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Köszönetet mondunk Dévaványa Önkormányzat polgármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, 

Balogh Csillának a kutatómunka támogatásáért. 
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„Az Ember minden vonását 

más-más kor rajzolja meg. 

Kincsként kell őriznünk 

minden múltat, 

minden mindegyik arcát. 

A jövő értékei a múltból erednek. 

Vissza kell fordulnunk újra és újra 

mindenért, ami útközben elveszett.” 

 

       /Meszlényi Attila/ 
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 „Ima-kereszt, nyitott fölfelé, nyúl, érinteni s érteni akar. Ima-kereszt, nincs jobb vagy bal, 

 mindenfelé tárt, nyitott a karja, a szíve, jöhetnek feléje és indul mindenki felé. 

 Metszésponton a lélek. 

 Az Én. 

 Magasságba, mélységbe néz. 

 És hullámzás, izzó szeretet, zöldje a reménynek. A lélek „szárazsága”, „a lélek éjszakája”, 

 elkeseredés fekete vonalvonaglása is jelen van, igen, mert ima! 

 Néma elmélkedés és éneklő himnusz.” 

/Mácz István teológus, író/ 

 

 

 A XVI. században megjelent a reformáció, elterjedtek a tanai, nyomában kibontakozott az 

ellenreformáció a katolikusok részéről. „Ez utóbbi sikerének jeleként új templomokat építettek. 

Emellett vidéken megjelentek a reformáció ágazatai által elhódított területek visszahódítására 

irányuló jelek:  

 - szobrok, keresztutak, keresztek stb.” 

A keresztek mellett imádkoztak és áhitatot tartottak a hívők a szabad ég alatt. Ez a szokás 

érvényben volt Közép- és Nyugat-Európában mindenütt.  

 

„Szabadtéri keresztek elhelyezése Európa-szerte szokásos volt a temető előterében, valamint 

kápolnák, templomok mellett (és/vagy külön keresztút befejezéseként). A legtöbb esetben a kápolna 

mellett volt a temető, így e két funkciójú kereszt ugyanaz.” 

 

„Útmenti kereszteknek nevezzük mindazokat a szabadtéri kereszteket, vallásos jelképeket, amelyek 

nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyén – templom, temető, kálvária – állnak.” 

„A keresztek csoportján belül megkülönböztetünk feszületeket, amelyeken mindig ott függ Krisztus 

teste.” 

 

Falusi mesterek, ügyes kezű parasztok, kőfaragást is tanult emberek fából, időt álló anyagból 

készítették az apró formák és részletek alapos megmunkálása nélkül. 

A kereszteket a hívők állították, ezek minden költségét is ők állták. A kutatások szerint az út menti 

keresztek a középkori mintákat követték ( templomok, monostorok). A család földjén állították fel 

oltalmazó és felajánló céllal. A kereszt tiszteletére, szeretetére nevelték a híveket azzal, hogy 

búcsúval is ellátták, az esti harangszó áhítatra szólította az embereket. Magyarországon a középkor 

óta beszélünk szabadtéri keresztekről. 

A XVIII. században az anyagiakkal rendelkező parasztok is tudtak keresztet állítani. (Az Alföldön a 

tanyasi iskolák kiépülésével terjedt el ez a szokás, majd a XX. században a két világháború hatására 

állítottak fel sok feszületet.) 

 

„Az elmúlt századokban állított keresztek – bármely indíttatásból is születtek: hitélet, társadalmi 

státuszszimbólum – beletartoznak a tájképbe és történetük megőrzése, állaguk megóvása az utókor 

feladata.” 

A keresztek többsége útkereszteződés mellett vagy egy birtok végében áll. Előfordulnak máshol is. 

Keresztek: - templom vagy temető területén állnak – ezek védett területen vannak 

       - utak mellett vagy útkereszteződésben álló keresztek – némelyik ma már magányos, de 

         valamikor sokat használt út haladt el mellettük - , ezeket a kereszteket, feszületeket     

         gyakran 80-120 cm-es kerítéssel vették körül, és 2x2 m-es területet fogott közre    

         védelem és figyelmeztetés céljából, virágok vagy magas fák vették körül  

       - egy család birtokán álltak – esetleg ma is ott állnak (XX. századi szokás) 

       - régi tanyasi iskolák mellett álltak. 

 (Ha a kereszt útban volt, vagy újat kellett állítani a régi tönkrement helyett, előfordult, hogy 

 új helyen állították fel.) 
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A keresztállítás oka: fogadalom, hála, régi szerencsétlenségek emlékeként. 

Kik állították: magánszemélyek, család, több személy vagy család, egy egész faluközösség. 

A keresztek elnevezése: az állító(k)ról, a területről, ahol álltak, az útról, amely mellett állnak, az 

iskoláról, amely előtt állnak. 

A kereszt és a kis kert körülötte az egyház tulajdona volt a népi szokásjog szerint, bár 

telekkönyvileg vagy más írásbeli megjegyzésben nem írták át. 

A kereszt gondozása: a keresztet állító család vagy közösség, főleg az eladó lányok minden nyári 

szombaton jeles ünnepeken gondoskodtak arról, hogy virágcsokrot tegyenek a kereszthez, 

feszülethez. Az alapító család kihalása vagy elköltözése után a környéken lakók viselték gondját. 

A feszületet felszentelték akkor, ha az állíttató alapítványt tett, amiből a létesítményt fenn tudták 

tartani. A felszentelés ünnepélyes, a helyszínen szentmise bemutatásával, prédikációval.  

 

 A keresztek helyei fontos pontok voltak a térképen. Segítették a tanyavilágban, a 

szántóföldeken a tájékozódást. Gyakran ezekről kapták a nevüket az egyes tanyadűlők. A keresztek 

tisztelete a magyar nép körében általános volt. 

Az arra járó férfiak megemelték a kalapjukat, a nők keresztet vetettek. Gyakran imádkoztak előtte 

egyénileg vagy több asszony, esetleg egy egész rózsafüzér-társulat kereste fel a falu keresztjeit: 

virágot, koszorút vittek, vagy esőért könyörögtek. A búcsújárás vonalába eső keresztnél a búcsúsok 

megálltak imádkozni, énekelni. (Felkeresték a keresztet „mindszentkor - egyénileg -”, 

„áldozócsütörtök hetében hétfőn, kedden, szerdán”, néhol a búzaszentelést is a keresztek közelében 

végezték.) 

A tanyasi emberek jó időben a keresztnél, rossz időben a tanyasi iskola épületében tartottak 

vasárnapi szentmisét, mivel ők ritkán jutottak el a falusi templomig. 

„A régi időkben a vándorok megálltak az út mentén lévő kereszt előtt, hogy imádkozni és 

gondolkodni tudjanak.” A „Vándorok vigyázói, útszéli keresztek”.  

 

 A kereszt: jel. A természetben és a mindennapi életben is felfedezhetjük. Pl.: az ölelésre tárt 

karok keresztet formálnak... A szenvedő emberre azt mondjuk: hordja a keresztjét. Mindenkinek 

megvan a maga keresztje – így szól a közmondás. 

 „A kereszt vonz -... 

  A kereszt összegyűjt - ...” - Müller Péter szerint. 

 

 „ A magyar liturgiában szép példát találunk a kereszt értékére az esküvői szertartásban. A 

fiatal pár a feszületre tesz esküt, majd ezt megkapják, hazaviszik, otthonukban napról napra 

emlékezteti őket házastársi hűségükre és Isten szeretetére.” 

Dr. Krassay László felteszi a kérdést: „...mit is jelent valójában az ember számára a kereszt? Egy 

régi kivégzési módra emlékeztet? Szakrális tárgy? Vagy egymásra merőlegesen összeácsolt 

fagerendákból készített emlékmű? Összeerősített kövek csupán? Vagy emberformálta jelkép, amely 

az égi és földi világot köti össze?” 

Weöres Sándor így válaszol erre Kereszt-árnykép című versében: 

 „A keresztnek felső  

 ága égre mutat, 

 nagy örömhírt tudat: 

 „itt van a te utad” 

 a kereszt két karja a légbe szétszalad, 

 rajta sovány kezek tört vért virágzanak: 

 „vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, 

 kétfelé visz ösvény s te szabad vagy szabad” 

 a keresztnek alsó  

 ága földre mutat: 

 „vesződj: itt áss kutat, 

 lásd benne arcodat.” 
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„Nekünk a kereszt üzenetére kell figyelnünk, amely a szépség, a hit és a szeretet legyűrhetetlen 

erejét sugározza felénk” - írja Dr. Krassay László. 

„A kereszt bemutatja Isten szeretetének teljességét.” 

A legtöbb kereszten a következő felirat olvasható: INRI. A János evangélium tanúsága szerint 

Pilátus feliratot szegeztetett Krisztus keresztjére, ennek rövidítése az INRI – Iesus Nazarenus Rex 

Iudeorum – a názáreti Jézus a zsidók királya.  

