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Elõszó
Mikor kimondjuk e két szót: Vatta község, mennyi minden juthat
eszünkbe. Szülõföldünk és lakóhelyünk, ahol ma közel ezren élünk. Sokunknak a legkedvesebb tájat jelenti: az élet kezdetét és végét, a helyet,
ahol elõdeink, szüleink születtek, éltek és küzdöttek, a hely, ahol fiaink,
lányaink fognak születni, élni.
Jelenünket és jövõnket elszakíthatatlan szálak fûzik a múltunkhoz.
Ahogyan a fa nem hajthat lombot és nem hozhat termést a gyökerek
nélkül, úgy nem értékelhetjük és nem érthetjük a jelenkor történéseit a
régmúlt ismerete és megbecsülése nélkül. Nekünk, ma élõknek és az utánunk jövõ nemzedékeknek is tudniuk kell, hogy kik jártak elõttünk.
Vatta község önkormányzatát, képviselõ-testületét az a nemes szándék
vezette, hogy a Millenniumi Év tiszteletére, méltó megünneplésére jelenjen meg egy olyan helytörténeti kiadvány, amely tényszerûen bemutatja
községünk történetét, elõdeink életét, közösségünket. Könyvünk fejezetei
átfogják egész múltunkat: a kezdetektõl napjainkig, amikor bemutatjuk a
népesség alakulását, a közigazgatást, egyházi, iskolai és mûvelõdés ügyet,
a mindennapokat, neves szülötteinket. A kötetbe beépül a Vattáról maradt
és vele kapcsolatos ismeretanyag nagy része, felölelve a levéltári, könyvtári forrásokat, az ide vonatkozó szakirodalmat, amelyek egymást kiegészítve, gazdagítva mutatják be községünk és közösségünk fejlõdését.
Községünkrõl ilyen rendszerezett, sok adatot tartalmazó könyv még
soha nem jelent meg, így a közóhajt teljesítve nagy hiányt pótolunk megjelentetésével.
Vatta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete és a magam nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak a jogi személyeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a könyvünk megjelenését pénzbeli hozzájárulásukkal támogatták. Nem utolsó sorban köszönöm mindazok segítségét is, akik munkájukkal, hasznos tanácsaikkal tevékeny módon járultak hozzá a monográfia elkészítéséhez.
Kívánom, hogy kötetünk tovább erõsítse a szülõföld iránti szeretetünket.
Ezzel az óhajjal, az õseink emlékének is adózva, tisztelettel és szeretettel nyújtom át e könyvet szülõfalum valamennyi lakójának és mindazoknak, akik Vatta történelme iránt érdeklõdnek.
Vatta, 2000. augusztus
Veréb József
polgármester
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I. Vatta forrásai,
a kutatás jellemzõ sajátosságai
Vatta történetének vizsgálatához a források gyûjtése, feltárása adta az alapot.
Lehetõség szerint teljes forrásfeltárásra törekedtünk. Az ország különbözõ levéltáraiban, múzeumaiban fellelhetõ iratanyag, a nyomtatásban megjelent források, forrás értékû munkák feldolgozására helyeztük a fõ hangsúlyt. Megpróbáltuk e munka tudományos értékét a legmesszebbmenõkig növelni, szem elõtt tartani a tényszerûség, a bizonyíthatóság és a hitelesség kérdését. Alapvetõen az
írott forrásokra hagyatkoztunk, aminek nem mond ellent, hogy a helybéli szájhagyomány, a szóbeli adatközlések vélt vagy valós tartalmát is vizsgáltuk, azokat munkánk során felhasználtuk. Ezek közt idõnként ellentmondás merült fel,
és az általunk leírtak olykor eltérnek a vattai szájhagyománytól, de ennek konfliktusát fel kellett vállalnunk.
Nincs két egyforma falutörténet. Nincs két település, melynek egyforma forrásanyaga lenne. A fellelt források alapvetõen behatárolták a könyv tartalmát.
Nem írhattunk egyes, más települések történetét feldolgozó monográfiákban
részletesen kifejtett témáról, ha ahhoz gyakorlatilag nem leltünk fel iratanyagot.
Bizonyos témákat ezért elhagytunk vagy csak részben érintettünk. Például a
XIX. század elejéig Vatta egyetlen egy feudális kori összeírása – legyen az urbariális, portális, országos, individuális stb. – sem maradt ránk. Elvétve találkoztunk
a falura vonatkozó dica- és dézsmajegyzékekkel is. A XX. század elsõ felébõl a
községi képviselõ-testületi jegyzõkönyvek más helyi iratokkal együtt a II. világháborúban elpusztultak, ami nagyban nehezítette e korszak történeti feldolgozását.
Csak néhány ülés kivonata maradt meg, a szintén igen hiányos alispáni iratok
közt. Nem jártunk nagyobb sikerrel a fõszolgabírói iratok vizsgálatával sem. Hasonló példákat még hosszan sorolhatnánk. Egyedi források hiánya miatt nem
volt célszerû önálló néprajzi fejezetet alkotni.
Természetesen a könyvnek egyéb hiányosságai is lehetnek. A terjedelem és
az idõ mindvégig behatárolták lehetõségeinket. Nem szólhattunk mindenrõl
olyan részletességgel, ahogy szerettük volna. Az elkészült monográfia – úgy véljük – ennek ellenére alkalmas arra, hogy bemutassa az érdeklõdõknek Vatta történetét, hogy végigvezessen minket a bükkaljai település több évszázados történetén.
A legnagyobb terjedelmû és legrészletesebb forrásanyagot Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban leltük fel. Feldolgozásra kerültek Borsod vármegye nemesi közgyûlésének iratai, a bejegyzett és a be nem jegyzett
iratok, a királyi rendeletek, a népesség- és nemesség összeírások, a vármegye
Insurrekciós Bizottmányának iratai, a kolera ügyében kiküldött Állandó Bizottság iratai, költségvetések, zárszámadások és mérnöki iratok. Ugyancsak itt dolgoztuk fel a vármegye alispáni iratait. Iratok hiányában sokszor csak a mutatókra hagyatkozhattunk. Sokban segítette munkánkat Borovszky Samu kéziratos
gyûjteményének Vattára vonatkozó feljegyzései. Számos hasznos információra
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bukkantunk a vattai Battha család és a Négyessy-Szepessy család iratai közt.
Vattára nézve feldolgoztuk még a Mezõkeresztesi járás fõjegyzõjének iratait,
Borsod vármegye õrzemények fondját, Vatta község Nemzeti Bizottságának iratait, a községre vonatkozó úrbéri törvényszéki iratokat, Daruka János és a
Vattay család iratait, a levéltárban õrzött kéziratos térképeket, illetve mikrofilmen a XVI. és XVII. századi dica- és dézsmajegyzékeket, az 1828-as országos
összeírást.
A Magyar Országos Levéltárban az E. 156. tételszámú, Urbaria et Conscriptiones, a Diplomatikai Levéltár és az Acta Neoregestrata fondok kerültek feldolgozásra. Ugyancsak itt, az Altenburger–Résõ-féle pecsétgyûjteményben leltük
fel a település legrégibb pecsétnyomóját.
A Sárospataki Református Kollégium Levéltárából egyházlátogatási- és iskolalátogatási jegyzõkönyvek, vagyonleltárak, egyházigazgatási iratok, díjlevelek,
periratok, papi kérelmek, levelezések kerültek elõ. Különösen fontos források
találhatók a Zsoldos Benõ-féle iratok között.
Az Egri Fõegyházmegyei Levéltárban hasonló tartalmú forrásokra bukkantunk a falu katolikus lakosságára és hitéletére az Archívum Vetus és az Archívum Novum iratai között. A Vattára vonatkozó források – mivel Harsánynak volt
filiája –, a harsányi anyag közt lelhetõk fel. Itt találtuk meg az 1746., 1768. és
az 1829. évi canonica visitatio jegyzõkönyveit is.
A református helyi iratanyag Borsodgeszten található, míg a katolikus Harsányban van elhelyezve. Az 1710-tõl meglévõ anyakönyveket, az egyházat és
plébániát érdeklõ, 1863-tól vezetett feljegyzéseket, a katolikus egyház történetével kapcsolatos összegyûjtött iratokat még Harsány történetét feldolgozó munkánk során volt szerencsénk átnézni.1
Munkánk során felhasználtuk a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, illetve a miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi-, Régészeti- és Történeti Adattárában elszórtan fellelt Vattára vonatkozó gyûjtések adatait. A település múltjával kapcsolatos fotókat ugyanakkor egyik intézményben sem leltünk fel.
Feldolgozásra kerültek a Magyarországon nyomtatásban mindenkor megjelent forrásértékû munkák, kiadványok, folyóiratok és napilapok Vattára vonatkozó cikkei, adatai, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár gyûjteményeire. Itt leltük fel az Aprónyomtatványok Tárában a XX. század elsõ felébõl Vatta két képeslapját. Ezen munkák közt voltak nagyon jól, illetve kevésbé
használhatók. Felsorolásuk az irodalomjegyzékben olvasható.
Számos hasznos információval gazdagodtunk a helyi terepbejárásaink során.
Szóbeli adatközléssel a falu lakói gyakran egészítették ki, pontosították információinkat. A fotók egy részét magunk készítettük, más részét a község lakóitól kaptuk.
A XX. század második felére vonatkozóan fontos iratok, dokumentumok találhatók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Mezõcsáti Fióklevéltárában,
illetve Vatta Polgármesteri Hivatalában.
A monográfia XVII nagyobb fejezetre, azon belül alfejezetekre tagolódik. A
könyv végén kronológiai táblázat és idegen- vagy régi szavak és kifejezések ma1. Takács – Kovács, 1998.
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gyarázata segíti a tájékozódást, a pontosabb értelmezést. Ugyancsak a monográfia végén található az irodalom- és forrásjegyzék, a leggyakrabban használt rövidítések jegyzéke. Az egyes fejezetekben kronologikus felosztás szerint tárgyaljuk az eseményeket. Néhol – ahol a forrásokat kis számban leltünk fel- megelégedtünk egy minimális történeti összefüggés kifejtésével. A II. világháború utáni
idõszakra csak kitekintettünk, jelezve a község történetének meghatározó eseményeit. Az utóbbi évtizedek történéseinek részletes, összefüggéseiben való
vizsgálatát terjedelmi okokból és a jelenleg élõ lakosok érintettsége miatt nem
végezhettük el.
Abban, hogy ez a könyv ilyen formában elkészült és megjelenhetett, sokak
munkája benne van. Mindenekelõtt köszönettel tartozunk Vatta község képviselõ-testületének, Veréb József polgármesternek és dr. Molnár Sándorné Kovács
Katalin jegyzõnek, hogy megbízásukkal, támogatásukkal, folyamatos bizalmukkal lehetõvé tették e könyv megjelentetését. Köszönjük minden minket segítõ
vattai lakos támogatását, akik tanácsaikkal, észrevételeikkel, biztatásukkal járultak hozzá e munka elkészítéséhez. Munkánk során szakmai segítséget, baráti tanácsokat kaptunk dr. Tóth Pétertõl, a történelemtudományok kandidátusától, a
Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársától,
aki többek között a latin fordításokban segédkezett. Köszönettel tartozunk a levéltárak, múzeumok, könyvtárak dolgozóinak is támogatásukért, segítségükért,
mindenkori türelmükért, amiben a szerzõket részesítették.
A szerzõk
2000. június
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II. Természet és földrajzi környezet
Földrajzi – éghajlati viszonyok
Vatta Borsod megye déli részén terül el. A Bükkalja központi települése. A
területet ÉK-DNy irányban egy természeti földrajzi nagy tájhatár választja ketté:
az Alföld találkozik itt az Észak-Magyarországi középhegységgel. Tard, Sály, Tibolddaróc, Borsodgeszt, Harsány, valamint Bükkábrány és Vatta a hegyvidékhez, Mezõnyárád, Mezõkeresztes, Mezõnagymihály, Csincse, Gelej és Emõd az
Alföldhöz tartozik.1

A két domb közt fekvõ Vatta
A mikrorégió alföldi része az Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság középtáj; a
Borsodi-Zempléni síkvidék kistájcsoport és a Borsodi-Mezõség nevû kistájhoz
tartozik. Ennek domborzata hullámos síkság, melyet Mezõnyárád és Emõd vonalában alacsony domblábi hátak tagolnak, közöttük a Bükkbõl érkezõ patakok
széles völgyeivel. Földtanilag a felsõpannóniai lignittelepes feküre a pleisztocén
hordalékkúp síkság települt; ennek felszínén mindenütt felsõpleisztocén homok
és lösziszap található, Emõd környékén folyóvízi kavics is. A térség éghajlata
1. Tózsa, 1994. 197.
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mérsékelten meleg, száraz. Évi középhõmérséklete 9,8-9,9 0C, a vegetációs periódusban 17 0C. A csapadék kevés, évente 560-590 mm, a tenyészidõszakban
330-340. A hótakarós napok száma 36-38. Szélirányát az ÉK-i, a DNy-i és a
D-i szél jellemzi, szinte egyenlõ arányban. Vízrajzát a Bükkbõl lefolyó kis patakok jelentik: a Lator-, a Kácsi-, a Sályi-, a Geszti-, a Csincse- és a Kulcsár-völgyi patak. Ezek vízjárás ingadozását a Bükk karsztos tározója tompítja, fõleg
nyár elején áradhatnak, de vízhozamuk jellemzõen kicsi, egyik középvíz sem haladja meg a 0,2 m3/sec-ot. A Csincse-patakon létesített Geleji-víztározó felülete
156 ha. A terület talaja többnyire erõsen savanyú, alacsony humusztartalmú,
agyagos vályog összetételû. Egyik leggyakoribb típus (30%-ban) a csernozjom
barna erdõtalaj. Jelentõs a rossz minõségû, szikes réti talajok aránya is (30%).
A szólonyeces réti talajok aránya 19%, a réti talajoké 10%.2
A mikrorégió másik „arcát” annak ÉNy-i fele jelenti. Ez az Észak-Magyarországi-középhegységhez tartozik; ezen belül a Bükkvidék nevû középtájhoz, a
Bükkalja nevû kistájcsoporthoz és a Miskolci Bükkalja nevû kistájhoz. Itt található Vatta is.
Maga a Bükk hazánk egyik legszebb és legmagasabb hegyvidéke. A Tarna
völgyétõl a Sajó-medencéig terjed. Északon a Borsodi-medence határolja, míg
délrõl fokozatosan lehanyatlik a Bükkalja törmelékkúp övezetére. Legmagasabb
pontja az Istállós-kõ 959 méter, és a Bálvány, ami 956 méter. A magyar hegyvidékek közül a legidõsebbnek számít. A felsõkarbontól a triász végéig, mintegy
70 millió éven át a Bükkvidéket tenger borította. Túlnyomórészt tengeri üledékbõl áll: mészkõ és dolomit, míg a szomszédos hegyvidékek, a Mátra és a Zempléni-hegység vulkanikus eredetû.
A Déli-Bükk mészkõ-pala tájövezetétõl délre az alföld-peremi teraszos hordalékkúp-síkságig terjed. Teraszos völgyekkel és kismedencékkel tagolt dombság.
Tõle délre törmeléklejtõk és törmelékkúpok találhatók. A hegység déli és keleti
perem-sávjában – Egertõl Sajószentpéterig – a miocénben vulkáni anyag halmozódott fel (riolit, riolittufa és andezittufa).3
A Miskolci Bükkalja domborzata Bükkábrány – Vatta vonalában 110-130
méter tengerszint feletti magasságú hegységelõtéri lejtõ, amelyet az eróziósderáziós folyamatok széles völgyközi hátakra tagoltak. A kistáj D-i részén elhelyezkedõ mikrorégió inkább a Borsodi Mezõség É-i részéhez mutat hasonlóságot. Földtani adottságai közül legfontosabb a lignittelepes pannóniai homok és
kavics. A kistáj területe a Borsodi Mezõséggel együtt az ország szeizmikusan legnyugodtabb területei közé tartozik, évente km2-enként kevesebb, mint egy a millióhoz valószínûségû földrengésgyakorisággal. A Miskolci Bükkalja éghajlata
mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Éves középhõmérséklete 8,5-9,6 0C, a
tenyészidõszakban 15,5-16,7 0C. A csapadék évi összege 650 mm, a vegetációs periódusban 380-390 mm. A hótakarós napok átlagos száma 40-55. Leggyakoribb szélirányai: DNy és ÉK. A vízfolyásai azonosak a régió D-i részén korábban említettekkel. A talajvíz 4-12 m mélységben helyezkedik el, csak a völgy2. uo. 197-198.
3. Frisnyák, 1978. 232-235., ill. Farkas, 1998. 9-14.
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talpakban emelkedik 4 m fölé (pl. Sály és Vatta belterületén 1-2 m-re). A talajok agyagos-vályogos összetételûek és gyengén savanyúak. Fõleg csernozjom
barna erdõtalajok, a völgytalpakon pedig réti öntéstalajok fordulnak elõ.4
A térség gépjármûforgalmi terhelését a Vattát kettészelõ 3-as fõút határozza
meg, átlagosan 8000-20000 db áthaladó egység gépjármûvel naponta. Ennek

A községet átszelõ M3-as fõút
köszönhetõen Vattán a zajszint nappali hangnyomásszintje 70-80-as értékével
tartósan az elvileg megengedhetõ (70 dB-es) határérték felett van.5
Vatta egy völgyben fekszik két enyhén meredek dombvonulat között, az uralkodó magaslat Harsány felé jobbra található.6 Vattával szomszédos községek:
Emõd, Csincse, Bükkábrány, Tibolddaróc, Sály, Borsodgeszt és Harsány. A megyeszékhely, Miskolc 30 km távolságra fekszik, a 3-as úton könnyen és gyorsan
megközelíthetõ.

Növény- és állatvilág
A területhasznosítás legjelentõsebb formája a térségben kb. 50%-kal a szántóföld, ami mellett a szõlõ, a kert, az erdõ és a bányamûvelésbe vont terület aránya is jelentõs. A legjellemzõbb haszonnövények a búza, az õszi árpa, a vörös4. Tózsa, 1994. 198-199.
5. uo. 200.
6. Csorba, 1990. 81-82.
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here és a kukorica. A múltban, a középkorban meghonosodott szõlõ-, gyümölcs- és gabonatermelést, valamint a legeltetõ állattartást kell kiemelnünk.7
Vatta és környékének eredeti növénytakaróját a liget erdõs, tatárjuharos lösztölgyesek, gyöngyvirágos-tölgyes és cseres-tölgyesek alkották.
A cseres-tölgyesek mára már jórészt kipusztultak. Névadó fafajai a kocsánytalan- és a csertölgy, melyek idõsebb korukra 20-25 m magasra nõnek meg.
Rendszerint a mély, közömbös vagy enyhén savanyú erdõtalajokon fordulnak
elõ. A fiatalabb állomány lombozatán a fény jól áthatol, így az alacsonyabb szintek növényzete az egész vegetációs idõszakban gazdag. A cserjeszintben gyakoriak a galagonyák, veresgyûrû som, a bibircses kecskerágó, a fagyal, az ostorménfa és az ükörkelonc. A gyepszintben uralkodók a pázsitfüvek, sások, pillangósvirágúak és különféle perjefajok.8
A kivágott erdõk helyén a kaszálókon, legelõkön változatos pázsitfû-összetétel alakult ki. A csenkeszek mellett gyakori a borjúpázsit, a sima komócsin, a taréjos cincor, a pelyhes zabfû, a különbözõ kosborok, harangvirágok, kakukkszegfû, az õszi kikerics, a különféle tárnicsok, a magyar szegfû, aggófû-fajok és
a nyúlszapuka.9
A térség állatvilága az utóbbi néhány ezer év alatt vált a maihoz hasonlóvá.
Az állatvilágban az emlõsök közül gyakori a vaddisznó, a mezei nyúl, a róka, az
õz, a szarvas, a menyét és a görény. Gyakori rovarevõ kisemlõs a föld alatt mozgó vakondok, a különféle cickányok, rágcsálók, a pockok és a denevérek.
A környék nagyobb jellegzetes madarai a sas, a gólya, a fogoly, a fácán, a
vércse vagy egy-egy bagolyfaj. Az énekes madarak számos faja is színesíti a madárvilágot.
A rovarvilág képviselõi közül a boglárlepkék, bagolylepkék, katicabogarak,
pókok, darazsak és méhek érdemelnek említést.
Rendszerint nyirkos, nedves helyeken élnek, a – fõleg növényevõ – csigák
szárazföldi képviselõi.
A Csincsében változatos vízi élõvilág képviselteti magát, és színesíti a táj élõvilágát.10

7. Tózsa, 1994. 198-199., ill. Takács – Kovács, 1998. 17-19.
8. Nyéki, 1994. 41-42.
9. uo. 54., ill. Takács – Kovács, 1998. 18-19.
10. Nyéki, 1994. 54-61., ill. Takács – Kovács, 1998. 18-19.
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III. Vatta néveredete és helynevei
A falu neve puszta személynévbõl keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév talán török eredetû.1 Személynévbõl eredezteti a falu nevét Borovszky Samu is, míg Szendrei János szerint a Vata személynév a Miskolc
nemzetség tagjai közt volt népszerû; ilyen nevû püspököt ismerünk az 1300-as
évek elejérõl.2 A települést mindig ezen a néven találjuk meg a forrásokban, szokásos táj vagy egyéb melléknév soha nem kapcsolódott hozzá.
A helyi népi hagyomány szerint nevezetét a XI. században élt pogány Vata
vezértõl kapta, aki a keresztény hitnek behozatalakor, annak megszilárdítására
véres csatákat vívott Szent István királyunkkal.3
Vata magyar (esetleg besenyõ eredetû) törzsfõ volt. Miután törzsét Szent István király alávetette, kényszerbõl lett kereszténnyé. Szállásbirtoka Békés központtal a Körös-vidéken helyezkedett el. Õ robbantotta ki a Vazul-fiak trónigényét támogató pogánylázadást 1046-ban. A hagyomány szerint õ gyilkolta meg
Gellért püspököt, és vakította meg Péter királyt. Bár mozgalmát I. András leverte, nem kizárt, hogy õ maga idõlegesen bizalmi tisztségbe került. Fia, Janus, a
Csolt nemzetség õse, fõtáltos volt a XI. században. Gyakran – és indokolatlanul
– nevéhez kapcsolják az 1061. évi pogánylázadást. Mozgalmával I. Béla király
radikálisan leszámolt, az egyház pedig átokkal sújtotta nemzetségét (ezért például körükbe keresztény nem házasodhatott).4
A valóságban a XI. századi pogány érzelmû Vata és a XIV. században feltûnõ, hasonló nevû település közt nincs történelmi kapcsolat.
A község viszonylag késõn, 1323. szeptember 23-án tûnik fel a forrásokban.
A váradi káptalan által kiadott Barátnyáráddal kapcsolatos oklevélben szerepel
a határjelek közt Watha föld, Narag folyóval, keresztesek földjével, Holthnarag
folyóval, réttel, Beerchhely mezei földdel, Geley- és Olozeghaz földdel.5
1326-ban ugyancsak egy Barátnyáráddal kapcsolatos oklevél említi a települést Vatha névalakban.6
A településnek valószínûleg nevet adó Wattay család valamivel korábban,
1303-ban tûnik fel oklevelekben.7
A XIV. és az azt követõ századokban a település Vatha, Woytha, Watha,
Bata névalakban szerepel a forrásokban.8
1475-tõl találkozunk Felsõvatta, 1504-tõl Alsóvatta elnevezésekkel, amelyek
a Vatta név mellett a XVIII. század végéig használatosak.9 Valószínûleg a nevek1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kiss L., 1983. 685.
Szendrei, 1886. 90., ill. Borovszky, 1909. 68.
Pesty, 1988. 363.
Kristó, 1994. 721. és 300.
AOT. VII. 480., ill. Györffy, 1963. 816.
Sugár, 1980. 6., ill. Györffy, 1963. 816.
AOT. II. 697.
Csíkvári, 1939. 166.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Bor. kézi. c. Vatta, Alsóvatta és Felsõvatta.
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ben nem a község egyes részeit akarták megjelölni, hanem arra kell következtetnünk, hogy két különálló községrõl volt szó, ami idõvel mégis összetelepült.10
Úgy gondoljuk, hogy a XV. század második felében Vattáról települtek ki lakosok a falu északi végére, amit megkülönböztetésül az eredeti falutól neveztek el
Felsõvattának.
A régebbi községre néhány évtized múlva pedig ráragasztották az Alsó elõnevet, de a két település közelsége, közös múltja, temploma, hagyományai miatt a falvakat sokszor együttesen nevezték Vattának, ami kizárólagossá csak a
XIX. század elején vált. 1504-ben egy oklevélben elõször szerepel együtt a két
név, és következetesen külön vannak felsorolva az alsóvattai és a felsõvattai birtokosok.11
A falu legrégibb helyneveit különbözõ oklevelekbõl ismerjük. A korábban
említett 1323-as káptalani iratban szereplõ helynevek mellett a XIV–XV. századból gyakorlatilag alig ismerünk másokat.
1334-ben találkozunk a Feketeusyr szõlõheggyel és a Csincse-patak nevével
Chynche alakban.12 Ez utóbbi eredete a dzsindzsa ~ csincsa szóra vezethetõ viszsza ’mocsaras hely’ jelentéssel.13
1513-ból Vatta völgye, Kerezthesywth (Keresztesi út), Nagy rét neveket leltük fel.14 A Gesztvölgyi erdõ 1515-ben, a Fekete nevû rét 1540-ben, az Erdõszeg, Nemán (Nomár?), Telekpuszta, Pelbárt határa elnevezések 1596-ban tûntek fel.15 Valamivel korábbról, 1579-tõl ismert a Szélsõ föld16, 1574-tõl a Barátok földje elnevezés17. Ez utóbbi az idõk folyamán Barát föld névre változott.18
A XVI. századból, a Battha családdal kapcsolatos birtokiratokból ismerjük
még a Szilfa, Csáti út, Székre járó, Nagy rét, Nagy völgy, Geszti völgy, Geleji
út, Alul járó földek, Poltzúranyak, Zeek, Bérc, Nagyárok, Székre elõtt, Rövid földek, Szer, Székterület és Haraszt széki helyneveket.19
A XVIII. század elején tûnik fel a Kisvölgy, 1714-ben a Sashalom, Csõszárka, Vereshalom, Székvölgy20, 1736-ban a Pusztatemplom, Dombi rész, Pást
rész, Kemencék, Kertalja, Rókalyuk, Görbe föld21, 1738-ban a Vakarácsi szõlõhegy22, 1772-ben a Dombi szántóföld23, 1785-ben a Telekre járó elnevezés24.
Szûcs István, Négyessy-Szepessy Zsuzsanna gazdatisztjének 1780-as évekbeli számadásaiból az elõbb említetteken felül a következõ helynevekkel találkozunk: Csonkásra járó Sándor nevezetû föld, Geszti-völgybe járó Sándor, Csáti
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Csíkvári, 1939. 166.
Sugár, 1980. 102.
uo. 7.
Kiss L., 1983. 164.
Tóth P., 1990. 151.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Bor. kézi. c. 1515. és 1590. Vatta és 1596. Alsóvatta.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. I. 86/1579.
uo. XIII. 3. 2. d. 1702.
uo. IV. A. 501/c. X. III. 290., ill. XVIII. XXIII. 1191., ill. XIII. 14. 1. d. VI/21.
uo. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 78-81. fol.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. nr. 14., ill. XIII. 14. 1. d. VI/3.
uo. XIII. 14. 1. d. VI/29., ill. IV. A. 501/d. XVII. III. 248.
uo. XIII. 14. 1. d. VI/23.
uo. VII/28-b.
uo. 12. d. 1785-ös uradalmi számadás.
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híd, Csáti útnál levõ Sándor, Halom, Nagyvölgy, Béresek földje, Kerekerdõ, Kispást és Alsó-nagyrét.25
Bükk Zsuzsanna 1761-es végrendeletében a fentebb felsoroltak mellett a
Rétfark, Geszti-völgy, Postaút, Postahíd, Sipos tábla, Gát, Volenter föld és Székes-völgy elnevezésekrõl olvashatunk.26
Vatta XVIII–XIX. századi térképein a következõ helynevek szerepelnek: Alsó
cserje, Alsó csonkás, Alsó geszti völgy, Alvég, Békalyuk, Bornyú legelõ, Csõsz
árka dûlõ, Csincse, Csonkás, Csonkás fark, Dobogó, Felsõ cserje, Felsõ csonkás,
Felsõ csonkásra járó, Felvég, Geszti völgy, Kemencze dûlõ, Kis Csincse völgye,
Kis Csincsére járó, Kúnszállás, Lapis rétföldek, Népnevelési kert, Posta úton
felül, Rét fark, Rókalyuk, Sashalom, Telek feli, Testhalom dûlõ, Völgyecske.
Az 1840-es évek úrbéri-összesítési periratokban a leggyakrabban elõforduló
helynevek a következõk. Szántóföldek: Kúnszállás, Kastély domb, Kis völgy, régi Posta út, Dobogó, Testhalom, Felsõ cserje, Geszti völgy pást, Rókalyuk, Sashalom, Laposszög, Csonkásfark, Felsõ csonkás, Kenderföld és Nagy sarok. Rétek: Felsõ geszti völgy rét, Középsõ geszti völgy, Alsó geszti völgy, Dobogó,
Fûzfáskút, Nagy rét, Fenekes rét, Telek, Pást rész és a Rétfark. Legelõk: Felsõ-,
Középsõ- és Alsó cserje, Pást, Geszti völgyre hajló és Bitang földek.27
Pesty Frigyes 1864-ben egy-két anekdotán kívül Vattáról csak a Testhalom,
Sas-dûlõ és néhány tanya nevét gyûjtötte össze: Kistanya, Sashalomtanya, Dobogótanya és Cserjetanya.28
A Testhalom név eredetérõl a következõ fejezetben szólunk, míg a Sas-dûlõrõl Pesty úgy tartotta, hogy nevének eredetével kapcsolatban két mondát ismertek a vattaiak. Az egyik szerint a település elpusztulásakor a rakásra hordott hullákat az oda sereglett sasok költötték el (?). A másik úgy tartotta, hogy ott esett
el és kapott végsõ nyughelyet egy Sas nevû vezér.29
A helynevek közt kell megemlíteni azt a környéken közszájon forgó elnevezést, ahogy a vattaiakat nevezik. A hagyomány szerint azért csúfolják mind a
mai napig a vattaiakat perjéseknek, mert a falut a török többször felégette.30
A XX. században különbözõ idõkben a településhez tartozó tanyák nevei a
következõk voltak: Nagytanya, Kistanya, Felsõtanya, Alsótanya, Margittanya,
Sashalomtanya, Testhalomtanya, Rózsástanya, Esztertanya, Szigettanya, Szombatitanya, Tóthtanya, Miklóstanya, Szepesitanya, Cserjéstanya és Lágermajor.31
Vatta dûlõneveiben bizonyos helyi és országos jellegû szabályszerûségek és
összefüggések láthatók. Sok a személynévi dûlõnév, de vannak köznévi vonatkozású, a földrajzi fekvésre, a területi, gazdasági, társadalmi fejlõdésre emlékeztetõ, továbbá a népi szokásokkal, a falu mindennapi életével kapcsolatos, a helyi eseményekrõl vett dûlõnevek is. A dûlõnevek pontosan mutatják a tájban
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

uo. XIII. 14. 12. d. 1770-80. Szûcs István gazdatiszt számadásai.
uo. IV. A. 501/c. VII. I. 81.
uo. VII. 1/c. Vattai birtokok osztályozása.
Pesty, 1988. 363-366.
uo. 366.
Mizser L., 1983. HOM. NA. 4760.
Magyarország történeti, statisztikai helységnévtára 9. B.-A.-Z. m., 1996. 337.
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végbement változásokat. Különösen hosszú életûek a hegy- és vízrajzi dûlõnevek, amelyek a helyrajzi viszonyokat világítják meg.32
A határ fokozatos kialakulását az úgynevezett mûveltföldnevek szemléltetik.
A régi határ a vidék megtelepedése vagy újjáépítése idején erdõirtás, legelõfeltörés és mocsárkiszárítás útján tágult ki. Az elsõ mûvelt földeket dûlõnevekkel lehet körülhatárolni, Feketeusyr, Vatta völgye, Nagy rét, Nagy-völgy, Nemán,
Geszti-völgy, Geszt völgyi erdõ, Barátok földje, Szék-völgy, Pelbárt határa, Cserje, Fekete rét.
A lakosok elsõsorban a legkönnyebben irtható bozótokat pusztították ki. A
Rókalyuk, Erdõszeg, Harasztszéki, Szélsõ föld, Bérc, Szilfa, Csonkásra járó,
Kertalja, Pást rész az erdõk szélén és a szántóföldek külsõ határán, a belsõ telkek szélén szintén határjelölõ dûlõnevek. Az erdõvel összetett nevek és általában
az erdõnevek, továbbá az erdõkultúrával kapcsolatos nevek mind irtott erdõterületet jelölnek akkor, ha ma nem erdõs területen fordulnak elõ.
A dûlõnevek a határ felépítésén kívül felvilágosítást nyújtanak a birtoklás
módjára, az úrbéres viszonyra és annak felszámolására, a határhasználatra, a
nyomásrendszerre, a községi és uradalmi birtok fekvésére, kiterjedésére stb.
Ilyen vonatkozású dûlõnevek Vattán: Béresek földje, Népnevelési kert, Telek feli, Kertalja, Kenderföld, Telek, Pást, Pást rész, Rétfark, Csõsz árka, Nagy sarok,
Nagyárok, Rövidföldek stb.
Mûvelési formákat, gazdálkodást jelöl: a Kenderföld, a rétnevek, a Kertalja stb.
Külön csoportot alkotnak a határban a helyrajzi tájékozódást szolgáló dûlõnevek: Felsõ-, Középsõ-, Alsó cserje, Geszti völgyre járó, Felsõ-, Alsó csonkás,
Kastély-domb, Felvég, Alvég, Alsó-, Felsõ-geszti völgy, Csáti híd, Csáti útnál levõ Sándor, Halom, Posta út, Postahíd, Keresztesi út, Telekre járó, Kisvölgy stb.
Az állattenyésztésre jellemzõek: a Bornyú legelõ, Bitang földek.
A szõlõknek a közhasználatúvá vált „hegy” elnevezése összetett személynévi
dûlõnévként fordul elõ: Feketeusyr szõlõhegy, Vakarácsi szõlõhegy.
A határ változásaira emlékeztetnek: Telekpuszta, Telekre járó, Telek, Kemencék, Telek feli, Pusztatemplom.
A személynévi dûlõnevek a határ történetének egy-egy mozzanatára utalnak:
Pelbárt határa, Dombi rész, Dombi szántóföld, Sipos tábla stb.
A talaj viszonyait, a mûvelt terület jellemzõit tükrözik: Görbe föld, Vereshalom,
Poltzúranyak, Kispást, Völgyecske, Rétfark, Fekete rét, Lapis rétföldek stb.
A határ vízrajzi állapotára mutat: Békalyuk, Gát, Csincse-völgy, Fûzfáskút,
Kis Csincse völgye, Kis Csincsére járó.
Elõfordulnak a dûlõnevek sorában különleges helyi adottságok és vonatkozások: Sashalom, Kemencék (az elpusztult Alsóvattában lévõ hajdani házromok),
Kúnszállás, Testhalom stb.
A felsoroltakon kívül a dûlõneveket más módon is csoportosíthatnánk; tekintettel a falu társadalmi életére, a népi szokásokra, a helyi és országos eseményekre stb.

32. Eperjessy, 1966. 110-117.
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IV. Õsi kultúrák nyomai
Szendrei János 1886-ban Miskolc város történetével foglalkozó könyvében
barbárkori erõdítmények maradványairól ír Vattán. Az Ároktõnél kiinduló úgynevezett „Csörsz-árka” Vatta és Emõd között is elhaladt.1
Csíkvári Antal szerint is nagy település volt a falu helyén az õsrégi idõkben.
Erre enged következtetni a Testhalom nevû dombon talált sok csiszolt kõeszköz,
csontszerszám és agyagedény, amelyek múzeumba kerültek.2
A Testhalomról 1864-ben Pesty Frigyes helynévgyûjtésekor a helybeliek lejegyezték, hogy a török által elpusztított lakosokat ide temették. Majd a következõket írták le: „Nagy Gedeon uré, kinek birtokába létezik a Test halom, s ki
abbul 1846-ba igen szép és költséges szõlõ hegyet, illetõleg csak szõlõ dombot
alakított fájdalom, hogy 1849-be a munkák által elromboltatott, s azolta a birtok haszonbérlõk kezére kerülvén, az végképen elhanyagoltatott”.3
1900 körül a terület új birtokosa, báró Seckendorff Herman az egész halmot
felásatta, és az elõkerült leleteket (agyagszûrõk, lángborítók, kõ- és csonttárgyak,
tûzpad-maradványok, paticsok, cserepek), összesen 147 darabot, beküldte a miskolci múzeumba. Ezután Gálffy I. és Petró J. próbaásatást végeztek a halom helyén, miután a halmot már lehordták, elegyengették. Csak néhány cseréptöredék
volt az eredmény, de megállapították, hogy a halom váltakozó föld- és hamurétegekbõl állt. Ugyanekkor egy, a lelõhelyrõl származó XVI. századi kardról és Anjou-kori páncéling darabjáról is értesülünk, de ezek elõkerülési körülményeit nem ismerjük. Utóbb a területet védett régészeti területté
nyilvánították.4
A Testhalom Vatta község nyugati szélétõl délre 2,5 km távolságra van, a Csincse-patak jobb
partja feletti, alig kiemelkedõ széles fennsík szélén. Ma már csak a
középsõ kis domb maradványát
lehet felismerni, az egykor körülötte húzódó ároknak a felszínen
Vatta – Testhalom
szinte semmi nyoma sem maradt,
(Közli: Nováki–Sándorfi, 1992. 112. o.)
teljesen betöltötték. A domb átmérõjét ezért nem lehet meghatározni, de hasonló volt a többi, a hatvani kultúrába tartozó kis várhoz. Felsõ átmérõje 30-35 méter körüli lehetett. Délkeleti ol1.
2.
3.
4.

Szendrei, 1886. 312-313.
Csíkvári, 1939. 166.
Pesty, 1988. 366.
Nováki–Sándorfi, 1992. 24.
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dala a természetes domboldalban folytatódik, ahol a mesterséges árok megszakadt. Felszínén kevés õskori cserép található a szántásban. A fent ismertetett
eredmények alapján a hatvani kultúra telepe és kis vára volt itt.5
A hatvani kultúra a korai bronzkor (Kr. e. XX–XVIII. század) második nagy
fázisába tartozik, nagyszámú leletanyaggal. Megyénk egyik legjelentõsebb kulturális egysége volt a korai bronzkorban. Elterjedésével a Bodrog torkolatvidékétõl a Hernád középsõ folyásán át a Sajó, Rima, Ipoly felsõ folyásáig, a Garamig,
a Dunakönyökig, hosszában a Gödöllõi-dombság peremvidékéig, valamint a
Tápió és Zagyva folyókig számolhatunk. Déli határát a Körös torkolatvidékénél
húzhatjuk meg, míg keleti határára vonatkozóan ezideig nem tudunk pontos
adatokkal szolgálni.6
Viszonylag békés, a háborúktól mentesek a kora bronzkor évszázadai. Ennek
következményeként és a délkelet-európai hagyományokat követve a többrétegû
(tell) települési formát valósították meg. A hatvani típusú telleket már a legkorábbi idõktõl védelmi rendszerrel látták el, sánccal vagy árokkal, a földrajzi helyzettõl függõen. Településeik kiválasztásánál fõ szempont volt a biztonság, a külsõ támadásokkal és az esetleges belsõ viszálykodásokkal szembeni védelem. A
telepek általában kerek vagy ovális formájúak, házaik felmenõ falúak, földszintre támaszkodóak. Nagyméretû, tûzhellyel ellátott, nagycsaládi házaik, melyek
vázát cölöpök alkották, gyakran estek áldozatul a pusztító tûzvésznek. Az elpusztult, leégett házak helyére újakat emeltek, újra döngölték az agyagpadlót és fonták a sövényfalat. Ez történhetett a vattai Testhalom esetében is.7
Gazdálkodásukra a váltógazdálkodásos földmûvelés jellemzõ, mely az állandó egy helyben lakás eredményeként alakulhatott ki. Földjeiket általában csonteszközökkel mûvelték, melyek gyakori leletei a feltárásoknak. Leggyakrabban
használt nyersanyaguk a csont, a mindennapi élet használati tárgyainak alapanyaga. Árak, tûk, nyílhegyek, horgok, hálókötözõ tûk, vésõk stb. készülhettek
belõle. Hogy eszközkészletükben a csontnak jutott vezetõ szerep, azt a fémmûvesség ismereteinek hiányával, nyersanyag hiánnyal is magyarázhatjuk. Csekély
számú bronztárgyuk mindössze néhány eszközben (tõrök, varrótûk, balták) és
ékítményben (nyakperecek, spirálcsövek, ívelt csüngõk) testesült meg.
Viszonylag kisszámú kõeszközeik között jelentõs a kõbalták, csákányok, vésõk száma, de a feltárások során õrlõkövek, dörzs- és fenõkövek is napvilágra
kerültek.
Fazekasságukban a dísz- és házikerámia egyaránt gondosan kidolgozott, szépen megmunkált. Az utóbbiak jellegzetes, textilmintát utánzó és seprû díszítésével ellátott töredékei szinte minden lelõhelyen megtalálhatóak.
Temetkezési formájuk a hamvasztásos. Halottaikat szórthamvasan vagy urnába helyezve temették el, ez esetben az urnát egy tállal vagy fazékkal leborították. Sírjaik sírcsoportokat alkottak és egymástól nagy távolságra helyezkedtek
el. Talán ez a magyarázata annak – a kutatás esetlegességén túl –, hogy rendkívül kevés a hatvani kultúra eddig feltárt sírjainak száma.
5. uo.
6. S. Koós J., 1992. 6.
7. A hatvani kultúra népeire vonatkozó információinkat S. Koós J. tanulmányából vettük. S. Koós J., 1992. 5-31.
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Vattán kívül nem egy jelentõs kora bronzkori lelõhely ismert Borsod-AbaújZemplén megyében: Tiszalúc – Dankadomb, Tiszakeszi – Szódadomb, Ároktõ –
Dongóhalom, Alsóvadász – Várdomb, Emõd – Nagyhalom, Ludmilla-dûlõ, Mezõcsát – Laposhalom, Onga – Kishegy, Muhi – Lapos, Bükkaranyos – Földvár stb.8
Valószínû tehát, hogy a letelepedett õskori emberek a mai Vatta határát sem
kerülték el. Ha nagyobb tájegységben szemlélõdünk, akkor feltûnõ a különbözõ
régészeti kultúrák gazdag leletanyaga. Ez a tájegység településre alkalmas voltát
bizonyítja.
A kora bronzkori idõszakon kívül a faluból más régészeti korokból nem ismerünk elõkerült leleteket. A Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattárában a településre vonatkozóan mindössze egy határbejárás után készült térképszelvényt
õriznek.9

Régészeti bejárásról készült térkép
(HOM. RA. 188. d. 399. mappa.)

8. uo., ill. Nováki–Sándor, 1992.
9. HOM. RA. 188. d. 339. mappa.
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V. Birtoklástörténet
A birtoklás kezdeteitõl az 1544-es török támadásig
A település neve viszonylag késõn jelenik meg az oklevelekben. 1323. szeptember 23-án a váradi káptalan jelentette Károly Róbertnek, hogy Baratynarag
(Barátnyárád) földjének egy részét, amelyet Roland egykori nádor fiai: Deseu,
Roland és Leustach elfoglaltak, szeptember 21-én László mester kanonoktársuk
és Abram-i Mark fia, Miklós királyi ember bejárták és visszaadták a káptalannak.
A határjelek közt van feltüntetve Watha föld Narag folyóval, keresztesek földjével, Holthnarag folyóval, réttel, beerchhel, mezei földdel, Geley földdel, Olozeghaz földdel, Abraham-i Vörös Benedek fiainak: János és Péter mesternek a földjeivel együtt.1
1326-ban ugyancsak egy Barátnyáráddal kapcsolatos oklevél említi a települést Vatha névalakban.2
Az elsõ név szerint ismert birtokosai Vattának a Vattay család tagjai voltak.
1342-bõl Vattay István nevét ismerjük, mint a falu urát, aki az Aba nembeli
Szikszai Péter szerviense és ügyvédje volt.3
A család már korábban is szerepel oklevelekben. Wattay Miklós fiát, Lászlót
már 1303. szeptember 29-én említi egy oklevél, amely 1314. február 22-ei átiratban maradt ránk.4 Szendrei János szerint a Vatta személynév kedvelt volt a
Miskolc nemzetség tagjai közt. Ezt azzal a körülménnyel magyarázta, hogy Miskolc közelében fekszik Vatta község. Annyi kétségtelen tény, hogy ismerünk egy
a Miskolc nemzetségbõl származó Vata nevû püspököt, aki a mai tapolcai fürdõ
mellett állt apátság alapítója volt.5
1339-ben Wattay Sándor neve tûnik fel Egyházasnyék, illetve Nyéken zajló
birtokpereknél, mint nádori kiküldött.6
1367-ben Wattay Miklós fia, Péter szerepel királyi emberként oklevélben.7
1389. július 9-én Aranyos falu birtokbeiktatásánál Wattay Benedek volt királyi ember.8
Ugyancsak homo regius-ként szerepel a XIV. századi oklevelekben a család számos tagja. Wattay Jakab fia, Pál 1387-ben Lövõnél lévõ birtokbeiktatásánál,9
1389-ben Wattay Miklós fiai, Pál és Jakab a Borsod vármegyei Tytheus possessio
és az ottani halastó –,10 1397-ben Wattay Dénes bábai birtokbeiktatásnál tûnik fel.11
1. AOT. VII. 480., Györffy, 1963. 816.
2. Györffy, 1963. 816., Sugár, 1980. 6.
3. uo., ill. AOT. IV. 276.
4. AOT. III. 697.
5. Szendrei, 1886. 90-91.
6. AOT. XXIII. 557. és 689.
7. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1367. Vatta.
8. Sugár, 1980. 114.
9. uo. 288. és 289.
10. uo. 407.
11. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1397. Vatta.
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1389-bõl arról van tudomásunk, hogy Wattay Domonkos fia, János fia Tamás, valamint Nyéki Dávid fia Dávid családjuk közt fennforgott peres ügyekre
nézve kiegyeztek.12
1334. május 14-én vattai nemesek Abran (Ábrány) és Watha (Vatta) falvak között húzódó, sokáig vitás határ vonalára nézve kiegyeztek az egri káptalannal, annak nevében megjelenõ Mihály kanonokkal. Az oklevél a következõ vattai nemeseket említi meg: Wattay Myskouch fia Istvánt és Miklóst, Mihály testvéreit, továbbá Albeus fia Albertet és Tamást, végül pedig Péter fia Domonkost.13 Ezek a helyi
birtokosok elismerték az egri káptalan által korábban emelt határokat, és azt magukra és utódaikra nézve is tiszteletben tartandónak nyilvánították. A felek abban
is megállapodtak, hogy egyezségük örökös és visszavonhatatlan joghatállyal bír.
Az oklevélbõl pontosan ismerjük a nemesi birtokosok tulajdonát képezõ Vatta és az egri káptalan Ábrány faluja közötti határt, mely északon indult, s dél felé húzódott és a Vatta felé haladó nagy út mellett haladt el, majd pedig átszelte
az utat és a Feketeusyr nevû szõlõhegynek vette az irányt. A határ felhúzódott
az említett szõlõhegyre, ahol kelet felé hajlott el, és egy völgybe ért, ahol szántóföldek között futott, melyek közül a „felsõ”-k a vattai nemeseké, a „déli”-ek
pedig az egri káptalané voltak. Innen, a határ egy nagy árokhoz húzódott, s az
árkon át elért a Chynche-potaka (Csincse-patak) nevû folyóvízhez, melynek
partján ért véget az ábrányi és a vattai közös határ.
1395-ben a két Abram földjének leírása közben szó van a vattai nemesek birtokáról, mely a Lean faluba vivõ út után következett.14
A település középkori határairól még egy 1416. május 29-ei oklevélbõl van
némi ismeretünk, Garai Miklós nádor ítéletlevelében Theresbes-i László kanonok
és Pnytk-i Sebestyén mester, a királyi kúriából külön kiküldött nádori jegyzõ révén birtokokat osztott fel a Daróczi, Váraljai, Sályi családok között. Az említett
birtokok: Geszt, Ecser, Oszlár, Mezalja birtok, Bik, Leanbirtok, Feketehesyr,
Kelemenwlere, Gyurus, Peel, Dorogma, Sály, Pusztakács és Váralja. A nemesek
birtokolta Vatta mint Daróczi Lászlónak jutott erdõk szomszédos területe van az
oklevélben megnevezve. Vatta felé volt három földhányás, ahol Lean, Vatta és
Ábrány birtokok „összeszögellettek”. Ezeket a határjeleket az osztozkodó felek
Ábrányi László és Wattay Jakab hozzájárulásával megújították.15
A XIV. században a faluról még annyit tudunk, hogy bár a pápai tizedjegyzékekben a település nem szerepel, de a Szent Miklós tiszteletére szentelt egyháza már fennállott.16 1389 decemberébõl arról van információnk, hogy a vattai
és nyéki lakosok kiegyeztek egy tettlegességi ügyben, de hogy az mi volt, sajnos
nem tudjuk.17
A faluról a XV. században sem tudunk sokkal többet. Igazából csak a település birtokosairól szólnak – legtöbbször csak szûkszavúan – a források. A XV. szá12.
13.
14.
15.
16.
17.

uo. 1389.
Sugár, 1980. 7.
Lehoczky, 1997. 184.
ZSOT. V. 1931.
Soós, 1985. 43.
ZSOT. I. 1300.
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zad elsõ felében a település Mályival, Emõddel, Petrivel, Szederkénnyel és más
falvakkal a ládi pálosok birtokai közt szerepel.18
1408-ban bogácsi és szomolyai birtokbeiktatásnál királyi emberként tûnik fel
Wattay Dénes és Peres Benedek.19 1409-ben Wattay Dénes ismét homo
reguisként van megemlítve.20

Watthay Dénes királyi ember 1409-ben
(MOL. Dl. 9537.)

A kiterjedt Wattay család más tagjai is számos birtokbeiktatásnál tûnnek fel,
mint homo regiusok vagy esküdtek. Wattay Tamás, Fábián fia 1412 és 1416
között négyszer szerepel ily módon az oklevelekben.21 1427-ben Kapi János
geleji birtokbeiktatásakor õ mond ellent az adományozásnak.22
1417-ben és 1421-ben Felsõszomolyán Wattay Jakab szerepel királyi küldöttként.23 Az õ fia volt János, aki 1438-ban a néhai Bogácsi Nagy Pál leányaira vonatkozó iratban tûnik fel.24
Maga a Wattay család õsrégi magyar família, mely magát az I. András király
korában élt és a pogány hitért buzgólkodó Vatától származtatta.25 A Felsõ-Vattai
elõnevet a család csak a XVI. században vette fel.26
Leszármazási táblájukat sajnos nem tudjuk megrajzolni. A rokoni kapcsolataikat nem lehet levezetni. Egy 1416 október 20-ai, Leányfalvával kapcsolatos
oklevélben van a família leszármazására és kiterjedésére nézve teljesebb információnk. Ebbõl annyit tudunk, hogy Vattán élt Wattay Dénes, Wattay László fia
Balázs, Wattay Tamás, Wattay György fia István, Wattay András fia Miklós és
fia Bereck, illetve Peres Péter és Wattay István fia Petris Benedek.27 Ez alapján
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Csíkvári, 1939. 26.
Sugár, 1980. 193.
MOL. Dl. 9537.
ZSOT. III. 2901. 1412. nov. 8., ZSOT. IV. 290. 1413. márc. 13., ZSOT. V. 1075. 1415. szept. 21., ZSOT.
V. 1410. 1416. jan. 8.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1427. Gelej.
MOL. Dl. 10639., ill. Sugár, 1980. 398.
MOL. Dl. 31486.
Nagy I., 1865. 88.
uo.
ZSOT. V. 2373.
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a faluban a XV. század elején úgy tûnik, legalább öt-hat Wattay család élt. 1416ból még egy – az elõbb nem említett – Wattayt ismerünk, Antal személyében.28
Valószínû, hogy a família még ennél is kiterjedtebb volt.
Az említett személyek és leszármazottaik késõbb is gyakran fordulnak elõ az
oklevelekben. 1424-ben Wattay András fia, György volt királyi ember a Daróczi
és a Sály családok közötti perben.29 1435-ben Wattay István volt tanú Igricibeli
nemesek panaszos ügyében a vattai Petres Anthonio-val együtt.30 1439-ben
Bogáccsal kapcsolatos birtokbeiktatásnál királyi ember volt Wattay Miklós, Kilián, László, egy másik alkalommal Wattay Balázs és Péter.31 1445-ben Oszlár
ügyében ismét homo regiusként tûnik fel Wattay Kilián, Péter, Pál, Antal és
Márton.32 Kilián Pethres Péterrel egy 1446-os oklevélben is szerepel.33 1447ben Babona és Monthay ügyében Wattay Illés neve tûnik fel.34
Királyi kiküldött vagy esküdt volt a Wattay családból Péter 1449-ben Palkonyán,35 Dénes és Sebestyén 1455-ben Egyházasábrányon, Antal
Alsóábrányon36, 1456-ban Bálint fia Miklós Korhiban, 1457-ben Sebestyén
Szalontán37, Balázs és Péter 1458-ban Alsóábrányon38, 1462-ben ugyanott Péter39, 1464-ben Pál fia Miklós és Márton40, 1468-ban Dénes41, 1474-ben Babonánál Márton42, 1498-ban Alsó- és Egyházasábrányon György és Márton43.
Vattai birtokosnak vagy szomszédos településsel kapcsolatos birtokbeiktatásnál jelenlévõ birtokszomszédnak van feltüntetve a famíliából 1458-ban Wattay
Péter44, 1463-ban Wattay Pál fia Miklós45, 1477-ben Wattay György46, 1484ben Wattay Gergely és András47. Wattay Jánosnak II. Ulászló király 1492-ben
bizonyos vattai réteket és szántóföldeket adományozott.48
A családból származott az a Wattay János, aki utóbb egri kanonok lett, akinek halála után testvérét, Wattay Gergelyt végrendelete miatt 1459-ben a Szent
Szék elé idéztette Körtvélyesi András újvári fõesperes és püspöki vicarius kérésére András egri kanonok.49
Ugyancsak a família tagja volt az a Wattay Ferenc, aki a XV. században a Dunántúlra szakadt, és Kanizsai László szolgálatába állván, Kapu, Léka, Strisnyák
28. ZSOT. V. 2236. A Wattay család tagját, Tamást, annak Erzsébet lányát egy 1428-as oklevél is megemlíti.
MOL. Dl. 12027.
29. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1424. Darócz.
30. MOL. Dl. 12638.
31. Sugár, 1980. 200., 203., 204., ill. Csánki, 1890.
32. Sugár, 1980. 293.
33. uo. 411.
34. uo. 147.
35. uo. 331.
36. uo. 27. és 29.
37. MOL. Dl. 15072., ill. 15098.
38. Sugár, 1980. 38.
39. uo. 49.
40. MOL. Dl. 16042.
41. Sugár, 1980. 74.
42. uo. 156.
43. uo. 93.
44. uo. 40.
45. uo. 64.
46. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1477. Oszlár.
47. uo. 1484. Vatta.
48. uo. 1492. Vatta.
49. MOL. Dl. 15424.
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és Velike várak kapitánya lett. 1503-ban vette nõül Nagy-Vágon Vághy György
fiának Miklósnak leányát, Zsuzsannát, Mesteri Bernátnak gyermekes özvegyét.
Ferenc 1529 táján halt meg, négy gyermeket hagyva maga után: Zsófiát, Klárát, Hedviget és Lõrincet. Ez utóbbi 1520-ban született, 1553-ban vette nõül
Csáby István egri várkapitány leányát, Klárát. Öt gyermeket hagyott maga után,
akiknek leszármazottai Pest, Nógrád és Szabolcs megyébe kerültek.50
A Wattay család kezdetben egyedül birtokolta a falut. Az idõ elõrehaladtával
azonban öröklés, házasság, megszakadás vagy vétel útján a vérrokonok és idegenek között egyre többen jutottak Vattán birtokrészekhez. A falunak a XV. században a Wattay családon kívül már más birtokosai is voltak.
1431-bõl Pethres Miklós szolgabíró, 1449-bõl Pethres Dénes és István neve
szerepel oklevélben vattai birtokosként.51 A Pethres családot ettõl kezdve a XV.
században mindvégig a falu birtokosai közt tudjuk.
1436-ban Rozgonyi Péter és István emõdi beiktatásakor Vattáról királyi emberként jelen volt Wattay László és Kilián, ugyanakkor nem jelent meg Petõ
Barnabás fiaival, Antallal, Jánossal és Péterrel, Nagy Benedek és Dávid.52
A vattai Nagy (Magnus) család Antal tagja 1449-ben, Gergely 1452-ben volt
jelen egy palkonyai birtokbeiktatáskor, illetve János 1450-es oklevélben szerepel.53

Dorogmai birtokbeiktatásnál királyi emberek Vattáról Pelbárt Péter,
Petres Miklós és Vad István 1458-ban
(MOL. Dl. 30199.)

