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Dombegyház községet északon a Lonovioo tanyák és Kisdombogyház, 
nyugaton Tompa puszta, Lakatos, délen Battonya ós Vizespuszta 
határolják, A község valamikor nem a mai települési helyén fe-
küdt, hanem tőle északra a régi Lonovics-fólo földeken* 
A régi ombegyház középkori település lehetett* Neve azt mutat-
ja, hogy egyházas hely volt* Nevót is onnan kaphatta, hogy temp-
loma dombon épült* Első Írott emlékünk a faluról 1446-ből maradt 
fenn, amikor ! ombegház-nak hívták.Ekkor a toronyi uradalomhoz 
tartozott ős a Szekcsői Berezegek és Héderváriak pörösködtek 
birtokáért,1453-ban Botos György eladta Hunyadi Jánosnak, Mátyás 

király uralkodása alatt szintén Hunyadi birtok maradt és a lippai 
várhoz tartozott* 1463-ban ílátyás özvegy édesanyja, Szilágyi Er-
zsébet udvartartására kihasítja a lippai uradalomból az ekkor 
még Arad megyéhez tartozó falut, de nem sokkal később eladomá-
nyozhatta, mert 1464-ben már Jaksics István ós Jaksics Demeter 
a nagylaki uradalommal kapta együtt birtokba,Ettől kezdve Csa-
nád megyéhez kapcsolták, s hosszú évszázadokig ott is maradt. 
A mohácsi csata után szomorú napok következtek a falura, 

1529-ben a török Ball bég teljesen kirabolta ós felgyújtotta, s 
valószín:!, hogy ekkor teljesen elpusztult. Az 1552, évi török 
hadjárat alkalmával nyolcra olvadt le házainak száma, mely ko-
rábban 5o-6o házat számlált. Csakhamar benépesedhetett, mert az 

1557-ben a török defterdár már 32 házat számlált a faluban, 
A gyulai vár bukása után nehéz idők következtek Dombegyházára, 

Az 1596, évi török dAlás során nem kerülhette el pusztulását. 
Ekkor puszta lett, s biztosan az is maradt a XTII, század köze-
péig, 1652-ben Rákóczi György, mint pusztát adományozza Körösi 
Pálnak és PaiBgyártó Mihálynak. 
Az 1686, évi török hadjárat során ismét puszta lett Dombegyház, 

A Rákóczi-szabadságharc alatt Dombegyház a esanádi püspöknek 



fizette tizedét, majd III. Károly alatt az újonnan honosított 

Edlspacher adományföldjét 1743-ban bőrbe adta Blblcs János és 
Ottlaki Szteja bérlőknek. 

\> i ' ' 

IBoo szept. 3.-án a dombegyházi határ tulajdonába változás 
állott be, mert ekkor Marczibányi István egy részét megvette ós 
ide fcarczibányi-jombegyház néven falut telepitett, melyet fiáról 
Liviuszról Lévósnek is neveztek. 
A múlt század közepén Dombegyház puszta határa 17 756 mholdat 
tett ki. Lakosai Battonyára fizették az adót. Ezen a pusztán a 
földesurak három községet telepítettek. Ezekből lettek a mai 
'ombegyház, Klsdombegyház ós ílagyaraombegyház községek. 
ílarczibányi-.uombegyház (a mai Dombegyház) kertészküzséget 1817— 
ben Harczibányi Márton telepítette, bakosai lt^o-ben 62í> főt 
tett ki . A 6ö házban mind árendás dohánykertészek laktak. A 
községnek küüUn iskolaépülete, temploma a XIX. század közepén 
még nem volt. 
ílattencloit-Pombegyház fa mai írisdombegyház) 18í> 9-ben keletke-

zett. 
A mai Magyardombegyház első Írásos emlékei alapján 1711-ben a 

Rákőcsi-vezette szabadságharc bukása után, fegyverjog cimén kincs-
tári birtok lett. Ebből IGoo-ban Marczibányi István szerzett 
meg egy részt*Közigazgatásilag több,mint egy évszázadon át 
Dombegyház faluhoz tartozott Magyardombegyház, mely elűnevét 
a múlt század második felében vette fel, mivel telepesei magya-
rok voltak. 

