már földet béreltek 
Szentmargita határában. A „Túlatiszán” fekvő bérelt földjeikre menvén az ároktőiek a köz-
ség kompján keltek át a folyón. Az ároktői rév legelső említése 1783-ból való, de már ko-
rábban is működött. Minthogy ez az adat azért maradt ránk írásban, mert az ároktőiek be-
panaszolták a Csegén birtokos Vay családot, akik a régi megállapodást semmisnek tekintve, 
nem engedték kikötni a hidast a csegei parton.148 A megállapodás értelmében – mely a káp-
talan és a Vay család között köttetett – a csegei rév bérmentve köthet ki az ároktői parton s 
viszont az ároktői hidas a csegei oldalon. Vay Dániel azonban csak fizetés ellenében volt 
hajlandó megengedni az ároktőiek átkelését. Mivel a csegei rév sem szüntette be forgalmát, 
nem is fizetett a kikötésért – noha a káptalan ragaszkodott a régi megállapodáshoz –, az 
ároktőiek is átkeltek saját hidasukon. Vay József – Dániel testvére – elfoglaltatta a kompot, 
az ároktőieket – akik azon átkeltek – fogságra vetette, s csak 3 forint lefizetése ellenében 
mutatott hajlandóságot szabadon bocsátásukra. A panasz beadása idején, 1783. április 11-
én, az ároktőiek még fogságban voltak. A helyzet megoldásának részleteit nem ismerjük. 

Sejthetjük az ügy hátterében a két helység versengését. A csegei rév miatt máskor is 
panaszkodtak az ároktőiek. A csegeiek talán versenytársat láttak az ároktői révben, amely 
némi jövedelemtől megfosztja őket. Gondolhatunk a káptalan és a Vay család szembenál-
lására is. 

 

                                                 
148 OLBML IV. 501 B XXI. I. 98. 
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Ároktő fejlődésre a csegei rév, mint fontos átkelőhely, jó irányba kellett hogy hasson. 
Hiszen rendszeres kereskedelmi forgalom haladt át rajta. Bár ebből Ároktőnek közvetlen 
anyagi haszna nem származott, mert a vám Csege földesurát illette. 

 
Fontos volt az áthaladó posta útvonal a XVIII. században, amely Bécset Kolozsvárral 

kötötte össze. Csegén postaállomás is volt. A postamester és Károlyi Sándor gróf nézetelté-
rése következményeként 1738-1748 között néhány évig a postaállomás Ároktőn műkö-
dött.149 

 
A margitai pusztán az ároktőiek 1812-ben is béreltek földet; külön a reformátusok és a 

katolikusok.150 
 
 

 Reformátusok Katolikusok 
 Hold N.szögöl Hold N.szögöl 
Szántó: 1518 578 588 1006 
Legelő: 1427 889 - - 
Kaszáló:  70 245 - - 
Összesen: 3016 512 - - 
Gyékényes: - - 48 340 
Bérleti díj: 1571 Rénes 

forint 
  266 Rénes 

forint 
 
A kaszáló aránya a legkisebb a reformátusok bérletében, mert az elég jó termést adott 

az ároktői határban is. Igen magas a legelő aránya; ez meglehetősen sok lábasjószág, főként 
szarvasmarha tartására utal, hiszen a juhok megéltek a kevésbé jó ároktői legelőkön is. Az 
ároktőiek a XIX. század közepén is a Tiszántúlon legeltették szarvasmarháikat, csak késő 
ősszel tértek haza, amikor már „a havat hozta a gulya a hátán”. A szántóföld magas aránya 
érthető a rossz minőségű ároktői határ miatt. 

A katolikusok kevesebben voltak és szegényebbek is a reformátusoknál. Mindannyian 
a káptalan jobbágya, míg a reformátusok között szabad nemesek is voltak. Érdekes, hogy 
gyékényest is béreltek, holott az urbáriumban ez a falu hasznai között van említve. Talán 
helyben nem jutottak úgy hozzá, mint a reformátusok. 

A bérlemény szembetűnően magas. Álljon itt ennek magyarázataként Bencsik János 
értékelése:151 

„Ami az ároktői parasztokat illeti, látom, ők sem estek a fejükre. Az idegen határon va-
ló bérlemény, mint esetükben a margitai határ bérleménye azt jelentette, különösen az urbá-
rium utáni évtizedekben, mert hogy általában a tágas alföldi tájon a jobbágy veszített a ko-
rábbi jóból, azzal, hogy Mária Terézia királynő bevezette az országos urbáriumot, nem vál-
lalta a helybeni telkeket, különösen, ha azok rosszabb minőségű határrészre estek, - közbe-
szúrandó, hogy a földesúri majorok fokozatos kiépülésével a jó földeket a gazdatisztek ma-
guknak hasították ki – s ezzel bizonyos feudális szolgáltatásoktól is megmenekül. Ilyenek: a 
robot munka volt első renden, majd pedig a taxa és más fizetség. 

A más határon vállalt szántás-vetés, legeltetés már nem adott indokot a földesúrnak az 
előbbi szolgáltatásokra, azok követelésére, mindössze a bérleményt fizette a jobbágy. Maga 

                                                 
149 Bencsik János: Tiszacsege 37.  
150 Polgár története 193. 
151 Magánlevél 
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nem volt dézsmaköteles sem, de ha igen, akkor is méltányosabb volt ez. Egyszóval az ilyen 
akció valahol mégis jelentett valami könnyebbséget.” 

Az önállóan gazdálkodó szabad nemesek bérmunkásokat alkalmaztak gazdaságukban: 
„Nagymihályra való szolgáló leány… Bujakiné asszony szolgálója…” – olvashatjuk az anyaköny-
vekben. A gazdag parasztok is fogadtak szolgákat. Egy 1755-ös feljegyzés szerint a prédiká-
tor egy „miserabilis inas”-t temetett, aki „szabó György szolgátskája” volt. Szabó György egész-
telkes jobbágya volt a káptalannak. Sőt Szőke János csak negyedtelkes volt, mégis szolgát 
tartott Római András személyében. 

Az időszakos munkákra is érkeztek más helységekből bérmunkára, amint a „miskolci 
arató legény, bánhorváti arató ember” feljegyzések mutatják. 

Volt a községben ipar is. A malomról már volt szó, s Szabó Péter „Molnár” előneve a 
hozzá tartozó embert mutatja. Kerékgyártó Nagy János nevében is ott a foglalkozása. 

A XVIII. században a község egészségügyéről is kapunk némi képet. A faluközösség 
szülésznőt tartott, akit „bábának” vagy „öreg asszonynak” neveztek: „öreg asszonyunk 
Szekeresné… Bodolainé bába asszony…” A szülésznőt a consistórium (egyháztanács) fogadta 
fel, aki a következő esküvel kötelezte el magát: 

”Én N N esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök Isten, hogy az én öreg asszo-
nyi hivatalomban híven és jó lelkiismérettel, józanon, tisztán eljárok, és egyenlő hűséggel forgolódom mind 
gazdag, mind szegény körül, mind éjjel, mind nappal, valamikor hír adatik, minden haladás (késlekedés) 
nélkül, hogy a beteg és kisded körül valami kár ne következzen miattam. Mindezeket tehetségem szerint 
véghez viszem. Isten engemet úgy segéllyen!” 

A bábák lelkiismeretes munkája ellenére is igen nagy volt ebben a korban a gyermek-
halandóság. Az anyakönyvben egymást követik azok a feljegyzések, melyek gyermekek te-
metésére utalnak: „fiatskája”, „leánkája”. Például 1737-ben a 34 halálozás közül 20 volt a 
kisgyermek, 8 a „fia” illetve „leánya” jelzésű azaz ifjú, és 6 a felnőtt. Ez az arány jellemző az 
egész évszázadra. Az iskolás gyermeket „oskolába járó” megjegyzéssel írja be a prédikátor. 
Vissza-visszatérő eset az ilyen gyermektemetés. Az idősek az öreg jelzőt kapták. Ez utóbbi 
meglehetősen ritka, mert általában életük derekán haltak meg az emberek. Az 1763. június 
5-i bejegyzés pedig egyenesen csodaszámba megy: „Szabó Jakab úr 103. esztendejében temettetik 
tanítással”. 

A születések száma majdnem minden esztendőben meghaladja a halálozások számát. 
1737-1747-ig 294 halálozásra 435 születés esik. A különbség 141, s ez a szám az egész szá-
zad során 100 körül mozog tízéves átlagokban a születések javára. Igen gyakori jelenség az 
ikrek születése. 1735-1785-ig 16 olyan év van amikor nem születtek ikrek, viszont 8 évben 
kétszer is előfordul ilyen szülés; 1758-ban hármas ikrek születtek, közülük két fiú meghalt, 
egy viszont felnövekedett. 

Egy 1802-es consistóriumi rendelet megengedte, hogy a szülő nők körül hozzáértő 
asszonyok forgolódjanak, mert a bábának túl sok a munkája, lévén, hogy a „pápistáknak nincs 
külön bábájok”. 

A szociális gondozást sem korunk találta fel. A „szegény, helységünkben alamisnával élő öreg” 
és a „kit az helység táplált” kifejezések a szociális gondozás XVIII. századi gyakorlatára utal-
nak. 

A község vezetője a főbíró ebben az időben. Ő képviseli a falut az ügyes-bajos dol-
gokban, ő kezeli a község pénztárát, irányítja a közös használatban lévő földeken a gazdál-
kodást. A középületek gondja is őt terheli, s az ő tiszte a törvénykezés is, melyre nézve fo-
gadja, hogy „… mind a két részt meghallgatom”. A bíró választása „vox által” történt, azaz 
szóbeli szavazat alapján. A falu vagyonosabb, tekintélyesebb gazdái nyerték el ezt a tisztet, 
akik nem föltétlenül voltak nemesek. 
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Bíró-választó joguk a „tanácsbéli embereknek” volt, akik egyúttal segítői is voltak a 
község vezetésében: „… a közjók elő mozdítására, mind a törvénykezésben mind egyéb dolgokban az 
igazságra nézek, és személyválogató nem lészek…” olvassuk az esküben, melyet akkor így nevez-
tek: „Hiti a tanácsbéli embernek”. 

Ezen testület mellett működött a consistórium vagy egyháztanács, a curátor (gondnok) 
vezetésével. Az egyházközség belügyeit intézte, s annak javait kezelte, életét irányította. 
Hatáskörébe tartozott a prédikátor, a mester (tanító) meghívása illetve elbocsátása. A dön-
téseket szavazás előzte meg, s a határozatok többségi alapon születtek. A döntésben a 
curátornak nem volt különleges joga: „… mely dologban a ns consistorium tagjainak nagyobb része 
megegyezett, én sem helyezem magamat annak ellenébe…” – fogadta meg hivatali esküjében. A vég-
rehajtásban övé volt a vezető szerep a „consistoriális személyek” élén. Az egyháztanács 
tagjai és a curátor az „ecclésia előljáróinak közmegegyezésekből” kerültek hivatalukba. 

Az egyháztanács igen gyakran foglalkozik erkölcsi vétségekkel. Ezt, mai szemmel néz-
ve, a magánügyekben való vájkálásnak látjuk. Pedig éppen ezáltal érthetjük meg igazán egy 
XVIII. századi faluközösség életét. Említettük már, hogy a nehéz időkben a fennmaradás 
eszköze volt a közösségformáló istentisztelet, s ennek szimbólumai, az úrasztali edények. 
Ez azért fontos, mert az élet szilárd alapját az együvé tartozás, a közösségi élet jelentette. 
Ebben a többség magatartása volt a mérték. Az ettől való eltérésben ezért a széthullás ve-
szélyét látták – nem is alaptalanul. Ezért inti meg azokat a consistórium, akik „a templomot 
nem gyakorolják”. 

A közösség, mint norma, az élet minden területét szabályozta, a munkától a közéleten 
át a családi életig. Így érthető, hogy az egyháztanács csak az előtte felesküdött szülésznőt 
engedte tevékenykedni, mert a falu egészségügyi élete volt a kezében, s aki ebbe belekon-
tárkodik, az sokat árthat. A paráznák büntetése, a házaspárok viszályaiba való beavatkozás 
családvédelem. A jobb belátásra bírás, az összebékítés többszöri kísérlete mindig megelőzte 
a megbélyegző kiközösítést. 

A községben a jegyző személyében közigazgatási tisztviselő is lakott. 
A századforduló és a XIX. század eleje a napóleoni háborúktól volt terhes. A háború 

pénzemésztő vállalkozás, így az adók emelkedtek. Ároktő 1787-ben 1232 forintot fizetett 
egy esztendőben, 1811-ben már ennek csaknem háromszorosát, 3220 forintot.152 Igaz, a 
devalválódás következtében ez az összeg nem sokkal ért többet az előzőnél. Viszont a de-
valváció kisemmizte a parasztokat, különösen azért, mert a réz hatkrajcárosokat forgalmon 
kívül helyezték, s a parasztok pénzkészlete főként ebből állt.153 A háborús beszolgáltatások 
ugyancsak terhelték a községet: Miskolcra, Diósgyőrbe és Szentistvánra kenyeret, gabonát 
és szénát kellett a községnek szállítania a hadsereg részére; 1811-ben ez részleteiben 2085 
kenyér, 2835 adag zab, 735 adag búza, és 2865 adag széna. A lakosságra közmunkák elvég-
zését is kivetették: a zsolcai Sajó-híd építéséhez 30 köböl kő kivágása és szállítása. A Mis-
kolc – Szentpéter, Miskolc – Harsány útszakasz építésére 90 köböl kő fuvarozása. A komá-
romi erőd építéséhez 1809, 1810 és 1812 években 15-15 napi munkára 87 ember küldetett 
– ebből 7 téglaverő volt. 

A helyzetet tovább súlyosbította az 1813. évi árvíz. A Tisza kiáradása 1830-ban is komoly 
károkat okozott a községben. 

A XIX. század 30-as éveiben 1315 református, 639 római katolikus, 5 óhitű és 5 zsidó 
élt Ároktőn, összesen: 1964 fő. A határ: 1461 h szántó 4405 h rét és legelő 60 h erdő.154 

                                                 
152 Halászy József: i.m. 25-26. lapok 
153 Kronológia II. 627.  
154 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1837. 100.  
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A római katolikusok száma ötven év alatt megkétszereződött, zsidók is költöztek a 
községbe, ami a helyi kereskedelem miatt fontos volt. Népesség tekintetében Tarjánt, 
Keszit és Dorogmát elhagyta Ároktő. 

A rét és a legelő a határ ¾ részét foglalja el, ami arra utal, hogy a gazdálkodásban to-
vábbra is az állattenyésztés dominál. 
 

 
1848 – 1918 

 
Nincs ismert adatunk arról, hogy Ároktő lakosságára miként hatottak a fővárosban zajló 
események. De a Tisza-vidék népét sem hagyta érintetlenül a márciusi forradalom szele, 
amint erről a szomszédos Csege lelkipásztorának a feljegyzése tanúskodik: „Tavasszal, az 
örök időkre emlékezetes márciusi napok után kezdetét vette a nemzetőrség felállítása, há-
romszínű kokárda díszítette az embereket, földmívelők mellényeit.”155 

A szabadságharc eseményei közvetlenül is érintették községünket. A római katolikus 
plebánia História Dómus-ában jegyezték fel,156 hogy 1849 januárjában „Pestről roppant nép 
özönlött Debrecenbe”. Az osztrák csapatok elől menekülők jó része választotta a csegei 
réven való átkelést és a Balmazújváros – Debrecen hortobágyi utat, így érinteniük kellett 
Ároktőt is. 

Februárban, a kápolnai csatát megelőzően, magyar csapatok állomásoztak Ároktőn, 
majd a balsikerű ütközet után, márciusban a tiszamenti hadműveletek során is tartózkodtak 
itt honvéd alakulatok. A református lelkész március 14-én egy előző napon „meglövetett 
utász zászlóalj-beli csatár”-t temetett, aki valószínűleg utóvéd harcok során halt hősi halált 
nemzetéért. Álljon itt a neve: Veres Sándor – 21 éves volt. 

A nemezt megújulásához Ároktő is hozzájárult. A Mezőkövesden szervezett nemzet-
őrség javára 1848. augusztus 21. és szeptember 11. között 24 ezüst forintot adományozott a 
község.157 Ismert források hiányában nem tudjuk megmondani, hogy voltak-e honvédek 
Ároktőről. Valószínű, hogy igen – mert több környező község idevágó adata mutatja, hogy 
az ún. Egri Járásba tartozó falvak mindegyike adott honvédeket. Tiszadorogma szomszédos 
község is ide tartozott, s 14 honvédet adott. 

Az orosz beavatkozás kisegítette a bajból Ausztriát, Magyarországot pedig megfosztot-
ta a végső győzelem kivívásának lehetőségétől. A cári csapatok elővédjei július 29-én érkez-
tek Ároktőre, s még aznap a derékhad is, melynek létszámát az akkori plébános 56 ezer főre 
becsülte. Másnap, 30-án, az Ároktő – Tiszacsege között átkelő csapatok főparancsnoka, 
Konstantin nagyherceg is megérkezett, s mivel a plébánia épületét foglalták le számára fő-
hadiszállásnak, a plébános kénytelen volt a méhesbe költözni. Augusztus 1-én a tábor ma-
gyar kísérői, gr. Zichy Ferenc, gr. Szirmay Mihály, Drevenyák Ferenc, Aszalay József csá-
szárpárti arisztokraták érkeztek a községbe. 

A „muszka táborban” meglehetősen nagy fegyelmet tartottak. Egy-egy leütött kacsáért 
vagy elvett kenyérért 100 korbácsütést mértek a vétkes katonára. A faluban nem is volt baj, 
de a határt letarolták. A Takács Pál által bérelt Tukából 130 marhát hajtottak el, csak egy 
golyókkal borított bika menekült meg. 

A csegeiek is megszenvedték az orosz tábor átvonulását: „… mintegy 2 ezer darab marhát 
összehajtottak a kozákok, azt nagy részben lelövöldözték. A Tisza partjában vájt bogrács-katlanban 
megfőzték- felemésztették.”158 
                                                 
155 Bencsik János: Tiszacsege 38.  
156 Végh Kálmán: i.m. 65-67. lapok 
157 OLBML IV. 602. Honvéd-iratok, (A mezőkövesdi nemzetőrség iratai). 
158 Bencsik János: Tiszacsege 40.  
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Az orosz seregek másik szárnya Paskievics herceg fővezérlete alatt július 28-án kelt át 
Fürednél a Tiszán. Innen  Egyeken keresztül Csegére vonult, s itt egyesült az Ároktő-
Csegénél átkelt csapatokkal. Itt a hajóhíd 16 hajóból állt, melyeken vasrudakat és szurkos 
ponyvákat fektettek keresztül. 

 
Gazdálkodás, megélhetés 

 
Az orosz sereg továbbvonult, de mögötte már az önkényuralom kapott szabad kezet. A 
szabadságharc véráldozata mégsem volt hiábavaló, a forradalom vívmányait már nem lehe-
tett teljesen eltörölni. A jobbágyfelszabadítást kimondó törvény IX-X. cikkelyei nem vesz-
tették érvényüket. Az ötvenes években lezajlottak a jobbágybirtokokat elkülönítő eljárások, 
a tagosítások. Erre Ároktőn 1856-ban került sor. 

Fényes Elek 1851-ben kiadott statisztikájában így jellemezte a községet és határát: 
„Magyar falu Borsod vármegyében … vizenyős, lapos vidéken. Határa 7407 ½ hold, 
mellyből 1826 hold szántóföld, 5507 h rét és legelő, 75 h füzes erdő, urbériség 46 ½ telek. 
Határa termékeny, de árvíz járja. Lakja 1102 református, 738 róm. katolikus, 8 ágostai, 24 
zsidó.” 