50.
51.
52.
53.

Nagy I., 1865. 88-90.
Sugár, 1980. 327. és 18., 431., 53., 64., ill. MOL. Dl. 30199 (1458), ill. Borovszky, 1989. 68-69.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1436. Emõd.
Sugár, 1980. 331. és 338., ill. MOL. Dl. 14420.
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Az említett Petõ, Nagy és Pethres családokon kívül vattai birtokos volt 1455ben Bihari János54, Szennyes Antal özvegye Zsuzsanna, és két fia, Máté és Balázs 1461-ben55. A Battha család (Battha Balázs) 1458-tól56, a Vad família (Vad
István) 1458–59-tõl szerepel a település birtokosai között.57
Battha Balázsról 1462-bõl58, 1463-ból59, 1472-bõl60 van még adatunk. Vad István ugyancsak többször szerepel az oklevelekben, így 1463-ban és 1495-ben.61
1466-ból arról tudunk, hogy a Vattán lakó Réthy Kelemen fiai: Pál, László
és György – Monyorosi János hozzájárulásával – megölték az Egerbe tartó
Beken Tamást és a nála lévõ javakat elvették. Palóczi László országbíró kivizsgálta az ügyet, de Beken Tamás özvegyének, Margitnak és fiainak vádját nem
találta bizonyítottnak.62
1467-bõl egy daróczi birtokperrel kapcsolatban számos vattai birtokos van
megnevezve, mint környékbeli földesúr vagy királyi ember: Pethres Miklós, Deák András, Wattay Pelbárt, Vad István, Bihari Mihály és János, Nagy Gergely,
Pethres Péter, Lehés Benedek, Koncz János deák, Wattay András deák, Kinizsi
György, Wattay Mátyás és Vraczka Benedek.63 A korábban említett famíliákhoz
képest új névként szerepel a falu birtokosai közt a Lehés, a Koncz, a Kinizsi, a
Vraczka, a Deák és a Bihari név.
Koncz Mihály felesége Szennyes Ilona volt, aki a már említett Szennyes Antalnak volt a lánya. Ilona halála után (1482-ben) a vattai Szennyes birtokok egy
része a Koncz famíliáé lett.64
1489-re ezen új birtokos famíliák közül már csak a Szennyes család nevét találjuk a falu birtokosai közt. 1489-bõl Forró Barnabás, Korhi György, Korom
Péter, Pethres Márton, Pethres Miklós és Szennyes Máté nevét ismerjük.65 Az
1480–90-es években mint birtokos szerepel Vattán Pethres Márton (1480,
1482, 1483, 1486, 1495)66, Pethres György (1486, 1488)67, Wattay Gergely
és Márton (1484)68, Battha Márton (1484)69, Pethres Dénes, lánya Katalin,
Pethres Miklós (1484)70, Négyesi János (1487)71, Wattay János (1492)72, Nagy
Márton (1495)73 és Vad István (1495)74.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

uo. 30.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1461. Vatta.
Sugár, 1980. 40.
uo. 42., ill. MOL. Dl. 30199.
Sugár, 1980. 53.
uo. 64.
uo. 153.
uo. 64. és 43.
MOL. Dl. 016450.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1467. Darócz.
uo. 1482. Vatta.
uo. 1489. Vatta., ill. MOL. Dl. 067463.
Sugár, 1980. 362., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1480., 1482., 1483., 1486., 1495. Vatta.
uo. 1486. Vatta és Szirma.
uo. 1484. Vatta.
uo. 1484. Vatta.
uo.
uo. 1487. Vatta.
uo. 1492. Vatta.
uo. 1495. Vatta.
Sugár, 1980. 43.
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A falu XV. századi birtokosai közül a korábban nem említett Szendi családról tudunk még. Szendi Tamásné 1440-ben vétel címén õt illetõ vattai részének
a felét a Krisztus szent testérõl nevezett diósgyõri zárdának, másik felét pedig a
miskolci Szent István egyháznak adományozta.75 1484-ben vattai Pethres Márton megyebeli szolgabíró elõtt Korhi László és leánya, Ilona, akinek édesanyja
Vattai Pethres Dénes leánya, Katalin volt, fia, illetve édestestvére, Albert nevében is elzálogosította nagyatyja, Pethres Dénesnek „literatus” András háza mellett fekvõ saját nemesi sessióját teljes birtokrészekkel együtt Vattai Pethres Miklós és György nemeseknek.76

Vatai birtokadományozásról szóló irat 1440-bõl
(MOL. Dl. 13557.)

Ugyanebbõl az évbõl arról tudunk még, hogy Négyesi János csaknem 11 évvel ezelõtt Pethres Dénes leányának, Anko asszonynak, Wattay Lukács feleségének Vattán lévõ házára rátört, ahonnan Anko asszonyt kiûzte, házát leromboltatta.77
1500-ban maghalt a falu egyik – korábbról ismert – birtokosa, Forró Barnabás. Az utána maradt jószágokat két egyenlõ részre osztották testvére, Demeter
és özvegye, Dorottya asszony között. Demeter azonban nem engedte át az öz75. MOL. Dl. 13557.
76. uo. 067458.
77. uo. 067459.
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vegyet és leányát megilletõ részt, mire azok II. Ulászló királyhoz fordultak, aki
az ügyet az országbíró elé utalta. Gereb Péter országbíró a mondott javakat három egyenlõ részre osztotta. Az egyik részt Waya-i Lászlónak, az egri vár provizorának adta azon a címen, hogy ezzel lett enyhítve a Forró Barnabás által az
egri egyháznak okozott kár. A második rész Dorottya asszonyt, a harmadik pedig a vér szerinti testvért, Forró Demetert illette.78
1501-ben néhai Wattay János Lénárt leánya elismerte, hogy testvérei, Vámos és Egyed minden birtokból kiadták neki a jegy- és nászajándékát.79
1503-ban a falu birtokosai közt Koncz Barnabást, Koncz Albertet80, 1504ben Alsóvattán Sysari Demetert, Négyesi Jánost, Felsõvattán András Lászlót81,
1505–1506-ban Szennyes Ambrust82, 1507-ben Korhi László özvegyét Kathkó
asszonyt, Szennyes Ambrust83, 1508-ban Battha Gergelyt, Köröm Györgyöt és
Pethres Mátét találjuk.84
1507. április 16-án néhai Sysari Demeter hátrahagyott özvegye a következõ örökvallást tette. Mivel Sysari Demeter fiai, György és János, valamint vattai
Pethres Péter és Márton biztosította õt, hogy nyugodtan birtokolhatja mindazon
ingó és ingatlan jószágokat, amelyek részint elhalt férje jegyajándékaként kerültek birtokába – ilyen ingatlanok voltak Alsóvattán és Lövõn –, részint pedig a
mondott férje végrendelete értelmében szállottak reá, ezért õ is megnyugtatja a
nevezetteket, hogy megelégszik ezekkel az ingó és ingatlan javakkal, s többre
nem fog igényt formálni.85
1508-ban Pethres Márton megölte a Felsõvattán birtokos Bogdan Balázst,
ezért vérdíjat fizetett Bogdan Balázs özvegyének – aki késõbb Horváth Pál felesége lett –, valamint Annának, vattai Antal Máté feleségének és Ilonának, bükki Bertalan János házastársának, akik mindketten néhai felsõvattai Bogdán Péter leányai voltak. A mondottak a vérdíjjal teljesen megelégedtek. A Pethres család másik tagja Máté, ugyanebben az évben, mint birtokszomszéd szerepel egy
peres ügyben.86
1509-ben a falu plébánosa, György zálogbirtokába került Alsóvattán egy nemesi kúria 15 forintért.87
Ugyanebbõl az évbõl Szennyes Ambrust88, 1510-bõl Koncz Albertet és feleségét, Pozsonyi Ilonát, gyermekeiket Katalint és Antalt, valamint Juliannát és
Erzsébetet találjuk a falu birtokosai közt.89
1511-ben Pelbárt László és Bertalan adta el a Vattán lévõ birtokrészeit
Bernátfalvi Bernáth Lászlónak és feleségének, Katának. 1516-ban itteni kúriáját Gálszécsi Vince adta el 20 forintért Gálszécsi Györgynek.90
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Tóth P., 1990. 118-122.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1501. Vatta.
uo. 1503.
Sugár, 1980. 102.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1506. Vatta., ill. Tóth P., 1990. 134.
uo. 1507.
Sugár, 1980. 107., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1508. Vatta.
Tóth P., 1990. 137.
uo. 142., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1508. Vatta.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1509. Alsóvatta.
uo. 1504. Szalonta.
Tóth P., 1990. 148., ill. Sugár, 1980. 379.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1511., 1516. Vatta.
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1513. szeptember 10-én a vattai Chomorkan család (Chomorkan István fiai: Boldizsár, Gáspár, Miklós, Albert, Boldizsár fiai: Miklós és Albert, valamint
lánya Margit, Gáspár fia: Tamás és lánya Borbála) Alsóvattán a Vatta völgye nevû völgyben, a Kerezthesywth-nak nevezett út mellett fekvõ Nagy rét nevezetû
rétjüket, valamint ugyanott egy másik rétjüket, amely Battha Gergely rétjei között feküdt, az összes haszonvételeikkel és tartozékokkal együtt 50 tiszta arany
forintért eladták néhai Pethres György fiának, Péternek, valamint Sysari Demeter fiainak, Györgynek és Jánosnak örök jogon és visszavonhatatlanul. Kijelentették továbbá, hogy e rétek tekintetében semmi jogot nem tartanak fenn a maguk számára, s hogy a vásárlókat megvédelmezik mindenkivel szemben, aki háborgatni akarná õket azok békességes birtokában.91
1544-ig a falu birtokosai között még Gellen György (1515), Lökös Pál
(1517), Wattay László szolgabíró, Pelbárt Bertalan, Szennyes Ambrus
(1515–1523), Lökös Barnabás, Szennyes Illés és Konovics Miklós (1544) nevét
leltük fel.92
A településen mint láttuk, a XVI. század közepéig több nemesi família osztozott, akik közül az 1544-es török támadás bekövetkezésekor a Wattay, a
Pelbárt, a Szennyes, a Lökös, a Battha, a Sysári, a Négyesi, a Forró, a Korhi,
a Gálszécsi, a Bogdan, a Koncz és az Antal családok birtokoltak kisebb-nagyobb
javakat Alsó- és Felsõvattán.

A török hódoltság kora
A török hódoltság Borsod megyére 1544-ben, Mehmed budai pasa hadjáratával köszöntött be. Mehmed pasa 1544 tavaszán nyolcezres seregével Hatvan
irányából tört a megyére és Heves megye középsõ részét, valamint a borsodi
Bükkalját végigpusztítva egészen Miskolcig hatolt, majd onnan visszafordult. A
török seregek mintegy 45 faluból közel négyezer magyar foglyot és számtalan
állatot hajtottak el. Nyomukban mindenütt felégetett és kifosztott falvak – ilyen
volt Vatta is – maradtak. A török sereg megjelenésekor Hatvan õrsége felgyújtotta a várost és a várat, s Egerbe menekült. A megfélemlítés légkörében
Mehmed pasa a birtokába került hatvani várban azonnal egy új szandzsák székhelyének kiépítését kezdte el. Az elsõ Borsod megyei falu, amelyrõl biztosan
tudjuk, hogy már 1544-ben behódolt, Cserépfalu volt.93
Az 1546. évi pozsonyi országgyûlés 40. törvénycikke Mehmed budai pasa
fenyegetõ, hódoltató levelei miatt Heves és Borsod megye részére is segítséget
helyezett kilátásba. A segítség a török adóztatás területi kiterjesztése ellen kellett, mivel a be nem hódolt falvakat erre a törökök katonai erõszakkal kényszerítették. Eger várának további megerõsítése ekkor merült fel, szemben a hatvani
török erõddel. Az egri várakhoz tartozó falvak adójövedelmeire fõlegények, tiszt91. Tóth P., 1992. 151.
92. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1515., 1517., 1523., 1544. Vatta., ill. MOL. Dl. 23799., ill.
Sugár, 1980. 393.
93. Vass, 1981. 49.
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viselõk (officiális) kerültek kinevezésre, akik meghatározott terület bizonyos adójövedelmeit meghatározott számú katona tartására fordították. Ilyen módon már
a török terjeszkedés elején a megye adófizetõ lakossága egyszerre a hatvani törökök és az egri magyar végvár kölcsönös ellátmányi területét szolgálta.
A hatvani törökök 1544 tavaszától 1548-ig Heves és Borsod megye területén
mintegy 130 helységet kényszerítettek rendszeres adózásra, és Borsod megyében
hét helység hódoltsággá lett. 1544 augusztusában Mehmed budai pasa 8000 fõs
serege Miskolcot és a megye 45 települését, köztük Vattát gyújtotta fel.94
Az igazhitûek környékbeli megjelenése a megye legsûrûbb lakossági övezetét –
Bükkalja az Eger-völgyétõl, Mezõkövesd, Miskolc városokon át Szikszóig – visszavetette a fejlõdésben, ami kihatott Vattára is. A pusztulást lassan heverte ki a település. Az 1546-os portális összeírás bizonytalan utalása szerint a falu az egri vár
(kincstár) birtokában volt, ezért részletes adatokat a conscriptió nem közölt.95
1548-ban a Mohy járás településeként Vattán a dézsmajegyzék (bor) mindössze
öt családot (Varga, Szabó, Kovács, Kasmír és Iván) és három vidéki, tehát más településen élõ, de itteni szõlõt mûvelõ lakost (Zeges, Sály, Heredi) említ meg.96
1549-ben a dézsmalajstromokban már népesebb településrõl tudunk, de a
település ekkor is gyéren lakott. Vatta Alsó- és Felsõ-Vatta alakban jelenik meg
15 gazdasággal; ebbõl 6 volt földnélküli zsellér, 3 zsellér, 5 féltelkes és egy gazdag paraszt.97
A falu ennél valamivel népesebb volt, mert a dézsmajegyzékek nem ölelték
fel a nem paraszti népességet. Vattán több nemes família is élt; az 1540-es évek
végén 6-11 egytelkes nemes családról tudunk.98
A hatvani szandzsákban Eger vára magányos sziklaként ékelõdött be, s körös-körül már a szomszédos falvakban is török birtoklás volt. A sikertelen 1552.
évi török ostromlás után Heves és Borsod megye a korábbi kettõs adózású terület állapotában maradt. Az ezzel kapcsolatos 1553-as török-magyar megállapodás egészen 1596-ig fennállt.99
A kisebb csatározások között kiemelkedõ jelentõségû volt az 1553-1559 között folyó nógrádi várháború, amelynek során Hamza szécsényi szandzsák bég
1554. szeptember 4-én bevette Fülek várát. Fülekkel együtt néhány hónap leforgása alatt Gömör, Torna és Borsod megyék területén mintegy újabb 400 falu hódolt meg. Elsõ szandzsák bégjének kinevezésétõl 1555. január 30-ra keltezhetjük a füleki szandzsák megalakulását, amely a fenti, újonnan meghódolt
400 falut – köztük Vattát – foglalta magában.100
1564-ben meghalt Ferdinánd király, s a megszakadt béke következménye a
török és a törökbarát erdélyi csapatok Borsod megyei megjelenése volt. A török, az erdélyi és a császári csapatok 1565. évi borsodi hadmûveleteinek következménye a török területi terjeszkedés elõrenyomulása lett. 1567 körül már Aj94. uo. 51., ill. Borovszky, 1909. 84-85.
95. B.-A.-Z. M. Lt. 1548. dézsmajegyzék. Tóth Péter feldolgozása.
96. N. Kiss, 1960.
97. B.-A.-Z. M. Lt. XXX.-7. Borsod vm. dézsmajegyzék. 358. d. Mohy districtus falvai közt, ill. N. Kiss, 1960. 48.
98. Maksay, 1990. I. k. 256.
99. Vass, 1981. 53.
100. uo.
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nácskõ, Dédes és Putnok palánk várában is török helyõrség szolgált. Az 1568.
február 17-én megkötött drinápolyi béke ezt a helyzetet rögzítette.
Vatta az ónodi náhije falvai közé tartozott. A náhije területileg Bõcs – Sajólád
– Sajópetri – Hejõkeresztúr – Emõd – Mezõnyárád – Mezõnagymihály – Borsodivánka – Poroszló vonal mentén hosszasan húzódott a Tiszáig, majd a Tisza és a
Sajó folyó mellett visszafelé Bõcsig. A náhije falvai többségükben lakatlanok, határukat a lakott települések külsõ mûveléssel használták, s így adóztak utánuk.101
A környék falvaival ellentétben a vattaiak töröknek fizetett adójának nagyságáról
nem tudunk semmit.102 Legtöbbször a falu – például 1576-ban – nem is szerepel
az összeírásokban. 1577 és 1580 között egyedül Thót Nicoleus neve van feltûntetve vattai, dézsmaköteles lakóként a jegyzékekben.103 Ez azonban nem jelenti a
falu néptelenné, pusztává válását. 1583-ban például Harsányban összesen 36
vattai lakos birtokolt szõlõt.104 1594-ben Emõddel kapcsolatos összeírásban találkozunk hat extraneus vattai szõlõmûvelõvel, zsellérrel és jobbággyal.105
Az újra és újra bekövetkezõ török támadások ékes bizonyítéka, hogy 1543ban a vármegye a szomszédos településekhez hasonlóan a vattaiakat is kötelezte, hogy a vattai út mentén lévõ erdõk fáit 15 napon belül vágják ki – 12 forint
büntetés terhe alatt –, mivel azok rejtekhelyül szolgálhatnak a keresztények legyilkolására és fogságba hurcolására induló töröknek. Kilátásba helyezték, hogyha a lakosok a rendelkezéseknek nem tesznek eleget, a büntetéspénz kifizetésén túl az erdõ iránti jogaikat is elvesztik: „a szomszédoknak és határosoknak
szabadságukban fog állni a fákat kivágni és felhasználni”.106 A török mellett a
várakban rosszul fizetett magyar katonaság csoportokba verõdve szintén fosztogatta a szegény népet.
A korábbi évtizedekhez képest változások történtek a birtokviszonyokban is.
1549-ben a Daróczról származó Tibold család is feltûnik Vatta birtokosai közt.
Tibold Zsigmond fia, István gyámjává ekkor nevezték ki Balassa Zsigmond borsodi fõispánt, mivel István anyja, Kenderesi Zsófia és annak második férje,
Kunovics Miklós eltékozolták Tibold István örökölt javait, köztük vattai birtokrészeket.107
Az õsi Tibold javakat 1586-ban Tibold Gáspár osztotta meg, midõn testvérének, Zsófiának, Sempsey László nejének részét kiadta. Ezek a birtokok utóbb számos birtokos kezébe kerültek. A XVIII. század elsõ harmadában a nagyhatalmú borsodi alispán, Borsy Mihály szerezte vissza egy nagyszabású perben a 25 településbõl álló tibold-daróczi uradalom pusztáit, falvait, részbirtokait, köztük Vattát.108
1558-ban a Bernátfalvi Bernáth családnál, majd Feyer Tamásnál bekövetkezett
magszakadás miatt vattai birtokrészek a koronára szállottak, amit Nádasdi Tamás
nádor Csákány Jánosnak és Ferencnek adományozott. Az egri káptalan által vég101. uo. 59.
102. Takács – Kovács, 1998. 230-231.
103. N. Kiss, 1960., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod vm. dézsmajegyzékei mikrofilmen 361., 363. és
364. doboz. Mohy járás falvai közt.
104. Takács – Kovács, 1998. 90-91., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XII. 739. 28.
105. B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod vm. dézsmajegyzékei mikrofilmen 368. d. 1594. Emõd.
106. Tóth P. – Barsi J., 1989. 18.
107. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1549. Darócz.
108. Szendrei, 1886. 130-132.
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rehajtott birtokbeiktatásnál királyi emberként jelen volt Keresztes Péter, Wattay Péter, Tibold Ambrus és Tibold István, birtokszomszédként Alsóvattáról Pethres
György, Pelbárt János, Fekete Benedek, Csomarkányi Albert, Deák Mihály, Horváth András, Keresztes Ambrus, Felsõvattáról Pethres Ferenc, Székely Benedek és
Szennyes Ferenc, Ábrányból Pethres György és Geszti Péter jobbágy.109
1562-ben Sysári János fiainak, Gáspárnak és Demeternek magtalan halálával háramlott vattai és lövõi birtokrészeket a nádor Szentgyörgyi Gábornak és
Kókai Gáspárnak adta. Az adományozás azonban semmissé lett, mivel annak
többen is ellent mondtak, többek között Alsóvattáról Keresztes Ambrus, Folthy
Mátyás, Felsõvattáról Lökös Gáspár, Pethres László és Tamás, Négyesi György
és Tamás.110
A peres eljárás 1568-ban ért véget, amikor Szentgyörgyi Gábor és néhai
Kókai Gáspár fia, György megegyeztek Pethres Tamással és fiával, Mihállyal,
hogy az adományozást semmisnek tekintik és a további pertõl elállnak.111
Ugyanebben az évben – 1568-ban – új adomány címén Miksa király Hoczmán Istvánnak és Mihálynak juttatott bizonyos nemesi kúriákat Alsóvattán,
Szalontán, Nagy- és Kislövõn.112
Valamivel korábban, 1562-ben Nagy Mihály Gergely és András János, valamint ennek gyermekei 102 forintos örök áron megvettek Alsó- és Felsõvattán
egy nemesi kúriát egész fundusával Nagy Balázstól és Tibold Lucától.113
1574. június 14-én Radáczius István egri püspök és királyi helytartó Vámos
Margitnak, azaz Harsányi Kis Mihálynénak adott új adománylevelet bizonyos alsóvattai egész- és egy másik elpusztult kúriára, mivel korábbi birtoklevelei elvesztek.114
Ernõ fõherceg, királyi helytartó 1577-ben Tibold István fiainak, Zsigmondnak és Gáspárnak, valamint lányának, Zsófiának új adomány címén azt a nemesi kúriát adományozta, melynek régi idõk óta békés birtokában voltak.115
Zsigmond és Gáspár anyjukkal, özvegy Tibold Istvánné, született Csery Fruzsinával ugyanebben az évben királyi adományul megkapták az 1577-ben meghalt özvegy Horváth Györgyné, született Tibold Luca alsóvattai javait. A birtokbeiktatásnál jelen volt szomszédok: Korhy László szolgabíró, Pethres Mihály,
Bogácsi Albert, Szászfai Balázs, Koncz Demeter, Macsy Albert Vattáról, Pethres
György, Vértes Miklós Felsõábrányból, Füzi Mihály és Csehi Bálint Szomolyáról. Az iktatásnak, arra hivatkozva, hogy Tibold Luca végrendeletében a birtokrészeket ráhagyta, Vattai Battha Bálint ellent mondott. Báthory Miklós országbíró erre utasította a vármegyét, hogy a végrendeletet tekintse meg, s ha
abban valóban benne van az, amit Battha állított, akkor az összes elfoglalt birtokrészt adja át neki. Erre nem került sor, ugyanis Battha Bálint 1578 és 79-ben
ismételten megintette a Daróczi – Tibold családot a Szent Miklós egyházánál Alsóvattán õt megilletõ javak élése miatt.116
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1558. Vatta.
uo. 1562. Vatta.
uo. 1568. Vatta.
uo. 1568. Alsóvatta.
uo. 1562. Alsóvatta.
uo. 1574. Alsóvatta.
uo. 1577. Alsóvatta.
uo. 1577–79. Alsóvatta.
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A falu birtokosai közt találjuk eben az idõben az említetteken kívül Battha Bálintot, Persy Jánost (1574)117, Szentmarjai Imrét, Wattay Pétert (1576)118,
Battha Istvánt és fiait, Gergelyt, Jánost és Andrást, Szécsi Miklóst (1579)119,
Pelbárt Benedekné, született Palini Katalint, Machy Benedeket, Négyesi Anasztáziát, Négyesi Pétert (1578)120, Bárnyai Benedeket és leányát, Juditot (1582)121,
Varga Györgyöt (1585)122, Somodi Jeremiást (1588)123, özvegy Pethres Mihályné született Szabó Dorottyát, özvegy Pethres Tamásnét, Pethres Tamást, Pethres Istvánt, Miklóst és Györgyöt (1589)124, Battha Bálintot, Pelbárt Tamást, Fodor Pált, Lökös Györgyöt és Wattay Demetert (1591)125.
Ezek közül egyedül a Battha javak elhelyezkedésérõl van bõvebb információnk.
1567 után Battha András halálát követõen a két fiú, Bálint és János megosztozott a vattai javakon. A felosztott javak a következõk voltak: egy faház a Csincse
felett, négy hold föld a Csincse gátja mellett, egy hold e felett, két hold a Szilfán
felõl a Bérc elõtt, három hold a Szilfán alul, két hold azon kívül a két Gelej út között a Székre elõtt, Aluljáró földek a Zeck mentiben, két hold ennek a végében,
két hold a geleji út elõtt, Rövidföldek, két hold a Nagy árok elõtt a rétek mellett,
három hold azon Szerben, két hold másutt azon Szerben, két hold ismét a Székterület iránt, két hold a Nagy árok mellett, négy hold annak végében, három hold
a Nagyvölgyben a Nagyárok elõtt, egy hold annak a végében, két hold a Csáti út
alatt középen, négy hold a Gerenda gáton, két hold a Csáti út felett a Nagyrét
elõtt, másfél hold azon Szerben az Haraszt székiben, két hold azon Szerben is,
két hold ismét az erdõben a Papi út elõtt, Szilfán felül egy nyilas rét, a Szilfásnál
is egy nyilas, alatta egy nyilas Pethres Mihályné mellett, a Nagyvölgyben lévõ Kaszáló rét fele, nyolc rét a két Geleji út között, huszonöt hold a Székre járóban és
a Geleji utak között, a Csáti útnál tizenkét hold szántó, a Székre járónál további
tizenöt hold, egy rét a Szilfán járón felül, a Nagy rétnél egy darab rét a Csincse
mellett, egy nyilas erdõ Hotzman Istvánné mellett a Geszti völgyön túl stb.126
A korábban említett nemesek a vattai javak felett gyakran vitáztak, pereskedtek egymással. Számtalan hatalmaskodásra, erõszakos foglalásra került sor korszakunkban. 1582-ben például Baksay Tamás protestált az ellen, hogy Baksay
Erzsébet, néhai Baksay Gergely felesége, Baksay Mátyásné és Kapoczky
Lászlóné született Baksay Krisztina felsõvattai javait élték.127
1591-ben Wattay Demeter tiltakozott az ellen, hogy Boldizsár Gáspár és János felsõvattai részbirtokokhoz tartozó szántóföldjeit és rétjeit használták.128
1592-ben Heredy Tamás és neje Vay Erzsébet, valamint Új András különböztek
össze Pelbárt Vincével alsóvattai javak élése miatt.129
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

uo. 1574. Vatta.
MOL. NRA. fasc. 870. nr. 38.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1579. Alsóvatta.
uo. 1580. Vatta és Alsóvatta.
uo. 1582. Alsóvatta.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVIII. I. 22/1585.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1588. Alsóvatta.
uo. 1589. Alsóvatta.
uo. 1590-91. Alsóvatta.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 79-81. fol.
uo. XV. Bor. kézi. c. 1582. Felsõvatta.
uo. 1591. Felsõvatta.
uo. 1592. Alsóvatta.
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1591-ben Dobszai Anna, Wattay Péter özvegye idézte bíróság elé Pelbárt
Tamást és Pelbárt Erzsébetet, özvegy Szemere Györgynét, mert azok egy évvel
korábban erõszakkal elfoglalták a csecsemõ Wattay Pál Felsõvattán lévõ birtokrészeit, haszonvételeit, szõlõit és elhajtották jószágait.130 Ez utóbbi nézeteltérés
Wattay Péter halála után robbant ki az örökösök és a rokonság között.131 1590ben Zolat Mátyás kaszáltatta le erõszakkal Pelbárt Mihály Fekete nevû rétjét.132
1593-ban Lökös Gáspár Jánosi Péterrel és a Balogh családdal133, Hoczman
István Battha Bálinttal134, Kóródi Barbara és Pelbárt Pál Pelbárt Mihállyal135, Új
Andrea Pelbárt Vincével136, 1596-ban Dorgszlay Miklós és Bekõ György Rakacai
Gáborral, Koncz Mihály Négyesi Péterrel, Hegely György Wattay Barbarával vitáztak vattai javak élése, elhajtott marhák, lekaszált rétek, kivágott fák felett.137
A birtokviszonyok tisztán látását nehezíti a nemesi földek gyakori zálogba
adási szokása. A zálogösszeg visszafizetéséig – amely gyakran soha nem következett be – a birtok és az ahhoz kapcsolódó minden kedvezmény, szolgáltatás a
zálogbirtokos kezébe ment át. A zálogleveleket örökölték, s tovább is adhatták.
Évtizedek alatt ez sokszor kibogozhatatlan, kusza, sokszor teljesen új birtokviszonyokat eredményezett, számtalan peres eljárást vonva maga után. A korabeli
Magyarországon a kölcsönzött pénz biztosítékaként nyújtandó ingatlant – fõképpen földbirtokot – tehát nemcsak lekötötték, hanem ténylegesen átruházták, birtokába adták a hitelezõnek. Az átadott föld haszonvételei – jobbágyszolgáltatások, kisebb regálék stb. – pótolták a kamatot, amelynek szedését az egyház tiltotta. A hitelezõ viselte a birtoklással járó közterheket, és végül a tulajdonos fizetõképességekor vagy a szerzõdés leteltekor vissza kellett adni a zálogbirtokot
és elfogadni a visszafizetett összeget. Ha az adós a szerzõdés lejártával sem tudott fizetni, nem vesztette el tulajdonjogát; a zálognak nem volt elévülési, elbirtoklási határideje. A zálogösszeg akár az utódok által, évszázadok múltán is kifizethetõ, a birtok kiváltható volt. Kiváltáskor a kivitelezõ a hasznos beruházásokra, a tulajdonos az okozott károk megtérítésére tarthatott igényt.
1581-ben, majd 1591-ben újra Lihoczkay Kristófné, született Pethres Dorottya zálogosította el 17 forintért Felsõvattán az úgynevezett Szennyes részt
Szennyes Zsófiának és fiának, Jánosnak.138
1582-ben Battha Bálint a pusztán heverõ felsõvattai nemesi kúriáját a Nógrád vármegyében lévõ Rap falu feléért és 300 forintért adta el Daróczi Nagy Tamásnak.139
Hasonló módon váltak birtokossá Alsóvattán a Szászfayak (1592)140, Bogdán
Ferenc és Bány János (1593)141.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. V. 13/1591.
uo., ill. VI. I. 19/1597.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1590. Vatta.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XIII. V. 64/1593.
uo. XVIII. V. 26/1592.
uo. XVIII. VII. 19/1593.
uo. XIV. III. 140/1593.
uo. XIV. III. 166/1596., ill. XVIII. VII. 61/1596. (Az egymással szembeni hatalmaskodás eseteit hosszasan folytathatnánk.)
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1581. és 1591. Felsõvatta.
uo. 1582. Felsõvatta.
uo. 1592. Felsõvatta.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. VII. 7/1593.
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1593-ban Pelbárt Vince, Gáspár és Tamás váltották ki Pelbárt Mihálytól az
atyjuk által zálogba tett vattai javakat.142 Ugyanezt tette Nyári Tamás, Varga Péter, Koncz Menyhért és Orenus Pál Felsõvattán 1593-ban, amikor Beretkey
Gáspárnak tették le a zálogpénzt.143
1596-ban Pethres Tamás Alsó- és Felsõvattán lévõ birtokrészeit 400 forintért
eladta Pelbárt Vincének. A birtok határa volt az Erdõszeg, Nemán (Nomár?), Telekpuszta, Pelbárt határa terület.144
A XVI. század végén a falu életében a legjelentõsebb szerepet a Pelbárt-, a
Pethres-, a Battha-, a Wattay-, a Tibold-, Új- és Lökös családok játszották.145 Nekik kellett leginkább szembenézni a tizenötéves háború pusztításaival.
A hódoltság és a Királyi Magyarország határán akkor sem szüneteltek a harcok, amikor a szemben álló felek közt béke honolt. Hol a török, hol a magyar
katona sanyargatta, adóztatta a másik fennhatósága alá tartozó településeket. A
lakosokat ezek az évek is próbára tették, de igazi szenvedést az egyes falvakra a
nagy hadjáratok hoztak. Az 1568-ban megkötött drinápolyi békét a szembenálló felek 1593-ban felmondták. Hosszú és véres háború kezdõdött, amit majd
csak 1606-ban zárt le a zsitvatoroki béke.
1596-ban 30 év után újra személyesen a szultán, III. Mehmed vezetett sereget Magyarország ellen. Szeptember végén körülzárta Egert. Az 1552. évi ostromhoz képest példásan megerõsített vár – 7000 fõs õrség, korszerû védelmi
rendszer stb. – õrsége háromheti ostrom után szabad elvonulás fejében megadta magát. Október 13-án a kibontott kapun át kivonulókra a janicsárok rátámadtak, a zsoldosokat megölték, a magyarokat pedig rabságba vetették a korábbi
hatvani öldöklés miatt. A várat megszálló törökök erõs, jól felfegyverzett õrséget tartottak Egerben. Innen indultak támadásra Felsõ-Magyarország várai, városai és falvai ellen.
1596. október 23-a és 26-a között zajlott le Mezõkeresztes határában a
tizenötéves háború döntõ csatája. A magyar és erdélyi seregek álltak szemben a
szultán által személyesen vezetett török hadsereggel. A kezdetben gyõzelmesnek
induló csata az egyesült seregek fegyelmezetlensége miatt vereséggel végzõdött.
A vesztes csata Borsod megye falvainak sorsát közel egy évszázadnyi idõtartamra megpecsételte. A XVI. század végi pusztulás olyan nagyarányú volt, hogy
Borsod megye negyedik, akkor vattai (késõbb ónodi) járását átmenetileg megszüntették.146 Helységeinek száma a XVI. század derekán még 45 volt, 1596ban azonban már csak 31. Csak két évtized múlva, 1616-ban az Aszalón megtartott megyei törvényszéki ülés hozott ez ügyben újabb határozatot, mely szerint az itt-ott már épülni kezdõ falvakat addig is, míg a járást régi állapotába vissza nem állítják, Szirmay Mihály szolgabíró járásához csatolják, nehogy a közigazgatás teljes szüneteltetésébõl valami baj származzék.147
142.
143.
144.
145.
146.
147.

uo. XIII. V. 84/1593.
uo. III. V. 152/1593.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. 1596. Alsóvatta.
Csíkvári, 1939. 166.
Borovszky, 1909. 176.
Sárközi – Sándor, 1973. 66.
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Egy 1755-ös Vattával kapcsolatos megyei vizsgálat tanúvallomásai szerint
Eger eleste után Vatta mint hajdúváros nem akart adót fizetni a töröknek. Erre az
egri basa katonáit a falu ellen küldte, akik Vattát felégették, elpusztították, lakosait kardélre hányták. Még ezelõtt egy másik úton, a vattaiak maguk közül három
követet küldtek Egerbe, akik ajándékokkal megrakva a basa elé járultak, behódolásukat jelezve, de elkéstek. A basa a következõ szavakkal fordult hozzájuk: „mire haza értek, Vatta helyén csak a fekete földet találjátok, mert már elküldtem
a seregemet”. Mire visszatértek csak a romokat látták. A falu elnéptelenedett, elpusztult és a hagyomány szerint a XVII. században nem népesítették újra.148
Helyi legenda szerint – amit Fényes Elek is átvett – a település akkori birtokosa, Battha úr egy rejtekpincében elbújva menekült meg a töröktõl.149 A pusztítás pontos idejét nem ismerjük. Fényes Elek – ez a
valószínûbb – 1600-ra teszi
a falu elleni támadást.150 A
község jegyzõje 1929-ben
az 1640-es évekre keltezte
az említett törökdúlást.151
A késedelmes adófizetés
miatt felprédált falut mikor
népesítették újra, nem tudjuk, mindenesetre az újratelepülés területi eltolódással
járt együtt.152
Az 1600 körüli pusztulást bizonyítja, hogy a
Battha család több tagját ekkor hurcolták el a tatárok.
Ekkor lopta el a vattai öreg
harangot – Battha Bálint
memoárja szerint – Pelbárt
Pál fia, Mihály, aminek eladása után a harang árán
hárman – Pelbárt Mihály,
Vince és Gáspár – osztozPetres Mihály záloglevele 1614-bõl
tak. Battha Bálint ezt azért
A
lsó- és Felsõvattával kapcsolatban
jegyezte fel, mert családja
(B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1.d. fasc. V./1-2/1614.)
volt a helybéli egyház patrónusa. A templom harangot a falu néptelenné válása után lehetett elvinni és értékesíteni, tehát ez az információ közvetve az 1600 körüli pusztulást erõsíti meg.153
148.
149.
150.
151.
152.
153.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. VII. 779., ill. SRKL. R. A. VIII. 2/3. 1888., ill. Csíkvári, 1939. 37.
Fényes, 1851. I. k. 283-284.
Fényes, 1851. IV. k. 483.
Halmay, 1929. 686.
Csíkvári, 1939. 166.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 81. fol.
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A XVII. században a birtokosok sorában változás történik. 1614-ben Pethres
Mihály Alsó- és Felsõvatta puszta falvakban elõbb 16, majd 1616-ban 10 évre
adott zálogba bizonyos javakat Rinót Gáspárnak és Korhi Györgynek 20 magyar forintért.154 Ugyanekkor Pethres a megmaradt alsó- és felsõvattai jószágait
300 magyar forintért rétjeivel, szántóföldjeivel, a malommal, halászó vízzel, szabad- és tilalmas erdõvel és szõlõheggyel együtt elzálogosította Szõcs, avagy Angyal Máténak. Alsóvattán 16 paraszt fundusa, míg Felsõvattán 1 nemes kúriája
és 3 zsellér házhelye volt. Ezek Pethres apjától, Pethres Tamástól zálogképpen
kerültek hozzá. A záloglevelet Szerdahelyi István miskolci plébános elõtt írták,
melyet mint birtokszomszédok Possay János, Rinót Gáspár, Bodogh Péter,
Korhi György és Bamhsazi (?) Gáspár is szignáltak.
Utóbb ugyanez a záloglevél 1622-es datálással is elõkerült.155 Ez a Battha-,
míg a korábbi a Szepessy család levéltárában található meg.
A XVII. század elsõ harmadában a falu birtokosai közt találjuk a Tibold családot (1607)156, Szirmai Pált, Lökös Demetert, Pelbárt Vincét és Gáspárt
(1615)157, Pelbárt Vincét (1617)158, Szabó Jánost és öccsét Istvánt (1621)159,
Battha Pál alispánt (1627)160, Wattay Katát (Bekény Mártonné) (1627)161 és
Hegyesy Györgyöt, Battha Pált, Koncz Pált és Jánost (1629)162.
1624-ben a Czikóházi Czikó Péter és Mária Alsó- és Felsõvattán lévõ nemes
házhelyüket 50 forintért elzálogosították az Igriciben lakó Szabó Mártonnak és
Mihálynak, emõdi Palók Istvánnak és Nagy Istvánnak. A zálogjavak közt volt erdõ, birkák, kaszáló, rét, halászó víz, szántó és szántatlan erdõ.163
1619-ben Wattay István és Bessenyei János nõvérei adománylevelet nyertek a
vattai pusztán heverõ nemes kúriára, mely néhai Szászfay Balázs magtalan halálával szállt a koronára. Az adományozásnak azonban Garai Farkas ellentmondott.164
A zálogba adások révén szinte követhetetlen a faluban egymást váltó kisebb
birtokosok – jórészt 1-2 házhelyet birtoklók – névsora.
1622-ben Lökös Demeter és Asztalos Jánosné (Lökös Dorka) 40 magyar forintért zálogosított el alsóvattai javakat Vajas Istvánnak.165
Ugyancsak 1622-ben Alsóvattán Bakonyi, másként Zendi János és felesége,
Bochonádi Katalin 14 forintért zálogosította el nemesi kúriáját.166
Szintén 1622-ben Dombi György anyjával, Pelbárt Annával tiltott el mindenkit jószágaik, rétjeik, földjeik kaszálásától, szántásától Alsóvattán.167
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. V./1-2., ill. 3/a.
uo. XIII. 3. 3. d.
uo. XV. 17. Gelej 1607., ill. IV. A. 501/c. X. I. 241/1607.
uo. XV. 17. Vatta és Felsõvatta 1615.
uo. Alsóvatta 1617.
uo. Alsóvatta 1621.
uo. XIII. 3. 2. d.
uo. XV. 17. Felsõvatta 1627.
uo. Felsõvatta 1629.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. XXI. 1148/1624.
uo. XV. 17. Vatta 1619.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. 52. fol./1622.
uo. XV. 17. Alsóvatta 1622.
uo.
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Birtokosok, zálogbirtokosok közt találjuk Alsóvattán Nagy Pétert és feleségét, Ördög Margitot (1635)168, Keresztes Györgyöt (1639)169, Egri Istvánt, Farkas Jánost és Aszaló Istvánt (1646)170, Varga Katalin özv. Fóti Jánosnét
(1647)171 és Kádas Andrást (1648)172.
Ugyancsak itt, 1652-ben özv. Fóti Jánosné 36 forintért és 3 miskolci mérõ
búzáért eladta 3 jobbágytelkét Vizi Jánosnak, Kádár Istvánnak, Vincze Tamásnak és Borzy Györgynek és
mindkét nemen leendõ utódaiknak, melyek valamikor Pelbárt Gáspár telkei voltak.173
1664-ben Csáton lakó Kovácsi Péter 18 évre zálogosította el 25 forintért Alsó- és
Felsõvattán lévõ õseitõl rámaradt két házhelyét Csáton lakó
Nagy Istvánnak.174
1668-ban Ónodon lakó
Paksi Miklós, András, János
és Mihály Alsóvattán egy telket 25 forintért Mátyus Jánosnak és feleségének, Molnár
Annának, Mátyus Györgynek,
Pálnak, Gergelynek és Istvánnak, továbbá Szányi Mátyásnak zálogosított el. A Mátyus
család Csáton lakott.175
1672-ben Kanizsai András
tarcali lakos 58 forintért 8 esztendõre vetette zálogba vattai
javait Veér Ferencnek.176
1686-ban az Emõdön lakó
Nagy Gáspár és mostoha fia
Kanizsai András záloglevele 1672-bõl
Wattay Péter alsóvattai fél
(MOL. NRA. fasc. 832. nr. 79/1672.)
házhelyét 16 magyar forintért
zálogosította el a Nagymihályon lakó Somodi Józsefnek és fiainak, Istvánnak,
Jánosnak, Györgynek és Zsigmondnak. 1696-ban ugyanezen famíliának 17 forintért adott el egy fél házhelyet Alsóvattán.177
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

uo. 1635.
uo. 1639., ill. IV. A. 501/d. X. I. 28. és 31/1639.
uo. 1646., ill. IV. A. 501/c. X. III. 104. és 108/1646.
uo. IV. A. 501/c. V. I. 78/1647.
uo. XV. 17. Alsóvatta 1648.
uo. 1652.
uo. 1664.
uo. 1668.
MOL. NRA. fasc. 832. nr. 79. Kanizsai András 1668-ban mindkét faluban birtokosként van feltüntetve.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. I. 134/1672.
177. B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Alsóvatta 1686. és 1696.
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1698-ban Alsóvattán Keresztes Anna, Kása András és Négyesi János szerepel még a birokosok között, 1699-bõl Bihari János nevét ismerjük.178
Hasonlóan bonyolult a felsõvattai birtokosok áttekintése. Az 1630-as években
Borbély Márton és felesége, Kövesdi Kata szerepel a puszta falu birtokosai közt.179
1639-bõl Hegyel György, Hoczmán Péter és Szirmai Péter nevét ismerjük.180
Wattay Demeter és fia, Boldizsár 2 nemes puszta telket Gönczi Andrásnak
ajándékoztak, aki ezeket 1653 szeptemberében eladta az Emõdön lakó Varjú
Pálnak és Miklósi Gergelynek.181
1647-ben ónodi Nagy Pál 40 forintért Millete Jánosnak és Gergelynek fél
jobbágytelket, 1652-ben a Miskolcon lakó Farkas János 26 forintért nagymihályi Vincze Tamásnak és Benedeknek fél házhelyet, 1654-ben Nagy Pál 18 forintért ábrányi Tóth Györgynek fél telket, ugyanebben az évben a miskolci Czikó
Mihály Kis Istvánnak, Kristal Pálnak, Deteki Jánosnak és a harsányi prédikátornak egy nemesi kúriát, 1657-ben Csonka Gáspár 14 köböl árpáért (ami köbölét 75 dénárral számítva kitett 10 forint 50 dénárt) nemesbikki Elek Jánosnak
vattai javait, 1664-ben gesztelyi Wattay Márton, János, Miklós és István 35 forintért csáti Gyurkó Mihálynak Felsõvattán fél házhelyet, Alsóvattán egy házhelyet, 1664-ben Szentpéteri István bizonyos vattai javakat csáti Gyurkó Mihálynak, 1667-ben ónodi Csonka Gáspár 10 forint 50 dénár értékû árpáért alsó- és
felsõvattai jószágait Csáton lakó Nagy Istvánnak és Nemesbikken élõ Elek Jánosnak, 1678-ban csáti Szegõ Gergely 10 birodalmi tallérért felsõvattai javait
Ináncsi Gergelynek és Istvánnak, 1698-ban Kovács Márton és felesége Fekete
Erzsébet fél jobbágytelket 20 forintért Patkós Mihálynak és Kovács János igrici
lakosoknak, Kovács György, Katalin és Erzsébet ugyancsak fél jobbágytelket 18
forintért és 5 miskolci köböl árpáért Csonka Mihálynak, Koncz Jánosnak és
Mártonnak, ónodi Kása András alsó- és felsõvattai pusztában lévõ fél telkét a keresztesi Négyesi János családjának zálogosította el.182
Ismerjük még a felsõvattai birtokosok közül Forrai Bálintot és feleségét Keresztes Annát (1698)183, Farkas Györgyöt (1657)184, Semsei Györgyöt (1649)185
és Bihari Jánost (1699)186.
1646-ban az ónodi udvarbíró Alsó- és Felsõvattán egy puszta házhelyet, s
más javakat vásárolt, mivel Ónod határa fából szûkölködött, ezek pedig abban
bõvelkedtek. A vár szükségére ha kellett, így fát hordhattak Vattáról. Ezzel minimum egy telek a faluból a Rákóczi család kezébe került.187
A XVII. század végén, 1697-bõl arra is van adatunk, hogy Vatta egy része a
cserépi uradalom része volt.188
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

uo. Alsóvatta és Gelej 1698., ill. Vatta 1699.
uo. Felsõvatta 1632. és 1634.
uo. 1639.
uo. 1645.
uo. a fenti években, ill. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014.
uo. IV. A. 501/c. X. IV. 189/1698.
uo. X. III. 209/1657.
uo. X. III. 135/1649.
uo. IV. A. 501/d. X. I. 185/1699.
MOL. U. et. C. E. 156. fasc. 39. nr. 1.
uo. fasc. 3. nr. 1.
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A falu életében fontos szerepet játszó Négyessy – Szepessy család 1620-ban
tûnik fel elõször a falu birtokosai között. Szepessy Mátyás ekkor tiltott el minden szomszédot Vatta prédium élésétõl.189 Hasonlóan járt el 1637-ben.190 A família a század második felében egyre jobban növelte birtokát, ami jórészt
Szepessy Pálnak és Istvánnak volt köszönhetõ.191
A Négyessy – Szepessy család Borsod vármegye régi, elõkelõ családja,
amely hajdan Bihar és Szatmár megyében virágzott. Bihar megyében feküdt az
a Szepes nevû helység – ma Debrecen mellett puszta –, melyrõl annak egykori birtokosa a Szepessy család nevét vette. A XVII.
században Szepessy György két fia, Pál és
Mátyás szerzett birtokot Vattán.192
Pál 1660-ban Várad ostromakor zempléni követ volt I. Lipótnál. 1662-ben Borsod, 1663-ban Szatmár megye követe,
1666-ban Borsod alispánja volt. Belekeveredett a Wesselényi-féle összeesküvésbe,
annak bukása után Erdélybe menekült.
Többször járt követségben a töröknél
Konstantinápolyban. Utóbb Thököly Imre
A Szepessy család
egyik bizalmas tanácsosa lett. Mûködése
„nagy” címere
alatt számtalan birtokra tette rá a kezét.
(Közli: Nagy I., 1863. 674.)
Nejétõl, kakasfalvi Csuda Zsuzsannától 3
fiú és 2 leány gyermeke született (Pál, János, Márton, Erzsébet és Kata).193
Öccse, Mátyás 1666-ban Borsod vármegye szolgabírája volt. Miskolcon lakott. Nejétõl, Jászi Erzsébettõl két gyermeke maradt: Judit és István.194
A két testvér az 1660-as évek elején szerezte meg a vattai Battha család
javait. 1661-ben Battha Bálint és Berecky Mihály felesége, Herengényi (?) Mária tiltakozott az ellen, hogy a két Vatta között fekvõ porcióikat, 300 hold szántóföldjeiket, melyet Barátok földjeinek hívtak, és ahol nemes kúriájuk és 5 házhelyeik voltak rétekkel együtt mások bírták és használták.195 E földek néhai
Battha Bálinté voltak, és valószínûleg beletartoztak a korábbi Pethres javak is,
amit a Szepesyek erõszakkal foglaltak el.196
A család korábban említett Igriciben lakó Szabó família vattai javaira is rátette kezét. Ez Mátyás fiához, István nevéhez kötõdik.197
II. Pál testvéreivel együtt 1698-ban I. Lipóttól Borsod megyében Bük, Darócz,
Doroghma, Pély, Sály, Fejéregyháza, Kács, Váralja, Kelemenfalva, Leányfalva és
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Négyes 1620.
uo. IV. A. 501/c. X. III. 23/1637.
uo. X. III. 289., X. III. 319., X. IV. 138., ill. XV. 17. Vatta 1693.
Nagy, 1863. 667-678.
uo. 672.
uo. 675.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. III. 290/1661.
uo. X. III. 319/1661.
uo. XVIII. XXI. 1148.
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Nagymihály helységekben és pusztákban részbirtokaikra királyi adományt
nyertek.198 1700-ban Eszterházy Pál nádor Felsõ- és Alsóvattai pusztán lévõ birtokrészeket, melyeket néhai Pethres Mihálytól már eddig is zálogjogon bírt, NégyessySzepessy Pálnak adományozta.199 Ez az adományozás egy másik, a XVII. század
végén Vattán szintén birtokokat szerzõ família, a Dõryek érdekét sértette.

A török kiûzésétõl az úrbérrendezésig
A források döntõ többsége a XVII. század végén pusztának említi Vattát,
melynek határait a szomszédok, leginkább a harsányiak élték, akik marháikat legeltették a vattai földeken.200 Eger visszavívása után pezsdült meg az élet Vattán.
A legelõket, réteket a beköltözöttek kezdték ismét feltörni. 1699-ben már köles, árpa és zab vetésekrõl tudunk.201
Szepessy Pál és Dõry András jóval ezt megelõzõen hozzálátott a falu benépesítéséhez. A felsõvattai portiókat évek óta békésen bírták, ahol egyre több
munkáskézre volt szükség. 1700-ból már több helyi jobbágy lakos nevét ismerjük. A hajdani alsóvattai földeket mûvelték, de a falut nem népesítették újra. Felsõvattát fokozatosan kezdték lakni, de nagyobb arányú betelepülésre csak az
1730-as években került sor.202
A település életében nagy változást hozott, hogy Borsy Mihály vicispán – valószínûleg 1702-ben – a vattai határt felosztotta a vattai compossessorok között.203 A felosztás elõtt az alsó- és felsõvattai határból a tanúvallomások szerint
a következõ részbirtokosok részesültek: Dõry András, Szepessy Pál, a Szalontán
lakó Dancs György, Széles János, az ábrányi Menyhárt família és egy-két szomszéd falubeli birtokos.204
A felosztás elõtt 1701-ben Debreceni András tiltakozott az ellen, hogy az õ
felesége, Harsányi Zsuzsa kárára történik a Szepessy- és Dõry-féle felosztás. Hasonlóan fogalmazott korábban 1699-ben Bihari János.205 Utóbb is több birtokos érezte sérelmesnek a felosztást, és módosítást követeltek. 1705-ben a vármegye elõtt Bihari János, majd Aszalai István tiltakozott a felosztás ellen.206
Ugyancsak vitába keveredett a két família Tatay Istvánnal, Katona Gáspárral,
Hoczman Istvánnal, Battha Mihállyal, Sári Istvánnal, Szomolya Istvánnal, a
Tóth-, Szabó-, Patkós-, Végh és más famíliákkal.207
A felosztást kezdeményezõ két nagyobb birtokos kapcsolata sem volt felhõtlen.208 1702-ben Szepessy Pál, Dõry András és Zsuzsanna a Pethres részek bir198. Nagy, 1863. 673.
199. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. XXIII. 1191/1700.
200. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XL. VII. 137.o., ill. IV. A. 501/c. X. IV. 138., X. IV. 189., ill. IV. A.
501/d. XVIII. III. 130.
201. uo.
202. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVIII. III. 130., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VI. 21., ill. Veres, 1984. 31-34.
203. uo. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 137-139., 1. d. fasc. VI. 21.
204. uo.
205. uo. XV. Bor. kézi. c. 1701. Vatta, ill. IV. A. 501/c. X. I. 185/1699.
206. uo. IV. A. 501/c. X. IV. 238. és IX. V. 858/1705.
207. uo. XVIII. XV. 1014.
208. uo. XV. Bor. kézi. c. 1713. Vatta.
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tokjoga körül vitáztak.209 Végül megegyeztek, Szepessy Pálnak 22 házhely, míg
a Dõry famíliának 32 jutott.210 Más forrás 1702 júniusában Szepessy Pál kezén
csak 20 házhelyrõl tud.211
A felosztás utáni viták és perek lezárulásaként 1714-bõl maradt ránk egy
olyan prédiumösszeírás Felsõ- és Alsóvattáról, mely alapján a beállt változásokról értesülünk.212
E szerint Felsõvattán a következõ birtokosok rendelkeztek kisebb-nagyobb
területrésszel:
– Ináncsi István és György:
1/2 teleknyi.
– Szennyes részek Szirmay Tamásnál:
1.
– Nagymihályi Vince Tamás és Benedek:
1/2.
– A geleji Millete család:
1/2.
– A keresztesi Négyesi család:
1/2.
– Czikó család:
2.
– Szepessy Márton:
1/2.
– Szepessy Pál:
13 1/2.
– Dõry András:
7.
– Konkoly família:
1.
– Az ongai Balog (alias Vatai) família:
1.
– Menyhárt család:
1.
– ezen felül:
4 1/4 más birtokosoknál.
Alsóvattán ugyanakkor a következõ birtokosokat ismerjük, birtoknagyságukkal együtt:
– Dõry András:
22 telek.
– Kovácsi család:
2/3.
– Koncz család:
1 2/3.
– Lökös család:
1.
– Menyhárt család:
1.
– Hoczmán család:
3.
– Pelbárt Gáspár:
1.
– Dombi család:
3.
– Vince Benedek és Tamás:
1/2.
– Négyesi család:
1/2.
– Szepessy Pál:
17.
– Czikó család:
1/2.
– Szanyi család:
1.
– ezen felül:
4 1/6 más birtokosoknál.
A fenti személyek a gyakorlatban nem biztos, hogy mind birtokolták a nekik
jutott javakat. Legtöbbször az valamelyik zálogbirtokos kezében volt. A Kovács
családnak a volt templom mellett kihasított alsóvattai földjeit mint zálogbirtokot
209.
210.
211.
212.

uo.
uo.
uo.
uo.