 

A dévaványai keresztek csoportosítása a következő: 

1. templomi kereszt, 

2. templomkerti kereszt, 

3. temetői keresztek és feszületek, 

4. útszéli vagy útmenti  keresztek. 
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„Van egy város, - a föld alatt, - 

egy város, amely névtelen, 

mely naptalan és évtelen. 

Szárnyalhatnak a századok, 

Lázadhatnak a lázadók, 

a város örök, s hallgatag! 

 

Van egy város, – a föld alatt, - 

Hol nincsen bíró, kapitány, 

Hol nincsen író, dal, cigány, 

Hol nincsen síró, nevető:- 

ez a város a temető, 

örök város és hallgatag...” 

 

/Agyagfalvi Hegyi István: Az örök város / 
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 Községünk első temetője 

 

 Hajdú József: „Régi szokás szerint ugyanis a temetkezés a templom körül, az úgynevezett 

cinteremben (templomkert, ill. a templom körül kialakított temető) folyt. Így községünk első 

temetkezőhelye az a halom volt, amelyen ma a református templom áll. Később ez a temető kiterjedt 

a halomtól nyugatra és északra eső lapályosabb területekre egyaránt.” 

  

 „A második temető nyitására 1774-ben – Szügyi Dániel szerint 1778-ban – került sor a 

község akkori Ny-i szélén a mai Árpád, Kossuth, Hunyadi és Asztalos utcák által határolt területen. 

Ez mintegy 54 esztendőn át szolgálta a települést, akkor azonban annyira betelt, hogy sürgőssé vált 

újabb temető hely kijelölése. Erre a 1831-ben tomboló kolerajárvány elmúlásával került sor.” 

„...már annyira megtelvén, mind a' mi - reformátusok -, mind a' Rno Catholica – rómaik katolikus – 

felekezet részéről, hogy már több régibb Síroknak, és azokban volt Csontoknak felbontásával, 's 

felhányásával lehetett Sírokat ásni,...temetődött be 3828 Halott” - mondta a Tiszteletes úr a 

prédikációjában az új temetőhely (Temető kert) felszentelése alkalmával.  

 

 Az 1793-ban újjáalakult katolikus egyházban – melynek első plébánosa Bábás Ferenc volt – 

1831. május 10-én tartott, végzett Kánonszerű látogatás – Visitatio Canonica – alkalmával 

megállapítást nyert: „A temető a város nyugati végén van, már megtelt holtestekkel. Kihasíttatott  

1792. évben 1819-ben pedig megáldatott, körülvétetett és javíttatni szokott a katolikus egyházközség 

által. (Ezen írás szerint a második temető katolikus részét 1792-ben hasították ki.) ...Ebbe a 

temetőbe temetkeznek a görög szertartás szerint élő nem egyesültek, azért, mivel Gabovits 

Zsigmondot még a plebános idehozatala előtt temették ide, s ennek a költségéből körülárkoltál és 

megóvták a temetőt. A keresztelés nélkül elhalt kisdedeknek a temetőben a keleti árok mellett 

elkülönített helyet tartanak fenn.” (Ide temették: az új eklézsia második plébánosát, Vincze Jánost † 

1808. szeptember 18.; Pelle Mártont † 1823. március 15.; Hangonyi Imrét †1826. január 8.) 

 

 „Az 1810-ben emelt templom  - amelynek alapzatát letették 1810. évben, nem szentelték fel 

csak megáldották – körül nincs temető, sem a templomban kripta.” „ Kápolna, ahová a holtak 

hamvait a temetés napjáig vigyék, őrizzék, a telek hiánya miatt nincs.” 

A templomban a tabernákulum felett fekete kereszt, a keresztrefeszítés díszes képével 

(adományozója: gróf Zerdahelyi /Szerdahelyi/ Pálné báró Hunyadi /Hunyady/ Anna). A szentély 

fölött keletnek vaskereszt. A szentélyben függ a nagypénteki kereszt, amely a falon van. A 

templomban kereszt őrzi a missziók emlékét, amely most is ott található, a későbbi időkből: 1901., 

1929., 1937. 

 

„Az egyház a város keleti részén fekszik eléggé emelkedett, de bugyogó forrás és tűzveszélyes 

helyen, a szomszédságban levő száraz malom miatt, kocsma és mészárszék miatt. Sem fal, sem árok 

nem védi.” 

 

Négy puszta tartozik ide: Kéthalom, Kis Berek, Köleshalom, Gabonás (leányegyházak gyanánt), 

amelyeken se kápolna, se temető vagy kereszt nincs. Ezek jó órányi távolságra vannak az 

anyaegyháztól.  

A Visitatio Canonica tartalmazza a látogatások alkalmával tapasztaltakból a következő szabályzókat 

52 pontba foglalva. Ezek általános, minden egyházközségre vonatkozó, illetve csak a ványai 

eklézsiára szabott határozatok a 33. ponttól. 

 

A 35. pont: „Mivel a temető már túlságosan megtelt, figyelembe véve pedig azt a határozatot, hogy 

azokat a sírokat, amik 30 év óta teltek meg, nem szabad megnyitni, az egyházi hatóságoknak 

meghagyjuk, hogy a földesurakhoz halaszthatatlanul adjanak be gondosan megfogalmazott 

kérvényt, az új korszerű temető kijelölése végett, amit azután a hívek árokkal vesznek körül a 

védelem céljából.” 
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Ugyanott a 32. pont: „Az egészségügyi tanács tiltja, hogy az új halottnak a már eltemetettel közös 

sírt nyissanak, ezért szigorúan elrendeljük, hogy semmilyen könyörgésre és ugyanannak a 

családnak kívánságára sírt 30 év előtt az egyházi felügyelőség ne engedje nyitni. Ha valaki 

ugyanoda akar temetkezni, mindenkit a törvényesen kiásott és elkülönített sírba temessenek.” 

 

„A holttesteket nem temetik el 48 óra előtt, hacsak a halálnak biztos ismertetője nincs, kivéve a 

ragályos betegségben elhaltakat. A csecsemőket, ha az élet jele nélkül távoznak az anya méhéből,  

és előírt orvosi rendszabályokkal nem tudják életre kelteni, 28 óra után eltemetik....a 

gyászszertartásokon elől viszik a keresztet és a zászlót, éneklik a „Könyörülj uram” stb. a felnőttek 

temetésén, a kisgyermekén Laudate pueri stb. - a sírokat megfelelő mélységűre ássák, nem szabad 

felnyitni -, a temetőket, mint a kegyelet helyeit...vétessék ki a profán használat alól...” 

 

Visszatérve a második temető lezárására, illetve egy új temető megnyitásának körülményeire, az 

1831-es kolera miatt fenntartott karantén – Cordonalis Line -, amely akadályozta az elhatározás 

végrehajtását, csak a karantén megszűnése után – 1831. augusztus 16. - kerülhetett sor.  

 

„...az Nap a Temető Helly kijeleltetett a' Helységtől a Szélső Háztól mintegy 24. Lántznyira – egy 

lánc 18,96 m – a' Reformátusok részén lévő Túr ér Mentében, a' Rno Catholikusok részére való 

pedig a' mellett Észak felől... 1832k Esztendő Márzius 12kéig , majd „árokkal környül vétett”, az árok 

mellett akácfákkal beültettek. Eltemették az első halottat, Nagy Istvánt, Ványa legmagasabb 

emberét, élt 57 évet. 

 

Az ekkor megnyitott temető helyét a ványai földesurak – köztük Méltóságos Báró Némai Baldátsy 

/Baldacci/ Antal Úr – bocsátották a lakosság részére. A hely kijelölésekor jelen volt Baldátsy Antal 

ispánja, Nagy Kürüi Ispány Góger Antal Úr. 

 

 Az 1831. május 10-én tartott Visitatio jegyzőkönyve szerint „Krisztus képmásával díszített 

kereszt három van a helységben: mégpedig az első a temetőben, a keresztre feszített bádogból való 

képével, amit a dévaványai római katolikus egyház emelt az 1799. évben”, ennek megőrzéséről és 

javításáról a katolikus egyház kötelezvényt adott. „A második kereszt a város északi részén van a 

közútnál, a keresztre feszített képével, amit 1814. évben Bakos Albert dévaványai zsellér állított 

fogadalomból.” Húsz forint alapítvánnyal kötelezte magát a kereszt gondozására. A harmadik a 

templom ajtóban, vörös márványból, „...ezaz 1827. évben a szelek által ledöntvén, gróf Zerdahelyi 

Pálné úrnő által kőkereszt állíttatott, melynek alsó részéhez a nemes B. Hunyady és gróf Zerdahelyi 

rokonság pajzsot csatolt, amely semmi ajándékkal és kötelezettséggel nem jár a jövőbeli 

megóvására, de mégis fénylik az a remény, hogy a kegyes alapítók örökösei a megóvásról és a 

javításról gondoskodni fognak.” 