évszázadokon keresztül községünkhöz kiterjedt uradalmak tar-
toztak, s ez adott sok embernek megélhetési ós munkalehetősé-
get. Az itt élő emberek többségben földnélküli zsellérek vol-
tak. 
A dombegyházi agrárproletárok életét már a mAlt század végén 



fojtogatta a mindjobban elhatalmasodó nagybirtok* Ez a magya-
rázata annak, hogy a dombegyháziak már a máit század végén be-
kapcsolódtak a munkásmozgalmakba* 1896-ban a battonyaiakkal 
együtt részt vettek aratósztrájkokban* 
A századforduló idején egy magát "szocialistának" valló csoport 
mtöködött itt Tűrőesik István és Holik István vezetése alatt* 
Szimbólumuknak egy vörös zászlót tekintettek* Ezt a zászlót sié 
került is megőrizniük egészen a felszabadulásig, amikor azt a 
kommunista párt helybeli szervezete vette át* 
A Horthy-korszakban illegális kommunista szervozet működött a 
faluban, mely tevékenysége során, 194o-ben kapooolatban állott 
i/eil Emillel* E szervezetnek Íj "ős" tagja volt* Ebben az ille-
gális szervesetben Ságvári Endre is többször megfordult* Az ille-

» 

galitásból 1344-ben internálótáborba került Bárányi József, aki 
hazatérjse után 1947-ig vezette a kommunista párt helybeli szer-
vezetét* A kommunisták többek között a nagybirtokrendszer meg-
szüntetéséért is harcoltak. Dombegyházán pedig szép szármái 
voltak nagybirtokok, 

A község 1944 okt,6,-án szabadult fel a nagybirtok elnyomá-
sa alólJpL945 tavaszán megalakult a földosztó bizottság, s ekkor 
sok nincstelen agrárproletár kapott földet, 

A községben elsőként 1949 aug* 2o,-án a "Petőfi-termelőszö-
vetkezet" alakult meg, 1957-ben már a községben négy termelő-
szövetkezet működött: Petőfi,3ékeharcos,Kossuth,Vörös Hajnal, 

A I onbegyházi Állami Gazdaság 1949- en alakult, A gazdaság 
igen fejlett gép- ós agrotechnikai berendezéssel dolgozik, 1954 
ben elnyerte az Élüzem kitüntetést, 
A felszabadulás előtt 11 magánkézben lévő dzlst bonyolította le 
Dombegyház kereskedelmi ellátását* A községi füldmiivesszövetke-
zet 19 6-ban alakult meg, amely 1965-ban egyesült Kisdombogyház 
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és agyardombegy&áz földmuveoszövotkezotével. 
A három községben körzetesítés a községi tanácsok, iskolák, 
művelődési intézmények és mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
esetében is megtörtént. 
Dombegyház jelenleg a mezőkovácsházi járásba tartozó község. A 
közigazgatásilag összevont három község lakóinak száma 4914 fő. 
A járás területfejlesztési beszámolójából kitűnik, hogy Dombegy-
ház besorolása szerint mezőgazdasági jellegül falukörzot. 
A lakosság legnagyobb része földműveléssel és állattenyésztés* 
sel foglalkozik. A gabonafélék mellett szívesen termelnek ipari 
növényeket is, főképpen cukorrépát, cirkot, dohányt, kendert. 

A mai Dombegyházát az állandó fejlődés, korszerűsödés jel-
lemzi, 
A községben a kultúra terjesztését szolgálja egy jól felszerelt 
MUvelődési Iíáz, mozi, könyvtár. 
tóodern egészségház, orvosi rendelőkkel, szolgálati lakással, 
jól ellátott üzletek, korszerű közvilágítás jellemzik az állandó 
fejlődést. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezet igen fejlett gép-, és 
agrotechnikai eszközökkel dolgozik, s jelentős eredményeket ér 
el a termelésben. 