XIII. 14. 1. d. fasc. V. 14/a-b.
fasc. VI. 2.
XIII. 3. 3. d. 1702. június, ill. IV. A. 501/c. XVIII. XXIII. 1191/1702.
IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. nr. 13-14/1702.
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például Dõry András használta. A birtokviszonyokról utóbb térképet is készítettek. Az 1730-as évekbeli térkép a vattai nemesek közt, a település határának
birtoklási viszonyait mutatja be. (Lásd a könyv belsõ borítóját.)213
Az ábrányi család javai utóbb a Bükk család kezébe kerültek.214 Ugyancsak a
Bükk famíliáé lett Dõry András javainak jórésze. Bükk Ferenc volt az, aki lövõi
porcióját elcserélte Dõry András vattai birtokrészeiért.215
Az 1710-es években egy telek Vattán a Meskó-javak közül kamarai igazgatás
alatt állt. Ez összefüggésben volt a korábbi, egy teleknyi Vattán lévõ Rákóczi birtokkal.216 Utóbb, 1730 körül e javakból Illésházy Miklóshoz került egy 1/2 telek.217

A vattai Meskó-javak kamarai igazgatásáról 1711-ben
(MOL. Dl. U. et. C. E. 156. 101: 37/2.)

A kisebb birtokosok birtok-, zálogügyleteit, végrendeleteit nincs módunk végigkövetni. A birtokviszonyokban beállt változások közül a következõkben csak
a jelentõsebb eseményekre térünk ki.
Az 1700-as évek elején ismét feltûnt a faluban a Battha család. A korábbi
birtokosok jelezték tulajdonigényüket a falu egy részére, amit sikerül is elismertetniük a Vatta felett osztozkodókkal. Az itteni javaikat azonban – mivel azok a
nógrádi Nagyfalutól, lakóhelyüktõl távol voltak és így ennek nem sok hasznát
vették – 1702-ben elzálogosították a Szepessy famíliának. A zálogszerzõdést
Battha Ádám, Zsigmond és András kötötte meg Szepessy Pállal és feleségével
Gönczy Erzsébettel.218 A zálogösszeg nagyságát a források eltérõen adják meg.
213.
214.
215.
216.

uo. Vatta térképe a XVIII. sz. elejérõl, jelzés és é. n. lásd a belsõ borítónál.
uo. IV. A. 501/c. XVII. X. 2169., ill. XI. V. 469.
uo.
MOL. U. et. C. E. 156. 101:37/2., 66:60., 101:37/1., 155:14., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII.
VII. 1479.
217. MOL. U. et. C. E. 156. 44:8.
218. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 7.o.
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Van, amelyik 720, illetve 360 magyar forintról ír.219 1709-ben Battha Ádám további 160 forintnyi zálogpénzt vett fel Szepessy Páltól.220 1715-ben a zálogösszeg még tovább növekedett.221
Utóbb Battha Pál – legutoljára 1727-ben – visszafizette a felvett zálogösszegeket, mire Szepessy Pál fiai kiadták jussát.222 Ennek ellenére a két család perbe keveredett egymással. A Szepessyek szerint a Batthák örökös jussukból elfoglaltak két telket, épületeket, pálinkafõzõt és más javakat. A Batthák szerint
ugyanakkor a Szepessyek nem adták ki az összes, õket megilletõ javaikat, így a
Barátok nevû földet Alsóvattán és egy László nevû kúriát. Ez a terület még a török pusztítás elõtt volt a Batthák kezén, ennek emléke azonban a XVIII. században már a ködbe veszett. A meghallgatott tanúk egyike sem hallott a Batthák
alsóvattai jelenlétérõl és a nevezett helyekrõl. A vármegye 1736-ban mégis a
Battha családnak adott igazat, de a Szepessyek nem voltak hajlandók a megítélt
javakat kiadni. Erre 1744-ben Battha Pál és Új Gábor alispán kiment Alsóvattára, hogy lefoglalják a megítélt birtokokat. Szepessy György, Pál és Sándor emberei azonban a Pethres és Göntzi részeket nem engedték lefoglalni, így a bírói
foglalás csak a ténylegesen ki nem adott Battha-féle zálogjavakra terjdedt ki. A
per így a királyi kúria elõtt (Pest, 1747. március 2.) tovább folytatódott. A felülvizsgálat során egy telek kivételével – melyen a Battha család jóvoltából Sebe
Mihály lakott, – 12 telek és az ahhoz kapcsolódó haszonvételek kerültek a
Battha família kezébe. A Szepessyek azonban az ítélettel szembehelyezkedtek,
de a pert ismét elvesztették és 250 Ft büntetést is fizettek. A perben döntõ volt,
hogy a fegyverváltságot a birtokok után a Batthák fizették meg. Az érdekelt felek – Vattai Battha Pál és György, illetve a Szepessy család – Alsóvattára nézve
végül 1747 végén léptek peralkura.223
A visszaszerzett javak egy részét Battha Pál Felsõvattán 1731-ben 772 rénes
forintért néhai Gömrey Gábor feleségének, Brezovay Magdolnának adta zálogba. Ezekbõl a falu alsó részén, nyugati irányban 3 házhelyet – Szepessy Pál és
Sebe Mihály háza közt – késõbb visszavett major kialakítására. A vattai Battha
család javainak gondviselõje ekkor Battha Pál sógora, Sebe Mihály volt.224
1758-ból tudjuk, hogy öt egész házhelybõl hármat maga Battha Pál bírt,
azon volt a majorja. Külsõ tartozékait (rét, szántó stb.) azonban továbbra is zálogba adta Gömrey Gábor özvegyének 300 Rft-ért. A másik két házhelyet (azon
volt az özvegy háza) és alsóvattai egy házhelyét 472 Ft-ért adta zálogba. Ha ki
akarta azokat váltani, becsû után az ott lévõ, idõközben ráépített épületek árát
is hozzá kellett adni a zálogösszeghez.225 A Pesten élõ Gömrey Antal 1759-ben
a fenti javakat 6 évre újra zálogba vette, de ekkor már kikötés volt, hogy több
épületet nem építhetett a meglévõkhöz.226
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

uo., ill. XIII. 3. 2. d. 1702., ill. IV. A. 501/c. XVIII. XXIII. 1191/1709.
uo. XVIII. XXIII. 1191/1709.
uo. XIII. 3. 4. d. 1715.
uo., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 18-23., ill. XIII. 3. 4. d.
Fényes, 1851. 284., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 3. 2. d.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 3. 3. d. 1731 és 1747-es levél, ill. 4. d. 1750.
uo. 1758.
uo. 1859. Gömrey Antal levelei.
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Battha Pál felesége Teplai Dvornikovics Magdolna volt. Testvére Bálint, akinek arája Lázár Éva. Pál halála után a vattai javakat köztük és Pál más testvérei
között osztották fel, amibõl Bálint fia, ifjabb Bálint is szerzett birtokot. Õ még
Páltól perelt el bizonyos vattai részeket, amelyeket az idõsebb Bálinttal együtt
használtak. 1772-ben e javak felett a két Bálint kiegyezett. E szerint az idõsebb
házat épített magának Vattán, amiben a fiatalabb nem háborgatta, aki az õt
megilletõ részt más falvakból kapta meg.227
1773-ban ifjabb Bálintnak nagybátyjával, Lászlóval, Pál testvérbátyjával voltak nézeteltérései Vattán.228 A peres felek csak 1775-re egyeztek ki. Néhai
Battha Pál fiai és unokái végérvényesen ekkor rendezték a vattai javak kérdését.
E szerint 5 1/8 telek jutott Alsó- és Felsõvattán ifjabb Bálintnak, aki azonban
azt 30 esztendeig idõsebb Bálint birtokában hagyta. Még arról tudunk, hogy az
említett teleknagyságon felül 4,5 sessió illette meg a Batthákat, de azok idegen
kézen voltak (valószínûleg zálogban). Ebbõl a fele illette az ifjabb Bálintot, aki
évente 230 forintot kapott a 30 évi birtokátengedés kárpótlásaként Battha
László, id. Battha Bálint és Battha András Nógrádban élõ árváinak czibakházi
jövedelmébõl.229
Maga a família régi nemesi család volt. Elõnevét Vattáról vette. A legrégibb
Battha, akirõl tudunk Pál volt, aki 1511-ben Gombos György elõtt nyugtát adott
ki. Battha Péter Szigetvár ostromakor Zrínyi Miklós századosaként esett el
1566-ban.230
Tudunk még Battha Andrásról, akinek két fia volt, János és Bálint. János török fogságban halt meg. Az õ fia volt Márton, aki 1606-ban meghalt és Füleken
lett eltemetve. Utóda nem maradt, mert mind a négy fiát elhurcolták a tatárok.231
András halála után (1567) a vattai javakat a két testvér felosztotta egymás
közt. János ágának kihalása után az itteni birtokok Bálintra, majd annak 1607es halála után utódaira szállottak. Az õ fia volt Pál, aki 1629-tõl 1633-ig Nógrád megye alispánja volt. A család ekkor már nem Vattán, hanem Nógrád megyében székelt. Családi központ volt Nagyfalun, Rapon, Losoncon, Czibakházán és Kúnszentmiklóson.
Fia, II. Bálint részt vett az 1663. évi nemesi felkelésben. 1672-ben és 1677ben szolgabíró, majd követ volt. 1683-ban halt meg, majd Tamásiban temették
el. Az õ fia volt II. Pál, aki 1684-ben szolgabíró volt. Az õ fiai közül mint láttuk,
Ádám, Zsigmond és András adta zálogba a vattai javakat a Szepessy családnak.
Ezt utóbb III. Pál szerezte vissza. A család további leszármazási rendjét nem tudjuk levezetni.232

227.
228.
229.
230.
231.
232.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. XXVII. 2463/1772.
uo. XIII. 3. 4. d. 1773.
uo. 1775.
Nagy I., 1857. 234-235.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 80-81. o.
uo., ill. XIII. 3. feljegyzései. Nagy Iván által közölteket a levéltári források alapján több helyütt módosítottuk.
A Vattai Battha családra Daruka János iratai (1285–1845) közt is találtunk információt: B.-A.-Z. M. Lt. XIII.
29. 7. sz. irat.
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A Vattai Battha család ismert leszármazási táblája
Pál és Péter
András
(†1567)
I. Bálint (†1607)
(Félegyházi Anna)
I. Pál
(Gyürky Anna)

János
Márton
(†1606)

Borbála
(Szentivány Rafael)

(tatárok elhurcolták a négy fiút)
II. Bálint (†1683)
(Ebeczky Magdolna)

Zsófia
(Herencsényi István)

II. Pál

Mária
(Sebõk Mátyás)

Anna
(Komjáti Dav.)

Julianna
(Becse Vajda András)

Ádám

Zsigmond

András

III. Pál

IV. Pál
(Teplai Dvornikovics
Magdolna)

Klára

Bálint
(Lázár Éva)

A család címere áll egy hadi vértbõl, melynek kék mezejében korona felett
egy kar nyugszik, kezében kivont karddal, melynek hegyére vérzõ törökfej van
szúrva. A vért sisakja feletti koronán ugyanaz látható.
Foszladék az egyik oldalon aranykék, másik oldalon
ezüstkék.233
A település XVIII. századi életében a legjelentõsebb
szerepe mégis a Szepessy családnak volt. Mint láttuk,
Vatta 1702-es felosztásakor Pál jelentõs – 20-22 teleknyi – birtokot kapott. Testvére, Mátyás is rendelkezett javakkal Vattán. Ezt utóbb növelni tudta a família.
1723-ban harsányi birtokosokkal szemben biztosították jogigényüket egyes vattai részekre.234 1722-ben a
vármegye jegyzõje, Almási János tiltakozott az ellen,
hogy Szepessy János a Konkoly családról rászállott
vattai javakat bitorolta.235 1727-ben Klobusicky Menyhérttõl és feleségétõl szerezték meg a reájok szállott
Tibold javakat Vattán és más településeken.236
A Battha család
A család tagjai közt utóbb felosztódott a Pál által
címere
megszerzett birtok, számos, új vitás helyzetet teremtve.
Pálnak öt gyermeke volt. 1735-bõl ifjabb Pál és Ka- (Közli: Nagy I., 1857. 235.)
ta közötti konfliktusról tudunk. Kata szolgabírót kért, mivel Felsõvattán bátyja el233.
234.
235.
236.

Nagy I., 1857. 235. (Nagy Iván munkájában a foszladék nincs megrajzolva.)
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. VI. 451./1723.
uo. XV. Bor. kézi. c. 1722. Vatta.
uo. 1727.
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foglalt bizonyos õt illetõ fundust és épületeket.237 Késõbb alsóvattai szántóföldek
felett is összekülönböztek, majd Pálnak öccsével, Jánossal is vitája támadt.238
1732-ben Kata Jánostól foglalt el egy kocsmához tartozó pincét, ahhoz tartozó
szántóföldekkel együtt.239 A família más tagjai között is gyakori volt a vattai javak
feletti birtokvita.240 Az örökösök között fellépõ marakodás állandóvá vált.
1738-ban Pál özvegye, Gönczy Erzsébet és gyermekei léptek birtokalkura. E
szerint Felsõvattán Gönczy Erzsébetnek volt harmadfél házhelye a falu alsó végén, a Batthák és Dõry András porciója között. Pálnak Harsány felõl, az
Emõdre fekvõ soron volt a házhelye, míg Sándornak Bükk László mellett,
Györgynek ez alatt, Erzsébetnek Biczó János háza mellett. Mindenkinek 9 3/4
ugar, középsõ nyomásban 10, a Geszt felé lévõ nyomásban 17 – valószínûleg –
kat. hold földterület jutott. A felsõvattai rétekbõl 6 kaszáló, a Battha részekbõl
ugyancsak 6 kaszáló lett kimérve a testvéreknek és anyjuknak. A sokkal nagyobb alsóvattai földek és rétek már közel sem ilyen egyenlõen voltak felosztva.
Hosszú oldalakon sorolták fel kit, hol, milyen nagyságú terület illetett.241 A család más ágainak tagjai a birtokalkuból kimaradtak, pedig kisebb-nagyobb javakat õk is birtokoltak Vattán.

Battha Pál Alsó- és Felsõvattán lévõ birtokjogáról 1761-bõl
(B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 3. 4. d./1761.)

237.
238.
239.
240.
241.

IV. A. 501/c. XVII. III. 452/1735.
uo. XVII. XXII. 1183/1738.
uo. XVII. II. 452-453/1732.
uo. XIII. 14. 1. d. fasc. VI. 12-16.
uo. VI. 24.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

Page 54

54

V. BIRTOKLÁSTÖRTÉNET

Négyessy–Szepessy család családfája (egyszerûsítés)

Szepessy N.

I. Pál
(Csadi Zsuzsanna)

II. Pál
(Gönczy Erzsébet)

György
(Bük Erzsébet)

Mátyás
(Jászy Erzsébet)
folytatás a III. táblán

János
(Dõry Zsuzsanna)

Márton
(Tornaalji Bora)

folytatás a II. táblán

Krisztina
(Máriássy László)

III. Pál
(Mezõssy Borbála)

István

Erzsébet

Kata
(1. Mocsáry Balázs)
(2. Szirmay István)

Sándor

Erzsébet
(Sipos János)

Farkas

Pál

Zsigmond
(Bárczay Klára)

Márton

Júlia
(Székely
Zsigmond

Anna
(Berethy Mihály)

Ilona
(Sipos Samu)

Zsuzsa
(Bárczay József)

I. László
(Ragályi Kata)

II. László

Kata
(Gombos Imre)

Mária
(Máriássy Zsigmond)

József
(Gencsy Zsófia)

I. János
(Dõry Zsuzsanna

II. tábla

László
(1. Nikházi Kata)
(2. Sebe Krisztina)

Klára
(Szentimrei János)

Zsuzsanna
(gr. Gyulai Ferenc)

Antal
(gr. Schoffgotsch
Anna)

Mária
(gr. Dessewffy Egyed)

János
(Girincsy Anna)

Sámuel
(1. Battha Mária)
(2. Bükk Rebeka)

Mária
(b. Eötvös Ignác)
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III. tábla
Mátyás
(Jászy Erzsébet)
István
(Nagy Zsuzsanna)

István

Mátyás
(Bárczay Júlia)

Zsigmond

Judit
(Fáy Györgyné)
Ferenc
(Tolnay Éva)

Ferenc
(Vendéghy Erzsébet)

József
(Ragályi Krisztina)

Franciska
(Bernáth Samu)

Ferenc
(Péchy Janka)

Péter

Sámuel

Zsuzsanna
(Szentessy örnagy)

A település XVIII. századi birtokosai között mások is feltûntek. 1725-ben Kovács András, 1745-ben Dombi János és Szegõ György részeit Zontág Jakab
szerezte meg, de kisebb javakat bírt Vattán Vattai János, a Szabó család, Csicseri Orosz Klára és a Végh család is.242
1775-ben Szabó Erzsébet adta el nagyanyjától, Daróczy Annától reászállott
ongai, gesztelyi és vattai javait Vass Istvánnak és Szabó Ráchelnek.243
1776-ban Vay Rafaelné Orosz Klára 4500 Rft-os örökáron anyjától, Bükk
Zsuzsannától rászállott felsõ- és alsóvattai javait adta el Zontág Lászlónak.244
A Bükk család vattai jelenlétérõl 1704-tõl tudunk. Bükk Ferenc ekkor szerzett birtokot Felsõvattán.245 A Felsõpulyai elõnevet felvevõ család egyre több birtokot szerzett meg a faluban. Az õ kezükbe került a volt Dõry és Menyhárt javak egy része.246 Idõvel megszerezték a Borsy-féle felosztáskor az ábrányi zálogosoknak jutott részeket, míg vásárlás, zálogbavevés, illetve házassági kapcsolatok révén a Szepessy javakból is jelentõs területek kerültek a família kezébe.247
1738-ra Bükk Ferenc ága magtalanul kihalt, mire javait a testvérek között felosztották. László, András és Erzsébet így lett birtokos Vattán. Erzsébet Szepessy
Györgynek volt a felesége, Andrásnak az arája Eötvös Krisztina, míg László felesége Pap Erzsébet volt. Az említett birtokosok számos zálogszerzõdése, birtokcserével kapcsolatos kontraktusa maradt ránk. Ezekbõl megállapítható, hogy a
családi és rokoni kapcsolatok, a gyakori zálogcserék eléggé összekuszálták a tulajdonjogokat.248
1761-ben Bükk László özvegye, Pap Erzsébet halála után lányai, Zsuzsanna
és Katalin örökölt Vattán javakat.249 A család más tagjai is birtokoltak Vattán földeket, azok tulajdonjoga felett az érdekelt felek még az 1770-es években is pereskedtek.250
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

uo. XV. Bor. kézi. c. 1725–1776. Vatta és Felsõzsolca.
uo. XV. Bor. kézi. c. 1775. Vatta.
uo. 1776. Felsõvatta.
uo. IV. A. 501/c. XVII. IV. 458/1704.
uo. XVII. VI. 673., ill. lásd a 14. lábjegyzetet.
uo., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VI. 12., 14.
uo. 1. d. fasc. VI.
uo. IV. A. 501/c. VII. I. 81/1761.
uo. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 24-30.
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Ekkorra már a Szemere család is a település elõkelõbb tagjai közé tartozott.
1734-ben találkozunk elõször Alsóvattán Szemere György nevével, aki Szepessy Sándortól vett 60 magyar forintért zálogba bizonyos javakat.251
Az 1730-as években már a falu birtokosai között szerepel a Szemere család.252 1741-ben Szemere György és ifjabb Szemere György már a település tekintélyesebb birtokosai közt volt megemlítve.253
1753-ban Barkóczy Ferenc egri püspök felvetette, hogy vissza kellene szerezni az idõk folyamán elvesztett egyházi javakat, így a török idõk elõtti vattai
egyházi birtokokra is igényt tartott. Természetesen egész rakás ellentmondással
találkozott, s az ügybõl végül nem lett semmi.254
Az említetteken kívül is voltak kisebb birtokosok Vattán. A Szeles családnak
például több tagja is különbözõ nagyságú javakkal rendelkezett a faluban. Szeles János 1729. január 27-ei testamentuma így szólt: „Alsóvatai curiában, melyben félrészt bírok, hagyom a feleségemnek 100 magyar forintban, ha az fiaim
leakarják tenni, tegyék le, ha pediglen nem teszik bírja szegény feleségem, ha
pedig el akarja adni, eladhassa ez summáig, úgy mint 100 magyar forintig.” A
vagyon többi részét szétosztotta fiai, lányai, illetve unokái között, kik utóbb gyakran léptek egymással csereügyletekre, ami a vattai javakat is érintette.255
A birtokviszonyokban beállt változásokat nem tudjuk végig követni. Számos
elszórt adatot leltünk fel, de folyamatosan és teljességében nem tudjuk bemutatni a változásokat.
1771-ben a Mária Terézia által végrehajtott úrbérrendezés során Vattán a
következõ személyek rendelkeztek úrbéres népességgel: Battha család, Bükk
család, Balog és Daróczy család, Szepessy László, Daróczy József, Szepessy
Pál, Zontag László, Bükk Katalin, Szepessy Ferenc, Orosz Pál, Tallián Pál és a
Török család.256
Három évvel késõbb, 1774-ben a helyi gazdálkodás kérdéseivel kapcsolatos
szerzõdés megkötésekor a kontraktust aláíró birtokos urak a következõk voltak:
Négyessy-Szepessy László, Battha Bálint, Zontag László, Török József, Gönczi
Antal, Bárczai József, Szeles János, Szemere György és Ferenc, Szepessy Pál,
Gyöngyösi Gábor és Kopsyán Borbála.257
A családi, a rokoni kapcsolatok, az öröklési rend, a birtokaprózódás azonban a XVIII. század végi állapotokat sem hagyta érintetlenül. Azokban újra és újra jelentõs változások történtek.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

uo.
uo.
uo.
uo.
uo.
uo.
uo.

XIII. 14. 1. d. fasc. VI. 18.
XV. Bor. kézi. c. 1741. Vatta.
1753.
IV. A. 501/b. XXII. I. 290. Felsõvatta urbáriuma.
IV. A. 501/d. II. I. 9/1771.
XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31
XIII. 14. 1. d. VII/31.
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VI. A népesség száma és összetétele
A középkor századai
Vatta történetének elsõ évszázadaiból nem rendelkezünk olyan forrásokkal,
amelyekbõl a népesség mindenkori pontos létszámát meghatározhatnánk, erõsen
hiányos az ehhez szükséges adatbázis. A XVI. századból készültek olyan összeírások, amelyek az adófizetõ portákat vették számba, a dézsmajegyzékek pedig az
egyházi tized behajtását rögzítették. Alkalmanként értesülünk más forrásokból is
ház- és jobbágyszámokról. Ezek a tényleges lélekszámot nem adják meg, de hozzávetõlegesen megmutatják nekünk Vatta lakosságának feltételezett számát.
Borsod vármegye XVI–XVII. századi dicajegyzékeit átnézve (1529–1620, illetve 1696), összesen három évet találunk, ahol Vatta meg van említve.1
1529-ben, 1544-ben és 1546-ban szerepel említés szintjén a település, de
porta- vagy telekszámot, népességre vonatkozó adatot forrásunk nem tartalmaz.2
Nem jártunk nagyobb sikerrel a Borsod vármegyei dézsmajegyzékekkel sem.
Összesen három év dézsmajegyzékeiben leltünk fel vattai családok számára vonatkozó adatokat.3
1548-ban a Mohy járás települései közt Vattán 5 helybéli adózó és 3 vidéki család van feltüntetve.4 1549-ben az õszi gabonából 15 vattai jobbágycsaládot dézsmáltattak és egy zsellér fizetett úgynevezett kereszténypénzt.5 1594-ben Emõdnél
szerepel az extranei-ek, azaz vidéki szõlõbirtokosok között 6 vattai család.6
A dézsmajegyzékekben még 1577 és 1582 között van megemlítve Vatta, de
csak egy adózó, Thót Nicolaus van benne feltüntetve.7 Ezt követõen 1717-ig a
település neve még említés szintjén sem szerepel a dézsmajegyzékekben.
Magyarországon a dézsma (tized) fizetését még Szent István király rendelte
el, meghatározatlanul hagyva a dézsmaköteles javak körét. Történelmileg mindenekelõtt az egyházi tizeddel azonos fogalom, de a feudalizmus kései századaiban használták a földesúri kilenced, mint második tized megnevezésére is. Magyarországon Mohács elõtt gabonából, borból, bárányból, méhkasokból vették
ki a tizedrészt. A dézsmálás köre csak a XVI. századtól szélesedett ki (kecske,
tyúk, len, kender stb.).
Tizedet eredetileg mindenki adott társadalmi állásra való tekintet nélkül, még
a király is kincstári jövedelmeibõl. Utóbb a tized a kiforrott feudalizmusban a jobbágyság adója lett. Egy ideig a földdel bíróké, mígnem II. Ulászló 1493:52. tc-e
úgynevezett kereszténypénzt állapított meg dézsmaváltság fejében a terménnyel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod vm. dicajegyzékei mikrofilmen 370., 371., 464., 465., 453. doboz.
uo. 453. és 465. d.
uo. 358-385. d.
uo. 358. d. 1548-as év.
uo. 1549-es év.
uo. 368. d. 1594-es év.
uo. 361-365. d. 1577-1582.
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és állattal nem rendelkezõ zsellérek számára. Ez általában 6-6 dénár volt családonként, de helyi szokás szerint 2-12 dénáros határok között mozoghatott. Azok
pedig, akik másnak részért arattak, a keresett hányad után tartoztak naturális tizedet vagy sarlópénzt szolgáltatni. Végeredményben tizeddel tartoztak mindazok,
akik nem nemesi kezelésû majorsági földön gazdálkodtak, személyi állapotuktól
függetlenül. Így a jobbágyi, rusticus földet mûvelõ armális nemesek, a vitézlõ
rend tagjai és a kézmûvesek is.
A dézsmajegyzékek tehát nem ölelik fel azokat a nemeseket, zselléreket,
napszámosokat, akik a földesúri majorságokon dolgoztak, teljesítettek szolgálatot. Másrészt a ránk maradt dézsmajegyzékek sem teljesek. Az ismertetett három évbõl az összes dézsma alá esõ termék fizetési lajstromát nem ismerjük.
1548-ból bor-, 1549-bõl õszi gabona-dézsmajegyzékekben szerepelt Vatta. Ennek hiánya azért gond, mert elõfordult, hogy valaki csak gabonából, borból, juhból stb. adott tizedet, így a fel nem lelt jegyzék alapján nem tudunk létezésérõl,
ami téves következtetések levonását okozhatja.
Ha a szakirodalomban használatos módon a családok számát megszorozzuk
hattal, akkor Vatta népességét 1548-ban mindössze 30 fõre, 1549-ben 96 fõre, míg 1594-ben 36 fõre tehetnénk. Ez azonban nem fedi a valóságot. Egyedül az 1549-es év adata tûnik megbízhatóbbnak, hiszen akkor az õszi vetés dézsmajegyzékébõl következtethetünk a falu lélekszámára, ami a népesség szélesebb
körét ölelte fel, mint a lakosság jóval kisebb részét érintõ bortermelés.
A helybéliek nagyobb része kívül esett az adózó népesség körén. Vatta jórészt évszázadokon át nemesek által lakott falu volt, utóbb kuriális község is lett,
ez az oka, hogy nem találjuk az adózók számbavételét megcélzó összeírásokban.
1592-ben például a dica- és dézsmajegyzékekben nem szereplõ Vattán 39 helyi
családot tudunk név szerint és társadalmi jogállás szerint azonosítani. A helyi birtokos urak peres ügyében összesen 39 vattai lakost kérdeztek ki, akik az eljárás
során tanúskodtak. Azt is tudjuk, hogy ez a szám nem ölelte fel a falu teljes népességét, hiszen például a bírák a Battha családnak szolgáló paraszti népesség
egészének kikérdezését elmulasztották. Az ismert 39 família jogállása a következõ: Alsóvattán 19 nemes, 9 jobbágy és 2 cseléd, míg Felsõvattán 6 nemes, 1
jobbágy, 4 szolga és szolgáló tanúskodott.8 E szerint a település – hozzávéve azt
az 1567-es információt (lásd alább), miszerint a Battha családnak 5 zsellére és
6 jobbágya volt – nemhogy néptelen nem volt, hanem közel 300 fõ biztosan
lakta. A falvak átlagos népessége e korban a Királyi Magyarországon 150 fõ körül mozgott.9 Vatta tehát az átlagot jóval meghaladó lakosságszámmal, jórészt az
adózás alól mentesített jogállású népességgel, azon belül nagyszámú nemességgel rendelkezett. Adózó népesség híján a települést az összeírások nem említették, kihagyták, ami nem feltétlenül utal a község néptelen, puszta voltára.
Ezt számos más példával is bizonyíthatjuk. 1567-ben Battha János és Bálint
vattai javainak felosztásakor 5 zsellért és 6 jobbágyot ismerünk név szerint, további név szerint nem ismert zsellérek mellett.10
8. uo. IV. A. 501/d. XVII. I. 52/1592.
9. Honvári, 1997. 84.
10. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 68-69. fol. és 78-79. fol.
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Harsány 1583-as bordézsma-jegyzékében 110 adózót írtak össze, akikbõl 58
volt harsányi (domestici) és 52 vidéki (extranei). Az 52 extranei közül 36 fõ Vattán lakott. Míg a vattaiaknak helyben nem volt adóköteles megtermelt java, addig a szomszéd faluban jelentõs számú dézsmaköteles szõlõkkel rendelkeztek.11
Ha ehhez hozzávesszük a birtoklástörténeti fejezetnél tárgyalt nagyszámú birtokost, a paraszti népességre vonatkozó elszórtan elõforduló adatokat, biztosan
állíthatjuk, hogy Vatta a XVI. század közepén bekövetkezõ ismételt török támadások, dúlások ellenére sem volt néptelen, puszta hely. Sõt, a XVI. század utolsó
harmadában a település népesebb volt a megye átlagos falvaitól. Ennek ékes bizonyítéka az is, hogy Vatta járási székhely volt. A dézsmaadástól mentes lakosok
a szomszédos településeken (Harsány, Emõd) tekintélyes nagyságú szõlõk mûvelésével gyarapították vagyonukat, azok azonban már dézsmakötelesek voltak.
Úgy tûnik, hogy mind az 1544 augusztusi török pusztítást – amikor a pogányok felégették Vattát –, mind az 1554-55-ös újabb török támadást gyorsan kiheverte a település.12 Az évtizedekig tartó fenyegetésbõl ténnyé vált török uralom és a várháborúk sorozata nyilvánvalóan sokkolta és menekülésre sarkallta
az Oszmán Birodalom igája alá kényszerített lakosságot, állandósuló migrációról azonban nem beszélhetünk. A drinápolyi békét (1568) követõen készült török adóösszeírások a Szerémségtõl a simontornyain át a budai szandzsákig országosan azt mutatják, hogy az 1570-es és az 1580-as években emelkedett az
adóköteles családfõk száma. Ezt a kétségtelen regenerálódási folyamatot szakította meg, és vetette vissza a 15 éves háború.13
A mezõkeresztesi csata után (1596) a török késedelmes adófizetés miatt Vattát is feldúlta, és a hagyomány szerint az elpusztult és elnéptelenedett falut a lakosok a XVII. században nem népesítették újra.14
Az 1600 körül bekövetkezett pusztulást a lakosok egy része túlélte, de a település hanyatlását nem lehetett megállítani. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a
visszatért lakosok közül Battha Bálint szerint az öreg harangot Pelbárt Pál fia,
Mihály ellopta és értékesítette. Az árán Pelbárt Mihály, Vince és Gáspár osztoztak.15 A harang elvitele a templom „halálát” jelentette, ami Alsóvatta pusztulását mutatta.
A XVII. századból a lassú újranépesedésrõl – ami csak Felsõvattán ment végbe – csak közvetett adataink vannak. Ilyen például a vattai iskola 1654-es megléte.16 A pusztásodás – legyen az átmeneti vagy végleges – sem a török, sem a
magyar földesúrnak nem volt érdeke, ezért elõsegítették a benépesítést. A betelepítettek és bevándorlók leginkább az állattenyésztõ, a pásztorkodó elemek arányát növelték. Számukat nem tudjuk meghatározni. A XVII. század második felétõl a lakosok száma csökkent, a község határát a XVII. század végén már leginkább csak a szomszédos községek lakói élték.17
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Takács – Kovács, 1998. 90-91. A dézsmajegyzék eredeti jelzete: Heves Megyei Levéltár XII. - 739. – 28.
Vass, 1981. 49-52., ill. Borovszky, 1909. 84-85.
Honvári, 1997. 82.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. VII. 779.
uo. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 81. fol.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. 11. fol./1654.
Lásd a 79. oldalon.
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Vatta tényleges újranépesítése a Borsy Mihály-féle, 1702 körüli composessorok közötti felosztással vette kezdetét.18
Ezt követõen – jórészt földesúri telepítések hatására – elõbb református magyarok költöztek a településre, akik 1716-ban már újra felállították egyházukat.19 Az 1720-as, 1730-as években érkeztek nagyobb számban szlovák és ruszin, római és görög katolikus betelepülõk a faluba. Az 1741-es egyházlátogatási jegyzõkönyv szerint a település 414 lakosából már 254 ruszin és szlovák
volt. Az Ónodi járás 19 pusztának nevezett településébõl 7 (Váralja, Négyes,
Vatta, Püspöki, Kács, Cserépalja és Gelej) népesült be ebben az idõben.20

Vatta és környékének benépesülése
(Veres, 1984. Közli: Kunt – Szabadfalvi – Viga, 1984.)

Ugyanakkor arra is van adatunk, hogy egyes családok elhagyták Vattát. Vattai,
harsányi és aranyosi református lakosok népesítették be Tiszaigart 1744-ben.21
Az 1768-as egyházlátogatási jegyzõkönyv szerint már 679-en éltek Vattán.22
Vatta továbbra is kuriális község volt, aminek köszönhetõen a település neve a
18.
19.
20.
21.
22.

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 137-139., 1. d. fasc. VI. 21.
SRKL. D., CXXXI., 74. 142., 762-B., 44.
Veres, 1984. 31-33.
Sós, 1985. 92.
FLE. can. vis. 1768. r. sz. 3418. II. 78. lap.
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különféle összeírásokban – legyen az akár országos (1715 és 1720) –, a XVIII.
században nem szerepelt.
Ez a korszak még nem a „demográfiai átmenet” ideje, az országban továbbra is nagyon jelentõs maradt a népességcsökkentõ tényezõk szerepe. A pestis
visszaszorulóban volt, helyette azonban bõven maradt egyéb ragályos betegség.
Ezek közül a legjelentõsebb a kiütéses tifusz, a skarlát, a sokféle nemi betegség,
a tüdõvész volt. A járványokhoz szorosan kapcsolódó éhínség is gyakran szedte
áldozatait, s csökkentette a népesség számát. Az egymás után következõ rossz
termõévek újra és újra nehéz helyzet elé állították a falvak népét. Ilyen évek voltak a XVIII. században 1718-ban, 1785-86-ban és 1790–95-ben. A járványos
betegségek elleni tervszerû védekezés elemei az országban csak a XVIII–XIX.
század fordulóján jelentek meg.23 A népességnövekedést ekkor még jórészt beköltözések, betelepítések okozták.
A XVIII. században lejátszódott változásokat a II. József nevéhez kötõdõ elsõ magyarországi népszámlálás rögzítette.

A XVIII. század végétõl napjainkig
Hiteles és pontos, a népességre vonatkozó adatokat csak az 1785. évi elsõ
magyarországi népszámlálástól ismerünk, amelyben az ország minden rendû és
rangú lakosát összeírták. Ettõl az idõtõl kezdõdõen az országos népszámlálások
rendszeresebbé váltak, és 1869-tõl kezdve általában 10 évenként mind a mai
napig végrehajtották azokat.
II. József 1784. július 16-án rendelt el Magyarországon népszámlálást. A
népszámlálás során elsõdlegesen katonai szempontok érvényesültek, burkolt
célja a besorozható újoncok számának felmérése volt. Magyarországon ez az elsõ népességösszeírás, amely kiterjedt a lakosság egészére, így a nemességre is,
és arról megbízható adatokat szolgáltatott. A népszámlálást 1784 és 1787 között a közigazgatási hatóságok a katonaság segítségével hajtották végre. A conscriptio szerint Vattán 127 házban 181 család élt, ami 806 fõs lélekszámot jelent. A férfiak száma 402, míg a nõké 404 volt. A házas férfiak 160-an, a nõtlenek 242-en voltak.24
II. József elrendelte, hogy a helyi hatóságok folyamatosan vezessék a népesség-nyilvántartást, de rendeletét az 1790/91-es országgyûlés érvénytelenítette.
Az 1802-es országgyûlés után a népességösszeírások csak a nem nemesekre
terjedtek ki, de a törvényhatóságok és egyházak sokszor ezeket a nyilvántartásokat is hiányosan vitték véghez. Vatta nemtelen lakosainak összeírása 1814 és
1847 között huszonhét évbõl maradt ránk.25

23. Honvári, 1997. 164.
24. Danyi – Dávid, 1960. 46-47.
25. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/i. 2. d. Egri járás.
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Vatta nemtelen lakosainak összeírása a XIX. század elsõ felében
(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/i. 2. d.)
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Az 1828-as országos összeírás szerint 822-en éltek a faluban, míg 1850-ben
752-en, 1857-ben 904-en.26 Fényes Elek 1851-ben könyvében Vatta lélekszámát 868 fõben adta meg.27
Az adatokból látható, hogy folyamatos, egyenletes népességnövekedésrõl
nem beszélhetünk. A hullámzó gyarapodás a természetes szaporodás eredménye volt. Jelentõsebb bevándorlásról a XIX. században már nem tudunk. Az állami és földesúri telepítések idõszaka II. József halálával lezárult. A lassú növekedés vagy inkább stagnálás oka a nagy csecsemõ- és gyermekhalandósággal, a
közegészségügy elmaradottságával, az egészségtelen életkörülményekkel, a szülõk tudatlanságával magyarázható. (1000 csecsemõ közül 288 nem érte meg az
egyéves kort. Három éves kora elõtt meghalt további 135 gyerek, a tízéves kort
pedig a gyerekek fele nem érte meg, ezerbõl csupán 471. A várható élettartam
az 1840-es években 38-39 év volt.)28
Jelentõs népességcsökkenést eredményezett Vattán a kolera. Az ázsiai eredetû járvány a kereskedelmi kapcsolatok révén kontinentális úton került Európába. A húszas években még csak lassan terjedõ kolera 1830 õszén érte el
Moszkvát, s a lengyel-orosz háború segítette elõ betörését Lengyelországba,
majd Gallíciába. Innen terjedt át Magyarországra. A járvány pusztításának következménye – más okok mellett – az 1831-es úgynevezett kolera felkelés,
amely öt északkeleti vármegyében robbant ki.
Vattán 1831. július 28-án ütötte fel a fejét a kolera.29 Július 28-tól augusztus
17-éig 44-en haltak meg a faluban, ebbõl 33-an kolerában. Az elhunytak között
nemcsak helybéliek voltak, hanem az idegenbõl érkezõ aratók közül is meghaltak hatan (ketten a Gömör megyei Rákosból, a többiek Felsõtárkányból, Miskolcról, Diósgyõrbõl és Cserépváraljáról valók voltak). Augusztus 17–25. között
további 22 fõ vesztette életét, akik közül egy nem volt vattai (Sajókazáról származó arató). Ebben az idõszakban a 22 haláleset 60 megbetegedett közül került
ki.30 Év végéig összesen – Váczy Sándor politikai comisarius jelentése szerint –
71-en haltak meg, akik közül 64-en voltak vattaiak. Ezek számában azok is benne vannak, akik nem magában a járványban, de ahhoz kapcsolódó betegségben
(pl. legyengülés) haltak meg.31
A 71 elhalálozott életkor szerinti megosztása
0-1 év: 5 fõ
21-30 év: 7 fõ
2-4 év: 6 fõ
31-40 év: 12 fõ
5-10 év: 8 fõ
41-50 év: 12 fõ
11-15 év: 5 fõ
51-60 év: 7 fõ
16-20 év: 6 fõ
60 év felett: 3 fõ

26. Nagy L., 1828. 108., ill. Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850-es, 1857-es és
1870-es években, 1987. 103.
27. Fényes, 1851. IV. kötet. 283.
28. Gergely, 1998. 58.
29. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 504. nr. 1343.
30. uo. nr. 935., 1171., 1218. és 1263.
31. uo. nr. 1343.
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Váczy Sándor politikai biztos 1831. augusztus 21-én a következõket jegyezte le: „Vattán az új betegek száma szembetûnõleg kevesedik és a reconvalesceusek száma hála Istennek szaporodik, de a halandóság mindez ideig nagy
mértékben uralkodik, azonban a következés bizonyságot tett, hogy méltóságos
báró Szepessy Antal fõszolgabíró, Szepessy László vármegyei táblabíró, Nagy
Gedeon, s a több helybéli birtokos urak nagylelkû, úgy seborvos Molnár Sámuel úr orvosi szorgalmok sok szerencsétleneket a küszködõ halál bizonytalanságából megmentettek, mégis 19. augusztusban fájdalommal tapasztaltam, hogy
a 48. órákkal az minden orvosi segedelmekért esdeklõ és használó betegek egyszerre minden orvosi szerektõl csaknem mindnyájan lemondottak, s magokat
rész szerint a háziszerekre, rész szerint a Felsõ gondviselésre bírtak, mely
szerént betegségek súlyát egyedül tanátsadással segíthettem.”32
Az orvosokkal szembeni bizalmatlanság még ezt követõen is sokáig élt a faluban. A kolera késõbb is szedte áldozatait – 1849, 1855 és 1873 –, de Vattán
halálos áldozatokról csak az 1873-as járvány idejérõl tudunk.33
Idõnként más járványos betegségek is pusztítottak: himlõ, tífusz, gümõkor,
vérhas stb. Nem segítette a népesség gyarapodását a XIX. században még mindig gyakran fellépõ éhínség, például az 1863-as nagy aszályos évben. A közegészségügyi állapotok és életkörülmények viszonylagos javulása csak a XIX.
század második felében következett be. Ekkorra már csökkent a csecsemõhalandóság, a járványokat kezdték visszaszorítani, az életkor meghosszabbodott, ami
a változatosan magas természetes szaporodás mellett már lassú népességnövekedést tett lehetõvé. Ezt azonban visszafogta a századfordulón egyre gyakoribbá váló kivándorlás. Ennek okai a gazdasági élet ellentmondásaiban – filoxéra
pusztítása, alacsony színvonalú mezõgazdaság problémái stb. –, politikai, propagandaokokban keresendõ. Egy-egy család évrõl-évre Vattán is úgy gondolta,
hogy a messzi, távoli Amerikában jobb sora lesz. 1905 végén például 3 család
kötött a faluban kivándorlási szerzõdést.34
Az 1869/70-tõl kezdõdõen általában tízévenként tartott népszámlálási adatok pontosan megmutatják nekünk Vatta mindenkori lakosságszámát.
Vatta népességszáma a XVIII. század végétõl
év
fõ
év
fõ
év
1787
806
1890
958
1960
1828
822
1900
1048
1970
1850
752
1910
1245
1980
1851
868
1920
1278
1990
1857
904
1930
1383
1995
1869
867
1941
1372
1998
1880
858
1949
1336
2000

32. uo. nr. 1218.
33. J. Frater, 1980.
34. Deák, 1965. 158.

napjainkig
fõ
1191
1147
1038
1002
973
960
967
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A falu népességmaximumát 1930-ban érte el. Addig lassú, de folyamatos
növekedés figyelhetõ meg. Ezt követõen a tendencia megfordult. Mára a község
lakóinak száma a XIX. században jellemzõ 1000 fõ alá esett. A növekedés elmaradásának oka a nagyfokú elvándorlás. Sokan a jobb élet reményében elhagyták Vattát. A településrõl elvándorlók leginkább Miskolcra költöztek, de sokan részesítették elõnyben a nagyobb községeket is.
Az élveszületések számának erõteljes visszaesése is hozzájárult a lakosság
számának csökkenéséhez. A természetes szaporodás átlaga a XX. században évi
9,8 fõ, ami azonban az elvándorlás, elköltözések miatt tényleges népességnövekedést nem eredményezett. Igaz ez akkor is, ha olykor elõfordult, mint például
1968-ban, hogy a Vattára vándoroltak száma (119) meghaladta az elvándorlókét (19).35 A migrációban nincs kiugró év, de az a szocialista korszakban felerõsödött, ami az alacsony természetes szaporodás mellett tragikusan érintette Vatta lakosságszámának alakulását. A hagyományos életforma lassú felbomlása, a
falu társadalmának foglalkozás szerinti átrendezõdése, az elmúlt fél évszázadban
a vallásos életnek erõteljes háttérbe szorítása, a születéskorlátozás általánossá és
demográfia szempontból napjainkra már kritikussá vált. 1980-tól Vatta esetében már nem is természetes szaporodásról, hanem fogyásról beszélhetünk.

Képeslap a faluról a XX. század elsõ felébõl

35. Adatok B.-A.-Z. m. községeirõl, 1968.
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10

1984

13

17

-4

1919

40

18

22

1952

31

7

24

1985

6

20

-14

1920

51

23

28

1953

28

14

14

1986

14

14

0

1921

65

25

40

1954

26

16

10

1987

4

18

-14

1922

47

33

14

1955

26

15

11

1988

11

16

-5

1923

39

31

8

1956

32

15

17

1989

9

19

-10

1924

41

36

5

1957

22

9

13

1990

12

12

0

1925

48

18

30

1958

19

2

17

1991

13

18

-5

1926

51

26

25

1959

19

8

11

1992

9

17

-8

1927

41

23

18

1960

24

15

9

1993

8

17

-9

1928

56

27

29

1961

17

8

9

1994

9

19

-10

1929

55

23

32

1962

10

18

-8

1995

12

13

-1

1930

47

24

23

1963

20

14

6

1996

7

23

-16

1931

47

18

29

1964

15

12

3

1997

10

11

-1

1932

44

27

17

1965

19

13

6

1998

10

8

2

1933

45

22

23

1966

25

9

16

1999

7

17

-10

36. A népmozgalom fõbb adatai községenként 1901–1968, 1969. 90–91. és 342-343., ill. B.-A.-Z. m.
évenkénti statisztikai évkönyvek adatai.
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A falu a XIX. század elejétõl tisztán magyar falunak tekinthetõ. Pontos adatokkal az 1880-as népszámlálástól kezdve rendelkezünk. Elszórtan fordultak elõ
a népesség között szlovák, román, német vagy egyéb anyanyelvû lakosok.
A népesség megoszlása anyanyelv, nemzetiség szerint37

Év

Összesen

Népesség anyanyelv szerint
magyar

szlovák

román

német

egyéb

1880

858

816

-

-

-

42

1890

958

952

4

-

1

1

1900

1048

1046

-

-

2

-

1910

1245

1243

-

-

2

-

1920

1278

1278

-

-

-

-

1930

1383

1381

1

-

-

1

1941

1372

1365

2

-

2

3

1949

1336

1333

1

2

-

-

1960

1191

1188

-

2

-

1

1970

1141

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

1980

1038

1035

-

1

2

-

1990

967

963

-

1

1

2

Az utóbbi évtizedek Vatta népességére vonatkozó adatait a következõ táblázatok szemléltetik.
Népsûrûség
év
fõ/km2
1930 56,3
1960 48,8
1970 48,2
1980 53,0
1990 41,4
Nemek
év
1930
1960
1970
1980
1990

megoszlása
férfi nõ
659 724
576 615
559 568
506 532
482 485

37. Magyarország történeti helységnévtára 9. B.-A.-Z. m., 1996. 337.
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A népesség kormegoszlása38
Év

0-14

15-19

1910

501

122

20-29

30-39

40-49

60 felett

összesen

82

1245

1930

351

229

254

176

140

1941

434

130

150

182

153

110

123

1383

136

187

1372

1960

308

96

152

175

1970

249

94

165

151

117

145

198

1191

160

111

217

1147

1980

211

58

157

111

133

147

221

1038

1990

196

49

128

145

110

130

209

967

328

50-59
212

Vatta középkori család- és keresztnevei
Minden embernek van neve, manapság kettõ vagy több is. A családnevet elõdeitõl örökli, a keresztnevet szüleitõl, esetleg a keresztszülõktõl kapja. Egyesek
még egy vagy több ragadványnévvel is rendelkeznek, amelyet rendszerint a hasonló nevûektõl való megkülönböztetésül az a közösség ruházza rá – engedélye és
megkérdezése nélkül –, amelyben él.
Kezdetben mindenkinek csak egy neve volt. Az egynevûséget a XV. század
végétõl követte a kétnevûség. Elõször csak a felsõbb társadalmi osztályok, majd
a XIV. század végétõl a városi polgárság és a jobbágyság is kezdett családnevet
használni. A XVI. század végén már csaknem mindenkinek volt családneve. A
kétértelmû névadás fejlõdésével (vezeték- és keresztnév) egyidejûleg jelentek
meg az öröklõdõ családnevek. Az egyes családnév-típusok létrejöttének társadalmi háttere van. Az adószedõk dézsma- és dicajegyzékeikbe, a földesúri inventáriumokba (jegyzékek, leltárak) sokszor nemcsak a jobbágyok száma, hanem a
teljes neve is bekerült. A nevek írásos rögzítése egyúttal a családnevek megmerevedését is jelentette. Vatta esetében a családnevek megváltoztatására ezután
is találunk ugyan példát, de ezek száma elenyészõ.
A vizsgált névanyag nem tekinthetõ teljesnek, mert hiányoznak az adózásra
nem kötelezhetõ családok nevei, máskor maguk a rendelkezésre álló források is
csak töredékesen maradtak fenn, nem közölve a teljes adózó népességet sem.
Sokszor – tényleges összeírások hiánya miatt – csak elszórt adatokból tudtuk a
neveket azonosítani, ami folyamatában nem mutatja be az egyes családok elvándorlását, vattai jelenlétét, de egyes nagyobb idõintervallumokra nézve jelzi nekünk a törzsökös családokat, illetve az újonnan betelepedetteket.
A település elsõ fellelt dézsmajegyzékében (bor- 1548) a következõ családnevek szerepelnek: Varga, Szabó, Kovács, Kasmir és Ivan.39
1549-ben az õszi gabonából vett dézsmakötelesek: Mészáros, Fábián, Kaza,
Szõrös, Robi, Popincia, Kazimír (2), Tóth, Varga, Kovács, Pogonij (2), Harsányi
38. Népszámlálási adatokból.
39. B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Vatta dézsmajegyzéke mikrofilmen 358. d. 1548.
40. uo. 1549.
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és Banocy.40
1567 és 1591 között különbözõ forrásokban a következõ családnevekkel találkozunk: Tóth, Szabó (2), Bertók, Kovács (2), Bálint, Harmadszi, Finka, Bakó,
Turka, Bak, Rácz (2) és Varga.41
A harsányi 1583-as bordézsma-jegyzékben 36 vattai szõlõbirtokos szerepel:
Turka (2), Somogyi, Bogáczy, Battha, Rajkó, Túri, Bogdán, Tóth (3), Heredi (2),
Négyesi, Pethres, Pelbárt, Fekete, Kovács (2), Marczy, Szabó (2), Domány,
Vathai, Balogh, Varga (2), Komornyik, Izkora, Csonka, Szúnyog, Czola, Kis,
Pribék, Rácz és Penis.42
1592-bõl a következõ családokat ismerjük: Bogdán (2), Nagy (2), Rudas,
Darnay, Rajkó, Török, Tolyó, Korhy (2), Barati, Szabó (4), Zegh, Virág, Heredy,
Fekete, Beke, Szúnyog, Pelbárt (2), Lökös, Machi, Madar, Völgyi, Bors, Kovács
(2), Koncz (2), Fodor, Bachmegyei, Márton, Dósa, Erdõs és Pethes.43
1594-ben az emõdi bordézsma-jegyzékben szerepelnek: Vattay, Pelthy,
Koncz, Csányi, Chteödy és Sirassin.44
Az említett nevek a család egykori lakóhelyére, származására, foglalkozására utalnak. A család származására utalnak a népnévi eredetû vezetéknevek is. A
nemzetiségre utaló nevek némelyike azonban eredetileg ragadványnév volt.
Gyakori családnévtípus még a ragadványnév, az apa nevébõl lett vezetéknév „i”
és „fi” képzõvel vagy enélkül.
Vatta ismert XVI. századi családneveit az alábbi típusokba sorolhatjuk.45
1. Ragadványnevek, testi tulajdonságot jelölõ nevek: Bors, Erdõs, Fekete,
Kis, Csonka, Fodor, Koncz, Nagy, Rajkó, Rudas, Szõrös, Tolyó és Völgyi.
2. Népnévbõl: Rácz, Tóth és Török.
3. Mesterségre, foglalkozásra emlékeztetõ nevek: Kovács, Mészáros, Pribék,
Ponyicai (ponyvás, ponyvakészítõ), Szabó és Varga.
4. Növény- és állatnévbõl: Bak, Madar (madár), Szúnyog és Virág.
5. Az apa nevébõl, régi személynévbõl lett vezetéknevek: Bálint, Bakó (Bakó
– Bakosból), Beke (Bek – Békbõl), Bertók (Bartók – Bertalanból), Bogdán,
Dósa (Dávidból), Fábián, Finta, Ivan, Kazimír (Kázmérból), Lökös (Lõrincbõl), Márton, Izkora, Pelbárt, Pethes (Péterbõl) és Zegh (talán a Zeke-bõl).
6. Helységnévbõl: Bachmegyeci (Bács megye), Banocy (Bánós Zemplénben), Barati (Barátlak Zemplénben), Bogáczy (Bogács Borsodban), Csányi
(Csány – Hernádcsány Abaújban), Chteödy (talán Cegléd-i), Darnay
(Darnya Gömörben), Harmathy (Harmad Csanádban), Harsányi (Harsány
Borsodban), Hevedi (Hevéd Hevesben), Kaza (Sajókaza Borsodban),
Korhy (Korh-i, a középkorban Ónod és Sajólád között feküdt), Somogyi,
Túri (Mezõtúr), Machi (Macs Debrecen mellett), Pelthi (Pély Hevesben),
Pogony (Pogony Gömörben) és Vattai.
41. uo. IV. A. 501/c. XVIII. V. 13/1591., XVIII. I. 87/1579., ill. XII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 79. fol., ill. XXXII.7. dézsmajegyzékek 1577-82. 365. d. Az egyes családok mögött a zárójelben lévõ számok azonos nevû, de
különbözõ családokat jelölnek.
42. H. M. Lt. XII. – 739. – 28. Lásd a 11. lábjegyzetet ebben a fejezetben.
43. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVII. I. 52/1592.
44. uo. XXXII.-=. Emõd dézsmajegyzéke mikrofilmen. 368. d. 1594.
45. Kázmér, 1993. A birtoklástörténeti résznél taglalt nemesi birtokosok neveit kihagytuk, mivel nem bizonyított,
hogy a Vattán birtokos Vattán is élt.
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7. Azonosíthatatlan: Kasmír, Sirassin, Turka, Czola, Penis és Domány.
A családnevek vizsgálatát a XVII. században nem tudjuk folytatni. A forrásokban elszórtan elõforduló nevek ezt nem teszik lehetõvé. Nem sokkal jobb a helyzet a XVIII. századból sem. Az összeírások hiánya miatt nem tudjuk az egyes családok faluba érkezésének, elköltözésének idejét nyomon követni. Az elszórt adatokon kívül egyedül az 1771-es urbáriumra, majd a XIX. századból az 1828-as
országos összeírásra hagyatkozhatunk, ezekbõl azonban messzemenõ következtetést levonni nem tudunk.
A XVIII. században (1738–1771) az urbárium meghozataláig a leggyakrabban elõforduló családnevek a következõk, tehát az elsõ betelepülõk és közvetlen
leszármazottaik lehettek: Biczó, Demjén, Dargai, Szabó, Veres, Nyitrai, Varga,
Tóth, Fegyverneki, Szénási, Kollát, Hurka, Nagy, Bordás, Kovács, Budai,
Kopcsik, Fekete, Gyöngyösi, Makranci, Baranyai és Keletsényi.46
1771-ben a falu úrbéres családjai: Majoros, Tóth (6), Biczó (2), Nagy (2),
Pásztor, Lakatos, Dargai (2), Varga (2), Pallagi, Iván (4), Zádori, Fejér, Tasnádi,
Papp, Kelecsényi, Visnyik (2), Takáts (2), Kopcsik, Váradi, Petrius, Krizsán (2),
Furman, Szilvássy (2), Kiss (2), Balás, Bellik, Gyöngyösi, Újlaki, Orosz, Komódi,
Isó, Juhász, Jó, Csizmadia, Bányász, Holik és Szányi.47
Az 1828-as országos összeírásban szereplõ vattai családnevek: Nagy (2),
Krizsán (4), Tóth (5), Biczó, Szilvássy, Juhász (3), Iván (4), Arany, Antóni, Tasnádi, Telek, Rácz, Pap (3), Dargai (2), Barabás, Zádori, Kocsis, Kojcsik, Jakab,
Budai, Balázs, Izsó, Fekete, Harsli (2), Samu, Izsák, Csillag, Salamon, Bakos és
Bodzán.48
A falu történelmi névállományának részét képezi a keresztnevek használata.
1548-tól 1828-ig összesen 226 vattai férfi nevét leltük fel és vizsgáltuk meg,
akik 36 keresztnév valamelyikét viselték. A közel három évszázad adatainak
elemzésénél megpróbáltuk elkerülni, hogy egy személy keresztneve adalékként
többször is felvételre kerüljön, ezért az azonos nevûek keresztneveit csak akkor
vettük számításba, ha közöttük legalább egy emberöltõ távlatával számolhattunk.
A fellelt keresztnevek sorrendje a következõ: János (32), István (31), András
(23), Mihály (22), György (14), Pál (13), József (9), László (8), Gergely és
Márton (7), Péter és Tamás (6), Gáspár és Mátyás (5), Benedek és Ferenc (4),
Jakab és Balázs (3), Bálint, Demeter, Máté, Nikolaus, Imre és Orbán (2), Ágoston, Albert, Vitálus, Lukács, Antonius, Viktor, Gábor, Sámuel, Vincze, Fábián,
Boldizsár és Miklós (1).

46. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. VII. I. 43./1751., XVII. XIV. 3214., XVII. II. 452-53/1735., XVII. II.
717/1738., XVIII. XXVII. 2463/1741., ill. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 79. fol., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VI.
16., ill. IV. A. 501/d. XVII. V. 646/1760., ill. IV. A. 501/c. XXVIII. XXVII. 2532/1774., ill. IV. A. 501/d.
XVII. IV. 428/1752.
47. uo. IV. A. 501/b. XXII. I. 290/1771.
48. uo. 1828-as országos összeírás mikrofilmen B. 58. 879. 443. d.
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VII. A község településföldrajza,
épületei és építkezése
A lakóövezet
A környéken megtelepedõ ember szállásterületének kiválasztása során elsõsorban az ökológiai tényezõket tartotta elsõdleges szempontnak. A kedvezõ
domborzati viszonyok mellett a legfontosabb telepítõ tényezõ a víz volt, így érthetõ, hogy Vatta népe patak (folyó) mellett, attól nem messze telepedett meg.
A Csincse-patak (Chynche-potaka) elsõ említése a faluban 1334-bõl való,
melynek partján ért véget az ábrányi és a vattai közös határ.1
Valamivel korábbról – 1323-ból – arról tudunk, hogy a falu határát másik két
folyóvíz is szegélyezte, úgy mint a Narag és a Holthnarag folyó.2
Ezek a patakok a múltban sokkal inkább befolyásolták a környeztükben élõk
mindennapjait, mint mai, többé-kevésbé szabályozott formájukban. Errõl a régi
forrásokban elég sokat olvashatunk, fõleg annak kapcsán, ha a vizek valamilyen
kárt okoztak. A patak medrének elsõ szabályozására az 1880-as években került
sor, amit késõbb többször folytattak, utóbb az 1940-es években.3
Pesty Frigyes 1864-ben a Vatta felmérésérõl és a Csincsérõl a következõket
jegyezte le (a falu elöljáróinak közlése alapján): „Az új Vatta fekszik, a Pest-kassai országúthoz balra, mint egy jó puskalövésnyire, Harsánytól lefelé délnek,
két egymással szembenézõ menedékes part oldalába, a két part közt kígyózik el
a Csincse folyó, mely a kisgyõri és harsányi hegyek közt létezõ forrásokbul ered,
s a két parton fekvõ falu közt, egy jókora tót képez, mely náddal, és csátéval
telve, a községnek valódi tiszavidéki képet ád, s a községben keresztül folyva,
az alatt mintegy fertály mérföldnyire, a Geszti völgybül folyó Kis Csincsével
összefolyik, s Gelej felé haladva a nagymihályi Ecsérbe szakad s enyészik el, a
határ hegyes, völgyes, dombos, partos, a dûlõk neveiket a tagosításkor újra kapván, fekvésükhöz képest külsõ dûlõ, belsõ dûlõ etc. nevezetetvén eljelentéktelenek.”4
A középkorban a falu birtokviszonyait taglaló oklevelekben gyakran szerepel
vattai halászó víz elnevezés.5 Azt azonban, hogy az alkalmi halászatot a Csincsében vagy más patakban, esetleg tóban végezték – nem tudjuk. A falu határának egy része mindenesetre elég vizenyõs, mocsaras volt. Ezt látszik igazolni
Pesty fentebb említett leírásán felül a XVIII. század végén készült katonai felmérés is. „A völgyön kis patak folyik keresztül, a neve: Csincse. Ez a patak azonban mocsaras medre miatt a bejelölt hidakon kívül sem fuvarral, sem lóval nem
1.
2.
3.
4.
5.

Sugár, 1980. 7.
AOT. VII. 480.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 809/b. 701. mut. könyv. 1881., ill. Csíkvári, 1939. 49.
Pesty, 1988. 366.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. V. 1-2/1614-1616., XIII. 3. 3. d./1622., IV. A. 501/c. XVIII. XXI.
1148/1624., XVIII. 1014/1654. 11. fol.
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járható. Szélessége csaknem mindenütt négy lépés. Vize azonban csak szükség
esetén iható mocsaras medre miatt. A patak mindkét oldalán mezõk vannak,
amik némileg mocsarasak.”6
A Csincsén átkelni tehát csak a patakon átívelõ hídon lehetett.7 A XIX. századi szabályozásáig a pataknak két nagyobb ága keresztezte a falut. A kisebbet
megkülönböztetésül Kis-Csincsének nevezték.
Nyilván voltak jelentéktelenebb vízfolyások is, amelyek csak nagyobb zivatarok idején jelenthettek veszélyt. A falukép egy települési terület keretében tartalmazza mindazt, amit a letelepült ember nemzedékek során alkotott. Gazdasági
és társadalmi, földrajzi és történelmi tényezõk eredménye. Múltat és jelent, állandóságot és változást sugároz. A vízi- és hegyrajzi keret, a térformák, a talaj
minõsége, a növény- és állatvilág képezi a faluképnek egy-egy színfoltját. Régibb
és újabb elemek, állandóság és változatosság van benne, minden nemzedék ad
valamit hozzá a magáéból.

Falurészlet a katolikus templom tornyából
A község északi része kissé dombos, míg a déli sík. A középkori Vatta a Gelej
felé folyó Csincse jobb partján, annak sík részén jött létre a XIV. század elején.
Itt volt a templom, melynek romjai a XVIII. század közepén még látszottak. A
korabeli Vatta idõvel a Csincse keleti részén tovább terjeszkedett. 1744-ben a
régi házhelyeknek és „kemencéknek” még megvoltak a nyomai.8 A falu közép6. Csorba, 1990. 81-82.
7. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 18/a.
8. uo. ill. Vatta legrégibb térképe é. n. a B.-A.-Z. M. Lt-ban jelzett nélkül. Lásd a belsõ borítót.
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pontja a kiemelkedõ dombocskán álló középkori templom lehetett. A Csincse
kanyargó medre mellett alakultak ki a jobbágyok belsõ telkei, amelyek mindegyike a XV. század közepén még egész telek volt, átlagosan kb. 1200 négyszögöl
kiterjedéssel. A folyamatos telekosztódás során a nagy lakótelkek egyre kisebbek lettek, egy telken több lakóház is épült.
A növekvõ számú lakosság egy része a XV. század utolsó harmadában északra költözött, létrehozva Felsõvattát, melynek nevével elõször 1475-ben találkozunk.9 A következõ évtizedekben a Vatta és Felsõvatta elnevezések felváltva fordulnak elõ a forrásokban. Az Alsóvatta névalak csak 1507-tõl szerepel regesztákban.10 Valószínû, hogy e nevekkel nem a község egyes részeit akarták jelölni, hanem két különálló településrõl volt szó. A kitelepült lakosok az északi falut nevezték el Felsõvattának, míg a régebbi településre néhány évtized múlva
ráragasztották az „Alsó” elõnevet, de a két község közelsége, közös múltja, hagyományai, közös temploma miatt a falvakat gyakran együttesen nevezték Vattának. A XVIII. század végéig mindhárom névalak használatos volt, akkor is,
amikor Alsóvattát már nem lakták. A falu Watha névalakban rajta van az elsõ
magyarországi térképen, amit Lázár deák készített 1510 és 1520 között.11
A két Vattát egymástól mindenkor a postaút választotta el.12 1661-bõl,
Battha Bálint egy levelébõl arról értesülünk, hogy a két Vatta között terült el a
Barátok földje, mintegy 300 holdnyi szántóval. „Ezen Borsod vármegyében Alsó- és Felsõvatta prediumok-beli portióknak, nevezetesen pedig az két Vatták
között lévõ háromszáz hold szántóföldekrül, melyeket Barátok földjeinek hívnak, item Felsõvatta nevû prédiumban nemes kúriájuk helye után lévõ földjeitül, rétjeitül, azon kívül ugyanott lévõ öt egész házhelyek után való földjeitül
és rétjeitül …tiltatnak.”13
Vatta lakói a török idõ alatt eredeti lakóhelyüket három ízben kényszerültek
hosszabb-rövidebb idõre elhagyni. Elõbb 1544 és 1548 között14, majd 15541555-ben, utóbb a mezõkeresztesi csata után, a XVI. század végén, amikor a
török a késedelmes adófizetés miatt dúlta fel a falut.15
A település XVII. századi újratelepítésének vitás kérdéseirõl már volt szó. Itt
csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az újratelepülés biztosan területi eltolódással járt együtt. Alsóvatta földjeit ugyan továbbra is mûvelték, azt használták, de
a régi falut már nem lakták.16
A török kiûzése után fokozatosan népesedett be a falu. A XVII. század végén
Felsõvattán már bizonyíthatóan laktak.17
A XVIII. század elején – valószínûleg 1702-ben – a vármegye vicispánja,
Borsy Mihály felosztotta a falut a nemesi birtokosok között, ami kiterjedt mind
Alsó-, mind Felsõvattára.18
9. B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Vatta és Felsõvatta 1475.
10. Sugár, 1980. 102.
11. Hajdú-Molnár, 1978. 89.
12. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 18/a.
13. uo. IV. A. 501/c. X. III. 290./1661.
14. Vass, 1981. 51., ill. Borovszky, 1909. 84-85.
15. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. VII. 779., ill. Fényes, 1851. l. k. 283-284.
16. Csíkvári, 1939. 166., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 18/a.
17. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVIII. III. 130., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. V. 14/a-b.
18. uo. XIII. 3. 3. d. 1702. június.
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1714-bõl maradt ránk egy-egy korabeli irat, amelybõl a felosztott területek
nagyságáról értesülünk. E szerint Alsóvattán 57 egész teleknyi területet, azaz kb.
57 holdat, míg Felsõvattán 33 egész- és 1/4 teleknyi területet, azaz kb. 33,25
holdat osztottak fel. Lakni azonban csak Felsõvattán laktak.19 Egy valamivel késõbb, az 1740-es évek környékén készült térkép szerint még itt is voltak olyan
telkek, ahol még egyáltalán nem állt lakóépület.20
A falu XVIII. század eleji belterülete az utakat és a Csincse vizét is beleszámítva sem érhette el a 40 katasztrális holdat. A telkeket a Csincse-patakra merõlegesen alakították ki, annak mindkét oldalán. A falut két földút vágta át, ami
a patak folyásával párhuzamosan futott. Ugyancsak két földút zárta le a külsõ
telkek határát. A Csincsén a két Vatta közötti hídon lehetett átkelni. Ezen a hídon vezettek keresztül a királyi utak.21
Vatta a szabályos alaprajzú szalagtelkes falvak közé sorolható. A belsõségek
a vízfolyás mentén – attól kissé távolabb – jöttek létre. A patak mindkét partján
álltak házak, de a két házsor között nagyobb – itt-ott 100 méteres – legelõnek,
rétnek, erdõnek és zöldségeskertnek használt területet hagytak szabadon.
A folyamatosan betelepülõk mellett az 1730-as években nagyobb arányú ruszin és szlovák telepesek érkeztek Vattára.22 Ez a népességnövekedés hozzájárult a település fejlõdéséhez. A falu központjává utóbb, az 1759–1765 között
épülõ katolikus templom és környéke vált.23
A XVIII. század közepén egy-egy uradalmi épület és lakóház Alsóvattán is feltûnt.24
Az építkezés rendjét kezdetben csak a terepviszonyok szabályozták. Az elsõ
beköltözésre a tömörülés jellemzõ, a késõbb érkezõk a települési magtól távolabb és szétszórva helyezkedtek el. A régi falu helyére visszatelepülõk épp úgy a
Csincse mellé, a falu tengelyét képezõ patakra fûzõdve építették házaikat, mint
korábban elõdjeik. Az utak csapásai a lakó- és kertövezetben folytatólagosan
észak-dél irányúak, vagyis a legelõk és a szántóföldek felé tartanak. A kerítetlen
lakóövezetben a XVIII. században a Dõry birtokot átszelõ út a templom elõtt kiszélesedett. Itt gyûlt össze a falu lakossága, hogy meghallgassa a felsõbb szervek
utasításait, a tanács határozatait, itt adták hírül, ha valaki elveszett jószágát kereste, a nyilasosztás idejét stb.
A közös földön sûrûn épült házakat kerítéssel sokáig nem határolták el egymástól. A lakóházakat 1787-ben vették lajstromba, melyek száma 127 volt.25 A
legrégibb idõkben egyedül csak a templom volt kerített. A felsõbb rendelkezések
vagyonbiztonsági okok miatt szorgalmazták a lakóházak bekerítését. Ennek hatására a XIX. század derekától fokozatosan válik szokássá a kerítkezés, de palánkokat, kapukat már korábban is használtak elválasztásra.26
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

uo. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. nr. 13-14.
Lásd a 8. lábjegyzetet.
Lásd a térképet a belsõ borítón.
Veres, 1984. 27-51.
FLE. AV. VII. 192. 1206/1764.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVII. IV. 483.
Danyi-Dávid, 1960. 46.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 11. d. 152. fol.
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A lakóövezeten belül a legfontosabb középületek közé tartozott a két templom, a református paplak, az iskolaházak, a mészárszék és a kocsmák. A
XVI–XVII. században két kocsmaházzal rendelkezett a Szepessy família, de másoknak is volt saját kocsmája, mészárszéke. A XIX. század közepén a tagosítási
perek során úgy határoztak, hogy a falunak csak két kocsmája és egy mészárszéke lehet. Az egyik kocsma és a mészárszék a település központjában, míg a
másik kocsma a település alsó végén állt.27
A falunak nagyobb részét a parasztok házai és kertjei foglalták el. A XVIII. századi települési rendben nem mutatkoztak társadalmi elkülönülés jelei, noha tudjuk, nem nevezhetõ homogén falunak Vatta sem. A kisnemesek, a gazdák vagy a
zsellérek lakóházai egymás szomszédságában voltak. A korabeli paraszti lakóházak mellett csak gabonavermeket találunk, a gazdasági épületek – ha voltak – a
kertben álltak. Utóbb a XIX. század második felében a kerteket egyre inkább felhasználták lakásépítési célokra is. A házak alatt idõnként pincéket ástak.28

Régebbi vattai lakóház
1827-ben összeírták néhai Szepessy László úr javait. Ebbõl több érdekes
adalékkal támaszthatjuk alá a fentebb elmondottakat.
„Az utca kaputól a felsõkert kapuig véve, melybe mintegy harmadfél köböl
élet könnyen bevetõdhetne, vagyon egy residentionális ház, mely részszerint vályogból, részszerint kõbõl, sárral vagyon építve, s áll egy elsõ, három hátulsó kis27. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVII. V. 646/1760., ill. IV. A. 501/c. XVII. II. 452-453/1735., ill. XVII. II.
717/1738., ill. XIII. 14. 11. d. 152. fol., ill. VII. 1/c. Vatta úrbéri osztályozási per 1845.
28. uo.
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ded szobából, egy kis spajzból és egy kamrából zsindellyel fedve… Az utca kapu
mellett egy vályog cselédház, két lakószobával, egy pitvarral és alatta lévõ boros
pincével, amely tégla bolthajtással készült, szalmával fedve. Szepessy László
építtette fel leégés után. Ugyanezen residentionális funduson van 13 öles marhaistálló, melynek egyik végében 6 lóra való, a másik végiben pedig 24 szarvasmarhára való rekeszték ólak vagynak vályogból épülve és szalmával fedve. Ugyanott vagyon 10 oszlopból álló rongyos esztrengo oldal és fedélek nélkül, mely
hasznavehetetlen. A fundus felsõ részén vagyon egy vályogból épült kis pelyvás.
A lakóházzal által ellenben vagyon egy összeomlott vályog falu cselédház, de
melynek széjjel bontására, s elhordására annyi költség kívántatik, mint amenynyit a benne található kevés tégla érne. A fundusnak alsó része deszka palánkkal van körülkerítve kapuval együtt. A rezidentionális fundus alatt Csincse vize
partján, vagyon a tisztelt uraságnak 1/2 vékás nagyságú veteményes kertje, de a
Csincse vizének gyakori kiöntése miatt ritkán használtatik. Vagyon az uraság
kortsma háza alatt a Csincsén túl egy puszta hely, mintegy fél vékásnyi nagyságú, de a Csincse kiöntése miatt hasznavehetetlen. A kapuval átellenben az uraságnak vagyon egy kortsma háza vályogból épülve, szalmával fedve, mely egy
szobából, egy kamrából áll, a hozzá ragasztott pályinka házzal és mészárszékkel
együtt. Vagyon a Csincsén túl a Budai István és Juhász András szomszédságában
két lakószobából álló, s vályogból épült, zsuppal fedett cselédház.”
A nagyobb birtokosok, jobbágyok, cselédek, taxások házainak egymás mellett való felépítésérõl így tudósít a vagyonösszeírás: „Juhász János taxás 1/2 házhelye alulról tekintetes Lõcsei Ignác úr, felülrõl Fekete János szomszéd háza
fekszik. Juhász Andrásnak Lõcsei Ignác cselédháza és Krizsán János háza mellett 1/2 házhely. Szabó Andrásnak Lõcsei residentiális háza és Nagy János háza
mellett 1/2 házhely. Az uraságnak két gyalog taxások az magok házaikban, nevezetesen özv. Pap Jánosné a Lõcsei Ignác úr fundusa és Jakab József háza
szomszédságában, özv. Rátz Andrásné hasonlóan a Lõcsei Ignác úr fundusának
felülrõl és alulról báró Eötvös Ignác õexelentiája fundusa szomszédságában.
Van még két urbariális taxása: Koptsik Mihály 1/2 telek szomszédja alul báró
Eötvös Ignác fundusa, felül Lõcsei Ignác fundusa. Budai István Krisák János
urasági béresháza mellett 1/2 telek. Nagy András cigánynak a Csincse partján
az uraság fundusán van egy kis lakóháza.”29
A falu legrégibb családjai a Felvégen laktak. Utóbb népesült be az Alvég. A
belsõ telkekhez tartozó kertek, udvarok nagyságát a tagosítás során, a XIX. század közepén növelték meg. A XIX–XX. század fordulójáig csak az említett két
terület volt betelepülve. 1909-ben parcellázták ki az országútig terjedõ részt,
majd 1918–1919-ben házhelyeket osztottak ki az országúton túl is Alsóvatta
irányába. Seckendorff Herman nagybirtokos egyezség útján négyszögölenként
1 korona árért mintegy 80.000 négyszögöl kiterjedésû földterületet adott el a
község közvetlen szomszédságában, amit Gáspár Imre miskolci mérnök által
osztottak ki.30
29. uo. XIII. 14. 11. d. 152. fol.
30. MNM. EA. 8446. Balassa M. Iván, 1967., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 1381/1919.
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A Nagyatádi Szabó István nevével fémjelzett
földreform során az 1920as években 6 katasztrális
holdnyi területen további
20 személy jutott házhelyhez.31
Az utcás település szerkezetû Vatta a XX. század
következõ
évtizedeiben
újabb házhelyeket alakított
Képeslap Vattáról az 1920-as évek végérõl
ki. 1947–1948-ban többen
(OSZK. Apró Nyomtatványok Tára, Vatta.)
kaptak lakást a korábbi cselédszállások közül, melyek egy részét lebontották és helyén új lakást építettek. A
Községi Földigénylõ Bizottság 600/1945. M. E. számú rendelete alapján a községi jegyzõ a javadalmi földekbõl 3 holdat vett igénybe házhelyek céljára.32 A szocialista korszakban alakították ki a Szeles, a Táncsics, a Virág, a Deák Ferenc, az
Arany János utcákat és a Kossuth utca egy részét, ahol új házak épültek.33

Vattai utcarészlet
(Fotó: Veréb József)

31. Magyarország birtokviszonyai az 1935. évben, 1936. 229. A birtokrendezés Vattán 1924-ben ment végbe:
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 258/1924.
32. B.-A.-Z. M. Lt. XVII. 177. 1982/1948., XXI. 109. 925/1947., ill. VPH. irattárának közlései.
33. VPH. I.
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A falu határának változásai
A belterülethez csatlakozik széles övben a falu határa: a legelõ, dûlõ, rét,
szántó, mezõ és erdõ. A határ kialakulása hosszú, céltudatos munka eredménye
volt. Vatta növekedése, a lélekszám emelkedése újabb területek elhódítását tette szükségessé a természettõl. A falvak határai az évszázadok alatt legtöbbször
alig változtak. A XIV. századra a település határa már kialakult, melynek nagysága a késõbbiekben csak kismértékben módosult. Amiatt azonban, mert egyértelmû természetes határok szinte semmilyen irányban nem voltak, az idõk folyamán több határper során tisztázták és rögzítették, ha kellett, kiigazították a mesterséges határvonalakat.
Vatta elsõ határjeleirõl 1323-ban történik említés. Károly Róbert ekkor adta
vissza Barátnyárádot a váradi káptalannak. A határjelek közt fel van tüntetve
Watha föld, Narag folyó, keresztesek földje, Geley föld, Olozeghaz föld, Holthnarag folyó réttel, bérccel és mezei földdel, illetve Abraham-i Vörös Benedek fiainak földje.34
1334. május 14-én vattai nemesek Ábrány és Vatta között húzódó, sokáig
vitás határ vonalára nézve egyeztek ki az egri káptalannal, annak nevében megjelenõ Mihály kanonokkal. A birtokosok elismerték az egri káptalan által korábban emelt határokat, és azt maguk és utódaikra nézve is tiszteletben tartandónak nyilvánították.35
A határvonal északon indult, dél felé húzódott és a Vatta felé haladó nagy út
mellett haladt el, majd pedig átszelte az utat és a Feketeusyr nevû szõlõhegynek
vette az irányt. A határ felhúzódott az említett szõlõhegyre, ahol kelet felé hajlott el, és egy völgybe ért, ahol szántóföldek között futott, melyek közül a „felsõ”-k a vattai nemeseké, a „déli”-ek pedig az egri káptalané voltak. Innen a határ egy nagy árokhoz húzódott, s az árkon át elért a Csincséhez, melynek partján ért véget az ábrányi és vattai közös határ.
A település középkori határairól 1416-ból van még némi információnk. Egy
nádori ítéletlevélben a nemesek birtokolta Vatta mint Daróczi Lászlónak juttatott
erdõk szomszédos területe van megnevezve. Vatta felé volt három földhányás,
ahol Leány, Vatta és Ábrány birtokok „összeszögellettek”. Ezeket a határjeleket
az osztozkodó felek megújították.36
A kialakult határok akkor váltak bizonytalanná, ha a birtokosoknak nem volt
módja és lehetõsége, hogy tulajdonjogaikat gyakorolják. Ez fõleg a XVII. században okozott sok vitás ügyet Vattán. A két Vatta közötti határ tulajdonképpen a
Barátok földje nevezetû szántóföld, illetve annak északi részén futó királyi út
volt.37 Az idõk folyamán azonban ez elmosódott, a két Vatta teljesen összenõtt.
A XVII. században gyakori volt, hogy a Vattával szomszédos települések –
olykor távolabb lévõ falvak – lakóit eltiltották a vattai határ élésétõl. Erre a török pusztítás utáni bizonytalan tulajdonjog-gyakorlás nyújtott lehetõséget.
34.
35.
36.
37.

AOT. VII. 480.
Sugár, 1980. 7.
ZSOT. V. 1931.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. III. 290., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 18/a.
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1637-ben Szepessy Mátyás tiltotta a szomszédokat vattai javai élésétõl.38
1639-ben Keresztes György emelt kifogást a harsányiak ellen, mivel azok használták Alsóvatta puszta földjeit.39 1646-ban ugyancsak Keresztes Györgynek
kellett tiltakoznia alsóvattai prédiumának élése miatt, mivel a vámosiak, sajókeresztúriak, nagymihályiak, keresztesiek, igriciek, csátiak, harsányiak, emõdiek,
ábrányiak, nyárádiak és gelejiek azt rendszeresen élték.40 Ugyanebben az évben
Egri István és Farkas János tiltotta el Alsó- és Felsõvattán lévõ prédiumok élésétõl a miskolciakat, kövesdieket, nyárádiakat, ábrányiakat, gesztieket, harsányiakat és emõdieket.41
1693-ban Szepessy Pál és István tiltakozott az ellen, hogy a vattai porcióikat
más települések lakói élték, földjeiken marhákat legeltettek.42
1698-ban Forrai Bálint és Keresztes Anna tiltott minden szomszédos falut:
Nagymihályt, Keresztest, Csátot, Igricit, Ónodot, Emõdöt, Harsányt, Ábrányt és
Nyárádot Gelej és Alsóvatta prédiumának élésétõl.43 Ebben az idõben fõleg a
harsányiak használták legeltetésre a vattai földeket.44
A XVII. században hasonló példákat más években is említhetnénk.45 Az egyik
utolsó általunk ismert középkori határ vitát 1782-ben rendezték Vatta és Emõd
között. A határjelekrõl ezt jegyezték le: „A régiség és a meg nem újítás miatt
megalacsonyodtak, s a Csonka nevezetû erdõben, mintegy 10 ölnyire az erdõ
részitül Vata fele bevannak az erdõbe. A korábbi kerülõk (Dargai András és Sór
István) ezt Bükk László úr földjében megkutatták, ott van a határ, tovább ne
eresszék az ökröket… Ott volt a határ, ahol most a postaútnál lévõ két domb
volt. Az egyik Harsány fele az erdõ
szélen, másik pedig dél felé innen
az úton vezetett az erdõ fele.”46
Határ pontosításra még ezután
is többször sor került. 1808. június
17-én Szemere László vattai földesúri direktor vezetésével a helybéliek a szomszéd falvak küldöttjeivel együtt bejárták a vattai határt.
Ahol kellett, ott pontosították, módosították, új határt jelölõ dombokat állítottak fel. A határbejárásról
A tiszttartó tiltja a vattaiakat a harsányi
készült jegyzõkönyv 25 oldalon
földek legeltetésétõl 1581-ben
taglalja az ölnyi pontosan megha(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XII. I. 45/1581.)
tározott határvonalat.47
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. III. 23/1637.
Takács-Kovács, 1998. 152.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. X. III. 108/1646.
uo. X. III. 104/1646.
uo. X. IV. 138/1693.
uo. X. IV. 189/1698.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 137. o., ill. IV. A. 501/c. X. IV. 138. és X. IV. 189., ill. IV. A.
501/d. XVIII. III. 130.
45. uo. X. III. 135/1649., X. III. 209/1657., stb.
46. uo. XVII. XVIII. 4124/1782.
47. uo. IV. A. 501/e. 954/1808.
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Természetesen olyan is volt, amikor a vattaiak sértették meg a szomszéd falu határát. 1581-ben az urasági provizornak kellett eltiltani a vattaiakat a harsányi legelõkön való ismételt legeltetéstõl. Egy év múlva a király egri tiszttartójának, Body Menyhértnek ismét fel kellett lépnie a vattaiak ellen, mivel azok harsányi javakat bitoroltak el.48
A falu végleges határa és annak nagysága a XIX. század elsõ felében alakult
ki, ezt követõen a faluhatár napjainkig alig változott, kisebb határkiigazításokra
néha azért sor került. Vatta területe 1910-ben 4268 katasztrális hold volt.49
Utóbb ez valamivel csökkent. 1968-ban a közigazgatási terület 4138 kat. holdat (2381 hektárt) tett ki.50 2000-ben a település központi belterülete 131 ha,
a zártkerteké 68,3 ha, míg a külterület 2137,3 ha.
Vatta közigazgatási határa
1895 1913 1935 1962 1966
4261 4270 4265 4139 4138

év
kat. hold

2000
4062

A határ jó részét még a XX. században is a szántóföldek adták (80-85%).
Csökkent a legelõk, a filoxéravész után lassan nõtt a szõlõk területe. A megmûvelt mezõgazdasági terület a falu gyarapodásával egyenes arányban fokozatosan
csökkent.

kert, gyümölcsös

szõlõ

rét

legelõ

mg.-i terület

erdõ

mûvelés alól
kivett terület

összesen
(kat. hold)

Vatta határának mûvelési ágak szerinti felosztása52

szántó
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1865

3310

*

-

428

326

4109

45

152

4261

1895

3596

73

2

205

172

4148

-

113

4261

1913

3613

76

9

231

199

4128

-

142

4270

1935

3557

84

19

211

235

4106

-

152

4265

1962

3407

89

37

220

117

3870

43

226

4139

1966

3412

88

37

218

111

3866

43

229

4138

Év

* Nincs feltüntetve

48.
49.
50.
51.
52.

Takács-Kovács, 1998. 152., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XIII. I. 45/1581.
A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása, 1912. 220.
Adatok B.-A.-Z. m. községeirõl, 1968., ill. Az 1990. évi népszámlálás B.-A.-Z. m. adatai, 1991.
Mezõgazdasági stat. adatgyûjtemény 1870–1970. III. Földterület. Községsoros adatok, 1972. 114.
uo., ill. Magyarország mûvelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme, 1865. 104-105., ill. Az 1990. évi
népszámlálás B.-A.-Z. m. adatai, 1991.
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Az utak, hidak
A közlekedés minõségét, az utazás lehetõségét, kényelmét, idõtartamát stb.
az utak állapota jelentõsen befolyásolta. Korabeli utazók leírásaiból tudjuk, hogy
az utakon lehetetlen állapotok uralkodtak. Szekérrel azok voltak jobban járhatók, amelyek köves terepen vagy a domboldalak magasabb térszínein húzódtak,
ahol az út a völgytalpon, a domboldalon, erózió által sújtott felszínen, valamint
sûrû erdõben haladt, ott általában a rosszabb minõségû szakaszok domináltak,
amelyek – különösen – csapadékos vagy hóolvadásos periódusban – nehezen
vagy egyáltalán nem voltak járhatók. Ebben késõbb sem igen történt változás.
Borsod megye fõ útját már 1067 körül említik; ez a Szihalomból Csabára vezetõ út.53 Ez Vatta északi, északnyugati részén haladt el, összekötve Ábrányt
Harsánnyal. A Pestet-Miskolccal összekötõ országút sokáig csak érintette a
falut, azt csak késõbb helyezték át a
Vattát, Emõdöt, Nyékládházát összekötõ postaútra. A települést út kötötte
össze Geszttel (a XVIII. században 1 és
1/4 óra járásnyi távolságra volt egymástól a két falu), Harsánnyal (1 1/4
óra), Emõddel (1 1/2 óra), Ábránnyal
(1 1/2 óra) és Sállyal (1 3/4 óra).54
Az utak mentén vendégfogadók,
csárdák szolgáltak pihenõhelyül a kereskedõknek, utazóknak. Vattán is volt
a postaút mellett egy híres csárda, ahol
finom bort mértek a csaplárosok. Idõnként atrocitások, verekedések színezték
a csárda életét. Ez a kocsma a miskolci út mellett, Süti István tulajdonát képezõ szántóföldön, a Gyilkos híd környékén volt. A helyi hagyomány úgy
tartja, hogy régen a betyárok elõszereA Harsányba vezetõ földút
tettel látogatták a csárdát, ahol „sok
útonállást, rablást és gyilkosságot” követtek el. A vattai emlékezet a Gyilkos híd
elnevezést is ezzel magyarázza.55
Rendszeres útépítési munkálatokat csak a kiépülõ postahálózat útjain végeztek. Az ilyen utakra a vármegye figyelt oda; az õ feladata volt az utak, töltések
lehetõség szerinti jó állapotban tartása. Az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése
a faluban élõk vállára nehezedett. Így építették például 1845-ben a Vatta-Emõd
között kijelölt utat 6 öl szélességben, kõhíddal. Ez az út a Pesti nagy útvonaltól
53. Györffy, 1963.
54. Csorba, 1990. 81-82.
55. MNM. EA. 4766. Horváth, 1930.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

82

Page 82

VII. A

KÖZSÉG TELEPÜLÉSFÖLDRAJZA, ÉPÜLETEI ÉS ÉPÍTKEZÉSE

Vatta alsó végéhez vezetett, a temetõ sáncáig egyenes vonalban 420 öl hosszan,
onnét a parttól a kõhídig „megcsavarodva” 280 öl hosszan, a kõhídtól az emõdi
határ széléig 1400 öl hosszban.56
Vármegyei pénzen, de a helybéliek munkájával építették a falun belüli, a
Csincsén átívelõ elsõ kõhidat 1822-tõl.57
1847-ben vármegyei parancsra a vattaiak köveket hordtak a környék útjainak építéséhez.58
1848-ban Vatta és Emõd között 6 híd építésében, felújításában vettek részt
a helybéliek.59
1873-ban a faluban a Csincsén átvezetõ új híd megépítésében segédkeztek.60
Az utak építésének és karbantartásának sürgetõ gondja az árucsere, a kereskedelem fejlõdésével szoros összefüggésben jelentkezett. Az 1890. évi I. törvénycikk, amely az utak építésének és karbantartásának a rendjét szabályozta, a
legmagasabb jogállású – tehát tartósabb és jobban karbantartott – útnak az állami utat tartotta. Ez alatt voltak az úgynevezett törvényhatósági (megyei) utak. A
községi közlekedési, úgynevezett viciniális utak a szomszédos települések közötti kapcsolatot biztosították, illetve a magasabb rendû utakhoz való csatlakozást
tették lehetõvé. A XIX. században ilyen utak vezettek Vattáról Emõdre, Gelejre,
Csátra, Sályra, Gesztre, Daróczra és Harsányba.61
Ezen utaknak jórészt még a XX. század elsõ felében sem volt szilárd burkolata, s fenntartásuk a falvaktól komoly anyagi áldozatot követelt. Az utak állandó javítgatása a fuvarozással foglalkozó helybelieknek jövedelemkiegészítést tett
lehetõvé.62 Az utak teljes portalanítása csak az utóbbi években valósult meg.
A községi közdûlõutak a település határain belül a belterületet kötötték össze
a határ különbözõ dûlõivel. A falut két földút vágta át, ami a patak folyásával
párhuzamosan futott. A XVIII. században ugyancsak két földút zárta le a külsõ
telkek határát. Utóbb a nyugati földút megszûnt, azt felszántották. Helyette a
Csincse nyugati oldalán futó útra (a mai Szemere útra) párhuzamosan alakítottak ki utakat, utcákat. A település keleti részén a növekedés mértékében jöttek
létre új utak, amelyek jórészt szintén párhuzamosan futottak a patakkal.
A beltelkeket összekötõ dûlõutakról a tagosítási perek lezárulása után határoztak; sok esetben új dûlõutakat jelöltek ki, míg a régiek egy részét felszántották.63
A dûlõutak telekkönyvezésérõl a képviselõ-testület csak 1928-ban határozott.64

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/e. 1157/1845.
uo. 1497/1822.
uo. 3014/1847.
uo. 3245/1848.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 809/b. 693/1873.
uo. Bm. U. 731. 1841-es vattai térkép.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 2073/1912.
uo. VII. 1/c. Vatta tag. periratok. 1837–1848.
uo. IV. B. 819. 3866/1928.
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Lakóépületek, lakóházak, gazdasági építmények
A XVIII. század végéig a házakat a lakóövezetben közös földekre építették és
a parasztok gazdasági udvarának szerepét a különálló szálláskertek töltötték be.
A házak övezetében tehát nem volt bekerített udvar, a házak között szabad járás-kelés folyhatott. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés a belsõ fundus meghatározásánál a kerteket is számításba vette, s azok méreteit – felmérés nélkül –,
csupán bemondás alapján jelölte ki. A legnagyobbat (Majoros György és Tóth
János használatában lévõt) 2, a közepeseket 1, a kisebbeket pedig 1/2 pozsonyi mérõben szabta meg.65
Az egyes udvarokat az úrbérrendezés után kezdték elõbb árokkal, utóbb
(XIX. század II. fele) kerítéssel elkülöníteni egymástól. A kimaradt részeket azonban továbbra is közterületnek tekintették, melyek felett az elöljáróság rendelkezett. Az udvarok kijelölésekor teljes mértékben a házak fekvéséhez igazodtak.
A régi idõkben házépítõ mesterember alig akadt a faluban. Egyszerû házaikat a parasztok a rokonság és barátok közremûködésével maguk építették, legfeljebb a tetõfedés igényelt szakmunkát.
Az építkezéshez a legutóbbi idõkig a környéken található, ingyen megszerezhetõ anyagokat használták. Adott volt a föld, agyag, fa, nád, szalma, zsupp és
héjjázat.66 A sárcsinálás és vályogvetés a cigányok dolga volt, akik vattai jelenlétérõl 1755-tõl tudunk.67
A házépítés egyik legfontosabb kelléke volt a nád, amiben szûkölködött a falu.
1771-ben a település urbáriumában ezt olvashatjuk: „Ezen helységben a faizásnak
úgy nádnak fogyatkozása miatt a jobbágyok ezen javakkal nem élnek, azért sem
öl fának, sem nád kévéknek hordásával és vágásával nem fognak tartozni.”68
Alkalmas fûz, amely az építkezéseknél a tetõtartó lécek kötözésére szolgált
szög helyett, szintén kevés termett Vattán.
Építkezésre alkalmas fa a XVIII. századig bõven volt a környéken. 1648-ban
a Rákócziak ónodi udvarbírája, Horváth István azért vett egy puszta házhelyet
Vattán, hogy a falu bõséges fáiból a vár és maga szükségére bármikor fát hordathasson.69 Utóbb a fák fogyatkozása miatt a földesurak az erdõk jórészét tilalmazták.70
1774-ben így írnak errõl: „Tilalmas lészen közöttünk az emõdi határ felöl
levõ Csonkás nevezetû erdõ egészlen úgy, hogy se földesurak, se azok cselédjeinek, úgy a jobbágyoknak, taksásoknak és zselléreknek, annyival inkább idegeneknek semminemû kigondolható szín alatt sem épületre, sem pedig tûzre, vagy
eke szerszámnak abba fát nem leszen szabad vágni…”71 Kitûnik a forrásból,
hogy a tölgyerdõ fáját építkezésre még a földesurak és cselédjeik sem használ-

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

uo. IV. A. 501/b. XXII. I. 290. Felsõvatta urbáriuma.
MNM. EA. 8446. Balassa M. Iván, 1967.
uo. 6807. Bodgál, 1961.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XXII. I. 290/1771.
MOL. U. et. C. E. 156. fasc. 39. nr. 1.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 3. 3. d. / 1622., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31. / 1774–1780.
uo. 1774. Vattai földesurak egymás közötti szerzõdése.
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hatták. Ilyenkor más vidékrõl pénzért hozattak maguknak gerendákat, léceket.
A XIX–XX. században a kipusztított erdõk miatt ez vált általánossá.
Követ sokáig kizárólag csak a templomok és néhány nemesi udvarház építésénél használtak.72 Bár 1588-ból tudunk kõházról a faluban. Battha Bálint ekkor csináltatott magának kõházat Alsóvattán.73
Kõbõl vagy téglából még 1941-ben is csak a lakóházak 5,4%-a épült.74 A házak jórésze a XX. század közepéig elõbb vertfalból, utóbb vályogból készült. Apró szalmás, törekes, pelyvás, sárból készült, megszárított, de ki nem égetett téglából húzták fel a falakat, amit jól megdöngöltek és tapasztottak. A falakat
mésszel festették. Az elsõ meszeléskor homokot kevertek a mészbe, a továbbiakban rézgálic adott jó színt a falaknak.
A tégla építõanyagként való alkalmazása az urasági építkezésekben tûnik fel
elõször, de a falu lakói között a XX. század második feléig nem válik általánossá.
Egyre többen építették azonban kõalapra lakóházaikat, de 1941-ben ezek
aránya még nem haladta meg a 45%-ot.75
A fontosabb épületek fedésére a XVIII. századig szinte kizárólag zsindelyt
használtak, ami a zsúpszalmánál, illetve a nádnál lényegesen igényesebb és persze drágább tetõfedõ.76 A paraszti lakóházaknál zsúpot, szalmát, nádat használtak, majd a XIX–XX. század fordulóján fokozatosan megjelent a cseréptetõ.
1930-ra már a tetõzet több mint 80%-át fedte cserép.77
Lakóházak építõanyag szerinti felosztása a XX. század elsõ felében

a házak száma

1910

1930

1941

191

251

278

kõ vagy tégla

10

14

15

vályog vagy sár

181

237

263

alapozással

76

91

125

alapozás nélkül

105

138

138

fa vagy egyéb

-

1

-

cserép vagy pala vagy bádogtetõvel

71

203

250

nád vagy zsup

67

35

26

zsindely, deszka

53

6

2

alápincézve

12

részben alápincézve

8

A település régi lakóépületeinek típusa a háromosztatú (nagyház, pitvar, kisház) ház volt, amelynek nyeregtetejû fedélszékét ágasfák és szelemenek tartották,
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Csorba, 1990. 81-82.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 81. o.
Az 1941. évi népszámlálás. 5. lakóházak és lakásadatok községek szerint, 1982. 38-39.
uo.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVII. II. 452-453/1735., ill. VII. I. 43/1751.
Az 1930. évi népszámlálás, 1932. 62.
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majd ezt szarufás – kakasüllõs, felvert zsúp tetõszerkezet váltotta fel.78 A
tüzelõk egységesek voltak. A kemencék terjedelmesek, a szoba nagy részét elfoglalták, szájukkal
az utcai ablak felé néztek,
jórészt hasáb alakúak és
laposak voltak. Kürtõjük
egyenesen vagy rézsutosan vezetett a padlásra. A
házak pitvara jelentéktelen helyiség volt. A helyiségek padozata többnyire
vertföld.79

85

Vattai lakóház

nyári konyha
lakóház

baromfiól

istálló

disznóól

Általános telekrendezési mód és régi típusú házforma Vattán80
(Készítette: Takács L.)

1941-ben gyakorlatilag mindegyik ház földszintes volt. Három
háznak már lakáson, nyolcnak az
épületen belül volt árnyékszéke, míg
a többiek az udvaron állították fel
WC-jüket. Hat lakás egyáltalán nem
rendelkezett árnyékszékkel. Közcsatorna nem volt a faluban. A szennyvízelvezetést ûrgödör formájában oldották meg a lakosok. Vízvezeték
egyáltalán nem volt Vattán. Az épület
telkén volt a kút 190 lakóháznál, míg
a többi lakásnak 50-100 méter távolságból kellett a vizet elhordani. A vil-

nagyház

pitvar

kisház

Észak-magyarországi ház.
Alaprajz és nézet
(Közli: Sisa – Wiebenson, 1998. 240.)

78. MNM. EA. 8446. Balassa M. Iván, 1967.
79. Az 1941. évi népszámlálás 5. Lakóházak és lakásadatok községek szerint, 1982. 38-39.
80. MNM. EA. 8446.
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lamosítást 1938-ban kezdték el a faluban.81 1941-re már 29 lakásban volt bevezetve az elektromos áram.82 A lakások 68,8%-a egyszobás volt, s majdnem
mindegyik rendelkezett konyhával. 26,5%-a volt kétszobás és mindössze 4,7%
körül mozgott a három vagy annál több szobás lakóépületek száma.83
A lakások 1153 helyisége 1941-ben rendeltetésük szerint a következõképpen oszlott meg.
A helyiségek rendeltetése 1941-ben
Helyiségek

száma

%

lakószoba

470

40,8

más célra használt lakószoba

2

0,2

hálófülke, hall

2

0,2

cselédszoba

9

0,8

konyha

315

27,3

elõszoba

12

1,0

éléskamra

225

19,5

fürdõszoba

4

0,3

egyéb
összesen

114

9,9

1153

100,0

A hagyományos háromosztatú házak lakóterét elõbb új helyiségek hozzáépítésével növelték, majd a szocialista korszakban az új beosztású, sátortetõs kockaházakat kezdték építeni. Az 1980-as évektõl jelentek meg az
egyedi tervek alapján
készült, néha több lakásos családi házak.
A lakások építési
évét vizsgálva feltûnõ,
hogy 1990-ben az
épületek több mint
40%-a még 1945 elõtt
épült. Az újabbnak
mondott (1970–1990
között épült) lakások
aránya alig haladta
Pince Vattán
meg a 27%-ot.84
81.
82.
83.
84.

B.-A.-Z. m. története és legújabbkori adattára, 1970. 651.
Lásd a 79. lábjegyzetet.
uo.
Az 1990. évi népszámlálás B.-A.-Z. megyei adatai, 1991.
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Lakások építési év szerint 1990-ben
1980–1989 14,2% (52)

1899 elõtt 11,2% (41)

1900–1919 9,3% (34)

1970–1979 13,1% (48)

1960–1969 13,4% (49)

1920–1944 21,3% (78)

1945–1959 17,5% (64)

Lakások szobaszám szerint 1990-ben
3,5 felett 3,5% (13)
1 12,8% (47)
3 10,4% (38)

1,5 16,7% (61)

2,5 27,6% (101)

2 29% (106)

Lakások komfortfokozata 1990-ben
szükséglakás 5,5% (20)

egyéb 0,3% (1)
összkomfortos 19,1% (70)

komfortos
18,3% (67)

komfort nélküli
54,9% (201)
félkomfortos 1,9% (7)
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Lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerint 1990-ben
fõbérleti 5,5% (20)

egyéb 0,5% (2)

állami, szövetkezeti 4,6% (17)

tulajdonosi 89,4% (327)

A lakóházak, lakások számának alakulását 1787-tõl tudjuk nyomon követni.
1787 és 1837 között a faluban 120-130 lakóépület volt. Drasztikusan csökkent
a számuk 1837 és 1839 között. Ennek okát sajnos nem tudjuk.85
Az 1840-es évektõl fokozatosan nõtt az épített lakások száma. Különösen a
XIX. század utolsó évtizedeiben figyelhetõ ez meg. Az 1970-es évekig egyenletes növekedés látható, ami a XX. század utolsó harmadában megakadt. (Az
1960-as évektõl már lakások, és nem épületek, lakóházak számával számoltunk,
ami valamivel magasabb értéket jelent.)

év

1787
1817
1818
1819
1820
1822
1823
1824
1825
1826

Lakóházak, lakások számának alakulása
házak
év
házak
év
házak
év
száma
száma
száma
127
121
120
122
121
123
123
122
122
123

1827
1828
1829
1832
1835
1836
1837
1839
1840
1841

123
123
126
126
126
126
126
42
42
42

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1910
1930
1941
1949

42
54
56
54
57
63
191
251
278
329

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1998
2000

házak
száma
327
350
363
374
321
363
360
373
378
367

A lakóházak legfontosabb belsõ eleme a tüzelõberendezés volt, mely Dél-Borsodban egyértelmûen alföldi jellegûnek tekinthetõ. A boglyakemencék, a konyhai tüzelõpadkák a visszahúzódó belülfûtõs, belsõ füstelvezetéses kemencék he85. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/i. 2. d. Egri járás összeírásai. Lásd a 62. oldalon.
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lyét foglalták el. Az Alföldön megszokottal szemben itt gyakran a szabadkémény
csak a konyha hátsó részének felét, kétharmadát borította és a konyhai tüzelõpadkák mindössze a kemence szája elõtt figyelhetõk meg. Ez az elrendezés tette
lehetõvé, hogy a kemence száját és az elõtte lévõ padkát egy nagy átmérõjû
mászókéménybe rejtsék.86 A kemence amellett, hogy a ház leghatásosabb fûtõberendezése volt, benne sült a kenyér, fazekakban fõtt az étel, tepsiben sült a kalács, hurka, kolbász, szépen formált alakja pedig a ház dísze lehetett. A fûtés az
asszonyok dolga volt. Gyakoribb fûtõanyag volt a szalma, kenderpozdorja, gizgaz, csutka és a ház körül található minden éghetõ kacat. Fát nem mindig használtak, mert annak soha nem voltak bõvében. A XX. század második felében az
egyedi tüzelésû kályhák, sparhert-ok, utóbb a központi fûtésû tüzelési rendszerek
jelentek meg. Mára általános fûtési eljárás lett a gázzal fûtés.
A házak a XVIII–XIX. században igen szegényes felszerelésûek voltak. Farkas József, Bárczay Józsefné született Szepessy Zsuzsanna volt tiszttartójának
javait a vattai bírák a XVIII. század végén felbecsülték. Ebbõl képet kaphatunk a
házban és az épület körül tárolt javakból: egy nyoszolya, egy hites hordó, lókefe, négy teknõ, négy fatál, kenyérszita, új rosta, új köpülõ, új bölcsõ, egy vasnyárs, egy vasserpenyõ, egy üst, egy tepsi, két vasgereblye, egy nyitó deszka,
két guzsaj, négy pár csizma, egy sikáló, hat csomó fonal, egy láda írásokkal és
két parasztsüveg.87 A paraszti háztartások mûködésének megfelelõen a tárgyak
gerincét a nõi munka eszközei, tárgyai alkották, nagy vagyoni – szociális különbséggel. Az épületekben meglehetõsen kevés bútor volt. A bútorzat nem volt
mindig egyöntetû, darabjait külön-külön készítették vagy vásárolták.
A gazdasági építmények közül elsõ helyen a jószág védelmét szolgáló ólakat
kell megemlíteni. A nagyobb, jórészt az uraságnál épített ólakat nevezték istállónak. Ezek fõleg a lovaknak és a szarvasmarháknak biztosítottak fedélt.
Szepessy László istállója 1827-ben 13 öles volt, melynek egyik végében 6 ló, a
másik végében 24 szarvasmarha fért el. Az udvaron álló épület vályogból készült, és szalmával volt fedve.88
Külön tartották a baromfit, a sertéseket és a juhokat. Ez utóbbiak akoljának
juhfejõ rekeszét a helybéliek eszrengának nevezték.
A learatott gabonát úgynevezett pelyvásban csépelték és tárolták. Korábban
e célra gabonavermeket ástak. A terménytároló építmények sorát egészítette ki
a tengerigóré, melynek többféle változata is volt.

Az urasági majorok, tanyák
A középkori falu, amelyben az urasági lakóházak és gazdasági épületek központi helyet foglaltak el, olyan egységes gazdasági üzemként fogható fel, ahol a
jobbágyok termeltek, a földesúrnak külön kihasított, majorsági kezelésbe vett
szántói még nincsenek, a legelõ és rét is közös használatú a jobbágyokkal. A
86. Fügedi, 1997. 142-143.
87. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 11. d. 152. fol. é.n.
88. uo.
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XVI. században a Battha család létesítette az elsõ majort a faluban, melynek a
központja egy László nevû kúria volt.89 Ez azonban a török-tatár pusztítás után
a XVII. század elején megsemmisült.
A XVIII. század elején elõbb a Szepessy, majd a Bükk família létesített majorságot Felsõvattán.90 Szepessy Pál özvegye, Gönczy Erzsébet utóbb Alsóvattán is
kialakított egy majorságot.91 1735-ben Bükk András felsõvattai majorságában
nem volt olyan fundus, ahova majorházat építhetett volna, ezért egyik miskolci
házát elcserélte Szepessy Györgyék Felsõvattán lévõ házhelyéért, hogy oda építhessen egy központi épületet.92 Ezen majorház 1762-ben Bükk Zsigmond kezében volt, s annyit tudunk róla, hogy délrõl az újonnan épített katolikus templom
szomszédja volt. Valamikor ezt a területet az ábrányi Menyhárt család birtokolta.93
Az 1730-as években Battha Pál is létesített majorságot Felsõvattán. Az 1731ben Gömrey Gábornak és feleségének, Brezovay Magdolnának zálogba adott javakból utóbb a falu alsó részén, napnyugat felõl Sebe Mihály és Szepessy Pál házai között 3 házhelyet kertaljával együtt visszavett, hogy ott alakítson ki uradalmi
központot. Ez a terület Felsõvatta végén, Harsány felé volt megtalálható.94
A század közepére a majorság itt is kiépült, de 1758-tól már arról tudunk,
hogy ennek külsõ tartozékait (rét, szántó) Battha Pál ismét zálogba adta.95
Ezen majorokon lévõ épületekrõl azonban nem tudunk semmit. Az 1700-as
évek utolsó harmadában Bárczay Józsefné, született Szepessy Zsuzsanna gazdatisztjeinek több évi számadását ismerjük. Közvetve ezekbõl tudjuk rekonstruálni,
hogy hogyan is nézhetett ki egy földesúri gazdaság.96 Ekkorra már kialakult a
gazdaság majorközpontja, ahol az állattartás fontossága mellett fokozódott az
uradalmi szántóföldi mûvelés. Ennek hatására egyre szaporodtak a lakó- és gazdasági rendeltetésû épületek, növekedett az ott lakó alkalmazottak száma.
1776-ban négy béres, egy kovács, három cseléd, egy szakács, két ostoros, külön ökörcsordás, juhászok, kondás, szekérkészítõ cigány, sütõasszony és kerülõk uradalmi jelenlétérõl tudunk a gazdatiszt és az alkalmi aratók mellett. Az uradalomban úgynevezett béresházak, mészárszék, pálinkafõzõ, kovácsmûhely,
pince, kõkút meglétérõl tudunk. 1789-ben Fendrik András tiszttartó így írta le
az uradalom épületeit: „Az udvarház korhadt, teteje zsindely részt kíván, a pitvar ajtó jó fazáró fával, a pitvarban találtatik egy konyha, kéménye teljességgel
rossz. A ház ajtaja jó, egy hitvány pléhvel kulcsostul együtt; benne vagyon egy
dûlõ félben való kályha, három ablak, hat karika híjja, két almárium, egy éles láda, egy nyoszolya, egy tükör, 12 kép rámástúl, egy asztal, két lócza, öt karszék.
A más ház ajtón fazár, egy rossz sütõ kemence, egy sütõ tekenõ, kilenc fatál,
két vasrosta, egy rész szita, három ablak egy karika híjja, két véka, fél véka, egy
vasnyárs, egy fogas.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

uo.
uo.
uo.
uo.
uo.
uo.
uo.
uo.

XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 78-81. fol., ill. 1. d. fasc. VI. 21/a.
1. d. fasc. VII. 18/a., ill. IV. A. 501/c. XVII. IV. 458.
IV. A. 501/c. XVII. IV. 428.
XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 27. fol.
IV. A. 501/c. XVII. X. 2169/1762. és XVII. VI. 673/1762.
XIII. 3. 3. d. 1747-es levél.
4. d. 1758-ból.
XIII. 14. 12. d. Számadási iratok Vattán 1774–1791.
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A pincén egy rossz ajtó, a padon egy rossz ajtó, egy racjka (?), lakat kettõ.
Az eresz alatt egy hór (?) hombár.
Az udvaron egy ház, benne két ajtó fazárral, egy boglya kemence, benne a
kamrán egy pléh, az udvaron két válló, egy árnyékszék, lúdól kettõ, egy szekérszín, egy rossz istálló, egy pelyvás.
Két szekér, melybe vagyon két rossz kerek igen elkopott és összetöredezett
sing vasakkal.
30 meglehetõs verem, egy mészárszék zsindely alatt. Pálinkásházban találtatnak ezek: egy rossz kád, egy csõs hordó, egy réz fõzõfazék, két istálló nincs
rajta ajtó, a pálinka házon való ajtókon nincs zár, egy rekesznél egyéb, padlása
teljességgel rossz, kéménye jó, a pálinkaház mellett egy kút.
Itten az árendás háznak a teteje jó, benne találtatik egy boglya kemence, egy
tüzelõ, három ablak jó, négy ajtó rajta fazárakkal, egy pincze, ajtó két felé nyíló sarokvasakkal, reteszfejekkel, kéménye igazítást kíván. Karóknak valót adott
az árendás, az udvar kerítésére, mely is revisiót kíván. A kút felõl való oldala
meghanyatlott.
Egy szénavágó, két szánka egész készületeivel.”97
Az uradalmi tiszttartó ingó javairól 1790-bõl értesülünk. E szerint Farkas József Vattán maradt javai a következõk: egy nyoszolya, egy hites hordó, benne
egy lóvakaró kefével, négy tekenõ, négy fatál, egy kenyérszita és rosta, négy pár
csizmaszár, köpülõ, hat csomó fonal, egy új bölcsõ, vasnyárs, vastepsi, üst, egy
hitvány vasserpenyû, két guzsaly-nyújtó deszka, sikáló, egy kisláda, két süveg, két
ócska vasgereben, egy úti nadrág, egy tormareszelõ, egy vagdaló és egy balta.98
A XIX. század második felében az intenzívebb földmûvelésre való átállás idején, az urasági majorok egyre erõteljesebben kapcsolódtak be az árutermelésbe,
ahol az állattartás elsõdlegességének megõrzése mellett az uradalmi szántóföldi
mûvelés is fokozódott. Ezt követõen a majorközpontokban egyre szaporodtak a
lakó- és gazdasági rendeltetésû épületek, növekedett az ott lakó alkalmazottak
száma is. A majorokat ettõl kezdve kezdték tanyáknak nevezni.
A XX. században ezeket a tanyákat más-más elnevezéssel illették (Nagytanya, Kistanya, Felsõtanya, Alsótanya, Margittanya, Testhalom tanya, Sashalom
tanya, Rózsástanya, Szepesitanya, Cserjéstanya és Lágermajor).99 Ezen tanyák
épületeirõl, azok jellemzõ sajátosságairól nem leltünk fel adatokat.

Közhasznú építmények
A malmok, gazdasági jelentõségük mellett, a közösség életében is fontos szerepet töltöttek be. A helybeli és környékbeli õröltetõk találkozó helye a malomház volt, ahol sorukra várva beszélhették meg a napi eseményeket, a politikát.

97. uo. 1789-es számadás.
98. uo. 1790-es számadás.
99. Magyarország tört. stat. helységnévtára 9. B.-A.-Z. m., 1996. 337., ill. Csíkvári, 1939. 166-167.
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Vattának már a XVI. században volt vízimalma, ami a XVII. század elején
még megvolt.100 Sõt, 1622-ben Pethres Mihály záloglevelében arról ír, hogy atyjának, Pethres Tamásnak több malma volt Vattán.101 A török dúlás után ezek elpusztultak, és a XVIII. század végéig új malom felépítésérõl nincs tudomásunk.102
Az olcsóbban felépíthetõ szárazmalom a XIX. században tûnik fel Vattán, földesúri tulajdonban, melynek molnárai uradalmi alkalmazottak voltak. A darálómalom a II. világháborúig fennállt.103 A háború után az úgynevezett Szent János
malom zárlat alá került. 1945. január 16-án a községi jegyzõ kérte a járási jegyzõt, hogy az hagy õrölhessen a falu lakóinak.104 Hogy az újraindított õrlést és
kendertörést a malom meddig biztosította a vattaiaknak, pontosan nem tudjuk.
A „mészárlás” joga régtõl a faluközösséget illette, ezért a közösség gondoskodott annak felállításáról, felszerelésérõl. Az 1840-es évekig több mészárszék
is mûködött a faluban. A tagosítási perek során határoztak úgy a vattaiak, hogy
csak egy mészárszéke lehet Vattának, s az a község tulajdonában legyen.105
Ugyancsak a település mûködtette a jégvermet. Ennek vattai meglétérõl 1738tól van tudomásunk.106
A közösség irányító, igazgató testülete az „Elõl Járóság” tevékenységének
színtere a faluháza, másképpen a helységháza. A jobbágyfelszabadítás utáni közigazgatási szótárból kölcsönzött községháza elnevezést 1950 után a tanácsháza
váltotta fel. A közös földön épült házak között központi helyet elfoglaló faluháza régen csak méretében különbözött a parasztok házaitól. Magáról az elsõ faluházról nem tudunk semmit. Valószínû, hogy már a XVIII. században állhatott,
s elõtte vagy benne tartották az urasági gyûléseket.107 Ennek hiányában a mindenkori bíró házát tekintették hivatalos helyiségnek. A XIX. század elsõ felében
már biztosan volt faluháza Vattának.108
A XIX. században épült községházát 1922-ben felújították, az elhasználódott
tetõt lecserélték.109 Az épülethez tartozott a jegyzõi lakás, amit szintén felújítottak és udvarát kerítéssel látták el.110
A II. világháború harcai alatt az épület megsérült. A községháza épülete
25x5 méter nagyságú, illetve kiterjedésû ódon épület volt. Falai vályogból készültek. A harci események alatt felerészben súlyosan megsérült, a tetõzet megroggyant, az ajtók és ablakok tönkrementek, kiégtek. A padlózata egy szoba kivételével teljesen elhasználódott. A jegyzõi irodát a jegyzõi lakásba helyezték át.
Ez utóbbi három szobából és egy kamrából állt. Az épület nedves, dohos, egészségtelen volt. Itt tartották a bizottsági üléseket, intézték a hivatali ügymenetet. A
háború elõtt a falu képviselõ-testülete már elkészítette az új épület tervét, amit a
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. V. 3/a/1614–1616.
uo. XIII. 3. 3. d. /1622.
Tóth, 1991. 88.
Csíkvári, 1939. 167.
B.-A.-Z. M. Lt. XXI. 109. 35/1945.
uo. VII. 1/c. Vatta tag. periratok, 1846.
uo. IV. A. 501/c. XVII. II. 717.
uo. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31/1774–1780.
uo. VII. 1/c. Vatta tag. periratok.
uo. IV. B. 819. 5023/1922.
uo. 3512/1922., ill. IV. B. 829/b. 522. d. 1922.
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vármegye is jóváhagyott. A munkamegindítást a hadiesemények alakulása azonban megakadályozta. A harcok folyamán a tervek is elpusztultak, s abból csak
töredékek kerültek elõ az udvaron tárolt szemétbõl.111
A munkálatok elkezdéséhez nem volt pénzügyi fedezet. A községnek egyáltalán nem volt az új épület felépítéséhez pénze, ezért azt a vármegyétõl kellett
kérnie. A három éves terv keretében 1949-ben kezdték el a községháza és a
jegyzõi lakás építését, a régi átalakításával. Ugyanekkor vásároltak kultúrháznak
2000 négyszögöl telket Majzlertõl 30.000 forintért.112 Az épület tanácsháza néven 1950-ben készült el, ahol egyik szobájában kapott helyet a községi könyvtár.113 Ma ebben van a község polgármesteri hivatala.
A falut a XIX. században (1884-ben) az emõdi postahivatalhoz csatolták.114
Mint fiókposta mûködött 1911-ig, amikor felvetõdött egy önálló posta és távírda felállítása.115 Önálló vattai postahivatal létesítését 1928-ban ismét felvetették.116 Ekkor Szûcs Jolán volt a fiókposta vezetõje, õt követte Jankovics Antalné, majd 1936-tól 1967-ig Juhász Lajosné.117

A tanácsháza az 1970-es évek elején
(Fotó: Szalay, 1975. 38.)

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

uo. XXI. 109. 925/1947.
uo. 2455/1949.
HOM. HTD. 79. 749. 1. Izsó, 1970. 28.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 809/b. 1277. és 1739/1884.
uo. IV. B. 819. 781. és 3980/1911.
uo. 314/1928.
HOM. HTD. 79. 749. 1. Izsó, 1970. 42.
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A falunak 1937-tõl lett önálló távbeszélõ központja, ami postahivatallá
1939. december 1-én lépett elõ. 1936-tól 1972-ig bérelt helyiségben mûködött, majd a Postaigazgatóság félkészházat vásárolt, ahol végleges elhelyezést
nyertek. Elõbb gyalogos, majd lovas, késõbb autóbusz postajárat kötötte össze
a szomszédos községeket. Utóbb a posta saját autója hozta-vitte, s viszi ma is a
szállítandó postai küldeményt.118
Közegészségügyi épületekkel a falu nagyon rosszul volt ellátva. A múlt század utolsó harmadában Vattán körorvosi székhelyet létesítettek, aminek idõpontját pontosan nem tudjuk, ahogy arról sincs tudomásunk, hogy hol volt – ha
volt egyáltalán – az orvosi rendelõ.119
1897-ben felvetették a körorvosi székhely Harsányba való áthelyezését, amit
1898-ban végre is hajtottak.120 Ettõl kezdve a harsányi doktor látta el a falu betegeit, aki a hét különbözõ napján más-más településen rendelt. Az elsõ doktorok közül Tavaszi Ödön és Temesvári István nevét ismerjük.121 A körorvos bérét
a székhelyéhez tartozó települések biztosították.122
1931-ben a képviselõ-testület felvetette egy korszerû orvosi rendelõ építését,
de a község anyagi nehézségei miatt ez elmaradt.123 A heti egy rendelést a körorvos továbbra is az ún. egészségügyi tanácsadó helyiségben folytatta. A II. világháború alatt ez súlyosan megrongálódott, majd 1946 februárjában a rendõrség saját céljaira lefoglalta, s csak késõbb adta vissza.124
A háború elõtt a bába segítette a körorvost, aki Harsányból, utóbb Emõdrõl,
majd Bükkábrányból járt át Vattára kezdetben heti egy, utóbb két alkalommal.
Korszerû orvosi rendelõje és orvosi lakása 1969-ben lett a falunak. Akkori áron
több mint 300.000 forintos költséggel és sok társadalmi munkával építette a
Községi Tanács.125 Rajzó Sándor még Emõdrõl járt át gyógyítani. Az elsõ orvosa az önálló vattai rendelõnek Tóth István volt. Õt Szarka Tünde követte, majd
1978-tól napjainkig Csimma Ferenc a falu doktora.
A fiókgyógyszertár és a fogorvosi rendelõ kialakítása 1997-ben valósult meg.
A falu kultúrházát egy II. világháború elõtti parádés istállóból alakították ki.
Nagyobb rendezvényeket korábban is tartottak itt, az épületben azonban sem
színpad, sem ülõhely nem volt. Társadalmi munkában eltávolították a közfalakat, kicserélték az ablakokat és ajtókat, több száz köbméter földet termeltek ki
és hordtak el, hogy a bejárat és az ablakok az épület déli oldalára kerülhessenek. Az elkészült épületbe a Községi Tanács vett székeket és asztalokat. Utóbb
egy öltözõvel bõvítették, amit klubfoglalkozásokra is használtak. A kultúrház
nagytermét a Moziüzemi Vállalat bérelte ki filmvetítés céljából, hétköznap pedig
a tornaterem szerepét töltötte be.126
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

uo. 43.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 3180/1891.
uo. 415/1897., ill. 2248. és 4684./1898.
Takács-Kovács, 1998. 169.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 4917/1925., ill. 8871/1931.
uo. 8049/1931.
uo. XXI. 109. 286/1946.
HOM. HTD. 79. 749. 1. Izsó, 1970. 40-41.
uo. 44-45.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

VII. A

Page 95

KÖZSÉG TELEPÜLÉSFÖLDRAJZA, ÉPÜLETEI ÉS ÉPÍTKEZÉSE

Orvosi rendelõ a II. világháború elõtt és után
(Fotó: Szalay, 1975. 36.)
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Az iskolából épült kultúrház
az 1970-es évek elején

Az utóbbi évtizedekben jelentõsen fejlõdött a település. 1988ban kiépült a vezetékes
ivóvíz hálózat, 1992ben korszerûsítették a
telefonhálózatot, 1993ban megtörtént a gázvezeték-rendszer megépítése. Mára az utak
portalanítása is befejezõdött.

(Fotó: Szalay, 1975. 43.)

A katolikus templom
A falu legrégibb kõépülete a katolikus templom volt. A XIV. században már
állt a Szent Miklós tiszteletére szentelt temploma.127 A XVI–XVII. századi török
dúlások valószínûleg a templomot sem
kímélték, ami utóbb a település újratelepedõ református lakosságának a kezébe
került.
Az épület 1744-ben romokban, de
még állt Alsóvattán.128 1746-ban a
canonica visitatio így ír róla: „Katolikus
templom nincs, hanem a falun kívül még
láthatók az egykori templom romjai, a
szentélynek és sekrestyének alapjai.”129
A hagyomány szerint az új templom
Felsõvattán 1759 és 1765 között a helybeli közbirtokosok – Battha Bálint, Szepessy Sámuel, Sebe Mihály és mások –
segítségével épült.130 Az építkezés 1764re jórészt befejezõdött.131
Az 1768-as egyházlátogatás a következõket jegyezte le: „Van itt egy katolikus templom, melyet a jelenlegi plébános gondoskodása folytán a helybeli
kegyurak szilárd anyagból 1765-ben épíA katolikus templom oltára
tettek, a Szeplõtelen Fogantatás tisztele127.
128.
129.
130.
131.

Sós, 1985. 93., ill. Várady, 1989. 370., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XV. Bor. kézi. c. Alsóvatta 1577–1579.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. fasc. VII. 18. a.
FLE. can. vis. 1746. raktári szám: 3412. 99. lap.
Sós, 1985. 93.
FLE. AV. VII. 192. 1206/1764.
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tére. Még nincs egészen bavakolva. Nincs még állandó oltár, csak
egy régi babernákulum. Faharanglábon két harang.”132
A templom barokk oltára és
szószéke a XVIII. század utolsó
harmadában készült el.133 Az új
templom mintegy fél évszázadig
állta az idõ viharait. Az 1829-es
visitatio már számos javításra szoruló problémát vetett fel. „A vatai
leányegyház temploma keletre
fekszik egy kissé felemelt száraz
helyen. A templom szilárd anyaTérkép a templom környékérõl 1834-bõl
gokból készült. A déli fala azon(FLE. AN. 1073. 429/1834.)
ban hasadt. Zsindelyes tetõzete
eléggé megviselt. Tornyocskája közel az összedõléshez. Két harang van benne: a
nagyobb 100 font, a kisebb 70 font – meg vannak áldva. Harangozáshoz a templomból lehet feljutni. A kórus szilárd anyagokból készült és kõlábakon nyugszik.
Négy változatú orgonával rendelkezik. Az egyetlen oltár a Szeplõtelen Fogantatás tiszteletére készült s ezen az ünnepen van a templombúcsú. A tabernákulum
fából készült, gipsszel bevonva és aranyozva. Hat darab nagy és két darab kis fagyertyatartója van, gipsszel bevonva és aranyozva. A katedra fából készült, jeles
faragású és festésû. Búcsúnyerési lehetõséggel a templom nem rendelkezik.”134
1834-ben az épületet felújították.135 1840-ben egy általunk nem ismert tragédia a templomot – egyes források szerint – romba döntötte. Az épület helyreállítását 1841-ben kezdték el, s az õsz folyamán már a tetõ felhúzását is végrehajtották.136 1876-ban a templom ismét renoválási munkálatokra szorult.137 A
kõmûvesmunka értékét 341 forintra, az ácsmunka költségét 602 forintra becsülték.138 A hívek kézi- és igás napszámmal – 60 szekeres és 100 kézi munkanap – járultak hozzá a javítási munkák költségeihez. Az ilyen természetbeni hozzájárulás azonban nem volt hatékony. Sebestyén Ferenc így írt errõl egy az esperesnek címzett levelében: „Fájdalmas, hogy a hívek részérõl a költségekhez járuláshoz semmi remény, miután a hívek legnagyobb részben cselédek lévén alig
képesek az épületet használható állapotban fenntartani. Még csak a szükséges
fuvar- és gyalog napszámosok kiállításhoz sincs reményem.”139
A Sztankó Dániel vállalkozóval kötött szerzõdésben pontosan meghatározták
az elvégzendõ feladatokat. „Az egész épületnek a sekrestyével együtt, kívül úgy
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

FLE. can. vis. 1768. raktári szám: 3418. II. 78. lap.
Sós, 1985. 93.
FLE. can. vis. 1829.
FLE. AN. II. 1073. 429/1834.
uo. 1073. 1729/1841.
uo. 1074. 441/1876.
uo. 1074. 1021/1876.
uo. 1074. 441/1876., ill. 1074. 1989/1876.
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mint belül kétszer kimeszelése, a
régi meszelés, festés és ahol kívántatik a vakolás levakarása, újravakolása, a boltozat és a többi
falak repedéseinek beékelése, a
belsõ burkolat és a külsõ tûzfal
kiigazítása, s ennek faragott kõvel beborítása, továbbá a harangok le és felhúzása, az egész toronynak, valamint a templom tetõzet zsindelyének lebontása, a
fedél alapján levõ hibák kijavítása
a még használható régi szarufák
megerõsítése végett széthúzása, a
hibás szarufák kiigazítása, az
egész fedélzet belízelése és zsindelyezése, a torony újraépítése és
kifestése. Mindezen munkálatoSzámla a kat. templom javításáról
kat vállalkozó tartozik tökélete1876-ból.
sen szilárdul elkészíteni, a mun(FLE. AV. 1074. 2944/1876.)
140
kálatokért egy évig jót állni.”
Utóbb a templom négy ablakának kijavítását is belevették a szerzõdésbe.141
A munkát még 1876-ban befejezték. A költségek nem haladták meg az elõre tervezett kiadás összegét. A teljes renoválás 869 forint 39 krajcárba került, a
következõ részkiadásokkal:
1. Fenyõfa, zsindely, léc és deszka: 279 Ft 25 kr. 2. Szögek és vasak: 45 Ft
71 kr. 3. Festék, olaj: 12 Ft 93 kr. 4. Mész, szállítás: 43 Ft. 5. Tégla: 19 Ft 50
kr. 6. Faragott kõ: 9 Ft. 7. Kovács munka: 4 Ft 50 kr. 8. A vállalkozó építési
díja: 398 Ft. 9. Az ablakok kijavítása: 32 Ft 50 kr. 10. Egy új gyónószék készítése: 25 Ft. Összesen: 869 Ft 39 kr.142
1888 áprilisában nagy vihar söpört végig a falun, ami a templom falazatát,
homlokzatát, tetõzetét annyira megrongálta, hogy az majdnem összeomlott.143
A javítási munkálatokat nem halogathatták, ahhoz még 1888 nyarán hozzákezdtek.144
A templom terméskõbõl és faltéglából volt megépítve, bolthajtásos menyezettel és zsindellyel fedve. A kórus boltozata felett egy kis favázas torony emelkedett.145 1894-ben a hívek ezt a fatornyot szerették volna kõre váltani, az építés
költségeihez elõbb 500, utóbb 1200 forintot felajánlva.146 A munkálatok 1895140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

uo. 1074. 1482/1876.
uo. 1074. 1989/1876.
uo. 1074. 2944/1876.
uo. 1075. 1436/1888.
uo. 1075. 4305/1888.
uo. 1075. 3719/1893.
uo. 1075. 1894/1894. Sós Imre a kõtorony építésének idõpontját – helytelenül – 1890-re teszi. Sós,
1985. 93.
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ben kezdõdtek el, és még ugyanabban
az évben be is fejezõdtek. Szeptemberben Jekelfalussy Viktor lelkész már
megáldhatta a templom tornyára felhelyezett keresztet.147 Az építés költségei meghaladták a 2000 forintot, amihez kismértékben a földesurak, nagyobb mértékben a hívek járultak hozzá (1300 Ft). A hiányzó összeget kölcsönfelvétellel biztosították, amihez
fedezetet ekkor az iskolaszék által kezelt egyházi magtár nyújtott.148
A kõtorony építése mellett 1896ban a templom teljes felújítását is
végrehajtották, aminek összköltsége
meghaladta a 4000 forintot. Ennek
elõteremtéséhez a felsõbb egyházi
szervek is segítséget nyújtottak.149
Ugyancsak 1895-ben javították ki
az
elavulttá vált templomi orgonát
A katolikus templom elõtti kõkereszt
149 forintos költséggel.150
1896-ban az új toronyban új harang húzta a delet. Lezák Zsigmond vattai földbirtokos egy 160 kg-os harangot adományozott a gyülekezetnek. Korábban két
harangja volt az egyháznak, egy 39 és egy 56
kg-os.151 Ezeket 1917-ben háborús célokra elszállították.152
Az elsõ világháború elõtt pár évvel a templomot ízlésesen kifestették. Az 1920-as évek elsõ felében külsõ vakolással és festéssel szépítették az épületet.153
1923-ban új orgonát kapott a templom,
amit Cseh István és társa épített.154 Ezt követõen a templomot többször is felújították, legutoljára 1985-ben.155
A templom tér 337 négyszögöl területû és
120 hívõ befogadására alkalmas.

147. FLE. AN. II. 1075. 4643/1895., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. B.
819. 2359. és 2444/1895.
148. FLE. AN. II. 1075. 6402/1895.
149. uo. 1076. 5918/1896.
150. uo. 1075. 5981. és 6197/1895.
151. uo. 1076. 4642/1896.
152. uo. 1079. 28/1917.
153. uo. 1079. 1921. és 1923. évi templomi leltár.
154. uo. 1923.
155. Vatta katolikus templom feljegyzései.

Kat. templom tervrajz
részlet 1896-ból
(FLE. AV. 1076. 5918/1896.)
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A református templom
A XVI–XVII. században a falu református lakosai a kezükbe került katolikus
templomot használták. Azt a török dúlások után kijavították.156 1730 körül vegyes vallású új telepesek jöttek Vattára, akik a régi templomot már nem használhatták. Az rommá lett, s ekkor már kívül esett az új, lakott falu területén.157
Az 1746-os canonica visitatio szerint a református hívek egy fából, náddal
fedett imaházban gyakorolhatták hitüket. Az épülethez csatlakozott a prédikátor
háza, ami mellett egy fagerendán
állt a harang, mellyel valamennyi
vallásfelekezet harangozhatott
halottai temetésekor.158
1768-ból azt tudjuk, hogy ezt
az imaházat 1722 körül építette
Dõry András. A faépület ekkor
már igen elhanyagolt állapotban
volt. Az oldalait náddal vették körül.159 A református pap az imaház felépítése elõtt hol Dõry András csûrében, hol Szepessy László
házában prédikált. Az épület felhúzásához az urak vallási felekezetre való tekintet nélkül az egész
falu lakosságát kihajtották.160
Az új épületet a refromátusok
oratoriumocskának nevezték,
amit valószínûleg 1743-ban felújítottak, de az a növekvõ számú
híveket egyre kevésbé tudta befogadni.161 1770-ben nem elõször
fordultak a vármegyéhez azzal a
kéréssel, hogy istentiszteletre alVattaiak levele az „oratoriumocska”
kalmatosabb épület felállításában
ügyében 1770-bõl
segédkezzenek, illetve annak el(SRKL. A, XIII., 4488., 126.)
készültéig a régi imaház felújítását támogassák.162
Az 1810-es években épült fel a mai templom, valószínûleg egy nem sokkal
korábbinak – amit 1800–1801-ben építettek – az átépítésével. 1813-ban a
156.
157.
158.
159.

Várady, 1989. 370-371.
uo.
FLE. can. vis. 1746. raktári szám: 3412.
uo. can. vis. 1768. raktári szám: 3418. A visitatio reformátusokat is érintõ látogatásról: SRKL. A., XIII.,
4295., 178/1769.
160. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. VII. 779/1756.
161. SRKL. A., IX., 2594., 16/1756. Szepessy István levele a vármegyéhez, ill. uo. D., LXXXI., 74. 142., 762B., 44.
162. uo. A., XIII., 4488., 126/1770., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. XXIV. VII. 784-788/1770.
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constistorium segély iránti kérelemmel fordult a superintendenciához.
„A vattai igen gyenge tehetségû eklézsia már régtül fogva fáradozik új
templomocskájának építésében, de
a mostoha idõk miatt annyira alább
szállott tehetségében, hogy az épületnek további folytatása tõle éppen
ki nem telik… Folyamodik a Fõtisztelendõ Szuperintendencia kegyességéhez, s mind a két tractusok leendõ kihirdetéséért esedezik alázatosan.”163 Az építési munkálatok az
érkezõ segélyek ellenére még 1814ben is tartottak.164 Az 1829-es katolikus egyházlátogatási jegyzõkönyv
még mindig csak református „imaháznak” nevezi az épületet.165
A Csincse 1815-ös kiöntésével
kapcsolatban Csurgai Ferenc prédikátor az espereshez írt levelében ír
az eklézsiát ért károkról. A tempA református templom
lomról a következõket jegyezte le:
„A vattai parókia az árvíz járásába lévén a több szenvedhetõbb áradások közt e
hónap (június) 17-én fél ölnyi forma magasan jött be a házba és az új templomba is meglehetõsen, az ebbõl következhetõ kár és veszedelem, mely most nagy
lehetett volna, ha az isten éjszakába bocsátotta volna helységünkre azon csapást
is, minthogy az én vélekedésem szerént meglehetõsen orvosolható.”166
Az 1830-as évek végén a templom egészét felújították. 1840-ben a munkálatok befejezéséhez kértek kölcsönt a megyétõl. „Szent Gyülekezetünk tekintetes fõgondnok Toltsvai Nagy Gedeon úr elnöksége alatt közgyûlésbe elhatározá,
mindez ideig készületlenül lévõ templomát fölékesíteni, s azt elkészíteni, fölszentelni szíveskedjék, mert már tetõjét újonnan elkészítve, szinte tornyát is levégezhetjük, de belsõ készülete hiányozandó.”167
Az egyre szûkösebbé váló templomot 1882-ben elkezdték kibõvíteni.168 A
munkálatok 1884-ig tartottak.169
Az 1889-es canonica visitatio a következõket jegyezte le az egyházi épületekrõl: „Az egyház épületei még használható állapotban vannak. A templom tetõzetének javítása az egyháztanács figyelmébe ajánltatik.”170
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

SRKL. A., XXXVI., 14. 445., 42-d/1813., ill. R. A. VIII. 2/3. 1801. szeptember 23.
Várady, 1989. 370-371. o.
FLE. can. vis. 1829.
SRKL. R. A. VIII. 2/3/1815.
uo. 1840.
Várady, 1989. 370-371.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 809/b. 4251. és 4723/1883., ill. 704/1884.
SRKL. Kgg. IV. 2. 1889.
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Három év múlva, 1892-ben elkezdték a keleti homlokzat elé egy 23 méter
magas torony építését.171 A munkálatok kezdeti költségeit felajánlásokból biztosították. 1892-ben a lakosok 1002 forintot adtak össze.172
A református templom tornyának építésére tett felajánlások
1892-ben (Ft)
özv. Zádori István 100
Varga Sámuel 5
Kocsis József 25
özv. Varga Jánosné 15
Doinka János 30
Kocsis József 5
Budai János 20
Rácz András 4
Tasnádi József 50
Kopcsik Györgyné 45
Tasnádi András 15
Kopcsik Mihály 15
Zádori György 50
Röczi György 5
Tasnádi Lajos 5
Kis István 5
ifj. Zádori László 20
Faragó János 2
ifj. Zádori István 35
özv. Bordás Mihályné 5
dr. Giczey Kálmán 5
Szabó József 5
Csorba Péter 40
Dargai István 5
Varga András 20
Szabó József rektor 15
Kis István 20
Tasnádi István 80
ör. Dargai János 1
Székely István 10
özv. Krizsán Andrásné 1
Kosnyák Ferencné 3
Teleki Sámuel 15
Orosz Mária 3
Hosszúfalusy János 20
Cseh János 2
Dargai Erzsébet 1
Pap Sándor 2
Zádori Zsuzsanna 5
Grosz Julianna 1
Zádori Dávidné 10
Csécsi István 2
özv. Zádori Andrásné 2
Illés Istvánné 3
Szanyi István 5
Pap István 5
Kocsis Julianna 5
Hendler József 2
Kocsis Zsuzsanna 5
Koenc János 5
Stromf Eduárdné 6
Nagy Júlianna 2
Varga Mihály 15
Nagy Ferenc 5
Rácz Sámuel 10
Nagy András 6
Szanyi Józsefné 7
Kocni Györgyné 15
özv. Kiss Jánosné 2
Kocsis József hites 1
Balog József 5
Krizsán János 20
Szabó Györgyné 10
Tóth János csusza 5
Cseh István 5
Szilvási Mária 2
Garod József 5
Gross János 5
Nagy János 3
Krizsán András 3
Juhász István 2
ifj. Dargai János 5
171. Várady, 1989. 370-371.
172. SRKL. R. A. VIII. 2/3/1892.
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Kun József 1
Szatmári János 3
Kun István 4
Cseh János 4
Kis János cseh 5
Tasnádi János 6
Krizsán János huszár 6
Összesen:

103

Szíri István 5
Zádori József 20
Zádori Dániel 5
ifj. Kocnó István 10
Krizsán István 30
Pap József 5
Borcsei József 5
1002 Ft

A munkálatok elhúzódtak, a költségek nõttek. A vattai református egyház egyre nehezebben tudta a kiadásokat fedezni. Az eklézsia újabb és újabb adót vetett
ki híveire, amelyek egyre nehezebben folytak be.173 A kivetett adók behajtásához
1895-re már nem volt elég a helyi elöljáróság segítsége, a presbitérium és Czecz
András helyettes lelkész az esperesen keresztül a vármegyéhez fordult.174
A következõ nagy felújítási munkálatokra 1941- és 1942-ben került sor. Az
5813 pengõs költségeket a hívekre kivetett adókból fedezték. (Az egyenes adó
50%-ban állapítva meg a fizetendõ összeg nagyságát.)175

Református templombelsõ
A templomban 240 ülõhely van, belsõ mennyezete sík, vakolt, szószékkoronája említésre méltó.176 A templom orgonáját 1855-ben saját költségen ismeret173.
174.
175.
176.

uo. 1895.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 809/b. 13754/1895.
SRKL. R. A. VIII. 2/3./1942-es presbiteriumi jkv. kivonat.
Várady, 1989. 370-371.
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Az 1769-es református öreg harang.
len mesterrel készítette Tasnádi József és neje.177 A három harang közül a 60
kg-osat 1769-ben egy ismeretlen mester öntötte Szepessy István által a vattai
eklézsiára hagyott (1767) 100 magyar forintból. A 100- és a 250 kg-osakat
Walser Ferenc öntötte 1927-ben Budapesten.178 Korábban volt még két harangja a gyülekezetnek. Az egyiket 1778-ban, a másikat 1892-ben öntötték. Az
utóbbi költségeit Tasnádi István, Krizsán Mária és Grosz Julianna fedezte.179

Egyéb egyházi építmények
Az 1746-os canonica visitatio arról tudósít minket, hogy a református prédikátor háza a református imaház mellett állt. A református kántortanító pedig
egy kalyibában lakott.180
1768-ban már azt jegyezték le, hogy a református lelkész lakása az imaházzal egybe volt építve, és lakása igen nyomorúságos volt.181 Ezt az épületet 1801ben építették át.182
Az 1820-as évekbõl tudunk új parókia építésérõl, amelynek munkálatai
1826-ban félbeszakadtak. A vattai református pap az espereshez fordult segítségért. „Eléggé mesterkedtem nem csak Miskolcon, ahol csak lehetett, de má177.
178.
179.
180.
181.
182.

SRKL. R. A. VIII. 2/3/1855.
uo. A., XII., 3748., 41., ill. Várady, 1989. 370-371.
uo. D., CXXXI., 74. 142., 762-B., 44.
FLE. can. vis. 1746. r. sz. 3412.
uo. 1768. r. sz. 3418.
SRKL. R. A. VIII. 2/3/1801.
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sutt is, hogy pénzt kaphassak, de nem kaptam. Amely házban lakunk az már
omlik, és már a kéménye le is omlott volna, ha két oszlopot alá nem tétettem
volna, ha esõ esik már akkor nem alszunk, félvén, hogy reánk szakad egész épület. Folyó esztendõben májusnak 24. napján nagy szélvésszel nagy esõ esett.
Kertünket, réteinket elrontotta, az házból is kihurcoltatott, félvén, hogy falai kidûlnek, reánk szakad. Nem csak magunknak, hanem marháinknak is nints
helyek. Keservesen teleltünk ki.”183 Pávai Mihály prédikátor folyamodására az
egyházmegyei szék képviseletében Juhász István deputatus a helyszínen vizsgálta meg az építkezést. Az általa szerkesztett jegyzõkönyvbõl ismerjük a régi és az
új parókia jellemzõ sajátosságait.
„Az ócska parókiába valósággal megilletõdéssel kellett szemlélniük azon
nyomorúságokat… ugyanis a minden pillanatba öszve rogyható ház számos famíliáját, mint a Jób gyermekeit véletlen halállal a leggondosabb vigyázat mellett is könnyen történhetõ kigyulladása pedig mind a lelkipásztort magát, mind
a helységet porrá égéssel fenyegeti, úgy annyira, hogy igaz lélekkel szólván benne lakni hiba és nagy vakmerõség.
Ami az új épületet illeti, már a múlt 1825. esztendõ szeptember hónap végével falai fel voltak rakva, teteje felállítva, fel szarufázva, be létzelve, úgy hogy
csak fedni kellett volna. Ezen új épület 12 öles hosszú és 3 öl széles, s alkalmatosan épült, de már egy télnek viszontagsága és a sok esõzések miatt fedetlen
lévén felsõbb részei romladozni kezdenek, az ablakok és ajtófelek boltozatai elázván leszakadoznak, és újabban való megrakattatást kívánnak.”184
A parókia építése a fõkurátor, Hosszúfalussy János és a presbitérium között
az építés pénzügyei miatt támadt vita miatt maradt abba. Az ellentéteket Juhász
István segítségével elsimították, s 1826 õszén a parókia fele részét befedték,
ahova a prédikátor átköltözhetett. A régi paplak tetõzetébõl az új istálló tetejét
fedték be, ahol a lelkész a marháit teleltethette.
1828-ban a vármegye
táblabírája vattai látogatásakor a következõket jegyezte
le: „Ott létünkkel magát
ugyan a parókiális házat és istállót, minthogy még új épületeket jó állapotban találtuk, de az egész udvart és
kerteket atályába (?) és pusztaságba, s minden kerítés nélkül lenni tapasztaltuk, s sem
sertés, sem aprómarha ólakat
nem láttunk, jónak és szükségesnek volnának.”185
A régi református paplak
183. uo. Pávai Mihály levele az espereshez 1826-ból.
184. uo. Juhász István jkv-e.
185. uo. 1828. Tomka Miklós táblabíró feljegyzése Vattáról.
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Utóbb az épületet lebontották és helyette újat építettek, de ennek pontos idejét nem ismerjük.
A katolikusoknak parókiája nem volt. A katolikus pap Harsányból járt át.
Volt viszont harangozó házuk.
Az 1809-ben Sutka János harangozó által épített harangozói lakás 1832ben a katolikus gyülekezet tulajdonába ment át. A ház pitvarból és kamrából állt.
A kamra végében egy marhaól volt. Mellette egy disznó- és tyúkól állt. Az épületet zsup fedte. A harangozói lak a templomi funduson állt mindaddig, amíg azt
a XIX. század végén le nem bontották.186
Az egyházak sajátos épületei voltak az úgynevezett magtárak. Ezekbõl kamat
fejében terményt lehetett kölcsönözni. Egy köböl termény kamata egy véka volt,
azaz 25%. Ez meglehetõsen magas arány, amit nem helyben határoztak meg,
hanem az általánosan ekkoriban felállított egyházi magtárakra nézve központilag határoztak meg.187 Többnyire vetõmag számára kölcsönöztek innen gabonát
a rászorulók. A magtár egyszerre volt az egyházaknak jövedelmezõ üzlet és a jótékonyság eszköze. Felállítása kényszerûség szülte találékonyságnak volt köszönhetõ. A reformátusok már a XIX. század elsõ felében felállították magtárukat.
1872 és 1883 között összesen 38-an kölcsönöztek onnan különbözõ mennyiségû búzát és árpát. 1884 januárjában a magtárban 72 köböl búza és 57 köböl
és 3 véka árpa volt.188
A katolikusok magtárukat csak 1878-ban hozták létre, s az 1882-ig mûködött, Jekelfalussy Viktor lelkész a következõket jegyezte le róla: „A vattai hitközség által alapított takarékmagtár 1878. évben keletkezett az iskola szükségleteinek fedezésére. E célra aláírási ív bocsátatott ki, mely aláírási íven a vattai hívek összesen 10 köböl 3,5 véka gabonát adtak össze, s ez képezte a takarékmagtár alapját, mely azután az évenkint befolyó kamatokból rohamosan szaporodott, miután minden kikölcsönzött köböl gabona után 2 véka kamatot tartozott
az adós a magtárba fizetni évenkint. 1882. évben az összes gabona készlet eladatott, s 220 forint tõkével mint iskolapénztár folytatta mûködését.”189 Utóbb ez
az iskolai pénztár képezte a templomtorony építéséhez felvett kölcsön fedezetét.
A XIX. században a zsidó hitközségnek is volt temploma Vattán, az azonban a
zsidók számának századvégi csökkenésével összhangban egyre jobban pusztulásra
ítéltetett. Az önálló vattai izraeliti egyház megszûnése után (1882) az teljesen elpusztult.190 (A vattai zsidók hitéletének felügyeletét 1892-tõl Felsõábrány látta el.)

A temetõk
A település legrégibb temetõje valószínûleg a középkori templom közvetlen
környékén lehetett. Alsóvatta pusztulásával együtt az is eltûnt.
186.
187.
188.
189.
190.

FLE. AN. II. 1073.
Dienes, 1998. 83.
SRKL. R. A. VIII. 2/3/1884-es magtár kimutatás.
FLE. AN. II. 1076. 37/1893.
Fényes, 1851. 283., ill. Magyarország tört. stat. helységnévtára 9. B.-A.-Z. m., 1996. 337.
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A felsõvattaiak az ábrányi út mellé temetkeztek.
Ez jól látható a falu elsõ ismert térképén. Ezt erõsíti
meg Szepessy Zsuzsanna
gazdatisztjének, Fendrik
Andrásnak 1788-as közlése is, mely szerint a helybeliek mindenkor az ábrányi
út mentén elhelyezkedõ temetõt használták halottaik
elföldelésére.191
Kezdetben a temetõt feA régi temetõ
lekezeti különbségek nélkül
mindenki használta. A fagerendán lévõ harangot temetéskor ugyancsak bármelyik
hitközösség meghúzathatta.192 Az 1829-es katolikus canonica visitatio a következõket jegyezte le: „A temetõ községen kívül terül el. Meg van áldva, árokkal van
szegélyezve. Fakereszt van benne, fémlemezre festett kép függ rajta.
A temetõben csak katolikusok vannak eltemetve. A sírokon keresztek láthatók. A templomnak nincs kriptája. A
keresztelés nélkül elhunyt kisdedek a
temetõn kívül kerülnek elföldelésre.”193
A fakeresztet 1810-ben Tóth István kurátor készíttette a hívek adományából.
A temetõk tehát idõvel felekezetek
szerint elváltak egymástól, de közel voltak egymáshoz. Területüket a tagosításkor megnövelték. Azok kiterjedésérõl 1908-ból van információnk. A telekkönyvezés után a római katolikus temetõ területe 1444 négyszögölet, a reformátusoké 1 kat. hold 870 négyLelkészi tudósítás a temetõ
szögölet, az izraelitáké 251 négyszögbõvítésrõl 1911-bõl
ölet tett ki.194
(FLE. AN. 1078. 3807/1911.)
1911-ben a katolikusok a szûknek
bizonyuló temetõjük közvetlen szomszédságában közadakozásból, 600 koronáért egy hold földet vásároltak Keltz Pálné született Vay Ilona bárónõtõl.195 A temetõ így átkerült a mai M3-as országút déli oldalára.
191.
192.
193.
194.
195.

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 12. d. 1788. Fendrik András gazda számadásai. Térképet lásd a belsõ borítón.
FLE. can. vis. 1746. r. szám: 3412.
uo. can. vis. 1829.
FLE. AN. 1077. 7203/1908., ill. 7383/1908.
uo. 1078. 3807/1911., ill. B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 3946/1911.
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1923-ban a következõket jegyezték le a katolikus
temetõrõl: „A régi temetõ
470. hrsz. alatt 1395 négyszögöl területen, az új temetõ, mely a vattai 167.
sz. kat. birtokíven 748/1.
hrsz. alatt van bejegyezve,
1236 négyszögöl területen
fekszik. Kerítésük: a régi
árok, mely részben beomlott, és élõsövény, az új pedig a múlt évben kiásott
Temetõ részlet
árokkal van körülvéve s
négy szál tüskés dróttal bekerítve. A régi temetõ füvét tiszteletdíj gyanánt a
templomgondnok kapja régi szokás szerint, az új temetõ pedig ifj. Sándor András vattai lakosnak van bérbeadva évi 19 (?) búzáért egyházhatóságilag 47641922. sz. alatt jóváhagyott szerzõdéssel.”196
A falu díszes kõkeresztjét Melczer Aladár állította fel a vattai határban 1900ban, atyja emlékének ajánlva.197 A kõkereszt fenntartására negyven koronás alapítványt is létrehozott.198

Az iskolák és az óvoda
Az elsõ iskolaépületrõl csak annyit tudunk, hogy 1654-ben még állt Alsóvattán.199
Az 1746-os canonica visitatio egy református iskolát említ meg Vattán, ami
megegyezett a kántortanító lakásával. Forrásunk ezt kalyibának nevezte.200
A XVIII. század második felében a katolikusok is felépítették saját iskolájukat,
ami az 1820-as évekre elavulttá vált. Lebontották és 1826-ban újat építettek.
Az 1829-ben végrehajtott egyházlátogatás a következõket jegyezte le róla: „Az
iskola épületnek nyers téglából van az alapja. Szilárd anyagból épült nagyméltóságú báró Szepessy Mária, nagyobb részben méltóságos báró Szepessy Antal
úr és a többi birtokos uraság költségén 1826-ban. Két szoba van benne. Az egyik
a kántoré, másik az iskolásoké s egy kamra. Az udvaron istálló is van. A telek
az udvarhoz csatlakozó kerttel együtt kitesz 1 köblöt. Az épületet a kegyurak
tartják fenn.”201
Az iskola udvara a harangozó fundusa mellett volt. Azon át, a templom faránál lehetett egy kapun – amin egy szekér be- és kifért – bemenni. Az udvart
196.
197.
198.
199.
200.
201.

FLE. AN. 1079. 1923-as templomi vagyonleltár.
uo. 1076. 2226/1900.
uo. 2354/1900.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014. 11. fol./1654.
FLE. can. vis. 1746. r. sz. 3412. 99. lap.
uo. can. vis. 1829.
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csinos deszkakerítés vette körül már 1823-ban.202 Az iskola udvarára még 1837ben is csak egy gyalog ösvényen át lehetett bejutni. Az 1823-ban elhatározott
kapunyitás nem történt meg.203
1881-ben a katolikusok egy tágasabb, az új kihívásoknak megfelelõbb épület
építését kezdték meg. A költségeket a hívek és az egyházmegyei alap állta. Az
elõbbiek, különösen a jobb anyagi helyzetben lévõk az 5%-os iskolai adót nem siettek befizetni, ezért egyre nagyobb teher nehezedett az egyházmegyére.204
1881 augusztusában a
munkálatok már elõrehaladtak.
Mielõtt a vállalkozónak kifizették volna az építési költségeket, szakértõvel megvizsgálták
az elvégzett munkát. Ulrich
Antal mérnök 1881 novemberében a következõket állapította meg: „Az épület száraz
anyagokból, a tervnek megfelelõen elég rendesen s szabályosan van kiállítva, azután mérés
úgy a falak magasságának kívül és belöl, mint azok vastagságánál egyezõ eredményre vezetett a tervvel. A tetõzet szívós, egészséges a czélnak tökéletesen megfelelõ faanyagokból készült. A szerzõdésben
megemlített mestergerendák,
melyet vállalkozó az iskolateSzerzõdés katolikus iskola
rem padozatára volt köteles alépítésére 1881-ben – részlet
kalmazni, nem találtam, tehát
(FLE. AN-III. 1074. 1579/1881.)
vállalkozót ennek beállítására
köteleztem. Ezek folytán tehát vállalkozó kielégíthetõ.” Az iskolaszék a felülvizsgálati jelentést azonban nem fogadta el. Szerintük az nem fedte a valóságot,
ezért csak egy új vizsgálat után fizették ki a vállalkozót.205
Az épület kõbõl épült. A fal vastagsága két lábnyi volt, míg a magassága a
padlótól a padlásig tizenegy láb. Az iskola egy tanterembõl és egy kántortanítói
lakásból, ami két szobából és egy konyhából állt. Ezen utóbbi boltozatos volt. Az
épülethez egy kamra is csatlakozott. A tanteremben három ablak nyílt az utcára, s ugyancsak három ablaka volt a kántorlakásnak. A padlásra a tanterem elõcsarnokából lehetett feljutni. A helyiségek padozatát fagerendákkal fedték. Az
épületben két kémény volt. Az építési munkákhoz a lakosok fuvarozással és ké202.
203.
204.
205.

uo. AN. II. 1073. 2037/1823.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/e. 5330/1842.
FLE. AN. II. 1074. 2696/1881.
uo. 1074. 3921/1881., ill. 4149/1881.
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zi napszámmal járultak hozzá, amit az iskolaszék felügyelt. Ez azonban az egyházmegyétõl érkezõ segítség és a hívõkre kivetett iskolai adóval együtt is kevés
volt az építkezés költségeinek finanszírozásához. Az eklézsia kénytelen volt 300
forint kölcsönt is felvenni.206 Az iskolaépítés teljes költsége 1882-ben már 1141
forint 3 krajcárt tett ki.207
Az iskolaépületrõl szerzett információinkat a római katolikus iskola 1892-es
leltárárában szereplõ bejegyzésekkel pontosíthatjuk. Ebbõl tudjuk, hogy az épület hossza és szélessége egyaránt 6 méter, magassága 3,5 méter volt. Alsó- és
felsõpadozattal, fazsindely tetõvel, 1,5 méteres dupla ablakokkal (pántokkal, zárókkal, de keresztvas nélkül fenyõfából), vésett ajtóval volt ellátva.208
A kántortanítói lakás nagyobbik szobája 4x4 méteres, a kisebbik 2x4 méteres, a konyha 2,5x4 méteres volt, de csak felöl volt padozva. Állt benne egy
tûzhely és egy rossz sütõ. A 3 méter hosszú és 1,5 méter széles éléskamra a
konyhából nyílt. Tartozott egy másik kamra is az épülethez. Ez az istállóval külön épült, és ugyancsak fazsindellyel volt fedve. Az istálló 6x4 méteres, felül padozott, jászolokkal ellátott, egy fenyõ ajtóból és két kis ablakból állt. Az udvaron
két sertésól (az egyik kemény-, a másik fenyõfából és fazsindely tetõvel) és egy
árnyékszék is állt.209
Az 1901-es iskolai leltár az elmondottakon felül egy kályhát említ meg a kántorlakban és a tanteremben. A konyhában már a takaréktûzhely mellett állt egy
kõkemence, az udvaron egy gémeskút, egy magtár és egy hármas árnyékszék.
A kerítésen két nagy- és két kis kapu volt.210
1904-ben a tantermet kibõvítették, a kántortanítói lakáshoz pedig egy 20
m2 területû lakószobát építettek kõbõl és vályogból, két ablakkal (egyik keletre,
a másik délre nézett) és ajtóval.211
1913-ban az iskola tantermét újra átalakították.212 Ezt követõen az épületet
többször is felújították, de a felekezeti oktatás ideje alatt nagyobb változás a katolikus elemi iskola épületét már nem érte.
A reformátusok iskolaépületét 1768-ban a canonica visitatio kalyibának nevezte.213 Annyit tudunk róla, hogy bizonyos taxás funduson állt és 1801-ben átépítették.214
Az 1810-es években már rossz állapotát hangsúlyozták a források. „Mivel
most templomot építvén, míg ezt el nem végezik, addig más új építéshez nem
foghatnak… Az oskolaházat és klasszist is oly rendbe teszik, újonnan megfestik, oszlopa alá követ tesznek, marha ólat elrekesztik, hogy a ház ne (?) vagjon,
a klasszisból mester uram holmiát rész szerint a padra, rész szerint a készítendõ ólba hárítsa, és ezentúl a klasszis a gyermekekre nézve tágas, egészséges
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

uo. 1074. 1737/1881.
uo. 1074. 3149/1882.
uo. 1075. 484/1892.
uo.
uo. 1077. 5356/1901.
uo. 1077. 4814. és 6420/1904.
uo. 1079. 557/1913.
uo. can. vis. 1768. r. sz. 3418. II. 78. lap.
SRKL. R. A. VIII. 2/3. Csurgai Ferenc prédikátor levele az espereshez 1815-bõl., ill. 1801. szeptember
23-ai levél.
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lészen.”215 Az új iskola felépítése tehát csak a templom elkészülte után jöhetett
szóba. Erre az 1820-as években – pontos idõpontját nem ismerjük – került sor.216
Az 1871-es egyházlátogatás során nem elõször jegyezték le a jegyzõkönyvbe az iskola rossz állapotát. „Az iskola helyiség annyira kicsiny, s céltalan, hogy
annak mentelõbbi kijavítása és bõvítése elodázhatatlan szükséggé vált, de ezen
célját ezen egyház szegénysége miatt csak is segély útján érheti el.”217
Egy espereshez írt levélben 1875-ben is hasonló gondolatokat fogalmaztak
meg. „Az iskolaépület szûk voltát és hitványságát magok az egyház hívei jól tudván már elõre akként állapították meg a teendõket, hogy azon csak a változtathatna, aki egy nagy tárcával jelennék meg közöttök, s vagy 1000 forintot adna
nekik. A tantermet a kamarából, a kamarát az istállóból fogják nagyobbítani,
úgy azonban, hogy az egésznek falazata felemeltetik, ablak nagyobbíttatik, s
újonnan tetõztetik az egész épület. De mind ez csak a jövõ évre van kilátásba
helyezve, miután jelentsen mintegy 300 forintra rúgó adóhátralék veszi igénybe az egyház pénzerejét. Egyéb iránt a fent jelzett újításra meg van az egyházban a készség, annyival inkább, miután azt maga a fõgondnok Hosszúfalussy
Dezsõ is szorgalmazta.”218
Az építés költségeihez segélyt kértek az egyházmegyétõl, de nem kaptak. Végül 1879-re – 500 forintos költséggel – az egyház önerõbõl épített új iskolát.219

Az általános iskola déli oldala
215.
216.
217.
218.
219.

uo.
uo.
uo.
uo.
uo.

1810-es évekbeli egyházlátogatás é. n.
1820-as évekbeli jegyzék é. n.
Kgg. IV. 1. can. vis. 1871.
R. A. VIII. 2/3. 1876. aug. 20-ai levél az espereshez.
Kgg. IV. 1. can. vis. 1876–1879.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

112

Page 112

VII. A

KÖZSÉG TELEPÜLÉSFÖLDRAJZA, ÉPÜLETEI ÉS ÉPÍTKEZÉSE

Ezt követõen sokáig nincs információnk az iskolaépületrõl. 1924-bõl tudjuk,
hogy a tetõzetét kijavították.220 1927-ben az épületen nagyobb arányú, renoválási munkálatokat hajtottak végre.221 1929-ben új telken új iskola építését kezdték meg.222 A régi iskola, a tanítói lak és a melléképületek teleknagysága 388
négyszögölt tett ki, míg az új iskoláé és melléképületeié közel 1 kat. holdat.223

A régi napköziotthon
(Fotó: Veréb József)

Ezt követõen az iskola államosításáig mindkét épületet használták iskolai célokra, sõt ezekben tartották az iskolán kívüli népmûvelési elõadásokat, színdarabokat, a leventeoktatást és a helyi bálokat, zenés mulatságokat is.
Az államosítás után a felekezeti iskolákban tovább folyt az oktatás. Az állami
gazdaság által használt hercegi kastély földszinti helyiségeinek egy részét 1954ben kapta meg az iskola. Utóbb az egész épület az iskoláé lett.224
Magáról a kastélyról nem sokat tudunk. Az már a XVIII. század végén állt,
de hogy pontosan mikor épült, azt már homály fedi.225
Az iskolához 1990/91-ben 288 m2-es tornatermet építettek hozzá, melynek
ünnepélyes átadására 1991. március 15-én került sor.226 2000-ben az iskolában

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

uo. R. A. VIII. 2/3. can. vis. 1924.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. B. 819. 7877/1927.
uo. 5594/1929.
SRKL. R. D. VI. 3/2. Vatta vagyonleltára 1936–1947.
Izsó, 1970. 48. HOM. HTD. 79. 749. 1.
Csorba, 1990. 81-82.
VPH. I.
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Az épülõ konyha és étkezõ 2000-ben
(Fotó: Veréb József)

200 adagos konyha és 100 férõhelyes étterem építését valósította meg az önkormányzat.