 

Íme az 1799-ben állított keresztre vonatkozó kötelezvény: 

 „Alább írottak (sic! - így a betűszerinti hűségre figyelmeztet) adjuk tudtára akinek illik, 

hogy a Felsőség kegyes rendelésébül a' Temetőnkben fel állítandó Kereszt Fának tehetségünk 

szerint gondját viseljük, és azon esetre, ha a régiség miatt le düllene, mást fogunk helyre állítani. 

Mellynek nagyobb bizonságára adjuk ezen saját kezünk kereszt vonásával meg erősített írásunkat.  

- Költ Dványán Szent György havának 14-ik napján, 1799 Esztendőben. Lovász György keze + 

vonása – Szöllösy Mátyás, Borbély Benedek, Sípos János – Umhajzer János – Tóth József – Szalay 

József – Kajó Mihály – Libus János – Fejér János, és a többi Pápista Lakosok.  

Előttem Bábás Ferenc dévaványai (római katolikus) paróchus.  

A dévaványai hívek jelen kötelezvényét, a temetőben a Megváltó illően megfestett Képével ellátott 

Keresztre nézve vállaltak, elismerem, méltányolom és megerősítem. 

Tisza-Beő 1799. április 15. Majzik János VEsperes” 
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Bakos Albert kötelezvénye halála esetére az általa emelt kereszt megóvásáról: 

 „ Alább megírtt adom tudtára mindeneknek akiknek illik, hogy én Istenhez való buzgóságbul 

bizonyos veszedelembe tett fogadalombul az Istennek nagyobb dicsőségére, és Krisztus Jesusnak, 

mint szerelmes üdvözítőnk keserves kín-szenvedéseinek, és halálának emlékezetére tsekély mulandó 

Javaimbul a' a városnak Éjszakai részén kívül emeltem egy Keresztet Üdvözítőnket jelentő  bádogul 

való képével, ezen keresztet valameddig az Úr Isten Életemnek kedvez, mind addig fen tartom és 

conserválom, ha pedig az Úr Isten életemnek végső óráját elhozza, azonnal olly rendelést teszek 

előre, hogy annak további való conserválására és fen tartására tsekély javaimbul Húsz, az az: No 

20. Rftok váltó czédulába ki fizetődjenek, és ezen summának azonnal való ki fizetésére feleségemet, 

és successoraimat (successor = utód) minden kifogás nélkül kötelezem. 

Déva Ványán Május 21-kén 1814. Esztendőben. 

Bakos Albert keze + vonása, és felesége Szabó Katalin keze + vonása. 

Én előttem, s általam Szabó István Nótárius 

Mi előttünk: Lovász György 

          Fejér József 

          Tóth János” 

 

A harmadik keresztet – a templom ajtóban állót, amelyet a szél ledöntött – gróf Zerdahelyi Pálné 

báró Hunyady Anna állíttatta helyre, ma is ott áll a templomkertben, rajta a pajzs, a Zerdahelyiek 

címerével kiegészített Hunyady-címer. Valóban, a kegyes alapítók később is gondoskodtak a 

keresztről. 

 

1890-ben már esedékessé vált a templomkerti Hunyady-féle kereszt felújítása. Mivel a kereszt 

adományozója (adományozói?) a keresztet „...semmi ajándékkal vagy kötelezettséggel” nem 

láttá(k) „ a jövőbeli megóvására”, így az akkori lelkész, Virágh Nep. János levélben fordult a 

Hunyady családhoz anyagi támogatásukat kérvén. 

 

A plébános levele: 

 „Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr! 

 Krisztusban legkegyesebb Atyám! 

 

 A dévaványai templom előtt régebbi időkből egy márványkereszt áll minden fenntartási alap 

nélkül, miután azt egykor gróf Hunyady Anna állíttatta, megkeresésemre gróf Hunyady Imre Ő 

méltósága kegyes volt illtő kereszt fentartási alapjául 50 forintot azaz ötven forintot hozzám 

küldeni, mely összegről a szabályszerű jelentést ezennel van szerencsém  /: alatt két példányban 

legalázatosabb tisztelettel beszármaztatni, jelentvén: hogy az összeget egyidejűleg postautalványon 

küldöm az egyházmegyei hivatalnak, hogy az gróf Hunyadi család alapítvány czímén az alapítványi 

hivatalnál a beküldő kívánsága szerént tőkésíttessék. 

 

  Főpásztori áldásáért esdve és fölszentelt kezeit csókolva vagyok 

  Nagyméltóságodnak 

   Dévaványán 1890. január 2. 

     Krisztusban legengedelmesebb fia 

      Virágh Nep. János 

     a dévaványai plebánia lelkésze” 

 

 

Az alapítványról „Szabályszerű Jelentés” - előre nyomtatott – készült, amely igazolja, hogy az 

alapítványt tevő gróf Hunyady család dévaványai közbirtokos – de nem dévaványai lakos - „az 

ötven forint készpénzt 1890. január 2-ik napján a dévaványai templom előtt álló márványkereszt 

fentartási alapjáúl” az egri egyházmegyei pénztárban – a 7% levonásával van elhelyezve. „Ez az 

alapítvány évenként 3 forintot jövedelmez.” 
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Az alapítványról alapítványi oklevél vagy végrendelet nincs. Ezt az összeget az ajtatos alapítványba 

befizette a plébános, január 5-én ezt visszaigazolták meghagyva: „az időszerinti dévaványai 

lelkésznek, hogy ezen alappal ellátott keresztnek mindenkor gondját viseljék”. 

 

A kereszt javítása 1895-ben valósult meg. Moldoványi Gyula plébános levele a főtisztelendő érsek 

úrhoz költségvetést is tartalmaz, amiben részletezi a szükséges munkálatokat, a plébános 1895. 

április 26-án megkapja az engedélyt a kereszt helyreállításához. 

A plébános jelentést tesz a munkálatok befejezéséről. Íme a levél: 

 

  „Főtisztelendő Egyházügyi Hivatal! 

  

 A dévaványai templom előtt álló gróf Hunyady-féle márványkereszt helyreállítása múlt hó 

26-án 2094 sz. alatt kelt átirattal engedélyeztetvén a főtisztelendő hatóság által Staricskay Soma 

vállalkozó a tisztelettel /: alatt ide csatolt felülvizsgálati bizonylat szerint a kereszt helyreállítását 

kifogástalanul végezte(*)...vállalta, hogy az egy év lefolyása alatt netalán /: mutatkozó hibákat a 

legelső felszólításra kezdi kijavítani...kéri a főtisztelendő egyházügyi hivatalt, hogy a vállalkozó 

munkadíjába a Hunyady-féle keresztalap tőke kamata 11-forintot elküldeni szíveskedjék... 

 

Dévaványa, 1895. május 16.      Moldoványi Gyula 

         dévaványai plebános” 

 

(*) Katona Imre egyházgondnok elismervénye bizonyítja, hogy  Staricskay  Soma a restaurálást 

kifogástalanul elvégezte. 

 

 Ez a gyönyörű kereszt ma is áll a templomkertben, bizony alapos felújításra vár. A márvány 

több helyen megrepedt, a pléh Krisztus-test megrozsdásodott. 2010-ben a katolikus templom 200 

éves évfordulójára a hívek és a városvezetés anyagi támogatásával felújították a márvány 

kőkereszten Krisztus testét. A 200 éves jubileumi Anna-napi búcsún Szeged-Csanád  püspöke, Dr. 

Kiss-Rigó László felszentelte Horváth Sándor plébános kérésére. 
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Túrérparti – Túrérháti – Túréri temető  

 

 

 Túrérparti – Túrérháti (1860-tól) – Túréri temető – én már csak így hallottam emlegetni, a 

köznyelv ezt az elnevezést használta, használja. 

Az „1832. márc. 25-én megnyitott temető református része a' Túr ér Mentében, a' Rno 

Catholicusok részére való pedig a' mellett Észak felől” - a mai strandfürdő és a rizshántoló üzem 

között található. A katolikus temetőt 1960-ban zárták le, az egyház a területet eladta az 

önkormányzatnak. Ebben a régi temetőben még vannak sírok, olvasható fejfák. Ide temették: 

Fleschar Józsefet  †1867. aug. 23., Virágh Nep. Jánost  †1891. szept. 11., Fröhnert Lajos †1926., 

Tóth Zoltán Viktort  †1941. jan. 4.(a kereszt tövébe temették el), akinek hamvait 1941. júniusában 

exumálták és hazaszállították Miskolcra.  

A református részt 1919-ben, más adat szerint 1911-ben, zárták le. Már rég felszántották, helyén 

kertek létesültek. 