A fejlődóst jellemzi, hogy egyre több családi ház épül. Ater-

melőszövetkezet hozzásegíti dolgozóit korszerű kétszintes tár-
sasházak építéséhez, s ezzel egy minden igényt kielégítő új la-
kótelep körvonalai bontakozik ki. 

A település központja rendezett .Itt összpontosul a bolthá-
lózat, a közigazgatási, egészségügyi, kulturális célokat szolgá-
ló intézmények. 
A községnek nincs vasútja, a környező községekkel országút kö-
ti össze. 
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története. Makó* 3. 4. 5. és 7. kötetek 
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10.KRISTÓ GYula 
Olvasókönyv Békés megye történetéhez. Békéscsaba. 1967. 

11.MADAY PÁL 
Békés megye városainak és községeinek története. 

Békéscsaba,196o# • ; 

12.MÁRKI Sándor 
Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. 

Arad,1895• 
13.PALUGYAY Imre 

Békés-Csanád, Csongrád és Hont vármegyék leirása.Pest.1885. 



14» VIRÁG tforeno 
Török hódoltság Gyula térségében. Békéscsaba, 196o. 

(Részletes címleírásokat áa ismertetéseket lásd. a bibliográfia 
tematikai felosztásánál.) 
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£ bibliográfia öoszcállitásához a lakóhely szeretete, s az itt 
élő emberek iránti tisztelet vesetett* A lakóhely szeretete csak 
akkor válik teljessé, ha azt megismerjük* 
Bibliográfiám célja! anyagot adni az olvasónak, érdeklődőnek, kiin-
dulópontot a kutatónak* 
Dombegyházáról nog nem jelent meg ilyen jellegű feldolgozás csak 
megyei és járási gyűjtemény - ezért szüksígesnek tartottam elkészí-
tését, 
A megyei és járási gyűjteményes bibliográfiákból valamennyit fel-
használtam, de nem vettem fel azok minden tételét* 
A teljescégre való törekvés vezetett gyűjtőmunkámban, de a tétel* 
szám növelése nem volt célom* 

/ 

A tematikus felosztésban a fontossági sorrendet tartottam szemelőtt* 
Az egyes témákon belül a szerzők 111* ahol ez nincs, ott a elmek 
betűrendje szerint vettem fel a tételeket* 
Mivel kisebb községről van sző, ezért kevés a könyvformában megje-
lent feldolgozás, igy bibliográfiámba belekerültek a legfontosabb 
megyei jellegű periodikus kiadványok «» BékéBi .&etf Békés megyei 
Népújság ntb* - és ahol szűkségesnek tartottam, országos sajtóter-
mékek cikkei* 
A nyoodai müvek mellett tekintélyes helyet kaptak a házi sokszoro-
sitásu feldolgozások is (pályamű ős kéziratok), 
A kéziratok felvételét a bibliográfiába azért tartottam szükséges-
nek, mert értékes információkat tartalmaznak kösségtörtcnetl szem-
pontból, jelentőségűk vetekszik a nyomdai termékekkel* 
A bibliográfia használatát a mutatók könnyítik* A Kronológiai muta-
tóból azonnal kitűnik, hogy a megjelenési Időszak a mult századtól 
napjainkig tart* 
Az anyag lezárása 1979 január 1-vel történt* 
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A Névmutató a szerzők és a müvekben szereplő személyek neve sze-
rinti betűrendet követi. Azok a személyek, amelyek nem szerzőként 
szerepelnek a tételszám alatt, azok neve után a tételszámot alá-
hozással jelölöm, 
A Tárgyszavas mutatóba igyekeztem minden fontosabb tárgyszót fel-
venni, s azokat betűrendben beoszt Jani, 
A Lelőhelyjegyzék elkészítését azért tartottam lényegesnek, mert 
Dombegyházán a felsorolt tételeknek csak elenyésző hányada talál-
ható meg, s ezért a használónak nagy segítségére válhat, ha tudja, 
hol találja meg az általa kiválasztott m"vet. 
MINDEK MUTATÓ A ILTELSZÍKRA UTAL! 