Az elkészült konyha és étkezde
(Fotó: Veréb József)
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Az óvoda 1973. szeptember 1-tõl nyitotta meg kapuit.227

Az elsõ óvodai csoport 1973. szeptember 1-jén.
(Fotó: Vattay Benõné született Fülöp Katalin tulajdona)

Az óvoda épülete 1979-ben
(Fotó: özv. Vattay Benõné tulajdona)
227. VPH. I.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

VIII. VATTA

Page 115

TÁRSADALMÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

115

VIII. Vatta társadalmának
sajátosságai
A társadalom kialakulása, Vatta a török korban
A XIV. századra az Árpád-kori társadalom jelentõs változásokon ment át. Kialakult a nemesség több társadalmi csoport egységesülésébõl. Magját a tehetõs
közszabadok alkották. Közöttük volt egy olyan csoport, amely közvetlenül kapcsolódott a királyhoz. A XIII. század elejétõl õket nevezték királyi szervienseknek. A másik társadalmi csoportot az Árpád-kor nemesei alkották. Õk vagyonos, elõkelõ közszabadok voltak, akik azzal az elõjoggal rendelkeztek, hogy
felettük az uralkodó bíráskodhatott. Ez a két csoport idõvel összeolvadt és a nevük nemes lett. Az Árpád-kor várjobbágyainak egy része is a nemesség sorait
gyarapította. A nemesség fõbírája az uralkodó volt. Adómentességet élveztek,
de az ország védelmében katonáskodniuk kellett. Törvényes ítélet nélkül nem
voltak letartóztathatók. Fontos kiváltságuk volt az ellenállás joga.
A nemesi jog egysége nagy vagyoni különbségeket takart. A nagybirtokosok
és a köznemesek közötti különbség a XV. században fokozódott. Az elõbbi csoport tagjai már a század végén semmi közösséget sem éreztek a köznemesekkel, és báróknak nevezték magukat. A köznemesek a XV. században az országgyûléseken közösen léptek fel érdekeikért. Ettõl az idõszaktól kezdve nevezhetjük ezt a társadalmi csoportot rendnek. A megyei középbirtokosok 20-100, a
kisnemesek 15-nél kevesebb jobbágynak parancsoltak. Legalul az egytelkeseket
találjuk.1
Vatta elsõ nemesi birtokosairól a birtoklástörténeti résznél már szóltunk. Vatta is azon falvak közé tartozott, ahol a kisebb nemesek közt idõvel felaprózódott
a település. A Wattay család 1342-ben még egyedül bírta a falut. Az idõk folyamán az azonban házasság, öröklés, magszakadás vagy vétel címén a vérrokonok és idegenek kezére jutott.2 A középkorban ettõl kezdve számos nemesi família osztozott Vattán.3
Az egyes nemesi családok gyakorta a kuriális nemesek „hétszilvafás nemesek” szintjére süllyedtek, akiknek már csak 1-2 teleknyi birtokuk volt, amelyet
maguk mûveltek meg. Vattát a XVI–XVII. században jórészt már ilyen nemesek
lakták. Ha még az egy-két teleknyi birtokukat is elvesztették, akkor a zsellérállapothoz hasonló életkörülmények között élõ bocskoros nemesek lettek.
A XVI. század közepétõl kezdõdõen a kisnemesség számát növelték az armalisták, armalis nemesek, akik eredetileg nem voltak nemesek. Fõleg katonai érdemeik miatt jutalomként kaptak kisebb birtokokat, és a királyi címeres levél a
nemesek sorába emelte õket. Nemes férfi és jobbágy nõ házasságából szárma1. Honvári, 1997. 36-38.
2. Borovszky, 1909. 68-69., ill. AOT. IV. 276.
3. Lásd a Birtoktörténet c. fejezetet.
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zott gyermek nemesi jogállású lett. Jobbágy férfi és nemes nõ gyermekei viszont
már nem lettek személyükben nemesek, de mivel a feleség megkapta részét (a
leánynegyedet) apjának nemesi birtokából, s így férje és gyermekeik is részesültek az adómentes nemesi birtokkal járó korlátozott kiváltságokkal, ezért félnemes (agilis) jogállásúak lettek. A kuriális és armalista nemeseket 1595-tõl alkalomszerûen, 1723-tól rendszeresen hadiadó (taxa) megfizetésére kötelezték,
ezért ezeket taksás nemeseknek nevezték.
Földbirtoka természetesen nemcsak személyeknek, hanem egyházi és világi
közösségeknek (püspökség, káptalan, apátság, város) is lehetett. Ebben az esetben a földesúri jogokat a testület gyakorolta. Ezek a birtokok, mivel sem eladományozni, elörökíteni nem lehetett õket, sõt, a kincstárra sem háromolhatott
vissza, kiesve az adásvételi forgalomból, úgynevezett holtkéz birtokká váltak.
A földtulajdon nagysága a nemesi osztályt gazdaságilag különbözõ rétegekre
tagolta, de jogilag lényegében egységes volt. A nemesi kiváltságok az osztály
minden tagját megillették.4
A XIII. század közepére a királyi várbirtokok katonáinak egy részébõl, szolgáltató- és szolganépeibõl, valamint az egyházi és világi nagybirtokosok hasonló jogállású népességébõl alakult ki az a társadalmi osztály, amelynek összefoglaló neve a jobbágyság lett. A jobbágyoknak saját tulajdonát képezte ugyan a
maguk építette ház, a gazdálkodáshoz szükséges munkaeszközök és az állatállomány, de az általuk mûvelt állandó földterületeknek csak használói voltak, mert
a föld tulajdonjoga a földesurat illette meg, aki ezen a jogcímen különbözõ szolgáltatásokat követelt tõlük.
A földesúri terheknek három fõ formája volt: a munkajáradék, a terményjáradék és a pénzjáradék. E szolgáltatások az idõk folyamán különbözõ súllyal és
különbözõ formákban nehezedtek a jobbágyságra.
A pénzadót (cenzus) földbér címén fizette a jobbágy, összege 20 és 100 dénár között váltakozott. A XV. században az árutermelés és pénzgazdálkodás fejlõdésével párhuzamosan emelkedett a földesúri pénzjáradék. Pénzt fizetett a
jobbágy a földesúrnak akkor is, ha bizonyos szolgáltatások alól mentesítette. A
majorsági gazdálkodás idején a paraszti népesség „füstpénz” címén 1-2 forintot
fizetett földesurának. A földesúri pénzjáradék azonban nem volt olyan súlyos teher, mint a munka- és terményjáradék, és messze mögötte maradt az állami és
megyei pénzadónak.
A munkát (robotot) a jobbágy a földesúr allódiumán (majorságán) teljesítette.
A jobbágy végezte el a földesúri birtokon kora tavasztól õszig az összes gazdasági munkát. Fuvarszolgálatot, szükség esetén lovas hírszolgálatot is végzett. A
résztelkesek telkük nagyságának arányában teljesítették az úrbért és a robotot.
A XVI. századig, a természeti gazdálkodás idején az uradalmi gazdálkodás súlypontja a jobbágyüzemre esett. Az úrbéri föld hozama jóval nagyobb volt, mint a
majorsági birtoké. A földesúrnak létérdeke volt birtokain a jobbágyot megtartani, mert a föld túlnyomó része jobbágymûvelés alatt állott.5
4. Kovács B., 1996. 40-41.
5. Eperjessy, 1966. 128-129.
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A jobbágy a földesúron kívül az egyháznak és az államnak is adózott. Az egyháznak egyházi tizeddel (decima) tartozott, amit természetben kellett teljesíteni
gabona- és bortermés, a juhok, bárányok és méhkasok után.
A jobbágy az állam részére fizette a kamarahaszon (lucrum camarae) adót,
amely Károly Róbert uralkodása alatt 1339-ben kapuadó néven vált állandó
adóvá és 18-60 dénárt (3-10 garast) tett ki. Ugyancsak fizetniük kellett a rendkívüli hadiadót (subsidium), ami késõbb forintos adó néven állandó adóvá vált.
A kamarahaszon utóbb beolvadt a hadiadóba. A jobbágy terheit növelte a katonáskodás reá háruló költségei – például az élelmezés –, illetve a közmunka.
A jobbágyságon belül is nagyfokú differenciálódás volt jellemzõ. A telek-, földés igaerõ nagysága alapján tartozhatott valaki a jómódú parasztok vagy a szegényebbek közé. Akinek nem volt igaereje, földje sem lehetett, így mint házas zsellér élt nyolcadrész belsõ telken, de még a saját házában, s ha már ennél is jobban elszegényedett, akkor házatlan zsellérként más házában kényszerült lakni. A
zsellérek napszámosként, a tehetõsebb jobbágyok szolgáiként, uradalmi cselédekként szerezték meg az életük fenntartásához szükséges szûkös javakat. Egyesek közülük azonban valamelyest meggazdagodhattak állattartásból, fuvarozásból
és az úgynevezett telken kívüli állomány (elsõsorban a szõlõk) birtoklása révén.
Ennek a telekosztódási folyamatnak az volt az oka, hogy egy-egy falu határának megmûvelhetõ földjei nehezen voltak növelhetõk, különösen akkor, ha a
határban a földesúrnak saját kezelésben lévõ majorgazdasága is volt, miként
Vattán a XVI. században.6 Az 1549-es dézsmajegyzékben 15 gazdát írtak össze,
akikbõl 6 volt földnélküli-, 3 házas zsellér és 6 telkes jobbágy.7
Vatta XVI. századi paraszti népessége közt megtaláljuk a telkes jobbágyokat,
de a zselléreket is. Nem sokat tudunk róluk, mivel az összeírásokban, dézsma- és
dicajegyzékekben a település csak elvétve szerepel. Ezt többen úgy értelmezték,
hogy a falu hátrányos helyzetben volt, helyben nem volt munkalehetõség stb.8
Úgy véljük, hogy ez a vélekedés nem állja meg a helyét. Vattán jórészt kisnemesek, kurialisták laktak, akik kívül estek az adóköteles összeírások körén.
Vonatkozott ez a nemesi telkeken élõ vagy ott szolgáló jobbágyokra, zsellérekre
és más jogállású népességre is. A kérdést korábban a birtoklástörténeti és a népességszámmal kapcsolatos fejezetekben már tárgyaltuk. Itt csak egy-két dologra térnénk ki, ami a helyi lakosság társadalmi jogállásával is kapcsolatos.
Az 1560-1570-es években a falu a dézsmajegyzékekben nem szerepel.9 Ez
helytelenül olyan következtetések levonását okozta, hogy Vatta puszta, néptelen, hátrányos helyzetben lévõ település volt, zsellér-jobbágy nélkül.10
Battha János és Bálint 1567-es vattai javak feletti osztozkodásából tudjuk,
hogy az egyikük nemesi háza mellett öt zsellér lakott, név szerint Szabó András,
Bertók Máté, Vladimir Gergely, Kovács Orbán, Harmadki Pál. A Csincse felõli
házuk mellett pedig jobbágyok laktak: Turka Mihály, Bak Imre, Bak Ágostonné,
6. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 68-69. és 78-79. fol.
7. N. Kiss, 1960. 48.
8. Lehóczky, 1997. 188-189., ill. N. Kiss, 1960.
9. B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod vármegye dézsmajegyzékei mikrofilmeken.
10. Lehóczky, 1997. 188-189., ill. N. Kiss, 1960.
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Rácz Péter és Rácz Mária. Egy másik házhely mellett Kovács Péter, mellette
zsellérházhelyek, a két Vatta között további öt zsellérházhely volt.11
Battha Bálint nem a falu paraszti népességét sorolta fel, hanem a birtokai
szomszédjait, akik említésével pontosan elhatárolták öccsével együtt az apjuktól
örököt javakat. E szerint 6 jobbágyot és 5 zsellért név szerint említ meg, további zsellértelkek mellett, ahol viszont nem tudjuk, éltek-e vagy sem. A falu néptelen, lakatlan, teljesen elszegényedett voltát – forrásunk alapján – mindenféleképpen cáfolnunk kell.
Egy másik bizonyító erejû forrásunk valamivel késõbbi. 1592-ben Bessenyei
György és Vattai Pelbárt Tamás közt folyó vitában Alsóvattán 28 személyt, Felsõvattán 11 lakost hallgattak ki tanúként. Így a periratokból a két Vatta
39 lakosának jogállását ismerjük. E
szerint Alsóvattán 17 nemes, 9 jobbágy és 2 cseléd, míg Felsõvattán 6
nemes, 1 jobbágy és 4 szolga, szolgáló tanúskodott. A periratokból tudjuk, hogy ez a szám közel sem jelentette a falu teljes lakosságát. A bírák
a Battha família paraszti népességének kihallgatását például teljes egészében elmulasztották.12
A falu lakosságát jórészt kisnemesek alkották, akik nagy számban éltek Vattán. Voltak jobbágyaik, zselléreik, cselédjeik és más szolgálóik, de
ezek száma a nemességhez viszonyítva jóval kevesebb volt. Ez a magyarázata a dészmajegyzékekben szereplõ
kis számú paraszti népesség feltüntetésének, illetve utóbb azokban Vatta
teljes eltûnésének. Adózó népesség
híján a települést az összeírások nem
említették, kihagyták. Ezt bizonyítja, Részlet az 1592-es vattai birtokvitával
hogy míg Vattát 1594-ben a dézsmakapcsolatos tanuvallomásokból
jegyzékek nem említik, addig az
(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/d. XVII. I. 52/1592.)
emõdi dézsmajegyzékben fel van tüntetve 6 vattai extraneus szõlõmûvelõ.13 Vatta nem néptelen falu volt; a dézsmaköteles javak hiánya miatt nem írták össze a népességet. Emõdön viszont azért
szerepeltek vattaiak a bordézsma-jegyzékben, mert fizetniük kellett a tizedet.
Gyakran találkoztunk Harsány vizsgálatánál is hasonlóan szõlõt mûvelõ dézsma11. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 78-79. és 68-69. fol.
12. uo. IV. A. 501/d. XVII. I. 52/1592.
13. B.-A.-Z. M. Lt. Borsod vármegye dézsmajegyzékei mikrofilmen 1594.
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köteles vattaiakkal, holott Vattán nem tudunk létezésükrõl. Például 1583-ban
Harsány 110 adózó (szõlõ) népességébõl 36 volt vattai.14
A falut az 1600-ban bekövetkezõ tatár–török pusztítás után is lakhatták kisnemesek, kurialisták. Ezt közvetve tudjuk bizonyítani, például a vattai iskola
1654-es említésével. Iskola pedig ott volt, ahol laktak is.15

A benépesüléstõl a jobbágyfelszabadításig
A XVIII. században az országban végbement népességnövekedés a társadalomban jogi értelemben nem hozott változást. Igaz ez Vattára is, még ha a korábbi arányok a társadalmi osztályok között jelentõsen módosultak.
Döntõ lépés volt a település életében, amikor Borsy Mihály vicispán 1702
körül a vattai határt felosztotta a compossessorok között.16 Ez a telkesítés a jobbágyság számának növekedését jelentette.
Az 1710-es években már számos református lakos költözött Vattára, akik
1716-ban felállították egyházközösségüket.17 Ezt követõen fokozatosan rómaiés görög katolikusok telepedtek le a faluba. Sok volt közöttük a szláv telepes.
1746-ban egyházi források szerint a falu 414 lakosából 254 ruszin és szlovák
volt, akik utóbb teljesen beolvadtak a magyarságba.18
A XVIII. században Vattát még mindig jelentõs számú kisnemes lakta. Jelentõsebb birtokossá a felosztás után a Dõry- és a Szepessy família vált, majd más
nagyobb birtokkal rendelkezõ nemesi családok is megjelentek a településen.19
A paraszti népességrõl elszórt adataink vannak. Helyzetükrõl Mária Terézia
kilenc kérdõpontos vizsgálatából értesülünk.20 Ebbõl tudjuk, hogy a vattai határ
a jobbágyok között nem volt felosztva. Semmilyen beneficiumuk, szõlõjük, erdõjük, kaszálójuk, malmuk, hasznot hozó folyóvizük, nádjuk, kocsmájuk nem volt.
Szántóföldet a birtokos urak adtak a jobbágyoknak. Annak nagyságát kényükkedvük szerint változtatták meg.
A szolgáltatásokról írásbeli szerzõdése Tallián András embereinek (1760-tól)
és Battha Bálint jobbágyainak (1766-tól) volt. A többiek változóan, helyi szokás
szerint teljesítették kötelezõ szolgálataikat, amit a birtokossal történõ szóbeli
egyezség szentesített.
A paraszti népesség közül Bükk Zsigmondnak volt egy, Zontág úrnak két
embere örökös jobbágy. A többiek szabad elmenetelûek vagy taksások voltak.
Az örökös jobbágy legismertebb jellemvonása a szabad költözési jog hiánya,
amely a XVI. század elejétõl egy évszázad alatt fokozatosan teljesedett ki, de ennél többet is jelentett: elsõsorban szoros személyi függést a földesúrtól. Az úrnak örökös jobbágyai felett korlátozott tulajdonjoga volt: eladhatta, eladományozhatta, zálogba vethette õket. A szabadmenetelûekre ez nem vonatkozott.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Takács-Kovács, 1998. 90-93.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. VIII. XV. 1014/1654. 11. fol.
uo. XIII. 14. 6. d. fasc. XLVII. 137-139. fol. ill. 1. d. fasc. VI. 21. fol.
SRKL. D., CXXXI., 74. 142., 762-B., 44.
Veres, 1984. 33.
Lásd a 48. oldalakon.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XXII. I. 254.
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A taksás jobbágyok szabad költözési joggal rendelkeztek, a naturális szolgáltatások egészét vagy azok egy részét – elsõsorban a robotot – évi fix pénzösszeg
ellenében megváltották. Olyan volt ez, mintha bérleti díj ellenében mûvelték volna a jobbágytelket. A taksások azonban nem emelkedtek tiszta bérlõi viszonyba,
a földesúri joghatóság, a személyi függésnek örökös jobbágyi vagy lazább, szabadköltözõ formája mindvégig rájuk nehezedett. Nevezték õket árendásoknak
is. Az egyéni taksa összege Vattán 1-12 forint között mozgott. A megváltozott
népesedési, gazdasági – a fellendülõ árutermelés – és a stabilabb politikai viszonyok következtében a taksások társadalmilag lesüllyedtek, számuk csökkent. A
folyamatot Mária Terézia egységesítõ úrbérrendezése zárta le. Ennek ellenére
Vattán még az úrbérrendezés után is találkozunk taksás jobbágyokkal.21
A XVIII. század végén a társadalmi viszonyok alakításához, a falvak továbbfejlõdéséhez a helyi tényezõkön kívül igen jelentõsen hozzájárult a Mária Terézia rendelkezésére végrehajtott úrbérrendezés. 1767-ben az úrbéri rendelet
meghozatalával vette kezdetét a jobbágyviszonyok, az úrbéri tartozások, teleknagyságok rendezésének elsõ állami szabályozása. Ez az állam ellenõrzése alá
helyezte a jobbágyok és földesurak viszonyát, amelyet az utóbbiak mindeddig
pusztán magánjogi jellegûnek tekintettek, tehát olyannak, amelybe a központi
hatalomnak semmi beleszólása nincs. Mária Terézia szándéka nyilvánvaló volt,
a földesurakkal szemben megpróbálta megvédeni a jobbágyságot, vagyis annak
adózóképességét.
Vattán 1771. június 29-én szignálták az urbáriumot.22
Jobbágyok 1771-ben és teleknagyságuk
Battha Bálint úrnál:
Majoros György 1,
Tóth János 1
Bükk Zsigmondnál:
Biczó István 1/2,
Biczó György 1/2
Balogh és Daróczy uraknál: Nagy György 1/8
Bükk Katalinnál:
Pásztor János 1/4,
Lakatos István 1/4
Szepessy Ferencnél:
Dargai János 1/2,
Varga János 1/2,
Pallagi István 1/2,
Iván János 1/2,
Zádori György 1/2,
Iván György 1/2
Szepessy Lászlónál:
Fejér István 1/4,
Tasnádi István 1/4,
Tóth József 1/4,
Papp István 1/4
Orosz Pálnál:
Kelecsényi Mihály 1/4
Tallián Pálnál:
Iván Ferenc 3/4,
Tóth Péter 3/4
Zontág Lászlónál:
Visnyik András 1/2,
Takáts György 1/2
Daróczy Józsefnél:
Kopcsik Márton 1/2,
Váradi Pál 1/2
Szepessy Pálnál:
Petrius János 3/8,
Krizsán János 1/4,
Tóth András 1/4

21. uo. XXII. II. 442/1772., ill. XIII. 14. 12. d. számadási iratok 1789-bõl.
22. uo. IV. A. 501/b. XXII. I. 290.
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Zsellérek 1771-ben
Furman Gáspár házas,
Szilvássy Jakab házas,
Kiss András házas,
Balás János házas,
Bellik Sámuel házas,
Gyöngyösi János házas
Daróczy és Balogh uraknál: Újlaki János házas
Szepessy Lászlónál:
Tóth György házas,
Szilvássy Mátyás házas,
Kiss János házas,
Orosz István házas
Tallián Pálnál:
Komádi János házas
Török Jánosnál:
Krizsán Mihály házas,
Takáts János házas
Zontág Lászlónál:
Visnyik János házatlan
Bükk Katalinnál:
Isó István házatlan
Daróczy Józsefnél:
Juhász András házatlan,
Jó Mihályné házas,
Tóth István házatlan
Orosz Pálnál:
Varga András házas,
Csizmadia István házas
Szepessy Ferencnél:
Dargai Márton házas,
Nagy István házas
Szepessy Pálnál:
Iván Mihály házas,
Bányász András házas,
Halik Pál házas,
Szányi István házas
A falu úrbéres népessége 27 jobbágyból, 23 házas- és 4 házatlan zsellérbõl
állt. A település gazdagabb paraszti rétegét a két egész és a két háromnegyed
telkes jobbágy alkotta. A többiek telkiállománya már nehezen biztosította az azt
használók megélhetését. A törvény szerint az 1/8 telket birtoklók zsellérnek számítottak, bár Vattán Nagy Györgyöt ilyen nagyságú telkiállománnyal a jobbágyok közé sorolták.
Egy egész jobbágyházhely után 28 hold szántóföld, 12 kaszáló rét járt, amit
évente egyszer kaszáltak. (1 hold alatt kb. 1200 négyszögölt, illetve két pozsonyi mérõt értünk, míg a kaszáló értéke valamivel kevesebb, mint 1200 négyszögöl.)23 Az átlag számoktól azonban egyénenként 2-3 holddal eltértek, általában növelve a jobbágyok szántómennyiségét.
A vattai határban az úrbéresek összesen 24 1/2 pozsonyi mérõre való belsõtelekkel, 446 3/4hold szántófölddel és 46 1/4 hold réttel rendelkeztek, ami
viszonylag kis földmennyiség. Ezen a területen a következõ arányban osztozkodtak a jobbágyok.
Battha Bálintnál:

23. Bogdán, 1990. 295. és 345.
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Úrbéres földek %-os megoszlása telekbirtoklás arányában 1771-ben
nyolcadtelkesek (1 fõ) 1,1%
negyedtelkesek
(9 fõ) 18,3%

egésztelkesek (2 fõ) 16,4%

háromnyolcad
telkesek (1 fõ) 3,1%

háromnegyed
telkesek (2 fõ) 12,3%

féltelkesek (12 fõ) 48,8%

Az egyes teleknagysággal rendelkezõk
a következõ összterületet birtokolták:
1 telkes:
41,0 kat. hold
3/4:
30,8 kat. hold
1/2:
20,5 kat. hold
3/8:
15,4 kat. hold
1/4:
10,3 kat. hold
1/8:
5,1 kat. hold
Az úrbéresek a birtokolt földért a következõ szolgáltatásokat rótták le uraiknak. Egy egésztelkes gazda 52 nap, két marhával, saját szekérrel végzett vagy
104 nap gyalogrobottal tartozott. „Kaszáláskor, aratáskor vagy szüretkor azon
által 4 marhával, maga boronájával és ekéjével uraságnak szolgálni tartozzék,
hogy ha pedig valamely jobbágy négy igásmarhának fogyatkozása miatt meg
írott mód szerint a szántást meg nem teheti az olyatán jobbágy mással összefogván egy napi szántást két napi munkával végezzen, mindazonáltal ezen terhes
munkát, minden szántáskor csak egyszer tartozzék megtenni, ha pedig négy
marha mellé egy személy elegendõ nem volna, akkor a jobbágy egyet ugyanolyat, amely minden munkára alkalmatos legyen, másikat pedig csak marhahajtásra valót tartozzék adni ezen két személy mindazonáltal különös kézimunkára ne fordíthassék. Ezen helységben a faizásnak úgy nádnak fogyatkozása miatt
a jobbágyok ezen javakkal nem élnek, azért sem öl fának, sem nád kévének hordásával és vágásával nem fognak tartozni.”24
A töredéktelkesek értelemszerûen a telek arányában teljesítették a robotot.
A házas zsellérek 18 nap, a házatlanok 12 nap kézi szolgálatra voltak kötelezve. Kaszáláskor, aratáskor, illetve szõlõmûvelés alkalmával az uraságok az ingyen
munkát „duplán vehették föl”.
Minden jobbágy és zsellér 1 Ft személypénzt fizetett teleknagyságtól függetlenül. Minden megtermelt terménybõl kilencedet adtak, kivéve a kendert és a
24. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XXII. I. 290.
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lent. Helyette az egésztelkeseknek 6 font fonással, a résztelkesek arányosan kevesebbel tartoztak. Ajándék gyanánt egy egész telek után 1 icce kifõzött vaj, 2
kappan, 2 csirke és 12 tojás járt a birtokos uraknak.
Az urbárium részletesen szabályozott mindenféle szolgáltatást. Igyekezett gátat szabni a földesúri hatalmaskodásnak. Büntetést helyezett kilátásba, ha a földesúr akadályozta jobbágyai fellebbezését olyan ügyekben, amelyekben az úriszéktõl nem kaptak jogorvoslatot. Ilyenkor fellebbezni a megyéhez lehetett.
Az urbárium természetesen a földesurak jogait is rögzítette. Többek között
eltiltotta a további irtásokat, csak korlátozottan engedélyezte a parasztok borkimérését. Ez Vatta esetében Szt. Mihály napjától (szeptember 29) Szt. György
napjáig (április 24) volt lehetséges. Tilos volt a jobbágyoknak vadászni, gubancsot és makkot szedni. A falu bíráját az uraság három jelöltje közül kellett megválasztani.
Az urbárium egy tényezõvel nem számolt: és ez a népesség növekedése. Az
1771-ben Vattán rögzített telkiállomány az idõ elõrehaladtával egyre kevésbé
volt képes befogadni és eltartani a születõ új generációkat. Az úrbérrendezés
nemzedékekre leszabályozta a vattai jobbágyok és zsellérek viszonyát uraikhoz.
Akarva-akaratlanul is alapja lett a jobbágyfelszabadítás 1848 után kialakuló birtokviszonyainak.
Természetesen az úrbérrendezés nem jelenti azt, hogy az úrbéres viszony most
már a paraszti népesség egészére kiterjedt volna. Voltak olyanok, akik kívül maradtak az úrbérrendezés keretein. Ilyenek voltak az uradalmi alkalmazottak.
1788-ban Szepessy Zsuzsanna uradalmában dolgozott egy árendás zsidó,
kovács, juhász, szakács, ostoros, csordás, 5 béres, sütõasszony, gazdatiszt, kerülõk és egy kondás.25 Ez a szám a cselédekkel, napszámosokkal, aratókkal
együtt idõnként meghaladta a 30-at.
Juhász András gazdatiszt 1789-es számadásából tudjuk, hogy ugyanezen birtokon az úrbéreseken kívül taksások is dolgoztak. Ez azt jelentette, hogy az uraság birtokainak egy részét nem osztotta fel az úrbéresek között, hanem azt taksás szerzõdés szerint kiadta bérbe.
1789. július 21. és 1790. július 21. között az említett uradalom tiszttartója
Farkas József volt. Számadásából tudjuk, hogy keze alatt öt taksás dolgozott,
akikbõl kettõ urbáriális félházhelyes – Koptsik Mihály és Budai István –, akik az
urbárium szerint 26 marhás vagy 52 gyalognapi szolgálattal tartoztak. A többiek pedig az uraságtól hasonló szolgálatra kapott majorsági földeket bírtak (özv.
Papp Istvánné és fia, János, öreg Juhász András és ifj. Juhász András). A taksások minden kenderföld után egy zsákkal is tartoztak, illetve csirkével, tojással
és egyéb ajándékokkal is adóztak.26
1788-ban a taksások egy része nyéki volt, akik robotjukat nádvágásnál teljesítették.27
Hasonló népességû és összetételû uradalmi alkalmazottakról tudunk más
években és más birtokosoknál is. Néhai Szepessy László javainak 1827-es
25. uo. XIII. 14. 12. d. Bárczay Józsefné, született Szepessy Zsuzsanna gazdatisztjeinek számadásai.
26. uo. Farkas József számadása 1789/90.
27. uo. Farkas József felelete az õt ért vádakra.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

124

Page 124

VIII. VATTA

TÁRSADALMÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

összeírásában gazdatisztjén kívül uradalmában 5 béres, 8 taksás, kocsmáros,
mészáros, kerülõ dolgozott. A taksások különbözõ feltételekkel béreltek földeket. Hárman az uraság tetszése szerint szolgáltak, s a dézsmán és az egyéb járandóságokon kívül egy nappal szolgáltak többet, mint az urbalisták. Két gyalogtaksás a zsellérek szolgálatjával tartozott. Nagy András cigány taksás külön
meghatározott szolgálattal tartozott az uraság fundusán kapott kis lakóházáért
(például: pálinkafõzõ ház tapasztása).28
Ha az említett uradalmak népességét és összetételét más birtokokra is alkalmazzuk, kézenfekvõnek tûnik az a megállapítás, hogy Vatta esetében az úrbéres
népesség a falu paraszti társadalmának csak kisebb részét jelentette. A lakosság
többsége a legkülönfélébb jogállású volt, és a nemesi birtokokon teljesített szolgálatot, ott dolgozott, abból élt. Földhöz úrbéri telkek hiányában bérlet útján jutottak (taksás szerzõdés). A taksások teljes vattai eltûnésére csak a XIX. század
közepén került sor.
A XVIII. század végi társadalmi tagozódásról az elsõ magyarországi népszámlálás ad pontos képet. E szerint Vattán 127 házban 181 család élt, összesen 805 fõs népességgel. A 402 férfi közül 160-an voltak házasok, 242-en nõtlenek. A férfiak közül – jogállását tekintve – a nemesek száma 37, a parasztoké
19, paraszti és polgári örökösöké 18, a zselléreké 121 volt. Élt Vattán 28 egyéb
jogállású férfi és 2 pap is. Az 1-12 éves sarjadékok 99-en, a 13-17 évesek 38an voltak.29
A XVIII. század végén a falu lakóinak többsége a zsellérek vagy a kisnemesek közé tartozott. Elõbbiek a település lakóinak körülbelül 54%-át, míg az utóbbiak 16,5%-át tették ki.
Az egyéb népesség közé tartoztak a cigányok, akik vattai jelenlétérõl a XVIII.
század közepétõl tudunk. 1755-ben Csucsy Ferenc és Gyõri János az elsõ, név
szerint ismert, helyi cigány lakos.30

„Új telepesek” (cigányok) összeírása Vattán 1786-ból – részlet
(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/i. 2. d. 1. sz.)

28. uo. 11. d. Szepessy László javainak összeírása 1827. március 7-én.
29. Danyi-Dávid, 1960. 46-47.
30. Bodgál, 1961 MNM. EA. 6807.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

VIII. VATTA

Page 125

125

TÁRSADALMÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

1786-ban mint újtelepeseket írták össze õket. Eszerint Vattán 3 cigány
család élt: Merucza János és felesége, Puzsuma (Bolha) Zsuzsanna, Lakatos
István és felesége, Lukács Mária, illetve Puzsuma (Bolha) Ferenc és neje, Csontó
Elizabet. Összesen 8 gyerekük volt. A családfõk muzsikálásból tartották fenn
magukat és családjukat, míg a nagyobb gyerekek cselédként, napszámosként
dolgoztak a nemesi birtokokon. Házaik a többi vattai lakos épületei közt álltak;
ruházatban, öltözködésben alkalmazkodtak a helybeliekhez. Feljegyezték róluk,
hogy lovakkal nem kereskedtek, döghúst nem ettek, és hogy tiszták voltak.31
A nemesség számáról a XIX. század elsõ felében az úgynevezett nemesi
összeírások tudósítanak minket. Négy consriptio érinti Vattát. Ezek a következõ
évekbõl valók: 1809, 1811, 1825 és 1842.32
A legrészletesebb ezek közül az 1811-es, ami számos megjegyzéssel egészítette ki az összeírást. E szerint összesen 20 nemesi família élt Vattán.
„Vatta nemes lakosai 1811-ben
Családfõ
1. N. Vigyázó Józsefné
Battha Josephina

2. N. Talián Ignáczné, Zontagh Mária
3. N. Maróthi György (57 éves)
4. N. Sebe Imre (63 éves)
5. N. Török Józsefné
6. N. Lõcsei Károly (54 éves)

7. N. Póczik Márton (32 éves)
8. N. Póczik Mihályné
9. N. Horváth András (27 éves)
10. N. Deák János (26 éves)

11. N. Szemere Györgyné

Megjegyzés
özvegy, 1 férfi, 1 leány gyerekek
anyja, földesasszony. Férfigyermeke
N. Vigyázó Antal (17 éves), Battha
Pál úr gondjaira bízott a Kassai
Akadémián tanul.
özvegy, 1 leánygyermek anyja.
nõtlen, Talián Ignáczné tiszttartója.
nõtlen, lovas fõstrázsamester,
földesúr.
özvegy, gyermektelen.
1 férfigyermek atyja, Borsod vármegye parteperceptora, földesúr. Férfigyermeke Ignácz (15 éves), Egerben
tanul.
feleséges, 1 leánygyermek atyja,
1809-ben insurgens volt.
özvegy, 2 leánygyermek anyja.
nõtlen, báró Eötvös õexcellenciája
kasznárja.
feleséges, 2 férfi- és 1 leánygyermek
atyja, 1809-ben insurgens volt. Férfigyermekei János (2 éves) és István
csecsemõs.
özvegy, 3 külön vállalkozott és 2 férjhez ment leánygyermek anyja, aki

31. B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/i. 2. d. 8. f., ill. 1. g. (Consriptio neo. colonos et zingarorum processus
Agriensis ani 1786.) Az összeírást irányító fõszolgabíró általában nemigen jegyzett le „rosszakat” a
cigányokról, mert akkor ügyükben neki kellett intézkedni.
32. uo. IV. A. 501/j. 6. d. Egri járás nemesinek összeírása.
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jószágát gyermekei között felosztotta, neki semmilyen jószága nincs.
12. N. Szemere László (39 éves)
feleséges, 2 férfi- és 1 leánygyermek
atyja, férfigyermekei Eugénius (4
éves) és László (2 éves), földesúr, 17
évig mint regurális katona szolgált és
fõhadnagy volt, 1805-ben a vármegye insurgens kapitánya, 1809-ben
majorja volt.
13. N. Balásdeák Sámuelné
özvegy, 3 férfigyermek anyja, kik közül Pál és Gábor (32 éves), ennek férfigyermeke József (6 éves) véle lakó
férfigyermeke Garai József. Különkenyeresek, lévén Gábor Igriczibe, Pál
pedig itten Vattán külön numerusok
alatt vétetõdött fel.
14. Garai Pál (51 éves)
feleséges, 2 külön vállalkozott férfigyermek atyja, akik is ususban van,
armálist is producál, de még nem
publikáltatott.
15. Garai András (24 éves)
feleséges, gyermektelen.
16. Garai János (20 éves)
feleséges, gyermektelen, insurgens
volt.
17. N. Balásdeák Györgyné
özvegy, gyermektelen.
18. N. Bók János (28 éves)
feleséges, 2 férfigyermek atyja. Férfigyermekei János (3 éves) és József (1
éves). 1809-ben insurgens volt, szolgalegény.
19. N. Menyhárt István (30 éves)
feleséges, 2 leánygyermek atyja,
helység pásztora.
20. N. Pogány János (60 éves)
feleséges, gyermektelen.”33
Az 1809-es és a késõbbi összeírások csak a családfõk nevét és a birtokos
nemes lakóhelyét (1825) közlik.
Vatta 1809-es összeírásában szereplõ nemes személyek: özv. Talián Ignácné, Sebe József, özv. báró Szepessyné a successorokkal együtt, özv. báró Szepessyné a Bükk-jussal, Bükk László, Lõcsei Károly, báró Szepessy Klára, báró
Eötvös Ignác, Szepessy László, Hosszúfalussy János, özv. Vigyázó Józsefné,
Sebe Imre, özv. Török Józsefné, Bonis István (Nagyfaluban), Török János,
Toltsvay Nagy József, ongai Balog, Széles János successor, a helybéli prédikátor, Kis János rector, Bíró János kocsmáros, Szatloczki János kocsmáros,
Szemere Ferenc, Kornis István kocsmáros, Csizmadia János, Matócsi György
tiszttartó, Puzsik Mihály és Deák János. Az utolsónak felsorolt négy személy
másnak telkén, annak házában élt.
33. uo. 1811-bõl.
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A falu nemes családfõi 1825-ben: Hosszúfalussy János, Hosszúfalussy Ignác,
Kardos Miklós, Lõcsei Károly (Miskolcon), Menyhárt István, Nagy József, Pávai
Mihály (nem a megyében lakik, de van itt birtoka), Páczik Márton, Páczik
Mihályné, Szepessy Antal, Szepessy József, Szemere László, Szemere Ábrahám
(nem a megyében lakik, de van itt birtoka), Szemere Pál (nem a megyében lakik,
de van itt birtoka), Sebe Mihály (nem a megyében lakik, de van itt birtoka), Szilágyi
István, Szabó András, Zontagh Sámuel (Miskolcon), Zontagh Miklós (Miskolcon),
Talián Ignácné (Miskolcon), Török Józsefné (Miskolcon) és Fáy Lajos (Miskolcon).34
A település nemes családfõi 1842-ben: báró Szepessy Antal, Lõcsei Ignác,
Nagy Gedeon, Hosszúfalussy János, Szemere Bertalan, Szemere László,
Szemere Eugén, Andó Pál, Tóth István tiszteletes, Szabó József rektor, Szefftsik
Mihály jegyzõ, Menyhárt István és Huszár Antal kántor.35
Pár évvel korábbról, 1837-bõl és 1840-bõl leltünk fel egy olyan vattai közbirtokos összeírást, amely alapján a birtokos nemesek birtoknagyságáról képet
alkothatunk. A consriptio a nemesek lakhelyét is közli.36
Vattai birtokos nemesek és birtoknagyságuk 1837-ben
Név
Házhelyek szerinti birtokmennyiség Vattán Lakóhely
1. báró Négyessy Szepessy Antal
14
Vatta
2. báró ifj. Eötvös Ignác
12
Buda
3. báró Szepessy Magdolna
10 1/2
4. Fáy Antal és Ignác
11
5. Szepessy László
5
Vatta
6. Szemere Ferenc successor
4
Szárazbõr
7. Fodor Ágoston
4
Miskolc
8. Szemere László
3
Vatta
9. Hosszúfalussy János
3
Vatta
10. Nagy Gedeon
3
Vatta
11. Lõcsei Ignác
2 1/2
Vatta
12. Sebe József
2 1/2
Miskolc
13. Okolitsányi Ferenc
2
Tiboldarócz
14. Széles successorok
2
Hubdi Hubay János Szalonna, Debreczeni Pál Miskolc, Tonka
Sámuelné Miskolc, Szabó Antal Csát, Szabó Dániel Csát
15. Bekény Jánosné született Szepessy Mária
3/4
Szalonta
16. Bónis Lajos
3/4
Nagyfalu
17. gróf Csáky Teodor
1/2
Kassa
18. Hudich Ignác
1/2
Harsány
19. Ongai successorok
1
Serba Zsuzsanna Vatta, Váradi Sándor D. Horváth
20. tiszteletes Tóth István prédikátor
1
Vatta
Összesen
83
34. uo. 1825-bõl.
35. uo. 1842-bõl.
36. uo. VII. 1/c. Vatta 1840.
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1840-re annyi változás történt, hogy Szepessy Mária javaiból báró Seckendorf Ferdinád kezébe került 7 1/2 házhely, míg Fáy Antal már csak 10 házhellyel rendelkezett. A Szepessy-javakból 3 házhelyet az árva báró kisasszony
gyámja, Márkus Márton kezelt, míg a Fáy-javakból 1 házhely Fáy Ignác kezébe
került.
Az urbáriumban szereplõ értékekkel számolva, ahol egy jobbágyházhely 28
hold szántóból és 12 kaszáló rétbõl állt, a nemesi birtokosok kezén körülbelül
3320 hold földterület volt.37 A legnagyobb birtokkal – több, mint 550 holddal –
báró Szepessy Antal rendelkezett. A nemesek többségének birtoka nem érte el
vagy alig haladta meg a 100 holdat. Sokuknak azonban csak egy teleknyi házhelyük volt.
Olyan is volt, akinek már semmi földje nem maradt. Ezek a jórészt birtoktalan, csupán nemesi levéllel rendelkezõ armalisták az uradalmakban helyezkedtek el, máskor iparosként, kereskedõként, kocsmárosként, hivatalnokként próbáltak boldogulni. Vattán õk töltötték be a kis számú értelmiségi és hivatalnoki
pályát. Közülük került ki a jegyzõ, kántor, tanító, a tiszttartók, gazdatisztek, a
prédikátor és a káplánok többsége. Mások az uradalmakon voltak kénytelenek
dolgozni (például pásztorként).38
Ezen réteg vagyoni, jövedelmi viszonyai semmiben nem különböztek a parasztságétól, a külsõ szemlélõ anyagi kultúrájukban sem látott lényeges eltéréseket. Az 1848-as áprilisi törvények megfosztották õket nemesi elõjogaiktól, ami
azt eredményezte, hogy beolvadtak a parasztságba.
Az 1832-36-os országgyûlés magyar és latin nyelven hozott törvényei elsõsorban az úrbéri szolgáltatásokról intézkedtek. Meghatározták az egy egésztelekhez tartozó illetõséget, amely egy magyar holdnyi beltelekbõl, megyénként változóan 16-40 „osztályozott” (a föld minõségétõl függõen 1100, 1200 vagy
1300 négyszögöl) rétbõl és a közös legelõbõl állott. Utóbbiból elkülönítése esetén egy egésztelekre a helyi körülményektõl függõen 4-22 holdat kellett számítani. A legelõ elkülönítését (a földesúri és a községi legelõ szétválasztását) a földesúr vagy a jobbágyok többsége kérhette, ami szabadegyezés vagy úrbéri per
útján mehetett végbe. A telki haszonvételek közé tartozott még a faizálás (tûziés épületfagyûjtés) joga, a bormérés, a terményeivel való szabad kereskedés, a
borkereskedés, illetve a pálinkafõzés és bizonyos illeték ellenében boltnyitás lehetõsége. A jobbágyok által végzett irtásokat úrbéri per útján visszaválthatta az
uraság.
Egységesen rögzítették a földesúri tartozásokat is. Könnyítést jelentett, hogy
a kilenced behajtására csak három nap állott a földesúr rendelkezésére. Megváltását is lehetõvé tették, akár több évre is. Az ugar termését és a másodtermést
dézsmamentessé tették. Csökkentették a hosszúfuvart és a földesurat illetõ kisebb „ajándékokat”. Lehetõvé tették a telki haszonvétel szabad adásvételét. A
robot mennyisége nem változott. Egynegyednél kisebb telek kialakítását pedig a
törvény eltiltotta.
37. uo. IV. A. 501/b. XXII. I. 290/1771.
38. uo. IV. A. 501/j. 6. d. Egri járás nemeseinek összeírásai.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

VIII. VATTA

Page 129

TÁRSADALMÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

129

A községi bírót a földesúr három jelöltje közül, míg a jegyzõt szabadon választotta meg a falu. A jobbágy most már saját személyében is lehetett felperes,
szerzett vagyonáról végrendelkezhetett. A földesúr vagy tisztje nem lehetett az
úriszék tagja akkor, ha maga állt perben jobbágyaival. A földesúr büntetõ jogkörét más lépésekkel is korlátozták.
Vatta úrbéresei még 1936 õszén felléptek az országgyûlés ezen törvényeinek
értelmében, hogy kihasználják az új úrbéri törvénykezés számukra kedvezõ lehetõségeit. Kérték a rét és legelõk egytagban való kiadását, illetve a szántóföldek
kiegészítését megfelelõ nagyságra.
Az új összesítési perben az úrbéresek minden egyes telek után 10 hold legelõ kihasítását kívánták. Kérték továbbá „az eltûnt” úrbéri telkek pótlását. 1771ben az úrbéresek kezén beltelekben 12 1/4 hold, szántóföldben 446 3/4 hold,
míg rétmennyiségben 150 hold terület volt. Ezzel szemben egy 1843-as felmérés szerint beltelekben 16 2/8 hold, szántóföldben csak 406 3/8, míg kaszálóban csak 59 3/8 hold földdel rendelkeztek. Az 1771. évi állapotokhoz képest
(609 hold), 1843-ban az úrbéresek kezén csak 482 hold ténylegesen birtokolt
föld volt. Beltelkek nagyságára az alperes jobbágyok 1 holdnyi területet (1200
négyszögöl) kértek.39
Éveken át tartó pereskedés vette kezdetét. Felmérték az akkori állapotokat,
minõségük szerint osztályozták a földeket, megvizsgálták a határ termékenységét, egyénileg a birtokolt földek nagyságát és jogi alapját stb. Az egyes felek közt
meglévõ ellentéteket, eltérõ érdekeket megpróbálták egyeztetni. Az eljárás során a földesurak, amíg saját érdekeik ténylegesen nem csorbultak, viszonylag
megértõen fogadták az úrbéresek igényeit, barátságosan és jó szándékkal akarták azokat kielégíteni, bár ez sokszor teljességgel lehetetlen volt.40
A vitás ügyek rendezése 1846-ig elhúzódott. Az új összesítés után csak ekkor
került sor a földbirtokviszonyok módosítására, amit új telekkönyvbe foglaltak és
meghitelesítettek.41
Eszerint kompromisszumos megoldásként az úrbéri jobbágyhelyek 11
11/16 teleknyi területet tettek ki, ami közel 508 holdnyi földet jelentett. A zsellérek belsõ telki állománya 16,5, az úrbéres közös legelõ 173 hold nagyságú
volt. A földesuraktól népnevelési kert címén 12 hold földet kaptak. A káposztaföldeket a földesurak teher- és teljesítendõ szolgáltatás nélkül a jobbágyoknak
adták, ami közel három holdat tett ki. A vattai úrbéresek az új rendezés értelmében összesen 711 hold földterület felett rendelkeztek, amiért a korábban megismert úrbéres szolgáltatások teljesítésével tartoztak. Egy egész telek után 1,5
hold belsõség, 28 hold szántó és 11,5 hold rét járt a jobbágyoknak. (A belsõségekben ettõl kisebb-nagyobb mértékben eltértek.)
Vattán 1846-ban 22 telkes jobbágy és 36 zsellér tudhatott magának kisebbnagyobb úrbéres területet.42

39.
40.
41.
42.

uo.
uo.
uo.
uo.

Összehasonlító kimutatás 1843-ból.
Tag. per. jegyzõkönyvei 1836-1845.
Vatta úrbériség-összesítés utáni telekkönyve 1846.
Az 1846-os úrbéri tabella.
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Vatta telkes jobbágyai és teleknagyságuk 1846-ban
Dessewffy Egyedné jobbágyai:
1. Tóth János 1
2. Fekete András 2/4
3. Krizsán András 2/4
4. Gyúró Krizsán András 1
5. Janiskó Balázs Mihály 1/4
Seckendorf Ferdinánd jobbágyai:
6. Boglyas Iván István 1/4
7. Juhász Jakab József 1/4
8. Kocsmáros Varga Mihály 5/16
Szepessy László jobbágyai:
9. Juhász István 3/4
10. özv. Kopcsik Gy. 2/4
11. Szabó András 5/16
Fáy Antal jobbágyai:
12. Darab István 1/4
13. Darab János 1/4
14. Nagy István 1/4
15. Zádori András 2/4
16. Dargai István 2/4
17. Rác András 1/4
18. Orosz Iván Mihály 1
19. Kocsis György 13/16
20. ifj. Spisák Tóth András 1
21. özv. Petró Tóth András 2/4
Csáky Tivadar jobbágya:
22. özv. Spisák Tóth András 11/16
Vatta úrbéres zsellérei és belsõségük nagysága négyszögölben
1846-ban
Dessewffy Egyedné zsellérei:
1. Szepesi György 187
2. Spisák Tóth György 518
3. Fekete István 713
Seckendorf Ferdinánd zsellérei:
4. özv. Fenril Juhász András 1200
5. Tasnádi András 1117
6. Gero István 275
7. Spisák Tóth János 565
8. Rác András 396
9. Cseh István 1001
Csáky Tivadar zsellére:
10. Orosz István 127
Fáy Antal zsellérei:
11. Palócz Bolla Mátyás 459
12. László János 460
13. Nagy István 412
14. Hegedûs János 214
15. Komádi Mihály 198
16. Dargai István 163
Szepessy László zsellérei:
17. Tóth András 673
18. Budai István 512
19. Jakab István 1051
Szemere Pál és Ábrahám zsellérei:
20. özv. Szilvási Mátyás 1357
21. Samu zsidó 217
22. Hersli zsidó 217
Nagy Gedeon zsellérei:
23. özv. Nagy Jánosné 364
24. Kocsis István 308
25. Gyökér András 312
26. Darab József 635
27. Balázs Péter 794

VATTA01.QXD

3/6/03 10:48 PM

VIII. VATTA

Page 131

TÁRSADALMÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

131

Bekény Jánosné zsellérei:
28. Duinka János 568
29. Fekete János 325
Okolicsányi Ferenc zsellére:
30. Boczán György 687
Sebe József zsellérei:
31. Kucser István 676
32. Kis István 1417
Várady Sándorné zsellérei:
33. Nagy András 708
34. Papp József 161
35. Kucser Mátyás 147
36. Menyhárt István 638
Görgey István zsellére:
37. Dargai György 477
A nem úrbéresek a tagosítás után sem rendelkeztek földterülettel. 1846 után
az úrbéresek kezén is csak a vattai határ 12,2 %-a volt, míg annak nagyobb részét, 87,8 %-ot a földesúri allódiumok tették ki. Ezen a földmegosztáson az
1848-as jobbágyfelszabadítás sem hozott érdemi változást.
Az 1848-as forradalom hatására áprilisban meghozott IX. tc. a jobbágyfelszabadításról rendelkezett. A törvény kompromisszummal a volt jobbágyok örök
polgári tulajdonába adta (állami kármentesítés mellett) a megmûvelt földterületnek, országos viszonylatban 40 %-át (ami lényegében telki állomány volt),
ugyanakkor az allodiális földek (50 %) a nemesség szabad, polgári tulajdonává
vált. A kettõ közötti földek jogállása vitatott volt. Megszüntették a jobbágyi szolgáltatások rendszerét, a robotot, a kilencedet, a kisebb szolgáltatások, illetve az
úriszék intézményét is. Külön rendelkeztek (XIII. tc.) a papi tized eltörlésérõl.

A jobbágyfelszabadítástól napjainkig
A személyi szabadság megadásával együtt járó kötelezõ örökváltságot az
1848 márciusában az országgyûlésen elfogadott és áprilisban szentesített törvények mondták ki (1848: IX–XIII. tc.). A kötelezõ örökváltság azt is jelentette,
hogy az addig jobbágyparaszti használatban lévõ földbõl az úrbéres, illetve az azt
pótló szerzõdéssel birtokolt területek „elvesztéséért” a földesúrnak állami kárpótlást ígértek. Az állam tehát az olyan földekért, amelyek után addig adókat
szedett, megváltást ígért. A magyarországi paraszti használatban levõ földeknek
– Varga János számítása szerint – 74,5 %-a minõsült vitathatatlanul úrbéres jellegûnek. További 14% a hovatartozás szempontjából tisztázatlan kategóriának
számított. Ennek zömét az úgynevezett maradványföld tette ki, amelynek jogállása vitatott volt. Volt ezenkívül a parasztság használatában csaknem 10 %-nyi,
kétségtelenül nem úrbéres jellegû föld (például irtás, telepítvény, kurialitás, cenzualitás stb.). Ugyancsak nem szabályozták újra az áprilisi törvények a legelõ- és
erdõhasználat elkülönítésének kérdését. Ebben a vonatkozásban az 1836-ban
hozott fakultatív, egyezkedéses rendezés maradt változatlanul érvényben, aminek vattai lefolyását korábban már láttuk.43
43. Honvári, 1997. 245-248. o., ill. lásd a 128-131. oldalon.
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A szabályozatlan kérdések 1848/49 eseménysorozatában többnyire a tömegmozgalmakkal, illetve a szabadságharc mozgósításával összhangban kerültek napirendre. A forradalom az úrbéres kategória szélesítése irányában igyekezett befolyásolni a jogalkotást.
1848 májusától a vattai úrbéresek mindennemû feudális szolgáltatás teljesítését beszüntették. Ebben változás a forradalom és szabadságharc leverése után
sem történt.44
Az önkényuralom elsõ lépései közé tartozott az 1848 tavasza után hozott intézkedések hatályon kívül helyezése, ami azonban a jobbágyfelszabadítást nem
érintette. A birtok-elkülönítési eljárások vitás kérdéseit az 1853-ban kiadott úrbéri pátensek szabályozták.
Ferenc József 1853. március 23-án adta ki az „úrbéri pátens”-t és a „földtehermentesítési nyílt parancsot”, ami elfogadta ugyan az állami kárpótlás elvét,
de az irtások és zsellérföldek nagy részét, meg a regáléjogokat a volt földesurak
kezén hagyta és megváltásának terhét – a dézsmás szõlõkével együtt – a parasztokra hárította. Így hát nõttek a parasztokra nehezedõ terhek. A pátensek elrendelték a legelõk kötelezõ elkülönítését is.
A szabályozás után került sor a „nagy osztozkodásra”, ami 1856 és 1864
között többnyire megvalósult. Sajnos a vattai volt úrbéresek és a volt birtokos
urak peres ügyletei, az azzal kapcsolatban elkészült földkönyvek, törvényszéki
ítéletek stb. nem maradtak fenn. A hosszan elhúzódó, rendezetlen ügyek – például a majorsági zsellérek kérdése – pontos lezárását Vattán nem ismerjük.45
Azok azonban a kiegyezésig döntõen megoldódtak. 1867 után, az új helyzetben
már nem nagyon nyílt lehetõség a végrehajtott osztozkodás szabályainak megváltoztatására. A volt nemesi saját kezelésû birtok mellett a korábbi jobbágyparaszti telkek döntõ többsége is polgári tulajdonúvá vált. A falu nagyobb birtokosai a jobbágyfelszabadítás után: Okolicsányi, Fáy, Szemere, Hosszúfalussy, Szepessy, báró Eötvös, Fodor, báró Seckendorf, Bekény, Olcsváry, Lõcsei, Sebe,
Hubay, Várady, Nagy, gróf Csáky családok voltak.46
Fényes Elek a vattai társadalomról 1851-ben leírta, hogy a 868 fõs lélekszámból 58 volt a zsidók száma. Telkes gazda volt 19, úrbéri zsellér 37, lakó 27,
kézmûvesek közül 3 kovács, 3 csizmadia és 2 boltos-kereskedõ.
A volt úrbéri telkek nagysága 11 11/16 volt, ami után összesen 693,5 kat.
holdnyi terület került a volt úrbéresek kezébe. A majorsági földek összterülete
4987,5 kat. holdat tett ki.47 Ezt azt jelenti, hogy a vattai határnak (5681 kat.
hold) mindössze 12,2 %-a volt a paraszti társadalom kezén. A földterület több,
mint 87 %-a a volt birtokos urak polgári tulajdonába került.
1865-re Vattán 11 nagyobb birtokos és 99 kisbirtokos gazdálkodott.48 1895ben a településen már 124 gazdaságról tudunk.49
44.
45.
46.
47.
48.
49.