 

Kereszt a Túrérháti temetőben 

 

 Mikor állították az első keresztet, arról nem találtunk dokumentumot, még a most következő 

– Relatív – alapítványi okmányban sincs rá utalás. Ez az okirat 1861. november 18-án született. 

 

„Relatív 

 

 Alábbi írottak egy részről Molnár Anna Sipos Mihály özvegye beösmervény miként Ist. bold. 

férjem Városnak nyugati részén az úgy nevezett Túrérparti temetőben lévő keresztnek nem csak 

fentartására mellyet teljesített is – hanem halála esetén ennek örökös alapítvánnyali ellátására is 

kötelezte magát, melly kötelezetség most már rám háramlott, s' én csekély vagyonomhoz képest kész 

vagyok ezen most említett kereszt fentartására örök alapítványul 30 Ft az az harmincz forintokat 0. 

év ezennel letenni. 

Miután azonban a most említett 30 forintnyi alapítványi tőke a Tisztelendő Plebános Úr által 

elégtelennek találtatott azért más részről szinte alább írt Id. Paróczai István megváltásunk ezen 

szent jelének tisztességes fentartása tekintetéből a most említett 30 forintnyi tőke szaporítására 

sajátomból 20 forinttal 0. év járulok, s így kettőnk alapítványa összesen50 forintot, az az ötven 

forintot leend v. ért, melly összeget az egri ajtatos alapítványi pénztárba bevétel s Kamatozás végett 

ezennel kézbesítjük. 

Kelt Dévaványán November 18-án 1861. 

 

Előttünk:            Molnár Anna 

   Hímer István mk          Sipos Mihály özvegye 

 Esküdt      keze x vonása 

  Papp István          Id. Paróczai Mihály 

 Esküdt      keze x vonása 

 Dancs István 

 főjegyző” 

 

Ez az összeg „az egri egyház megyei alapítványok hivatalának átadatott” „biztos kezelés s' leendő 

tőkésítés végett”, igazolt vissza  Andrássy Ferencz alapítványi pénztárnok 1861. dec. 9-én.  

1879-ben egy táblázatos kimutatáshoz (templom, szobrok stb. igényelt munkák) csatolt levélből 

értesülünk arról, hogy „...úgynevezett túrérháti temetőnek nagy keresztje a tőben elkorhadva van. 

Egyenes állásban szemet nem sértő mellékcölöpök által tartatik. Lelkész s a hívek egy díszesb s 

állandóbb kőkereszt felállítását óhajtják, s míg erre az igényelt összeg be nem gyülend, a jelenlegi 

fakereszt fogna szolgálni.”  

Halasy Lőrincz plebános leveléből értesülünk  a dévaványai katolikus egyház pénzügyi helyzetéről, 
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ami azt bizonyítja, hogy ekkor még nincs meg a szükséges összeg, de az 1878-i számadása szerint a 

keresztek pénztárában 219 ft 71 kr készpénz maradvány van. 

„Ezen összeg a keresztek tőkéinek kamataiból, a földbirtokok haszonbéreiből, a megtakarított 

összegek gyümölcsözéséből s a hívek adományaiból gyűlt össze, s immár, nem nagy pótlékkal, 

elegendőnek mutatkozik a végtől óhajtott temetői díszesb kőkeresztre, illetőleg vételi és felállítási 

költségeinek fedezésére. 

 Mely tiszteletteljes jelentésem után esedezem, ha a temetői régi fakereszt helyére új 

kőkereszt felállítását engedélyezni s alulírt lelkészt a kőfaragónak egyezkedésre meghatalmazni 

méltóztatnék.  

         Alázatos szolgája 

Dévaványa,1879-é február hó 13-án.    Halasy Lőrincz 

         dévaványai lelkész” 

 

„Budapesten egy díszesb kőkereszt kőből kiállított kőkereszt ára 200 ft, bepakolásra 20 ft, szállítási, 

felállítási költség 80 ftra irányítatik.” 

 

 

A keresztállítás 

 

 1887. május 22-én Kerekes András (Arvédius) lelkész levelében írja: a „Túrérháti 

temetőben lévő Molnár-Sipos-Paróczai – féle kereszt: jelenlegi fakereszt dísztelen állapotban meg 

nem hagyható” - mulaszthatatlan javítását kéri. Egy év múlva realizálódik az új kereszt felállítása. 

Virágh Nep. János 1888. május 24-én megrendelte, Gerenday és Fia Síremlékmű Gyára Budapesten 

elkészítette sóskúti kőből rajz és méretek szerint „franco”, a gyomai állomásig elszállította 180 Ft-

ért. 

1888. augusztus 29-én a lelkész levélben értesíti a Főtisztelendő Érsek Urat, hogy a keresztet a 

Túrérháti temetőben felállították, küldi a szakértői véleményt és kéri az előirányzott 180 Ft összeget 

kiutalványoztatni. Az összeget 1888. szeptember 17-én kifizette az érseki pénztár. 

A szakértői vélemény Szívós Zsigmond építőmestertől származik: 

 

„Nyilatkozat 

 

 Arról, hogy a dévaványai római katolikus sírkertben a legközelebb felállított temető 

kőkeresztet megvizsgálván tapasztaltam, hogy az sóskúti kőből van készítve, a rajta lévő feszület 

érczöntvény festék és arannyal díszítve és a felirathoz egy karrai márványlap beillesztve, az egész 

12 láb magas, kellő arányokba kiállítva, s az árhoz mérten teljesen jutányos árban elkészítve, a 

felállítás pedig szintén egészen helyesen van keresztülvíve és az egésznek a lapja gyanánt 4 sor 

tégla cement – mésszel berakva. 

 

Dévaványán 1888. augusztus hó 29-én 

        Szívós Zsigmond 

        építőmester sk.” 

 

Nem bizonyítja semmilyen irat, hogy a keresztet megáldották vagy felszentelték volna. Ez a kereszt 

még most is ott áll az eredeti helyén, az idő és az emberek által megviselve, megtépázva. Hiányzik 

róla a feszület, a felirattal ellátott márványlap. Mellette még vannak jól kivehető sírok. Várja a 

kereszt, hogy felújítsuk. 
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Akasztóhalmi – Kéthalmi – Vágási temető  

 

 Akasztóhalmi (1783.) - Kéthalmi (1842.) – Vágási (1785.) temető – a köztudatban ez az 

elnevezés járta, még most is használjuk ezt a megnevezést. Vágásszél a település déli részén 

található. (Kéthalmi temető és kereszt elnevezés valószínűsége, hogy a Vágás és a kéthalmi határ 

összeér.) 

 1830-ban a község DK-i részén vagy D-i részén (?) újabb temetőket nyitottak meg, 

amelyeket a község adományozott a katolikus és református egyháznak. Ezeket a temetőket 1950-

ben (?) lezárták, mindkét temető az egyházak a kezében van. A Vágási temető református részében 

ma is találhatók még sírok, melyeken jól olvashatók az elhaltak adatai, halálozásuk éve.  

(Pl.: Lénárt-kripta,1882., 1930., 1944., 1950., 1951., 1956.) A temető katolikus részében is 

fellelhető még néhány, még mindig gondozott sír, sírkövek jól olvasható adatokkal. A bevezető 

úttal szemben egy gyönyörűséges kereszt – feszület -, amelyet 1894-ben állítottak, hirdeti Isten 

dicsőségét, ez a Fábián-féle kereszt. 

 

Fábián-féle kereszt  

 

 Az 1861. február 21-én született alapítványi okirat, dokumentum, mely Fleschar József 

plebános /1849. okt.-1867. aug./  idején keletkezett, képet ad a Fábián-keresztről. 

 

„Relatív 

 

 Istenben boldogult édes atyánk Fábián Mihály 1855. júni. 27-én készített, s ugyan ezen év 

július 24-én kijavított végrendeletében az úgy nevezett Akasztóhalmi temetőben levő kereszt 

fentartására alapítványul 100 pft azaz egy száz pengő forintot hagyományozott ugyan, mellyet mi 

mint örökösei áldott emléke iránti tiszteletből is lefizetni bár magunk megerőltetésével 

kötelességünknek tartottuk, azonban miután tisztelendő plebános urunk aki terhelő körülményeinket 

igen jól ösmeri Kegyelmes Érsekünk Ő Exellentiájánál kieszközölte hogy a boldogult jó atyánk szent 

szándékának is elég tétetett mi rajtunk is könnyebbítve lett. 100 pforint helyett csak 63 ftpp vagy is 

oszt. ért: 63 forintot s ennek 5 évi kamatját ide számítva a nevezett szent célra összesen 82 f. o. é. 

azaz nyolcvankét forintot osztrák értékben adtunk által. Ezen felvilágosító körülményről, minden 

félreértés elhárítása tekintetéből saját s' érdekben testvéreim nevében ezennel nevem aláírásával 

bizonyságot teszek.. Kelt Dévaványa Febr. 21-én 1861. 