Az anyaggyűjtésnél a község keletkezésével kapcsolatos legré-
gibb irdsos müvek felvételétől kezdve törekedtem teljességre. 
Ebben segítségemre volt a Békés megyére és a mezőkovácsházi járás-
ra vonatkozó bibliográfiák cin,-név és szakmutatói, amelyeket fel-
dolgoztam anyaggyűjtésem során. (Ezeket részletesen lásd. a tema-
tikai felosztás I. fejezetében Bibliográfiák cimszó alatti) 
Jelentős segitségemre volt a Itékés megyei Könyvtár Békési Gyűjte-
ménye, a Szegedi Somogyi Könyvtár katalógosai, a Békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Muzeum , valamint a Mezőkonácsházi Járási Könyvtár 
Helyismereti Gyíljte/aénye. 
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I. BIBLIOGRÁFIÁK 

1. BALOGH GYörgy 
Cikkbibliográfia. Ezt irta járásunkról a Bóké3 megyei 

Népájság. Szerk. és összeáll. - -. 19C4,23p»Házi soksz. 

A bibliográfia érdeme, hogy összegyűjti a járás községeiről 
megjelent cikkeket, amelyek nélkül a helytörténeti kutatás 
igen nehéz lenne, mivel könyv alakban kevés a környékről 
összegyűjtött dokumentáció. 
A téma változatos, szerepelnek benne a község régészeti, 
gazdasági, társadalmi eseményeiről szóló híradások. 
Jelentőségük igen nagy. 

2. BALOG® GYörgy 
Felszabadulás a mezőkovácsházi járásban. Bibliográfia 

hazánk felezabadulásának 3o. évfordulójára, összeáll. — - . 
Kiad.a Nagyközségi ós Járá3i Könyvtár. Mezőkovácsháza.1974, 
Házi soksz. 22p. 

A műben szereplő tételek a járás felszabadulásáról ós fejlő-
V 

déséről szólnak. Nem kapunk a jelzett témából teljes képet 
a tételek alapján, csak kiindulópontot a kutatáshoz. 

3. BALOGH GYörgy 
A mezőkovácsházi járás helyismereti könyvészete, 

<= Balogh György - Oltvai Ferenc - Takács László 
A mezőkovácsházi járás helytörténeti honismereti forrásai. 
Kiad. a Járási Tanács Mezőkováosháza. 1969» 16o p. 22 cm. 
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k mezőkovácsházi járás alapvető bibliográfiája, a helyis-
mereti kutatás fő forrása szűkebb hazánkról, 
ombegyház bibliográfiai összeállítása ebből a miiből in-
dul ki. 
Dr. Péter László a Békési íilet 197o. 1. számában kritikát 
ir a miből. Kritikája kitér a helyismeret-helytörténet 
fogalmak magyarázatára, a mezőkovácsházi járás bibliog-
ráfiájáról szólva rámutat a mutató hiányára, 

4» BALOGH György 
Ötven könyv a mezőkovácsházi járás t>o évéről.(bibliog-

ráfia a Lagyar TanaoSköztarsaság ftf évfordulójára} Kiad.a 
Járási Könyvtác Mezőkovácsháza. 1969, Házi soksz.25 p.2öcn 

A Tanácsköztársaság - ós az azóta eltelt 5o esztendővel — 
kapcsolatos olyan irodalmi mtlvekre, könyvekre, tanulmányok, 
rj,, nyomtatásban meg nem jelent szakdolgozatokra hivja fel 
a figyelmet, amelyek közvetlenül a mi szűkebb hazánk, já-
rásunk községeinek eseményeit örökiti meg. 
Témáií Tanácsköztársaság, mezőgazdasági munkások helyzete, 

termelőszövetkezet története, munkásmozgalom, ka-
tonai toborzás, munkásszerződések. 