B.-A.-Z. M. Lt. VII. 1/c. Vatta tag. periratok 1848-1853.
uo. 1848. utáni iratok.
Fényes, 1851. 283.
uo.
Magyarország mûvelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelmei, 1865. 104-105.
Magyar korona országainak mg-i stat-ja, 1897. I. köt. 338-341.
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A XIX–XX. század fordulóján a tengerentúlra irányuló kivándorlás lassú lecsengése mellett egyre inkább felerõsödött a belsõ vándorlás, amely Borsod vármegye ipar- és bányavidékeire irányult. Ez, illetve a mezõgazdasági nagybirtokok munkaerõigénye hatással volt Vatta népességszámának növekedésére.
A tradicionális mezõgazdálkodást folytató Vattán a népesség túlnyomó hányada a mezõgazdálkodásban (õstermelésben) talált munkalehetõséget. Eltekintve néhány falusi ipart mûvelõ mesterembertõl, a XVIII–XIX. században a lakosság egésze a mezõgazdaságból élt. Vattán még 1900-ban is meghaladta a 75
%-ot ezek aránya. Az iparban dolgozók aránya csak 5,6 %-ot tett ki. A közlekedésben, a kereskedelemben dolgozók számaránya elenyészõ volt, valamivel többen a közszolgálati szférában dolgoztak.50
A századfordulót követõ évtizedekben a foglalkoztatottság szerkezete Vattán
alig változott. Az ipar, a bányászat, a közlekedés, a kereskedelem és a közszolgálat szerepe a népesség eltartásában messze elmaradt a kívánatostól. Foglalkozási átrétegzõdésrõl a XX. század elsõ felében még egyáltalán nem beszélhetünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 1941-re a mezõgazdaságból élõk
aránya ismét 80 % fölé emelkedett, ami közel kétszeresen múlta felül a korabeli országos átlagot.
Vatta népességének népgazdasági ágankénti felosztása
mezõgazdasági
Év

fõ

%

ipari
fõ

közlekedési
%

fõ

%

kereskedelmi
fõ

egyéb

összesen

%

fõ

%

fõ

%

összes népesség
1900

787

75,1

59

5,6

12

1,1

21

2,0

169

16,2

1048

100

1930

1138

82,3

83

6,0

14

1,0

53

3,8

95

6,9

1383

100

1931

1100

80,2

119

8,7

5,0

0,4

43

3,1

105

7,6

1372

100

1949

996

74,6

150

11,2

29

2,2

94

7,0

67

5,0

1336

100

1960

557

46,8

429

36,0

50

4,2

40

3,4

115

9,6

1191

100

1900

262

70,6

22

5,9

3

0,8

7

1,9

77

20,8

371

100

1930

449

83,5

36

6,7

4

0,7

12

2,2

37

6,9

538

100

1931

512

85,5

37

6,2

3

0,5

15

2,5

32

5,3

599

100

1949

488

79,0

51

8,3

18

2,9

29

4,7

32

5,1

618

100

1960

303

54,9

154

27,9

19

3,4

18

3,3

58

10,5

552

100

keresõ népesség

Az egyéni birtokosok száma a birtokaprózódásoknak köszönhetõen folyamatosan nõtt. A mezõgazdasági népességen belül a 0-5 kat. holdnyi földterülettel
rendelkezõk aránya 1935-ben már 71,5 %-ot tett ki, míg a földterületnek csupán 9,7 %-a volt a kezükben.51 Gyakorlatilag Vatta mezõgazdasági népességé50. B.-A.-Z. m. története és legújabb kori adattára, 1970. 650.
51. Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben, 1936. 226-227.
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nek több mint kétharmada tartozott a falu legszegényebb rétegéhez. A vattai parasztság nagyobb része a birtoktalanok tömegébõl került ki. Ezen szegényparasztság jó része az uradalmakban dolgozott, mint cseléd. Bizonyos rangsorszerû megkülönböztetés náluk is mutatkozott, ami a munkakörbõl és fizettségbõl
adódott.
Az uradalmi iparos: a gépész, kerékgyártó és traktoros elõbbre való volt,
mint a tanyagazda, béresgazda és számadójuhász. A kerülõk, akik a határt járták és a napszámosokat ellenõrizték, utánuk következtek. Majd a juhászok jöttek, õket a kocsisok követték, akik között kiemelt személy volt a parádéskocsis.
A mindenes, az intézõ házkörüli gazdaságában dolgozott. Jóval nehezebb sora
volt a felsoroltaknál a béreseknek. Kevesebb volt a kommenciójuk, de a legtöbbet õk dolgoztak. Munkaidejük napkeltétõl napnyugtáig, látástól vakulásig tartott. A nagybirtok munkaerõ-szükségletét biztosították a cselédek is. Az intézõ
és a cselédek teheneit, sertéseit a csordás és a kondás õrizte, akik a legelesettebbek voltak. Ez a sors általában csak annak jutott, akinek valami testi fogyatékossága volt.52 A falu kis- és középparasztsága, birtokos rétege kisszámú volt.
Ha az 5-100 kat. hold közötti földterülettel rendelkezõket ide soroljuk (bár a 20
kat. hold alattiakat akár a szegényparasztoknak is nevezhetnénk), akkor számarányuk 26,7 %-ot tett ki, a vattai határ 33 %-a volt a kezükben. Köztük is nagy
egyéni különbségek voltak, amit a földterület nagysága, gépesítettsége, igaerõvel való ellátottsága stb. jelzett. 1939-ben 20-50 kat. hold közötti kisbirtok 12,
míg 50-100 kat. hold közötti középbirtok 1 volt Vattán (51 holdas).53
Tényleges középbirtoka vagy nagybirtoka a falunak (100-1000 kat. hold között) 1939-ben 8 volt, összesen 2457 kat. holddal, ami a vattai határ több, mint
57 %-át tette ki.54 Vatta társadalmának élén ezen birtokos urak álltak. Vatta nagyobb birtokosa volt 1931-ben Melczer Béla testvéreivel (1067 kat. hold),
Majzler Miklós (317 kat. hold), Tóth Margit (107 kat. hold) és Valkó János (100
kat. hold).55
Vatta mezõgazdasági népességének földbirtokterülete és -száma 1935-ben
A földbirtokok birtoknagyságcsoportok szerint
1 kat. holdnál
kisebb

1–5

5–50

50–100

szántóföld szántónélkül
földdel

100–500

500–1000

1000 felett

összesen

kat. holdas

földbirtokok száma

39

65

142

88

4

4

2

-

344

%

11,3

18,9

41,3

25,5

1,2

1,2

0,6

-

100

földbirtokok területe

10

38

362

1093

315

906

1541

-

4265

%

0,2

0,9

8,6

25,6

7,4

21,2

36,1

-

100

52.
53.
54.
55.

Eperjessy, 1966. 155-156.
Csíkvári, 1939. 166.
uo.
Magyarország kereskedelmi, ipari és mezõgazdasági címtára, 1931. 130.
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A község társadalomrajzához tartozik a lakosság foglalkozás szerinti tagolódása is. A különbözõ foglalkozást, tevékenységet, falusi hivatalt betöltõk egyéni
portréja egy-egy színfoltját alkotják e tarka társadalomnak. A lakosság nem paraszti vagy csak részben paraszti foglalkozást folytatók csoportjába tartoztak: az
értelmiségiek, a boltos, mészáros, kocsmáros, a jegyzõ, a pap, a kántor, a tanító, az éjjeliõr, a kézmûvesek és a mesteremberek stb.
1931-ben Vatta iparosai, kereskedõi, mesteremberei a következõk voltak:
Cseh Dániel és Darab János (asztalosok), Szilvási K. Mihály (cipész), Bodzán József, Hallik János, Karlecz Géza és Sándor András (kovácsok), Vályi Nagy Károly (szíjgyártó), özv. Friedmann Dávid (szatócs), Grósz Elemér, Krausz Dávid,
Tasnádi Erzsébet és Tauber Adolf (vegyeskereskedõk és szatócsok), Braun
Józsefné és Zádori Bertalan (kocsmárosok).56
Elmaradhatatlan színfoltja volt Vattának a parasztságtól különlakó cigányság.
Csak kis részüknek volt állandó foglalkozása. A többiek a faluban mindenféle alkalmi munkát végeztek: vályogvetést, üstfoltozást, tapasztást, kúttisztítást stb.
Mezõgazdasági munkára nem vállalkoztak, de a helybeliek nem is hívták õket.
A vattaiak igénybe vették munkájukat, de távol tartották magukat tõlük. A cigánygyermekek nem jártak iskolába. Az elöljáróság is természetesnek tartotta,
hogy rájuk nem vonatkozik a tankötelezettség. Nem is vállalta volna egy parasztgyerek sem az iskolában szomszédjának a cigánygyereket. A község nem fogadta be a cigányságot, azok csak tengõdtek a falu mellett.
A túlnyomórészt mezõgazdasági népességgel rendelkezõ Vattán a mûveltség
szintje bár egyre növekedett, még mindig alacsony volt. 1941-ben a 6 éven felüli népességnek 22 %-a még mindig analfabéta volt. Ekkor a településen még
elenyészõ volt a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk száma.57
A népesség – anyanyelvét tekintve – tisztán magyarnak tekinthetõ, míg vallási hovatartozás tekintetében a katolikus és református hívek többsége dominált. A kereskedéssel, szõlészettel foglalkozó zsidók száma az asszimiláció és az
elköltözések következtében egyre jobban csökkent.58
A csereháti és borsodi községek példáján és a fentebb felvázolt jellemzõk
alapján az osztálytagozódás tekintetében Vattára nézve is valósnak tûnik az alábbi differenciáltság.59
Vatta társadalmának felsõ rétegét a XX. század közepéig a kisszámú nagyés középbirtokosok, illetve a birtokok intézõi, a középosztályt a közszolgálatot
viselõk (például papok, jegyzõk, tanítók), esetleg szabadfoglalkozást folytatók alkották. Az önálló kisiparosok és kereskedõk az igen csekély számú kispolgárság
képviselõi, a 10-100 katasztrális hold földbirtokkal rendelkezõk pedig a középparasztság viszonylag nagyobb számarányú csoportjához tartoztak. Nagyobb
arányt képviseltek az 1-10 kat. hold birtokot magukénak tudó kisparasztok,
mint ahogyan nagy számban éltek Vattán mezõgazdasági cselédek, mezõgazda-

56.
57.
58.
59.

uo.
B.-A.-Z. m. története és legújabb kori adattára, 1970. 651.
Lásd a 67. oldalon.
Dobány, 1999. 65.
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sági munkások is. Viszonylag kevesen voltak a fõképp kisiparosok által foglalkoztatott segédek, munkások és tanoncok.
A II. világháború után bekövetkezett gazdasági, társadalmi és politikai változások
Vatta paraszti társadalmát, annak birtokszerkezetét is alapjaiban változtatták meg.
A háború után bekövetkezõ földosztás tovább erõsítette Vatta mezõgazdasági jellegét. Az 1949-ben végrehajtott népszámlálási adatok szerint a település
1336 lakosából 322 rendelkezett különbözõ nagyságú gazdasággal. Jelentõsen
megnõtt az 1-10 kat. holddal rendelkezõk száma és aránya.60
Földbirtokok száma és aránya a gazdaságtípusok között
1949-ben Vattán
Gazdaságtípus
Földbirtok száma
Földbirtok aránya
0-1 kat. hold
19
5,9 %
1-5 kat. hold
136
42,2 %
5-10 kat. hold
102
31,7 %
10-25 kat. hold
56
17,4 %
25 felett
9
2,8 %
összesen
322
100 %
Az össznépességen belül a mezõgazdaságból élõk aránya még mindig döntõ
többséget tett ki (74,6 %). Az iparban dolgozók aránya még épphogy meghaladta a 10 %-ot (11,2 %).
Az 1950-es években a falu társadalmának teljes átrétegzõdése vette kezdetét.
Jelentõsen csökkent a mezõgazdaságban foglalkoztatottak száma, ugyanakkor
nagyarányú növekedés figyelhetõ meg az ipari szektorban. 1960-ban Vatta
össznépességének már csak 46,8 %-a tartozott a mezõgazdasági ágazathoz, míg
a lakosság 36 %-a már az iparból biztosította maga és családja megélhetését. Kismértékben nõtt a közlekedésben dolgozók száma és aránya is. A kereskedelemben foglalkoztatottak számában ugyanakkor visszaesés figyelhetõ meg.61
A szocialista irányelveknek megfelelõen egyre többen dolgoztak a miskolci,
diósgyõri és más környékbeli nagyvállalatoknál. Általánossá vált a megyeszékhelyre való bejárás vagy más néven ingázás. Sokan dolgoztak Mezõkövesden, a
vattai asszonyok közül többen a mezõkövesdi Népmûvészeti Szövetkezet bedolgozói voltak, mások a létrejövõ tsz-ben helyezkedtek el.62 Többen a szomszédos
állami gazdaságokban, tsz-ekben dolgoztak. 1973-tól a Budapesti Fehérnemûgyár vattai üzemében több, mint 40 helybéli varrónõ tevékenykedett az 1980as években sokaknak a bükkábrányi bánya adott munkát.63
A kisiparosok száma a községben mindvégig alacsony volt. 1960-ban 8 magánkisiparos, 2 boltos és 2 vendéglõs kereste kenyerét Vattán.64 1968-ban 6
magánkisiparosa (2 cipész, 2 szabó, 1 kovács, 1 festõ) volt a falunak. Ezek száma 1975-ben is csak 7 volt.65
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Az 1949. évi népszámlálás, 1950. 9. köt. 410-411.
Lásd a 133. oldalon.
MNM. EA. 8446. Balassa M. Iván, 1967.
Izsó, 1970. 41. HOM. HTD. 79. 749. 1.
Községeink fõbb adatai 1960-64, 1966. 80-81.
Adatok B.-A.-Z. m. községeirõl, 1968., ill. B.-A.-Z. m. stat. évkönyve 1975.
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A XX. század utolsó évtizedeiben a település társadalmának átrétegzõdése
tovább folytatódott. Megváltozott az aktív és inaktív keresõk száma, az aktív keresõk fokozatos csökkenését mutatva.
A népesség gazdasági aktivitása társadalmi és gazdasági szempontból is kiemelkedõen fontos, hiszen a népesség abszolút többsége számára ez alapozza
meg a rendszeres jövedelemszerzés lehetõségét – ezáltal a kialakítható életszínvonalat, részben az életkörülményeket –, ettõl függ a keresõk és eltartottak aránya, amely – családi és társadalmi szempontból is – a megszerzett jövedelmek
felhasználását nagyban befolyásolja.
A gazdasági aktivitás a munkaképes korú népesség számától, valamint a
munkaerõ-kereslet alakulásától függ. Az aktív keresõk számának második világháborút követõ növekedésében alapvetõen a nõk tömeges munkavállalása játszott szerepet. Az inaktív keresõk állományának alakulásában pedig az játszott
közre, hogy az 1950-es évek második felétõl a munkások és alkalmazottak teljes körét bevonták a társadalombiztosításba, és így nyugdíjjogosultakká váltak. A
mezõgazdaság nagyüzemi átszervezésének befejezése (1962) után a társadalombiztosítás kiterjedt az idõs mezõgazdasági keresõkre is. Ugyancsak gyarapította
az inaktív keresõk számát és arányát a népesedési politikai intézkedések következtében életbe lépett gyermekgondozási segély, illetve díj is.
Vatta múltbeli agrár jellegû gazdasága a II. világháború után ipari-agrár jellegûvé vált. Ez tükrözõdik az aktív keresõk gazdasági ágak szerinti megoszlásában is.66
Aktív keresõk népgazdasági ágak szerinti megoszlása Vattán
népesség
aktív
keresõk sz.

össz.
%-ban

népgazdasági ág

száma

VATTA01.QXD

fõ

%

1960

1191

551

46,3

429

36

1970

1127

453

40,2

136

30

38

1980

1038

422

40,6

374

36

60

1990

967

413

42,7

115

27,8

15

év

ipar

1990*

építõipar
fõ

%

közlekedés

kereskedelem

egyéb

fõ

%

fõ

%

fõ

%

fõ

%

557

46,8

50

4,2

40

3,4

115

9,6

8,4

190

41,9

30

6,6

23

5,1

36

8,0

5,8

309

29,8

105

10,1

57

5,5

133

12,8

3,6

127

30,8

38

9,2

36

8,7

82

19,9

iparnál

31

mezõgazd.

6,9

15,3

46,8%
* országos adat

Aktív, inaktív keresõk és eltartottak száma Vattán
év

aktív

1960

551

inaktív

eltartottak
640

összesen
1191

1970

441

143

543

1127

1980

422

217

399

1038

1990

413

257

297

967

66. A táblázatok elkészítéséhez a népszámlálási adatokat használtak fel, ill. Pölöskei-Gergely-Izsák, é. n. 302.
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Aktív keresõk gazdasági ág és nemek szerint Vattán 1990-ben
népgazdasági ág

férfi

nõ

összesen

fõ

%

fõ

%

fõ

%

ipar

78

31,7

37

22,2

115

27,8

építõipar

15

6,1

-

-

15

3,6

mg. és erdõgazdálkodás

76

30,9

51

30,5

127

30,8

közlekedés, posta, távközlés

29

11,8

9

5,4

38

9,2

kereskedelem

18

7,4

18

10,8

36

8,7

vízgazdálkodás

7

2,8

-

-

7

1,7

egyéb anyagi tevékenység

3

1,2

-

-

3

0,7

személyi és gazd. szolgáltatás

4

1,6

3

1,8

7

1,7

egészségügyi, szociális és kult. szolgáltatás

13

5,3

43

25,7

56

13,6

közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatás
összesen

3

1,2

6

3,6

9

2,2

246

100

167

100

413

100

A Kádár-korszakban a társadalmi modernizáció döntõ szakasza zajlott le. A
hagyományos társadalom végleg felbomlott. A gazdasági aktivitás, a munkaképes
korú népesség számától, valamint a munkerõ-kereslet alakulásától függött. Vatta
múltbeli agrárjellege megszûnt. 1990-ben a lakosságnak már csak egyharmada
dolgozott a mezõgazdaságban. Egy másik harmada az iparban, míg a harmadik
harmada más gazdasági ágakban biztosította maga és családja megélhetését.
Az elmúlt évtizedben a társadalmi különbségeket a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, réteg- és életmódformáló különbségek adják. Ebben megjelennek a jövedelemkülönbségek, az életkörülmények (például a lakás és felszereltségének differenciái, a tartós fogyasztási javak birtoklásának mennyiségi és
minõségi különbségei, a kulturális színvonal és igények, valamint kielégítettségük differenciái). Ezek a tényezõk, valamint a rendszerváltás után beindult folyamatok egy erõsen rétegzett társadalom létrejöttét segítették elõ a faluban.
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IX. Gazdálkodás-, gazdaságtörténet
Határhasználat, a falusi gazdálkodás kialakulása, annak jellemzõi
A falu népének élete összenõtt határának kialakulásával. A határ kialakításáért, az erdõtõl, a mocsártól való elhódításáért folytatott harcok mélyen gyökerezõ közösségi érzést szültek a falu népében.
A föld birtoklásának legõsibb formája a földközösség volt. A közösség jelölte ki a szántónak feltörendõ földet és osztotta fel rendszerint nyílvetéssel annyi
részre, ahány tagja volt. Kezdetben a földet vadtalajváltó rendszerben mûvelték.
Ez azt jelentette, hogy sem a mûvelés alá vett terület nagysága, sem a talajváltás idõtartama nem volt meghatározva. A földet addig mûvelték, amíg az ki nem
merült. Ekkor más helyen fogtak fel területet szántónak. A nemzetségi földközösségek településformája ekkor a mozgó sátorfalu volt.
A földmûvelésre való áttéréssel, az állandó (helyhez kötött) falu kialakulásával a határ birtoklási formája a falusi földközösség lett. A Vattán letelepülõ parasztok a kialakított belsõtelkeken laktak és onnan jártak ki a határba földet mûvelni, amelyet földközösségben birtokoltak. A föld birtokosai a földesurak voltak,
de annak nagy részét közvetlenül a parasztok használták. A szántónak és rétnek
kiszemelt területet minõség és a falutól való távolság alapján táblákra, dûlõkre,
járásokra osztották, amelyekbõl a közösség tagjai egyenlõ jogon részesültek. A
parcellák kiosztása a parasztcsaládok között rendesen nyílvetéssel történt. A falu legrégibb szántói a hajdani Alsóvatta körül helyezkedtek el. Innen terjeszkedtek északi irányban. A legrégibb mûvelt földek a Vatta völgye, a Nagy rét, a Fekete rét, Erdõszeg, Nemán, Telekpuszta, Pelbárt határa, Szélsõ föld és a Barátok földje volt.1
A falutól távol esõ földeken „szabad” vagy „elsõ” foglalás alapján osztás és
sorsolás nélkül bárki annyit szánthatott fel, amennyit meg tudott mûvelni. A családok ideiglenes parcelláit csak egy keskeny, felszántatlan, füves mezsgye választotta el egymástól.
A földközösség legjellemzõbb vonása a határ idõszakonként való újraosztása. A szabad gazdálkodás, a termények tetszés szerinti cserélgetése és a parcellák tetszés szerinti pihentetése akadályozta a faluközösség érdekeit, ezért szükségessé vált a nyomás- vagy vetõkényszer bevezetése. A közösség megszabta,
hogy tagjai mikor, mit és hol vessenek. Erre azért volt szükség, mert dûlõutak
hiányában csak egymás földjén át lehetett közlekedni. Ez pedig kölcsönös kártételek nélkül csak úgy volt lehetséges, ha a szomszédok ugyanazt a növényt termelték és a szükséges gazdasági munkákat ugyanazon idõben végezték el. Az
ugar és a tarló is csak akkor szolgálhatott a község állatainak legelõül, ha nem
1. Tóth P., 1990 151., B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. I. 86/1579, ill. XV. 17. Bor. kézi. c. 1515–1596.
Vatta és Alsóvatta., ill. III. XIII. 3. 2. d. 1702.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:49 PM

140

Page 140

IX. GAZDÁLKODÁS-,

GAZDASÁGTÖRTÉNET

voltak közbeékelõdõ földdarabok, melyeken más termett és az aratás egyszerre
ment végbe. A nyomáskényszer a település nemesi birtokosaira is vonatkozott.
Nyomásnak azért hívták, mert a szántóföldet, amikor ugarban volt jószággal,
csordával legeltették, s azt letaposták, lenyomták. Latin neve, a „calcatura” is taposást jelent. Vattán a XVI. században már háromnyomásos rendszerben mûvelték a földet.2 A szántóföld 1/3-a õszi vetés, 1/3-a tavaszi vetés alá került,
1/3-a pedig ugar maradt. Az ugarszántás a gyomot kiölte, s módot adott a földnek arra, hogy hosszabb ideig, rendesen egy évig bevetetlenül pihenjen. A kizöldült gyomot az állatokkal lelegeltették.
A földközösségi övezeten kívül esõ terjeszkedésnek leggyakoribb formája az
irtás volt. Az irtás nyomán visszahúzódott a rét és az erdõ. Az irtás nehéz, kitartó munkát követelt. Ebbõl következett, hogy a jobbágyság az irtás útján nyert
földekkel szabadabban rendelkezett, mint eredeti jobbágytelkeivel. Az irtott földek után a földesúr sem követelt terményjáradékot. A XVI. században még hatalmas erdõk voltak a két Vatta körül. Ilyen volt a Gesztvölgyi erdõ, a két falut
elválasztó erdõ és a Csonkás.3 Utóbb ezek egyre jobban visszaszorultak, s a fák
helyét szántók, mezõk, legelõk vették át.
A lélekszám emelkedése és a termelõerõk fejlõdése együtt járt a mûvelés alá
vont határ növekedésével, a vattai lakosok egy részének északabbra költözésével, ahol már a XV. század végén létrejött Felsõvatta.4 Ekkor a lakosok megélhetését a mezõgazdaság már nemcsak biztosítani tudta, de azok piacra is termelhettek.
A telkes jobbágy gazdálkodásának alapja a földesúri birtokhoz tartozó megmûvelt jobbágytelek (sessio) volt, amelynek nagysága vidékenként és talajviszonyok
szerint változott. A XIV–XV. században ez még 10-60 holdat tett ki. Egy-egy
egész telek átlagos mennyiségû szántóföldtartozéka 20-30 holdban jelölhetõ meg.
A telekaprózódás elõrehaladtával egy féltelkes jobbágy család 10-15, a negyedtelkes 5-7,5 holdon folytathatott szántóföldi gazdálkodást. A nyomásos rendszerben ténylegesen hasznosítható föld azonban ennek töredéke volt.5 A jobbágytelekhez a faluban belsõség: ház, udvar, istálló, veteményeskert, a határban szántó,
rét és kaszáló tartozott. A szántót, erdõt és legelõt faluközösségben használták.
A telek megmunkálásához állatállományra és gazdasági felszerelésekre (eke,
szekér stb.) volt szükség. Ekéje a drága vasalkatrész miatt csak kevés parasztnak
volt, ezért – a föld közös használatához hasonlóan – az eke közös használatára
is rákényszerültek. Egy ekéhez 8-10 ökör tartozott. Minthogy egy szegényebb
családnak ennyi ökre nem volt, a parasztnak másod-harmadmagával kellett társulnia a szántáshoz.
A mezõgazdaság különbözõ munkáit évrõl évre ugyanazokon a napokon végezték (jeles napok). A szántást a vetés követte. A vetés úgy történt, hogy a
magvetõ a vállára akasztott kendõbõl vagy átalvetõbõl szórta a magot, mialatt a
barázdák irányában lassan elõrehaladt. Az elhintett mag betakarásához ág-, il2.
3.
4.
5.

B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 6. és 12. d. adatai
Tóth-Barsi, 1989. 5., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Bor. kézi. c. 1515. Vatta.
B.-A.-Z. M. Lt. XV. 17. Bor. kéz. c. 1475-1504. Felsõvatta és Alsóvatta.
Engel-Kristó-Kubinyi, 1998. 27.
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letve tüskeboronát használtak. Az aratás tartama elég széles idõhatárt ölelt fel és
legkésõbb Péter-Pálkor indult meg. A gabona levágása fõleg sarlóval történt,
ami igen szaporátlan munka volt. A kevésbé kötött és csomóba rakott gabona
neve országosan a kepe volt. A behordás nagy igaerõt igényelt, azért azt közösen végezték. Az összehordott gabonacsomókat vagy a csûrökben tárolták, vagy
a szabad ég alatt asztagokban tartották. A cséplés novemberben kezdõdött és
fõleg a hidegebb õszi és téli hónapokban folyt. A kicsépelt gabonát nagyméretû hombárokban és vermekben helyezték el.6
A jobbágytelek apáról fiúra szállott, elhalálozás esetén a jobbágy özvegye és
gyermekei a telken maradtak. Ha az özvegy férjhez ment, férje a jobbágytelken
gazdálkodhatott. A jobbágy fiai atyjuk halála után közösen mûvelték a telket. A
jobbágy háza és irtásból szerzett parcellái felett szabadon rendelkezett, de egyéb
javai átruházásához földesúri engedélyre, beleegyezésre volt szükség. A jobbágybirtok az öröklés folytán egyre gyakrabban lett féltelkessé, negyedtelkessé és további osztódás révén a parasztság egy része zsellérsorba süllyedt. A fenti körülmény a jobbágyot arra ösztönözte, hogy növelje a megmûvelhetõ föld mennyiségét. Erre a már említett irtás mellett a földbérlet nyújtott lehetõséget. Földeket mind saját földesurától, mind másoktól szerzõdéssel vett bérbe. Így kerültek
jobbágyi bérletbe elõbb a felbomlott prédiumok, utóbb pedig a pusztává vált telkek. A földbérlet fejében természetbeni vagy pénzbeli szolgáltatás járt.
A jobbágytelek általában képes volt bizonyos felesleg megtermelésére, de
rossz termés esetén a megtermelt mennyiség még az önellátás igényeit is aligalig fedezte. A jobbágyháztartás pénzbeli bevétele elsõsorban az állatállomány
értékesítésébõl származott. Az állatokat kezdetben az év nagy részében a szabad
ég alatt tartották, gyakran télen is. A földmûvelésben elsõsorban az ökröket
használták, hisz igaerõ nélkül nem lehetett földmûvelést folytatni. Hasznát látták
az állatállománynak az élelmezésben és a ruházkodásban is.
A történeti múltban, különösen a török háborúk idején, a megélhetés legfontosabb alapja az állattartás volt. A lábon járó vagyon menthetõ volt a fosztogató katonáktól, a nagy kiterjedésû határban el lehetett rejteni az adószedõk, vagyonösszeírók elõl. Adataink a vattai állattenyésztésrõl eléggé hézagosak. Állatállománnyal kapcsolatos dézsmajegyzékek sajnos nem maradtak ránk, így csak
az elszórt adatokból alkothatunk valamiféle képet a mezõgazdaság ezen ágának
vattai jelllemzõirõl.
A XVI. században nagyszámú juh és szarvasmarha legelt a helyi legelõkön.
1574-ben a Szélsõ föld mellett õrizte a juhnyájat Varga András, aki a tilalmas
búzába hajtotta az állatokat, de rajtavesztett és fejszéjét volt kénytelen zálogba
hagyni a falu notariusánál, Sándor Lászlónál. Máskor ökröket hajtott a tilosba.7
Ugyancsak jelentõs juh- és szarvasmarha-állományról – pontos adatok nélkül
– tudunk 1591-ben Felsõvattán.8 Barmok és birkák legelték a füvet a XVII. században is. Errõl van adatunk 1622-bõl, 1624-bõl és 1657-bõl.9
6.
7.
8.
9.

Eperjessy, 1966. 172-174.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. I. 86/1579.
uo. XVIII. V. 13./1591.
uo. XIII. 3. 3. d. 1622., IV. A. 501/c. XVIII. XXI. 1148/1624. és X. III. 209/1657.
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Az udvarokat gazdag baromfiállomány népesítette be. 1592-bõl van adatunk
arra, hogy a vattai udvarokban tyúkot, kappant, libát tartottak.10
Valószínû, hogy a szarvasmarhák és juhok mellett lovat is tenyésztettek, a
szegényebbek tejelõ állatként pedig kecskét tartottak. A korabeli erdõk a sertéstartáshoz nyújtottak kedvezõ feltételeket. A makkoltatást a földesurak általában
a jobbágyoktól eltiltották, de azok azt annak ellenére gyakorolták.
Jól jövedelmezett a vattaiaknak a viasz és a méz. 1579-ben többen kiemelkedõ szinten foglalkoztak a méhészettel.11
A nagy kiterjedésû erdõk nemcsak a disznók makkoltatásához teremtettek
kedvezõ feltételeket, hanem a vadászat révén is hasznot hoztak a jobbágyoknak.
A földesurak hiába igyekeztek eltiltani ettõl a parasztokat. Néha puskával, legtöbbször azonban csapdával, de a jobbágyok is vadásztak.
A XV–XVI. században a lakosok táplálék-kiegészítésében a halászatnak is
fontos szerepe volt. 1616-ból Pethres Mihály záloglevele a Csincse mellett halászó vizeket említi meg Vattán.12 Lehetséges, hogy nem csak a Csincse-patak
valamelyik ágában, de valamiféle helybéli tóban, tavakban is foghattak halakat.
(A szomszéd községben, Harsányban ugyanebben az idõben több halastó megléte bizonyított.)13 Ugyancsak halászó vizeket említenek forrásaink 1652-ben és
1698-ban.14
A földmûvelés sokáig az állattenyésztés mögött foglalt helyet. A XVI. században a határban leginkább búzát, kölest és árpát vetettek.15 Egy eke által egy nap
alatt felszántható területnek, vagyis egy hold földnek köblös volt a neve. Egy
holdba ugyanis egy köböl magot vetettek. A gabonatermés mennyiségérõl
1548 és 1549-bõl van adatunk, ez azonban kevés ahhoz, hogy a termelés nagyságának elemzésébe kezdjünk.16
Vatta középkori történetének a szántómûvelés és az állattenyésztés mellett
meghatározó eleme volt a szõlõtermelés. A lakosok döntõ részének nyújtott
megélhetést. Mivel a jobbágytelektõl függetlenül lehetett birtokolni, az is hozzájuthatott, aki nem bírt telekkel. A földesúr a szõlõ felett is gyakorolta jogait, járadékköteles volt, forgalma mégis sokkal szabadabb volt a teleknél. A jól eladható
bort termõ szõlõ kisebb területen nagyobb népességet tudott eltartani, mint a
szántóföldi mûvelés vagy a nagy legelõterületet igénylõ állattartás. A vattai kisnemeseknek, zselléreknek a szõlõ nyújtott megélhetést, gazdasági gyarapodást. Az
itt termelt szõlõ nemcsak a helyi igényeket elégítette ki, de vitték azt Borsod más
falvaiba is, s esetenként a vármegyén kívülre is, fõleg északra. Vatta bortermelésének korai bizonyítéka a helynevekben keresendõ. 1334-ben a Feketeusyr nevû területen már szõlõmûvelés folyt.17 Ezt bizonyítják Estei Hippolit egri püspök
1500 és 1508 között vezetett számadáskönyveinek szûkszavú bejegyzései is.18
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

uo. IV. A. 501/c. VI. I. 19/1592. és XVIII. XXI. 1148/1622.
Borovszky, 1909 150., ill. Csíkvári, 1939. 38.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. V. 3/a.
Takács-Kovács, 1998. 93.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVIII. XV. 1014/1652-1698. 10. és 57. fol.
uo. XVIII. V. 13./1591 és XVIII. XV. 1014/1654., ill. IV. A. 501/d. XVIII. III. 130/1700.
uo. XXXII.-7. Borsod megye dézsmajegyzékei mikrofilmen 1548–1549. 358. d.
Sugár, 1980. 7.
E. Kovács, 1992.
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Vattai bor- dézsmajegyzéket csak egyet leltünk fel (1548), ami azonban nem
mond ellent a vattaiak szõlõvel való foglalatosságának.19 A helybeliek a kisszámú vattai dézsmaköteles szõlõk mellett a szomszédos településeken jelentõs
nagyságú szõlõt birtokoltak, ami után dézsmát adtak. 1583-ban Harsányban a
110 adózó közül 36 volt vattai20, 1594-ben Emõdnél találkozunk 6 extranei, azaz vidéki szõlõt mûvelõ vattai lakossal.21 1593-ban Hany András árulta alsóvattai porcióit és szõlõit.22 A szõlõtermelés vattai jelentõségét bizonyította közvetve az is, hogy több vattai szõlõpince-építésrõl és -cserérõl is tudunk. 1582-ben
Battha Bálintnak, Hoczmán Istvánnak, Pethres Mihálynak tudunk vattai szõlõpincéjérõl. Vattai Péter ugyanekkor elõbbiek engedelmébõl ásatott pincét Felsõvattán.23 1590-ben Hany Jakabné és Varga Mihályné esküdtek meg arról, hogy
a vattai szõlõpincén fele részben megosztoztak.24 A termés mennyiségérõl pontos adatokkal nem rendelkezünk, arra a harsányi megtermelt bormennyiségekbõl következtethetünk.25 A virágzó szõlõtermelésnek a török pusztítás vetett véget. A mezõkeresztesi csata (1596) után a szõlõmûvelésben az egész járásban
katasztrofális visszaesés tapasztalható. Az 1598-as harsányi bordézsma-jegyzékben a korábbi 110 adózó helyett összesen 4 adózót találunk, vattai lakos nélkül.
A Mohi terület 35 falujából mindösszesen tíz vészelte át valamelyes épséggel a
török pusztítást. Ezek a következõk: Kisfalud, Oszlár, Ároktó, Szeged, Szederkény, Aranyos, Harsány, Kisgyõr, Mohi és Keszwh.26 (Vattán utoljára 1616-ban
és 1622-ben említenek jó szõlõhegyet.)27
A XVII. században a bizonytalan, zavaros idõszakoknak köszönhetõen a
térségben a szõlõkultúra tovább hanyatlott.

Az újranépesedéstõl a jobbágyfelszabadításig
A török kiûzése után a vattai határt leginkább állattartásra használták. Jórészt
a szomszédos települések lakói legeltettek itt, de egyre növekedett a Vattán
megtelepedettek és a gazdálkodást elkezdõk száma is. A Borsy Mihály által végrehajtott birtokfelosztás után a falu gazdasági életében változások kezdõdtek, a
termelésben gyors fejlõdés indult meg.28
A XVIII. század elsõ harmadában egyre nõtt Vatta népessége, ami nagyobb
méretû élelmiszerbázist igényelt. Ez azzal járt, hogy nõtt a mûvelt föld kiterjedése. A helybeliek erdõket irtottak ki, legelõket törtek fel. A Csonkás erdõ területe
egyre jobban összezsugorodott, ezzel összefüggésben új gabonatáblák születtek.
Erre hatással volt a korszak javuló agrártermelése is, ezen belül fõleg a gabona19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod megye dézsmajegyzékei mikrofilmen 1548. 358. d.
Takács-Kovács, 1998. 90-91.
B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod megye dézsmajegyzékei mikrofilmen Emõd 1594. 368. d.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XIII. V. 39/1593.
uo. XIII. II. 370/1582.
uo. XVIII. IV. 66/1590.
Takács-Kovács, 1998. 90-95.
uo. 92.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 1. d. fasc. V. 3/a., ill. XIII. 3. 3. d. 1622.
uo. XIII. 14. 1. d. fasc. V-VI.
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termelés ár- és költségviszonyai.
Az uradalmak kiépülésével Vattán sem maradt olyan föld, ami
jogilag sehova sem tartozott. A
XVIII. század közepére a falu
birtokmegoszlásának meghatározó eleme a nemesi nagy- és
középbirtok lett.29
Az uradalmak szempontjából
a folyamatos területnövekedés a
XVIII. században azt jelentette,
hogy a majorsági üzem mérete
egyre szélesedett. A majorság,
ami érdekelt volt a piaci lehetõségek kihasználásában, eleinte a
nem mûvelt területek feltörésével, késõbb pedig a közös haszonvételû területek fokozottabb
méretû kihasználásával próbálkozott. Természetesen nemcsak
a majorságok terjeszkedése által
nõtt a mezõgazdasá által mûvelt
föld; a változásoknak az úrbéres Vattai Battha Pál záloglevele vattai javairól,
népesség is aktív alakítója volt. majorjáról, házhelyeirõl 1758-ban – részlet
(B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 3. 4. d./1758.)
Az úrbéres, s egyben az urasági
földek terjeszkedésének az 1767-es jogi szétválásuk határt szabott.
Addig Vattán az újraosztásos földközösség rendszere dívott, amelyben a parcellákat két-három évente kisorsolták, s ami fölött alapvetõen nem a faluközösség, hanem a birtokos urak direktóriuma rendelkezett.30
Mária Terézia 9 kérdõpontos vizsgálatából tudjuk, hogy az urbárium meghozataláig Vattán állandóra kihasított szántó- és rétföldek nem voltak.
A késõbbi értelemben vett jobbágytelkek fogalmát ekkor még nem ismerték.
A vattai parasztok a földesurak kénye-kedve szerint kaptak különbözõ nagyságú
szántót vagy rétet, ami után különféle és egymástól eltérõ szolgáltatással tartoztak. „Nékünk semmi némû beneficiumunk nincsen, sem szõlõ hegyünk, sem erdõnk, sem kaszáló rétünk, sem nádunk s haszon hajtó folyó vízünk és malmunk
sincsen, korcsmánk sincs különben, hanem árendában bírunk Balog és Daróczy
uraimék jussán. Itt házhely után szántóföldet mi nem bírunk, hanem a tekintets
földesuraság aki mennyit akar adni az emberének, csak annyit ád, sem bizonyos
rétünk nincsen, ahol kaszálnánk, hanem imitt, amott, szántóföldek lábjain aki
mit kaparhat, néha pedig a legelõbül egy darabot szoktunk megtilalmazni, mert

29. uo. IV. A. 501/c. VII. I. 43/1751., XVII. II. 717/1738., ill. XIII. 14. 1. d. fasc. VI-VII.
30. uo. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31.
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ami van, az is a tekintets földes uraké, magoknak sem mindenikének vagyon
elegendõ, mivel mind kevesek, mind szárazok többnyire a rétek.”31
A helybéli paraszti népesség földesuraknak nyújtott szolgálatait általában
nem rögzítették írásba, azt a helyi szokásjog szentesítette. Ez alól Talián András
és Battha Bálint úrbéresei képeztek kivételt. Elõbbi 1760-ban, utóbbi 1766-ban
lépett kontraktusra jobbágyaival, zselléreivel.32
Az urbárium meghozataláig az egyes birtokos uraknak a vattai úrbéreseik a
következõ szolgálattal tartoztak:
„Tekintetes Battha Bálint úr emberei a marhások marhájokkal szolgálnak 42
napot, gyalogul is hasonlóképpen, amire kivántatik, dolgoznak, a gyalog emberei meghatározott napszám nélkül dolgoznak az uraságnak, taxát pedig sem a
marhások, sem a gyalogok nem fizetnek.
Tekintetes Bükk Zsigmond úr embere hasonlóképpen marhájával szolgál az
uraságnak annyi napot, amennyit kíván, bizonyos száma nincs (mivel örökös
jobbágy), gyalogul is, ha kívántatik, szinte úgy szolgál. Nemes Balog és Daróczy
uramék emberei mind marhások, mind gyalogok fizetnek taxát 1 rénes forintot
és 30 krajcárt, a marhások marhájokkal is szolgálnak mindegy 20 napot, a gyalogok pedig robotért a taxa fizetésén kívül nem szolgálnak.
Tekintetes consiliarius Szepessy László úr emberei közül egy fizet a robota
váltságában 8 rénes forintot és 30 krajcárt, a többiek pedig magok erejekkel és
marhájokkal szolgálnak, amennyit a tekintetes földesuraság kíván és mint egy
30 vagy 40 napra mégyen esztendõt által a dolog.
Nemes nemzetes Orosz Pál úr árváinak az emberei sem fizetnek taxát, hanem dolgoznak, úgy hasonlóképpen.
Tekintetes Tallián András úr emberei sem fizetnek pénzbeli taxát, hanem
azok marhájokkal szolgálnak, amennyi nap kivántatik.
Nemes Török János uram emberei fizetnek taxát 3 rénes forintot és 24 krajcárt, dolgoznak gyalogul 6 napot, mivel marhájok nincsen.
Nemzetes Zontagh László uram emberei idefinite dolgoznak és taxát nem fizetnek.
Tekintetes Szepessy Ferenc uram emberei sem fizetnek taxát, hanem
amennyit kíván az uraság, dolgoznak.
Tekintetes Bárczy János úr emberei hasonlóképpen taxát nem fizetnek, hanem amennyi szükség, dolgoznak.
Tekintetes Szepessy Pál úr emberei, a gyalogok fizetnek taxát 2 rénes forintot és ami szükséges, dolgoznak, a marhások pedig pénzül taxát nem fizetnek,
hanem marhájokkal szolgálnak, valahová szükséges az uraságnak.
Tekintetes Sebe Mihály emberei, mivel házokban nem laknak, hanem az uraságéban, ahogy az urasággal megalkuthatnak, úgy fizetnek. Egy közülök fizet 8
rénes forintot és 30 krajcárt, a többiek fizetnek 3 rénes forintot és 24 krajcárt.
A dolognak pedig minémûségét ami illeti, szántás, az életnek a mezõrül való behordása Miskolcra vagy egyebüvé is, ahová némely földesuraság kívánja,
31. Tóth, 1991. 88.
32. uo. 87.
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búzának vagy egyéb féle életnek vitele. Ezeket pedig szolgálják, akinek hat marhája van, hattal, akinek négy, néggyel, akinek kettõ, kettõvel. Némelyeknél pedig magok a földesurainak marhái is vannak és azokkal szolgálnak. A gyalog
szolgálat pedig kaszálás, széna takarítás, kukorica kapálás és egyéb aféle. Minthogy pedig a robota szolgálatuknak bizonyos száma nincsen, be sem vétetõdött.
Mi ekkoráig emlékezetünktül fogva kilencedet nem adtunk, hanem amelyikünk a maga földesurának dézsmát adott, tizedét adta, és csupán csak a mezei
külsõ õszi és tavaszi életünkbõl, a kerti veteményünkbül pedig és egyéb jószágunkból semmit sem. A fent írt adózásokon kívül pedig semminémû különös
ajándékot esztendõnkint nem adhatunk.”33
A fennálló állapotokat a Mária Terézia által elrendelt úrbérendezés alaposan
megváltoztatta. Egységesítette a jobbágyok jogait és kötelezettségeit – mint azt
korábban láttuk.34
Egy egész jobbágytelek 1771-tõl 28 kat. hold szántóból, 12 kaszáló rétbõl
állt. Az úrbéresek összesen 24 1/2 pozsonyi mérõre való belsõ telekkel, 446
3/4 kat. hold szántófölddel és 46 1/4
hold réttel rendelkeztek, amihez hozzájött a közös legelõ.
Ez összesen körülbelül 600 kat. hold
földterületet jelentett. A vattai határ
döntõ része 1771
után is földesúri birtok volt.35 1774-ben
a helyi gazdálkodás
kereteit az úgynevezett urasági gyûlésen
pontosították és fektették írásba.36
Ebben mindenkit, még a földesurakat is – büntetés ter- Prédikátor rétjének jogtalan lekaszálásáról 1762-ben
he mellett – eltiltot(B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/c. XVII. X. 2073/1762.)
tak az emõdi határ
felé esõ Csonkás nevû erdõ további irtásától, s az ott történõ marhalegeltetéstõl, s makkszedéstõl. A rétek tilalmát a Nagy réten Szent György napjától (április 24) Szent Lukács napjáig (október 18) határozták meg. A Geszti-völgyben
lévõ rét – mivel az szárazabb volt – Szent György napja elõtt két héttel már ti33.
34.
35.
36.

uo. 88-89.
Lásd a 121-123. oldalon.
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/b. XXII. I. 290/1771.
uo. XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31.
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lalmas volt és ez tartott Szent Mihály napjáig (szeptember 29). Kinek-kinek az
ott lévõ szénáját a nevezett napig kellett behordani. Addig ezen réteken semmilyen állattal nem lehetett legeltetni. A vetésekre, amíg egy kereszt is kint volt,
ugyanez vonatkozott. A tarlót a földesúri direktor szakaszonként szabadította fel
a tilalom alól. A tilalmat megszegõvel szemben eljártak, azt megbüntették. A
büntetési tételeket pontosan megszabták. (Például az a földesúr, aki az erdõre
vonatkozó tilalmat megszegte 12 rénesforint büntetést volt kénytelen fizetni. Aki
a marháját a nem megengedett idõben a tarlóra engedte, attól elkobozták a
marháját, s azt csak 1 garas lefizetése után kaphatta vissza. A tilalmakat megszegõ vidékieket kétszer akkora büntetéssel súlytották stb.) A Volentér rétekre –
mivel azok csak néhány compossessor ur birtokában voltak – a tilalmak nem vonatkoztak. A Geszti-völgyön túli réteket azonban már – a korábbiakhoz hasonlóan – tilalmazták.
A választott földesúri direktor feladata volt a gazdálkodás ellenõrzése. Õ osztotta részekre a tarlót, engedte azon a legeltetést, vigyázta a község határát, azt
barázdákkal elkülönítette, õ hirdette ki a kerülõkkel a tilalmakat, tartotta rendben a közkutakat, a Csincse gátjait stb. Ugyancsak 1774-ben határozták el,
hogy a harsányi határtól az alsó gátig se a földesuraknak, se a lakosoknak nem
szabad a Csincsében kendert áztatni. Ekkor döntöttek arról is, hogy az ábrányi
erdõk alatti legelõt, mivel annak a marhák legeltetése szempontjából nem sok
hasznát veszik, és az ábrányiak azt sorozatosan élik, ezért azt szõlõ- és kukoricaföldeknek felosztják. A három kerülõnek – akik a határt és a gazdálkodás mikéntjét felügyelték, vigyázták – mindennemû kötelezettségét elengedték, és fizetségül a földesurak minden alsó- és felsõvattai házhely után fél véka búzát, fél véka árpát és egy-egy márjást, a szántóvetõ gazdák pedig régi szokás szerint egy
véka búzát, egy véka árpát adtak fejenként.
1780 januárjában egy másik urasági gyûlésen az 1774-ben lefektetett punktumokon annyit változtattak, hogy a Csonkás erdõbõl szekér- és ekeszerszámoknak az urak vihettek fát, de csak ha azt elõre jelezték a direktornak.37
Sokáig az állattenyésztés volt a meghatározó az uradalmakban. Szarvasmarhát már a kezdetektõl tartottak. A földhasznosítás szerkezetében bekövetkezett
változás egyre erõteljesebben hatott az állattenyésztésre. A XVIII. század végére
a beszûkült gyepterületek miatt a külterjes állattenyésztés egyre nehezebb helyzetbe került, rákényszerítve a gazdákat a belterjesebb tartásmódra. A XIX. században a földesurak az úriszéken elõbb a szarvasmarhák, majd a lovak tartásától
is eltiltották a vattai zselléreket, ami az egyre szûkülõ legelõk következménye volt.
A zsellérek korábban nagy számban tartottak szarvasmarhákat és lovakat, amiket a közlegelõkön legeltettek, s mivel saját földjük, rétjük nem volt, idõnként a
földesurak és a telkesek sérelmére, azokét használták.38 1834-ben a zselléreknek
földesúri parancsra el kellett adniuk lovaikat, ami ellen a vármegyénél tiltakoztak.
A vármegye úgy foglalt állást, hogy mivel a gyalog zsellérek 1/8 telkesek, ezért
a közlegelõkön 2 szarvasmarhát és 1 borjút tarthatnak, de többet nem. Akinek
37. uo.
38. uo. XIII. 14. 12. d., ill. IV. A. 501/c. VII. II. 128/1779., XVII. II. 717/1738., XVII. IV. 811/1742., XVII.
II. 452-453/1735., VII. I. 43/1751.
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ennél több volt, az Szent Mihály havának 1. napjáig el kellett, hogy adja. Ha ezt
nem tette meg, akkor Lõcsei Ignác akkori közbirtokos igazgató azokat nyilvános
árverésen értékesítette, s a befolyt összeget a volt tulajdonos kezébe letette.39 Az
egyre szûkülõ legelõk kicsinysége kényszerítette erre a lépésre a földesurakat. Az
1820-as években már többször kényszerültek arra, hogy egyes réteket legelõnek
használjanak. Lovak tartásáról Vattán a XVIII. század elsõ felétõl tudunk, de számuk messze elmaradt a szarvasmarhákétól.40 A lótenyésztés nagyobb gondoskodást, jobb takarmányellátást igényelt. A nagyállattartás legfontosabb ágazata
ezért továbbra is a szarvasmarhatartás volt. Ebben szerepet játszott a szántóföldi
növénytermesztés munkálataihoz szükséges igaerõ biztosítása. A szarvasmarhák
számát erõteljesen befolyásolta a gyakorta pusztító marhavész. Az igás állatokkal
a falu lakói nemcsak a saját gazdaságukban dolgoztak, hanem néha fuvaroztak
is, ami közvetlen pénzbevételi forrást jelentett.
A sertésállomány nem volt számottevõ, bár télen a népesség mindennapi ellátásában fontos szerepet töltött be. Az állattartás legelhanyagoltabb ágának tekinthetjük a sertéstartást, amellyel sem a földbirtokosok, sem a jobbágyok nem
sokat törõdtek. A disznókat szinte félvadon tartották, korszakunkban még nem
igazán hizlaltak malacokat a belsõségeken. Hizlalásuk leginkább makkon történt
az õszi-téli hónapokban, de a fogyó makkoltatási lehetõség hiányában az 1770es években Vattán már árpával hízlalták õket.41 (Kezdetben a szarvasmarhákat is
jórészt árpával etették.)42 A makkoltatás ekkor már szinte minden évben tilalmas
volt. 1781-ben Vattán az elbocsátott szolgák disznóikkal feltúrták a gabonát és
a kaszálót, mire az elbocsátó gazdák botokkal mentek a szolgákra. Az esetbõl
arra következtethetünk, hogy szépszámú malac hizlalódott a vattai határban.
1827-bõl arról értesülünk, hogy ha a Csonkásban a földesurak sertéseinek elegendõ makk termett, akkor az adózók minden egyes házhely után egy sertést
makkoltathattak, de ilyen alkalom általában csak háromévente következett be.43
Juhtartással csak a tehetõsebb birtokosok foglalkoztak. Elsõsorban a juhot gyapjáért tartották, de fejték is õket. Az egyik vattai birtokon 1810-ben 140 juhra vigyázott Bolha János juhász. Ezek szaporodása a következõ volt: kosbárány 56,
jerkebárány 46. Összesen 242 juh legelt az uradalomban.44
1818-ban Szepessy Ferenc a vármegyénél panaszolta be az Eötvös famíliát, mivel azok 600 juha lelegelte a vetését. A panaszos levelébõl tudjuk, hogy minden földesúrnak saját juhásza volt, s azok többször a más vetésébe hajtották az állatokat.45
A népesség friss hússal való ellátását elsõsorban a baromfiállomány biztosította. Vattán fõleg csirkét, kacsát és libát tenyésztettek. A libát húsa miatt, tolláért is tartották. A lovak mellett a libákat is zabbal etették.46 A gazdák csak akkor értékesítettek néhány baromfit, ha nagyon megszorultak.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

uo. IV. A. 501/e. 3009/1834.
uo. IV. A. 501/d. XVII. IV. 428/1752.
uo. XIII. 14. 12. d. Fendrik András gazdatiszt számadásai.
uo. IV. A. 501/c. XVIII. XXVII. 2463/1741.
Tóth-Barsi, 1989. 403., ill. B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 11. d. 152. fol.
B.-A.-Z. M. Lt. XIII. 14. 12. d. Birtokhoz nem köthetõ számadások.
uo. IV. A. 501/c. 988/1818.
uo. XIII. 14. 12. d. Fendrik András gazdatiszt számadásai.
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Kezdetleges módszerekkel, de néhány család méhészkedett is, de ez a középkori jelentõségét már nem érte el. A mézet a táplálkozás mellett gyógyításra is
használták, a viasz pedig keresett árucikk volt a piacon.
Az állatokat tavasztól õszig a pásztorok, kondások, juhászok vigyázták, a belsõségekben csak az igavonó állatok és legfeljebb egy-két tejelõ tehenet és növendék állatot tartottak. Télen, különösen a zordabb idõjárás beköszöntével, az
állatokat védett helyekre hajtották, takarmányozásuk, gondozásuk számottevõ
munkaráfordítást igényelt.47
A falu paraszti népességének állatállományáról az 1828-as országos összeírás adatai nyújtanak viszonylag teljesebb képet. E szerint Vattán 6 jármos ökör,
18 anyatehén, 2 meddõ tehén, 7 háromévesnél idõsebb üszõ, 5 kétévesnél idõsebb üszõ, 30 ló és 13 sertés volt a paraszti lakosok birtokában.48 A valóságban
ennél jóval nagyobb lehetett a vattaiak állatállománya. Gondoljunk csak a legelõkrõl kitiltott zsellér szarvasmarhákra és lovakra 1834-ben.
A település állattenyésztése a XIX. század elsõ felében végül is nem sokban
különbözött a XVII–XVIII. századi állattenyésztés gyakorlatától. Továbbra is a
külterjesség jellemezte, ugyanazokkal a fajtákkal, említésre méltó takarmánytermesztés nélkül. Rét- és legelõgazdálkodásról még alig beszélhetünk, legfeljebb a
legeltetés rendjét meghatározó szabályok, a sarjúkaszálás érdekében korlátozott
réthasználat jelezte a változás irányát.
A település XVIII–XIX. századi gazdálkodásának alapjává egyre inkább a
szántóföldi növénytermesztés vált, amelyet az alárendeltebb szerepet játszó állattenyésztés szervesen kiegészített. A földmûvelés domináns eleme a gabonatermesztés volt. A határt a vattaiak már az 1730-as években háromnyomásban
hasznosították.49
A búza és a rozs az õszi vetésbe került, a tavasziak közt a zab és árpa volt
meghatározó. A gabonafélék termelése a külterjes gazdálkodás uralmát jelenti.
Mindaz, ami intenzívebb munkát és gondot kívánt, a kertekbe szorult. A gyümölcsös és zöldséges kerteken kívül ott talált helyet a káposzta- és kenderföld, a szõlõ. Lent és kendert csak a házi szükségletek fedezésére termeltek.50
Kezdetben az uradalmakban is a gabonatermesztés dominált. 1736-ban az
egyik Szepessy-birtokon az õszi nyomásban 19 köblös, tavaszi nyomásban 16
köblös földet vetettek be, míg ugaron maradt 33 köblös terület. (Õszi vetése volt
a Szepessy családnak a Menyhárt-részeknél Alsóvattán és Felsõvattán, tavaszi
vetése a Görbe-földnél, a Menyhárt-résznél, a Kertalján, a Rókalyuknál és a
Geszti-völgy végére járónál.) Rétjei 12 rúd és 9 szekér szénát teremtek.51
A majorsági gazdaság fejlõdése a falu népére is éreztette hatását. A termelõerõk minõségi fejlõdése különösen a kukorica terjedésében mutatkozott meg.
A kukorica és a vattai határban megjelenõ dohány elõbb az uradalmakban, majd
a háztájiban és a külön kihasított kertben vert gyökeret, végül a XIX. században
47.
48.
49.
50.
51.

uo.
uo.
uo.
uo.
uo.