A húsz évvel korábbi népesség 1964 fő volt, ehhez képest visszaesés tapasztalható: 
1872 fő lakja a községet. A csökkenés a reformátusságot érintette, mert a katolikusok száma 
nőtt. Az eltelt időszakban kétszer is volt járvány a faluban: 1831-ben és 1849-ben kolera. A 
halálozások száma a református lakosság között e két évtizedben meghaladja a születések 
számát 115 fővel. A községben élő zsidók száma ötszörösére emelkedett 20 év alatt. 

Összehasonlításul: Tiszakeszi lakosságának száma ebben az időszakban 1148 főről 
1856-ra emelkedett. 

Ároktőn további csökkenés mutatkozott: 1869-ben 1737 lélek élt a községben. A szá-
zadfordulóra azonban megfordult az eddigi folyamat, a lakosság száma növekedést mutat: 
1900-ban a község lakossága 2007 fő. 

A szántóföld aránya növekedett, a rét és legelő területe is nagyobb lett. A község hatá-
rában újabb részeket vettek művelés alá, hódítottak el az ingoványtól. Az erdőterület is sza-
porodott, bár viszonylag kevés. A legelő- és a rét-gazdálkodás még mindig a legfőbb terüle-
te a község megélhetésének. A helybéliek 1864-ben erről így vallanak. „… a lakosok egyetlen 
kenyér kereset módjok s foglalkozások a barom tartás, mert székes, homokos és vízállásos földjök, szor-
galmas mívelés mellett is, 2-3 magnál többet nem ád.” 

A tagosítás159 a 42 úrbéres telket birtokló 135 gazdát, illetve a 160 házas zsellért érintet-
te Ároktőn. A telkesek sajátjukként bírhatták az eddig használt földeket. A tagosítási per 
irataiból kiderül, hogy „… a házas zselléreknek legelői járandóságukba beszámítás képpen a 
Tisza Keszi határ felőli homok dűlő szántóföldekből két-két vékás (600 n.öl) szántóföl-
det…” kihasítanak. Az így nyert földet a volt házas zsellérek szőlő telepítésre használták fel. 
„1861.ik évi Mártius hó 24.ik napján Ároktő község határában az úgy nevezett Kéntelendomb az illető 
tulajdonosok közös beleegyezések folytán szöllős kertnek felfogatván… következő rendszabályok illetve 
törvények alkotása határoztatott.”160 Minthogy sem a község urbáriuma, sem a későbbi összeírá-
sok nem tesznek említést szőlőskertről, ez az első ilyen a község határában. Nem ez volt 
azonban, ami szőlőültetésre ösztönözte a gazdákat, hanem a „kéntelenség”: „… az 
Előhomok dűlő, homokkal vegyes szántóföld; ennek keleti oldalán a Keszi Határ dűlő, vándorló homok-
ból álló terméketlen szántóföldek; 1858.ik évi tagosítás alkalmával ezen földek is illetményökbe adattak a 
volt urbéreseknek, azonban már most (1864) egészen használhatatlan és munkálhatatlan homok buc-
                                                 
159 OLBMLL 37 804 /1948 I. III. II. Ároktő 
160 Szőlőskert-szabályzat (fénymásolt, a birtokomban). Dűlőnevek az ároktői határban 1864, (kézirat) 

Mezőcsát, Kiss József könyvtár. 
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kákból állanak; ezen homok buckák közt alakult 1859.ik évben mintegy 90 hold területű szöllős kert, 
mely a lakosságtól kéntelen nevet nyert, azon oknál fogva, mert semmire sem használható…”. 

A szántóföldi művelésre alkalmatlan vándorló homokot szőlő és gyümölcsös telepíté-
sével kötötték meg a gazdák, s tették így használhatóvá. A szőlőskert a gyümölcs mellett 
zöldségtermő terület is volt, így fontos gazdasági szereppel bírt. „A zsellér ember arra töre-
kedett, hogy egy káposztaföldet vagy egy szőlőt vegyen… a szőlőskertben ritkán alkalmaz-
tak bérmunkást, mindenki maga művelte meg saját területét.”161 

A kert állandósult neve „Irigyli”. Bencsik János kutatásai szerint a szőlőtelepítő gazdá-
kat „megirigyelték a nemesek, s ők is kértek ilyen lehetőséget.”162 Az igénylő 17 földes gaz-
da között valóban voltak nemesek. Részükre is mértek ki 11 h 803 n.öl területet szőlőtelepí-
tés céljára, az Irigyli északi végében. A szőlőskert jobbára a XIX. sz. végén épült kunyhói-
ról, mint a népi építkezés emlékeiről Bencsik János írt tanulmányt. 

A kert rendjét összefoglaló iratban 161 gazdát tüntettek fel 1862-ben, közöttük egy a 
Református Lelkészi Hivatal. 

A szőlőskerti gazdálkodás az erős hagyományokon alapuló közösségi rendben folyt. A 
felügyeletet a „… szőllőtulajdonosok által szavazattöbbség mellett elválasztott 4 egyénből álló 
szőllőbíróság…” gyakorolta. A szabályokat rögzítő irat a XIX. századi falu társadalmának 
demokratikus rendjét mutatja be egy sajátos területen. 

A már idézett 1864. évi jegyzőkönyv szerint a falu határterülete 6652 k.hold. Ennek 
egyik fele a káptalan, másik fele a volt úrbéresek tulajdonában van. 

A délborsodi tájról, melynek Ároktő határa is része, ezt olvashatjuk az egyik gazdaság-
földrajzi munkában: „A Sajó torkolatától az Eger patakig tart a Borsodi-ártér, amely a He-
vesi ártérben folytatódik. Felszínüket a Tisza számtalan morotvája tarkítja. A szabályozások 
után a lefűzött morotvák feltöltődtek, az alacsonyabb és nedves felszínek öntéstalaját kaszá-
lók, rétek és legelők, a kissé magasabb óholocén terasz vályogos mezőségi és réti talaját 
pedig kitűnő szántóföldek vették birtokukba.”163 Ároktő környékére jellemző, hogy „telje-
sen mezőgazdasági jellegű terület, tipikusan alföldi struktúrájú mezőgazdasággal, minimális 
iparral.”164 „Akadnak e tájegységben – Tiszaszederkénytől Tisza-bábolnáig terjedő lapályon 
– a Tisza medrét kísérő homokdűnék (ezek nagyon jó gyümölcs- és zöldségtermő területek) 
éppen úgy, mint szikes (a Hortobágyra emlékeztető) legelőterületek. Kisebb-nagyobb ártéri 
erdők, ligetek tarkítják a tájat… a délborsodi falvak népének évezreden át ebből a természe-
ti adottságból eredő anyagi források jelentették megélhetését.”165 

Ároktő határának termelési ágankénti megoszlása 1895-ben a Tisza szabályozása után 
három évtizeddel, így alakult: (Kh) 

 
Össz.  Szántó Kert Szőlő Rét Legelő Erdő Nem ter. 
6676 2133 59 68 1326 2262 294 534 
% 100 31.9 1.8 1.8 53.6 4.4 7.9 

Összevetés az 1831. évi állapottal 
% 24,7 - - 74,3 1 - 

 
A század végén is a rét- és legelőgazdálkodás a hangsúlyos Ároktő határában. A sze-

szélyes Tisza gyakran látogatta meg a határt, így a sokszor „vízállásos” földek a szántóföldi 

                                                 
161 Bencsik János: Az „Irigyli” szőlőskert HOM közl. 1976. 94.  
162 Bencsik János: Az „Irigyli” szőlőskert 93.  
163 Pécsi Márton – Sárfalvi Béla: Magyarország földrajza. Budapest, 1960. 100.  
164 Markos György: Magyarország Bp. 1962. 494.  
165 Bencsik János: Adatok a dél-borsodi falvakból a paraszti árutermelés és piacozás ismeretéhez. In Módy Gy. 

(szerk.): Néprajzi tanulmányok. Debrecen, 1982. 408.  
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művelésre alkalmatlanok voltak. A szőlőtelepítés megkötötte a vándorló homokot, és al-
kalmas területet adott a kertgazdálkodásra. A „gátátvágás” után pedig a holt meder környé-
ke ugyancsak a zöldségtermesztés számára kínált jó területet. A fő szerep azonban továbbra 
is az állattenyésztésé volt a község gazdálkodásában. 1895-ben 412 gazdaság működött 
Ároktőn.166 

A földművelő-állattenyésztő munkát támogató kisipar Ároktőn is létezett. Szórványos 
adatok utalnak kerékgyártó mesterekre, mészárosokra. Voltak, akik ide költöztek, így mes-
terségükkel hiányt pótoltak a falu életében. 1910-ben 42 személy foglalkozott iparral.167 
Sajnos a foglalkozási ágakat nem ismerjük pontosan, de volt közöttük cipész és voltak ko-
vácsok. Farkas Péter kovács nevét már 1838-ból ismerjük. 1873-ban Bartha József kovács 
említtetik, majd a század végétől Szilágyi József az elismert mestere ennek az iparnak.168 

A természeti csapások a földművelő-állattenyésztő ember ellenségei, gyakran emésztet-
ték a termést. Kiemelkedően nagy hatásuk miatt feljegyezték az 1851. évi jégverést, mely 
éppen aratás előtt, július 14-én pusztította a határt; valamint az 1852. évi marhavészt, mely 
megtizedelte a lakosok gulyáit. 

A Tisza állandó veszélyt jelentett a falura, még a szabályozás után is. Az 1860-as évek-
ben az Oszlár-Ároktő szakaszon az öt metszés következtében 19 km-rel rövidült a folyó.169 
Az átvágások előtt azonban már a bal parton a gátat megépítették, amely áradáskor a vizet a 
jobb partra tolta. 1855-ben meg is szenvedte ennek a következményét a község. Nagy árvi-
zek 1861, 1875, 1877, 1888-ban pusztítottak. 

A védekezés a régi házhelyek elhagyásával kezdődött, a leginkább veszélyeztetett sza-
kaszon, mert a folyó túl közel volt a községhez: „… a helységet keletről határoló Tisza folyó, mi-
kor rendes medrében van is, alig van a helységtől 50 öl (kb. 100 m) távolságra, miért is gyakori kiáradása 
által a helységet annyira rongálja, hogy az ún. Tiszasor útszából már mintegy 20 házat romba döntött, s 
úgy látszik, hogy az egész Tiszasor útsza két-három évek múlva végképp eltemettetik. Azonban a Mélt. 
Egri Fő Káptalan, mint a helységnek volt földes ura, a Tisza áradása által házaiktól megfosztott szegény 
lakosokon akként kívánt segíteni, hogy az 1858-ik évi tagosítás alkalmával, az ún. Új soron, beszámítás 
nélkül, új házhelyet adományozott részökre, ahol is már több új házak építtettek…” – olvassuk az 
1864-ben felvett jegyzőkönyvben. Ugyancsak az értesít arról, hogy a községet körbe fogó 
áradás idején a lakosok a Csíkgát nevű töltésen át jutottak ki a rendes közlekedési útra. 

Az 1888-as nagy árvíz után épült a községet védő körgát. A vármegyei közgyűlés hatá-
rozata értelmében, a Tisza menti községek két évi közmunkájuk mennyiségét kapták meg a 
gátépítésre.170 A körgát azonban csak a falut védte, a határt nem, így azt továbbra is árvíz 
járta igen gyakran. 

A víz mellett a másik elem, a tűz is olykor ellenségévé vált a községnek. A nádtetős há-
zak könnyen lángra kaptak. 1869-ben és 1898-ban a falu tekintélyes része leégett. 

A XIX. század végén több terv született a dél-borsodi vasút építésével kapcsolatban. 
Orczy Gyula 1898-ban benyújtott javaslata szerint Ónod – Muhi – Sajószöged –Nemesbikk 
érintésével, elkerülve Mezőcsátot, Tiszakeszin át, Ároktőt is érintve vezetett volna délkelet 
felé a vasútvonal. A Bódva-völgyi Helyiérdekű Vasút Rt. által 1905-ben beadott tervezet 
alapján szintén érintette volna vasútvonal a dél-borsodi falvakat. Miskolc – Zsolca – Ónod 
stb. – Tiszakeszi Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Tiszavalk útvonal volt a terv. A 
délre induló vasútvonal 1906-ban létesült, mely végül mégsem kapcsolta be a dél-borsodi 

                                                 
166 Pesty Frigyes: Helynévtár 1864. Ároktő 34. 
167 Az 1910. évi népszámlálás, Bp. 1913. II. 434-35. 
168 Bodgál Ferenc: Az ároktövi kovácsok. Ethnographia LXXVIII 1967 
169 Tiszakeszi 46.  
170 Tiszakeszi 49.  
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településeket a forgalomba.171 Ez a tény sok tekintetben meghatározta Ároktő jövendő sor-
sát is. 

 
„Merre sirat engem az édesanyám…?”172 

 
Az I. világháború vérzivatara Ároktőn is könnyeket fakasztott. Férjeket, apákat, fiakat, 

testvéreket sirattak sok-sok családban. A hősi halottaknak nem volt a községben emlékmű-
vük vagy emléktáblájuk – legföljebb néhányuk nevét vésette rá a család a temetőben a csa-
ládi sírkőre. 1990-ben hősi emlékmű létesült Ároktőn, nem csekély erőfeszítésével a Hely-
ségpártoló Kör (ma Egyesület) tagjainak. 
Hősi halált haltak a hazáért: 
Balogh József, Bányai György, Cseh István, Dafkó Károly, Diószegi Ferenc, Diószegi Mik-
lós, Dobronyai István, Eszlári József, Falucskai József, P. Falucskai József, Ferenczi Miklós, 
Földvári Ferenc, Gazdag Lajos, Hallgató Kálmán, Hallgató Lajos, Herczeg Ferenc, Hímer 
Gyula, Hímer István, Joó János, Keresztesi Elek, Kiss János, K. Kiss Lajos, P. Kiss Lajos, 
T. Kiss Lajos, Kiss Mihály, Koncz Gáspár, Koncz István, Kovács Gyula, H. Liszkai János, 
L. Liszkai Lajos, Mihály Ferenc, Molnár Imre, Nagy Ferenc, Nagy István, Nagy József, 
Nagy Lajos, Pecze Ferenc, Pecze Lajos, M. Pecze Lajos, Sallai Károly, Somogyi János, 
Surjánszki József, Szabó Ferenc, Szabó József, Szeli József, Szilágyi Lajos, Szőke Ferenc, 
Szőke Imre, Szőke Sámuel. Liszkai Lajos a román intervenció során esett el Ároktőn. 
 

 
Háborútól háborúig 

 
 

Az Őszirózsás Forradalom eseményeinek a hatása a község társadalmára ismeretlen előt-
tünk, valószínű, hogy nem érintette a falu életét. 

A Tanácsköztársaság idején itt is megalakult a Direktórium, elnöke Bartha József volt. 
A román intervenció idején Ároktő térségében is harcok folytak. Ezen a vonalon a sal-

gótarjáni Tormási zászlóalj küzdött.173 A helység Vörös Örségének tagjai is harcoltak a ro-
mán csapatok ellen. Június 3-án (1919) Liszkai Lajos, helyi lakos, „mint járőr társaitól vélet-
lenül lelövetett, tévedésből román helyett” – az anyakönyvi bejegyzés szerint. Mint vörös-
katonára, Juhász Jánosra is emlékeznek Ároktőn. 

A front összeomlása után a románok átkeltek a Tiszán és elhurcolták Petrák Jánost 4 
lovával együtt, Czimmer-mann György plébánost, Bartha Józsefet, Veres Ferencet. Előbbi 
kettőt néhány nap után elengedték (kivéve a lovakat), a többieket Romániába vitték, és csak 
hetek múlva kerültek haza. 

A háborús ínség, majd a gazdasági válság Ároktő lakosaira is súlyos terheket rótt. A 
szegénység méreteire még ma is visszautal egy-egy megmaradt korabeli lakóépület. Parányi 
szoba és konyha, kalitka-szerű ablakkal, földes padlózattal. Így jellemzik az öregek azokat az 
időket: „Ároktő bűne az vót, hogy szegíny vót.” 

 
Paraszti mozgalmak 

 
A korunkban romantikus túlzásokkal megszépített „betyárvilág” itt sem volt ismeretlen. 
Ferenczi Józsefre név szerint is emlékeznek, aki közismert betyár volt, s akit saját fivére 
                                                 
171 Tiszakeszi 41.  
172 I. világháborús katonadal 
173 Csernaburczky Ferenc: Ároktő történetének vázlata (kézirat) 
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ütött agyon. A „betyárság” általában a „zsidó boltjának kirámolásával” ló és élelem lopásá-
val keltett szenzációt a faluban. Sok minden vihetett embereket erre az útra. Ezek között 
ott van a szegénység, a rossz társadalmi viszonyok ellen való sajátos tiltakozás is. Mégis 
túlzás ezzel kapcsolatosan „ösztönös népi megmozdulások”-ról beszélni. Főleg azon az 
alapon, hogy a „gazdagoktól loptak, raboltak”. Mert ezt az az egyszerű meggondolás moti-
válta, hogy tőlük volt mit. 

Más dolog a nép emlékezet, a balladák világa. A nép a maga kiszolgáltatott helyzetében 
rávetítette minden keserűségét a „szegénylegényre”, önmagát látta benne, s a zsandárban 
pedig az őt sanyargató rendszert, (a rendőr sosem népszerű!). A betyár az álmodozások 
világában lett pozitív hőssé. A mindennapi életben azonban közönséges bűnöző volt, az 
emberek – a valóságban – annak is tartották. Mint ilyen, a paraszti mozgalmak közé nem 
sorolható, hacsak nem akarjuk azokat lejáratni. 

Főként esetszerű megmozdulásokkal találkozunk. Előfordult, hogy a káptalan nem ad-
ta meg az aratóknak a kért részt, a „kepét”, csak kevesebbet. Ekkor az aratók „leültek”, 
azaz nem kezdték el a munkát. Az intéző pedig csendőrt hívatott, mert más aratókat sem 
engedtek dolgozni. Az ilyen eseményeket közvetlen okok motiválták, s nem tudatos, jövőt 
átfogó koncepció. Ez nem is volt elvárható, hiszen a paraszti gondolkodásban minden a 
kenyérnek, a megélhetésnek volt alávetve. Ugyanakkor individuális szempontok érvényesül-
tek ebben a gondolkodásban: család, ház, föld – s amíg ez a legminimálisabb egzisztenciát 
biztosította, addig szervezkedésre, forradalmi lépésre a paraszt ember nem volt hajlandó. 
Amikor s ahol a nincstelenek száma növekedett, akkor és ott a paraszti szervezkedések, 
megmozdulások intenzívebbek lettek, de a legtöbb esetben megelégedtek a közvetlen kivál-
tó okok megszüntetésével. 

1931-ben Nemes Imre megszervezte a Szociáldemokrata Pártot Ároktőn. A következő 
évben a külföldről hazatért Bodnár Lajos lett a vezetője (évekig politikai emigrációban élt 
Nyugaton). Ő szervezte meg a dél-borsodi kubikos sztrájkot, s ezért a csendőrök 
Tiszakeszire vitték és bántalmazták.174 

A Kisgazda Pártnak is volt helyi szervezete. A szervező titkár Kiss Albert református 
lelkész volt, az elnök Szikszai Sándor. A Kisgazda Párt a gazdák jelentős részét sorai között 
tudta, a Szociáldemokrata Pártnak 80 körül volt a taglétszáma. 

