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i. 
?olepltv*n,Y<ys fal^i kqrt^z köza^qk 

A Kőrös és Maros vidéki alföldi területek török kézen azInte 
teljesen lakatlanná váltak. Hatalma területek voltak, melyeket 
emberi kés nem müveit. A pusztulás nagyságát érzékeltetik például 
a következő adatok. Mig Békéé megyében hivatalos felvétel szerint 
a m . század elején 63 népes kösség volt, a török kiüzéss után 
1716-ban hivatalból tett összeírás szerint esak 9 község lakott, 
és összesen 52o csalód volt, legfeljebb 3000 fővel.1 
A puszta területeket az állam Javára foglalták le, hisz a Habs-
burgok központosított monarchiájának államapparátusa költséges 
volt. A királyi kincstári kamara tulajdonát képsző, kinostári 
birtokként keselt puszták egy részén a X7III. század folyamán 
rideg marhatenyáaztést folytató bérlőknek, tőaséreknek adták 
ki, más részét pedig eladták.2 így például Than Albert szegedi 
oameralis praefectus hivatalos Jslantéss szerint a Békés, Csong-
rád és Zaránd megyei fisoalltáai Jószágok igen keveaet Jövedel-
meznek, ezért javasolja eladásukat. 1719-ben állítólag 24.000 H 
lefizetése mellett királyi adományul nyerte az említett fiacalis 
Jószágokat Iiaruokem János Oyörgy. Az adomány levelet 1723. és 
1736-ban kiegéazitve állították ki Haruckern részérő, ki 1719-
ben bárói elmet, 1732-ben s Békés megyei főispánságot nyerte.3 • 

•Haruckern egy linzi pák fia volt. A császári hadak élelmezése 
körül kiválóan érdemesítette magát. Egyrészt vagyonra tett szert, 
másrészt az amlitett cimet és rangot ia ennek köszönhette. A bir-
tokot t később leányágon gróf Benkheim Jóssef, gróf Károlyi József 
gróf Stockhammern, báró Weinkhsim József, Blankenstein grófné. 



Haruckner nagymérvű telepitáei akcióba kezdett. Elsősorban hazai 
elemekkel* magyar és szlovák lakóaaággal talapitatta be ezeket a 
részeket* de németeket is hozott ba az országba* Ekkor települtek 
Oroaháza* Szarvas* Qyoraa* Öcsöd* Vésztő községek* 1723-ban Gyulára* 
1724-ben Elekre telepitett németeket WUrtenbergből* Baj orors a ág-
ból és Frankfurt vidékéről* S magánjellegű telepités mellett Css-
nád megyében főleg kincstéri telepítésekkel találkozunk* 

Az állam érdekelt a telepitvény-kérdésekben hiszen a falvak egy* 
harmada kincstári birtokon feküdt.4 Állampolitikai céloknak sze-
repük volt a létrejöttükben akár populáoiős* akár pl. dohányter-
mesztés szempontjából* 

A telepitvényes falvak vizsgálatánál alapvetően tisztázandó prob-
lémát a paraszt és a birtokában lévő föld /mint legfontosabb ter-
melő eszköz/ jogi helyzete. Nem "úrbéresek"* földjeiket "haszonvé-
telre" birtokolják* Jogállásuk igy kedvezőtlenebb az úrbéres köz-
ségekkel szemben* hisz meghatározott időre szőlő szerződések 
/ált&ábsn 2o évre szőlő magéi lapodások voltak ezek/* és különbö-
ző feltételek pl* dohánytermelés és földművelés kötelezettsége 
mellett* települhettek csak Is* nagyrészt kincstári pusztákon* 
A telepesek általában már telepítéskor faluszervezetben száll-
ták meg földjeiket* Otthonal8pitás céljaira is kaptak birtokot* 
házuk a számukra átengedett majorsági birtoktesten fekUdt* Az 
itt emelt épület tulajdonjogé a telepitvényesé* 

1848 táján az alföldön kb. l4o telepitvényes falu van* Arad megye 
területén 8* ̂  A telepitvényesek kilenctized részs kertészség* 
A kertész község elnevezés gszdssági funkción alapuló elnevezés. 
Munkaigényes növény* elaőeorban dohány termesztésével foglalkozó 
telepek voltak* 

•Feststich grófné* Kárászné* Therézia báróné* gróf Bloza Józeef* 
grőf Mitrovaky* gr*Saztarházy Mihály* gr*Batthyány István* Anere 
perg grófné* Orschssl báróné* Bedekoviesné örökölték* Részlstea 
Haruckern életrajzot ld* Békés bármegye c* monográfiában* Ep* 
1936* myfi^t dolgozata* 
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Teraészetesen nem beszélhetünk tlssts típusról* domináns elemek 
váltakoznak, a szükségleteknek megfelelően* DekonJunkturálla 
Időben a kertéseségek egy része felhagy a dohánytermesztéssel, 
sőt igyekeznek ezen a vidéken minél előbb megszabadulni a dohány-
termesztési kötelezettségektől, mint azt a későbbiekben megpró-
bálom érzékeltetni* 
Az alföldi kinostári pusztákon azonban elsősorban a dohányter-
mesztést szorgalmazták. Mi volt ennek az oka? Bzen puszták bér-
lői korábban ugy hasznosították a kínostártól bérelt területet, 
ahogy akarták, csupán egy kikötés voltt kötelesek a kincstár szá-
méra katonalovakat nevelni*6 Ilyen lónévelő szerződéseket kötöt-
tek Dum-Iratoa, Pánkota, nagykamarás és Kunágota pusztákra* 
De 1785-ben megalakul a mezőhegyesi állami méntelep - Így a 
községek lónevelő tevékenysége feleslegessé válik* 
A francia háborúk következtében viszont növskszik a gabona, do-
hány ke re elet* A kertészéégek telepítése célszerűnek látszott. 
Gyors hasznot Jelentett különösebb befektetés nélkül, mert álta-
lában a kertészek rendelkeztek fogattal is és gazdasági felezsrs-
léesel is, önerejükből hozták létre az elvadult parlagon dohány-
ültetvényeiket, lakóházaikat, valvaikat. B-13-18-2o kat.holdnyi 
részleteket adtak haszonbérbe egyeseknek, Így váltak az un.kincs-
tári dohány ke rtéezségsk loo-15o-2oo, sőt ennél is nagyobb számú 
községekké* üs&ek a haszonbérleti szerződések 6-2o-32 évre szóltsk. 
A haszonbérlők kötelesek voltak bizonyos földterületet dohányter-
melésre használni, a dohányt a kincstárnak átadni. 

A dohány Szeged vidékéről származik át a környékre. Termesztése 
akkor vett nagyobb lendületet, mikor az észak-amerikai független-
ségi háború idején az európai piacról elmaradt a virginiai dohány 

A dohány munkaigényéé növény. Termeléséhez Jő minőségű föld kell, 
müveiése szakértelmet kivan. Sem a robotmunkán alapuló nagybirtok 
sem a sokféle kötöttséggel rendelkező Jobbágygazdaaág nem foglal-
kozhatott vele kielégítően. Bzen kivül olyan munkásra volt az ük-
ség, aki szabadon használhatja fal munkaerejét és érdekelt a 
termelésben. 



Toltak kincstári telepitvényee községek, melyek a dohánytermesz-
tésből szép jövedelemre tettek szert* Apácza* Bodzáa, Dombiratos* 
Magyar-Bánhegyes, Kis-Iratoa* Hagy-Kamarás, De nem mindenki jár-
tas a dohánytermeléa ée kezelés nehéz munkájában* Érkövv Adolf 
már idézett munkájában megemlíti* hogy az "184o-es években a 
kincstári telepitvényesek szerződésileg bírság mellett voltak 
kötelezve* és mágia vonakodtak a dohánytermeléstől* Toltak ese-
tek, hogy vasba verve kísértetett a vonakodó dohányos földje 
művelésére /Alberti községbsn/* de sem a szigor* sem a teljes 
bírság által több község nem volt dohánytermeaztésre birhatős 
Kövegy* Hagy Majlát* Alberti* Alraáffl és Kamarás községek* Ízen 
községek a kötelezett 2945 hold földön dohányt nem termesztvén 
5ü-9oo Ft-ra biraágoltattak* s a föld haszonbére fejében 
12*375 Ft kellett volna flzetniök* de kérvényezéssk során* 2o 
év mulvs* 1063-ban a biraágot elengedték"/4o-4l 1/ 

A terhaket illetően a kertéazségsknll általában a pénzszolgálta-
tás válik fokozatoaan uralkodóvá* Ezt a munkaszolgálat egészének* 
vagy nagyrészének megváltásáért fizetik* íerményazolgáitatáara 
jellemző* hogy azt nem hányadban* hanem meghatározott* változat-
lan mennyiségben szabják meg* A dohányt illetően a kertéazségek 
szerződései valamilyen formában előírták a dohányteraesztéal kö-
telez ettaéget* Vagy meghatározott területen, házhelyenként 4-5-
holdon feles dohányt kell termelnii vagy az adandó dohányt mázsá-
ban szsbták megi vagy a pénzbérlet vált uralkodóvá - esetleg ezt 
kombinálták feles dohánnyal, vagy maghatározott dohánymennyiség-
gsl* Az utóbbi típushoz /pénzbérlet uralkodó formája/ elsősorban 
a kincstári tslepessk tartoznak. A pénzbérlet uralkodóvá válását 
indokolja, hegy a dohányárak időközben csökkennek. A terhek vi-
szont fokozatocan emelkednek* Példának idézném a kunágotalak ese 
téti 1844-ben 2 Ft 6o kr-tj 1654-ben 4 Ft 5o kr-t* 18b4-ben 5 Ft 
5o kr-t fizettek holdanként* 

A kincstári uradalmak legnagyobb része ? 1863-66 között a Nem-
zeti Bank kezén volt - ez az árendát egyre magasabbra emelte* 



A telepitvényeBsk nem tudták • fokozódd terheket fizetni* Az aradi 
Jószágigazgatóeág ie7o-ben Javasolta a hátralékos telepitvényesek 
ellen elrendelt végrehaj táa f elfüggesztését* Marháikon ki vili ugyan-
is semmi vagyonuk nincs, ha ezeket le elveszik tőlük, földjeiket nea 
tudják művelni*3-0 Gyakori az ellenszegülés, sőt • szolgáltatások 
megtagadása pl* Bánkút lakói többször elűzik a végrehajtásra ki-
küldött hatósági közegeket* Az IBbo-aa években egyébként is a 
legtöbb kincstári telepítvén szerződése lejárt, dönteni kellett 
további sorsukról* Hosszas előkészítések, tárgyalások, törvényjavas-
lati viták után végre megszületett az 1873 XCI* te*, mely kimondja, 
hogy az összes kul és belbirtokok megválthatók az évi szolgáltatá-
sok hússzoros összegével* A templomok, iskolák, közterek a falvak 
tulajdonába kerültek megváltás nélkül* A kinostári telepítéseknél 
- könnyítésként - a pénzügyminisztert megbízták, hogy 22 vagy 34 
évi törlesztésre kölcsönt eszközöljön ki* 

így a XIX* sz* végén a Falugyei által felsorolt11 51 kertészségből 
- Békét-Csanád-Csongrád megye területen - esek 3o lett önálló kÖzaáj 
ezek közül 19 kincstári telepltvény* problémát okozott az átengedő 
föld mennyiségének megállapítása* A telepitv&syeoek általában az 
egéaz haszonbérelt föld területét meg akarták verjii vagy még azon 
felül is* Sőt, az időközben felszaporodó házatlen zsellérek is 
akartak földet* Dombiratoson pl* lo4-en fejenként 1 kh belső és 4 
kh külső telki állományt, kevermesiek, kunágotaiak l-l holdnyi ház-
helyet kértek* A kincstár viszont csak annyi földet ad el amennyi-
nek megváltására biztosítékot lát* így például Kunágotán megváltás-
kor 13o-an kaptok 14 kataszter holdnyi, 77-en 1,5 holdnyi birtokot» 
Hogy mennyire nem oldotta meg az 1873*ss XXII*tc* a telepitvényesek 
problémáját, azt a kérvények és zavargások sokasága bizonyltja* 
1891-ben forrongáshoz vezetett sz elégedetlenség* 1893-ben Aradon 
tartanak értekezletet! 5 tagu blzotteágot küldenek ki a sérelmek 
és kívánságok öeezegyújtéeére* Okt* 23-án Mezőhegyesen 22, Békés, 
Arad, Csanád megyei község küldötte vitatja meg a követeléseket* 
a tartozásokat kamatmentesen, a tőkemaradványt 4 #-os kamattal tör-
leszt has sók* 19o5-ben uj megváltási rendszert vezetnek be* 
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Eszerint Mszőkovácsháze törleaztéss 1957-ben* Pitvarosé, Óteleké 
1958-ban járt volna le* S rendezer elviselhetőbbnek bizonyult* 
hisz volt falu - pl* Csanádepáoa * mely megváltotta magát* 

19o6* szeptember 29-án Almáskamarás községban készült képviselő 
testületi jegyzőkönyvből! na községnek* mint telepbirtokosnak 
kincstári tslspes birtoké után mintegy 8000 Korona örökváltság 
tartozása van* Ebből a birtokból folyó jövedelemből ennek törlesz-
tésére 466 Koronán felüli összeg emésztetik fel* fízárt az örökvált-
ság tartozás elsngsőéeét kérik"* Válaszról már nem értesülhettem 
a jegyzőkönyvekből* 