A bibliográfia helytörténeti kutatáshoz jól használható. i 

5. BALOGH György 
Róluk szól a hir... Cikkbibliográfia. A mezőkovácshá-

zi járás művelődési házairól, művelődési ház jellegű in-
tézményeiről. összeáll. - - . |l97!̂  Házi soksz. 

A mezőkovácsházi járás művelődési házairól, művelődési 
ház jellegű intézményeiről a sajtóban megjelent cikkek 



gyűjteménye. Fontos ós jól használható segédeszköz a járás 
ĉulturális életének megismerőséhez. 
25 évet tár fel, 1949-1974-ig közli a forrásértékű szak-
oikkeket. 
A müvet haszonnal forgathatják mindazok, akik községünk és 
a járás kulturális életéről bővebben kívánnak tájékozódni. 

A Békési ̂ lot repertóriuma 1966-1975* Összeáll .Kovács Má-
ria* Kiad,a Békés megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya 
ós a TIT Békés megyei Szervezete. Békéscsaba. 1977,132p.25cm. 

. oiabegyhazáról két tétel szól,ezek a következőks 
a, Tábori György: Békés megyei községi pecsétek néprajzi 

ábrázolása* 
b, Kozma Tamási Termelőszövetkezetek története* 

Békés megye bibliográfiája. Ajánló bibliográfia*Kiad*a 
^tgyei Könyvtár BékósosabaJ 167 p.28 cm. Házi soksz. 

A nrÜ helynévmutatója ós címszavai non omlitik konkrétan 
Dombegyházát, de sok megyei vonatkozású összefoglaló miivet 
tartalmaz, amelyeket bibliográfiámba felhasználtam* 
Ezért felvételét a bibliográfiák közé indokoltnak tartora. 

Harminc év*Válogatott ajánló jegyzék Békés megye irodai® 
máról̂ L945-197®. Kiad.a Legyei Könyvtár Békéscsaba. 1975, 
Házi soksz. 37 p» 29 cm. 

t * * * 

A mü Dombegyházát nem említi, de felveszi a megyei összefog-
laló müveket, s ezekben Dombegyházát is megtaláljuk, 
összefoglaló jellegű mü, a megyéből osak a nagyobb tele-
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püléseket emeli ki. 
óBosefoglolő jellegű mű, a megyéből esek a nagyobb tele-
püléseket emeli ki. 
Összeállításom során az ajánló jegyzéket felhasználtam, 
felvételét a bibliográfiába indokoltnak tartom. 

» 

Helyismereti kutatáshoz, dolgozatíráshoz ajánlható. 

9. Kéziratos müvek bibliográfiája, összeállta Hezőkováes-
házi nagyközségi és Járási Könyvtár, 1978,17 P# 28 cm. 

A bibliográfiába csak a kőz és gépiratos müvek és a sok-
szorosításban kis példányszámban megjelent művek szere-
pelnek. 
Felvette a munkásmozgalomtörténeti visszaemlékezéseket, 
néprajzzal, a különböző művelődési, oktatási, egészség-
ügyi intézményekkel, esek történetével foglalkozó müveket 
is# 
Igen sok községünkre vonatkozó tétel szerepel benne. 
Helytörténeti kutatóknak ajánlható. 

10. KKYIHÁR Andrdsná 
A mezőkovácsházi járás helytörténeti bibliográfiája 

1966-1974. Válogatás, Mezőkovécsháza. 1975, 2o p. 28 cm. 
Kézirat. 

A bibliográfiában a mezőkoaúcsházi járás helyismereti iro-
dalma található a Békési Élet oimü kiadvány alapján, A ki* 
advány 1966 óta jelenik meg folyamatosan,évenként három 
szám lát napvilágot* 
A bibliográfia anyaga 1966 jan. 1-1974 dec, 31-lg öleli fel 
a járásra vonatkozó irodalmi anyagot. 
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Dombegyházára vonatkozó tételek tóraál: 

- Juhász Irón Dombegyliáz-Visespusztai ásatásairól. 
• Termelőszövetkezetek terténeto. (értékelés.) 