Szólnunk kell még arról, hogy a lakosság vallási megosztottságából eredő ellentétek 
igen erősen hatottak. A református illetve római katolikus vallású lakosság egyaránt lenézte 
egymást, s egymástól mereven elkülönült. A reformátusok „módosabbak” voltak, többnyire 
földes gazdák, míg a katolikusok jórész zsellérekből lett szabad bérmunkások. A vallási 
ellentét köntösében tehát a falu társadalmában rejlő ellentétek jelentkeztek. Ennek oka 
azonban nem a vallás mint olyan, egyszerűen ez volt a korszellem. 

 
Gazdálkodás, megélhetés 

 
A község lakossága 1930-ban 2332 fő volt.175 Ebből 2031 főnek a megélhetését a me-

zőgazdaság adta. A 6468 k.hold földterületből 2775 egyházi és iskolai birtok volt, 2265 kh 
szabadforgalmú, 111 kh községi kezelésű, 23 kh egyéb és 1294 kh közbirtokossági terület 
volt 1935-ben. A kereső népesség a mezőgazdaságban 934 főre ugrott, 1941-re pedig 970 
főre növekedett. Ennek csaknem fele gazdasági napszámos és cseléd volt, összesen 395 fő, 
családtagjaikkal együtt 821-en voltak, azaz a község lakosságának egyharmada. Az 1 k. hol-
don aluli földterületet bírók sem éltek sokkal nagyobb anyagi biztonságban. Itt a keresők 
száma 86, családtagjaikkal 176 fő. Mintegy a felét alkották a mezőgazdaságból élőknek tehát 
                                                 
174 Molnár István: Ároktő község 25 éve, 1944-1969. Mezőcsát, 1970. 25.  
175 B-A-Z Megye története és legújabb kor adattára Miskolc, 1970. 50.  
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azok, akik alig rendelkeztek a létminimummal; megélhetésük mindennapos súlyos gondot 
jelentett. 

1-5 k.holdig birtokolt a mezőgazdaságból élők negyede, 219 kereső, összesen 412 fő. 
5-10 k.hold közötti földterülettel 109 kereső rendelkezett, családtagjaikkal együtt 206 fő. 
125 kereső dolgozhatott 10-20 k.hold közötti saját birtokán, összesen 238 fő. 

A törpe- és kisbirtokos parasztság azonban nem tudott modernizálni, nem volt ehhez 
megfelelő tőkéje. Így a mezőgazdasági termelés rendkívül alacsony technikai szinten folyt. 
Nem volt ritka, hogy 25 holdat 2 ökörrel művelt meg a gazda. De olyanok is voltak sokan, 
akik kézzel vetettek, kézzel csépeltek. Nem csoda, hogy a 10-15 holdas gazdák közül is, 
főként ha nagyobb volt a család, kénytelenek voltak kiegészítő kereset után nézni. A szegé-
nyebbeknek pedig ez létszükséglet volt. 

Cséplőgép a XX. század elején csak egy volt a faluban, Angyal János tulajdonában. A 
20-as években többen vásároltak lóvontatású gépet, amely benzin motorral csépelt. A 30-as 
években már megjelent az önjáró, Fortson motorral működő gép. Ez petróleummal mű-
ködtette a cséplő dobot. Újabb változat volt a traktor vontatta („körmös” – Hoffer) csép-
lőgép. A háború előtt B Nagy Gyula, Herczeg Lajos, Szilágyi József, Liszkai Ferenc, Szilágyi 
Gyula, Petró Lajos, id. Schmidt Pál és ifj. Schmidt Pál rendelkezett cséplőgéppel. 

20-100 k.hold közötti földbirtokkal 72 kereső rendelkezett, családtagjaikkal 150 fő. A 
mezőgazdaságból élők 7,5 %-a. 

Május 15-én kezdődött a napszámosoknak a lucerna kaszálása. Ezt a széna levágása 
követte és a begyűjtése, majd jött az aratás. Az ároktőiek a káptalan birtokaira jártak: Bö-
dönhát, Tuka, Margita. Kapálni „summásként” főként Emődre mentek. 15 holdon felül 
bíró gazda már helyben is fogadott napszámost. 

Kereseti lehetőséget nyújtott a vályogvetés is. Ezer db vályogért 50 kg búzát adtak. 
Sokan próbáltak kubikolásból boldogulni. A 30-as évek elején a Tisza-töltés építése adott 
erre lehetőséget, de másfelé is jártak az ároktői kubikosok. Egy hónapban a „szorgalmas 
ember” 2 q búzát megkereshetett. 

A téli időszakban a vesszőhántás és a kasfonás (kas = szekértartozék) adott némi meg-
élhetést. Az ároktői „vesszőst” folyamatosan művelték. 

Hogy képet kapjunk a község gazdasági életéről, lássunk egy 10 holdas gazdaságot: „… 
a gazda így vetette be földjét: 1 kh búza vagy rozs, vagy csak rozs, 1-1 kh zab és árpa, ösz-
szesen 3 kh. A tengeri mennyisége a talajtól függött. A többi maradt ugarnak a szántóból. 
Igázáshoz egy pár lovat vagy ökröt használtak. 1-2 sőt 4 tehén is volt és 20 juh, az a legelőre 
járt. 10 birka után 6 kg gomolyát kapott a gazda. Sertés: 2 koca, 6-8 süldő.” A gazda „részi-
be is kaszált szénát”.176 

Az 1920-as években újabb szőlőskertet telepítettek, „Túlatiszán’ a Nyilast, a csegei ha-
tár mellett. Ide menet a községi réven keltek át. (A káptalan is tartott fenn gazdasági révet). 
Az új szőlőskertben termett gyümölcs és zöldség – az Irigyiben termettel együtt – a piacon 
kelt el, így hozzájárult a családok megélhetéséhez. Az ároktőiek főként Csegére vitték ter-
mékeiket. „Az ároktöviek a gyümölcshordást a büszkével kezdték, földieperrel, ribizlivel, aprószemű 
cseresznyével folytatták. Majd az aprószemű és nagyobb-szemű meggyet, az árpával érő körtét, aprószemű 
barackot hordták. Nyári édesalma vagy csörgősalma, a fontosalma, a sóváralma következett. Szilvából 
előbb a bódit meg a vörösszilvát vitték… Utána következett a duráncal és a bercencei szilva… A sort 
birsalma és a dió zárta.”177 Az újabb szőlőskert létesítése előtt Ároktőn 1 k.holdra 0.61 db 
gyümölcsfa esett, míg Tiszacsegén csak 0.15 db. 

A gyümölcsön kívül termeltek különféle babfajtákat, de piacoztak majoránna-, sáfrány-
, célkla-, sárgarépa-, petrezselyem-, káposzta- és karalábé maggal is. 
                                                 
176 Bencsik János gyűjtése (lásd e munka függelékét) 
177 Bencsik János: Adatok a délborsodi… i.m. 416.  
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A legelőterület a közbirtokosság tulajdonában volt. 1 legelő = 1 kh. bérlete 1 q búza il-
letve annak ára volt. Az ugart a gazdák közösen legeltették. 

„Aki tehette, művelt egy kis kenderföldet is.” A fonás a lányok, asszonyok téli munkája 
volt. 

A 30-as években 213 fő megélhetési forrása az ipar volt, ebből 71 a keresők száma. 
Közöttük voltak helyi iparosok (számuk a 20-as években 36), a többiek a diósgyőri vas-
gyárba jártak dolgozni. 11 fő dolgozott a közlekedésben – családtagjaikkal 29 fő –, és 15 fő 
a kereskedelemben – nagyobbrészt zsidók – családtagjaikkal 46-an voltak. 

A halászat főleg kiegészítő foglalkozás volt. A Pej-tóban (a régi Tisza meder) halásztak 
az ároktőiek. Volt azonban néhány „főfoglalkozású” halász is (Kis Péter, Szabó József), de 
ők is arra törekedtek, hogy valamennyi földjük azért legyen. 

Voltak akik az „új világban”, Amerikában próbáltak szerencsét. A kivándorlók egy ré-
sze hazatért és dollárért vett földet. Más részük azonban Amerikában maradt. 

A telkeken a lakóházakat általában nem építették egybe az istállókkal. Az épületek 
nagyrészt vályogból készültek, tetejük ácsolt szarufás volt és náddal fedték. A középületek 
már téglából épületek, és zsindely, illetve cseréptetőt kaptak. 

A lakóházak berendezése egyszerű volt, gazdasági szerepének megfelelő. Szövés, fo-
nás, mosás, kenyérsütés, kosárfonás, zajlott itt. Az elmaradhatatlan tartozékot, a boglyake-
mencét, néhány régi épület ma is őrzi a községben. Ágy nem volt minden családtag számára 
– a nagyobb gyermekeknek a karos lócán vagy a ládán ágyaztak. Általában kamrából, kony-
hából és két szobából állt az épület. A két szoba között volt a konyha, amit „pitar”-nak 
hívtak. A kemencét innen lehetett fűteni, ide nyílt a „szája”. Ha egy nemzedék élt a lakás-
ban, csak az egyik szobát használták, lakták. A gyermekek is itt aludtak („háltak”) a szüleik-
kel együtt. A „tiszta szobát” csak ünnepi alkalmakkor vették használatba, esetleg itt történt 
a gyermekszülés és a gyermekágy fekvése. 

A lakóház olykor a házi állatoknak is helyet adott. Itt történt a tyúkültetés, itt nevelked-
tek a kiscsirkék. 

A lakóházak környezete is a gazdasági életre nézve lett kialakítva: istálló, kocsiszín, 
gémeskút, itatóvályú. Kisebb kertet is műveltek a ház körül. 

A házakban a világítást gyertyával, petróleum lámpával vagy mécsessel oldották meg. A 
mécsesbe napraforgó olajat töltöttek. Az istállóban szalmával világítottak, ennek külön 
technikája volt, hogy ne füstöljön. 

Az utak nem voltak kövezettek, így tavasszal és ősszel az olvadás és esők után óriási 
sár volt. Az iskolások ilyenkor „falábon” jártak iskolába. A megfelelően kiképzett „falábat” 
a talpukhoz és az alsó lábszárukhoz erősítették, így közlekedtek a sárban. 

A közigazgatást a községházán dolgozó jegyző vezette. Olykor segédjegyző is volt mel-
lette vagy írnok. A község alkalmazott két kisbírót is. Ők tették közhírré a rendeleteket, 
felhívásokat a községben. A bíró nem főállású alkalmazott volt, tisztségében tiszteletdíjat 
kapott. 

A 30-as években már volt orvos Ároktőn. 
A háborút megelőző években a gazdálkodás némi fejlődésen ment keresztül. Az ekére 

„tőcsért” szereltek, így könnyítették meg a kukorica vetését. A földművelésben alkalmazták 
az ekekapát is. S míg korábban a nádat kaszából készített szerszámmal vágták, addig erre az 
időre elterjedt a „csuszóvágó” használata. Ezt a jégen tolták, így könnyítették e munkát. 

A Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 1918-ban szerveződött, s 1929-ben 
634 tagot számlált a községben. 

Ároktő a Mezőcsáti járásba soroltatott, nagyközségi státusban volt. Postahivatallal 
rendelkezett, távíró és telefon is volt felszerelve a községben. (1941-es adatok). 
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Tűz esetén a tornyokban félreverték a harangot. Szervezett tűzoltóság a XIX. század 
végén már volt Ároktőn. 

A fiúkat a Levente Egylet fogta össze, mindaddig míg „sor alá nem mentek”. 
 

Egyház, templom, iskola 
 

 
Az 1726-ban épült oratórium túl közel volt a Tiszához – a mai holtághoz –, s mivel a folyó 
a templom felőli partot mosta, világos volt a kortársak előtt, hogy évei meg vannak szám-
lálva. Ezért már 1761-ben gyűjteni kezdtek egy új templom építésére. Halászy József ponto-
san felsorolja az adakozókat, (Pecze István, Falucskai András, Sipos Gergely, Anyjok Ist-
ván, Szabó István – két utóbbi debreceni polgár), akik egy-egy tehén, csikó árát ajánlották 
fel, így 1771-ben 478 forint gyűlt össze.178 Ez az összeg tovább növekedett a nemesek 400 
és az adózók (contribuensek) 182 forintjával. A gyülekezet főgondnoka, Vásárosnaményi 
Lónyai László pedig az épületfát ajándékozta az építéshez. 

Az első kérvényt még a türelmi rendelet előtt nyújtották be a reformátusok – tehát 
1781 előtt. Az engedélyt megkapták, de a földesúr, a káptalan nem volt hajlandó telket biz-
tosítani az építéshez. Hosszas instanciázás után, 1788. április 9-én „…a 3 vetés kecsege és egy 
pár csirkével megajándékozott szolgabíró jelenlétében, kimutatva lett egy káka és gyékénytermő láp temp-
lom helyül”. A lápot lecsapolták, majd a helyét feltöltötték, s 1788. augusztus 4-én megtörtént 
az alapkőletétel. Az építést Klier Vencel miskolci mester vezette, s még ez év október 11-én 
megkezdte a torony építését is. 1789. szeptember 28-án a gomb is felkerült a toronyra, a 
harangokat október elején áthelyezték a régi toronyból. Az asztalos munkák 1790. szep-
temberében fejeződtek be. 

 Szoboszlai Szabó András prédikátor így írja le a templomot és tartozékait 1793-ban: 
„Az ujj Templomnak fundámentuma letétetett 1788-ik esztendőbe, és felépült 1790-dikbe köböl tornyá-
val együtt. A Templomnak mind két végébe világos kék festésű kar vagyon, egyikbe 12 székek rakattak, 
a Rector uraméba tsak egy vagyon. Ugyan a Templomnak Déli és Nap nyugoti részein 26 székek két felől 
az asszonyok számára. Középbe 6, a napkeleti és északi részeken 14, mind egyforma világos kék festéssel 
a Templom mennyezetivel egybe. Kő Katédra három vas rudakon álló aranyos koronával. A Prédikátor 
széke három emberre való, hasonló festéssel. 

Egy asztal ujj szőnyeggel együtt, mellyet vett Angyal János uram Curátorságában. Azon egy ón tál 
1732-dik esztendő béli, a keresztséghez való, és egy meszejjes forma ón kanna ugyan a végett, melly bé 
vagyon takarva egy jóféle vereses fél selyem keszkenővel. 

Három ótska nagy énekes könyvek, egy a prédikátor székibe, kettő a Bírákéba. Két új kótás nagy 
énekes könyvek, egyikbül Rector úr énekel, másikból a gyermekek diktálnak… 

A szegények koporsójára való Bakatsiny is a Templomba áll, és már ótskás. 
Három nagy ajtók, kettő a Templomon, egy a Torony alján. Kettő Frantzia borított pléhekkel, egy 

pedig tsak belső záróval. 
Az éneklő pulpitus. 
A Toronyba két harang, nagy és kitsiny, másutt eredetek meg vagyon írva.” 
Kimúlásukat ide írom: A kicsit 1916-ban, a nagyot (melyről volt már fentebb szó) 

1917-ben vitték el, s olvasztották be, hogy ágyút öntsenek anyagából. 
A templom csinosítása tovább folyt: „1793 és 1794-be meg pádimentomoztatott a Templom 

veres faragott kövekkel. 1794-be kezdődött építtetni a Templom tornáttza vagy színterme is, de a szükség 
miatt félbe maradott.” 1800-ban épült meg végül is. 

                                                 
178 Halászy József: i.m. 30 k. lapok 
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Hat nagy és egy kerek ónba foglalt karikákkal üvegezett ablak volt a templomon, az 
utóbbit az orgona építésekor befalazták. A tetőt zsindellyel fedték. A tornyot 1835-ben 
magasították. 

A templom építése 3439 „magyar forintba”, 71 „magyar pénzekbe” és 26 köböl búzá-
ba került, „az ingyen való szekeres és gyalog kézimunkás napszámoson kívül.” 

Többszöri javítás után, a 100 éves évfordulóra készülve 1879-ben a templom nagy re-
nováláson ment keresztül. A falakat 60 cm-rel magasították, az egész épület új tetőzetet 
kapott. A kőpadlózatot felújították, új szó- és papszéket készítettek. E felújításnak legszebb 
emléke a szószék-korona. Toronyóra is készült ebben az évben. 

Miként az első száz év, úgy telt el a második is. Javítással, renoválással. 
Az első orgona 1856-ban épült, Szabó József lelkész költségén. Ezt a hangszert Várady 

Sándor mester kibővítette, és pedállal látta el. 1927-ben (mivel a román intervenció idején, 
1919-ben megrongálódott) felújították és kibővítették. Két manuálos, 22 változatú hangszer 
lett belőle, azonban a magyar orgonaépítészet minden (stilisztikai – hangzásbeli) hibáját 
magán viselte. 

A XIX. században az egyházi élet lelki-szellemi változáson ment keresztül. Az embe-
rek egyházhoz való viszonya megváltozott. Korábban a közösség erejét, nélkülözhetetlen 
formálóját látták az eklézsiában. Ezért fenntartása végett minden áldozatra készek voltak. 
Láttuk ennek megnyilvánulását a káptalan elleni küzdelemben, a templom építésében. Do-
kumentuma ennek a viszonyulásnak egy levél, mely arról tanúskodik, hogy a gyülekezet a 
lelkészképzés színvonalának emeléséért is kész volt áldozatot hozni. 

„Alázatosan bátorkodunk folyamodni Fő Tisztelendő Superintendens Urunkhoz az eránt, hogy 
Tiszteletes Sárai Sámuel urunknak (ki is öt esztendőket eltöltött ekklésiánkban) közöttünk levő 
szolgálattyával meg elégedtünk. 

Egyszersmind azt is bizodalommal kívánjuk jelenteni Fő Tisztelendő Superintendens Urunknak, 
mostanában esvén értésünkre, hogy Tiszteletes Szoboszlai András uramat az Isten az Akadémiáról 
szerentsésen haza hozta, a kibe is egész ekklésiánknak tzélja és akarattya van helyheztetve, hogy az Fő 
Tiszteletes Kegyes Atyák bölcs rendelésekből és engedelmekből, mind édes Attyának szegény 
ekklésiánkban negyvennégy esztendőkig való hű szolgálattyáért, mind pedig gyermekségétől fogva 
ekklésiánknak vele közlött jótéteményeiért, nevezetesen mostan leg-közelébb, a külföldi országokra való 
felmenetelében való segítségünkért, alázatos bizodalommal prédikátorunknak kívánjuk.” 
1790. 24. novembris. Curátor s egyszersmind Főbíró Angyal János.179 

Néhány évtized alatt ez a viszonyulás megváltozik. Ez nem azt jelenti, hogy az embe-
rek elfordultak volna az egyháztól, templomtól. Viszonyulásuk tartalma változott meg. A 
liberális-racionalista teológia világában a társadalmi élet természetes velejárója az egyház. 
Tehát az egyházi életben való részvétel nem hitbeli-lelkiismereti döntés alapján történik, 
hanem a társas élet szabályaihoz tartozik. Az egyházi tisztség nem szolgálat többé, hanem 
hatalmi pozíció. Ezért versengés folyik, s ezzel együtt jár a pártoskodás és meghasonlás. 
„Kihat a versengés a nép közzé is, a gyűlölség mindenfelé terjed” – jegyzi meg szomorúan 
Halászy József.180 Beszél a közönyösségről, ami a feladatok elvégzéséhez való hozzáállásban 
jelentkezik: „mindenek azt felelik – jó volna, jó volna – de ez csak abba maradt.” Éveken 
keresztül napirenden volt a lelkész fizetésének csökkentése.181 Ebben részben szerepet ját-
szott az egyháztól való elidegenedés, de fontosabb, hogy a lakosság helyzete száz esztendő 
alatt gyökeresen megváltozott. Számos család zsellérsorban élt, vagy töredék telken gazdál-
kodott, terhesnek érezte a „párbért”. A káptalani nagybirtok nem sok mozgásteret engedett 
a református egyháznak, lelkészi javadalmi föld továbbra sem volt (csak a tagosítás során 
                                                 
179 Levéltár, Sárospatak A/XXIV/8745/122. 
180 Halászy József: i.m. 135.  
181 SRKLt. RA. VII. 4/1. levéltári gyűjtemény. 
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kapott ilyet az eklézsia az 1860-as években), így a lelkész a természetbeni fizetésre volt 
kénytelen hagyatkozni.  

