
A legszebb nevû magyar település,
Istenmezeje*

Ez az „Isten háta mögötti” hely Heves megye északi végvidékén, Pétervására járási székhelytõl 8
km-re É-ra található. Innen légvonalban csak 10 km a szlovák–magyar országhatár. A közeli Cerednél
közúti határátkelõhely van. Déli irányban a Mátra hegyei kékellenek.

A falu nevérõl tisztázni kell, hogy a benne szereplõ Isten elõtag nem a Teremtõ Úristent jelenti, ha-
nem egy Isten nevezetû ember rejlik a névben, akinek e helyen rétje vagy kaszálója volt.1 A birtokos
összetétel (Istennek a mezeje) is erre utal. Bél Mátyás azt írja, hogy a falut inkább Ördögberkének hív-
ják a szomszédok a nehéz megközelítése miatt.2 Elsõ okleveles említése Istenmezejy néven 1311-bõl
való.3 Másik forrás szerint4 az elsõ említés 1335-ben történik, amikor Istenmezei János a tulajdonos, aki
Szécsényi Tamás erdélyi vajda szerviense.5 Az Istenmezeje dûlõnév a bükkaljai Kácson is elõfordul.6

Az Isten elõtagú helynevek nem is olyan ritkák a Kárpát- medencében. A közeli Zabaron Isten-hegye,
Szajlán pedig az Isten-hegy ismeretes.7

Az elsõ emberi jelenlétre utaló régészeti lelet egy bronzkori diadém. Egyebek nem ismeretesek. A
XV. században az Olcsvári család birtokában van, majd a köznemeseké. A Gömörben nagyobb birtoko-
sok, a Hanvayak is megszerzik. Utána adómentes kuriális falu lesz Istenmezeje. A XVII. század végén
I. Lipót adományba adja románfalvi Farkas Györgynek. Sokáig birtokolják a leszármazottai. A XVIII.
század elején más családok is szereznek itt részt, mint a Beniczkyek és a Brezovayak. A következõ év-
században Madarassy János a fõ birtokos.8

Szomszédos községei a XX. században: Erdõkövesd, Ivád, Mátranovák, Bárna, Szilaspogony, Sze-
derkénypuszta (ma egybetartozik Istenmezejével), Zabar, Váraszó. A falu határában elpusztult települé-
sek nyomai rejtezkednek, melyeknek okleveles adatai ismertek. Délen Demjénfölde (1279-bõl) a mai
Kis-erdõnek alján, a Ríhely-hídjánál (=révhely). Északon, fenn a váraszói Róna-lápánál Degréte
(1300), nyugatra, a Kajra-völgyben Kajra (1341)9 nevû település létezett.