Trianoni szerződés értelmében számos település más országhoz ka-
rait. A megmaradtak számára uj leazálási kulearendszert hoztak 
létrs 1932-bon. Eszerint pl. Kunágota 1372-re fisette volna ki 
váltságát. Az adáküzöaségek problémáját a felszabadulás után 
végrehajtott földreform oldotta meg* Ekkor jutottak az általuk 
müveit föld teher nélküli birtokába* melyet őseik* a kert ászbér-
lők vettek át* és nemzedékről nemzedékre müveitek szorgalmas* ki-
tartó munkával* 

II* 

, ÁlPÁft&Smr&lk JsartfjatiPPrtA fis fejlődásq , 
1044 - 1299 

Almáskamarásnsk* mint községnek, nincs okmányokkal kimutatóható 
történeti múltja. Szomszédságában fekvő települések - Bánkút) 
Nagykamarás* Kunágota - mind régebb idő óta lakott helyek. Ezek 
története vet fényt Almáskamarás történetére is* Így az elszórt 
Írásos feljegyzések mellett többször kell az analógiás módszerhez 
folyamodni* hogy egy-egy jelenséget kellőképpen megértsünk* 
magy arázhassunk* 
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A falu nova eredetileg Kamarás volt és vele együtt értették 
a mai Nagykamarás falut Is* l4o>ban a Maróthyak, 1439-ben 
a Mareallyak, 1452-ben a Hunyadiak birtoka volt* 1471-ben 
ICeszy Balázs kezén találjuk, aki valamilyen cimen az aradi 
káptalannak adta a puszta felét*12 

Palágyai már idézett munkájában igy irt"Kamarás Cs*K. kincstári 
pusztai Arad megyéből legközelebb lón átkebelezve| Kátegyházá-
hoz délre 1 1/2) Gyulához 4 1/4 mérföldnyire* fi puszta több 
birtok osztályra tan szakítva) de ezek között 2 népes dohány 
kertéssség tinik kit egyik Ksgy Kamarás név alatt 3oo5 hold s 
365 ölnyi tért foglcJ. el* I4©4 kertész lakja) - a másik Almás-
Kamarás 2966 4/llo holdnyi földterülettel) itt 797 kertész la-
kik, kik mindnyájan római katolikusok***« /192-193.1*/ 

Palugyal tehát használja már 1855-ben a Kamarás név mellett /mely 
valószínű a kinostári birtokjellegre utal/ ez Almás megkülönbözte-
tő nevet* Ezzel a névvel Oltványi Pált A caaaádl püspöki megye 
birtokviszonyainak rövid története /Szeged 1867/ c* müvében 
találkozunk* "A XI7* századi egri egyházmegyei pápai tizodazeduk 
névjegyzékében fordul olő Almás«+ 
A települést általában Arad megyében amxicik, hol a zarándi, hol 
az eleki Járásban* j>uszta, 1189-es lélekszámmal, ahol divatozó 
. . . falu. tart0ailC jtónJcuí 
puszta * A provizórium ideje alatt Üékás vármegyéhez, majd 
Trianon után Csanád-Arad-Torontál egyesitett bármegyékhez korült* 

+A ccanád egyházmegye kiegészítő részét képező ogész pankotai 
kerület Almás egyházközségével az egri egyházmegyéhez tartozott* 
Almá pedig a pánkotsl espereri kerülettel határos község akko-
riben könnyen ennek egyik alkotórésze lehetett* 
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A község mai neve - kötőjel elhagyása és a 2 tag egybeírása • 
az erszagos községi törzskönyvbizottság javaslatára ezületett* 
19o8-ban a járási főszolgabíró 665/1908 sz. körrendeletében ja-
vasolja* s máro. 13-án ülésező helybeli képviselőtestület elfo-

t gadja. Ettől kezdve használják a mai formát* Almá^amcrás*1*5 

írkovy Adolf a puszta betelepítését ló44-re teszi* A Pécska -ko-
vácsházi kincstári uradalomban kát uj telepítést jegyez felt 
Apácza 1621 és Aláás 1&44* Korábban telepitett közsúgek Nagy 
Kamarás, Földvár* melyeket kincstári haszonbérlők) hengeliaüller 
tó* Vodiancr Sámuelt Móricz és Rudolf a kincstári uradalom elle-
nére holtak létre* Hevesmegyeiek, Mezőkövesdiek kerültek ekkor 
erre a vidakre* Az egész pusztát ekkor Todiáner Sámuel budapesti 
bankár bérelte a kincstartói* Így a telepitett kertészfalvak la-
kói az ő alhaszoubérloi lesznek* Később azonban visazaazéii a 
kincstárra a birtok* 

Almás lskói Elekről jött németek voltok. Elekre Harucker telepi-
tette őket. /Német nemzetiségű település volt még Keglevichháza* 
Kovácsi* Kistelep) szlovákok lakták Pitvaros* Albert stb. falva-
kat* tehát a magyar kertéezségek mellett találunk nemzetiségi 
kertészfalvakat is/ 

A telepítés slkalmával mintegy 80 család jött át* Feltételezhető 
azonban* hogy már korábban la jártak erre a pusztára elekiek* 
hlez a túlnépesedett kertészközségeknél gyakori* hogy több rajt 
boosájtanak ki* A História Oomup szerint 1840-tői tar-
tózkodnak itt tavasszal* nyáron* ősszel* Kunyhókban laknak* majd 
a terményekkel őeezel visszatérnek Elekre. Foglalkozásukra nézve 
ugyanis szerződéses dohánykertészek voltak. 

Palugyai is feles doh^yt terjesztőként említi őket, kik a 
kincstár számára kötelesek dohányt termelni. Ezért cserébe 119 
házszámot és ugyanannyi 2o kat. holdat adott* 



így a falu "határának összes területe 2975 holdi ebből szántó-
föld 238o hold, melyből lámát dohány alatt 595 hold levonandó, 
legelő 476 hold, éa 119 hold házhelyek.17 

Az egységes elgondolás mellett telepitett falvakban a beltelek, 
szántó, rét és /egelőj árand óság - kertéssségsn belül megegyezik* 
Mig nálunk 2o kat hold alkot agy tslkst, a szomszéd Hagykamará-
son előbb 21, majd 17* Bánkúton 29, Kunágotán 2o 1/2 hold* 

A kertésztelepek lakóinak életében a szerződéskötés a legfontosabb 
esemény* 
Eredeti szerződés birtokában korrigálni kall egy adatot* A Hagy-
kamaráai puszta IX* osztályból haazonbérba kiadott terület össze-
sen 2986 4/11oo holdat tett ki* A címlapon látható előszámlált 
földmennyiségből mindenegyes dohány kertésznek a következő felosz-
tásban Juttattak haszonbért! 

• dohánytermesztő és szántőföldskből minden nyomásban 5 hold, 
négy nyomásban tehát összesen 2o hold 
a rétekből 
a legelőből 
a házi telekből 

A szerződés 3* pontja kimondtál "Minden aláirt haazonbérlő Do-
hány kertész magát a förvény szoros értelmében kötelezi hogy a 
nékie haszonbérbe botsájtott, és három egyenlő terjedelmű nyo-
másra felosztott Dohánytermő és Szántóföldekből as egyik nyo-
máéban, vagy la öt holdon minden esztendőben egyedül Dohányt 
ültetni, következőleg ezen nyomásban és pedig ennek egész kiter-
jedésében nem egyebet, hanem csupán Dohányt, és pedig legnagyobb 
szorgalommal termeszteni fog** 

A hátralévő nyomást ugy hasznosította, ahogy Jónak látta, osak 
ne ütközzön az előző ponttal* 

4 hold 
1 hold 



I fiaszoiifo«;rlHl Szcrzórita. 

31elly részről a Klr. kiiitstári I'ra-
rtaloiuu m á s r ^ x r o l pedig az alólírtI Iia-
Nxonbérlö HoliánykeHéMKck kOzott, és 
l»e«llg a' királyi kintstári U r a d a l o m részé-
ről felsőbb helybcnlia^yÁN' len tartásával 
következőleg köttetett: 

l - ször . A" királyi kintstári l'radalom a" Dohánytermesztésnek, n men-
nyire a" fen forgó gazdasági viszonyok megengedik, nagyobb ter-
jedelmet adni , ez álral pedig a' honi ipar, és szorgalonr gyara-
pításához maga részéről is járulni kívánván, haszonbérbe botsái-
tya az alól írt t Dohánytermesztő Kertészeknek Nemes ^ ^ a 

Vármegyében kebelezett r L <X 

Q T c ^ ' l , o l d ' a t ""agában foglaló 
' / " / ^ / t ' / í ^ C ^ pedig oly módon , hogy ezen 

Haraónbéiiet eszterulei * s h ó n a p é t f ~ nap-
jától kezdve egész 18/C>. _ esztendei * ^ c ^ * hava /Cv / 
napjáig, következőleg egymást követő esztendeig tartson; 
és hogy ezen mindegyik haszonbérlő állal egyenként aláírtt Szer-
ződés mint a" királyi kintstári Uradalomra, mint pedig a" Ha-
szonbérlők' mindegyikére nézve törvényes tekintetben olly erejű-
nek néze te s sék , mintha mindegyik Haszonbérlő számára egyegy 
külön 's törvényesen soleiinisált példányban költt vólna. 

Az ekképen haszonbérbe kiadott / ^ u m i 
területe következő külön w i m i szakaszokból áll, 

/

/ t. / ) 

igyijnnt: 
a ) Doha 

/ 

) Dohánytermő és Szántóföldek, melyek " hason-
ló nagyságú nyomásra felosztvák *.J.A»Y. 

b ) l létek r « 
t) Legelő b S/ 
d ) Házi telkek . . . . „ 
e ) mint határvonalok, utczák, utak és Temető / / 

ölesen I holdbol 
I 



Clliiuú-jL'lcI: l.vr.)iwi i i' 

i \iJ a:L([. 
? 

V-V • • » « Vf ; 1,. i • Í J 

* > .. - - . /"•'•'HM , íj J . 
« j. M M 
Jt M tl M M ^ I' i'-r--r1-

u , « a r «i 
»» I M i« .«> «• - , " - i * 

—.L 1 I . . i . a 
-4 • i « 4 « M I • I ? , U i* H ü 

F T P . * • — ~ — a. «•« 

- i » 
» « 

• t V 

ti \ M MJ tt u 

l>- fl* 1 * 1 ' 1 * 
1 * 'j 

Ml i* " ; ii 
» " n I : i 

v i x .. u J 

1 
-1— 

1 
*> 

mt ' 

* 

1 .. ** ! li 
.. . — , 1 m • i: • 

Iaw A 

V l» II 
" / ' i " A 



a • 
** va 2 S • 3 <0 •O • e> «s 

e> * ©8 W « In 
w 

45-a s 
M N ** 

* * 
H M * N "H * V <* <• 

7 -Jr 
i $ «• s f* * <e i 

131 in 
/só-

y itt 
it* 'tt 
ttt. 
its 

• \ ff** 
-rtJ 

mi 181 
irt ISO 
nt 
frt tre 
tr* ns 
ni 
rf ̂ rf 

- r* 

nt nt 
HÁ 

67 
r 166 
lg tes ffj 
16* 
mo >ti «y 93 ISt 
fST sí /AJ 

IJ*M 
ISI IS1 
ISO u 
1*9 IU 
i*y tr 

/ • • 
/•Í 79 

to * 
W/t. 

w 

i •I 
r ? o ? ; ? » al * 

fa 
* rw 5 

04 
a 

•9 o> 
tt 

i 3 0 
H 

i ? 5 * 
? ts 
5 a 1 a 
S * il * 5 * i > 
2 « 5 « ^ $ « í * 
S 5 l * $ * ! « 1 2 1 -s § 5 1 i 
Ur-JS 5 1 $ 

5 s 1 á ttt/J 

•IS. 
rtt 
IU 
tu 
ttt 
ttt 
• Cl 
ZM 
m 
»»» 
r+» 

(iit 

2 Sl 
esi 

ttt 
9W 
IU 
OSI 

Itt 

ífi 
Ml 
tel 
9*1 
tilt 

•11 
m »»>i 
0f» 

'íí' Í * 1 3 
a 

S 31 i * S & í i • • í $ i a fi ̂  
S S S ^ 
$ . 5 * 

1 * 
j ^ 

1 ^ 
5 - 5 Sí 5 - lL -s«« 
5 

* 
¥ -H • 

u 
• 8 k V 

•17 Ü. 