Gyakran vetődtek fel a lelkészek magánéletével és igehirdetői szolgálatával kapcsolatos 
panaszok is. A presbitérium tagjai között is feszült volt a viszony, a fiatalok nehezen hor-
dozták el, hogy a szokások alapján az öregeké a döntő szó.  

Az egyházközség lélekszáma 1830-ban 1074 fő volt, ebből 99 nemes. Az ároktői ne-
mesek körülményeiket tekintve nem különböztek a jobbágyoktól. 
 
Baptisták 

 
Változás majd a XX. század 20-as éveiben jelentkezik, ami az ároktői eklézsiát sajátos 

módon érte el. Megérintette a község református lakosságát a baptista misszió. Az ország-
ban is változások voltak, eszmélődés, hitbeli ébredés, mely azonban főként csak a városi 
polgárságot érintette. 

1925-ben Szőke Ferenc volt az első, aki Ároktőn újra keresztelkedett, majd 13 személy 
követte a példáját. A baptista tanítás hangsúlyt helyezett a személyes hitre és érzékenyebb 
volt a szociális problémákra, társadalmi feszültségekre. Ez vonzóbbá tette a liberális-
racionalizmus teológia párnáján szunnyadó református egyháznál. Jellemző, hogy amikor 
bejöttek a lelkészhez bejelenteni kilépésüket, ő meghúzatta a harangokat, azaz jelképesen 
eltemette őket – ahelyett, hogy a következtetéseket levonta volna. 

1932-ben újabb 6 személy, 1936-ban pedig 7 lépett ki a református egyházból, és lett 
baptistává. Először Tisza-keszin keresztelkedtek a Tiszában, később már Ároktőn. 1933-
ban imaházat is építettek, melyet 1936-ban szenteltek föl. Többen aztán már nem csatla-
koztak hozzájuk. Így a baptista közösség nem volt hosszú életű Ároktőn. Elfogytak, kihal-
tak, ma már csak egy család él a közösségben. Mindenesetre jel volt ez a maga idejében az 
alvó egyház számára. 
 
Római katolikus templom 
 

Az egri főkáptalan az 1770-es években kísérletet tett a lakosok erőszakos áttérítésére. 
1772-ben paplakot építtetett, s ennek egyik szobájában kápolnát rendezett be. 1774-ben 
adta ki a prépost a plébánia visszaállításáról szóló rendeletet. A reformátusok áttérítésének 
kísérlete sikertelen volt, a templom is a kezükön maradt, így az idetelepített katolikus job-
bágyok számára a káptalan templomot építtetett. Az építőmester itt is Klier Vencel volt, aki 
a templomot 1797-1800 között építette fel, Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére.182 
Jellemző a község terepviszonyaira, hogy a katolikus templom helyén is nádas volt.183 

Amikor II. József több szerzetesrendet feloszlatott, az egri Trinitáriusok orgonáját 
elárverezték. „A kótyavetye során a hangszer Ároktőre került. Ott az idők folyamán ’több 
sípjait 1847-ben midőn a templomot fedték, elorozták.’ Amikor 1852-ben Bartakovics Béla 
érsek Ároktőn bérmált, s hallotta a hiányosan hangzó orgonát, elrendelte annak javítását. 
’Ezen parantsolatnak engedelmeskedni törekedtem – írja az ároktői plébános, Póka Sigmond, 1852. 
szeptember 16-án kelt levelében -  s a végből Várady Sándor művészt… elhoztam, ki is megvizsgálván az 
itteni orgonát… javíthatatlannak találta, mert 21 fa és 16 czin sípjai hibáznak, ezeket ugyan 
kipótoljhatná, de fúvója, szélfogója, és minden fa sípjai a szú féreg által annyira át vannak lyuggatva, hogy 
némelly része egészen rosta alakot öltött…’. A trinitárius templom egyetlen volt orgonája így 
Ároktőn végleg megsemmisült.”184 
                                                 
182 Soós Imre: i.m. 103. . 
183 Végh Kálmán: i.m. 
184 Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák (Eger). Bp. 1980. 33. . 
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Iskola 

 
Sajnos szórványos dokumentumok és adatok vallanak csupán az ároktői iskola múltjá-

ról. Volt elég alkalom, hogy a feljegyzések elpusztuljanak, elkallódjanak. 
A XVI. századra a plébániák mindenütt foglalkoztak oktatással. Természetesen nem a 

mai értelemben vett tanításról van szó. Elsősorban hittani alapismereteket tanítottak, egy-
házi éneklést; tehát az istentiszteleten való részvétel érdekében folyt az oktatás. Kisebb he-
lyeken nem volt külön tanító, hanem a plébános végezte ezt a munkát is.185 Ilyen iskola – 
minthogy már régen működött plébánia – Ároktőn is lehetett. 

A reformációban az eklézsiák nagy súlyt helyeztek az iskolák szervezésére, az oktatás 
fejlesztésére. Ároktő népe a zaklatott török időkben lett reformátussá. Valamilyen módon 
bizonyára törekedett iskola szervezésére. Az 1800-tól vezetett iskolai jegyzőkönyv utal a 
kezdetekre: „…előbb Lévita, aztán Praedicatorok, aztán Mesterek által taníttatván a gyer-
mekek, amint az ecclesia matriculájából és az első öregektől kinyomoztathatott…”186 
Halászy József idézi ezt, és nyomban meg is igyekszik cáfolni. Kételkedése abból a tévedés-
ből fakad, hogy 1717-től származtatja a községet és az egyházközséget – amint ezt már kel-
lően meg is cáfoltam fentebb. Prédikátorok nem taníthattak – úgymond Halászy –, mert a 
díjlevelükben nincs szó a gyermekek tanításáról, és ezzel egy időben már a tanítói díjlevelet 
is ismerjük; sőt a lelkészek és tanítók neveit külön-külön. Bár az iskolai jegyzőkönyv idevo-
natkozó adata csak Halászy József munkájában maradt ránk, az idézet összefüggéseit nincs 
módomban megvizsgálni, mégis úgy gondolom, hogy félreértette a felsorolást. Mert ő csak 
a XVIII. században gondolkodott, a felsorolás pedig a korábbi időkre is utal. Ennek értel-
mében a XVII. században előbb lévita, majd prédikátorok tanítottak. A jegyzőkönyv írója, 
amint említi is a matriculákat (anyakönyveket), nyilván ismerte a XVIII. századi adatokat, 
így a lévita és a prédikátorok említése csak az előző századra vonatkozik. 

A lévita a nem önálló egyházközségek, az ún. leányegyházak vezetője volt, aki nem ke-
resztelhetett és nem oszthatta ki az úrvacsorát. Az egyházközségben adódó minden más 
feladatott ellátott. Valószínűleg a török időkben lévita vezethette az ároktői egyházat és 
annak iskoláját. Amikor az egyházközség önálló lett, a XVII. század folyamán, már prédiká-
tort alkalmazott, aki a tanítást is végezte. 

A török idők elmúltával, a lassan magára találó község már a prédikátor mellett tanítót 
is alkalmazott. Az első tanító nevét 1711-ből ismerjük, amint fentebb erről már megemlé-
keztünk. Majd a község benépesüléséről tudósító feljegyzés csak a vezetéknevét említi az 
iskolamesternek: Dominus Putnoki, azaz Putnoki úr. Ebben az időben a tanítót „mester”-
nek, „oskola mester”-nek nevezték, majd a század végétől „rector”-nak emlegetik. 

Az 1736-ban készült díjlevélből megtudjuk, hogy a tanítás mellett feladata volt a temp-
lomi énekvezetés és temetéseken az éneklés. A nőtlen tanító sorkoszton volt, a „feleséges 
mester” főzési hozzájárulást kapott. 

1740-ben állapították meg a „leányok tanítójának” javadalmát. Ettől kezdve két tanító 
működött a községben, s az oktatás szeparáltan folyt. Ez néhány évre megszakadt, amikor a 
század 70-es éveiben Batthyány nagyprépost a leányok iskoláját lerontotta, és a tanítójukat 
elkergette. Az üldözést követően helyreállt az egyházi élet, benne a lányok iskoláztatása is. 
A temetési anyakönyv 1779. február 10-i bejegyzése így olvasható: „Szőke Istvánné, leányok 
tanítója, tanítással temettetett”. Valószínűleg az elűzött tanító helyett alkalmazták Szőkénét, 
mint helybeli lakost a reformátusok. Az, hogy egy asszonyra esett a választás, nem különle-
ges dolog. A református egyház XVII. századi törvényei szerint ugyanis a leányiskolákban 
                                                 
185 Bitskez István: Hitviták tüzében. Bp. 1978. Gondolat. 120. . 
186 Halászy József: i.m. 43. . 
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„nem férfiakat, hanem szelíd, kegyes, tisztes és tudományokban jártas nőket kell, ha ilyenek 
találhatók, alkalmazni.”187 Szőke Istvánné bizonyára tudott olvasni, talán írni is. Meg tudta 
tanítani a lányokat az alapvető vallási ismeretekre, amit a korban a legfontosabbnak tartot-
tak.  

1802-ben vetődött fel újra a második tanítói állás betöltése. Ezt az egyházközség sajá-
tos módon oldotta meg: „Vajda Márton Mező Csátról ide származott szabó mester felfogadtatott 
harangozóul és a kisebb fiú és leány gyermekek tanítójául…”. A reformátusok takarékoskodni akar-
tak. Említettem már, hogy a XIX. században hanyatlás tapasztalható a gyülekezeti-
közösségi életben. „Az Isten ditsőssége előmozdítására rest és hideg lakosaink, a mi Ekklésiánknak 
másokhoz képest igen kevés dolgai véghezvitelére kimenni nem akarnak…” – panaszkodik a 
consistórium az általános közöny miatt. Természetesen az iskolaügyben is jelentkezett ez a 
nemtörődöm magatartás. Vajda Márton egy év után megvált hivatalától. 1805-ben újra na-
pirendre került a kérdés: az egyházlátogató bizottság elrendelte a második tanítói állás betöl-
tését, mert a tanulók száma megkívánta ezt. Száz körül lehetett a református iskolások szá-
ma a XIX. században: 1800-ban 95 fő; 1844-ben a „Fiú iskolában tanulók száma 49, a Leá-
nyoké 34”, összesen 83 fő.  A határozatot azonban nem hajtották végre, még 1822-ben is 
ellentmondott az egyháztanács e rendeletnek, illetve újra félmegoldáshoz folyamodott: „… 
a rector mellé Kovács Mihály helybéli csizmadia lett felfogadva preceptornak…”. Végre 1825-ben a 
leányok tanítóját is Sárospatakról hozatta az egyházközség. Ekkor hozták a következő hatá-
rozatot: „A harangozóság az tanítóságtól ezennel elválasztatik”. A két hivatal Vajda Márton bot-
csinálta (vagy inkább képesítés nélküli?) tanítóságával kötődött egybe. A XIX. század első 
felében nem jutott nyugvópontra a lányok tanítójának ügye. Ekkor az is fokozta a problé-
mát, hogy nem volt külön tantermük a lányoknak, amihez pedig az egyházi felsőbbség ra-
gaszkodott. 1851-1878 között nem töltötték be a második állást, 1878-ban segédtanítói állás 
néven újra szervezték, s ettől kezdve folyamatosan be is volt töltve. 

Az első tanítói vagy rectori (később kántor tanítói) állás folyamatosan be volt ugyan 
töltve, de nem volt állandósítva. A sárospataki főiskola „accadémico promotio”-ja volt az 
ároktői iskola. Hároméves ciklusokban jöttek ide a főiskoláról a végzett diákok, s innen 
visszamentek tanulmányaikat folytatni (pl. jog), vagy lelkészi állásokat pályáztak meg, vagy 
állandósított „rectoriákra” mentek. Ma gyakorló iskolának mondanánk az ároktői iskola 
akkori funkcióját. Az állandósítást először 1851-ben kérelmezték, de csak 1873-ban járult 
hozzá az egyházkerület; a segédtanítói állás pedig 1891-ben állandósíttatott. 

Az iskola épületéről az első adat 1753-ból való. Egy leltár említ néhány tárgyat, melyek 
az „oskolában” vannak. Építésének idejét nem tudjuk pontosan, de abból kiindulva, hogy 
1717 körül a falu népe elhagyta a régi faluhelyet, ezután épülhetett, miként az oratórium is 
1726-ban. A század végére elavult az épület. 1794-ben új iskola építését határozta el az egy-
háztanács. Ez az épület négy helyiségből állott, (két tanterem és lakás), s 1801-ben kezdő-
dött el benne a tanítás. Vályogból épült és náddal fedték. 1872-ben a két tantermet eggyé 
alakították, új tetőzetet készíttettek, új ablakokat kapott az épület, és a falakat is feljebb 
emelték. 

Az elkülönített oktatás (lányok-fiúk) egy épületben és két tanteremben folyt, illetve 
amikor csak egy tanító volt Ároktőn, összevontan folyt a tanítás. 1879-től, amikor folyama-
tosan voltak itt segédtanítók, a leányok részére egy másik épületben rendeztek be tantermet. 
Petrák István hagyta a lakását e célra az egyházra. Ezt a házat cserélték el 1879-ben a „Ko-
vács féle Házra”, mely a templom és a lelkészlakás között állt. Itt folyt a leányok oktatása, 
majd pedig amikor korosztályos elkülönítés történt, a kisebb gyermekek tanítása. 1877-ben 
a tanfelügyelő bezáratta ezt az iskolát, alkalmatlannak ítélve az épületet. Ekkor az egyház 

                                                 
187 Kiss Áron: Egyházi kánonok. Kecskemét, 1875. 68. 
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által már korábban megvásárolt „File Ferencz féle ház” adott otthont a kisebb tanulóknak 
ideiglenesen. Az 1900-as évek legelején a templom mellett, a bezáratott iskola helyén, meg-
épült az „emeletes iskola”. Ekkor a felső osztályosok ideköltöztek. 

Az 1794. és következő években épült iskolát (a ref. templom mögött) 1929-ben építet-
ték újjá a mai formájában. 

Az 1800-tól vezetett iskolai jegyzőkönyv szerint a gyermekek 3 évig jártak iskolába. 
Először olvasást, írást, kátét (hitvallási ismeretek) tanultak. Majd a fiúk „ábécista, sillabizáló, 
olvasó, declinista, conjugista” osztályokba voltak beosztva. A lányok pedig az írás-olvasás 
mellett főként kátét tanultak. 1811-től számolás, éneklés, „orbis pictus” járul még a káté és 
írás-olvasás mellé. 1828-tól katekizmus, keresztyén erkölcs, szenthistóriák, természet histó-
riák, föld leírás, számolás, írás és éneklés volt a tananyag. 

A XIX. század húszas-harmincas éveiben, az egyházi iratok tanúsága szerint, a presbi-
térium tagjai kivétel nélkül tudtak írni. Legalább is a nevüket saját kézzel írták alá a hivatalos 
iratokon.  

A XIX. század végén Fogharassy Jenő munkája nyomán az ároktői református iskola 
„… az egyházmegyének is büszkesége”. 

Természetesen a katolikusoknak külön iskolájuk volt, ahol „… a katolikus lakosság 
neveltetése sem mondható elhanyagoltnak”. 

Az iskolákat 1948-ban államosították; elvették az ingatlanokat is, az egyházak által 
emelt épületeket is – ellenszolgáltatás nélkül. 

 
 

A II. világháború és az azt követő évek 
 
 

Molnár István 1970-ben összeállította a község történetét az 1944-es hadműveletektől 
1969-ig. Ezért ezzel az időszakkal csak röviden, érintőlegesen foglalkozom. Főként olyan 
eseményeket közlök, melyek az említett munkából kimaradtak. Rám Molnár István szinte 
csak a negatívumokat hagyta. A tárgyszerűség viszont ezek közlését is megköveteli. A histó-
ria, mint olyan, nem lehet az aktuálpolitika szócsöve. Napjainkban főként a negatívumok 
feltárása van napirenden – engem viszont nem ez vezet, hanem az említett dolgozat hiá-
nyosságai késztetnek rá, hogy csupa rosszat írjak. S még egy fontos szempont: a történet-
írásnak a tények közlésén túl vizsgálnia kell a tény megszületésének körülményeit is, a ho-
gyant és a miértet. A negatívumok azért sem hanyagolhatók el, mert nagyrészt ezek hatá-
rozták meg Ároktő fejlődésének ütemét és irányát. 

Az elhurcolt zsidó családok, (a családfő neve után a rajta kívüli családtagok száma): 
Brumberger Ferenc (3), Klein Adolf (3), Krémer Árpád (3), Frigylender József (3), Deuts 
Gizella, Schweiger Pál (4), Teller Benjámin (3), Weiss Mózes (2). 

Adatközlőim tudomása szerint a Schweiger családból két fiú hazatért, a többiek való-
színűleg elpusztultak a koncentrációs táborok poklában. 
A fronton elesett, eltűnt katonák: 

Agócs Gyula, Angyal Lajos, Bartha János, Csizmadia József, Daragó József, Dósa Fe-
renc, Dósa Lajos, Farkas Aladár, File Jenő, Fülöp János, Gajda István, Gazdag György, 
Havasi Benjámin, Herbák János, Herczegh Béla, Hímer Gyula, E. Hímer István, Joó Gyula, 
Juhász Ferenc, Keresztesi Imre, Komáromi Béla, Kormos János, Kovács Elek, Kovács 
János, Kovács Károly, Kovács Márton, Lanczki Gyula, Lanczki István, Melczer János, 
Miklóssi András, Molnár Ferenc, Molnár Imre, Molnár Mihály, Mondel Károly, Móricz 
Károly, Nagy István, B. Nagy Mihály, M. Nagy Mihály, Naszrai Ferenc, Pálnok József, Pin-
tér Sándor, Sallai József, Schmidt Béla, Sugár Imre, Szikszai Mihály, Szilágyi József, Szőke 
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József, Szövördi Ferenc, Varga András, Varga Ferenc, Vaskó Ferenc, Vaskó Pál, Vágási 
Péter. 

A civil lakosok közül a Szovjetunióba vitték a következőket: Bodnár József, Budai Já-
nos, Gaál József, Molnár János, D. Nagy János, Szabó Benjámin, Szőke Sámuel. Elhurcolá-
sukat „kényszermunka-vállalásnak” emlegették később a faluban, közismertté vált neve: 
„málenkij robot”, kis vagy rövid ideig tartó munka, mondták az oroszok. Sokaknak igen 
hosszúra sikerült, számosan a szörnyű orosz lágerekben pusztultak el. Többé nem tértek 
vissza Ároktőre sem: Bodnár József, Gaál József, Molnár János, D. Nagy János, Szabó Ben-
jámin. 

A háborút követően a németes hangzású névvel rendelkezőket deportálni akarták. 
Természetesen jelenükben semmi közük nem volt a németekhez, valamikori őseik élhettek 
ott századokkal azelőtt. Koncz Mihály tekintélyes szociáldemokrata vezető közbenjárására 
mégsem vittek el senkit. 