Istenmezeje természetföldrajzi környezete változatos. A táj alapkõzete az ún. pétervásárai zöld ho-
mokkõ, amelynek színét a glaukonit (vas-alumínium hidroszilikát) nevû ásvány adja, az oligocén vé-
gén, a miocén elején keletkezett. A tenger visszahúzódása után a szárazra jutott kõzet az erózió pusztító
hatása alá került. A homokkõ felszíne könnyen mállik. Ezt a laza, vékony réteget a helyi palócság
apokának nevezi. A felszínre jutó sziklák szép alakzatokkal csábítják a látogatókat. Mindenekelõtt az
országban egyedülálló, védett Noé szõleje vagy Vállós-kõ, azaz Vályús-kõ, benne a rejtélyes sziklaká-
polna. Melyik település büszkélkedhetik azzal, hogy a fõutcáján egy házsort sziklafal helyettesít? A le-
pusztulás a keményebb, cementálódott részeket meghagyta. Ezek az egész hegységre jellemzõ, igen
változatos formációkat alkotottak. Istenmezején sorba rendezõdött kõbörcök, lepények preparálódtak
ki a Noé szõlõje nevû meredek sziklaoldalon. A kõzetrepedések mentén meszes, szilikátos oldatok szi-
várogtak a mélybõl, és megkeményítették a homokkövet. A mésztartalom néhol elérte az 50%-ot, és al-
kalmas helyeken cseppkõ képzõdött belõle. A Kajra-patak egyik forrásánál egy kis mésztufa-gát képzõ-
dött, és a nem messze lévõ Szénlopó-barlang mennyezetén szalmacseppkõ díszlett, amíg barbár kezek
meg nem tizedelték. Ez az üreg egy mesterséges tárna, amelyben szenet kerestek illegális kezek. Ha fel-
mászunk a falu fõutcáján magasodó Noé szõlõje tetejére, nemcsak a szép kilátást élvezhetjük, hanem
választ kapunk a szikla elnevezésére. A szikla magas ormán egy mesterséges mélyedés van, amelyben
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Lánycsók (9653), a harmadikon Szamosangyalos (2281) végzett. A szerk.
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megáll az esõvíz. A vályú talán a pogány vallás emléke. Ilyen kifaragott mélyedések a környéken több
helyen is fellelhetõek: Pétervásárán (tévesen Ivádon) a Lyukas-kõben, Sirokon a Török-asztalon van-
nak hasonlóak. Több adat is utal arra, hogy a pogány vallás sokáig fennmaradt területünkön. (Lóte-
metés a pétervásárai templom mellett).10 A feljutást talán érdemes lenne egy biztonságos mászólánc-
rendszer kiépítésével segíteni. Ezzel csúszásmentes lehetne a feljáró egy nyomon, és ez megelõzné a ta-
posás okozta kárt. (Védett növények!)

A vidékünket felépítõ homokkõre több szakaszban vulkáni hamu hullott, amit a tenger többször is
újra és újra elöntött. Ilyen rétegezettséget figyelhetünk meg a Hangyabolyos-tetõrõl induló völgyecske
útbevágásában. A Fehér-kõ déli oldalában a szálló hamuból képzõdött riolittufa szikláit egy dózerút be-
vágása tárta fel. A régebben Les-hegynek nevezett magaslat kõzetét az emberi beavatkozás tette látha-
tóvá. A riolittufát másutt már lemosta az erózió. Az ország egyik legerodáltabb vidéke a Vajda-
vár-vidék, ahol több tucat helyen igen látványos sziklák díszlenek, melyeket igazán még nem fedezték
fel a turisták. Csak a leglátványosabbakat említjük: Hangonyon a Pogány-vár, a Bajúsz-tetõ, Szent-
domonkoson a Kõ-hegy, Bükkszenterzsébeten a Nagy-kõ (tényleg a legnagyobb), továbbá az
istenmezejei Noé szõlõje és a pétervásárai Lyukas-kõ. Ez a homokkõfelszín viszonylag könnyen körül-
határolható, ezért a kistájat bátran nevezhetjük Vajda-vári homokkõvidéknek.