(4 fr-1 fi II M V a s 
s' 8 Ü 3 g ? í 

§ S \m-ji 
$ % 5 ? \ Sf ft 5 % i c V § % a 5 S • 

* Cn a $ s 
* • S % 

HOU 5 § 1 
Ti j i! Sl í 
ki ̂ te - 3 i « 

7«. ííi -'tft 

09 Z 

tn 
hm 
L»l 

391 

ILI Ü iU Oh 
"l 

ttt 

Bfl 
eti 
101 
m 
tn 
»n 
híz 
ou «T - CU. tu 1 

t" 911 I 1 i _ " *íl 
4 tu azi 

Jf. 5 3 3 a* t! 2 Jt »» ^ 

* * 5 5 
•V 
5 •v 

-t-$ 5 
í 
* 

tg r iii i/ 
i $ •i 1 ? j i | < 11 j • -i 
9 h r r r 

P 
T 

I-

b-



- 10 -

4 pont mondta ki, hogy a termesztatt dohánynak felőrészét termesz-
tésre használatba bocsájtott földtol járó haszonbér fajében, minden 
flsstés köreteléss nélkül ingyen át kellett adni. 
Részletezi az átadáe módját is. A termelő 2 csomóba rakta a termett 
dohányt fele-fele megoszlásban, és a kiküldött átvevő tetezés 
szerint választott. 

A további 3 nyomásból járó haszonbért nem terményben, hanem kész-
pénzben voltak kötelesek fizetni. Se holdanként 2 Ft és 3o krajcár, 
azaz összesen 595o /ötezer kilencszázötven/ réazesforint ezüstpénz-
ben minden esztendőben két részbeni május első, valamint október 
első napján a királyi kincstári uradalmi pénztárba kellett befi-
zetni. 

A szerződés első részs, mintegy 36 ponton keresztül tisztázza eze-
kst a feltételeket. A második rész 3 pontból áll. A haszonbérbe 
bocsájtott föld mennyiségét tisztázza, valamint a bérlő aláírásá-
val hitslesitstt pontok, miszerint a fenti kötelesettségst megtart-
ják. 

Mindenegyes bérlőnsk volt ilyen szerződése. /Az 57* k. házi szám 
alatt lakó Szilbereiss Jakab és felesége 185© október 3o-án kelt 
általlratásl haszonbérleti szerződése alapján/18 

A község határát, fslosztva telkekre, lásd fényképmsllékleten, 
bár ez néhány évvel későbbi viszonyokat mutat már, mint arról 
még lesz azé* 



XI -
Az 1844-ben Ideköltözött 80 eaaládot feltételezhetően követte 
míg több betelepülő családt hisz a község lakéinak száma 

1845-ben már 726 lélek 
1847-ben 696 • és 125 számozott 
1850-ben 755 N 125 • f f * 

1851-ben 827 ff 129 • • f f * 

1852-ben 1022 ff 129 
1854-ben 1045 ff 

1857-ben 1176 ff 

1861-ben 1291 ff - í 
1869-ben 1579 ff 

188o-ban 1468 ff 

189o-ben 1794 ff <Ék 4b Ék 
19oo-ban 1988 ff 19/ 

Az eleő években a lélekszám szinte ugrásszerűen növekedett. Ez 
pedig lehetetlen természetes szsporodásssl. A községbe tehát nem 
csupán az a 80 család telepult Elekről, hanem az ország más 
tájáról Is jöttek. A keresztelés! anyakön vbe bejegyzett nevek 
la ezt bizonyítják. 1846-ban megkeresztelt 33 helybeli születé-
sű gyerek köstil 25-nek a családneve németes hangzású, 8 pedig 
magyar /pl. Gál János, Dohány Katalin/ 

1847-ben a 49-ből azintén 8 hasonló hangzású nevet találunk, 
mig a többi elekl származásra utal. 
Részletesebb információt kaphatunk az esketési anyakönyvből. 
1847 május - 1857 májussal bezáróan néztem át, és a következő 
adatokat találtami • í> 
1/ Elekről azármazott, ós egymással köt 

házasságot llo fő /55 p ár/ 
Üekről származott, de máflhonnan szárma-
zottal házasodik 17 fő 

2/ Heves megyéből származott, házasságot köt 8 fő 
/Erdőtelek,Bordány,Káli, Tiszaőrs/ 



XI -
3/Csongrád megyéből származott, házasságot köt 7 fő 
/Makó, szentes, Szeged/ 

4/Torontál megyéből származott, házasságot köt 2 fő 
5/Borsod megyéből származott, házasságot köt 2 fő 
6/Srdélyből származott, házasságot köt 6 fő 
7/Még szerepel 1-2 fős eloeztásban Gyula, 
Ujkétske,/?est m./ Újfalu, féoeka, Medgyes, 
Kevermesi Apácza, Petersdorf /ssllézla/ lo fő 

Összeesni 162 fő 

A 427 d-vel és a 427 e-vel jelölt utoák voltak az először 
lakottak* /Nagy utcának, Bap utcának, Szélső utcának és 
Szőlő utcának nevezték/ 
Az első években épUlt, és még máig is fennmaradt házak 
alapján a következőképpen építkeztek* Az épületek téglalap 
alaprajzuak, rövidebb oldallal az utoafront felé, hosszsbb 
oldala befelé nyúlik, az udvarba* Az utcára 3 ablak nézett* 
Kettő a nagyszobáé, egy a kisebb helyleégé./esetenként a nyi-
tott folyosó utcára néző oldala, ekkor vlezont csak 1 utcai 
szobs volt/ Télen konyhának használták, ha voltak örsgsk 
itt laktak. A ház oldalán nyitott folyosó volt, mely általá-
ban már utcafronton kezdődött, de az utca felől fal zárta el. 
Legfeljebb ablakon át lehetett kitekinteni. A folyosóról nyí-
ló ajtón egy tágas előtérbe juthatunk, innen három ajtó nyílik. 
Balról a már említett utcai szobába, azon kereaztul lehet 
csak bejutni a kisebb helyiségbe /konyha/, szemben egy nyitott, 
füstölésre alkalmaa, kéménnyel ellátott helyiség van. Innen 
lehet fűteni a ezoba kamenoéjét. jobbrtfi ezintén egy szobába 
jutunk, melynek ablakai a nyitott folyosóra - Így az udvarra 
néznek. 
A folyosó végén találhstó a nyári konyha, majd a lakóház mögött 
gazdasági éplllateki s nyitott szín, istálló, hátrább disznóólak, 
kukoricagóré. 
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/ K o n y h a 

1 — 
Füstölő 

1 
i 

1 
' L S z o b a 

Előszoba 

, 1 

1 
i 

1 
' L S z o b a 

IL Konyha 

rolijosó 

Már a letelepedni követő elad évben építettek iskolát a fala 
főterén* Ennek helyébe majd 19o6-ban építik meg a XI* ezáou 
uj iskolát* nők gyermek volt* az egytanteivit épület azUkndk 
bizonyult* lü5o-ben es ieJtol&ba Járók azáaa 84 volt* a tanítás 
német nyelven folyt* 

lö85-ben épül meg a aásodik iskolaépület* zlntén 1 tanterem-
mel é* 1 tanítói lakiaméi* A két tanitét a fcösslg fizeti* évi 
54e ?t-ot kapnak* 20/ 

Ugyancsak c főtéren épült a terplom* ld63* májas 5-én folyamod-
nak előszőr a falu lakéi Arad megye hatóságához* As eddigi 
ideiglenes iámfcás életveszélyesen megromlott, kincstári urada-
lom részéről segítségre nem est ámíthatván* saját erőből akarnak 
építeni templomot* A terv és költségvetés bsnyujtása után 1864 
április 27-én s k sség és Ursita Lipót aradi építész* mint 
vállalkozó szerződést kötnek* 

A vállalkozó kötelezi magát ez építést 1664* Jun* 1* nap-
ján megkesdani* a még a tll beállta előtt az épületet 
tstő alá hozni* A Jövő év október 1* napjáig padig as 
épitéet tökéletesen bevégezni* öooo ft-ot kap « község-
től* mely Összegből Almás községe 15oo Ft-ot készpénsbsn 
és 144» Ft-ot téglákban* s Így összesen 2940 forintlt 
Jun* 1* napján tartozik befizetni, ezenkívül szeptember 
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1-én 12o köböl tiszta búzát, december 3o-án 12o köböl morzsolt 
kukoricát fog a község a vállalkozónak köblenkint 4o kr. elenge-
dése mellett azon ár szerint adni, mely a legközelebbi aradi he-
ti vásáron éppen van* £ k£t terméezeti szolgáltatást a vállalko-
zó minden évben ugyanazon időben fogja kapni, mig csak az Ígért 
8000 forintnyi összeget nem törlesztik teljesen* A búzát, a ku-
koricát a kétegyhásl vasútra szállítják a lakosok, természete-
sen ingyen* Ugyanekkor Lomokot hoznak, A többi kézi és igás nsp-
sssámokat a vállalkozó a maga költségén kell, hogy előállítsa. 
Ezután a vállalkozó kötelezi magát az építésből srsdő mindennemű 
kár és költségek megtérítátére, s s kösség teljes kártérítésére* 
Erre biztoe.ttékul mindeansmii névszerinti birtokát leköti* 

1865 szeptember 3o-ra s tsmplom sl is készült* Hossza 16 öl, 
szélessége 6, oldalmagassága 4 öl* A díszes oltár Temesvárott 
késsült. A fslavatás 1865* október 2o-án volt* 
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189o-ben felépül a községháza. 
A községben veit posta és távirds, bár s távbeszélő hálózat 
felállítási költségeit nem szavazták meg az 1894 febr. 2o-i 
képviselőtestületi Ülésen* 1897* Január 28-án a község utcá-
inak tégla vagy padló Járdákkal való ellátásáról tanácskoz-
tak, melynek fedezéeére a községi közmunka, valónint ennek 
megváltáaáből befolyó összeg szolgálna* 

Néhány évtizeddel a letelepülés után a kertészközségeknél 
már Jelentkezik - természetes törekvésként - a kincstári 
kötöttségtől való szabaduláe vágya* Toltak községek, hol vas-
ba verve kisérték a vonakodó dohányost földje müvelésére /Al-
berti/, de sem s szigor, ssm a bírság nem tudts több község-
ben s dohánytermelést kierőszakolni* így Kövegy* Hagy MaJlát, 
Alberti, Almás s Kamarás községsknél* Mivel a kötelezett 
2945 hold földön dohányt nem termesztettek 58*9oo Ft-ra bír-
ságolt attak, s a föld haszonbére fejében 12*375 ?t-ot kellett 
volna flzetniök, de kérvtayesések eredményeként 1868-ban a 
bírságot elengedték*^ 

Az 1876-ban megjelent törvény eredményeként szűnt meg a két 
közaég Hagy Kamarás éa Almás haszonbéri szerződése, 3o év alatt 
törlesztendő örökáron válthatták meg földjüket*22/ 

Már a dohánytermeaztéesel párhuzamosan ia, de annak háttérbe 
szorulásával fokozatosan inkább rátértek a gazdák a gabona, 
a kukorica terme14a're. Találkoztunk ezzel a két terménnyel 
már a templom építésekor kötött azérződéeben is, de Jóval ko-
rábban, a plébániának szolgáltatott 1847* évi Járandóságok 
között is nyoma van* 

1*/ Minden házaspártól egy possonymérő caénelt buza , 1 pár 
csirke, 3o kr* 
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3/ 4 öl Jó száraz buzaszalmát a lelkász udvarába hordani és 
kazalba rakni* 

4/ Bgy kővár sertés. melynek ára 2o pengő* 
7/ 2oo fej káposzta* ezárát 1 frt 3o kr. számitvs 

Valószínű tehát, hogy szemben a dohánnyal, sokkal kifizetődőbb 
volt a gabona éa a kukorica tennelése. Ezen alapult ugyanis az 
állattenyésztés, mely egyre nagyobb szerepet kapott a faluban* 
1694* Jul* 28.-án képviselőtestületi Ülésen határoztak fedezte-
tés! állomás létrehozásának szükségességéről, mely a lótenyész-
tést kedvezően befolyásolná. A mezőhegyes! méntelepről hozatnék 
apaállatokat. Ham volt ritka a 4-6 lovat tartó gazda. Ugyancsak 
a mezőhegyes! állami uradalomból szereztek be kondor szőrű 
mangallcza fajta kanokat, majd 1896. december 19-1 Ülésen 1 db 
magyarfajta és 1 db nyugati fajta bika beszerzéséről döntöttek* 

Az 1895-ös nezőgazdaaági statisztikai adatok szerint 2̂ Arolti 

jpvas jLr,éstQfifit . 