Koncz Mihály népszerű volt a községben, ráadásul ellenezte a Szoc. Dem. Párt egyesü-
lését a Kommunista Párttal. 1951-ben letartóztatták, bírósági tárgyalás és ítélet nélkül 20 
hónapig tartották fogva Kistarcsán. 

A politikai életben legtöbben a Kisgazda Pártban reménykedtek. 
A beszolgáltatások során sok erőszakot tapasztaltak az emberek. A 25 holdat meghala-

dó földterülettel és a cséplőgéppel rendelkező családokat kulákoknak nyilvánították, szünte-
lenül zaklatták őket, a férfiak közül többeket internáltak. 

1951. július 24-25-én tüntetés volt a faluban. A családok jó része aláírta az ún. I-es tí-
pusú szövetkezetbe a belépési nyilatkozatot. Ebben a szövetkezeti formában a termelőesz-
közök magántulajdonban maradtak, a munkavégzés közös volt. A községben elterjedt, hogy 
ezt a nyilatkozatot arra akarják felhasználni, hogy a teljes kollektivizálást szolgálja. Ekkor az 
emberek a tanácsháza elé vonultak, hogy a nyilatkozatot visszaköveteljék. Sok huzavona 
után, július 25-én Szakács Mátyás tanácselnök azzal küldte haza az embereket, hogy a kö-
vetkező napon megkapják, amit kérnek. Másnap, július 26-án az ÁVO megszállta a közsé-
get. Letartóztatták Nagy Gerzsont, Szeli Kálmánt, Joó Mihályt, Szeli Ferencet, Kiss Gyulát, 
Bihary János plébánost, akiket felbujtással vádoltak. Elhurcolták, majd több hónapi vizsgá-
lati fogság után börtönre és kényszermunkára ítélték őket. „A csendőrök is megvertek, mert 
kommunista voltam én már a háború előtt is, csak a szoc. dem.-ben voltam – mondja Kiss 
Gyula – de amit az ávósok csináltak, ahhoz képest a csendőrök simogattak. Ha már szólt a 
csengő a folyosón, rettegve vártuk, vajon kit visznek vallatásra. Mondhatom, sokszor össze-
törték a csontjaimat. S mindez azért, mert tenni akartam az emberekért, s elhittem, amit 
Rákosi mondott a földosztás után. Személyesen hallottam: ,Védjétek meg a földet, a karó, 
amit levertetek, szent és sérthetetlen’.” 

A földet megvédeni nem tudták. Győzött az erőszakos kollektivizálás. Ez rettenetes 
romboló hatással volt a parasztság életére: elmenekült a faluról, gyermekeit úgy nevelte, 
hogy távol kerüljön a mezőgazdaságtól. A szövetkezeti gondolat jó volt, de a módszer igen 
rossz. A földdel a parasztság szabadságának létalapja lett oda. Csak egy pillanatig örülhetett 
annak, amit évszázadok óta óhajtott. 

Ugyancsak 1951-ben, augusztus 2-ára virradó hajnalon 11 családot internáltak a Hor-
tobágyra. 

1956-ban a TSZ-ekből fokozatosan kiléptek az emberek. A Vörös Csillag tartotta ma-
gát legtovább, itt megmaradt 19 család. A felkelés idején fegyveres cselekmény Ároktőn 
nem volt, megalakult a Nemzetőrség. 

A TSZ-ek újjászervezését 1960-ban kezdték meg. A politika most is szűklátókörű volt 
ebben a kérdésben. Az esetek többségében önkéntességről nem lehet beszélni. Az első csa-



         55 

lódáson már túl voltak az emberek, így igen sokan csak kényszer hatására választották a 
„közöst”. 

Az események érintőleges áttekintése után néhány gondolatot kell az eddigiekhez hoz-
záfűzni. Emberek meghurcolásában, a kulákok üldözésében benne van – bármily furcsa is – 
a háború előtti rendszer ellentmondásos volta is. Az uram-bátyámos rendszerben a falun 
belüli zárt közösségben merev elkülönülések voltak (jógazda, cseléd, stb.). Ezt a Rákosi-
rendszer politikája személyes ellentétté, gyűlöletté manipulálta. A Hortobágyról hazatérők-
kel nem álltak szóba azok sem, akikkel azelőtt mindennapos kapcsolatban voltak. A félelem 
mellett ott volt az a gondolat is, hogy méltán bűnhődtek. (Azt sem gondolták, hogy gyere-
kek is szenvedői voltak az internálásnak.) A Horthy-rendszer ellentmondásait és igazságta-
lanságait tehát nem számolta fel az új rend, pontosabban szólva új előjellel látta el az ellen-
téteket. Elidegenítette egymástól az embereket ott, ahol a közösségi gazdálkodást erősítette. 
Ezzel kétszeresen zilálta szét azt a közösségi rendet, amely a falu életét addig szabályozta, 
jellemezte. Így – a jövő tekintetében – az ország elvesztette a magyar falut. 

Molnár István állításával ellentétben Ároktő lakóinak nagy része a TSZ-ekben nem ta-
lálta meg a boldogulás útját. Más lehetősége nem lévén (az ingázás távolabbi munkahelyekre 
a vasút hiányában rendkívül körülményes még ma is) elvándorolt a községből. 

1949-ben 2.234 fő volt a község lakossága, 1960-ban 2.056 fő, 1965-ben 1.801 fő.188 A 
fogyás kizárólag elvándorlásból adódik, mert a természetes szaporodás a vizsgált időszak-
ban +163 fő. A vándorlási különbözet –596 fő. A tényleges fogyás tehát 433 fő. Ez a fo-
lyamat 1965 óta is tart. A cigány lakosság gyors szaporodása ellensúlyozza az elvándorlásból 
adódó csökkenést. 

A környező községekkel összevetve Ároktő lakosságának fogyása a legnagyobb. 
Mezőcsát sokáig járási székhely lévén, lakossága növekedett, Igrici – foglalkoztatottsági 
szempontból jobb helyzetben lévén – stagnált. A dél-borsodi falvak lakosságának fogyása 
százalékos értékben 1949-1965 így alakult: 

Ároktő 19,3%, Tiszabábolna 17,2%, Tiszadorogma 14,7%, Tiszakeszi 9,2%, 
Tiszatarján 10%. 

A cigány lakossággal kapcsolatosan helyesen állapítja meg Molnár István, hogy integrá-
ciójuk nem történt meg. Nem segített ezen a községbe való beköltöztetésük sem. Ez 
egyébként is inkább asszimilálódásra ösztönözné őket, mivel így a cigány közösség 
szétszóratik, a falu közössége pedig (ha van még ilyen egyáltalán) nem fogadja be őket (hi-
szen egészen más kultúrával, hagyományokkal rendelkezik). Így a cigányság továbbra is 
mereven elkülönül. Ez a kérdés ma is akut pontja Ároktő életének. 

Nyilvánvaló, hogy nem helyi sajátossággal állunk szemben. Ez országos probléma. 
Megoldását nehezíti, hogy növekvőben van az alkoholizmus, a munkakerülés, a lumpene-
sedés (Ároktőn is!). Hiányzik az igényes szigor a társadalom életéből. Ez pedig azért, mert 
nincsenek hagyományos közösségek, amelyek mértékei lennének az egyén életének. 

Ároktőn 1960-ban Takarékszövetkezet létesült, főként Misley József református lel-
kész szervező munkája nyomán. Gyógyszertár és orvos van a községben. A TSZ a 
tiszadorogmaival egyesülve gazdálkodott. 

 
 

                                                 
188 Varga Gáborné (szerk.): B-A-Z Megye tört. és legújabb kori adattára. 
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Egyházi élet a háború után 
 

 
Itt is a sebek kötözésével, a romok eltüntetésével, az újjáépítéssel kellett kezdeni. A Refor-
mátus Egyház épületei megsérültek. A templom belövést kapott, a parókia leégett. Igen 
nagy áldozat árán építették újjá és javították ki a parókiát illetve a templomot. Az egyházta-
gok 200 mázsa gabonát adtak e célra (értéke kb. 73,00 forint volt), az államtól 73.200 forin-
tot kapott a gyülekezet, a szomszédos gyülekezetek 9600 forinttal, a külföldi egyházak 3000 
forinttal járultak hozzá az építkezéshez. 

A háború megrázó hatása után a lelki élet megelevenedett a községben. A reformátu-
sok közül sokan a hétköznap estéken is összegyülekeztek magánházaknál énekelni, imád-
kozni. Az asszonyok közül vallásos konferenciákon vettek részt Miskolcon. 

A sokat emlegetett 50-es évek hatása alól az egyház sem vonhatta ki magát. Ekkor so-
kan elidegenedtek Ároktőn (is) az egyháztól, templomtól. A hivatalos politika reakciósnak 
bélyegezte az egyház működését és a „jövő társadalmában” nem adott neki helyet. Ugyan-
akkor elvárta tőle az aktuális politika támogatását. A szószékről így hangozhatott el felhívás 
a TSZ-ekbe való belépésre – az ilyen tartalmú püspöki körleveleket kötelező volt felolvasni. 
Az ilyen és hasonló esetek kiábrándították az embereket, hiszen mindennapos gondjaikban 
nem megnyugvást találtak a templomban, hanem annak propagálását, amit gondjaik okozó-
jának tudtak. Az egyház azzal, hogy politikai segéderővé degradálódott, elvesztette az embe-
reket. 

A politikai nyomás 1956 után bizonyos tekintetben erősödött. Elsősorban az ifjúságot 
igyekezett elszakítani az egyháztól a diktatúra. Az ötvenes években az általános iskolás re-
formátus gyermekek 70 %-a járt hittanra. A monolitikus állam főként a neki teljesen kiszol-
gáltatott pedagógusokat használta fel az egyház ellen. Az iskolai vallásoktatás Ároktőn (is) 
teljesen megszűnt. Így meg kellett szervezni a gyermekalkalmakat; a háború előtti vasárnapi 
iskola mintájára Ároktőn ez meg is történt. 

A Református Egyház hanyatlásához hozzájárult az elvándorlás is – főleg őt érintette, 
mert jórészt gazda családok alkották, akik a zaklatások miatt vagy új lehetőségek karesése 
folytán elköltöztek Ároktőről. A 80-as évekre a gyülekezet létszáma 1/3-ára csökkent, 
1988-ban 370 református élt Ároktőn. (A Katolikus Egyház tagjainak a száma kb. 800 fő, 
nem számítva a többnyire katolikus szolgálatokat kérő cigány lakosság számát.) 

Az egyház megítélése a politikában később sem változott, legfeljebb a módszerek fi-
nomodtak, hiszen a Nyugatnak voltak elvárásai e téren kölcsönei fejében – s a dollár nagy 
úr. A közelmúlt viszonyaira jellemző, hogy a közép-nemzedék és az ifjúság hiányzik a temp-
lomból. Az istentiszteletek látogatottsága a reformátusoknál átlagosan 12%-os (az országos 
átlag 5%!). A katolikusoknál ez kb. 4% (az országos átlag ennél sokkal jobb). 

Egy jól működő egyházi közösség – ha nem is a már említett Corpus Christianum ér-
telmében – ösztönző, élesztő hatással van a nagyobb közösség, a község életére. Az egyház 
élete ilyen tekintetben is fontos tényező. 

 
 

Ároktő művelődéstörténetének vázlata 
 

 
A megrázkódtatásokkal tűzdelt magyar történelemben a falvaknak, közöttük Ároktőnek is, 
igen nehéz sors jutott osztályrészül. Ennek egyik csúcspontja a XVI-XVII. sz. volt. Mégis – 
a művelődésnek egyáltalán nem kedvező – ezen évszázadokig nyomozhatjuk vissza közsé-
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günkben a kulturális élet jeleit. Természetesen a művelődés csíráiról van szó, s nem a mai 
értelemben vett szervezett kultúráról. 

A XVI. században elérte a Közép-Tisza vidékét is a reformáció. Ez Ároktő művelődé-
sére két ponton volt döntő hatással. Egyik a latin nyelvű misét felváltó anyanyelvű istentisz-
telet, másik az iskolaszervezés új formája. Az istentiszteleteken bibliai történeteket és ezek 
magyarázatát hallhatták az emberek. Az igehirdetések a kor eseményei által felvetett kérdé-
sekre is igyekeztek választ adni. Igen fontos volt a közös éneklés gyakorlása. Erre az iskolai 
nevelés is súlyt helyezett. 

A XVIII. század elejétől már jobban nyomon követhető az iskola működése. Látható-
an gondot fordít erre a község. 1740-től a leányok nevelésére már külön tanítót alkalmaztak. 
A templomi éneklés diktálás után történt – ezt egy korabeli leltárból tudjuk, mely megemlé-
kezik egy „énekes graduál”-ról, amelyet a rector használt az énekvezetéshez. Bibliát már 
vásárolták egynémely családban, ennek tárgyi emlékei elvétve ma is fellelhetők. 

A XVIII-XIX. század folyamán a változás lassú, s egészen az 1800-as évek utolsó 
harmadáig inkább az egyéni művelődést érintette, és vallásos jellegű volt. A Biblia mellett 
imakönyvek is megjelennek, főként Szikszai György Keresztyéni tanítások című munkája. 

Mielőtt folytatnánk a szoros értelemben vett művelődés tárgyalását, szólnunk kell két, 
a kisipar területén lévő foglalkozásról, melynek fontos kultúrtörténeti vonatkozásai vannak. 

Igen jelentős volt Ároktő életében a kovácsok munkája. A mindennapi élet különféle 
tevékenységei során nélkülözhetetlen szerszámokat készítették úgy, hogy a funkción túl az 
ízléssel is törődtek. Megkapóan szép díszítésű szerszámok kerültek ki kezük alól. 

Minden jel szerint a cigányok honosították meg ezt a tevékenységet Ároktőn. 1838-
ban Farkas Péter kovács említtetik, a század végén Barta József és Szilágyi József műhelyé-
ben folyt magas színvonalú munka. 

Az 1800-as évek második felében élt községünkben egy különleges iparos, foglalkozá-
sára nézve: orgonakészítő. Halászy József ref. lelkész, a református templom 1879. évi felújí-
tásáról írva megjegyzi, hogy a gyülekezet „… a tiszt. Szabó József lelkész által 1856-ban 
építtetett és a gyülekezetnek ajándékozott orgonát kibővíttette és pedállal láttatta el. Váradi 
Sándor helybeli orgona készítővel 250 forintért.” 

Ez az adat, mint helyi lakosról tudósít Váradi Sándor felől, de nem ez az első, mely 
Ároktőn megemlíti nevét és működését. 

A katolikus egyház irattárában 1852-ben már szerepel az orgonakészítő neve, Póka 
Sigmond plébános feljegyzésében. Ebben az évben ugyanis Bartakovics Béla egri érsek 
Ároktőn bérmált és hallotta a katolikus templom hiányosan hangzó orgonáját, s elrendelte 
annak kijavítását. 

„Ezen parancsolatnak  engedelmeskedni törekedtem – írja az ároktői plébános – s a végből Várady 
Sándor művészt, ki jelenleg a Hajdu Szoboszlói orgonát készíti elhoztam, ki is vizasgálván az itteni orgo-
nát mint ollyant, mely már az Egri Trinitáriusok egyházában hihetőleg több esztendeig szolgált, körül 
nézte és javíthatatlannak találta…” 

Talán ekkor járt először Váradi Sándor Ároktőn, mert az bizonyos, hogy nem innen 
származott. Valószínű, hogy 1856-ban ő készítette a ref. templom orgonáját, amit aztán 
1879-ben kibővített. 1858-ban Tiszatarjánban, 1868-ban Erdőbényén, 1896-ban Cserépfa-
lun készített a reformátusoknak orgonát. Maga is református volt, mert az anyakönyvekben 
nem tüntetik föl esetleges eltérő felekezetét, amint ez szokás volt. Váradi Sándor 1857 és 
1883 között bizonyosan Ároktőn élt. Ezen időben nyolc alkalommal szerepel az anyakönyv-
ben, mint keresztszülő: 1857, 1860, 1862, 1866, 1868, 1869 (kétszer), 1874. A legtöbbször 
az „orgonaművész” megjegyzés szerepel a neve mellett. Itt temette el feleségét is 45 éves ko-
rában, 1876-ban. Felesége Szabó Erzsébet – az anyakönyvi bejegyzés szerint – Tolcsváról 
származott. Azt is megtudjuk e helyen, hogy Ároktőn az 5-ös számú házban laktak. 
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A legutolsó adat az orgonakészítőről 1883. november 3. Ekkor keresztfia esküvői ta-
núja. 

Vajon hogyan találta meg helyét Ároktőn e nem mindennapi foglalkozást űző ember? 
Mit gondoltak felőle a körülötte élő földművesek? Csodabogárnak tartották, vagy ter-

mészetesen fogadták maguk közé? Megválaszolhatatlan kérdések. Bárhogyan is élt, jelenléte 
gazdagítja Ároktő múltját. Nem minden községben lakott ugyanis ilyen különös, de nemes 
hivatású ember. 

A XIX. század 70-es éveitől kezdve döntő változások történtek a község művelődésé-
ben. A kulturális tevékenység szervezett keretek közé került, így a korábbinál hatékonyabb 
szerepet töltött be a falu életében. Igen fontos, hogy sokan cselekvő módon kapcsolódtak 
be a művelődés életébe. 

A kulturális élet szervezését az egyházak vállalták fel. Ez természetesen adódott szá-
mukra, főként abból, hogy az iskolák a kereteik között működtek, így a művelődés irányító-
ja a lelkész és a tanító lett, bár inkább az utóbbi vállalt többet ezen a téren. 

Ároktőn a XVIII. század végétől két felekezet élt együtt: a református és a római kato-
likus. Mindkettő külön szervezte saját tagjai számára a művelődést. 

Első helyen említjük az éneklést. Szent István királyunk korában már megcsodálta a 
„magyarok énekét” az erre utazó Gellért püspök. Talán Kodály országában nem kell ma 
sem bizonygatni az ének kultúra-hordozó szerepét és jelentőségét. 

A reformátusok 1856-ban építtettek orgonát, a katolikusok pedig ezt megelőzően 
Egerből hozattak a század elején. Ez jelentős lépésnek számított, bár nem hangversenyeket 
rendeztek, de a templomi éneklésre jó hatással volt. Minthogy ez közösségi alkalom volt, 
ösztönözte a karéneklés kialakulását. 

1873-ban került Budapestről a községbe Fogarassy Jenő református tanító. Benne igen 
tehetséges embert nyert az iskola. Megszervezte a Református Dalárdát, mely 1879-től mű-
ködött. Az I. világháború és a forradalmak zavaros évei szétzilálták az énekkart, de 1919 
végén Nagy Zoltán tanító újjászervezte. A Dalárda négyszólamú férfikar volt. Temetéseken, 
templomi ünnepségeken és nemzeti ünnepeken lépett fel. Ennek megfelelően alakult a re-
pertoár is. Mintegy 60 temetési, 20 egyházi ének mellett 58 műdalt és 9 népdalt ismertek és 
énekeltek. Ezek között jelentős művek is találhatók: Beethoven – Dicsőit Téged…, Egressy 
Béni – Mért oly borús…, Kodály Zoltán – Huszt, Bárdos Lajos – Széles a Duna…, Halmos 
László – Minden földek Istent dicsérjétek, a Himnusz és a Szózat természetszerűleg szere-
pelt. Petőfi, Bajza, Csokonai megzenésített versei is helyet kaptak az előadásokon. 