Természeti, néprajzi értékei miatt tájvédelmi körzet. Vajda-vár 530 m tszf.-i magasságú hegytetõ,
Heves és Borsod megye határán magasodó ismeretlen korú õsvár. A kistáj sok régebbi neve félrevezetõ
(pl. Heves-borsodi-dombság vagy Ó-Bükk). Ez a homokkõvidék északon átnyúlik a szlovák–magyar
országhatáron. Ennek neve: Gömöri-erdõhát. További részei: keletre az Ózdi-medence és peremvidéke,
majd délre a Pétervásárai-medence, nyugaton a Heves–Nógrádi-hegyhát, északnyugaton a Zabari-
medence, középen a Vajda-vár és környéki hegyek, több csúcsuk 500 m tszf. magassággal. A Vajda-vár
homokkõvidék vizeit északon a Péterfalván eredõ Macskás-patak, a Domaházán fakadó Hangony, ame-
lyet már Annonymus is említ, és a Borsodnádasdon eredõ Hodos-patak vezeti le. Délre folyik a
Leleszi-Tarna (középkori neve Cseh-patak11), nyugaton Vecseklõrõl jön a Tarna, régebbi nevén
Gömöri-Tarna. Pétervásárán egyesül a két Tarna-ág és az Ivádon átfolyó Szénégetõ-patak (ma inkább
Ivádi-pataknak hívják).
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A változatos felszínnek változatos a növényvilága. Ha felmászunk a Lóhullás-tetõre, a Magas-Tátrá-
ig elláthatunk, és feltûnik, hogy az alanti völgyekben milyen erdõtársulások díszlenek. A Tarna mentén
magaskórós növénytársulás él. A déli, napos oldalakon cseres-tölgyesek alkotnak állományt. Tavasszal
virágzáskor fehérlik és illatozik az akác. Õsszel a világosabb levelével tûnik ki a lombozatból. A szom-
széd falu északra Zabar, az ország hidegpontja. Ennek hatása vidékünkön is érvényesül. Extremitás,
hogy már 120 m tszf. magasságban szép bükkállományok díszlenek, holott ez a magasabb hegységek
növénye. A hidegcsapdaként mûködõ völgyekben alul a bükkösök montán aljnövényzettel, feljebb a
gyertyános tölgyesek alkotnak szép állományt. A lemosott homokkõ kopárosokat pusztafüves lejtõk
társulásai mozaikszerûen takarják néhány ritka fajjal. A patak-völgyekben még itt-ott égeresek marad-
tak. Különösen értékes a Kajra-völgy, amely sajnos kimaradt a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetbõl. Pe-
dig itt él a védett fehér acsalapu, amely a magashegységeket kedveli. A kétéltûeket a békafajok, gõték, a
hüllõket a fali-, a zöld-, a lábatlan-, és a fürgegyík képviseli. Van adat ritka madárfajokról is (császár-
madár, fekete harkály, uhu, nagy békászó sas). A nagyvadak mindegyike él a mezeji erdõkben, sõt,
újabban a barnamedve is ellátogat hozzánk. E század elején fellendült a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet
komplex kutatása, és publikációk is napvilágot láttak. Kiderült pl., hogy a Tarna Istenmezeje és
Erdõkövesd közötti szakaszán 8 halfajt sikerült kifogni, úgymint a domolykót, a tiszai (fenékjáró) kül-
lõt, a védett vágócsíkot, a kövicsíkot, a kurta baingot, a sujtásos küszt, a razbórát és az ezüstkárászt.12 A
sem növény, sem állat gombák valóságos paradicsoma a mezeji erdõ. Népszerûbbek a cepének nevezett
tinorúfajok, az úri gombának becsült császárgalóca, a rókagomba és a galambicák.

Az idelátogató turista sétája után nézze meg a templomot, jó fotótéma az elõtte õrködõ óriási ko-
csánytalan tölggyel. Tovább észak felé már feltûnik a Noé szõlõje sziklaorom, tetején a két zászlóval. A
sziklakápolna szépen kialakítva, berendezve látogatható. Nemrég a sziklaüreg felett fakeresztet és Jé-
zus-szobrot állítottak fel. Adventkor betlehemnek rendezik be a sziklaüreget. Olvassuk el az ismertetõ
táblákat! Megtudhatjuk belõle a Noé szõlõje mondáját. Ennek több ismert változata is van, melyben a
szereplõk cserélõdnek. Egyik mondában Jézus és Szent Péter arra sétál, amikor szüretelnek a hegyen.
Jézus szõlõt kér a gazdától, de az durván elutasítja. A megátkozott szõlõ és gazdája kõvé váltak. Ma is
láthatóak a megkövesedett szõlõtõkék. Más variációban egy szegény asszony beteg gyermekének kér
szõlõt. Noé elutasítja, ezért a szegény asszony megátkozza a szõlõt és a gazdát. Nagy vihar kerekedett,
dörgött, villámlott (bibliai jelenet: Krisztus keresztre feszítése), és minden kõvé vált. A mondát tovább-
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A falu római katolikus temploma és temetõje



gondolva: a kõvé vált gyümölcsök a templom elõtti kõkosarakban ma is láthatóak. Valójában ezek
Hösz János egri szobrász alkotásai,13 és az egri Érsekkertbõl valók.14