Helyismereti kutatóknak ajánlható. 
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A KÖZSÉG IÜR!M32EE 

11* BALOGL György 
Szűkebb hazánkban. életrajzi lexikon a mesőkovácsházi já-

rásról. 1977, llo p. 28 cm. Kézirat. 

Az összeállítás azokat a személyeket nutatja be, akik a rae-
zőkovácsháai járásban születtek, vagy tevékenykedtek* írók, 
tudósok, művészek, pedagógusok, politikusok, munkás és pa-
racstncgciozdulások vezetői* Hen törekszik teljességre, de az 
összeállításba felvett egyének teljes életn'ivét, munkásságát 
és a róluk szóló irodalmat közli* Több mint száz személyről 
közöl lexikális adatokat* Hon értékel, csak felsorol* Közei-
güakre vonatkozóan 6 személyről- KoUősy Kornélia, Balsará-
ti Vitus János, Kozma Tamás, Lengyel János, Vörös László, 
Dr. Weil Smll - közöl értékes adatokat* 

12* BAL Hí T Alajos 
Csanád, Arad és Sorontál közigazgatásilag egyelőre egyesi-

tett vármegyék régészeti katasztere* A csanádvármegyei Tör-
ténelmi és Régészeti Társulat kiadványa* Kiad* a Csanád 
Vármegye Közönsége* Makó* 1941» 35 p« 22 cn* 
/Csanádvármegyei Könyvtár 37*/ 

Dombegyházáról a 26* oldalon a következőket olvashat juki 
"-Donbegyház-Attila halon* Dr» Balku Dénes ny* főispán 
földjében valószínűleg kerek alaprajzú templom romjai vannak, 
melynek feltárása oddig még nem történt meg* A téglaméretek-
ből következtetve Arpád-kor elején építhették." 
- ugyanezen oldalont 
"-(Dombegyház-Ismeretlen lelőhely* Loaovics C-yula udvari 
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;oos a;jr.\— ."./.ént ljll-ben a jenseki uzeunbu egy 

agyagbo ;re, egy bronzkurperoc éa egy broiiahajkarika került. 

13. BABBA János 
iiakó és Csanád-Torontál vármegyei községek.Szerki - - • 

Előszó I líikoleaky Jené, Bp. 1929, [ÍJlek ny^ 4o7 p* 25 cm, 
agyar váxosok monográfiája G#/ 

A könyv bemutatja a korabeli makó várost és a vármegye 
kössó.-eit, , leíró formában, 
Táblásatokat és kösségtörtóaeti adatokat köaöl. Bcanbegyhá-
sáról azt olvaanat juk, hogy a köeség nevére í>r. Borovsa&y 
Samu Csanád vármegye múltjának kiváló ismerője legelőször 
1446-ban bukkant, 
Isnerteti a köaség rövia történetét 1929-ig bezárólag. 

t 

y 
14. BQR0V3ZKT Samu 

Csanád vámegye története 1715-ig. A vármegye résseletes 
története, Kiad. a Kagyar Tudományos Akadámia. Bp.l897» 
647 p« 25 cm. 

A mü a Magyar TudományomAkadémia Történelmi Bizottságának 
megbízásából készült. A második kötet a régi vármegye, ösa-
saes városainak és falvainak részletes történetét foglalja 
magába, 
A 140. old. Dombegyházáról közöl adatokat. A közlés alapja, 
hogy a régi Dombegyház a mai Marczibáayl-Dombegyháztól kissé 
északra, a Lonovics József főispán birtokán feküdt.Északon 
7upa, nyugaton Tompa, délen K inged és Vizes, s Leleten Kagy-
iratos falvakkal veit határos. Hevét onnan vette, mert 
temploma dombon emelkedett* 
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A falu legelső irásea uyonára 1446-ban akadunk, ekkor a 
toronyi uradalomhoz tartozott. 

15. BORÚS József 
Békés megye felszabadulása 1944 szeptember-október 7. 

o Békési Élet* 1969§ 3. sz. 393-42o p. 