- egyest 7 mig a nagyobb területen fekvő szem-
* kettőst 146 szédos Medgyee-Bodzáson 2, 163* 15* 
- hármas 45 Medggyes-Bgyházán 22) 311) 18f és 

nagykamaráson 169$ Íj 0$ 

j m a m i B ű ű á 
bika, üaző, tehén együttesen 252, mig Medgyes-Bodzáa 7o7, 
Medgyes-Egyháza 17o3* Hagy kamaráé 232* 

Lovskt min, kanca, herélt 589» 
Xedgyes-Bodzás 6ol; Medgy es-Egyháza 1183| Nagykamarás 544* 
Van még a faluban 966 sertés, 626o baromfi, 2 Juh és 2 méhcsalád* 
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a/ tulajdon birtok 1*913 /M.-B. 5*327* M.-E. 5711| Nk* 2.2o4/ 
b/ haszonélvezeti — /M.-B* 21« M-S* — » Hk* — 
c/ haszonbéréé 91 /M.-B* 254| M-E* 357| Nk* 2o5/ 

Bizonyos blrtokösűzevonáa már a falu határáról készült térképen 
la látható* Kétségtelenül a falu lakosságának differenciálódá-
sát mutatja. Pl* a XI* dülÖ 28-as táblaszámu lo4/8, vagy a 29-es 
tábla számú lo3/15« a III* dülo 51 táblaazámu 5-15-54-es helyrajzi 
számmal jelölt földterületek stb* Az 1893* március 27-én kéasült 
képvlaelőtestületl jegyzőkönyvben a falu lakosságának következő 
csoportosítását találjuk* 

1 t 79 egéez teleppel biró 
2 t 31 félteleppel biró 
3 i 75 ötholdas 
4 «178 házas zsellér 
5 i 9o lakó se háza* ae telke, valakinél él mint béres, 

cseléd stb* 

Eb a megoszlás is mutatja, hogy a lakosság vagyoni helysetét te-
kintve erősen differenciálódott. A földnélküliek mintegy a felét 
teezik ki a lakosságnak* Esek részben haszonbérbe művelnek meg 
földet egy-egy gazdától| vagy éppen a község tulajdonát képcső 
36 hold szántóföldet vsszlk bérbei majd később munkaalkalmat a 
szomszédos bánkuti főhercegi uradalomban találnak* 

Szaporodnak az inségaegály kérelmek la* As 1894-es eeztendő 
oly szúk volt, hogy a közság képtelen volt a kösköltségl tarto-
zása teljesítésére. A községi pénztár Uras, igy a községi tiszt-
viselők, tanítók, lelkész, orvos, köeségl jegyző már hónapok óta 
nem kapnak flzetéet* Éppen ezért 12oo Ft váltó kölcsönt vesznek 
fel az elekl takarékpénztártól, melynek törlesztését már a követ-
kező évre előirányozták* 
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XIX. 

A IflfrP***! 

A falu lakossága szorgalmae éa dolgos nép volt* A földbirtok 
agyra Inkább elaprózódott, azért a megélhetés sokféle módjá-
val próbálkoztak* Egyre jobban virágzott az állatianyésztés 
éa a kézműiparral való foglalkozáe* A község alapításától he-
tente ostitörtöki napon plaoot tartottak, ahol iparkészitmémys-
ket la árultak* Mivel ezok a heti plaeok eléggé zártak voltak, 
rendezeresen látogatták a kunágotai, főleg pedig a medgyesegy-
házl plaoot. Vásárra Aradra jártak. Bár mint telepes község 
örökváltság alatt állt, ezenkívül a pótadója is megközelítette 
az állami adó loo %-át, mégis azt tapasztalhatjuk, hogy külö-
nösen a századforduló után nagyobbarányu építkezések, kösmüve-
sités folyt* 

Elsősorban óvoda éa iskola épület felújítása, illetve ujjáépl-
téss volt szükségszsrü* Ennek bizonyítására álljon itt egy 
részlet ysrjassy Árpád kir* tanácsos, tanfelügyelő látogatáss 
alkalmából készült jegyzőkönyvből*24̂  

"....az alig 7 1/2 » hosszú és 5 1/4 » széles alaosony, 
szük kis teremben 98 jelen volt gyermek közül síig 45 ül 
a rendelkezésre álló padokon, a többi a földön résszint 
ül, résszint hever, és száltal olyan porfelhő van a helyi-
ségben, hogy s tanítás emiatt majdnem lehetetlen* Ez egyet-
len helylaégen kívül az óvoda réezére más hslyiség nincs, 
az udvar egy réaze az állami fedeztetéai állomás részére, 
má^ik része az ugyanazon épületben lévő azövetkezeti bolt-
nak ürea ládáival, petróleumoa hordókkal etb* stb* van 
slfoglslvs* * * * az egéas udvaron egyetlen fe sincs, mely 
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nyáron árnyékot nyújtana, a terem padig oly módon fek-
szik, hogy a nap heve egáaz napon át ári • ellene még 
csak redőnyök sincsenek as ablakon... 
...Az óvodában egyetlen játékszer vagy más oktató esz-
köz nincsen, márpedig sehol sincs erre nagyobb ez Ükség, 
mint ezen óvodánál, melynek növendékei a ez illői házból 
egyetlen magyar szónsk megértése nélkül kerülnek az óvo-
dába, hol őket a magyar nyelvre szemléltető tárgyak nél-
kül megtanítani nagyon bajos.*. 
..••Így az óvodából az Iskolába kerülő anyag nem tud 
kellőképpen magyarul, Így az iskolában is folytatni 
kell elsősorban a magyar nyelv megtanítását, s csak 
ezután lehet a tantárgyakra áttérni. Az óvónő, Doroghyné, 
Orony Gizella munkáját dicséret illeti. Kern jobb a hely-
est as lekolákben sem. 
1. osztály i osztályvezető Hambek Róza. Mintegy loo gyer-
mek van, kik között rendet éa fegyelmet kellőképpen fenn-
tartani nem lehet. A gyermekek magyarul nem tudnak, s 
idő kell Éihoz, hogy a tanító magyar nyelven a tanulók-
kal magát megértesse. 
3lrIII. osztályt osztályvezető Klingler Ferenc. lo4 tanu-
ló. Ksndkivtll kellemetlen benyomást gyakorol a tanterem 
aötét, rozoga, iskolai tanteremhez egyáltalán nem hason-
lítható állapota, tanítási célra egyáltalán nem felel 
meg, a Bük, sötét éa bűzös levegőjű, hol a lo4 gyermeket 
elaőaorben magyarul kell megtanítani minden szemléltető 
eezkös nélkül. 

IY-V-YI. osztályt Vezető Bősz István. Munkáját pontosan, 
jól végzi, csak a térképhaezndlatot kell szorgalmaznia* 
3 mivel senki sincs megbízva az igazgatói teendőkkel, 
ezennel fölkérem Bőez Istvánt, vállalja ell 

19o5* junius 15-1 képvisslőtestülstl ülésen 12t4 arányban szava-
zott a képviselő testület, hogy Brandt András és neje, született 
Kooh Katalin tulajdonát képező, as almás-kamaráal telekjegyző-
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könyvben a + 1 sorszám éa lo2/a szara alatt falvatt 36o O-Öl 
baltalkat éa lakóházat mlndan tartozékéval együtt 19o5. jul. 
1-től az, állatai óvoda haly^faf fo .ÖTdftfo j^kfa Coljára 8ooo 
Kor, készpénzért megveszi. Ezért a tótkomlós! takarékpénztár-
ból 5o évi törleeztéare 9ooo Korona kölcsönt vaas fal. Az Így 
falépült óvoda máig Is a község óvodája. 

1913-ban az aradi fársigazgatóaág még agy óvoda felállítását 
tervezi a közeégben, ha az építkezéshez azükaéges 800 Q-öl 
területtt beltelket a közaég szolgáltatja. Ezért a köztér 431-
es számmal jelölt részéből /ld. Almás község beitelkelnek tér-
képe e. melléklet/ mintegy 40 méter azéleeaégü telket a II. óvo-
da részére kihasítanak. Az épületet 1914. febr. 23-án már át 
ls adták. Mint óvodát nem tudták teljesen kihasználni, nem volt 
annyi óvodáskorú gyerek, okért a súlyos lakols gondokon 
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segítettek, Alikor 1932-től átadták az iskolának. Az 1932/33-as 
tanévben mintegy 382 gyerek járt iskolába, Így a tantermek hiá-
nyában még a mozihely ssget is kibérelték iskola céljaira* 

19ol —ben felépült az 1* sz. népiskola, és mivel az 1845-ben 
épített iekola annyira megrongálódott, hogy nem lehetett benne 
tanítani /beázott, a tető, düledezett a fala/* 19o6* márc.2o-án 
lebontják* Helyébe még ez év folyamán ujat építenek állami támo-
gatással. Ez lett a II. számú népiskola, a 334-es helyrajzi szám-
mal jelzett telken. 

/ 
A III. számú népiskola céljára a köztérnek azt a részét enged-
ték át, melyen a II. számú óvoda épült, és ahol kb. 5oo Q-öl 
telek üresen maradt. A három tantermes,tanítói lakásos iskola-
épület részben kormánysagéIlyel, nagyrészt viszont helyi munka-
szolgáltatás és készpénz felajánlással készült* 





- 22 

A megbízást hoffmann József éa Ssüos Szabó József kunágotai 
lakosok nyerték el. As slőkészülstsk 1927-ben kezdődtek, ée 
1928-ban mér átadták as épületet rendeltetésének. 

19o6-ban készült az aft első ártézl kut, melyet Csell Demeter, 
orosházi kutmeeter készített. Sokáig es volt az egyetlen köz-
kút. A falu bővüléeével /újtelep létrejötte/ szükségessé vált 
még két mélyfúrású közkút felállítása. így 1937-ben a Nep ut-
ca északi betorkolásánál, as északi ujtelsp, majd 1939-ban a 
Nap utca éa a Fakert utca sarkán a déli ujtelsp lakosságának 
vízellátását szolgáló kutak elkészültek. 

19o5-Uen bevezették® községházába a vármegyei távbeszélő háló-
zatot. 

191o-ben Komlóey Sándor kunágotai lakoa ajánlatát elfogadva egy 
modem berendezéeü gőzmalom felállítását kezdték el. A község 
e tulajdonát képeső közlegelőből a temetővel szemben a körút 
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mellett, 1 k&.t. hold területű földet átengedett. Itt épUlt fel 
* gőzmaloia. /Ma raktárnak ha áznál ja a teraiel̂ Fzövetkezet/ 

192o-bao kérvényezték, de eaak 1927-ben kaptak engedélyt a 
mozgóf4nyképüzem létesítésére. Tulajdonosa Strlfler Sebestyén 
•állalkozó volt. 

Mintegy folyamatos éa állandó munkát jelentett a község utcái-
nak, úthálózatának rendbentartása. Az utcarendezási alapból fe-
dezik a deszka padlókat ce/aentbeton padlókkal való kicserélésnek 
s költségeit. Az *íls5 kitéglázott utoa a fakarttol a temetőig 
húzódó, közteret átazelő ut volt. A járdaépítéshez szükséges 
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tégla felét a község adta, máaik falét a telek tula jdonoanak 

kellett beszerezni, valamint a munkát la naki kellett elvégezni* 

1928-ban versenytárgyalást hirdetnek a község villamosítására* 

Célul tűzték ki, hogy a községben 7,5 km utoai hálósatot, 5o-55 

közlámpát létesítsenek* Ez szerves részét alkotta a Dinamó 

Villamossági RT* ajánlatának, mai; Xétegyháss központtal 

arad-bákéa-caanád megyei községek által részvénytársasági ala-

pon villaraoaOU felépítését tervezte. A belépéshez szükségei tő-

két * lo31ol tf.-t* a Pesti Elsó Hazai Takarékpénztárból kölcsön 

formájában vatték fal* A bekövetkezett válaág miatt azonban a 

villamosítás elhúzódott a 3o-as évek második faléra* 

Ham használta ki a község a század elején meginduló vasútépítke-

zések lehetőségét* 19o5-ban MezcTkovácaházától Aradig keskeny vágá-

ny u vasútvonal épltéeét kezdték el* A "Msrosvidéki vasút" kiépí-

tése során is megismétlődött ugyanaz a vita, mint az előző eset-

ben* Ha a vasútvonal érinti a községet, akkor fizet a falu - a 

vállalkozó társaságok viszont csak akkor voltak hajlandók terv-

bevenni a község érintését, illetve a községen is áthaladó vasút-

vonal kiépítését, ha a falu fizet* As elvi hozzájárulás kevés-

nek bizonyult. A közlekedést Így részben a Sárköey Gyula szolno-

ki lakos áltsl Szemben tartott Dombiratos - békéscsabai autóbusz-

járaton bonyolították la, másrészt pedig lovas szekereken* Még ma 

is autóbuszjárat köti össze Kunágota, Almáskamarás, Hagykamarás 

volt ksrtészközségeket a Bánkúton /volt hercegi uradalom/ átha-

ladó vasútvonallal* 

Az 1920* évi X u n . tc. és as azt kiegészítő 1924* évi VII* te* 

végrehajtása során a földbirtokrendező bíróság a környéken is 

földasstást hajtott végre* összehasonlítésként álljon itt Almás-

kamarás és a környező falvak határában végrehajtott földoaztáa* 
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Bleki 478 háshely 

nagykamarás 26o 

Almáskamarás 152 

Medgyeaegyhá- ^ ^ 

Medgyesbodzás 196 

1369 kat.hold t 1440 igénylő 

661 2oo Q| 464 
311 40 Oj 276 

2o4 1466 Q| 381 

474 1557 p| 307 

nagykamarás József főherceg birtokából kapott, Kleken gr* 

weinckheim Dénes és báró Hamaerstein Arnold birtokából osztottak.25 

Almáskamaráson 1921* Jen. 5-én alakul mag a házhely rendez ő 

bizottság. BtíLaU Jtemfll ifftraim rtffftft 

Házhelyek kiosztására a Bánkúti ut mellett lévő 2o hold községi 

főidet jelölik ki. Ezenkívül ások, kiknek a szélső utcasorral 

szemben volt szántóföldjük át kellett, hogy adják házhely célja-

ira, Ígéretet kaptak rá, hogy földjükért a bánkuti uradalomból 

vásárlandó földből kapnak kártérítést, A község területén is 

voltak kiosztásra alkalmas Uras beltelkek. így pl. 

Nledermsysr Sebő 

Ruck $inon 

Hűek Simon 

Szinger József 

2o hrsz. 