Már említettük a Lóhullás-tetõt. Keressük meg az útkanyarban (Kovaszó) a kohász kék turistajel-
zést, amely felvezet e szép kilátóhelyre. A felsõ kocsmánál balra nyílik a Kajra-völgy. Száraz idõben
autóval is felmehetünk a kulcsosházig. Útközben álljunk meg a furcsa Békák-kútjánál. Itt a partoldal
nagy területébõl szivárog a víz, mint kifacsart szivacsból, és összegyûlik egy kis medencében. Sajnos a
víz minõségét befolyásolhatja, hogy a forrás fölött homokbányát nyitottak. Ezt felhagyva illegális sze-
métlerakóvá vált. A kulcsosháznál kõbõl emelt Lurdesi Mária-barlang van szépen felújítva, melyet a
házat bérlõ budapesti turisták végeztek el. Mivel nincs messze a Felvidék kapuja, érdekes autós túrát te-
hetünk. Ezt a nyelvi akadályok sem nehezítik, a lakosság nagy része magyar, és forintért is vásárolha-
tunk.

Istenmezeje irtásos halmaztelepülés. A fõutca a Tarna bal oldalán fut. Ezen halad a korai idõk óta a
tornaljai hadiút, de ezen vonult északra a cseheket üldözve a tanácskormány hadserege, és itt menekült
a német Guderian-hadsereg és utánuk a 3. Ukrán Front 27. hadserege. A törökök viszont lefelé jöttek át
a Tarna-szoroson, miután Füleket, Ajnácskõt elfoglalták. A lebontott iskolánál lehetett a falu õsi magja,
tehát a Tarna bal oldalán, mert a Hevesi esperességhez tartozott az Árpád-korban. A szomszédos, délre
esõ Erdõkövesd már a Tarna jobb oldalán települt, ezért a Patai esperesség uralta. A patak jobb oldala a
Hóstya nevû falurész. A kis erecskék, vízfolyások mentén hosszabb-rövidebb utcácskák húzódnak,
ameddig a terepviszonyok megengedik. Nemrég még tanyák is akadtak errefelé: Darabkút, Peres. A fa-
lu északi részén a Nagy-Száraz-ág, Kis-Száraz-ág, lejjebb a Kovászó (kovakavicsos aszó, azaz száraz
völgy idõszakos vízfolyással), majd a Nyikra. A falu felsõ vége 1940-ben még a Noé szõlõjénél volt.
Egy utazó írta északról jövet: „Elérjük Istenmezejét. A falu elõtt van a Noé szõlõje. Tisztán látni a soro-
kat. Csodálatos megkövesedett alakulat.”15 A XX. században a kõalapú vályogházak jellemezték a vi-
déket. A fedél zsup volt, majd hódfarkú cserép. Ezt fõleg cigányok helyben készítették. A század végén
a bányászkodás fellendítette az építkezési kedvet, és sorra nõttek ki az emeletes beton kockaházak utcá-
ra nézõ kõbabás erkélyekkel.