Borús József tanulmánya az első kísérlet megyénk felszaba-
dulásának összefoglaló feltárásáról. 
1944-nek a magyar történelem eddig legnagyobb fordulatát 
hozó őszén a Vörös Hadsereg az ország megyéi közül első-
nek Békés megyét szabadította fel. 
Községünkre vonatkozóan a tanulmányból megtudhatjuk- a had-
műveleti napló bejegyzése alapján-, hogy a II. magyar tar-
talékhadtest a Battonya-Dombegyház-Kevermes vonalra vonult 
vissza us öt harckocsi kilövésével visszavert egy Battonya 
elleni ellenséges támadást. 

16. OSIPES Antal 
1 

Békós megye élete a XVI. században. Kiad.a hegyei Tanács 
Művelődésügyi Osztálya. Békéscsaba. 1976, 93 p. 25 cm. 

mü átfogó képet rajzol Békés megye XVI. századi történe-
téről, települési vlezonyairól, birtokviszonyairól, a jobbá-
gyok és a gyulai várbirtok életéről. 
összesített eredményeket közöl Békós megye XVI. századi 
gazdasági életéből. 
Külön fejezet foglalkozik a török hóaitással, Békés megye 
pusztulásával. 
Községünkkel kapcsolatban a 46. oldalon azt olvashatjuk, 
hogy 15:;8-ban a borkimérés! jövedelem 21 lorint. Az 53*ol-
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dalon olvashatjuk, hogy a XVI, században a legtöbb búzát 
termelő tiz falu között ;>27,í? kolangjci ál negyedik helyen 
voltunk* 

17* Dombegyházi változások* 
= Békás megyei Népújság. 1968* szeptember 5. 

" Dombegyház község a hozzá hasonló községekhez viszonyít-
va, az utóbbi két évben lényeges fejlődést ért el. 
Többek közötti 

-85o négyzetméter alapterületű Járda 
-uj hatósági húsbolt 
- önálló kenyérbolt kialakítása 
• vendéglő, cukrászda korszerűsítése 

18. ECSEDI István 
A Szeghalom vidéki halmokról* 

o Békési Élet, 1977. 2. szám. 159-161 p* 
t 

i, n > 
A szerző megállapítása szerint " a tiszántúli kurgánok, 
köztük a szeghalomvidélci halmok nem őrdombeok, nem is 
kincses királyok nyugvóhelyei, hanem a terület legkorábbi 
nomád pásztorainak nyugvóhelyei, 
- fontos hirlil adni, ősidők emberkéz alkotta sírdombJai, 
a puszták műemlékei ezek a halmok, 
- Vigyázni kell, hogy ne tegye tönkre őket a nemlétező 
kinoseicet keresők ásója és ne engedjük, hogy valamiféle 
egyoldalúan felfogott gazdasági érdek nevében gépekkel 
pusztítsák el őket. Sajnos ez még gyakran előfordul, Így 
a halmok számának Szeghalmi Gyula által is emlegetett 
csökkenése ma is folytatódik, Biharugra, Dombegyház, Dé-
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vaványa környékón és eainte mindenütt a Tlesántul on. 
Vigyázzunk rájuk, mert őrzik aralékét egy sokezer éves világ-
nak, " 

19 • FEfdLfí. Gyula 
Jelentés a dombe&yházi terepbejárásról, £ p, Gépirat* 

Fehér ̂ yula V, éves régész, helyszini szemlét tartott a 
Radnai Mikes bejelentése alapján kijelölt terepen, 
Megállapította, hogy Árpád-kori temető szélét éri a megje-
lölt homokbánya, s feltehetően a halomnak vélt két kiemel-
kedés középkori templomot takar, 

20, FENYES Elek 
Magyar Országnak, s a hozzákapcsolt tartományok mostani 

állapotja statisztikai és geographiai tekintetben, 4« kötet# 
Pest, 1393, K,n, 479 p. 2o cm, 