33 • 

95 • 

377 " 

1/4 beltelek 

1/4 

1 teljes * 

1/4 beltelek 

Mlvsl ezek a beltelkek a tulajdonosnak teljesen feleslegesek, 

hatóaágllag igénybs vehetők - döntött a képvieslő testület 1921. 

április 21-i ülésén* Ezen kivül is voltsk még beépítetlen Üres 

beltelkek, melyeknek beépítésére a tulajdonosokat kötelezték, 

vagy ha erre nem hajlandók, a házhelyeket szétosztják a kérel-

mezők között. A következő megosztás bari fordult ez elől 

1/2 telekkel birt 4o lakos 

1/4 5 

1 egéas 6 
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m 26 * 

A házhelyeket kérelmezőket 3 csoportba osztották be különböző érde-

meik alapján* 

X* csoporti hadirokkantak /14/t hadiözvegyek /8 /j 

hadiárvák / 2 / | 2 4 

II* esoportt összesem 93 

III* csoporti -"- 22 

139 

•lssssutssltottsk sa I* csoportból 2 főt, a II* csoportból 7 főt, 

a III* csoportból 2 főt - vagy mert férjhezment közben és Így van 

már háza, vagy mert a családban már kapott más, vagy a szülőktől 

örökölhet, tehát nincs rászorulva* így tehát 123 házhelyet osztot-

tak ki* 

Ennek ez eredményeként változott meg a falu településtérképs* 

Észak felé, a bánkuti pusztahatárra eeő oldalén az 56-99f 57-98f 

59-97-es helyrajzi számmal jelölt parcellák települtek be /TII* 

düllő/, mégpedig ugy, hogy a 423-as számmal jslzett utcával pár-

huzamosan négy, a faluból JBánkutra vezető úttal párhuzamoaan 

egy utta épült* Bzt a települést máig i s "ujifalunácw nevezik* 

Ugyanezen az oldalon, de déli irányban települt a másik "ujfalu" 
n 

a 31-7oi 32-69 helyrajzi számmal jelölt parcellákon a IV-es (Süllő-

ben* Itt három párhuzamos utca épült a 428-as utoávsl* 

1926-ra a kiosztott házhelyek közül már 61-et beépítettek* Az 

újonnan épített házak általában három szobásak, tágasak, egéaz-

eégssek* Sőt a falu belterületén ekkor épített házak közül már 

több kifejezettem városias jellegű lakóépületet találunk* 
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Sgéazen a huazas évek végéig a közság lakéi általában nem nyo-

morogtak* Az alispáni Jelent3ssk arról tanúskodnak, hogy a közé-

pületek, iskolák példásan karban tartottak, a község földet vásá-

rolt* Az adózás képessége nem rendült meg a 12 %-os pótadó mellett 

sem* Volt példa rá, hogy a községtől 2o-4o km távolságban is vet-

tek földet* iáig 192^-ban a környező falvaki Ma^yarbánhe^yes, Kun-

ágota, Nagykamarás, Dombiratos kössegélyrs szorulnak, Almáakamarás 

nem* Néhány éven belül azonban súlyos problémaként Jelentkezik a 

birtokmegoszláa kedvezőtlen volta* A falu helytelen telepitéeénél 

fogva meg volt fosztvs a terjeszkedés lehetőségétől* így az el-

népeeedéeael arányosan nőtt az elszegényedés* ' As egész megyé-

ben Jellemző a nagybirtok hiánya, valamint a középbirtokos és a 



kisbirtokos osztály túlnyomó többsége* Almáskamaráson még közép-

birtokos rétegről sem beszélhetünk, ss egész határ kis és tör-

pebirtokot képez* Átlagban számítva még 4 hold sem jut egy csa-

ládra* a lakosság fele pedig földnélküli* /Részletesebb kimu-

tatást lásd Almáskamarás község szellemi katasztere 1927. o* 

mellékletén/ Ez annál is inkább súlyos gond volt, mivel a nép-

sűrűség magasan az országos átlag fölé ugrott* Mig ugyanis 

193o-ban az átlagos népsűrűség Magyarországon 93,4 ' % Eleken 

66,6, addig Almáskamaráson 165,6* 

A helyzet megoldására többféle kezdeményezés volt a község ré— 

széről* Iftsős^bsn ft ftatáyt ip.yekézek bó^teni, jsUftfrfrlái,, 

utján. Egyéni földvásárlási mód mellett a község is próbált 

állani támogatással földhöz jutni* 19o8* május 2o-án tartott 

képviselőtestületi ülésen volt arról szó, hogy ha meg akarják 

akadályozni azt, hogy a község lakói megélhetés hiányában kiván-

doroljanak vagy elköltözzenek, meg kell próbálni a község hatá-

rának megnagyobbítását* Ezért 1912-ben a szomszédos József fő-

hercegi uradalomtól 2oo holdat vásároltak* Ugyancsak a József 

főhercegi uradalomhoz tartozó bánkuti szőlőket évtizedeken át 

bértelték* Ennek örök áron való megvásárlását kérvényezték 1913-

ban, mivel ez a megélhetéshez szükséges* 

A hagyomány szerint 1926-ban amolyan földfoglaló mozgalom volt 

az almásisk részéről az általuk mintegy 9o $&-ban birtokolt, de 

közigazgatásilag Kunágota községhez tartozó Winter pusztának a 

faluhoz csatolása tárgyában* 

1930-ban folytatott tárgyalások eredényeként a Hasykemsrás köz-

séghez tartozó határrészből 527 kat* hold és 194 D-öl területet 

caatoltak Almáskamarás határához* A határozat 1931* január l-l 

hatállyal lépstt jogerőre* 



29 -

A temelt növények továbbra le főleg kukorica, busa* Eleősor-

ban az állattenyésztés szabta msg a növénykultúrát* Teret hó-

dított a lucerna, a napraforgó vetése la* Akadnak kísérletező 

gazdák, szójabab vetőmagot rendeltek 194o-ben, és lámát ter-

mesztik szórványaiban a dohányt. Gyümölcsösök közül egyedül a 

szőlő kapott nagyobb azerepet, egyébként szórványosan körtek-

ben, házi portákon voltak csak gyümölcsfák* 

A mezőgazdaságot egyre inkább gépesítik* A 3o-as évek végére 

kb* 6-8 gazda vsa, kik arató és cséplőgéppel rendelkeznie• 

1939-ben súlyos jégkár érte a falut* A hagyomány szerint május-

ban tojás nagyságú jég esett, a földet kb* lo cm vastagságban 

borította el* Minden elpuaztult, a másodvetés nem slksrült, 

mert forró, sezályos nyár következett* 

1941-ben nagy volt s talajvíz, majd 42-ben olyan nagy volt a 

belvíz, hogy mintegy 23o-24o kat* hold* szántóföld viz alatt 

állt* A faluban házak dőltek Össze* Építési kölcsönt 18-an 

kértek tönkrement házuk rendbehozatalára* 

LMtifá ^ W olpaefiéqy^ésbőjH y ^Ugttenyégztfoye foko-

sottabb áttérés* Beért elaősorban a községi legelő feljavítását 

szorgalmazták* szép eredményeket értek el különösen a lótenyész-

tőé terén* Tolt példe, hogy importáltak le a községből lovakat* 

As 1942-ben megtartott állatöaszsirás alapján volt a falubant 

Szarvasmarha /tenyészbika, bikaborju, tehén, üazŐ 

együtt/ 

16 /tenyéezmén, csikó, kanea, herélt együtt/ 

Sertée /koca, süldő, ártány, növendékkan együtt/ 

Keeeke 

A kedvezőtlen mezőgazdaeági viszonyok ellenaulyozására egyre 

inkább térthódit ez tafftffr tevék W a é f i , Már 19o3-ban tele-

pítenek vesszőtslspet a község tulejdonát képező fakertben 

349 

464 

1917 

261 
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aszal az Indoklással, hogy tálén is keressenek sz emberek* 

19o4-ben eirok seprő-kötési tanfolyamot indítanak* Az 1888/89-es 

tanévtől 1938-ig /a tfllX. osztály bevezetéséig/ állandéaa műkö-

dő gazdasági ismétlőiskola* Kellette időnként különféle háziipari 

tanfolyamokat tartanak meghívott oktatóval* Az oktató szállását, 

annak fűtését, világítását, valamint oktatóhelyiségét is a köz-

ség vállalta. 191o-től a füztelepet kibővítik, mintegy 5 holdon 

termelnek vesszőt a nyugdíjazott fiőas István tanító által eddig 

birtokolt kegyadományl földön* így a kosárfonás szövetkezeti ala-

pon történt* 1913-ban pl* 15 4 füzveeezőt használt fel a tanfo-

lyam, a többit az elöljáróság értékesítette* Mág 1937-ben is 

olvashatunk a fUztslepről és a helybeli kosárfonók működéséről* 

1926-ban megalakult az ipartestület*Az április 27-én készült 

"Almáskamsrási ipar testület ipar lajstroma*1 szerint nemosak 

helybeliek s tagjai* 246 bejegyzett Iparos között 4 bánkutl, 

111 nsgyksmsrási 6a 141 almáskamarási lakos volt* B kedvező 

szám kissé csökken a 29-3o-ae években* 193o-lg beszüntette ipa-

rát 31 ember, 193o és 194o között 37| 1945-ig további 3 fő* 

fiiköltözés miatt megszűnt a tagsága 23 főnek, meghalt két ipa-

ros és nem tudta igazolni tagságát, ezért törlik a nevét a név-

sorból 5 iparosnak* A 3o-as évek munksnélküliségét főleg a segé-

dek slnylik meg. 1935-ben mindössze 35 iparos dolgozott, 15 munka-

nélküli volt és 5o ssgéd psdlg alkalmazás nélküli volt* Készben 

elvándorlássalfc részben mezőgazdasági munkába való bekapcsoló-

dással segítettek helyzetükön* A leggyakrabban előforduló bejegy-

zett foglelkozások s következőki asztalos, ács, cipész, bognár, 

kovács, szabó, kőműves, bádogos, borbély, molnár, fazekas* 

Az ipsrtsstülst elnöke Poszt József almáskamarási, majd 1935-től 

Bander Sebestyén ez int én helybeli lakosok volt de 

Feltételezhetően más községekben is csökkent sz Iparosok száma, 

mert már 1934-ben érkezett ffelhívás sz eleki ipartestülettől, 

hogy lépjenek be más ipartestületbe* Tiltakoztak a feloszlatás 
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ellen, olyannyira, hogy Inkább ipari jogaiktól mondanak la, 

mintsom csatlakozzanak a Medgyesegyháze ás Vidék* Iparteetü-

lathoz* Erről az elhatározásukról értesítették az Ipartestület 

Országos Központját - valarJLnt a Szegedi Kereskedelmi ás Ipar-

kamarát • A tiltakozás nem járt sikerrel, Így feloszlott az ipar-

testület* As 194o-41 -42-es ét ekben iparigazolványt kár6k már 

a Medgyeaegyházi Ipartestület tagjai lettek* 2 8 / 

é 

A község soha nem alkotott merev, zárt települést* Az elzárkó-

zás csupán a német - helyesebben a eváb nemzetiségű lakos eágra 

volt jellemző* Ezek egymás között házesodtak, ritkán fogadtak 

be "idegent" maguk közé* Természetesen példe akad arra la, de 

a 3o-4o-ee években szlnts átszőtték a rokoni szálak az egéez 

falut* A^vábokon kivül as ónban mások is éltsk itt* Már a kezde-

ti betelepüléskor eok helyről kerültek ide lakók, de kéeőbb is 

állandó jslsnség volt a bevándorlás* Erre enged követteztetni a 

települést sssbályozó rendelet, mslyet 19o3-ban alkottak, és 

a vármegyei alispán 3928/19o3 ez* rendelete a lapján átdolgozva 

ée Jóváhagyatva tolt érvényben* A azabályrcndele? tartalmazza a 

község kötelékeibe veló felvételért esedhető dijak megállapítását* 

1 fi Aki a községben letelepedni óhajt, köteles ezen seándé-

kát e község elöljáróságánál szóban vagy Írásban bejelen-

teni, s az 1886 évi XXII* t*c* 9*§-ban felsoroltskat 

okmányaival igazolni* Ha a hivatolt szakasz b, és o/ pont-

jában foglsltskat igazolni nem tudná, a letelepülés fel-

tétlenül megtagadandó* 

2 4« A kösaég kötelékébe való felvétel végett köteles m ille-

tő szóvsl vagy Írásban folyamodni, a felvétele esetén 

I* osztálybs tartozó 2o Korona 

II* osstálybs tartozó lo Korona 

III* oaztályba tartozó 4 Korona 

települési dljst lefizetni, amit he a felvételt követő 
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3o napon belül nem tenne, a felvétel eredménytelenné válik, e 

es Iránt eeetleg ujabb kérelem terjesztendő elő* 

3.§i A község kötelékeibe való felvételről a képviselőtestület 
határoz, úgyszintén az állapítja meg a 2 §-ban emiitett 

felvételi dij öeszegét. Ezt a felvételről szőlő határo-

zat kézbesítésétől mámított 8 nap alatt kell befizetni* 

4•$« A felvételi dij az 1806. évi XXII* te* l.§-a se érint 

vsló település esetén isfiestendő, mely eestben a dij 

azon időpont beálltakor válik essdékeseé, midőn os Ille-

tő egyén az Idézett törvényezekasz értelmében hallgatólag 

la a község kötelékébe lépettnek tekintetik. 