        Fábián Mihály mk. 

Előttünk 

Szőllősi József mk. 

 m. bíró 

Hímer István mk. Esküdt 

Dékány László mk. Esküdt” 

 

„Nyugtatvány” 

 

 Andrássy Ferenc alapítványi pénztáros 1861. március 4-én írt nyugtatványa rögzíti, hogy 

„biztos kezelés végett az alapítványi hivatalnak átadatott 145 o/é fról, amely összeg tartalmaz 63 

o/é fut a dévaványai templomban Fábián Mihályért mondott szentmisére, és az Akasztóhalmi 

temetőben kereszt fentartására 82 efusok”. 

 

A Fábián-féle kereszt további sorsa 

 

 Az 1861. február 27-én született hagyományozó irat szerint a Fábián-féle kereszt 1855-ben 

alapíttatott, az örökösök vállalták továbbra is az alapítványi összeget a kereszt fenntartására, 

gondozására. Hosszú idő alatt a kereszt a gondviselés ellenére is meggyengült, a vihar ketté törte. 
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Erről számol be az Egyházmegyei Hivatalnak Moldoványi Gyula dévaványai lelkész. Új kereszt 

felállítására van szükség, így ír az Egyházmegyei Hivatalhoz: 

 

 „Még mielőtt a dévaványai temetőben néhai Fábián Mihály által emelt és a vihar által 

kettétört kereszt helyébe emelendő új kőkereszt múlt hó 27-ről bemutatott költségvetést a 

főtisztelendő egyházmegyei hivatalhoz beterjesztettem volna több nembeli kőfaragó cégnél 

tudakozódtam az árak iránt, egyetlen egytől sem kaptam oly olcsó ajánlatot, mint Nagy József 

tiboldaróczi műkőfaragótól, ki még a többi mind 250-210, 180 forintot kívánt a kőkereszt befestése 

nélkül, ő az általam előírt kívánalmak teljesítése mellett csak 150 frt kér, s miután Daróczon 

alkalmam volt személyesen meggyőződni az illető mester szakképzettsége s megbízhatóságáról, 

ennél fogva az ő költségvetését mint legelőnyösebbet terjeszteni be egyházhatósági jóváhagyás 

végett. 

 Miután pedig folyó hó 3-án 593. sz. alatt kelt s tisztelettel vett átiratban érseki Helynök Úr Ő 

méltósága utasítani méltóztatott, hogy valamely budapesti czégtől is kérjek költségvetést, 

ennélfogva van szerencsém Gerenday Úr és Fia czég ma vett költségvetését tiszteletteljesen ide 

zárva megküldeni, melyből kitűnik még ez a czég szürke kőből előírt feltételek mellett előállítandó 

keresztet 600 frtért hajlandó elkészíteni, addig Nagy József daróczi műfaragó minden költségével 

együtt 150 frtért szállítva saját személyes felügyelete mellett állítja fel az itteni temetőben. 

Miért legszemélyesebb tisztelettel kérem a költségvetést minden levonás nélkül jóváhagyni... 

Déva Ványán 1894. február 10-én 

           alázatos szolgája 

        Moldoványi Gyula 

     dévaványai lelkész” 

 

 Gerenday úr 1894. február 9-én válaszolt a plebánosnak az érdeklődő levelére: 

 „...értesítem, hogy egy olyan nagy uti kereszt, melynek magassága 2 ½ öl – a többi része pedig 

ahoz arányosítva, kemény szürkés Sóskúti terméskőből elkészítve, olaj festékkel díszítve, a feszület 1 

mét. a kőből domborúra – művészileg- kidolgozva s leírás szerint elkészítve, elpakolva és a helyi 

vaspályához kiszállítva 600 ftba jön. 

Szíves rendeletét szokásos tetszés szerinti előleggel elvárva maradtunk tisztelettel 

         Gerenday és fia.” 

 

 A daróczi mester 1894. április 16-án elkészült a temetői feszülettel – kőkereszttel, 

munkájáért a fizettséget tanúk előtt: 

„Katona Imre egyházgondnok, Baumgartner Ignác egyházi jegyző” (tanító) és „Kuei József mint 

tanú”  felvette. 

A bélyeggel ellátott nyugtát a plebános elküldte az Egyházmegyei Hivatalhoz. 

 

 1894. április 17-én írott levelében a lelkész kérelemmel járul a Kéthalmi temetőben 

felállított díszes új kőkereszt ünnepélyes felszentelésére. A levél érdekessége, hogy Akasztóhalmi 

helyett Kéthalmi temető elnevezést használ. Már 1888-ban és 1890-ben keletkezett ügyiratokban is 

ez a név használatos. 

 

 A mester jó munkát végzett, a gyönyörű kereszt még ma is áll eredeti helyén, sajnos 

elhanyagolt állapotban, rajta az évszám: 1894 jól olvasható. A feszület alatti szöveg csak sajátos 

eljárással lenne olvasható. Megérdemelné ez a míves munka a restaurálást. 
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Varga-Balla-féle kereszt 

 

„A természet gyönyörűséges templomában 

láthatod a nagy Isten kezenyomát, 

de ha Istent a szíveddel akarod látni 

Krisztus keresztje alatt kell megállnod.” 

 

 1864. március 1-jén – Fleschar József plebánossága idején – alapítványi nyilatkozat 

született, amely több szempontból is sok figyelmet igényel, érdemel. 

 

„Relatív 

 

 Alább írottak úgy mint: öregebb Varga András ennek fia Varga András s ennek neje Balla 

Amália adjuk tudtára mindenkinek a kiket illet vagy pedig jövendőben fog illetni, miként az általunk 

a dévaványai határban még 1844-dik évben felállított keresztnek készpénzben letett fentartási tőkéje 

1849-dik évben az úgynevezett Kossuth bankjegyekben megsemmisítettvén Váltságunk ezen szent 

jele eránti tántoríthatatlan hitünk tiszteletünk s buzgóságunk új zálogául örök alapítványkép a 

dévaványai határban, a gyomai országút mentében az úgynevezett Tálagy részen 1680/6 Telekkönyvi 

számú saját birtokunkból – hol a nevezett kereszt jelenleg is áll – három holdnyi birtok részt - -

holdját 1200 ölével számítva „örök időkre” megmásíthatatlanul adunk és adományozunk a 

nevezett szent czélra, úgy hogy az idő szerinti dévaványai plebános úr ez 3 holdnyi birtok 

jövedelméről az illető felsőbb egyházi Hatóságnak számolni tartozván jövedelmet a fennebb kitett 

kereszt fentartására illetőleg szükség esetében megújítására fordítani köteleztetik. 

Ha azonba ezen birtok jövedelméből a kereszt fentartása illetőleg megújítása után felesleg 

mutatkoznék, ezt mindenkor a dévaványai rom. kath. iskolába járó szegény, de jó keresztény 

erkölcsű és szorgalmas tanulók javára kívánjuk fordíttatni oly formán, hogy ezen feleslegből ima 

könyvek vásároltassanak és próba tét alkalmával jutalmul osztassanak ki plebános úr által. 

 Végre ha netalán idővel ezen általunk adományozott birtok valami állami vagy országos 

czélra például út vagy csatorna térül használtatnék azon esetre a kisajátítás árán új birtok 

szerzendő és a kereszt oda átteendő lészen. 

 Mely örök adományunkat ezennel kezünk aláírásával megerősítjük s megengedjük hogy a 

fent kijelölt földrész telekkönyvileg is a rom. kath. egyház mint fentebbi kereszt alapítványt 

képviselő tulajdonát átírassék. 

         Dévaványa  

Kelt Endrődön 1864. Március 1-én 

Előttünk:      ifj. Varga András 

Csaba István mk     úgy is mint Édes Atyám 

    másod Bíró      meg hatalmazottja 

Szabó Tivadar      idős Varga András 

   mint tanú      Balla Amália 

Kása József 

   jegyző” 

 

 Figyelemre méltó ezen okirat a következők miatt: 

 1.”...a dévaványai határban, a gyomai országút mentében az úgynevezett Tálagy részen...” 

vagy a köleshalmi dűlőben  áll a kereszt 1844 óta ? Elírás? Vagy az Endrődről kitelepült (a 

keltezésbe áthúzott helységnévből erre következtethetünk) nemesi Varga család birtoka kiterjedt a 

Vágáson túlra is a tálagyi részre?, 

 2. a 3 holdnyi birtokot telekkönyvileg is az egyház tulajdonába utalták át, 

 3. a birtokból származó jövedelem későbbi sorsáról is rendelkezik (iskolások jutalmazása), 

 4. a birtok későbbi kisajátítása esetében is rendelkezik a kereszt áthelyezéséről. 
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 1896-ra a Varga-Balla-féle kereszt felújításra szorult. A körülötte lévő rácsfakerítést már 

javították. 