A templom 1854-ben épült a falu déli végén a Fájdalmas Anya tiszteletére. Ezelõtt a falu északi vé-
gén állt, azaz inkább roskadozott a régi templom a Noé szõlõje barlangjában. Ehhez épült a hajó, talán
fából, talán kõbõl. Bent mindig nedvesség és homály honolt. Ma is mélyebben van az országútnál. A
miseruhát, terítõket megeszi a penész, százlábúak és csótányok még a mise alatt is elõbújnak – írja az
egyházlátogatási jegyzõkönyv.16 A sziklapince a Szent László titulusú templom szentélye volt.
1720-ban még Pétervására filiája (9 km), de 1784-ben már Erdõkövesd az anyaegyház. A falu nagyon
szegény, nincs kegyura, nem tud új templomot építeni. Több évtizedes huzavona után Holczer József
erdõkövesdi plébános gyûjtést szervez, és megbízza Dudás József egri kõmûvest a tervek elkészítésére,
és a kivitelezésre. A költségvetést Orczy István erdõkövesdi báró emberei készítik el: Sallai János,
Koncz Mihály, Suller Ferenc.17 Végül a pénz is összegyûlt, és lerakhatták az új templom alapkövét
1853. március idusán. A következõ évben június 20-án már fel is szentelte az egri érsek Szent László
tiszteletére. Nem tudni, milyen okból, hamarosan a Fájdalmas Anya titulust kapta.

A település a földhiány miatt nagy szegénységben élt. Kevés volt a szántó búzának, kukoricának,
rozsnak. Még a XIX. sz. közepén is részben gyakorlatban volt a háromnyomásos gazdálkodás a rossz
minõségû földeken, a jobbakon parcellázva ugaroltak. Nagyon száraz idõkben 7–8 évig is parlagon
hagytak földeket, amelyeken legeltettek. Egész Palócföldön nagy hagyománya volt az irtásnak, palócul
ortásnak, ahogyan néhány dûlõnév is „emlékezik” erre. Az idevaló lakosság a határ részeit, a dûlõket
találóan nevezte el. Ez fontos volt, hogy beszélni lehessen róla a távolból is. Ezek a nevek a néplélekbõl
erednek, és megegyezéses alapon váltak közös kinccsé. Érdemes néhány beszédes földrajzi nevet felso-
rolnunk. Földrajzi környezetre utalók: Odvas-kõ (homokkõben lévõ kis üregre utal), Vizetlen, Szá-
raz-ág (vizetlen ága a fõvölgynek), Kerek-domb. Tulajdonosát jelzi: Tamás-telki, Kovács-lápa, Varnyai
szállás, Nagy András szögik, Pál láza (láz: száraz hegytetõ, pásztorszállással, de lehet, hogy lázzal, azaz
égetéssel jött létre). Gazdálkodásra utaló helynevek: Csapás (ahol feljártak a tehenek), Páskom (azaz
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pást, ahol a fiatal jószágok legeltek, a városi pástokon voltak a párbajok), Szinyárka (valószínû a szén
árka rejlik a palóc kiejtésben), Alsó malom, Vermes (száraz verõ oldal, itt tárolták veremben a gabonát,
elrejtve az ellenség elõl). Mocsolyás (ahol a kendert áztatták). Állatra, növényre utal: Evetes-ág (ahol
mókusok élnek), Tetyülápa (vizében bolharák él), Rákos (ma már nem élnek benne folyami rákok).18

Istenmezején kevés volt az optimális, vízszintes szántó, ezért a laposabb, erdõ borította hegyhátakat
írtással tették megmûvelhetõvé. „A fatörzseket közvetlenül a talaj felett vágták el, a tuskókat a földben
hagyták [...] az öl- és gallyfát elszállították, de a rõzsét, a leveles apró gallyakat otthagyva [...] eléget-
ték. Az elégett kupacok hamvát és apró faszéndarabkáit szénagyûjtõ gereblyével a talajon szétterítették,
hogy a föld megkapja elsõ mesterséges, az istenmezejiek szerint meszes trágyáját.” A meredekebb lej-
tõk gabonáját még 1956-ban is sarlóval aratták, mert kaszával állva vágni szinte lehetetlen volt.19 Némi
munkát adott az erdõ: favágás, hamuzsírfõzés, szénégetés és a summásság. Szederkényen (ma falurész)
egri rác kereskedõk hamuzsírt fõztek. Ennek emléke a Lugzós-bérc.20 Az erdei „melléktermékek” sem
vesztek kárba. Minden ehetõt begyûjtöttek a gombáktól a vad gyümölcsökig. Fõleg a vadkörtét szeret-
ték, amit zsákszámra vittek haza. A padláson kiterítve utóérlelték, amíg megívedett. Ebbõl fõzték a pá-
linkát, de aszalás után édességként is használták. A pétervásáriak ezért vadkörtés hasúaknak csúfolták
õket.