5*§« A felvételi dijsk, kösedók módjára, esetleg végrshisjtís 

utján le behajthatók, a az e e imen befolyt tfe szegek a 

vegyes jövedelmek óimén a községi könyvtárba v ét«£L esendők 

be* 

6*£« Ezen ezabályrendelet határosványai a cselédekre mm ter-

jesztetnek k i * 2 9 / 

A közgyűléseknek szinte állandó napirendi pontja elhagyott, házas* 

ságon kívüli ssülststt gyermekek helybeli illetékességének elismeré-

si ügye* Legtöbb esetben azonbm nem ismerik el a szülők hosszsbb 

távolléte vagy a gyermek nem helybeli sBületáse miatt* Letelepülé-

si engedélyeket az 192e-aa évektől egyre inkább megtagadják, ha 

a megélhetée a faluban nem biztosított. így csak azok települhet-

nek be, kik foglalkozásuknál fogva önmaguk ellátásáról gondoskodni 

tudnak. így pl*» tfetz Jánoané magánbába Elekről, Keinhard Ferenc 

szobafestő Gyöngyösről, Zsvity Tivadar mint tanyás szolgál Metz 

Józsefnél, igy megélhetése a közaég megterhelése nélkül is bisto-

sitottj Kledermayer Antal géplakatos és gépkocsivszetŐ le enge-

délyt kapott*3o/ 
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Jellemzőt hogy mezőgazdasági munkával foglalkozó elvétve akadt 

csak* Hisz s századfordulóra eléggl elaprózódtak a birtokok* 

Sz s folyamat tovább tartott, ás sz slsŐ világháború ember 

vesztesége sem változtatott lényegesen s helyzeten* A mintegy 

56 hősi halott ugyanis többségben földműves, illetve napszámos 

foglalkozású volt* 

Az 1916-as októberi forradalom tettre kéazsn éri a falut* Kb* 

15o család volt tagja a szociáldemokrata pártnak, a falu cent-

ruma volt a környék szociáldemokráciádánsk • A forradalom hatá-

sára megalakították a Nemzeti Tanácsot, majd népbiztosnak meg-

választották Engelhardt Antalt* Ezután zeneszóval Hagykamarásra 

vonultak, és esatlskozásra szólították fel* Ezután s két f & u 

közös skólókat kezdeményezett a szomszédos főhercegi uradalom 

felosztásának lehetőségét illetően* 1919* márciusában megalakul 

a hármas direktóriumi Engelhardt Antal elnök 

Szilbereisz József titkár 

Strlfler János 

Két almául lakőst kötél általi halálra Ítéltek, de az Ítéletet 

nem hajtották végre* Közel lévén a romén határ, hamar román meg-

szállás slá került a falu* 1919* április 29-én már román csendő-

rök elől menekülnek el a kommunista vezetők* úlao intézkedéseik 

közé tartott a kijárási tilalom elrendelése este 8 óra után, 

a csoportosulások msgtlltása* Az slfogott kommunistákét megkor-

bácsolták vagy megbotózták* Két heti itt-tartózkodás után a lak-

tanyát Hagy kamarásra tették át, majd 192o* április 24-én Arad 

megye 5 községéből a románok kivonultak, Így asabadultfel a 

megszállás siói Almáskamsráa is* 

A faluban több társadalmi egyesület volt* Már 19o4-ben megalskult 

az "Almás-Ksmarásl Ifjúsági Egyesület*" Célját alapszabályzatban 

faktették let 15-21 éves ifjaknál a hazafias érzületnek, a 

vallás-erkölcsös életnek ápolásai, az ifjúságnak józan, tisztes-
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séges és raársákletea életmódra való az oktatása* Ezét t falolva-

sásokat t alóadás okat ás szórakoztató mulatságokat rendeznek* 

1927-ben alakul meg a levente agyesület, van méhéesegyesület, 

de nagyon szép eredményeket ért el* a környéken híressé vált 

Gazda-kör* Például az 19o3-ban alakított népkönyvtárat is 

1927-ban átadják a Gazda-körnek, m zal m indokkal, hogy olt 

legalább olvassák, hasznosítják* 1936-ban 3 hónapos téli mező-

gazdasági és kertészeti szaktanfolyamot szerveznek* Ezt 1937-

ben megismételték* 44 kisgasda vett esen részt, melyet Pályl 

Sándor hódmezővásárhelyi gazdasági tanár vesetett*'*' 

A kiszombori gazdasági irkols fenntartásával kapcsolatban is vál-

lalt ösztöndijat a falu* Sz^rt erre az alapitványhelyre 1942-

ben Simon Ádám és Kiefer József almási lakosokat fel is vették* 

Gyakran rendeztek ismeretterjesztő slőadásokst és tanfolyamokat* 

1934* február 11-én HegedUs Béla eleki hitoktató és Holleiter 

András eleki titkár agitációja nyomán megalakul 35 taggal a 

Keresztény szocialista Egyesület* Programja nem sokat adhatott, 

a szegény nincstelenek között egyre nagyobb volt az elágedetlen-

eég* A helyi plébános jslentéss sserint«"A valláserkölcsi élet 

hsnyatllk, főleg a nincstelen munkáeság körében érezhető ez* 

•Hövénytannsl, állattannal, kertészettol éa szőlőmüvslőssel 

foglalkoztak, de ezen kivUl általános iameretterjesztő tár-

gyakat le tanultak* A tanfolyam résztvevői február 21-én 

sikeres záróvizsgát tettek Tsss Ferenc békésosabsl polgár 

Iskolai igazgató, valamint 2oo helyi kisgazda előtt* Megje-

lent még Dr* Huhász István kamarai kerületi előadó a Duna* 

fiszs-közi Mezőgazdasági Kamara küldötte, és Szeder Ferenc, 

s megyei m*kir*Gazdasági Felügyelőség képviseletében* 
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Nincsenek szociális helyzetükkel megelégedve, nyomoruk enyhíté-

sét etársadalmi rend erőszakos felforgatásában látják. A moszkvai 

rádió bomlasztó hatáss is érezhető* Sajnos s okán tudnak oroszul, 

a valószínű élvszettel hallgatják a szovjet psradlcsom sdásalt* 

Képünk egy része tebát szolidáris a világromboló törekvésekkel*" 

Érdekes, és f eltétlenül tisztázendó probléma a falu nemzetieégei-

nek egymáshoz való viszonyai hogyan viszonyul a falu egésze a 

környező magyar falvakhoz} Különleges kiváltságot, kedvezményt 

nem élvezett soha. Ellentétek csupán a szomszéd községgel, 

Ksgykamarás ssl voltak* Ezek oke elsődlegesen anyagi eredetűt 

Almág előbb épített templomot, Nagykamarás évekig járt ide isten-

tiszteletre! sokáig közös orvos volt, s fizetéshez s hozzájáru-

lást nehezen adták meg* A környező falvak közül csupán Elekkel 

tartottak szorosabb kapcsolatot * rokonságok révén* 

A falun bslüll ellentétnek ssm nyomai, sem hegyományai nincsenek* 

llyugodtan mondhatjuk, hogy a falu nem német nyelvű, hanem kétnyel-

vű volt* A svábok beszélték a magyart is, és a nem német ajkúak 

közül sokan tudtak svábul* 

1896-ban az ezredéves évforduló jegyében rendezett díszközgyűlésen 

még német ajkú, de teljosen magyar érzelmű lakossághoz szól a 

szónok, Volkovszky Antal közjegyző. Határozat született, hogy 

2 tanulót, ki a magyar nyelv elsajátításában rend ki vU 1 jó előme-

netelről tesz tanúbizonyságot 5-5 Prt ösztöndijjal jutslmazzanáfc 

A képviselőtestületi jegyzőkönyvek azonban már magyarul készülte* 

Az Iskolai oktatás történetén végighúzódott és nagyon sokszor 

éles vitát váltott ki a nyelvi probléma* Mint egy szeizmográf, 

ugy követi ez a probléma sz éppen sktuális politikai helyzetet* 

Tolt eset, hogy próbálták kihasználni, eőt kijátszani ezt a 
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kettősséget ellentétek szitásé ra. Az államosítástól /19oo-tól/ 

az Iskolákban az oktatás magyar nyelven tartént. 19o?-es tantes-

tületi jegyzőkönyvben olvashatjuk* mlg az idegenajka községekben 

s gyermekek saját anyanyelvükön is mogtat álnak olvasni és Írni, 

itt es nem történik meg, ezért célszerű lenne heti 2 órát for-

dítani s német olvaeáa és Írás elsajátítására. Valószínű, hogy 

a gyerekek tudták, sőt használták is a sváb nyelvet, de az iro-

dalmi németet nem értették, helyesen sem Írni, sem olvasni nem 

tudtak. Érdekes keresztmetszetet ad erről a problémáról az 19o8. 

október 3.-án készült tantestületi ülési Jegyzőkönyv. Berda Vil-

mos felszólalásában kifogásolja, hogy a magyar nyelv oktatása 

nagyon gyenge.Javasolj a, hogy a magyar nyelv helyes efeajátitása 

érdekében tiltsák el a gyerekeket az iskolában a német nyelv 

használatáról. Hivatkozik saját módszerére, mellyel elérte, 

hogy a román gyerekek, kik iskoláztatásuk elején semmit sem tud-

tak magyarul, a második osztályban, már meglehetősen jól beszél-

ték a magyart. Határoznak tehát a magyar nyelv oktatását Illető-

en, bár az igazgató Klingler Ferenc megjegyzi, hogy "mikor még 

a német volt a tanítás nyelve, akkor is oktattam néhány tárgyat 

magyarul - sikerrel." 

A magyar nyelv jó elsajátításáért egyre több a módszertani vita 

a tantestületm belül, a 2o-as években egyre gyakrabban rendeznek 

színi előadásokat, térnéazet-saen magyarul, az ifjúsági könyvtár-

ban történelmi tárgyú könyveket, verseket, énekeket szerezve. 

1924-től azonban már heti 3 órában tanítják III-VI. osztályban 

a németet. 193o. január 19-1 ülésen Ismertetett 86o-ll-5692/929. 

ez. miniszteri rendeletet - miszerint a német Írás olvasás taní-

tására külön tanítót kell alkalmazni - fölöslegesnek tartják. 

Készben a tanítók beszélnek németül is , másrészt pedig elvetik 

az A tipusu iskola /német nyelvű oktatás/ tervét. Kern szabad a 

3o éven át folytatott, sikeres magyar nyelvi oktatás eredményét 

kockáztatni. Pedig az ellenagltáeió folyt. Jöttek Elekről, Pest-

ről agitálni e német nyelv mellett, Különösen a 3o-aa években. 
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így 1936-ban a szülőket kérdezik meg a kiaebbcégi nyelvű oktatásról. 

Kevesen szavasnak a tisztán magyarnyelvű oktatásra* a többség 

kettősnyelvü oktstásta kar, tisztán német nyelvre senki nem szavaz, 

így 1938-tól magyar, valamint magyar-német tagozatú osztályok vol-

tak. 

Feltétlenül szólni ksll a kivándorlásokról is. Már az első világ-

háború előtt is mentek ki családok Amerikába. Erről a vlaszahono-

aitásokból tudunk. 1934* október 5-én Stumpf József volt almásl 

lakós kéri visszahonosltását. Szerzett vagyonával liazatárt, itt 

főidet vásárolt, végleg letelepedni kíván. Hasonló SeMfler Már-

ton esetef Mahler József és fslesége stb. stb. 

1937. májusában 12o munkás szegődött Almáskamarásról mezőgazdaáágl 

munkára Németországba. Itthon ugyanis nem volt munkaalkalom. A 

főhsroegl uradalom csökkentett munkáslétszámmal dolgoztatott, a 

helybeli gazdák pedig cselédséggel végeztetik el a stfükségss mun-

kát. Csalogató volt a remény, hogy e márka magasabb váaárlóértókü 

volt, igy majd visszatérve, földet, házat vásárolhatnak. Sajnos 

sokan Üres zsebekkel tértek vissza, akik nagyon spóroltak és kupor-

gattak, azok is csupán 6-7oo Pengőt tudtak hazahozni decemberben. 

Senki nem maradt kint Bémetoraeágban, mindenki visszatéri, mely 

tény bizonyíték a hovatartozás vitájában is . 

Mindemellett azonban a községben is megalakul a "Volksbund". 

194o. október 2o-án Besch Ferenc, a karai németség vezére, e^ész 

tisztikarával aok elekl náci kíséretében a községbe jött. Lázító 

bsszédst tartott, s kérte, csatlakozzon a helybeli németség is a moz-

galomhoz. Hatására sokan a helyszínen feliratkoztak. Ízzel a ténnyel 

jött létre a helybeli "Volksbund", elnöke átrifler Antal lett. 