 Moldoványi Gyula plebános 1896. március 4-én az Érsek Úrhoz intézett leveléből 

értesülünk arról, hogy a gyomai úton („a köleshalmi dűlőben”) álló fakereszt, a Varga-kereszt – 

amelynek fenntartására alapítványt tettek – úgy megrongálódott, teljesen elavult, hogy helyébe egy 

új kőből készült kereszt felállítását óhajtják az itt lakó örökösei is. A levélben a plebános engedélyt 

kér a kereszt felállítására, a költségvetés elfogadásáért folyamodik, megnevezi a legolcsóbban, 

legmegbízhatóbban dolgozó vállalkozó, Sztaricskay (Staricskay) Soma mestert. 1896. március 14-

én megkötötték a szerződést. A mester kötelezi magát arra: „...egy keresztet készít kemény szürke 

kőből 4 m 26 c/m formára nézve egyenesen olyat, mint a kéthalmi temetőben levő kőkereszt azon 

különbséggel, hogy a kereszten levő megváltó alakja tisztán vasöntvény lesz, díszesen és tartósan 

meg aranyozva 85-90 c/m hosszú az egész feszület finom olaj festékkel befestendő – továbbá vésett 

és aranyozott betűkkel a következő felirat: Jézusomnak szentséges szíve! add hogy Téged mindig 

jobban szeressünk s áldd meg azokat, akik e helyen hozzá fohászkodnak.” 

„A keresztet köteles vagyok a jelzett határ időre a saját költségemen a helyszínre szálítani, annak 

kellő téglaalapot adni, és saját felügyeletem alatt a magam költségén felállítani... tartozom a 

kőkereszt hibátlan, minden tekintetben kifogástalan elkészítéséért”.  

Az alulírott lelkész kötelezi magát az átadás napján 165 azaz százhatvanöt forintot hiánytalanul 

lefizetni. Egy évig jótállást vállal a mester, hogy  az esetleges hibát első felszólításra kijavítja, ha 

nem teljesíti, akkor bíróság által kényszerítik. A hitelesítők Sztaricskay Soma és Moldoványi 

Gyula. 

 

 A keresztet védendő vassodronyos négy faoszlopon nyugvó kerítéssel vették körül, amely 

erős védelmet ad a keresztnek. Ennek költsége 24 forintnál nem kerül többe, a mester csak az 

anyagköltséget számolja. Erre kért engedélyt a plebános a Hivataltól. Az asztalos munkát Czibulka 

Ödön készítette. 

 A Varga-Balla kereszt 521 forint 50 krajcár alaptőkéjéből a 165 +24 forint összeget a 

Hivatal kifizette. Az 1896. szeptember 4-én készült felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint a felújítási 

munkát kifogástalanul elvégezték a mesterek. Ezt igazolták: ”Katona Imre egyházi gondnok, Alt 

Géza, Szakácsi Jób k+v.” 

 A plebános engedélyt kért a kereszt felszentelésére, meg is kapta 1897. szeptember 29-én 

egy vasárnapi körmenet alkalmával, ugyanis 1896 őszén a rossz idő miatt a felszentelés elmaradt. 

Ez a kereszt lett az út menti búcsús kereszt, ide jártak a környékbeli településekről. 

 

 A kereszt ma is áll, szépen gondozott környezetben. Állandó gondozója Törőcsik Mária a 

dévaványai római katolikus egyházközség képviselő-testületének tagja. 

2006-ban az Endrődi Tájház dolgozói, Vaszkó Irén nyugalmazott tanár és Dr. Szonda István, a 

Varga család leszármazottai felújították a keresztet. 2006. augusztus 4-én felszentelték, a szertartást 

Dénes Zoltán újirázi atya végezte. 
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Útszéli kereszt: Szőllősi-kereszt 

 

  

 1939. augusztus 22-én Tóth Zoltán Viktor plebános (1936-1941.), t.b. pápai titkos káplán 

levélben számol be a Főegyházmegyei Hatóságnak a következő eseményről: 

„A dévaványai Rózsafüzér-társulat az elmúlt kettős szent év (1937-1938 eucharisztikus 

kongresszus, az oltári szentség ünneplésére rendezett nemzetközi ünnepség) megörökítésére 

elhatározta, hogy a Dévaványáról Mezőtúr felé haladó országút mellett egy szilárd anyagból 

készült útszéli keresztet, feszületet állít fel  s ennek fentartási alapjáról gondoskodik.”  

A levélben tovább: Szőllősi Lajos nőtlen kovácsmester önként felajánlott a mezőtúri út mellett 

fekvő szántóföldjéből 25 négyszögöl területet a kereszt felállításához. Ajándékozását rögzítő írás 

megszületése előtt napszúrásban meghalt. 36 éves volt. Rokonai megerősítették az elhunyt 

szándékát, a keresztet Bálint Lajos műkő-és vasbeton munkás készítette el 521 pengőért. A kereszt 

anyaga vasbeton, erős kőalapra építve. A kereszten 98 cm hosszú, tömör, rozsdamentes horgany, 

gömbölyded idomú, míniumozott alapon, természethű olaj festésű corpus-szal és felirati táblával. A 

kereszt a 25 négyszögöl körvonalán festett fa-léc kerítéssel van bekerítve. A plebános alázattal kéri 

a Főegyházmegyei Hatóságot, adjon engedélyt a kereszt felállítására, kegyeskedjék a fenti kereszt-

alap alapítását jóváhagyni. 

 

 „A felállított új keresztet f. évi szeptember 17-én tervezem ünnepélyesen megáldani”, erre is 

kéri az engedélyt a plebános. Ha ő akadályoztatva lenne, a káplán végezhesse el a szertartást.  

A plebános az engedélyt magkapta. Ugyanakkor Figyelmeztetést kap a Főegyházmegyei Hatóságtól 

a plebános, hogy a terv és költségvetés bemutatása mellett előbb engedélyt kellett volna kérnie a 

keresztalapításhoz. Ez a Szőllősi-kereszt. 

 

 Hosszú évek során a megrongálódott kereszt ma „újra régi fényében áll Isten dicsőségére”. 

 

 2009. június 13-án a felújított és a Horváth Sándor plebános által megszentelt keresztet 

átadták. A felújítás az Egyházközség gyűjtéséből és az Önkormányzat 50000 forintos támogatásából 

valósult meg. Ezt az eseményt rögzítő dokumentumot Horváth Sándor plebános, Rabi Ferencné, 

Paróczai Károlyné és Törőcsik Mária a Dévaványai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-

testületének tagjai hitelesítették. 
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Köztemető 

 

 A történeti leírások szerint a temető területét 1881-ben vásárolta a község elöljárósága. Az 

első temetések időpontja nem ismert. A „I” jelű parcella ÉNY-i sarkában még ma is fellelhető fejfák 

viszont arra utalnak, hogy vélhetően 1903-1904 között történtek meg az első temetések. 

 

 Még ma is azonosítható a vallási alapon történő felekezeti szegregálódás, elsősorban a 

fennmaradt fejfákból és síremlékekből. 

A bejárati főút keleti jobb oldalán római katolikusok, a másik,a  nyugati bal oldalon a református 

vallásúak. Az északi „O” parcellában pedig unitáriusok és a nazarénusok temetkezhettek. A vallási 

alapon történő hovatartozás jelentősége 1945 után lassan felszámolódik.  

 

 A polgármester közlése: Az 1960-ban lezárt Túréri temetőből az egyszerű vaskeresztet a 

köztemető katolikus részébe hozták át, ma is ott áll. 

 

 A köztemetőben a „D” parcella katonatemető néven került a köztudatba. Ide temették az I. 

világháború alatt elhunyt katonákat. Ma a még meglévő sírkövekről – a 247., 248., 249., 250., 255., 

256., 257. számú sírhelyek – az 1915-ben és 1918-ban elhunyt és temetett katonák neve olvasható: 

 

 247. sírhely Ivan Ghortiuk – a sírkövön Ghortiuk Iván 

   1915 

 248. sírhely Mihály Gresik – a sírkövön Gresik Mihály 

   1915 

 249. sírhely Aszloun Hryc – a sírkövön ugyanaz 

   1915 

 250. sírhely Goddurak Vazul – a sírkövön ugyanaz 

   1915 

 255. sírhely Erdmann Gusztáv – a sírkövön ugyanaz 

   1918 

 256. sírhely Kaliniak Dorofei – a sírkövön ugyanaz 

   1918 

 257. sírhely Vinderio György – a sírkövön ugyanaz 

   1918 

  Basiliko Paskal, olasz 

 

 1934-ben Budapestre szállítják a katonatemető egyetlen olasz halottját: Basiliko Paskál-t 

(Basilico Pascal).  Az olasz és a magyar kormány megállapodott, hogy az I. világháborúban elesett 

vagy fogságba került és elhunyt olasz katonák holtestét összegyűjtik és közös sírkertben eltemetik. 