Különbözõ számadások.
XXXII.-7. 1828-as országos összeírás mikrofilmen B. 58. 879. 443. d.
XIII. 14. 1. d. fasc. VI. 29.
IV. A. 501/c. VII. I. 43/1751. és XVII. IV. 811/1742.
XIII. 14. 1. d. fasc. VI.
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az ugaron követeltek maguknak helyet. A lakosság eleinte idegenkedett a termelésüktõl. Mindkettõ kezdetben kerti növény volt. A földesurak a tized alól való mentesítéssel igyekeztek elterjedését elõmozdítani. Az 1770-es években Vattán már számos helyen vetettek kukoricát.52 Takarmánynövények XVIII. századi
vattai jelenlétérõl nincs tudomásunk.
Az 1770–1790-es évek között számos adattal rendelkezünk a vattai uradalmakról, amelyekbõl a helyi gazdaság sajátosságaira következtethetünk.
1779-ben az egyik Szepessy-uradalom összeírása szerint a 84 hold szántót
háromnyomásban mûvelték. Egyharmadába tavaszi-, egyharmadába õszi vetés
került, míg az ugar nagysága 28 holdat tett ki. Õszi búzából leszámítva a 7 köböl vetõmagot és levonva a 81 Ft 40 krajcárnyi ugarrészt, az uradalom tiszta jövedelme 53 Ft 20 krajcár volt. Árpából 1 köböl után általában ugyancsak az elvetett mag ötszöröse termett meg. Ennek tiszta nyeresége 60 Ft-ra rúgott.
Az uradalomhoz 13,5 kaszás rét tartozott, amit kétszer lehetett kaszálni. Közepes évben 1 kaszás területrõl 1 szekér szénát takarítottak be, ami szekerenként 4 forintot jövedelmezett. A költségeket leszámítva a szénából származó
uradalmi tiszta jövedelem 36 forint volt.
A kender- és kukoricaföldek korábban ki voltak adva 10 forintért árendába,
jövedelmük így 10 forintot tett ki.
Az uradalomnak a kocsmával együtt kiárendált lakóház minden évben 50 forint fix összeget jövedelmezett.53 Ha mindent összeadunk, az említett birtok tiszta jövedelme összesen 372 forint 40 krajcárt tett ki.
1785-ben az uradalmi gazda számadása szerint Bárczai Józsefné gazdaságában a Csõszárkánál 22 köböl tiszta búzát vetettek el. Zsigmond úr földjébe 4 köbölt és 6 vékát (1 köböl=4 véka), a Pást-részbe ugyancsak tiszta búzából 2 köblöt és egy véka „változó” búzát, a Pusztatemplom alatt 10 vékát, a Telek szélén
való földekbe 4 köbölt és két vékát, a Telekre járónál 5 vékát, a Kemencéknél
24 köböl és 1 véka rozst. Összesen 38 köböl tiszta búzát és 24 köböl és 1 véka rozst vetettek el. Ugyanezen évben õszi tiszta búzából a termés 221 köböl és
2 véka, míg rozsból 166 köböl és 3 véka volt. A gabonavermekben ezen felül
egy-, két-, sõt hároméves gabona is volt.54
1786-ból Fendrik András gazdatiszt számadásából még pontosabb adatokat
ismerünk.55 A tavaszi nyomásba ugyanezen uradalomban 31 köböl zab, 4 köböl
tavaszi búza, 1 köböl lencse, 1 köböl borsó, 1 köböl és 1 véka árpa került.
A termés ugyanakkor rozsból 222 köböl és 2 véka, tiszta búzából 105 köböl
és 2 véka, tavaszi búzából 20 köböl és 1 véka, árpából 168 köböl és 3 véka,
zabból 171 köböl volt. Ez a mennyiség a befolyt kilencedbõl (árpa, zab, rozs,
õszi és tavaszi búza) összesen 179 köböllel és 3/4 vékával nõtt. A gabonavermekben harmad- és negyedévi gabonából még volt: 287 köböl búza, 212 köböl
rozs, 179 köböl árpa és 152 köböl zab.
52.
53.
54.
55.

uo.
uo.
uo.
uo.

XIII. 14. 1. d. fasc. VII. 31., ill. IV. A. 501/c. VII. II. 128/1779.
IV. A. 501/c. VII. II. 128/1779.
XIII. 14. 1. d. Bárczai Józsefné birtokának számadása
XIII. 14. 1. d. Fendrik András gazdatiszt számadása 1786-ból.
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Az uradalom pénzbeli bevételét és kiadását Fendrik András így összegezte:
Bevételek
1. Szent Pál-napkor eladott 5 köböl rozs
2. Kaszáláskor 5 köblöt
3. A vattai árendás zsidótól befolyt
Összesen:
Kiadások magyar Ft dénár
1. Béresek konvenciójába
2. Kasza, szegek, villák, szerszámok, fa,
csobolyó, kása, csáté, kötelek
3. Kovácsnak fizetett
4. Az árendástól vett pénzbõl
a négy béresnek fizetett
5. Béresek felfogadásakor áldomás
6. Az ökörcsordásnak bocskor- és vacsorapénz
tavalyról és ez évre
7. A mészárszékhez zsindelyszegért
8. Só az aratók számára
9. Az aratók számára hús (140 font)
10. Lõrinc béresnek
11. Só ára az ökröknek
Összesen:

magyar Ft dénár
10
20
13
10
35
80
59
10
8

14

4
4

94
8

13
-

60
56

1
1
2
5
3
46

65
53
78
60
6
90
84

Maradt: 12 magyar forint és 26 dénár, ami búzaeladásból 19 magyar forintra és 40 dénárra nõtt. 1791-ben ugyanezen birtokon õszi életbõl 1001 kereszt
termett, amibõl – levonva a költségeket – az uraságnak maradt 920 kereszt.
Rozsból 380 köböl termett. Ebbõl – levonva az aratók részét és az ebédre adott
mennyiséget – maradt 59 köböl 9 kéve. Kétszeresbõl 91 kereszt termett. Levonás után rozsból és a kétszeresbõl az uraság tiszta jövedelme 389 köbölt tett ki.
Árpából a 124 rudas termésbõl az aratók 11-et kaptak, ami után maradt 85
köböl és 2 véka. Zabból 150 keresztet arattak. Levonások után maradt 128
köböl és 1 véka.
Fendrik András 1790-ig volt Bárczay Józsefné született Négyessy-Szepessy
Zsuzsanna vattai gazdatisztje. Számadásaiból az uradalom mûködésének rendjérõl is értesülünk.
Az uradalom életét a gazdatiszt irányította. Saját földje volt, amit az uraság
gabonájából vetett be, s azt az urasági alkalmazottakkal mûveltetett meg. Õ volt
a felelõs az uradalomban szinte mindenért, irányította, vezette annak gazdasági
mûködését. Õ szedte be a dézsmát, fogadta fel a cselédeket, béreseket (1787ben ötöt), akik fizetése készpénzbõl, szalonnából, sóból, szûrbõl, süvegbõl, nadrágból, búzából és fõzelékbõl állt. Lõrincz János 1788-as szegõdségi levele szerint készpénzben kapott 13 márjást, szalonnára, sóra négyet, szûrre hetet, süvegre kettõt, nadrágra kettõt, ezen felül járt neki 2 pár csizma, 2 pár bocskor,
7 köböl kenyérnek való gabona, egy köböl fõzelék, egy köböl õszi és egy köböl
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tavaszi árpa vetése, fehér ruha helyett kenderföld. Javadalmát a béres az év folyamán fokozatosan kapta meg a gazdától. 1788-ban hasonló szerzõdést kötött
a tiszttartó Demjén András, Lõrincz András és Papp Mihály béresekkel.
A gazdatiszt jutatta el a papnak és a tanítónak a földesúrtól járó gabonát (általában rozst). Felügyelte az uradalom taxásait, alkalmazottait (juhász, pályinkás,
tapasztó, szakács, ostoros, aratók, ökörcsordás, kerülõk, sütõasszony, kondás,
gulyás stb.). Ügyelt az uradalom minden szegletére. Õt magát a tiszttartó, az
úgynevezett jáger ellenõrizte, felügyelte és évente elszámoltatta, amikbõl idõrõl
idõre nézeteltérések támadtak a gazdatiszt és a tiszttartó között. Az urasági tiszttartó több faluban lévõ urasági birtokok közös felügyeletét látta el.56
Bárczay Józsefné több településére (Vatta, Nyék, Oszlár, Miskolc stb.) kiterjedõ birtokszámadása is ránk maradt, amelyek a fentebb leírtakat megerõsítik.57
Szûcs István gazdatiszt számadásait 1769 és 1780 között táblázatba foglaltuk. Jól látható, milyen szélsõséges terméseredmények keletkeztek a Bárczay(Szepessy-) birtokon.58
Szûcs István gazdatiszt számadása Bárczay Józsefné, született
Szepessy Zsuzsanna vattai birtokán 1769 és 1780 között
év

tisza búza
köb.

köz. búza

metr.

köb.

tavaszi búza

metr.

köb.

metr.

árpa
köb.

zab
metr.

köb.

egyéb
metr.

köb.

1769

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1773

-

-

64

-

-

-

10

-

148

-

29

1774

20

1

218

-

-

-

32

-

88

-

-

1775

34

-

72

-

14

-

98

-

72

2

-

1776

100

-

96

1

22

2

69

1

43

2

-

1777

83

1

124

-

22

2

56

1

77

3

-

1778

46

1

124

2

21

3

112

2

157

-

-

1779

146

3

213

2

31

-

131

-

181

1

-

1780

61

-

162

-

31

2

159

-

187

3

-

összesen

526

2

1109

2 1/2

143

1

668

-

953

3

29

A táblázat a természettel szembeni nagyfokú emberi kiszolgáltatottságot is bizonyítja. Elég volt egy nagy jégverés a határban (például: 1800. június 11-én),
s a lakosok máris nehéz helyzetbe kerültek. Vatta, Geszt és Harsány lakossága
máris folyamodhatott segélyért a vármegyéhez.59
A nemesi uradalmak közül még Szepessy László javainak 1827. március 7ei összeírását ismertetjük, ami azért is érdekes, mert a földek minõségérõl, az elvetett mag termésérõl és egyes területek birtokosairól is értesülünk.60
56. uo. számadások 1785-1791.
57. uo. A számadások jó részével az a baj, hogy azt nem lehet pontosan településhez és birtokhoz kötni. Nem
tudjuk, melyik irat mikor, mit takar.
58. uo. XIII. 14. 12. d. Szûcs István gazdatiszt számadásai.
59. uo. IV. A. 501/e. 1954/1800.
60. uo. XIII. 14. 11. d. 152. fol.
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Szántóföldek a geszti oldalon lévõ járásban:
A Gyilkosnál alulról Szemere Ferenc, felülrõl Juhász András földje szomszédságában 3. osztályban 4 kila. Megtermett az elvetett mag négyszerese.
A Felsõ-forrásnál alulról Bükk Lászlóné, felülrõl Hodits János földje szomszédságában 3. osztályban 10 kila. Megtermett az elvetett mag négyszerese.
A Kertek alatt lévõ föld, szomszédságban báró Eötvös Ignác és Nagy Gedeon földjével 2. osztályban 17 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A temetõ mellett lévõ országúti tábla felülrõl Bükk Lászlóné, alulról Szemere
Ferenc szomszédságában a 2. osztályban 60 kila. Az elvetett mag hatszorosa
termett meg.
A Telek felett lévõ terület felülrõl özv. báró Szepessy Lajosné, hátulról Hubai
János földjeinek szomszédságában 2. osztályban 16 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A Sándorban felül és alul báró Eötvös Ignác szomszédságában 1. osztályban
16 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
Halomnál lévõ tábla felül báró Szepessy Lajosné, alul Szemere Ábrahám
földje 1. osztályban 50 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
A Posta út mellett alul Lõcsei Ignác szomszédságában 2. osztályban 4 kila.
Mivel partos és árvíznek kitett terület, az elvetett mag négyszerese termett meg.
Papkútnál, Pap András földjei mellett az 1. osztályban 4 kila. Az elvetett mag
hétszerese termett meg.
Ugyancsak a Papkútnál Iván István és Pap András szomszédságában az 1.
osztályban 2 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
Szántóföldek a Csonkásnál lévõ nyomásban:
A Gyalog útnál felülrõl özv. báró Szepessy Lajosné, alulról Szemere Ferenc
szomszédságában az 1. osztályban 50 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
A Kõkútnál felülrõl özv. Bükk Lászlóné, alulról Juhász András taxás földje
szomszédságában az 1. osztályban 4 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
A Gátnál lévõ Sándorban báró Eötvös Ignác földje mellett az 1. osztályban
12 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
A Csáti út alatti tábla keletrõl Hosszúfalussy János, nyugatról Bükk Lászlóné
szomszédságában a 2. osztályban 28 kila. Az elvetett mag ötszöröse termett meg.
A Három határnál keletrõl Kriston András, nyugatról Iván István urbáriális
földje szomszédságában a 3. osztályban 4 kila. Az elvetett mag négyszerese termett meg.
Szántóföldek a Középsõ nyomásban:
A Telek felett felülrõl báró Szepessy Antal, alulról ifj. báró Eötvös Ignác földjeinek szomszédságában az 1. osztályban 2 ½ kila. Az elvetett mag hétszerese
termett meg.
A Puszta templomnál felülrõl báró Eötvös Ignác, alulról Zádori István urbáriális földje szomszédságában az 1. osztályban 6 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
A Csincse folyása mellett felülrõl Hosszúfalussy János, alulról Bükk Lászlóné
földjének szomszédságában 1. osztályban 5 kila. Az elvetett mag hétszerese termett meg.
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A Kemencéknél felülrõl Hubai János, alulról báró Szepessy Lajosné szomszédságában a 2. osztályban 8 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A Halomnál lévõ tábla felülrõl Hosszúfalussy János, alulról Bükk Lászlóné
szomszédságában a 2. osztályban 46 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A Forgóban felülrõl báró Eötvös Ignác, alulról a Dûlõ út szomszédságában a
2. osztályban 8 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A Csõszárkánál keletrõl Szemere Ábrahám, nyugatról Szepessy Lajosné szomszédságában a 2. osztályban 26 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A Kis-Csõszárkánál nyugatról Juhász András, keletrõl Bükk Lászlóné szomszédságában a 2. osztályban 4 kila. Az elvetett mag hatszorosa termett meg.
A második Forgóban keletrõl báró Eötvös Ignác, nyugatról Orosz Iván Mihály urbáriális földje szomszédságában a 2. osztályban 8 kila. Az elvetett mag
hatszorosa termett meg.
A Laposban Fekete Szilágyi István és Zádori István urbáriális földje szomszédságában 3. osztályban 4 kila. Az elvetett mag háromszorosa termett meg.
Ugyanezen Laposban felülrõl Kriston András, alulról Darab Mihály urbáriális
szomszédságában a 3. osztályban 1,5 kila. Az elvetett mag háromszorosa termett meg.
A Sashalomnál keletrõl Kriston András, nyugatról Fáy Lajos földje szomszédságában a 3. osztályban 3 kila. Az elvetett mag négyszerese termett meg.
A szántóföldek összesen 122 kilát (kb. 58 kat. holdat) tettek ki, amibõl elsõ
osztályú, tehát a legjobb minõségû föld volt 13,5 kila, második osztályú 100 kila
és harmadik osztályú 8,5 kila. A kenderföldek a Telekben 3 kilát tettek ki. A rétek nagysága 49 kaszás volt, amibõl 1. osztályba tartozott 13 kila (Nagypást, Kispást). Ezen rétek 5,5 szekér szénát adtak és sarjút is lehetett rajtuk kaszálni. A 2.
osztályba tartozott rétek nagysága 14 kila volt. (Teleknél lévõ rét, Fenekes rét, a
Csalodán felüli rét). Ezek 7 négymarhás jobbágyszekér szénát teremtek. A 3. osztályba 16 kila terület tartozott (Fark rét, Görbe rét). Ezek sovány, száraz gyepek
voltak, amik sarjút sosem adtak. Négy szekér széna termett rajtuk összesen.
A szántóföldön megtermelt javakat a miskolci piacon értékesítették. 1 köböl
rozst 20-21, az árpát 15-16 krajcárért adhatták el.
A legelõ a többi birtokossal közös használatban volt. Az erdõ (a Csonkás)
már ritka és kicsiny volt, ezért az szinte mindig tilalmas volt, még a földesurak
részére is. Szõlõ Vattán ekkor már nem volt, így azzal Szepessy László sem rendelkezett. Ekkor még sem vízi-, sem szárazmalom nem volt a faluban, tehát jövedelme ebbõl sem származott.
A Szepessy Lászlóéhoz hasonló „uradalmakból” állt a vattai határ. A vattai
81 házhelybõl õ ötöt birtokolt, s ezzel a képzeletbeli birtoknagyság szerint felállított rangsorban az ötödik helyen állt.
1840. május 18-án a vattai 81 házhely a következõk szerint oszlott el:
Szepessy Antal 14, Eötvös Ignác 12, Seckendorf Ferdinánd 7 1/2, Fáy Antal
10, Szepessy László 5, Szemere Ferenc 4, Fodor Ágoston 4, Szemere László 3,
Hosszúfalussy János 3, Nagy Gedeon 3, Márkus Márton kezelésében az árva bá-
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rókisasszonyé 3, Lõcsei Ignác 2 1/2, Sebe József 2 1/2, Okolcsányi Ferenc 2,
Bekény asszony Bónis úrral 1 1/2, ongai sucessorok 1 és prédikátor 1.61
Az urbáriumban szereplõ értékekkel számolva, ahol egy jobbágytelek 28 kat.
hold szántóból és 12 kaszáló rétbõl állt, a nemesi birtokosok kezén körülbelül
3320 kat. hold terület volt.62 A legnagyobb birtokkal – több, mint 550 holddal
– báró Szepessy Antal rendelkezett. A birtokosok többségének birtoka nem érte el a 100 holdat. Sokuknak csak egy teleknyi földjük volt.
Az úrbérrendezéssel egy idõben, 1771-ben megszûnt a földközösség. A földeket ezt követõen már nem osztották évente újra. A szántók végleges helye
kezdett kialakulni. Az úrbérrendezés alkalmával földhöz jutott 27 jobbágy a szántót és rétet úgy tekintette magáénak, mint belsõ telkeiket, azok már most adhatók-vehetõk és örökíthetõk lettek. A paraszti társadalmon belüli vagyoni különbségek már ekkor létrejöttek. A 23 házas- és 4 házatlan zsellérnek a vattai határból semmilyen földterület nem jutott.
A paraszti népesség az úrbérrendezés utáni évtizedekben birtokát nem tudta
növelni, sõt, az 1771. évi 609 holdhoz képest 1843-ban az úrbéresek kezén
már csak 482 hold földterület volt.63 A földesurak egyre több földet „vettek viszsza”, s csatoltak saját kezelésû birtokaikhoz. Az 1840-es években lefolyt tagosítási perek után 1846-ra az úrbéresek kezén a vattai határnak mindössze 12,2%a volt, míg annak nagyobb részét, 87,8%-át a földesúri allódiumok tették ki. Az
úrbéresek kezén lévõ terület 80%-át a szántók, 20%-át a rétek adták.64 Ezen a
földmegosztáson az 1848-as jobbágyfelszabadítás sem hozott érdemi változást.

A jobbágyfelszabadítástól napjainkig
Az 1848-as törvények és az azt követõ császári pátensek alapvetõen változtatták meg a XIX. századi paraszti társadalom jogi, társadalmi és gazdasági helyzetét. A jobbágyok, zsellérek stb. személyükben szabadok lettek, a földesúri függõségük megszûnt. A volt nemesi saját kezelésû birtokok mellett a korábbi jobbágyparaszti telkek döntõ többsége is polgári tulajdonná vált.
A birtokstruktúrában Vattán a reformkorihoz képest gyakorlatilag nem történt változás. Az 1850-es években a volt úrbéri telkek nagysága 11 11/16, ami
után a volt úrbéresek kezén 693,5 kat. holdnyi terület volt. Ez a vattai határ
12,2%-át tette ki. A vattai földterület többi része a birtokos urak polgári tulajdonába került.65
Vatta népességén belül kevesek elõtt nyílt meg a parasztpolgárosodás lehetõsége. Ennek alsó határát valahol a 10 és 20 hold közti birtoknagyságnál jelölhetjük ki. Az életképes tulajdonnal rendelkezõ parasztság felsõ rétegét az a gazdag
parasztság tette ki, amely – az eltérõ földminõséget is figyelembe véve – helyi vi61.
62.
63.
64.
65.

uo. VII. 1/c. Vatta 1740. máj. 18.
uo. IV. A. 501/b. XXII. I. 290/1771.
uo. VII. 1/c. Vatta összehasonlító kimutatása 1843-ból.
uo. VII. 1/c. Vatta tag. per. 1846-os kimutatás.
Fényes, 1851. 283. (Az úrbéres földeknél a közös legelõ területe is bele lett számítva.)

VATTA01.QXD

3/6/03 10:49 PM

156

Page 156

IX. GAZDÁLKODÁS-,

GAZDASÁGTÖRTÉNET

szonyok között legalább 40-50 holdat bírt. Középparasztsághoz tartozott a 10-40
holddal rendelkezõk csoportja, a szegény parasztsághoz a 10 hold alatti földterületet birtoklók népes rétege. Sokan egyáltalán nem rendelkeztek földdel, õk a nagyobb birtokok munkaerõ-szükségletét elégítették ki, mint cselédek vagy napszámosok. A tradicionális mezõgazdaságot folytató Vattán a népesség túlnyomó hányada a XX. század közepéig a mezõgazdaságban talált munkalehetõséget.
A tagosítások után a mezõgazdaság újjászületett, az állattenyésztés fejlõdésnek indult. A határ általában második osztályú besorolással rendelkezett, de jó
búzát termett és egyéb gazdasági növények termesztése is jó terméseredménnyel kecsegtette a vattai gazdákat.66 A birtokaprózódásoknak köszönhetõen
1895-ben már 124 gazdaságról tudunk a településen.67
Az ekkor lezajlott országos felmérés szerint Vattán a 124 gazdaságban 43
épület, 1 gabona- és takarmánytároló volt tûz-, 3 gazdaság jégkár ellen biztosítva. Saját tulajdonként hasznosítottak a földterületbõl 2930 kat. holdat, haszonbérleti formában 1327 kat. holdat. Iparvállalat egy sem volt a faluban, a gazdaságok mûtrágyát még nem használtak. Az igaerõ tekintetében egyes lófogatból
3, kettõsbõl 49, hármasból 9, míg ökörfogatból 2 kettõs és 57 négyes biztosította a szükséges igaerõt. Gépesítést csak a nagyobb birtokokon volt jellemzõ.
1895-ben Vattán jelentõsebb birtokosok voltak: Serák József (1553 kat. hold),
báró Seckendorf Herman (1080 kat. hold), Keltz Pálné (380 kat. hold) és
Radvánszky Károlyné (318 kat. hold). Keltz Pálné birtokát Reiner Arnold, míg
Radvánszkynéét Majzler Miklós haszonbérlõ mûvelte. Ezek összesen 3 lokomobillal, 4 járgánnyal, 4 cséplõszekrénnyel, 17 vetõgéppel, 8 rostával, 5 trieurral,
5 szecskavágóval, 33 boronával, 126 ekével és 19 hengerrel rendelkeztek, de
a birtokokon még 71 igás szekér is dolgozott.68
A határ nagy részét korszakunkban mindvégig a szántóföld tette ki. A XIX.
században a határ több, mint 80%-a volt szántóföld, ami a növénytermesztés elsõdlegességét hangsúlyozza. A rét és legelõ együttes részesedése 1865-ben volt
a legnagyobb (17,7%), ami utóbb fokozatosan csökkent. Ezzel egyenes arányban az állattenyésztés korábbi jelentõsége visszaszorult. A szõlõtermelés a középkorhoz képest gyakorlatilag megszûnt, az a XX. században is csak házi igényeket elégített ki. A település a XIX. század közepére a folyamatos irtások
miatt erdõvel már nem rendelkezett. A XX. század második felében történtek kisebb erdõtelepítések, de ezek területe nem volt jelentõs. A gazdaságban kiegészítõ szerepe volt – bár idõnként nõtt a jelentõsége – a gyümölcs- és kertgazdálkodásnak, melynek megléte korszakunkban végig bizonyított.69
1895-ben Vattán 1810 gyümölcsfa volt. Ezek fajtamegoszlása a következõ:
szilva 792, alma 499, szeder és eper 159, körte 131, meggy 92, cseresznye
43, õszibarack 34, dió 32, kajszibarack 18, mandula 8 és gesztenye 2.70
66.
67.
68.
69.

Fényes, 1851. 283.
Magyar korona országainak mg-i stat-ja, 1897. I. köt. 338-341.
uo., ill. II. köt. 276-277.
Mg-i stat. adatgyûjtemény 1870–1970. Földterület. III. Községsoros adatok, 1972. 114., ill. Magyarország
mûvelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme, 1865. 104-105.
70. Magyar korona országainak mg-i stat-ja, 1897. I. köt. 338-339.
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A gyümölcstermesztés jelentõsége az 1930-as években nõtt meg, amikor
gyümölcstermesztõ- birtokhasznosító szövetkezet alakult a faluban. A községnek
abban az idõben bolgárkertészete is volt, ahol zöldséget belterjesen, öntözéses
módon termesztettek.71 Ezek a próbálkozások a javuló piaci értékesítési lehetõségekre való reagálásként foghatók fel.
Vatta határának mûvelési ágak szerinti felosztása
év (kat. hold/ %)

mûvelési ág
szántó
kert, gyümölcsös
szõlõ
rét

1865

1895

1913

1935

1962

1966

3310

77,7

3596

84,4

3613

84,6

3557

83,5

3407

82,3

3412

82,5

44

1

73

1,7

76

1,8

84

2

89

2,2

88

2,1

-

-

2

0,05

9

0,2

19

0,4

37

0,9

37

0,9

428

10

205

4,8

231

5,4

211

4,9

220

5,3

218

5,2

legelõ

326

7,7

272

6,35

199

4,7

235

5,5

117

2,8

111

2,7

mezõgazdasági terület

4108

96,4

4148

97,3

4128

96,7

4106

96,3

3870

93,5

3866

93,5

-

-

-

-

-

-

-

-

43

1

43

1

erdõ
nádas
mûvelés alól kivett
összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

3,6

113

2,7

142

3,3

159

3,7

226

5,5

229

5,5

4260

100

4261

100

4270

100

4265

100

4139

100

4138

100

A XX. század elsõ harmadáig a vattaiak háromnyomásos rendszerben mûvelték a határt. Ez azt jelentette, hogy a szántómûvelés alatt álló terület egyik
harmadába tavaszi kalászost vetettek, a másikba õszi gabonát, a harmadik megmaradt egy évre fekete-, illetve zöldugarnak. Az ugart nem mûvelték, csak trágyázták. A faluban a háromnyomásos rendszer szigorú kötöttségeit a múlt század végén megjelenõ pillangós növények (pl. lóhere) kezdték kikezdeni. Az egyre kisebb földdel rendelkezõ gazdák a megismert takarmánynövényeket csak az
ugar rovására tudták hasznosítani.
A határban az 1930-as években leginkább búzát, tavaszi árpát, kukoricát,
lencsét, zabosbükkönyt és rozst termeltek. A II. világháború után fõleg kukorica, búza, lucerna, cukorrépa, borsó és árpa termesztésével foglalkoztak. Összességében elmondhatjuk, hogy Vattán mindenkor a gabonafélék és a kukorica termesztése dominált. Utóbb jelentõssé vált a takarmánynövények termesztése is.
Idõnként a hüvelyesekkel és az ipari növényekkel bevetett területek is jelentõs
hányadát adták a vattai határnak. Zöldségfélék termesztése nem tudott meggyökeresedni a faluban.72

71. Csíkvári, 1939. 166.
72. Mezõgazdasági stat. adatgyûjtemény 1870-1970. Növénytermelés. I. községsoros adatok 1936–1962, 1976.
281-283.
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Vatta fõbb növényeinek vetésterülete
(év/hektár)
1936

1937

1938

1948

1962

2042

2044

1930

2023

1954

búza

792

715

982

615

566

rozs

62

59

30

154

9

vetésterület
gabonafélék

õszi árpa

14

15

9

-

65

tavaszi árpa

313

335

207

246

69

58

55

18

16

2

264

200

189

542

700

borsó

26

68

70

130

112

bab

-

-

1

3

-

201

314

212

56

13

zab
kukorica
hüvelyesek

lencse
ipari növények
cukorrépa

-

-

-

18

115

dohány

18

18

9

35

5

napraforgó

-

-

-

125

29

olajlen

-

-

16

6

-

mák

14

-

-

-

4

rostkender

1

-

-

2

1

lucerna

48

31

20

36

148

vöröshere

1

7

11

-

-

zabosbükköny

94

125

87

13

-

csalamádé, silókukorica

29

21

17

1

69

takarmánynövények

bíborhere

-

-

-

6

-

takarmányrépa

25

28

17

3

3

egyéb takarmánynövény

31

26

17

7

23

22

22

15

9

22

paradicsom

1

-

-

-

-

sárgadinnye

2

2

1

-

-

görögdinnye

4

3

2

-

-

egyéb zöldség

3

-

-

-

-

19

-

-

-

-

burgonya
zöldségfélék

egyéb növények
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A múlt század végén a korábbi idõszakhoz képest az állattenyésztés is változásokon ment keresztül.
A nagyállattartásban a szarvasmarha-tenyésztés volt a meghatározó. Az
1930-as években tért hódítottak a piros-tarka fajtához tartozó állatok, melyek
jobban tejelõ és nagyobb hústömeget adók voltak, ugyanakkor visszaszorultak a
magyarfajta állatok. Az igaerõ nagy részét a XX. század elsõ felében még a szarvasmarhák biztosították. A század végére tartásuk teljesen visszaszorult.
Nagy számban tenyésztettek a lakosok sertést is. A disznók között a fehér
szõrû mangalica volt az uralkodó fajta. Ez a zsírsertés jól bírta a szabadban való
tartást, éppen úgy, mint a messzebb lévõ vidékre terelést. Nagyobb mennyiségben az 1930-as években tartották õket. Utóbb számuk visszaesett, de a házi sertéstartás ma is gyakori a faluban.
A lóállomány meglehetõsen vegyes képet mutat. A fajlovak tenyésztésére
nem igen fordítottak gondot. Leginkább a magyarfajta volt az általánosan tartott ló. Feltûntek a hidegvérû lovak is, de tartásuk nem vált általánossá. A lótenyésztés, -tartás a XX. század második felében teljesen eljelentéktelenedett, a
század végére gyakorlatilag megszûnt.
A XIX. század közepéhez képest a juhtartás fokozatosan szorult vissza. A legelõk kicsinysége, a múlt századtól jelentkezõ juhtartás hasznának dekonjuktúrája és a helyi értékesítési lehetõségek hiánya az ágazatot egyre jobban sújtotta. A magyar racka fajtát, amelynek hosszú gyapja különösen alkalmas volt erõs,
tartós anyag szövésére, már a XX. század elején teljesen kiszorította a sokkal finomabb gyapjút adó, végsõ fokon spanyol eredetû, rövid szõrû merinó juh. A
juhtartásban mutatkozó szélsõségeket jól példázza, hogy 1911-ben mindössze 1
juh volt a faluban. A XX. század második felében az ágazat visszaszorult. 1972ben három gazdaság foglalkozott juhtenyésztéssel (743 db), de az 1980-as évekre a juhok száma már csak 65 volt a faluban.
Kecske-, öszvér-, bivaly-, szamártartásról nem beszélhetünk. A baromfitartásban a tyúk dominált. Néhány család idõnként méhek tartásával is foglalkozott.

Szarvasmarhák a vattai legelõn az 1960-as években
(Fotó: Szalay, 1975. 23.)
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Vatta állat- és fajtamegoszlása a XX. században73
állat – fajta
szarvasmarha
magyar
piros tarka (szimentáli)
borzderes

év/db
1895

1911

1935

1942

1962

1966

1972

1981

695

742

561

600

777

832

98

18

694

324

151

133

-

-

-

-

1

162

380

433

-

-

-

-

-

6

-

3

-

-

-

-

571

450

1315

1041

920

722

735

227

zsírfajta

-

450

1268

924

-

-

-

-

hús fajta

-

-

47

117

-

-

-

-

142

152

237

243

54

32

2

2

-

-

174

213

-

-

-

-

sertés

ló
melegvérû
hidegvérû

-

-

63

30

-

-

-

-

1400

1

794

335

-

1

743

63

merino

-

1

794

335

-

-

-

-

egyéb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szamár

-

-

-

-

-

-

-

-

kecske

2

-

-

-

-

-

4

-

53

-

-

-

-

-

111

-

2437

-

-

-

-

-

9926

8738

juh

bivaly

méh családok
baromfi

házi nyúl

tyúk (gyöngy)

-

-

-

-

-

-

9422

8220

liba

-

-

-

-

-

-

166

80

kacsa

-

-

-

-

-

-

313

433

pulyka

-

-

-

-

-

-

25

5

-

-

-

-

-

-

68

-

A XX. század közepén Vatta lakosságának 80%-a még a mezõgazdaságból
biztosította maga és családja megélhetését. A mezõgazdasági népesség több,
mint 55%-a 1941-ben gazdasági cseléd, mezõgazdasági munkás és napszámos
volt. Valamilyen nagyságú földdel csupán a mezõgazdasági népesség 44,2%-a
rendelkezett, akik közül csak kevesen rendelkeztek 10 kat. holdon felüli birtokkal. Az összes mezõgazdasági népességnek csupán 9,6 %-a tartozott ebbe a
csoportba. Vatta társadalmának döntõ része a szegény, földnélküli parasztság
rétegébe tartozott, kétkezi munkájából tartotta fenn magát.74
A cselédek a nagybirtokok munkaerõ-szükségletét biztosították.
73. Mezõgazdasági stat. adatgyûjtemény 1870-1970. Állattenyésztés. III., 1972. I-V. köt. 125., ill.
Általános mg-i összeírás, 1972. 4-7. köt., ill. Mg-i összeírás. Magyarország állatállománya, 1981.
180-181. és 304-309. Az üresen hagyott részekre nincs adat.
74. Lásd a 166. oldali táblázatot.
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A helybeliek egy része nem szívesen szegõdött el éves cselédnek a nagybirtokra, ezért a földesurak gyakran más településekrõl hozattak maguknak „konvenciós” alkalmazottakat.
A cselédek többsége nem tudott írni. Alacsony, kis ablakú, egészségtelen
házban éltek. Néha 3-4 család élt közös konyhán, egy fedél alatt. Életük nem
volt könnyû. A szegõdségi levelük, más néven a „cselédlevél” kemény feltételeket tartalmazott. Többek között teljes engedelmességgel tartoztak az uradalmi
tisztnek. A majorból (tanyáról) engedély nélkül még ünnepnap sem távozhattak
el. A cseléd köteles volt az általa okozott károkat megtéríteni. A béreként kapott
gabona mennyisége ellen kifogást nem emelhetett. Jogállásukról az 1907. évi
XLV. törvény rendelkezett.
Majzler Miklós bérlõnél a század elején a kocsisnak szegõdött cselédek fizetés gyanánt 3 köböl búzát, 6 köböl rozst, 4 köböl árpát, 1 hold kukoricát, 400
négyszögöl konyhakertet, 1 tehén tartásának lehetõségét üszõvel, 1 anyakoca
téli-nyári legeltetését kismalacaival együtt, 4 méter fát, szalmát, fûtésre annyi
fát, amennyi kellett, családi ügyeihez fogatot, orvost, bábát kapott, mindezeken
felül 60 korona készpénzt és a használatában lévõ lakásért az asszonyoknak
nem kellett robotolniuk.75
Nagy mezõgazdasági munkák esetén (pl. aratás) már a XIX. században feltûntek Vattán is az úgynevezett summás csapatok. A summások elkülönültek a
helyi lakosságtól, nemigen kerültek egymással kapcsolatba. Egy-egy ilyen csapatba 20-30 ember is tartozott. Kora tavasztól késõ õszig, a betakarítás befejezéséig tartózkodtak a faluban. A birtokon a legkülönfélébb munkákat végezték
el. A summás csapat fõznivaló nyersanyagot kapott, amelybõl az általuk megválasztott szakács készítette el az ételt. A keresetüket a csoport összteljesítménye
szabta meg, nem az egyén által elvégzett munka. A férfiak bére közel egyharmaddal haladta meg a nõkét. Szállásukul rendszerint egy nyáron üresen álló istálló szolgált. Járandóságuk egy részét mindig természetben kapták meg. Az
ilyen közösség vezetõje volt az úgynevezett bandagazda, aki a többiek nevében
a birtokossal, illetve annak megbízottjával megkötötte a szerzõdést. Õ volt az
egyszemélyi felelõs a munka rendes elvégzéséért. Tizennégy éves korától lehetett valaki bandatag. Ha Vattán nem akadt elég munka, akkor más településeken vállalt munkát a summás csapat. A vattaiak legtöbbször a Karcag környéki
tanyákra szegõdtek el. Vattán ugyanakkor leginkább mezõkövesdi és szentistváni summások dolgoztak. Arra is vannak adataink, hogy vattaiak német területen vállaltak munkát.

75. Bodgál, 1966. HOM. NA. 1725.
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A mezõgazdasági népesség megoszlása Vattán a XX. század közepén76
1941

1949

összes nép.

népesség csoport

fõ

keresõ nép.
%

fõ

összes nép.

%

fõ

keresõ nép.
%

fõ

%

1 kat. hold alatt

97

8,8

43

8,4

11

1,1

6

1,2

1–5 kat. hold

180

16,4

96

18,8

380

36,3

168

34,4

5–10 kat. hold

104

9,4

56

10,9

368

35,2

174

35,6

10–20 kat. hold

59

5,4

34

6,6

147

14,1

70

14,3

20–100 kat. hold

36

3,3

17

3,3

40

3,8

20

4,1

100 kat. hold fölött

10

0,9

7

1,4

-

-

-

-

együtt

486

44,2

253

49,4

946

90,5

438

89,6

-

-

-

-

-

-

-

-

egyéb õstermelõ

-

-

-

-

1

0,1

1

0,2

gazd-i cseléd

212

19,3

66

12,9

38

3,6

12

2,5

gazd-i munkás, napszámos

402

36,5

193

37,7

61

5,8

37

7,6

egyéb mg-i fõfoglalkozású együtt

(

614

55,8

259

50,6

100

9,5

50

10,3

összesen

1100

100

512

100

1046

100

488

100

gazd-i tisztviselõ

A II. világháború után Vatta továbbra is alapvetõen mezõgazdasági település
volt. (1949-ben a lakosság 74,6%-a élt a mezõgazdaságból.) 1945. március 18án jelent meg a „nagybirtokrendszer megszüntetésérõl és a földmûves nép földhöz juttatásáról” szóló rendelet. Hamarosan Vattán is megalakult a Földigénylõ-,
majd Földosztó Bizottság 12 taggal. Elnöke Brungel József volt, ismertebb tagjai:
Sándor József, Tasnádi József, Kocsis Béla, Kocsis József, Kocsis Lajos és Bóta
Sándor.77
A földosztás során elõbb a volt urasági cselédek, majd a sokgyermekesek
földigényét elégítették ki. Maximum 8-10 holdas területet kaptak. Ezt követõen
részesítették 5-6 holdban a többi vattai lakost, de volt, akinek csak 2-4 holdnyi
földterület jutott. A földosztás 1945 decemberének végén valósult meg. Minden
földhözjuttatott birtoklevelet kapott.78
Az 1949-es népszámlálási adatok alapján a lakosok közül 322-en rendelkeztek valamilyen nagyságú gazdasággal. Ez az össznépesség 24,1%-át tette ki. A
lakosok többsége tehát a földosztás ellenére sem jutott földhöz. A gazdaságok
közül 136 volt 1-5 kat. hold közötti (42,2%). Az 5-10 kat. holdnyi földdel rendelkezõk száma 102 volt (31,7%), a 10-20 kat. hold közöttieké 56 (17,4%). Tizenkilenc gazdaság földterülete nem érte el az 1 kat. holdat (5,8%), míg 25 kat.
hold feletti birtokkal 9-en rendelkeztek (2,8%).79
76.
77.
78.
79.

B.-A.-Z. m. története és legújabbkori adattára, 1970. 650.
Izsó, 1970. 25. HOM. HTD. 79. 749. 1.
uo.
Az 1949. évi népszámlálás. 9. köt., 1950. 410-411.
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Gazdanagyság-csoportok szerint 1949-ben a 4270 kat. holdnyi vattai földterület a következõképpen oszlott meg:
0-5 kat. holdas gazdaságok:
1116 kat. hold (26,2%)
5-10 kat. holdas gazdaságok:
1106 kat. hold (25,9%)
10-20 kat. holdas gazdaságok:
944 kat. hold (22,1%)
20-100 kat. holdas gazdaságok:
608 kat. hold (14,2%)
100 kat. hold feletti gazdaságok:
496 kat. hold (11,6%).80
Az önálló gazdák boldogulását, gazdasági gyarapodását nagyban gátolta a
politikai akarat.
A szocializmus alapjainak lerakása megkívánta a mezõgazdaság szövetkezetesítését. Még 1948 nyarán megkezdõdött e téren a fordulat. A korábbi agrárpolitikai törekvésekkel, amelyek a kisgazdaságok támogatását célozták, fokozatosan felhagyva, 1949 folyamán megindult a gyors ütemû szövetkezetesítés.
Kezdetben elsõsorban a földtelen vagy nagyon kevés földtulajdonú parasztok
alakítottak szövetkezetet. Egy 1948. december 18-ai kormányrendelet a termelõszövetkezeti csoportok három típusának megalakítását tette lehetõvé.
Az I. típusú vagy táblás termelõszövetkezeti csoportnál a szántást és a gépi
vetést a vetésforgó alapján közösen végezték a tagok. Az intézõbizottság állapította meg, hogy mely táblákat kell trágyázni és ahhoz az egyes tagoknak mennyi istállótrágyát kell rendelkezésre bocsátani. A mûtrágyát közösen szerezték
be. A további mûvelés ezután már egyénileg történt, az egyes táblákon belül
(sorshúzással) olyan nagyságú területeket jelöltek ki, amennyi a jóváhagyott vetésterv alapján az egyes tagokat földterületük arányában megillette. A betakarított terménnyel mindenki maga rendelkezett, de a közös költségekhez a tagoknak földterületük arányában hozzá kellett járulniuk.
A II. típusú vagy átlagelosztású termelõszövetkezeti csoport a gazdálkodás formáját tekintve sokban hasonlított az I. típusú csoport mûködéséhez. A lényeges
különbségek: a cséplés mindenképpen közös szérûn történt, továbbá a földterület
arányában viselték a közös költségeket és ennek megfelelõen osztozkodtak a
megtermelt terményeken is, de „oly módon, hogy minden tag az össztermelésbõl
átlag szerint” részesedett. Ellentétben az I. típussal, itt már közös kockázat alapján, a szövetkezeti össztermelés átlaga szerint osztották szét a jövedelmet.
A III. típusú csoportnál az elsõ két típussal szemben, ahol a kollektív gazdálkodás nem feltétlenül terjedt ki a tagok összes földterületére – másfél hold háztáji kivételével –, a közös termelést az összes saját vagy bérelt földön végezték.
A csoportba be kellett vinni az igavonó és a háztartási szükségletet meghaladó
haszonállatokat, továbbá az értékesebb mezõgazdasági eszközöket (szekeret, vetõgépet, ekét, boronát stb.) is. A félreértések elkerülése végett egy 1951. évi
földmûvelésügyi miniszteri rendelet pontosan meghatározta, hogy mi tekinthetõ a családi szükségletek kielégítésére szolgáló haszonállatnak. Ezek után a tsztag a háztájiban tarthatott egy tehenet, egy növendék marhát, öt juhot vagy
kecskét, egy vagy két sertést, korlátlan számú baromfit, méhet és házinyulat. A
bevitt vagyontárgyak értékének egy része az oszthatatlan szövetkezeti közös va80. B.-A.-Z. m. története és legújabbkori adattára, 1970. 650.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:49 PM

Page 164

164

IX. GAZDÁLKODÁS-,

GAZDASÁGTÖRTÉNET

gyonba került, míg a fennmaradó részt részletekben kifizették a tagoknak. Minden munkát közösen végeztek, amit munkaegységben mértek. A tiszta feleslegbõl a tagok túlnyomórészt végzett munkájuk arányában részesedtek, a bevitt föld
csak a földjáradék fizetésénél játszott szerepet. (A földjáradék vagy a rendeletekben meghatározott kishaszonbérrel – holdanként 1-1,5 mázsa búzával – vagy a
csoport közgyûlésének döntése szerint a tiszta jövedelem maximum 25%-ával
volt egyenértékû.)81 A szövetkezeti mozgalom elõdjének tekinthetõ Hangya Szövetkezet 1949-ig mûködött, majd Földmûves Szövetkezetté alakult. Az elõbbit
Dobos István, majd Csiki István vezette.

A Hangya Szövetkezet igazgatósági tagjai az 1940-es években
(Fotó: Szalay, 1975. 32.)

Vattán viszonylag késõn, csak 1952 õszén vetõdött fel a közös gazdálkodás
gondolata. 1952. október 15-én négy I. típusú tsz alakult a faluban.82
A Haladás Tsz 200 kat. hold szántóval jött létre a Kiscsincse-dûlõben és a
Rétföldben. Elnöke Bóta Sándor volt.
A Kossuth Tsz szintén 200 kat. holdat tudhatott magáénak a Samu-völgy
környékén. Elnöke Sirkó József volt.
Az Új Barázda Tsz 230 kat. holdnyi területen gazdálkodott a Pajta-dûlõben.
Elnöke Gál Lajos volt.

81. Honvári, 1997. 524-525.
82. Izsó, 1970. 29. HOM. HTD. 79. 749. 1.
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A Szemere Bertalan
Tsz 200 kat. hold szántóval jött létre. Elnöke
Dolinka József volt.
1956-ra ezek mind
megszûntek.
Az 1950-es években a megye egyik legnagyobb állami gazdasága alakult meg a faluban. Hivatalosan Vattai
volt a neve, de nem hivatalosan a központjáról
Csincsetanyai-nak
Vattaiak a cséplõgép elõtt az 1950-es években
83
nevezték.
Az állami
(Fotó: K. Tóth János tulajdona)
gazdaság a szomszédos
községekben lévõ területekkel együtt 6107 kat. holdat tett ki, amibõl 3749 kat.
hold volt a szántó.84
Az állami gazdaság szántóterületén 1956-ban a következõ növényeket termelték (kat. holdban): búza (1047), rozs (73), árpa (261), zab (164), kukorica
(546), cukorrépa (86), szálastakarmány (945), amibõl lucerna (429).
Az egyes növények termésátlaga a következõ volt (q/kat. hold): búza 7,4,
rozs 8,8, árpa 6,7, zab 5,9, kenyérgabona 9,3, takarmánygabona 7,5, kukorica 3, cukorrépa 48,6, takarmányrépa 25,4, lucerna-széna 10,8.

Kukoricatörés 1956 novemberében
(Fotó: Kocsis Béla tulajdona)
83. ÉM. 1957. nov. 2. 2. p.
84. B.-A.-Z. m. fontosabb stat. adatai 1956, 1957. Az állami gazdaságra vonatkozó adatokat innen vettük.

VATTA01.QXD

3/6/03 10:49 PM

Page 166

166

IX. GAZDÁLKODÁS-,

GAZDASÁGTÖRTÉNET

Az állami gazdaság 1957-es állatállománya 100 kat. holdra: 12 szarvasmarha, 8 sertés.
1958. szeptember 28-án Gulyás Lajos és Tasnádi József javaslatára megszervezték az úgynevezett „Kis termelõszövetkezetet”. Ez III. típsú volt és Szemere Bertalan nevét vette fel. Kezdetben 12 tagja volt. Elnöke Vass István lett,
helyettese vitéz Tasnádi József volt.85
A tsz taglétszámának növelését a „nagy politika” oldotta meg. Országos viszonylatban az 1950-es évek második felére a szövetkezetek jelentõs része megszûnt vagy összezsugorodott. A szövetkezetek termelése másodlagos jelentõségûvé csökkent. (Kb. a bruttó termelési érték 20%-át tették ki.) A magángazdaságok tulajdonosainak jövedelmei jelentõsen meghaladták a szövetkezetben maradt parasztokét, annak ellenére, hogy a szövetkezetekben dolgozók jövedelmét
az állam nagymértékben támogatta. Az agrárpolitika ekkor azt vallotta, hogy a
szövetkezetek kiterjesztése nem idõszerû, évtizedek alatt sikerülhet csak a mezõgazdaság kialakítása. Ebben hozott gyökeres változást egy KGST-határozat,
melynek hatására és a környezõ európai szocialista országok mintájára nálunk
is párthatározat született 1958 decemberében a szövetkezetesítésrõl. A határozat értelmében az átalakítást a mezõgazdasági termelés egyidejû növelésével kellett megoldani. A szövetkezetek szervezése során a nyomás, ráhatás minden lehetséges eszközét felhasználták, erõszakot azonban csak elszórtan alkalmaztak.
Elég volt az 1956 elõtti idõszakra emlékeztetni a többséget ahhoz, hogy meg-

A tsz szarvasmarha-istállója az 1970-es évek elején
(Fotó: Szalay, 1975. 24.)

törjön az ellenállás. Jelentõs fejlesztéseket helyeztek kilátásba, ha a parasztok
belépnek a szövetkezetbe. A korábbi tsz-szervezésekkel ellentétben most egyértelmûen a termelési tapasztalattal rendelkezõ kis- és középparaszti gazdaságokra helyezték a súlyt, ezeket késztették belépésre, s a tekintélyesebb parasztok
85. Izsó, 1970. 29. HOM. HTD. 79. 749. 1.
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nyomában a többiek már könnyebben találtak maguknak helyet a szövetkezetekben. Így volt ez Vattán is. 1961-re 2-3 család kivételével az önálló gazdák
mind beléptek a tsz-be. Ez, az egész falu határát magába foglaló termelõszövetkezet szintén Szemere Bertalan nevét viselte.
A tsz elnöke Kiss Béla lett, aki 1962-ig viselte ezt a tisztséget. Utódai 1974ig: Rencsisofszky Mihály (1962-1965), Burai András (1965-1966), Dolinka
Bertalan (1966. márc.–1967. okt.), Kálmán Tibor (1967. nov.–1974. okt.)86
A tsz 1971. december 30-án egyesült a bükkaranyosival, ahol korábban
nem mûködött tsz. Hosszú éveken át mûveletlen, közel kétezer holddal gyarapodott a földterület, a tagok száma pedig 250-nel nõtt. (1960-ban a Szemere
Bertalan Mg. Tsz taglétszáma 160 volt.)87
Vatta területének tulajdonjogcím szerinti felosztása 1965-ben
(4138 kat. hold)88

tsz. tagok háztáji gazdasága
3,3% (137 kat. hold)

1 kat. holdon felüli egyéni gazdaságok
3,2% (131 kat. hold)

kisegítõ gazdaságok
2,9% (119 kat. hold)

mg-i termelõszövetkezetek
39,6% (1639 kat. hold)

állami gazdaságok
és vállalatok
49% (2029 kat. hold)
községi kezelésû gazdaságok
2% (83 kat. hold)

Az 1970-es évek elején Kálmán Tibor tsz-elnöksége idején a tsz körül komoly gondok mutatkoztak. Pénzek tûntek el, a gazdasági épületek rozogák voltak, a gépek nem mûködtek stb. A felsõbb szerveknek kellett beavatkozni, hogy
a tsz-t a teljes csõdtõl megmentsék. A vezetõséget felfüggesztették, a tsz élére
átmenetileg kormánybiztost neveztek ki, majd 1975 februárjában a tsz-t minden
gondjával, bajával átvette a bükkábrányi termelõszövetkezet.89
A Szemere Bertalan Mg. Tsz nehézségeit mutatta, hogy 1960 õszén lovas
ekékkel és a gépállomástól kölcsönzött traktorokkal, illetve bérmunkával tudták
megmûvelni földjeiket.
86.
87.
88.
89.

uo. 30.
uo.
B.-A.-Z. m. története és legújabbkori adattára, 1970. 651.
Izsó, 1970. 31. HOM. HTD. 79. 749. 1.
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1961 õszén vásárolták az elsõ MTZ-traktort, de ezt állami kölcsönök nélkül
nem tudták volna megtenni, annyira szegény volt a termelõszövetkezet.90 Ezt bizonyítja, hogy 1961–62 hideg telén, mivel a tsz raktára az állattelepektõl
messze volt, a takarmányt szállító jármûvek hiányában a tagok napról napra ölben hordták azt az állatok elé. (Nagy erõfeszítések árán sikerült csak 200 hízó
helyett 470-et leadni az államnak.)91
A teljes gépesítést – megint csak állami kölcsönökbõl – 1962 májusában valósították meg. Kilenc darab vegyes típusú traktort, egy kombájnt, két darab kévekötõ-aratógépet szereztek be. A beruházás 3.200.000 Ft-ba került, amihez
négy évre kapott kölcsönt a tsz. Utóbb néhány felújított tehergépkocsit is vásároltak, amivel bérfuvarozást is vállaltak. 1972-ben a tsz, dolgozóinak szállítására egy kiselejtezett autóbuszt vásárolt.92
Korszerûbb gazdálkodásba a tsz csak a Bükkábrányi Mg. Tsz-szel való egyesülés után (1975 februárjában) fogott. Bõvült a géppark, a tagok munkalehetõsége, nõtt a szakértelem iránti
igény. A tsz összlétszámából
1975-ben 165 volt a vattai tagok száma, míg 73 a vattai alkalmazott dolgozóké.
A település területébõl ebben
az idõben 1011 hektár szántó a
Nagymihályi Állami Gazdaság
tulajdonába került. Vatta a gazdaság központjától 3 kilométerre
volt. 1975-ben 117 vattai dolgozott az állami gazdaságban.93
Az 1980-as években a gazdasági és politikai változások mind a
tsz-t, mind az állami gazdaságot
kedvezõtlenül érintették. A rendszerváltás után mindkettõt felszámolták. Ekkora már a teljesen átrétegzõdött vattai társadalomnak
27,8%-a dolgozott az iparban, a
mezõgazdaságban 30,8%-a, az
építõiparban 3,6%-a, a közlekedésben 9,2%-a, a kereskedelemben 8,7%-a, míg egyéb területen
Mezõgazdasági munka a tsz-ben az
19,9%-a.94
1950-es években
(Fotó: K. Tóth Lajos tulajdona)
90.
91.
92.
93.
94.

uo.
ÉM. 1962. júl. 7. 3. p.
Izsó, 1970. 31. HOM. HTD. 79. 749. 1.
uo. 32.
Az 1990. évi népszámlálás B.-A.-Z. m. adatai, 1991.
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