A "Volksbund" szakadáshoz vszetett a helyi lakosság között, állandó 

sllsnségssksdáesk, kenyéririgység, lázongások okozója volt. 
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A bundista családokból kerültek ki as SS katonák* Mintegy 54 

almási fiatal vonult ba a horogkeresztes sássió alatt* 1942* 

április 23-án* Hagy részük már nsm ls tért vissza, elpusztult 

a háborúban* 

1944-ben vegyes /német-magyar/ bizottság jött a községbe, hogy 

sz itt élő német származású katonaszolgálatra alkalmas férfia-

kat besorozzák* Mivel az önként jelentkező kevés volt, Így 

esendőrök próbálták felhajtani az embereket* Az emberhajsza nem 

sok eredménnyel végződött, mert a férfiak a környező kukoricás-

ba menekültek* 

Sz év szeptember 21-én jelentek meg a faluban az első visszavonu-

ló katonák* Távoli ágyúdörgés és az Ujaradról, Bagyvarjasról, 

Szent márt ónból jött "menekültek1* okoztak némi pánikot* A "Yolks-

bund" tagjai elmenekültek* Szeptember 23-án kezdődött a tüzérsé-

gi harc, mely nagyobb szünetekkel 2 hétig tartott* Október 4-ről 

5-re virradó éjszaka hatoltak be a szovjet katonák a faluba* 

Október 6-án vonult át nagyobb csapat* Héhány pincébe lenéztekt 

"van-e itt katona*" majd sietve tovább mentek* A rend és a nyuga-

lom csupán egy hétig tartott, mivel a katonákat követték a fosz-

togatók, kik nem kímélték a falut* Snnek a Nemzetőrség felállítá-

sa vetett véget, melynek a Ráth tanyán ezékelő orosz parancsnokság 

statáriális felhatalmazást adott, miszerint, ha mégegyszer jön 

valaki foaztogatnl, kl kell végezni* Ez az intézkedés vetett véget 

a rablásoknak* 

1945 karácsony első napján érkezett a községbe egy orosz katona-

csoport, ée körülkerítette a falut* A következő napokon az anya-

könyvekből kiírták a 17-49 korig as Itthon lévő férfiakat és nő-

ket * Január másodlkán Vagy kamarásra, innen Gyulára, majd bevago-

nirozva Románián át Szovjetunióba vittek 352 személyt /254 férfit 

és 98 nőt/ az ottani szénbányákba dolgozni* Visszajőve tel ük kis 

csoportokban történt, nem tért vissza 9o személy* 
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Azokat, kik m 1941-00 összeírás alkalmával német anyanyelvüek-

nak vallották magukét 1946-ban kitelepítették az országból. 

Be a falu 94 $~át érintette. Mentesítve lettek azok, kik nemze-

tiségi szempontból vegyesházaaságot kötöttek, valamint akik ma-

gyar anyanyelvűnek vallották magukat. Sz utóbbiak kevés ezámá-

nak magyarázatául sok mindent fel lehet hozni. Először is a 

"Volkebund" káros és megfélemlítő propagandáját. Példaként áll-

jon itt a következő rövid ismertetés az 1941* február 22-én 

kéazült jegyzőkönyvből.31/ 

Dohány Józsefné /Ceéesei Piroska/ előadja, hogy lánya. Pá-

pai Etel 194o. okt. 27-én hásaaaágot kötött Dispán József 

földmtives napszámos helybeli lakosssl* A panaszos leányának 

férje i f j . Dispán József e népszámlálás során ttgát magyar 

nemzetiségűnek vallotta, ezért az apja Dispán József a fiát 

kitagadta, és megtiltotta, hogy fia és menye, kik magukat 

magyarnak vallották, küszöbét átlépje* A panaszos kéri a 

jegyzőt, Tass Gyulát, hogy teremtsenek békét, hlez a fia-

talok jól élnek* 

As apa indokát azért nem tUrl, hogy a fia magyar nemzetisé-

gűnek vallja magát, mert ha Hltlerék eljönnek, akkor mnak, 

ki magyarnak vallotta magát, el kell tűnnie erről a vidék-

ről* 

A sors iróniája, hogy fordítva történt. Elterjedt az is, hogy azért 

kell mindenkinek német nemzetiségűnek vallania magát, mert a nép-

számlálás adatai leesnek döntők abban, hogy a két községet /tl.Al-

máskamarást és fiieket/ a Romániában lévő "Bánáti németekhez" csa-

tolják* Ilyen rémhírekkel és megfélemlítésekkel akadályozták a 

népszámlálásnál as adat szolgált stók szabad akaratának megnyilvánu-

lását. Az is tény, hogy sokan helytelenül értelmezték as anyanyelv 

kérdéeét is* 

Ilyen előzmények után, a kitelepítést s következő intézkedések 
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előzték megt 

1 . / Március 211 megalakult a 3 tagbői álló "Igazoló Bizottság "• 

Battonyáról egy járásbiró, a helybeli magyarok és német ajkú-

ak részéről l-l fő* E bizottság feladata volt megállapítani, 

kik voltak az almás! lakosok közül a "Volksbund" tagjai* 

2*/ Április 4-én megjöttt 

a/ lo tagu "összeíró és Előkészítő Bizottság" 

Ez állította össze statisztikai adatok elep ján a kitele-

pítendők névsorát* 

b/ a 8o tagu "Leltározó Bizottság" kormánybiztossal az élén* 

Ez minden kitelepítendőnek a házát leltározta, lezárta 

és lepecsételte. 

o/ 16o tagból álló "Karhatalmi Rendőrség" részint a rend 

fenntartására, résszint a kitelepítendők elkísérésére. 

d/ Kár az "összsiró Bizottsággal" együtt érkezett meg az 

5 tagu "Mentesítő Bizottság", melynek feladata én jogköre 

volt a mentesítésre beadott kérelmeket elbírálni és a ki-

telepítés alól esstleg mentesíteni* 

A kitelepítés 3 szakaszban történt. 

Először április 12-én kb* 9oo személyt vittek el* 

Másodszor április 18-án kb* 45o-5oo személyt vittek <& * 

A harmadik számú kitelepítéskor 9 családot /25-3o személy/ vittsk 

el, kik sz előző alkalmakkor betegség miatt nem voltak szállítha-

tók* 

Betelepítést Már 1945-ben jöttek Romániából magysrok a községbe. 
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előzték megt 

1*/ Március 211 megalakult e 3 tagból álló "Igazoló Bizottság "* 

Bettonnáról egy járáebiró, s helybeli magyarok és német ajkú-

ak részéről l-l fő. E bizottság felsdsts volt megállapítani, 

kik voltak sz slmási lakosok közttl a "Volksbund" tagjai, 

2*/ Április 4-én megjött! 

a/ lo tagu "összeíró és Előkészítő Bizottság" 

Sz állította össze statisztikai adatok alqpján a kitele-

pítendők névsorát* 

b/ a Bo tagu "Leltározó Bizottság" kormánybiztossal az élén* 

Ez minden kitelepítendőnek a házát leltározta, lezárta 

ée lepsesétslts* 

c/ 16o tagból álló "Karhatalmi Rendőrség" részint a rend 

fenntartására, résszlnt a kitelepítendők elkísérésére* 

d/ Kár az "összeíró Bizottsággal" egytttt érkezett meg as 

5 tagu "Mentesítő Bizottság", melynek feladata én jogköre 

volt a mentesítésre beadott kérelmeket elbírálni ée a ki-

telepítés alól ssstlsg mentesíteni* 

A kitelepítés 3 szakaszban történt. 

Először április 12-én kb* 9oo személyt vittek el* 

Másodszor április lfi-án kb* 45o-5oo személyt vittek el* 

A harmadik számú kitelepítéskor 9 családot /25-3o személy/ vittsk 

el, kik az előző alkalmakkor betegeég miatt nem voltak szállítha-

tók* 

Betelepltéat Már 1945-ben jöttek Romániából magyarok a községbe. 
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és as almeaekült bundisták hásába költöztek* 

A tulajdonképpeni betelepítés közvetlenül a II* számú kitele-

pít ás után következett be. 

Makóról jött 62 esalád 

Battonyáról 54 mrnm 

Hagy kamaráaró 1 45 

Gyuláról 29 

Csanádapácáról 24 m*m 

Dombiratosról 22 

Msdgyssbodzásról 2o 

Kunágotáról 20 

Magy arbánhegy esről lo 

Egyéb helyekről 40 

Összesem 326 család, kb, I630 személy, a már alább 

beköltözött és a régiek közül Ittmaradt családok száma 26o, 

Így 1946-ban összesen 536 család kb, 3ooo személy lakta Almás-

kamarást, 



As 1647-as népösszeirás alapján kimutatható a község alapítóinak 

neve* A számozás s kapott házhely számát jelöli* Már itt is 

látható, hogy vannak házhelyek, melyst nem egy család lakik* 

A nevekből következtethetően vagy fiatalabb rokon, vagy szülő* 

Esetenként foglalkozás is jelölve volt, ezt feltüntettem* 

Leggyakoribb azonban, hogy bérééként, zsellérként lakott vagy 

laktak többen le egy-egy gazdánál* 

1* Ruck Gáspár 

Hsmmsr Teréz 

2* Rslss Antal 

Jáger Éva 

3* Michael Wlttmann Niedermayer József 

Ruck Térés Sohnelder Katalin 

4* Stapf Ferenc 

Engelhardt Szabina 

5* Hoffmann Maxim 

Hammer Rozaly 

6* Hoffmann Antal 

Pfeff Anna 

7* Haok Flórián 

Ádám Erzsébst 

8* Ruck Melehior 

Valér Jolán 

9* Granek András 

Ruck Margit 

lo* Klemm Ádám 

Schmidt Anna 

11* Klemm Ádám 

ut 

Yiosek Teréz 

Ruck József 

Zeitler Margit 
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12. Czeitler Fülöp 

Braun Szabina 

13* Faulhsbsr György 

Braun 

14* Stumpf Jánoe 

Czeitler Ysxés 

15• Jsgsr Jánoe 

eleid, lakos 

16* Jager Mihály 

Mlttnaoht Kati 

17. Durst János 

Mlttnsoht férés 

18. Engelhardt Antal 

ÖSV. 

19 ut 

20. Hiedermayer János 

Bojt Éva 

21. Eoffmann Antal 

ftiedermayer Erzsébet 

22. Sohreier Jéssef 

Vöber Veron 

23* Hammer 

•leki 

24* Ülegelbauer Jánoe 

Hammer Anna 

25. Beles János 

Jung Veron 

26. Hermann Engelhardt 

Mlttnsoht Anna 

Káli József 

Kalsezksl örzse 

Gál József 

feles 

Engelhardt Ádám 

Hiedermayer Érzel 

Hoffmann Antal 

Bfeff Rozália 

Ruck György 

Hammer Térés 

Fiaoh Péter 

orvos 



27. Mittnacht József 

Steiber Rozály 

28. Hsiamer Jakab 

Euak Margit 

29. Buoslk Boldizsár 

Vilts Borbála 

30. Wittasnn Antal 

Xrene Kufane 

31. Ádám András 

71atsin Veron 

32. Hoffmann Gáspár 

Durst Franciska 

33* Oeissl Antal 

Engelhardt Teréz 

34. Hoffmann Boldizsár 

Hon Kati 

35* Treml József 

Mittnaoht Térés 

36. Altér Jánoe 

Jager Veron 

37. Schreier Jésssf 

schnelder Szabina 

3B. Alber József 

Durst Vsra 

39* Engelhardt Flórián 

Schnelder Év* 

40. Schnelder József 

Bloch Brigitta 

41. Schnelder Antal 

Leng Teréz 

Ha Kriszta 

özvegy 

Jager Margit 

Duka Sándor 

Miller Apollónia 
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42. Krssz József 

I l i m Erzsébet 

43* Krausz Ádám /ifja / 

Tvemler Erzsébet 

44* Krssz Adám 

Vaschicht Julián 

45* Engelhardt József 

Hiedermayer Mária 

46* Reieh Alajos 

47* Haok Antal 

Ruck Franciska 

48* Hon Gáspár 

Ruck Anns 

49* Strifler János 

Sehnelder Xetslin 

5o. — 

51« Rosenacker János 

Beumann Borbála 

52. Hack Józeef 

Hoffmann Ágnes 

53* Czslner Jánoe 

Schreier Anna 

54* Ruck Ferenc 

Stumpf Margit 

55. Wittmann Mihály 

Engelhardt Anna 

56. Haok Gáspár 

Zeit la r Anna 

Hiedermayer Frana 

Engelhardt Franciska 

Schefler Martin 

Dlósi Fsrene 

Konti Katalin 

Orgovles János 

Pertida Uvits 

G.n.u.v. 

Hagy Mihály 

Z só tér Erzsébet 

Sonkolos János 
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57. Braun Péter 

Stumpf Anna 

58* Hledermeyer Gáspár 

Reles Texéz 

59 • Braun György Braun János 

űckermann Anna Mittnseht Rozália 

60. Engelhardt Ádám 

Braun Saabina 

61. Mittnacht Mihály 

Strlfler Erzsébet 

62. Szllbereies üottfrled 

Jagleber Ágnes 

63* Ssllbereiez János Ádám József 

Dittmann Anna Kovács Borbála 

eleki 

64* Szllbsrolsz Boldizsár 

Kiedermayer Erzsébet 

65* Braun Jánoi 

Seberger Térés 

66. Ditner Jóssef 

Rosensoker Teréz 

67. Ruck Mihály 

Engelhardt Veron 

68* Strlfler Pereno Rósenaoker Antii 

Seberger Kati Komeeker Erzsébet 

69* Sturm Mihály 

flttmsnn Erssébst 

7o. MUfcek Ádám Lehmayer Pereno özv. 