Basilico Pascal exumálását dr. Vass Albert községi orvos végezte el. A halott hamvait családja 

hazaszállíttatta. 

 

 Az „E” parcella 21-es és 16-os sírja őrzi az 1944. október 6-án – a Cserépgyárnál – 

Téglagyár? - elesett katonák álmát. 

2003. november 1-jén Dévaványa Önkormányzata Dévaványa Közössége nevében sírkövet állított 

az itt elhunyt és eltemetett katonáknak. 

 

Nevük:  Berzéki István honvéd 23 éves Gyöngyös 

  Béda Tibor honvéd 22éves Gyöngyös 

  Boldizsár István honvéd 23 éves Uslug 

  Csáki Dezső zászlós 26 éves Demecser 

  Csorbán Lajos honvéd 31 éves Szatmárnémeti 

  Czibere János honvéd 34 éves Beregkisalmás 
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  Fábián Menyhért honvéd 34 éves Vitha 

  Hajdenák György honvéd 22 éves Petrova 

  Horváth István honvéd 32 éves Garamsalló 

  Janurák János honvéd 33 éves Szarvas 

  Kegyes Mihály honvéd 30 éves Máramarossziget 

  Luca János honvéd 34 éves Dávidfalva 

  Maleszki István honvéd 23 éves Fernád 

  Manyák János honvéd 34 éves Bárdháza 

  Mészáros Béla honvéd 24 éves Nagycétény 

  Nagy György honvéd 36 éves Gyula 

  Ormos József honvéd 36 éves Hajdúnánás 

  Petrovszki János honvéd 36 éves Záduja 

  Sebella János honvéd 33 éves Makarja 

  Simor János honvéd 25 éves Gyöngyös 

  Szenibek János honvéd 28 éves Nagygájos 

  Toldi István honvéd 35 éves Romhány 

  Vacó Pál honvéd 28 éves Benatina 

  Varori József  honvéd 23 éves Pécel 

  Vernyik János honvéd 23 éves Gyöngyös 

  Weiling Károly honvéd 32 éves  Bánhorvát 

 

 Én gyerekkoromban 1944-ben és később is úgy hallottam, hogy a Cserépgyárnál 29 katona – 

honvéd – akarta feltartóztatni az oroszok bejövetelét. 28-an elestek, egy elmenekült. A közös 

sírokban csak 26 honvéd nyugszik, két honvédot nem tudtak azonosítani. A nagymamám, Seres 

Istvánné Bánki Mária, mindig ellátogatott a tömegsírhoz, engem is vitt magával. Ott siratta el újra 

és újra a Donnál elesett, eltűnt fiát, Seres Mihályt. 
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Zsidó temető  

 

 Dévaványán a mai Békés megye egyik legnagyobb múlttal rendelkező zsidó hitközsége 

működött. Az első zsidók az 1700-as évek végén telepedtek le a községben, 1822-ben megalakult a 

zsidó hitközség. 

 

 Ebben az időben hozták létre a zsidó temetőt. 1828-ban 18 zsidó családfőt regisztráltak, akik 

közül négyen házas zsellérek, tizennégyen pedig házatlan zsellérek. 1831-ben a dévaványai 

katolikus egyházban végzett látogatás (Visitatio) jegyzőkönyve tartalmazza a településen élő 

különböző felekezetűek létszámát. Ezek szerint 176 zsidó vallású él a településen, a leányegyházak 

területén: Kéthalom, Kis-Berek, Gabonás, Köleshalom nem élnek zsidó vallásúak. 1836-ban a 

népösszeírás idején 200 zsidó élt Dévaványán. Zsinagógájukat 1848-ban építették fel. Az 1850-es 

években Dévaványa lett a zsidó hitélet központja. Híres rabbijai voltak Maisner Juda és Fischer 

Czvi. 1910-ben 269 tagja volt a hitközségnek. 

 

 1944-ben  a hitközségnek 123 tagja volt. A holokausztot Dévaványa  másfél száz főnyi 

zsidóságából mintegy 40 ember élte túl. Auschwitzból csak néhányan tértek vissza. A háború után a 

hitközség kántora nem maradt Dévaványán. A zsinagógát az 1950-es évek környékén lebontották. 

A túlélők néhány éven belül elköltöztek. 

 

 A zsidó temető mai sorsa rendkívül szomorú. Gondozás nélkül, lezárt helyen, ma is jól 

olvasható az ide temetettek adatai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Kiegészítő jegyzék 

 

 „A dévaványai plebániának sem kiváltsága, sem kedvezménye nincs.” 

 

A patrónus, a földesurak és az adományozók 

 

 „Ebben a dévaványai parókiában kegyúr nincs, ezért  

 Földesurak a Hunyadi (Hunyady) örökösök, Kéthelyi Hunyadi Anna őfényessége, néhai L. 

B. Baldacci Antal úr őfényessége felesége, székel Bélán, Esztergom vármegyében, 

 tekintetes Ótskay Ignác úr ugyanonnan, Nyitra megye helyettes alispánja, római katolikus, 

székel Duboványban, Nyitra vármegyében, 

 a dévaványai Halasy család, székel különböző helyeken, 

 tekintetes Petrovay László úr, római katolikus, székel Fegyverneken, 

 az igen előkelő báró Orczy Lőrinc úr, Arad vármegye főispánja, 

 tekintetes Buday János úr, 

 a kiváló B. Sághy örökösök és mások.” 

 

 A patrónusok közül legtöbbet gróf Zerdahelyi Pálné báró Hunyadi Anna adományozott 

egyháznak:  

− 1820-ban 400 fontos harangot Szent Anna tiszteletére 

− 1827-ben az oltárt és a szószéket, valamint Szent Anna ikonját, amelyet Bécsben 

vásárolt és az orgonát 

 

Az egyház alapítványai 

 

 Egerszegi Imre egri kanonok végrendeletében 1810-ben 4500 forintot hagyományozott a 

dévaványai római katolikus egyház részére. 

 

 100 forintot kitevő alapítvány, amit dévaványai Halasi Márton, császári és királyi kamarás 

adományozott. 

 

 400 forintra menő alapítvány, amit Hanczel János törökszentmiklósi plebános tett. 

 

 Zsila Anna gazdaasszony 150 rhenes forint alapítványa, ami néhai Grofftsik János ME. egri 

kanonok által hagyott 50 forinttal kiegészült 200 forintra. 

 

 Hangonyi Imre által hagyományozott, berendezett telek, amit addig hagyományozott, míg 

Dévaványán élt. 

 

 A  Bánomkertben két sor szőlő, amelyet Halasi Márton tanácsos úr hagyományozott az 

összes földesúri jogokkal. 

 

 50 forint alapítvány, amelyet Pelle Márton plebános tett, amíg Dévaványán élt. 

 

 

További adományok 

 

 1890.  Iskola felállításához. 

  Herczeg Aramberg, Hunyady Júlia, Halasi Paulina (Dévaványai Halassy Paulina) és 

  Halasi Lőrinc.   

   

  Kereszt fenntartási alapjául Hunyady Imre. 
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 1892. Harangra 

  Hunyadi Júlia grófnő, Hunyadi Imre gróf és rokonai, valamint Horthy István és neje 

  (Halasi Paulina) 

   

 

A temetők haszonbérbe adása 

 

 A még temetkezés céljára fel nem használt temető területét az egyház haszonbérbe adta 

érseki engedéllyel nyilvános árverésen. 

 

 Például már 1882-ben a Varga-Balla-féle kereszt (Köleshalmi düllő) három hold földjét 

Szakácsi Józsefnek. 

  

 1889-ben a Túrérháti temetőt. 

 

 1892-ben szintén a Túrérháti temetőt Czudor Albertnek. 

 

 1893-ban a Vágási temetőt Vaszkó Mihálynak. 

 

 1899-ben a Túrérháti, a Kéthalmi, a Vágási temetőt. 

 

 1904-ben a Túrérháti és Vágásparti temetők újabb 3 évi haszonbérlete. 

 

 1905-ben a Varga-Balla-féle három holdnyi földjének bérbeadása Szakácsi Jóbnak. 

 

 1907-ben a Vágásparti temetőt Szakácsi Jóbnak: 

 

„Haszonbér szerződés 

 

 Fröhnert Lajos dévaványai plebános és Szakácsi Jób dévaványai lakos mint bérlő között. 

 

1. Fröhnert Lajos iskolaszéki elnök bérbe adja a Vágásparti temetőföldet Szakácsi Jóbnak mint a 

legtöbbet ígérőnek a megtartott árverésen három egymást követő évre 1907 évi szeptember 29-től 

1910 évi szeptember 29-ig. 