A Dalárda az 1930-as években élte fénykorát, Németh Géza tanító vezetésével. A II. 
világháború után újra virágzásnak indult, Király Károly munkálkodása nyomán. Az iskola 
államosítása és az egyházellenes politika nem kedvezett fejlődésének. Karnagyát – a min-
denkori hozzáértő tanítót elvesztette, új tagokat nem nyert, a régiek kiöregedtek. Egyházi 
hátterét nem volt hajlandó feladni – ennek fejében ugyanis szövetkezeti támogatást ígértek 
–, így a szekularizáció, valamint a reformátusok elvándorlása megpecsételte sorsát. Tevé-
kenysége a termelésekre korlátozódott, a 60-as évek elején pedig befejezte működését. 

A katolikus egyház is szervezett énekkart a XIX. század végén. Kezdetben ez is férfi-
kar volt, később viszont vegyeskarként működött. Főként temetési énekeket, passiókat il-
letve az egyházi ünnepköröknek megfelelő műveket énekelt. Egyéb ünnepségeken köszön-
tők, népdalok, hazafias énekek voltak műsoron. Az énekkar a Katolikus Olvasó és Dalkör ke-
retein belül működött, vezetője a tanító volt itt is, mint a reformátusoknál. Az 1900-as évek 
elejének kiváló tanítója volt Petrovics József, később igen eredményesen dolgozott Horváth 
Elemér. 1948 után ez az énekkar is felbomlott. 
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Mindkét énekkar igen jelentős szerepet töltött be a község művelődésében. A falu kul-
túrájában az éneklés kiemelkedő helyet foglalt el. Ennek ízlésvilágát csiszolta, formálta, vitte 
jó irányba a karéneklés. 

A Katolikus Olvasó- és Dalkör az egyéni művelődés irányítását, szabályozását is felvál-
lalta. Az olvasóköri összejöveteleken felolvasásokat tartottak, egymásnak olvasmányokat 
ajánlottak a tagok. Főként Jókai Mór és Mikszáth Kálmán művei jártak kézről-kézre, de 
Móricz Zsigmond, Nyírő József, Csathó Kálmán írásait is olvasták. A szórakoztató iroda-
lom mellett némelyek politikai-filozófiai műveket is kézbe vettek. Természetesen ez nem 
volt általános, de akiket a társadalmi-politikai élet problémái is foglalkoztattak – mint 
Koncz Mihályt és néhány társát – azok Rousseau, Kant és Marx műveivel is ismerkedtek. 

Itt kell megemlíteni, hogy a község közkönyvtár létesítésével járult hozzá a kultúra ter-
jesztéséhez. A reformátusok innen választották olvasmányaikat, külön olvasókörük nem 
volt. Természetesen a katolikusok is igénybe vették a községi könyvtárt. Egyébként mind-
két iskolának volt külön könyvtára. A reformátusok körében főként a magyar szépirodalom 
három nagy klasszikusa, Jókai, Mikszáth és Gárdonyi Géza forgott közkézen. 

Az egyéni művelődésben továbbra is jelentős szerepet játszott a vallásos irodalom ol-
vasása. Ennek anyagát az egyház szolgáltatta. Imádságos könyvek, népszerű traktátusok 
meg-megjelentek a családokban, s természetesen sokak számára mindennapos volt a Szent-
írás olvasása. 

A szépirodalom és a vallásos irodalom mellett újságok, kalendáriumok is szolgálták a 
szellem ébresztését. A Kis Újságot és a Népszavát járatták Ároktőn. Kalendáriumot a vásá-
rokban vettek. Leginkább a Regélő Bácsi Kalendáriuma című kiadványra emlékeznek. Kéz-
ről-kézre járt, szinte nemzedékeken át, Jókai Mór rövid életű élclapjának, a Kakas Márton-
nak egybekötött példánya is. 

Igen jó hatással volt az egyéni művelődés formálása a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegyletek Országos Testülete) helyi szervezete. A téli hónapok csütörtök estéin irodalmi 
műsorokat rendezett. A plébános és a tanító vezetésével működött. Az ünnepekre műsort 
készített, programot szervezett. Nem állott távol tőle az ifjúság szórakozásának megszerve-
zése sem. Ezért bálokat rendezett, melyeken Tiszacsege neves zenekara muzsikált Szendrei 
János vezetésével. Báli mulatságai a református fiataloknak külön voltak. 

Az ároktői KALOT 1927-ben vásárolt egy rádió készüléket. Ettől kezdve vasárnap es-
ténként közös rádió hallgatás volt az iskolában. Fontos csatornája volt ez a kitekintésnek. 
Információkat nyertek az országról, a világról. 

A KALOT főként az ifjúságot fogta össze, de rendezvényei révén másokat is elért. 
Közösséget teremtő, ismeretterjesztő tevékenységén belül jelentős volt a költészet megis-
mertetése, népszerűsítése. Az egyéni művelődésben ugyanis, mint láttuk, a próza vitte a 
főszerepet. A KALOT rendezvényein nagyon sok vers hangzott el. Petőfi és Arany mellé, 
akiket az iskolából már ismertek, felzárkózott Juhász Gyula és Ady Endre is. 

A református fiatalság összefogását egyéni kezdeményezés szolgálta. Kiss Albert re-
formátus lelkész felesége teadélutánokat rendezett számukra. Ennek programja a Társalko-
dás volt, amit ő vezetett. A társasági magatartás szabályait tanulták itt meg a fiatalok a gya-
korlatban. Együtt énekeltek, élménybeszámolókat tartottak. A kultúrált ismerkedés alkalma 
volt ez, ahol a fiatalok élményszerű nevelést is kaptak. Idővel – a 30-as évek során – a kato-
likus fiatalokat is meghívták, így – az egyébként rendkívül jellemző – merev felekezeti elzár-
kózást oldotta. Kiss Albertné a teadélutánokat látogató fiatalok bevonásával karácsonyi 
szeretetcsomagokat készített a szegények számára, így szociális érzékenységre nevelte őket. 
Kiss Albertné munkájából nőtt ki a Református Nőegylet, a Református Leányegylet, a 
Keresztyén Ifjúsági Egylet. Ezek az egyletek különféle rendezvényeket, műsoros estéket 
szerveztek, miként a katolikus szervezeteknél is láttuk. 



         60 

A falu művelődésének fontos eleme volt a műkedvelő színjátszás. Mindkét egyház 
megszervezte ezt is a tanítók vezetésével. Népszínművek, pásztorjátékok kerültek előadás-
ra. A színjátszó kör nem az iskolai tanulók ifjúságára támaszkodott, hanem a nagyobb leá-
nyokra, legényekre. Sőt, a katolikus színjátszóknál gyakran szerepeltek házaspárok is. Né-
hány népszerű darabra ma is emlékeznek: A falu rossza, A Nánay bíró lánya, Betyár Bandi, 
A piros bugyelláris, János Vitéz, A vén gazember. A színjátszó körök irányításában kiemel-
kedő munkát végzett a már fentebb is említett Horváth Elemér katolikus és Németh Géza 
református tanító. 

1946-ban közös rendezvényre került sor. Nagy József helybéli szerző vidám kabaréját 
adták elő. A merev felekezeti határok eltűnésének újabb jele volt ez, melynek kedvezett a 
háború utáni légkör is. 

 Ároktő művelődésének azon hordozóit láttuk, melyek szervezett módon működtek 
1948-ig. Jelentőségük felbecsülhetetlen. Ízlés-formáló, ifjúságot összefogó hatását azóta 
sem pótolta igazán semmi Ároktőn. Az emberek művelődésében való cselekvő részvételét 
ösztönző hatásuk hiánya ma is kitölthetetlen űrt jelent a község életében. 

A községi művelődés másik ága a falu közösségi életének szokásai, mindennapi gya-
korlata között jelentkezett. A közös munka gyakran telt éneklés, mesélés közepette. A téli 
esték munkája, a fonás, egyhangú időtöltés volt. Közösen végezve azonban vonzó közössé-
gi, baráti alkalommá változott. Így jött létre a „fonó”. A lányok, asszonyok egy háznál gyüle-
keztek esténként, s ugyanitt a férfiak is. Így vallott erről egy résztvevő: „Unomfa… mifelénk is 
így hívták a guzslyot. Kiváltképp aki egyedül font… Jaj de unalmas vaót egyedül. De mink sorra jártunk, 
jányok, mikor melyik házná. Mingyá vigabban folyt a munka.” 

A fonó szórakozás alkalma is volt az ifjúság számára. A szórakozás tartalma a nép mű-
vészi hagyományainak – mese, dalok, játék – ápolása volt. Nyilvánvalóan nem a mai érte-
lemben vett népi értékmentés volt ez. Természetes módon adódott a falu életében, mégsem 
volt egyhangú, unalmas – bár ismétlődött évről-évre – mert a fiatalság cselekvő módon vett 
benne részt, s ugyanakkor e népszokás a társas élmény erejével hatott. 

Előkerült a citera, olykor a hegedű is, és felcsendült az ajkakon a dal, miközben a ke-
zek serényen dolgoztak. Megtörtént, hogy a jókedv táncba fordult. Ilyenkor gyakran ropták 
a helybéli csárdásra: 

 

 
 
 Ároktövi bírónak, jó hat lovát mondanak. 
 Ellopnám az éccaka, hogyha rám nem virradna. 
 De a hajnal hasad mán, jön két zsandár vasal mán, 
 Vasra vernek engemet, a tömlöcbe úgy tesznek. 
 
Ha kihunyt a csárdás, felváltotta a pihentető mese: „Az úgy vót, hogy szántottak az emberek 

és a baronára rátettek egy nagy bárányt. Tiszta kővül vót a bárány, s azt nyomtatónak tették rá. Teltek-
múltak az évek, s mindig annak a főggyinél maradt a bárány, amellik utoljára baronált. Egyszer csak 
gyött egy ótó, kiszállt belőle két katonatiszt, és keresték, hol a bárány. Meglelték egyik ember főggye véginél 
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és kezdték kapargatni. A végbelinél találtak egy lyukat, egy kulccsal kinyitották, és teméntelen aranyat 
leltek benne. Az embernek, akinek a főggyinél vót a bárány, egy tehen árát adtak, a többit vitték.” 

A vidámságot fokozta a játék. „Valaha nálunk is vaót a fonoházba maskara. Idesanyám sokat 
mesélte, hogy gyütt a mócirka és azzal bolondoztak estérül estére. Az egész fiatalság. Hát ugyi kellett 
valami kis színház, akivel eltöltötték a hosszú estéket.” 

Az évek során történt helybéli tragikus események sokáig foglalkoztatták az embere-
ket. Lassan-lassan ballada-szerű versbe szedték, egy-egy ismert dallamra igazították, és a 
fonóban énekelgették. A cséplés közben halálos balesetet szenvedett Bíró Géza és Ináncsi 
Éva tragédiája összefonódott a balladában. 

 

 
 

 Ezerkilencszázhuszonhét nyarában, 
 Nagy szerencsétlenség történt Tukában, 
 A nagy gólya okozza jaj halálát, 
 A két árvát jaj de sokan siratják. 
 
 Bíró Giza beleült a gólyába, 
 „Szerbusz lányok most megyek mennyországba”, 
 Mire eztet Bíró Giza kimondta, 
 A nagy gólya őt azonnal lecsapta. 
 
 Mire ezt az édesanyja megtudta, 
 A két kezét a fejére kulcsolta, 
 Nagy sírással szaladt a szénáskertbe, 
 De már akkor nem beszélhetett véle. 
 
 Siess kocsis szaladjál be Csegére… 
 Jön az orvos táskát hoz a kezébe’, 
 A főorvos rátekint és azt mondja, 
 „Ennek mán a jó Isten az orvosa”. 
 
 Ináncsi Éva Szentistvánról lejöttél, 
 A Tukában gyászos menyasszony lettél. 
 Koporsódra nem borul édesanyád, 
 Még az ég is sűrű könnyet hullat rád 
 
 Szentmargitán meghúzták a harangot, 
 A Tukában most visznek két menyasszonyt. 
 De nem a templomba viszik esküdni, 
 Gyászos temetőbe viszik hervadni. 
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A szerelmi tragédiák szomorú emlékét is gyakran idézték fel a fonóban, vagy tengeri-
hántás közben. Sokat énekelték Szabó Gyula és Horváth Jolán történetét is. 

(Dallama az előző szerint) 
 
 Szabó Gyula Horváth Jolánt szereti. 
 De a Jolány szüleje nem engedi. 
 „Megállj Jolány, mit fogok elkövetni! 
 Ha az anyád nem hagy téged szeretni”. 
 
 Szabó Gyula sétálgatott az utcán, 
 Találkozott Jolánkával az utcán, 
 „Gyere Jolány zölderdőbe sétálni, 
 Zölderdőbe kék ibolyát gyomlálni”. 
 
 Ahogy mennek mendegélnek, kiérnek, 
 Kiérnek a csipkebokor tövéhez, 
 „Nem ibolyát jöttünk ide gyomlálni, 
 Hanem téged Horváth Jolány megölni!” 
 
 Horváth Jolány letérdepel a földre, 
 Rimánkodik: „Ne öljél meg engemet!” 
 De a gyilkos nem hallgat a szavára, 
 Földhöz vágta, rálépett a nyakára. 
 
 ………. 
 ………. 
 Éles késsel metszi széjjel a szívét, 
 Úgy küldi el másvilágra a lelkét. 
 
 Apák, anyák tanuljatok ti ebből, 
 Mi történik az igaz szerelemből, 
 Ne nézzétek azt a nagy gazdagságot, 
 Hanem azt a lánykori boldogságot! 
 
Az első balladában az elbeszélőtől tudjuk meg az eseményeket. A másodikra is ez  a 

jellemző, bár olykor megszólal az  egyik szereplő is. Mondel Zsófi balladája már párbeszé-
des, mintegy dramatizált formába öntötték. Az elbeszélő mellett megszólal mindkét szerep-
lő. Alkalmanként bizonyosan így is énekelték, azaz felelgetős formában a lányok s legények. 

 

 
 
 Péntek este halvány csillagos az ég… 
 Ha te tudnád, Mondel Zsófi, amit én. 
 Ha te tudnánd bús szívemnek a szándékát, 
 Azt mondanád, elmegyek én tehozzád. 
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 Hej, Nagy Gerzsony fájt-e akkor a szíved, 
 Mikor Mondel Zsófit keresztül lőtted? 
 Akkor nem fájt, mert már el volt végezve, 
 Két szerelmes együtt menjen az égbe. 
 
 Testvéreim, rokonaim búcsúzok, 
 Már én többet körötökbe nem jövök, 
 Vigyetek ki engem a jó édesanyámhoz, 
 Szomorúfűzfának hervadt lombjához. 
 
 Nyitva van az új temető kapuja, 
 Mondel Zsófit most kísérik be rajta, 
 Koporsóján végtes-végig virágkoszorú, 
 Lidi nénje megy utána szomorún. 
 
Az első dallamra a kupolás dallamvonal jellemző. Az új típusú népdalok készültek eb-

ben a formában. A dallamsorok különböznek egymástól: A B C D az első két ballada dal-
lamának a képlete. A kezdőponttól fokozatosan emelkedik, majd újra leereszkedik. 

A második dallam visszatérő szerkezetű. Képlete A B Bv A. Az első és utolsó sor 
megegyezik, az előadásban olykor a ritmus változhat. A harmadik sor a második változata. 

A ritmus a jelentkező szótagtöbbletekhez igazodik. Például az Ináncsi Éva kezdetű 
versszakban az első két nyolcadból triola lesz. Mondel Zsófi balladájának két utolsó vers-
szakában pedig a harmadik sor harmadik ütemében az első két negyed nyolcadokra bomlik. 
Ezek a változások élénkítik a dallamot. 

Ezen dallamoknak valószínűleg több változata élt. Az ároktőiek messze vidékekre is 
eljártak dolgozni. Hoztak is, vittek is történeteket, meséket, énekeket. A közölt balladák 
megtörtént itteni eseményeket mondanak el, de a dallamok eredete térben és időben ki-
nyomozhatatlannak tűnik. 

 
1948 után az iskolák államosításával és a párhuzamosan jelentkező egyházellenes poli-

tikával a község kulturális életében törés következett be. Szétzilálódtak azok a formák, 
amelyben a falu szellemi élete gyökerezett. A tanító, ha meg akart maradni a pályán, szakí-
tásra kényszerült azzal, ami az ő irányításával addig működött. A lelkészek már nem tudták 
olyan hatékonyan folytatni ezt a munkát, hiszen a külső feltételek is hiányoztak. Gondol-
junk csak arra, hogy azelőtt az iskola épülete adott helyet az énekkar, a színjátszók stb. 
munkájának. Ez a lehetőség az egyház számára bezárult, pótlása lehetetlen volt. Ugyanak-
kor az ifjúság lassan eltávolodott az egyháztól, a tanuló ifjúság pedig természetszerűleg az 
iskola irányítása alatt állt. Így az addig meglévő művelődés-hordozó formák az egyházban 
utánpótlás nélkül maradtak. 

Láttuk azt is, hogy a községi művelődés számára igen fontos volt a közösség. Az erő-
szakos kollektivizálás, a kulák-listák, a kitelepítések rohamosan szétzilálták a falu hagyomá-
nyos közösségét, az embereket egymással szembeállította a rákosista politika. A megszokott 
paraszti életforma is változáson ment keresztül. Mindehhez járult még, hogy az állam a mű-
velődés területén is erőltette az osztályharcos szemléletet. S bár a háború előtt is jellemző 
volt az irányzatos befolyás, az 1948 után sokszorosan jelentkezett. Olyannyira, hogy a mű-
velődés az uralkodó ideológia hirdetésének a területévé szűkült. (pl. Ároktőn is próbálkoz-
tak a TSZ-t népszerűsítő előadás szervezésével). 
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Mindez lassan-lassan oda vezetett, hogy a csalódott felnőtt nemzedék kizárta magát, 
teljesen passzív lett, az iskolát elhagyó ifjúság pedig már ezt a modellt látva, követte az előt-
te járók példáját. Ez a jelenség a 60-as évek elején tetőzött, ezért szokás a TV megjelenésé-
vel összekötni a helyi kulturális élet elhalását. Holott ez pusztán pótszer lett és nem elsődle-
ges okozó. 

Ilyen körülmények között nem kis erőfeszítések történtek a község művelődésének 
életben tartására. A már említett Horváth Elemér, aki az immáron állami iskola igazgatója 
volt kezdetben, a színjátszó kör életét szervezte, amely lassan csak az iskolások egy hánya-
dát fogta össze. Az ugyancsak említett Király Károly pedig iskolazenekart vezetett, tragikus 
halálával azonban megszűnt ez a szép kezdeményezés. 

A színjátszó kör munkája új lendületet vett 1953-55 között. A Községi Nőbizottság 
keretein belül Cserna-burczky Ferencné tanítónő vezetésével, pedagógusok és érdeklődő 
felnőttek szereplésével a téli estéken több előadást rendeztek. Műsoron volt többek között 
a Ludas Matyi, Tabi László: Különleges világnap, Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsika-
szó nélkül c. műve. Az 50-es évek közepén sajnos véget értek ezek az alkalmak. 

Az 50-es évek végén és a 60-as évek elején működött a községben ifjúsági tánccsoport 
Csillik Bertalan tanító vezetésével. Ez a munka összefogta a cigány lakosságot is, nekik kü-
lön tánccsoportjuk volt. Erre az időre tehető a községi énekkar (női kar) fennállása, ma is 
emlékeznek Kodály Erdő mellett estvéledtem kezdetű népdalfeldolgozására. Az énekkart 
Csernaburczky Ferencné vezette. Meg kell még említeni Bessennyey János tanító munkáját, 
aki egy időben a kultúrházat vezette. 