Lehmayer Kati 
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71* DIapan József 

Xiefer Anna 

72. Kiefer Denart 

LiRpoa Prenciaka 

73. Strifler György 
íohneía&r Anna 

74* Czelner Ignáoz 

•laki 

75. firand János 

írnek Kati 

761 Hack Antal 

77. Engelhardt József 

Aekermsim Rargit 

78* Klemm György 

Poat Veron 

79* Klemffl György 

J?OBÍ Anna 

8o« Kiefer Józaef 

aeilinger Bora 

81* Kleaaa Józaef 

Zeitler Teréz 

82* Braun György ifj . 

Engelhardt Vara 

83* alenra Antal öz*. 

34* Kleam János 

Irént Margit 

85* Zeitler Józaef 

átuapf Franci 

Krader Péter 

fíngelhardt Erzaábet 

Strifler Ádám 

Staazer Regina 

Ackermann Mihály 

özvegy 

Poat János Özvegy 

Szabó Mihály 

Maehler Veron 

86* Jang József 
Stuapf Anna 



87• PIttner Antal 

Stumpf Margit 

86. Sturupf Kátyáa 

Reiss Térés 

89• Engelhardt Martin 

Hrandt Anna 

9o..Wisehing István 

£ng elhardt éra 

91f Laubrich József 

Hamer Rozály 

92. fíira János 

Wittmann Borbála 

alaki 

93* Schmidt Antal 

Diepan Srssábat 

94* Amen Tamás 

Belez Margit 

95. Hack Ága. s 

Olt* 

96. Hen József 

Bogár Margit 

97. « . t . M . p C 

Faulhaber Anna 

98. otrlfler Ferenc 

Krauaz Anna 

99* Haubeszreich Pál 

Krausz Teréz 

loo. Treml János 

Niedermayer Kati 

Bloch Mihály 

Töri Brigitta 

Durat Lőrinc 

Kiegelbauer Anna 

Hattoann Martin 

Mahler Kati 

Pfeff János 

Stabbar Anna 

Wagner Veronika 

Banmbaeh Anna 

Treml János 

Hoffiaan Térés 

lol Niiedennayar Júlia Kakorj a István 

Tóth Taron 
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lo2« Uiedermayer József 

Mahler Térés 

lo3. luptovica György 

Fontos Anna 

lo4« Lehaayer 

lo5* Vöber György 

Müch Éva 

106. En&elhardt János 

Mahler Éva 

107. Strifler Mihály 

Oeissler Térés 

lo3. Lehmayer Leonard 

Mets Margit 

lo9« Krader József 

Engelhardt Margit 

llo Vittnoflun József 

Stumpf Anna 

111• Rosenaeker Ádám 

Dispán Erzsébet 

112. Gát Ferenc 

Braun Erzsébet 

113* Foffmann GáBpár 

Strifler Kati 

114* Faupert József 

Strifler Térés 

Osizaadis 

Sslga János 

Kraller Julianna 

Gál János 

Dohány Katalin 

Heilinger Antal 

Sngelhardt Kati 
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115• Huck György gulyás 

Hammer Térés 

alaki 

116 • Dittmann Ádám 

Haffmann Rozália 

117. ^dám András 

Hoí'i'mann Amália 

110. Wittüiann UytJrgy 

íagleber Verona 

119. Stucipf 

120. Heislinger Konrád 

Jager Anna 

121* épül 

122. — 
123. Szilágyi Ferenc 

Varga Julianna 

124* Pásztorok háza /23 szemály/ 

12?. Malom 

Sándor Jakab 

Kovács Rozália 

Mag Kati 

126. Kodály 

Kunez Ágoston 

.Boobják József 



Függelék XI* 

AWffrMffifrft kqt asztag 193,7,1 

! • / A község nevet 

2*/ Lélekszámt 

3*/ Vallás* 

4*/ Anyanyelvei 

5*/ Foglalkozási 

6*/ Házak számst 

Almáskamarás 

2406 

rkath* 

német 

földműves 

538 

7*/ Családok számsi 6oo 

8*/ A legtöbb család átlag 4 gyermeke a 

9*/ Az egyke fclUtt* te a s fsáél ? nem 

lo./ Családi élet milyent bensőséges 

1 W A gyermek a azülől háznál milyen nevelést kapi Gondos 

12*/ A gyermekek ruhásáaa, gondozása tehetségükhöz mértan kielégítő* 

13*/ Feltűnőbe a gyermekek engedetlensége a szülőkkel szemben? nem 

a serdülők viselkedése a felnőttekkel szemben? kifogástalan) 

Milyen s családi és s vallási élet* Rendes* A szülők hány $~a 

küldi lakolaidő alatt iakolába a 9 évesnél idősebbeket csupán 

a törvényes kényszar hatása alatt. Az iskolalátogatás törvé-

nyes kényszer nélkül is rendes* 

A község határai 2ol7 kh mind a nép kesén - uradalmak ninoaenek* 

Mit éa átlagban mennyit termelnek hold®ként? 

lo q búzát9 14 q tengerit* 

8-15 * 

16-25 • 

26-40 " 

nincstelenek aeámat 

3-7 holdaaok 

65 % 

16 % 

8 % 

5 % 

3 % 



41-7o holdasok 

71-12o • 

2 % 

1 * 

/százalékarányt nóta a lélekszámhoz, hanem a családfők számához 

kell mérni,/ 

I I I . 

A gazdák 75 %-a végzi a mélyszántást és a tarlótörést, a trágyá-

zásra nem fordítsnak kellő gondot, műtrágyázást 5o $-bsn hasz-

nálnak i vetésforgóezeruen a kapás és kalászos növényeket válto-

gatják, ezen nem is változtatnak, mivel a fogyasztó piacok távol 

vannak, a jövdelmezőeég szempontjából specialitás a dinnye, melyet 

a környező piacokon értékesítenek) Zimmermann-féle motoros asslon 

miiködik hely bent Időszaki hásilparként a kosárfonás szerepel* 

/télen/| jövedelmezőség szempontjából /sorrendben/ sertés-szar-

vasmarha-ló, és saját azUkaégletre baromfit tenyésztenekj szak-

előadások hangzottak sl as őszi szántásról, a vetőmag osávázásá-

ról, a trágyatelep helyes kezeléséről, a műtrágyák terméahozó ha-

tása, zöldtrágyázás, a sertéevéez, a baromfiak betegsége stb* 

címmel, november 1-től április végéig havonta 2 alkalommal gazda-

sági szakelőadóval* 

X?. 

A lakóházak 4 x 5 x 3 « 6 r f szobák átlagban, ablak 9o x 16o cm -

szellőztetésre megfelel, a szobák 3o %-a padolt,az un*"parádés" 

szobák asak elvétve találhatók, minden azobát használnak, Így 

is tulssofoltsk a hálószobák általában. 

A községben orvos van, igénybe veszik* Babonás gyógymódokhoz 

/trágya, pókháló, por mint vérzéscsillapító/ nem folyamodnak! a 

tbc alterjedése 2o %-os, iszákosság nincs, házasságra a férfiak 

általában 2o, a nők 17 évea korban lépnek* Egyre fckozódó érdeklő-
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dóseel hallgattakt Az egéességee lakáéi A csecsemők ápolása, 

Slsőaegélynyujtáai A az esz r aboló hatáaa stb. óimmal ismeret-

terjesztő előadást. 

V. 

A legutolsó népszámlálási adatok szerint a községben lo analfabé-

ta van / 6 o éven felüli/ a felnőtt férfilakosság 6 0 JS-a 4| 3o 

6 elemit végzetti középiskolát végeztek, de nem mentek értelmiségi 

pályára az utolsó 3o év alatt a községből 3-sn, 18-an mentek kö-

zéplak dlai9 6 főiskolai pályára. Az ldcola 7 tanerőa, posta, és 

távbeszélő van a községben, csak Elek nagyközséggel tart kapcso-

latot családi összeköttetés révén, /tehát kereakedelmi nincs/ 

TI* 

A felnőtt férfilakoaeág lo %-a olvas rendesen újságot /Budapesti 

Hirlsp 1| Magyarország 2t Hemzeti újság 4t üj nemzedék 1» Uj~ 

barásda 7» Népszava 3oj Marosvldék Íj Sonntagsbett 2o pl./ A 

közságben ifjúsági könyvtár van 265 kötettel, 19o5-ben alapult, 

évi forgalom 35oo. Legolvaaottak könyvek* Kiss Kelemen története, 

UŐs fiuk, Robinson, 15 éves kapitány, A két árvizes gyermek. 

Bőrharisnya, lótás Katica, Ezeregyéjszaka regél, A két évi vaká-

ció, valamint Andersen, Grimm meaék, Don Qyjote, Magyar fiuk 

Afrikában, A két imposztor stb. - legkevesebb az érdeklődés s 

verses könyvsk iránt. 

Az lemeretterjeastő előadások 8 éve folynak, van mozi és 6 rá-

dió, dalkör, vetítőgép nincs. 

ra. 
Gazdakör alakult 1927-ben 5o taggal, ma 58 tag. 
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A község lakossága vagyoni állapot ée foglalkozási ág szerint 

ninaa kasztszerűen elhatárolva, érintkezés közvetlen, s hazafias 

áldozatkészség* lanyha| legjelesebb Ünnepekt karácsony, húsvét, 

bucsu, űrnapja, máre* 15* 

A községnek mesemondója nincs, a nemzeti múltból a 48-as idők, a 

függetlenségi harc hatja át a közszellemet legjobban - demokrati-

kus irányzat* 

TI XI* 

A község 1844-ben telepedett, ss 1863 évi lnsfess és sz 1872 évi 

nagy kolerajárvány még ma la közazájon járnak, a község népe 

nyílt természetű, a község vezAŐlvel szemben közvetlen, hangadó 

nines s faluban* 

.1928* XX* 5* Xlingler Ferenc igazgató a Tármegyei Xskolánklvüli 

Képmüveiési Bizottságnak Makó 168/123 felhívásra. 

í> í-



X» Évköra Adolf| A telepítés kérdéséről tekintettél a ki vándorlás-

ra. /Bp.1883/ 151* 1| 

U Emlékkönyv Mezőkovácsháza alapit ásának 15o. évfordulójára. 

/Mezőkováeaháza 1964/ 23. 1* 

3» frfcgfjr Mtál id.müve 178. old. 

4t A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 

/szerk.Ssabó latvén, £p. 1965. Akad. kiad. 

l| gy^ff^ A telepit vényes f alvak "felszabadulása o. 

dolgozat X. kötet 154-2o7 1 . / 

5» u. o. 

6» Takács Lajoa Dohánytermesztés Magyarországon /Bp.l964.Akadémiai 

Kiad. Ceanád-Arad éa Békéamegyel kertéssségek clmil 

rész 9 3 - 1 2 0 old./ 
» 

7» Érköw A. i id. m. 195- 196 1 . 

8t ftrlp^ flMUff idésett dolgozata 

9t u.o. 

lot u.o. 

Palugyali Békés-Csanád,Csongrád és Hont vármegyék leírása /Pest 

1855/ 

12t Maday Páli Békés megye városainak és községeinek története 

/Békésessba 196o/ 

13t Magyarország helynévtára a különféle kormányzati ágak szerinti 

beosztás kimutatásával, mint az 1863. év elején fennállott 

/Pest, 1863./ 

141 A magyar korona orazágalnak hely még névtára /BP.1877/ 

35 t Községi képviselőtestületi ülések Jegyzőkönyve./Cs.m.L./ 

16* História Domua megtalálható az Almáskamaráal Plébánia hivatalá-

ban. 

H l flflwgnll 369-371. 1 . 

18i Msgtslálható az Almáskamarás! Plébánia hivataláb<a. 

19t Képösszelrások. Magtalálható az Almás kana rási Plébánia hivatalá-

ban. 
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2oi Képviselőtestületi kgy. jegyzőkönyv /1896, márc.17-1 Ülés/ 

/ 0 « * i i W 

21 • Évkövy A« id. m• 40-41 le 

221 Dr.SzentklárgLV Jenői A oaanádegy házae gyei plébániák története 

23* A magyar korona országsinak mezőgazdasági statleztlkája* 

/$p. 1897/ 

24* Almáskamarási Áll*El.líépiakola iratai, /Cs.m*L* 19o3*/máre/ 

25* Csanád-Arad-Torontál vázmegye kösigezgatáei bizottságának 

jelentése az 1927-ik évről /Cs.m.L./ 
* w * 
26* *»*«» * *» 

1928* és 29-ik évről* 

271 Thirring Lajost Községeink terület, lélekszám, népsűrűség ái 

külterületi lakosság hányadosa szerint* 

/Bp*1935.Hornyánszky ny* 265*278 1* Klny* A Magyar Statiszti-

kai ssemléből/ 

281 AiiBáeksmaráa Ipartestület Iratai* 

/Ca*m*L*/ 

291 Képviaelőtestületi kgy* jgyk* /19o3. ápr.17* ülés/ 

3oi Képviselőtestületi kgy* jgyk. /1927-28/ 

31t Közigazgatási lrstok 1903-1949* /Cs*m.L./ 

321 História Domust Megtalálható az Almáakamaráal Plébánia hiva-

talában. 