 

a, A temető szántóföldjét csak úgy használhatja, hogy búza után búzát nem vethet. Búza után tavaszi 

maggal vagy pedig kapás növénnyel veti be. Jószágot nem legeltethet, fát nem vághat ki. A síroknak 

helyet kell adni... 

 

b, A sírok közeit egyedül csak kaszálóul használhatja, sem szántásra, sem legelőül nem 

használhatja. 

 

c, Köteles a sírkereszteket megóvni. 

 

d, Évi bérösszeg szabályozása: 70 korona az egyházközség pénztárába négy egyenlő részben 

befizetni. 

 

e, Fákat kivágni vagy meggallyazni nem szabad, a kaszálón kihajtott sarjakat ritkíthatja. 

 

2. A híveket a sírok látogatásában nem akadályozhatja. 

 

3. Temetések alkalmával szüntesse be a munkát. 
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4. A bérlet megszűnik, ha a kegyeletet a bérlő megsérti. 

 

5. Szakácsi Jób vállalja a szerződésben foglaltakat. 

 

Dévaványa 1907 évi szeptember hó 29-én 

 

Előttünk: 

 Póta Gyula    Fröhnert Lajos 

 iskolaszéki jegyző    plebános 

 Szalay Károly    Szakácsi Jób 

 

 egyházhatóságilag  Begovisovich Robert 

    jóváhagyta      érseki helyettes 

   1907. decz. 15-én” 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok a katolikus lelkek számáról 

 

 Források:  - Dokumentumok Dévaványa történetéhez  -okl. 1548-1809.,     

          Dévaványai Hagyományőrző Egyesület, Dévaványa 2002. 

                   - Dr. Bereczki Imre: A dévaványai katolikus egyház      

          újjáalakulásának jegyzőkönyve 1790-91. 

        - Visitatio Canonica 1831. (fordította Dr. Bereczki Imre) 

        - Hystoria Domus 

        - Dévaványai Helytörténeti Gyűjteménye – 1. doboz 

        - Magyar Katolikus Lexikon 

        - Múlt évi iratok, Katolikus plebánia 

 

 

 

 

1766-1793. 

 

1766. 2 

1781. 27  

(2077 összes lakos közül) 

1782. 27 

(2042 összes lakos közül) 

1788. 103 

1791. 61 

1793. 65 

(az ágyak száma 18) 
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1831. 

 

I. 

A római katolikusok létszáma a parókia 

székhelyén  

 

1275 

Iskolás 

ebből 

fiú 

leány  

iskolát látogatják 

147 

 

76 

71 

79 

A római katolikusok száma a 

leányegyházakban 

 

180 

Kéthalmon 

Kis Berekben 

Köleshalmon 

Gabonásban 

100 

16 

49 

15 

Összesen 1455 

 

II. 

Az összesből az anyaszentegyházban 

felnőtt 943 

serdülő 422 

6-12 éves fiú 100 

6-12 éves leány 89 

iskolaköteles 189 

jár iskolába 32 

tiszta házas 206 
 

A plebánia területén van  

görög nem egyesült 57 

ágotai vallású 33 

helvét vallású 3108 

zsidó 176 
 

Leányegyházakban 

Kéthalmon ágotai vallású 

                  helvét vallású 

3 

10 

Kis Berekben helvét vallású 8 

Köleshalmon helvét vallású 6 

Gabonásban helvét vallású 100 
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1845-2011. 

 

1845. 

tanulók száma 104 

ebből nemes 4 

közsorsú 100 

szorgalmas 79 

restanciás 29 
 

1854. 

a község összes lakója 8165 

ebből katolikus 1685 

katolikus tanuló fiú 84 

katolikus tanuló leány 57 
 

1910. 

a katolikusok száma 3799 
 

1937. 

a lakosság 5 %-a katolikus  250 (kb.) 
 

1947. 

a katolikus iskola tanulói létszáma 369 
 

2011. 

a katolikus lelkek száma 1600 
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2016-os leltározatlan adatok (adatközlő: Szalay Ágnes, a múzeum levéltárosa) 

 

Második világháborús sírfeliratok 

Gyűjtötte: dr. Bereczki Imre 

BHGL – Kézirattár. Leltározatlan 

 

Szöveg- és szerkesztéshív átírás 

„SÍRFELIRAT 

a dévaványai köztemetőben levő, második világháborúban Dévaványán elesett magyar katonák 

sírján. Keleti kopjafa. 

 

>>Hősi halált haltak 1944. október Dévaványán: 

Lucs János, szül. hely. Dávidfalva, 1910. július 1. 

Mészáros Béla, szül. hely. Nagypétény, 1921. január 31. 

Sebella József, szül. hely. Makarja, 1911. március 25. 

Naszan Lajos 

Mészár Lajos 

Hajdemák György, szül. hely. Petrova, 1910. november 5. 

Boldizsár István, szül. hely. Udvard, 1921. november 14. 

Weiling Károly, szül. hely. Miskolc, 1912. június 8.  

 

E síremléket emelte Petróczki István és neje.<< 

 

Középső sír felirata: 

>>Hősi halált haltak 1944. október 7-én estek el Dévaványán: 

Nagy György, szül. hely. Kispest, 1909. január 1. 

Ormos József, szül. hely. Hajdunánás, 1908. november 10. 

Petrovai János, szül. hely Zaduja, 1908. október 20. 

Földi István, szül. hely. Moharos /:Mohács?/, 1909. december 3. 

Monyák János, szül. hely. Bordháza, 1910. november 5. 

Szember János, szül. hely. Nagygajács, 1916. augusztus 29. 

e síremléket emelte Petróczki István és neje.<<” 

 

Bereczki tanár úr által gyűjtött és lejegyzett elesett katona neve összesen 14. Ebből 12 adat a 

dolgozatban is megtalálható – kevés elírással -, viszont két név: Naszan Lajos és Mészár Lajos neve 

nem szerepel benne. A két forrást összevetve 28 katona esett el, őket őrizte meg az emlékezet, a 

29.-nek sikerült elmenekülnie. Ezt igazolja Banai Pálné Vincze Róza 2020. június 10-i 

visszaemlékezése (a testvére, Berényi Lajosné Vincze Erzsébet, által közvetítve) is szemtanúként – 

akkor ő 14 éves volt -, 27 tetem egy helyen volt, egy halott katona két napig letakarva külön feküdt. 
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Jegyzetek helyett 

 

 Mellőztem a lábjegyzetet, a felhasznált irodalom, okirat valamelyikében minden egyes 

adatot megtalálhat az olvasó. 

 A dolgozat gerincét az Egri Érseki Levéltárban 2012. július 20-án és augusztus 30-án 

végzett kutatásaink alapján készített feljegyzések adják. A kutatás csapatmunka volt, a csapat tagjai: 

Törőcsik Mária, Tóth Istvánné és Gyuricza Máté, akinek külön köszönjük a kutatási anyag 

kópiájának elkészítését. 

 

Józsa László: Megszentelt kövek, kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban, 

  EFO Kiadó és Nyomda, 1999. 

Ábrahám Ildikó: „Útmenti keresztek”  

  Szakdolgozat 1999. 

  www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

Új Ember magazin – A kereszt felmagasztalása – összeállította Borbély László 

   2002. aug-szept. III. évf. 8-9. szám 

Müller Péter: Kígyó és kereszt  

  Édesvíz Kiadó Budapest, 1992. 

Dr. Bereczki Imre:Dévaványa helynevei 

Hajdu József: Helytörténeti füzetek 1. Sárgult lapok üzenete 

A dévaványai (róm.kat.) egyházközségben végzett Kánonszerű látogatás jegyzőkönyve Visitatio 

Canonica 1831. - fordította Dr. Bereczki Imre 

Városunk Gyomaendrőd 2006. júniusi szám 

Dévaványai Hírlap 2009. július 3, 2009. június 5. és13.  

Dévaványai Hírlap 1934. 2.évf. 8. szám, 1937. 5. évf. 44. szám, 1941. 9. évf. 2. szám és 1941. 9. 

évf. 23. szám 

Dévaványa Város Településfejlesztési koncepciója – Közhasználatú zöld területek pl.: temetők 

(2011-2021.) 

Érseki Levéltár Eger – iratszámok: 5252/1939., 309/1939., 1447/1896., 87/1896.,1271/1896., 

145/1896., 2/1890., 72/1890., 103./1895., 2094/1895., 2462/1895., 1094/1879., 443/1879., 

3686/1888., 1931/1888., 2633/1889., 5269/1892., 5239/1904., 303/1861., 917/1888., 1051/1890., 

1627/1893., 3682/1882., 1660/1882., 305/1894., 1447/1896., 2861/1905., 6225/1899., 4156/1904., 

2227/1905., 3588/1892., 1643/1890., 3588/1892., 1643/1890. 

http://www.plebaniahivatal.roszkenet.hu/