A sok jó szándék ellenére nem maradt tartós, folyamatos a kulturális tevékenység 
Ároktőn. A megszegényedés jele volt, hogy csak a hivatalos állami ünnepeket igyekeztek 
irodalmi összeállításokkal gazdagabbá tenni. A KISZ-tag fiatalok és az iskolások készültek 
ilyenkor énekkel, versekkel. Később ezt már csak az iskola vállalta fel. 

 Ugyanekkor a lakosság részéről rendkívüli közömbösség mutatkozott meg. Az ün-
nepségeket igen gyakran csak azok látogatták, akik hivatalból voltak kénytelenek megjelen-
ni. 

 Megemlítjük még, hogy az iskola mindig szervezett műsort az ún. társadalmi ünne-
pekre is, mint pl. anyák napjára. Ez azonban nem foghatta át az egész községet. 
 

 
Sírversek az Ároktői Református Temetőben 

 
 
Az ároktői református temetőben a XIX. század közepétől találunk sírköveket. Valószínű, 
hogy korábban is voltak, de nem tartós anyaguknál fogva, mára már megsemmisültek. Ezek 
a sírkövek többnyire vörös homokkőből készültek, így már alig olvashatók a feliratok. Ver-
sek a sírköveken a századforduló táján jelennek meg igen gyakran. A 30-as évek táján gyé-
rülnek, majd el is tűnnek, kivéve egy-két ritka és jellegtelen rigmust. Sok sírkövön már csak 
a nyomai fedezhetők fel 1-1 versbe szedett búcsúzónak, siratónak. 
 
 
I. Katona-siratók 
 Az I. világháború idejéből valók. Több sírkövön található, közöttük a különbség csak a 
temetőnevében van, ahol a hősöket eltemették. 
 
 Elszólított hazám sorsa hitvesemtől, 
 16 hónapig védtem földjét tiszta szívből, 
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 De a golyó hős tagjaimat átjárta, 
 Isten veled jó hitvesem, édesanyám utoljára. 
 
 Csak emlékkövem van e temetőkertben, 
 A testem porlad komen-küsterlandi temetőben, 
 De a lelkem fájó szívetekre visszaszárnyal, 
 Hazámért haltam meg, hősi szép halállal. 
 
 Nyugtasd meg porait komeni temető, 
 Vigyázz fölötte, óh égi Teremtő! 
  
Egy eltérő, csak a záró versszakban egyező változat: 
 
 Megválnom tetőled egy fiam úgy kellett, 
 Hogy nem is lehettem beteg ágyad mellett, 
 Nem csókjaim alatt hűlt meg drága kezed, 
 Csak halálod híre, mely hozzám érkezett. 
 
 Nyugtasd meg porait lembergi temető, 
 Vigyázz fölötte, óh égi Teremtő! 
 
II. Gyermek-siratók 
A gyermeknek vagy ifjúnak a halála történt bár váratlanul, vagy hosszas betegség után, min-
dig megrázó, tragikus volt. Ezt a bánatot, szomorúságot fejezik ki a versek, vigasztalást, 
békességet óhajtva. 
 
 Hiába fogtalak két karom között, 
 Drága lelked tőlünk mégis elköltözött, 
 Tied, kedves gyermek, az égi jutalom, 
 Szüleidé maradt a bánat s fájdalom. 
 Tizenhatodik év viruló tavaszán, 
 Itt kellett hagyni szüleimet korán… 
 Szüleinek pedig minden kincse, vágya, 
 Ide van temetve földi boldogsága. 
 E boldogság után oly epedve vágyunk, 
 Ott fenn az egekben mi is rátalálunk. 

* 
 Tizenhat tavasz volt, amit szemem látott, 
 S itt hagyám örökre ezt a szép világot, 
 Nem vált valósággá ábrándom s reményem, 
 Ím itt porladozom síromnak ölében. 
 
III. Hitves-siratók 
A megnyugvás, illetve a halálban való újra találkozás békessége csendül ki a sorokból. 
 
 Elköltöztem e világból,  

Megpihentem fájdalmából, 
Meggyógyított az Úr karja, 
Jézusomnak hívó szava. 
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Nehezen hagytalak itt kedves élet párom… 
Nyugtasson meg az Úr, legyen csendes álmod! 
Örvendezz odafenn Jézusom honába, 
Három gyermekeddel a szép mennyországba! 
 
Pihenjetek csendesen, 
Míg én is hozzátok érkezem. 

 
E csendes sírhalom, békét nyugtot adjon, 
Míg viszont ölelhet, hőn ölelő karom. 

 
Elvivéd magaddal földi boldogságom, 
Váratlan itt hagyál, kedves élet párom, 
Ha egyszer vége lesz földi bánatomnak, 
Poraink a sírban együvé omlanak. 

 
IV. Intés, tanítás 
Ezekben a versekben keresztyén bibliai hatás érvényesül. 
 
 Szerettem az Istent s felebarátomat, 
 Szívesen is vártam az én halálomat, 
 Kövessétek halandók az én példámot, 
 Hogy elnyerhessétek a szép mennyországot. 
 
 Elmúlandó földi résszel, 
 A szeretet nem enyész el, 
 Bár halottnak látszik is, él! 
 Sírodon túl égbe kísér. 
 
V. Szerelmi tragédia 
Az alábbi vers annak a Mondel Zsófiának a sírkövén olvasható, akinek tragédiáját a ballada 
is megörökítette. 
 
 Részvét ejts egy könnyet e fehér virágért, 
 Kit korán (?) kéz tört le el nem nyert szívéért. 
 És testvéri szívének nehéz bánatára,  

Lelőtt galamb gyanánt, bús (?) síri álmára. 
Míg ott fenn szűz lelke élvezi szebb honát, 
Nyugtassa meg Isten roncsolt szíve porát! 
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Középkori falvak Ároktő közelében189 

 
TÓSLAK 
 
A már Ároktővel kapcsolatosan is említett 1194-re keltezett, valójában 1230 körül keletke-
zett oklevél említi nevét THOUS alakban. Ez az oklevél – Pély határjárása – a dorogmai út 
és Ároktő között jelöli meg helyét. Végh Kálmán a helyi hagyományban élő Tisza-Nedőcs 
helység után kutatva temetkezési telepet talált a Csörsz-árka szegleténél (a mai TSZ-telep 
környékén). Nem lehetetlen, hogy ez Tóslak temetője volt. 

Egy 1237-1242 között keletkezett oklevél Thousloch alakban írja nevét. Ez az oklevél 
Bors ispán hamisított végrendelete, mely szerint Csát, Igrici és Pély között Tóslakot is a 
borsmonostori apátságra hagyta volna. 

Tóslak későbbi története források hiányában ismeretlen. 
 

PÉLY 
 
Pély falu nevét ma is őrzi Ároktő és Dorogma között Pély-puszta, a Pej(Pély)-tó elnevezés 
(a legutóbbi egyébként a volt Tisza meder, mely az új gát megépítésével végleg kiszáradt). A 
nevét említő oklevél a már Ároktő és Tóslak kapcsán is idézett határjárás 1194-ből (1230 
körüli átírás). A község nevét PEL alakban írja. Ez az oklevél a Miskolc nembeli Domokos 
bán és III. Béla királyunk közötti csere-szerződés. A nevek megkövesedésére kitűnő példa 
ebben az oklevélben több ma is használt dűlő név Ároktő és Dorogma határában. Woyos = 
Vajas, Donguo = Dongó; priorem homoc = Előhomok. 

Egy – Domonkos fia Bors ispán halála után készített – végrendelet szerint, Bors a falut 
ekékkel, szolgákkal, halastavakkal és 100 disznóval a borsmonostori apátságra hagyta. 

A Miskolcról Ohatra (Szabolcs vm.) vezető közút Pélyen és Dorogmán át vezetett az 
Árpád-korban. 

Pély nem szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben, tehát nem egyházas hely. 
Az 1548. évi tizedjegyzék 10 jobbágygazdaságot sorol fel. Ebből ötnek nincs termése. 

A gazdák között ún. gazdag paraszt nincs. 1576-77-ben már 27 gazdaságot találunk Pélyen. 
Már Ároktővel kapcsolatosan is történt utalás a gazdaságok száma növekedésének okára: 
sokan húzódtak észak felé a török elől menekülve. 12 gazdának nincs termése, de kettőnek 
közülük vannak juhai. A termés nem különösebben jelentős, nem éri el az 500 keresztet. 
Már Ároktőnél láttuk, hogy messze elmarad a tőle északra lévő Százdtól. Pély határa Árok-
tőhöz hasonlóan gyenge termést adott. 

Pély juhtenyésztése Ároktőéhez hasonló arányokat mutat. 1576-ban 7 gazdaságban 
261 juhot tartottak (Ároktőn 5 gazdaságban 201-et). 1594-ben Pélyen 4 gazdának 195 juha 
volt. 

Az 1598. évi összeírás már nem említi a községet, valószínűleg a hadjáratok során 
(1596 mezőkeresztesi csata!) elpusztult, lakói szétszóródtak. 

A török idők után már nem állt helyre igazán a község. Az 1784-87. évi népszámlálás 
idején Pély Majtényi Károly prépost birtoka, a házak száma 3, a lakosság 26 fő. Később is 
tanya jellegű település maradt, míg meg nem szűnt. 

 

                                                 
189 Györffy György: i.m. I. 801. 813. lapok. 
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PUSKÁSNÉ, GAÁL GABRIELLA 
 

A HALÁSZOK ÉLETE RÉGEN ÁROKTŐN 
 
A magyarság már az őshazában is vizek között élt, és legfontosabb foglalkozásaihoz tarto-
zott a halászat. Falunk, Ároktő is a múltjában őrzi ezen ősi mesterség emlékeit. Ám a víz 
köré települt községek életében a mai napig is meghatározó szerepet játszik a halászat.  

Számos finnugor eredetű falu név, építmény, szerszám neve tanúskodik az ősi múltról. 
Például: hal, keszeg, meny, háló, varsa, vejsze, horog. Nem csak mesterségként élt a halá-
szat, hanem mint kiegészítő élelemszerzés is nagy szerepet játszott. Hiszen a víz közelében 
élő parasztember halászott. Többnyire saját maga által készített szerszámokkal, eszközök-
kel.  

Ároktő lakosságát a XX. század elején foglalkozás szerint több csoportra lehetett osz-
tani.  
1. Földműveléssel foglalkozók. 

a) summások, napszámosok. Ők az ország számos részére eljártak dolgozni. 
b) cselédek, napszámosok. A falu nagygazdáihoz szegődtek el, így egész évben a köz-

ségben tartózkodtak. 
c) kisgazdák. 3-4 holdon gazdálkodó egyének, akik még más munkát is vállaltak. Ke-

véske földjüket vették vagy örökölték. 
d) nagygazdák. 30-100 holdon gazdálkodtak. Cselédeikkel együtt végezték a mezőgaz-

dasági munkát. 
2. Pásztorkodással foglalkozók. 

a) Akik a falu szolgálatában álltak. Ezek a pásztorok (gulyás, csordás, kondás) a lakos-
ság jószágállományát őrizték, a bérüket is a község fizette. 

b) Az egri káptalan szolgálatában álló pásztorok.  
3. Kisiparosok: kerékgyártó, asztalos, kovács.  
4. Halászok. 

A halászat nem számított privát mesterségnek, mert olyan emberek foglalkoztak vele, 
akik más mesterséget is folytattak. Régen főleg nagygazdák foglalkoztak halászattal, akik 
földjüket bérbe adták. 

Ároktő Borsod megye legdélibb részén, közvetlen a Tisza partjára települt. A folyó 
szabályozása előtt, tavasszal és ősszel, a nagy áradások idején megteltek a laposabb, mé-
lyebb részek vízzel. A víz az ár visszavonulása után is ott maradt. Ezek a tavak remek ter-
mőtalajt biztosítottak a nád, káka számára. Ezekben a vadvizekben rengeteg hal, halcsík és 
vízi szárnyas élt. A folyó szabályozása után a halállományban is változás történt, mert meg-
változtak az életkörülmények.  

A halászok az év nagy részét a folyó partján töltötték. Ki voltak téve az időjárás vi-
szontagságainak. Karácsony körül bérelték ki a folyó bizonyos szakaszát. Egész télen a 
szerszámokat javították, illetve újakat készítettek és halcsíkra halásztak. (A csík mocsárban, 
pocsolyában is megélő hal.) Március-áprilisban szerszámokkal együtt költöztek ki a folyó 
partjára, amikor a víz visszatért a medrébe. 

A szabályozás után (1864) a Pej-tónak nevezett régi meder volt kedvelt halászó hely. 
Nevét a belé torkoló Pej-fokról kapta. (Tkp. Pély-fok. Az új gát megépítése elvágta a folyó-
tól, víz- és hal utánpótlása megszűnt.) 

A holtágak és laposok megteltek vízzel. A halászat folyó- és állóvízben történt. Ez fon-
tos az eszközhasználat szempontjából is. A szerszámokhoz szükséges anyagokat maguk 
termelték ki, illetve készítették. Fontos alapanyagok: kenderfonál, fűzfavessző. 
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Megemlítek néhány fontos szerszámot. 
 
Folyóvízben használatos eszközök:  
Verse: négy fő részből áll – szárny, has, síp és a rögzítő karók. A test henger alakú, tölcsér-
formában végződik. A szárnyakba fonták bele a rögzítő karókat, melyeket a folyó fenekére 
leszúrtak. A parthoz közel, két-három méteres vízben helyezték el, a folyás irányával rézsut. 
Mert a legtöbb halnak az a tulajdonsága, hogy vízzel (árral) szemben úszik. Délután rakták 
le és a vízben hagyták reggelig. Reggel kivették és a halat a szájnyíláson szedték ki. Olyan 
helyre érdemes rakni, ahol forog a víz, mert ott a hal is megfordul. Ezeket a helyeket nevez-
ték haljárásnak. A ragadozó és egyéb halak itt szerzik be táplálékukat. Az ilyen helyre gyak-
ran szórtak kukoricadarát, főtt kukoricát, hogy odacsalogassák a halakat. 
Bóné: már ritkán használják. Két fő része van: a háló és a káva. A partmenti sekély vízben 
halásztak vele. A bóné a csempéhez hasonló, csak nehezékkel van ellátva.  
Ivadékoló csempe, szák. Az ivadékoló csempe kávája 30-40 cm átmérőjű, teljesen körbehajlí-
tott fa. Egy-két méteres nyele van. Ezzel apró keszegekre halásztak a partmenti sekély víz-
ben.  
Nagyon fontos eszköz a ladik és a csónak. 
 
Belvízben használatos eszközök:  
Csíkkas: a halcsík kifogására használatos speciális szerszám. 
Tapogató: régi halászszerszám, még ma is használatos. 
Legjobban a horoggal való halászás terjedt el. A horgokat a halászok végekbe kötik. A vég-
horog a következőképpen készül: a főzsinórra, amely 2-3 m hosszú, 100-120 horgot köt-
nek.  Minden horgot 30-40 cm hosszú zsinegre kötik. Ezeket erősítik a főzsinegre. Egy 
végzsinór annyi szemes, ahány horgot kötünk a főzsinórra.  
 
 

 
Fa verse; tapogató; csempe; ivadékoló csempe vagy szák. 

 
A halászok nemcsak fogták, hanem el is készítették a kifogott halat. Néhány ételkülönleges-
ség bemutatásával ízelítőt nyújtok a hal változatos elkészítéséhez. 
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Szárított keszeg 
Az apró keszeget megtisztítják, majd kibelezik. A hal belsejébe 1-2 kocka szalonnát tesznek, 
hogy a hal húsa puhább legyen. Az így elkészített halat tepsibe helyezik el. A tepsi aljára 
levelétől megfosztott nádat tesznek, hogy a hal húsa ne ragadjon le. Az így elkészített halat 
szálkástól lehet fogyasztani.  
 
Habart csuka 
A csukát megtisztítják s vízben főzik. A félig megfőtt halat hagymás-zsíros tejfellel behabar-
ják. Miután a habarást ráöntik, megvárják, míg felforr.  
 
Halkocsonya 
A halkocsonyát nagyobb halból készítik. Az apróra vágott haldarabokat vízben főzik sok 
zsírral, s fokhagymát is tesznek bele. Miután megfőzik a kocsonyát, hideg helyre teszik. 
 
Savanyú halcsík leves 
A halcsík megtisztítása nem késsel történik, hanem besózzák. A halcsíkot egy nagy edénybe 
teszik, s annyi vizet öntenek rá, hogy ellepje. Utána egy fél marék sót tesznek a halcsíkra, 
azok ettől ficánkolnak, s ledörzsölik egymásról a koszt. Utána a sótól el is pusztulnak. Az 
így megtisztított csíkot vízben főzik, bő hagymás rántást tesznek rá, s ízlésnek megfelelően 
tesznek bele ecetet.  
 
Köszönettel tartozom Fakó Mihály bácsinak, aki már nincs közöttünk, sok segítséget nyúj-
tott visszaemlékezésével. 

 
* 
 

A halászat esetlegességgel járó foglalkozás, miként az Ároktőn emlegetett mondás tartja: 
„Halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kaparász.” 
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AZ ÁROKTŐI KATOLIKUS OLVASÓ ÉS DALKÖR 
 
 
Visszaemlékezéseit elmondta és a dokumentumokat biztosította: Koncz Mihály, egykori 
tag. Lejegyezte Pazonyiné Tóth Mária (1991). 
 

A Katolikus Olvasó és Dalkör az I. világháború után – amikor egy kissé konszolidáló-
dott a helyzet – alakult meg a községben, Petrovics József igazgató-tanító vezetésével. Az 
Igazgató úr zeneileg igen jól képzett, agilis ember volt. Több hangszeren is játszott (orgona, 
harmónium, hegedű). Akkoriban az összevont felső tagozatot –  3. 4. 5. 6. osztály – tanítot-
ta. Az alsót –  1. 2. osztály – Dévold József kántor-tanító oktatta, nevelte, vezette be a tanu-
lás rejtelmeibe. A két tanító eleinte az iskolás gyermekeknek tanított be kisebb jeleneteket. 
Pl.: Karácsonyi Pásztorjátékok: Jézus születése; Megkerült gyermek. 

Később – hetente két alkalommal – ún. közművelődési estet tartottak. A program szí-
nes volt: felolvasás, zenélés, énektanulás, stb.  

Sokan összejöttek – főleg a hosszú téli estéken – 60-80 fő is megjelent, 16-17 
éves fiataloktól az öregekig. Megtelt az iskola nagytanterme. A felolvasásokból lassan 
kialakult a színjátszó csoport.  

Az I. világháborús jelenetekkel kezdték. Az iskola színpadán játszották a hallgatóság 
szórakoztatására, megelégedésére. A 30-as évek elején Petrovics tanító úr elpályázott és az 
Egri Líceumba ment. Helyét Horváth igazgató úr vette át, és ő is lelkesen folytatta a meg-
kezdett közösségépítő munkát. 

Akkoriban már komolyabb darabokat játszottak – hisz közben felnőtt a már gyermek-
korban is „színészkedő” nemzedék – és belépőt is szedtek. Az előadások és bálok belépő-
jéből fizették a jogdíjakat és vették a díszletezéshez szükséges anyagokat, mert ekkor már 
díszlet is volt. Joó Alajos festette, eleinte papírra, később vászonra. Nem kétséges, hogy 
nagy energiát, szervezést igényelt a csoport működtetése, s mindez a két tanítóra hárult, 
akik szívvel, lélekkel csinálták. Beszerezték az irodalmi anyagot, felosztották a szerepeket – 
ismerve a fiatalok képességeit, minthogy azelőtt tanítványaik voltak. A „kiválasztottak” 
megtiszteltetésnek vették, ha szerepet kaptak, szorgalmasan jártak – akár naponta is – a 
próbákra.  
 