A bányászat fellendülése a háború után Egercsehibe és a nógrádi bányákba vonzotta az embereket.
Ez magával hozta a jólétet, de az egykézés megmaradt. Egy különös bányakincs híressé tette ország-
szerte Istenmezejét. Bentonitbányát nyitottak a falu déli végén. A Rosszkút-tetõ kincsét lejtõs csúszdán
eresztették le a rakodóra, és innen fuvarozták mindenfelé, még külföldre is. A bentonit, más néven
fuller sok mindenre jó. A mélyfúrásoknál használják fúróiszapnak, továbbá a papíripar, a kozmetika- és
a festékipar is alkalmazza. A borászat derítõanyagként, a takarmánykeverõk semleges vivõanyagként
értékesítik. A bánya kimerült, ezért a kövesdi határ mellett mélymûveléssel kezdték felszínre hozni az
értékes anyagot. Itt is elfogyott. Ezután a Hangyabolyos dûlõben feszíni mûvelésbe kezdtek. A helyi bá-
nyászok felfedezték, hogy a fehér bentonitot meszeléshez alkalmazva kiváló fedõhatást érhetnek el. A
bentonitbányászat azonban megszûnt gazdasági okok miatt.

Mára a munkalehetõségek nagyon megszûkültek. Itt is építenek a közmunkára. Most 35-en dolgoz-
nak, néhányan éppen az iskola elé faragott palóc kaput építenek. Legnagyobb foglalkoztató az önkor-
mányzat. Kevés a gyermek, pedig két szép iskola is várná a nebulókat. A felsõ tagozatosak Péter-
vásárára járnak. Helyben 4 kisgyermek jár összevont osztályba, az utánpótlás a 18 óvodásból kerülhet
ki. A munkaképes lakosok 30 km-es körzetben találnak munkát, de néhányan 130 km-t utaznak Buda-
pestig.21 Az új polgármester nagy akarattal áll a hivatása magaslatán. Jelszava: szeretet, kérem, köszö-
nöm – talán ezek hiányoztak eddig Istenmezején? Évente rendeznek falunapot. Érdekes rendezvénye a
falunak a Földgyógyító Dobünnep és a Noé szõleje Bográcsfesztivál.

Czenthe Huba

Templomok, kápolnák

A széki templom régen és ma
Szék az erdélyi Mezõség talán legmeghatározóbb települése, amelyet gyakran látogatnak hazai és

külföldi kirándulók, megcsodálni gazdag néprajzi értékeit. Ha vasárnap téved oda a turista, a fersinges
asszonyokat, leányokat viseletben látja a nagyutcán vonulni, akiket sárga szalmakalapot is kék posztó-
mellényt viselõ férfiak kísérnek az Árpád-kori templomba.

A falu Kolozs megyében található és egykor városi rangnak örvendett. A közelében elhelyezkedõ
falvak elnevezései (Boncnyíres, Füzesmikola) arra utalnak, hogy már a honfoglalás idején lakott tele-
pülés volt, ugyanis ezek a nevek: Mikola, Bonc honfoglalás kori magyar nemzetségek nevei voltak. Mi-
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18 Pesty Frigyes: Heves megye helynévtára. Eger, 2005. 125.; Pelle Béláné: Heves megye földrajzi nevei. I. Az
Egri járás. Bp., 1970. 28, 30, 31.

19 Hoffman Tamás: Egy palóc falu földmûvelõ technikájának néhány jellegzetessége a századforduló tájékán.
Ethnographia LXVII. 1956. [536–571.] 545.

20 Czenthe H. i. m. 2010. 131.
21 Polgármesteri Hivatal, Istenmezeje.