A legemlékezetesebb előadások: A falurossza (1930 Húsvét vasárnap és hétfő); Piros bu-
gyelláris; Sárga csikó; Betyár Bandi (1937. febr. 6-8.); Vén gazember; Juhászbojtár; János 
Vitéz; Őfelsége szerelmes. 
A falurossza szereposztása:  
Földi Gábor: Csapó gazda 
Balogh Magdolna: Csapóné 
Joó Géza: Feledy Gáspár, bíró, özv. ember 
Kiss Mariska: Feledy Boriska, a bíró lánya 
Nemes Imre: Göndör Sándor – falurossza – árvalegény, szolgalegény a bírónál 
Mellan Juliska: Bátki Tercsi, árvalány, szolgáló a bírónál 
Keresztesi Elemér: Feledi Lajos, a bíró fia 
Hímer József: béres a bírónál 
Szabó Manci: Tarisznyásné, gazdasszony 
Kovács Imre: Csendbiztos (rendőr) 
Palóczy Rózsi: Gonoszné 
Koncz Mihály: Gonosz Pista, bakter 
Ruzsbánszky Juliska: Finom Rózsi, menyecske 
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Lauszki Gyula: Cserebogár Jóska, szőlőpásztor 
Besenyei Ágnes: Sulyokné: gazdasszony 
Nemes Elek: Ádus, vén cimbalmos 
Pálnok Mihály: Kónya, részeges kántor-tanító 
Nemes István: Cene, cigányprímás 
Ruzsbánszky Mariska: súgó (eleinte a színfalak mögül, később takarásból súgott)  
Rendezők: Petrovics József igazgató-tanító, Horváth Elemér igazgató helyettes 
Díszlet: Joó Alajos 
 
Az 1930-as évek végén átalakult Katolikus Legényegyletté, de működését egészen az álla-
mosításig sikeresen és eredményesen folytatta. Akkor – sajnos – lassanként elsorvadt, fel-
oszlott. 
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Dr. BENCSIK JÁNOS 
 
NÉPRAJZI GYŰJTÉS, ÁROKTŐ 1988. 
 

1926-ban Bödönháton még bűgatyában arattak az ároktőiek, ezért bűgatyásoknak is csúfol-
ták őket. 

Csátiakról mondották, hogy cselédgyalázók. Az ighazi gazda, az vitte a porció pálinkát 
reggel a cselédnek az istállóba. 

Csóré készült a disznónak, beletették a köleskása ondóját.  
Mondóka: Harangoznak Dorogmán, az én hasam korog mán. 
Csegeieket csúfolták: Csegei sasoknak. (Mert a Miska-fokon átkelve („repülve”), meg-

dézsmálták a Nyilast!). Kesziek meg bicskások. Tényleg úgy vót. Csegén szegény családok 
éltek. Távirda-munkások voltak ott sokan. Mi vittük nekik a gyümölcsöt. Mindent Csege 
emésztett el. Összeházasodtak azért a két falu, még Dorogma, Keszi házasodott Ároktővel. 
Dorogma halászattal és kosárfonással foglalkozott, mint Ároktő. Faroskas, ódalkas, 
előkocsikas. Apámról maradt rám is a kosárfonás öröksége. Újvárosi kas 6 sukkos volt, meg 
az egri is 6 sukkos. 

Ároktő: a „Felvég” (rk.), bő ráncos szoknyában jártak az asszonyok. 
Vásár Ároktőn is volt. Átjártak azonban a csegei és a csáti vásárokra. Helyben érdek-

lődtek, zsidóknak eladták a tojást, mert sóra, borsra kellett. Miskolcra ritkán jártak, mikor 
1928-ban katonának kellett menni, akkor. Vásárolni sem menegéltek Miskolcra. 

Ha nem volt kosár (eladni való), nézhettünk a tyúk fenekébe, hogy legalább 1-1 tojást 
tojjon. 

A fődet nevezték félfődnek, az általában 7 kh volt. Így beszéltek régen: félfődem van. Az 
is 3 nyomásban volt. Baromállás, Farkasverem, Horgas nevű határrészek. 1 főd, egíszfőd 
meg 14 kh volt. Ehhez legelő is járt, volt még kenderfőd, nagyerdő, meg gyalog káposzta-
főd. 

A bevásárlást régen alkalomszerűen végezték. Épületfát Csáton a purtusról vettek. A 
teknős cigányoktól vették a sózóteknőt, abba sózták a disznó tetemit. Meszet a bükki me-
szesektől vásároltak. Újhuta, Óhuta, Cserépfalu, Bükkzsérc – onnan hozták a meszet, s 
útközben elkilázták. Répáshuta, Bükkszentkeresztről. 

Úgy csúfolták a drótost, hogy van-e vereb patkó nála. Drótos Miklósnak nevezték. 
„Drótoztassék!” Így kiabált. Helyben is volt egy cigány család, aki foglalkozott fódozással: 
Kolompár Károly. 

Barca falurész a ré felé van. Ott mindig felfakadt a vadvíz. 
Rongy csuszli: kenyeret összerágva, rongyba kötötték és úgy adták a gyermeknek, a 

csuklójára kötötték. 
Malacot gulyás-csikós herélte. Kík bű gatya vót gyócsbul nekik. A nanám jobban be 

tudta ráncolni, mint az anyám a férfi gatyát. Apámról maradt egy, abban arattam. Apám 
meghalt a háborúban. Dafko nanámra emlékezem, volt egy bogárhátú istálló (ól) nekik, fel 
vót tapasztva a girincig. 

Gelejen volt nagy juhtartás, szikes legelő van, sok birka tanyázott ott. Itt nem volt sok 
juh, s nem is igen jött ide juhász. Ma él 1 család. 

Aratni innet a káptalanba jártunk. Tuka, Margita, Bakota. Heti tarisznyát gyalog emel-
tem oda, még gyermek voltam. 

Nyomtatni helyben voltam. Nagyon szerettem hajtani a lovat. Ázstagról szedtük a kör-
tét. 

Kapálni summásként leggyakrabban Emődre jártunk, lányok fiúk. 
Dohánnyal nem foglalkoztunk. Margitán feles kukások voltak, mégis meggazdagodtak. 
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Télen likot vágtunk a jégen, bundával szedtük a sulymot. Az ekére egy tőcsért szerel-
tek, azzal vetették a kukoricát. 1930-as években Szőnyi József ezermester. Kis Berti tiszte-
lendő úr jött ide, tőle tanulhatták el. 

A határ Ároktőn egy olyan vonal, melynél két birtok, két falu összeér: „Csgével ott ha-
táros”. 

Határnevek közül: Mocsár, itt kétgémű kút volt, legelő e határrész. Kútdombajja, 
Farkasveremajja, Papréttye – legelők voltak. Határrésze, szántó, a Farkasverem, Átaljáró, 
Mogyorós. Előhomok, Baromállás, Csikgárt, Keszihatár-felé, Szőlő, Tolvajvölgy. Jó búza-
földek voltak. 

Szőlők: Az Irigyli, Túlatiszán a Nyilas, meg a Rózsatelep. Első volt az Irigyli. 
Váltva használták a nyomásokat. Búza – gabona – utána ugar, ebbe pedig kapás: kuko-

rica, dinnye, zab, köles. Fekete ugarnak meghagyta a gazda, nyáron két-háromszor szántot-
ta, le is vót trágyázva. 

Nem ismerik az uradalmi határhasználatot. 
10 kh-as parasztgazda így vetette be földjét: 3 kh búza vagy rozs, és zab, árpa 1-1 kh, 

összesen 3 kh. A tengeri mennyisége a talajtól függött. A többi maradt ugarnak. Igázáshoz 
egy pár lovat vagy egy pár ökröt használt. 1-2-3 sőt 4 tehén is volt. 20 juh, az a legelőre járt, 
10 birka után 6 kg gomolyát kapott a gazda. Sertés 2 koca, 6-8 süldő. 6-ot hizlaltak 1936-37-
ben. Emellett részibe is kaszált szénát. Pl. adatközlőm Bay nagyságának. Bárány nem ment 
a legelőre, mert a gazdáé megdögölhetett, a juhászé soha. 

Halhi: nádból, vesszőből, gallyból, gyíkíny is. A sajátos formájú csomó, ahol a földön 
fekszenek a kévék, a tövük vastagabb, tehát emeltebb, ferde tetővel rendelkeznek. 

Kepe: Megyünk dolgozni, aratni; nem mondták, hogy kepére. Keperésznek nevezték 
azonban az aratórészt, amit a munkásnak fizetett a gazda. 

Nyomtatás volt általános, cséplés kézzel történt, de csak kisebb mennyiséget vertek ki. 
S főleg borsót, babot. Kötélnek valót (rozs) sulyokkal csípeltek. Ha rövid volt az árpa szára. 

Az ártéri növényzetet rendszeresen irtották, közülük folyamatos művelés alatt volt a 
vesszős, melynek eszköze a kaszából csinált vesszővágó volt. Ismerték a nagyobb vízfelüle-
ten nőtt nádas jégen való vágásnál a tolót. 

A kendert törővel kezdték feldolgozni (tiló). A gyalogguzsaly 2 talpas volt, s neve gu-
zsaly. Két típus is ismert, egyik a lapos, mint a róka, a másik pedig a fennálló típus. A ma-
lomban volt egy csonka kúp alakú henger, mely körbejárt, azzal törték a kendert. A gere-
bent a fésülésnél alkalmazták. 

A legelőterület a közbirtokosság tulajdona volt. 1 legelő = 1 kh. Bérlete 1 mázsa búza 
volt (vagy annak ára). Legelt rajta (gazdánként) 1 tehén vagy 1-2 bornyú (1 éves korig), 2 
disznó, 6 birka. Külön volt disznólegelő, birkalegelő. Egymás területére nem mentek át. 

Az ugart a gazdák közösen legeltették. 
A hízómarhát ismerték. Szent György napkor hajtották ki, s mikor a havat hozta be a 

hátán, késő ősszel, akkor jött haza a kinn háló marha. A juhot már április elején kihajtották. 
A pásztorokat karácsony után, új évkor marasztalták. Az ünnepi szokások között már 

alig ismerik a pásztorok ilyen alkalmait. Talán azt, hogy együtt ittak. 
A Nagyerdő a Túlatiszán menedékes volt. Október elején-közepén ment át a csorda 

oda. Nem is volt ott épület, csak az erdő. 
Az ollóágason és ágason tetőszerkezet visszaszorult már a század elején. Ároktőn az 

északi háztípus divatos volt. Ma is e példányok vannak. Teteje ácsolt szarufás. Náddal fe-
dett. Még a határbeli építmények között is vannak ácsolt tetővel rendelkezők (pl. szőlő-
kunyhók). Ezek elé már a századfordulón építettek tornácot. Neve ereszalja, ritkábban a 
gang. Félajtó neve pedig: rácskapu, ritkábban verőce. 
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Ismerték a bogárhátú istállókat. De voltak tüzelős ólak, szikrafogó volt felettük, s egy 
katlanban tüzeltek. Szálanként tolták a tűzre a szalmát. 

Az istálló, ól általában külön állt a telkeken. Nem építették egybe a lakóházzal. Nem 
egíszsíges. Külön falurészről sem tudnak, ahol az ólak helyezkedtek volna el. 

Nem volt sajátos népviselet a faluban. A rk. asszonyok azonban ezen belül is jobban 
ragaszkodtak a hagyományos öltözethez. Kendő volt a fejükön, alatta fejkötő, hátrakötött. 
Ingváll volt rajtuk, s nem volt ujja. Pendel volt, derékba kötött. A kötéshez szatyingot hasz-
náltak, vagy boltban vásárolták, vagy fonták maguk. 

A gazdák tromfoltak egymással, hogy melyik megy ki hamarabb tavasszal a határba 
dolgozni. 

Két rév volt, a közúti, mely csegei rév is volt, a másik gazdasági, ez Ároktő alatt volt, 
feljebb még a káptalani rév, ez is gazdasági volt. 

A csegeiek bitorolják a Nyilast újabban, pedig ez aranybánya volt valamikor nekünk. 
Ismerték a jéghízlalás szokását, törekkel, szalmával szórták meg a jeget, lékből vízzel 

öntözték. 
A vízi járművekről keveset tudnak. A szálasokat úgy csúfolták, hogy „oláj hütty”! „Oláj 

megy a partódalba, Isten nyila üsd ódalba”. Szálfákat adtak el, meg almát. Azzal csalogatták 
a gyerekeket. 

A fahajó vontatásra még emlékeznek, ló is, ember is húzta felfelé. Út nélkül mehettek? 
Általában egy ladiktípus van. A komp helyi neve hidas. Kisebb s nagyobb változat is-

mert volt. 
A kerekes járművek közül a szekér volt általános. Ló szekér s ökörszekér. Hintón a bí-

ró járt. Csizmadia Mihály bírót még ismerte. Vót egy nóta: Ároktövi bírónak jó hat lovát 
mondanak; Ellopnám az éccaka, hogyha rám nem virradna. 

A talyiga 2 kerekű jármű, 1 lóval vontatták, bricskának is nevezték. Az 1 kerekű az ta-
licska, kubikos talicska is volt. 

Lapos kocsin a búzát hordták, zsákosat. Lőcs nélküli, oldal nélküli volt. A lajt meg 
hordóval ellátott szekér volt. Ehhez járt a csobán. A kordé a földhordás eszköze volt, bil-
lenthető deszkaládával. Ismeretes volt még a futárkocsi, vagy kiskocsi, 1 lovas. Határjáró-
nak is mondták. Módos parasztok kocsija volt, oldalt vágott és két oldalt fellépővel. 

A nők teherhordó eszköze a batu, s a lepedő neve ehhez a hamvas. Nincs sark-kötője. 
Szerdás a vászon tarisznya neve. Vállon átvetve vitték. A szőlőbe hát-kassal mentek. A 
putton dongából készült. 

Rongypokróc = pipipokrócnak is nevezték. Magaszütte. Káváskast szerették, gömbö-
lyű alja volt. Újabban a csengőkas terjedt el. Az aszalókas is általános volt. 

Lészka: a karámkosár fala, juhászatban. 
Kas = vesszőből, kosárból = gyékényből készül, szakajtó kosár. Kaska teherhordás 

kézben, batuban. Tojástartó neve kubuz. Technika: gyékényhurka spirálban. Ugyanilyen a 
gyékény szakajtó is. 

Láthatóan meggyérült a zsákmányolás ismeretanyaga. A halászaté talán kevésbé. Is-
merték a süllőt, potykát, csukát, harcsát, kecsegét; ezek a tiszai halak. A kecsege porcogós 
volt, nem szálkás; a csukának a foga mirges. Én a menyhalat szerettem a legjobban. 

A sertéshúst sózták, majd füstölték. Uradalmakban csak sózva. Szalonnát csak „per-
gelt” ételek alá vágtak, többnyire a határban, bográcsban főzve. 

Kölesből „öregkása”, kásaleves készült, bele disznóhús, s kemencében főzték. A bor-
sót meg túróval (disznó fejjel) készítették el. 

Öhön (de itt nevezték galuskának, cserászkának is) száraztésztából, lebbencsből. S 
megforgatva a bográcsban. 
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A kovász úgy készült, hogy a párt előző este egy fazékban langyos vízbe beáztatták, 
élesztőt is tettek bele. 

Pár: kenyérajjából hagytak egy cipónyit, lisztbe tették, eldörzsölték, majd szárították. 
Kalács készült a lakodalomban, a fonott kalácsot ismerték. Ma cukorból készítenek dí-

szes tortát. A kalácson nem volt dísz. 3 ágba fonták, mint a hajat. Ezt felszeletelték karajok-
ba, az ajándékvivőket kínálták ebből a lakodalmas háznál. A hegedűs cigányoknak meg egy-
egy kerek kalács sült, 2-3 literes edényben. 

Az eredeti juhász a kisbárány gyomrából készítette a tejótót. Kimosták a gyomrát meg 
a benne lévő túrót is, összevagdalták. Szárították  és úgy használták fel. A gomolyát a pia-
con értékesítették, meg a juhos gazdáknak is gomolyával fizettek. Ebből erőstúrót készítet-
tek. Nagyon szerették az erőstúrót krumpligancán. Ismerték a zsendicetúrót. A savót étet-
ték fel. 

A nagycsalád intézményét még jól ismerték. Egy konyhán laktak, sőt volt úgy, hogy 
egy szobában. Megszólítás volt: nagyapám, nanám, édesnanám. Após (apám), anyós 
(anyám) volt. A férj testvérét csak sógornak nevezték, nem tettek kor szerint különbséget. 
A nőtestvér pedig ángyom volt. 

Kelengye: ágy, asztal, komót, dunna-párna, 6 párna a magasra vetett ágyhoz. A lány in-
kább pénzt kapott az örökségből, az ingatlant fiú(k) örökölté(k). Jobbára természetben osz-
tották fel a vagyont a gyermekek. Mikor melyik gyermek maradt a szülőkkel. 

A Tisza szabályozása nem érintette a faluhatárt. Továbbra is átjártak a Tiszán. A régi 
meder alkotta a határt. 

Lakodalmakba a vőfi hívogatott, aki egy nőtlen férfi volt, s rendszerint a vőlegény ba-
rátja. Régen (1914-ig) 2 napos volt a lakodalom. Konyhatánc is volt. Vőfi jele: mintás női 
fejkendő, mikor milyen divat volt, olyat. Lyányoknak mirtuszág. Vőlegénynek bokréta. Le-
gényeknek rozmaringág a kalaphoz. Vőfélynél egyszerű görbebot. A kendő a mellére tűzve. 
A menyasszonyt a varrónő, aki a ruháját varrta, az öltöztette fel, majd az kontyolta is fel. A 
násznagy búcsúztatta a lányt, kiadta a háztól. 

A csürhéseket, csordásokat Húsvét reggelén ajándékozták meg kaláccsal, borral. Nem 
külön készült, hanem a családnak készítettből adott valamennyit. A kéményseprőt újévkor 
ajándékozták meg. 

Mikor kiverés közeledett, előző este a pásztorok csörgettek a faluban, kolompoltak, 
csengővel járták a falut. Köszöntő nem volt. 

Disznóöléskor a házat pócirkák látogatták meg. Cigánynak, koldusnak öltöztek. A la-
kodalomban a menyasszonytánckor álmenyasszony, álvőlegény jelent meg. A pócirkák be-
kormozták az arcukat. Ismerőshöz mentek. Nem az ajándék volt a fontos, hanem a játék, a 
móka. 

Ha más faluból hozták a menyasszonyt, akkor a falu végén gyújtottak tüzet. Kisebb 
tüzet az úton, melynek nekihajtottak a szekeresek. Ha helybeli volt a menyasszony, akkor 
este meghajigálták szemes kukoricával. Azok, akik nem voltak hivatalosak. Szilveszter esté-
jén kongattak a gyerekek, a Felvégen (rk.) a harangot is meghúzták. 

Az ivánkai tudós emberhez jártak a tehén megrontása ügyében és másért is. 
 
Adatközlők: F. Nagy Gyula, Ároktő, Deák F. út 45. sz. 1909. I. 10. 
Kovács Mihályné: a juhtartás ismeretanyagához szolgáltatott adatokat lányk. neve: 

Vaszilkó Margit, 1937-ben Mezőnagymihályon sz. juhász családban nevelkedett. 
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