Bombegyházáról megtudhatjuk, hogy ösanáft megyéhez tartozott, 
s a Hápet Pusztákhoz sorolták, 
847 kath,632 ref, 16 n,e óhitű lakos ref, anya eklésiával, 
F,U, az Edelsbacher nemzetség, de egy részét zálogba bírják 
Harczibányi, Jakabfy, I4itter-miller stb, 
A község településtörténeti kialakulásának megismeréséhez 
feltétlenül ajánlott míl, 

21, QAÁL Jenő 
Az Aradi Gazdasági Egylet Évkönyve 1877-ről, Kiad,az Ara*» 

di Gazdasági ügylet, Arad, 4878, 98p, 24 cl„ 

Az aradi m, k, dohánybeváltó felügyelősség körzetéből fel-



• 23 -
tünteti a kiállításon résztvevő terhelők nevét, a közbég 
nevét, melyben termelt,megyét és dohányfajtát. A kimutatás-
ból kitűnik, hogy Báró Wefcier Adolf ombegyház, Csanád megyei 
lakos szegedi dohányfajjal benevezett és ezüst érmBt nyert. 

22. Göncölszekér elhelyezkedésű halomcsoport a békés megyei 
kétegyházi réten. Gsóvás halmok Dombegyházán.1967, 6p. 

Dr. Radnai Kikes feltételezése szerint Dombegyház határá-
ban is csóvás halmok vannak, melyek iá-D-i fekvésliek. 
Rajzot és térképet is közöl erről. 

23. Három község közös tanácsot hozott létre. 
* Békés megyei Népújság. 197o, julius 2. 

A Népköztársaság iálnöki Tanácsa a 19/1970. számú határoza-
tával, Békés megyében, a mezőkovácsházi járás területén el-
rendelte Dombegyház, Kisdombegyház és Kagyardombegyház köz-
ségek közös tanácsának megalakításáts 
"Dombegyház Község Közös Tanácsa" - néven ós szókhellyel 
197o. július 1-i hatállyal. 
Községtörténeti szempontból bibliográfiába vételét indokolt-
nak tartom, helyismereti kutatóknak ajánlható. 

24. Hiradás Dombegyházáról. 
= Békés megyei Népújság. 1967. október 8. 

- egészségházat épitenelc, félmillió forintos költséggel 
— konyhát kap a napközi, hatszázezer forintos beruházással 
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-6o ezer forintot fordítanak a közvilágítás bővítésére 
-?5o ezer forintot szánnak a ̂ Uv.Otthonban uj klubhelyiség 
kialakítására. 

25. HÖKH József 
/ viharsarok települőovlszonyai ós első mozgalmainak saj-

tóvisszhangja, Kiad,a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Békés megyei izerveuete. Békéscsaba, 1966, 57 P« 2o cm. 

Sok adalékkal szolgai dombegyház történetéhez, 
á 14, oldalon olvashatjuk: "A battonyai járásban három Dom-
begyház nevü község tolepiilt a XIX, században. Ezek a követ-
kezők! Református* MattencloicWés Harczibányi Dombegyház, 
Az egymástól egy-egy kilőméterayire fekvő községek csekély 
hatdrukkal, hatalmai magánföldbirtokok közé ékelődtek. 
Amikor a templom építése napirendre került, ugy gondolták, 
hogy közösen fognak egy templomot építeni. A tárgyalások 
azonban nem vezettek eredményre. Ezért a legnépesebb község 
arczibányi- ombegyliáz maga kezdte meg a templom építését. 
Ae fel ls épült, de harangra már nem jutott pénz. 
Ekkor i^mét ösüzehivták a három falu bíróját és kérték őket^ 

hogy közösen vállalják a harang költségeit, hiszen ha a temp-
lomot nem is tekintik magukénak, de a harangszót a másik két 
község lakossága is hallja, tehát az mindenkié, 
Kegeggyezniük azonban e kérdésben sem sikerült. 
Ekkor a templomépitő község lakossága végső erejét összeszed-
ve megvette a harangot is," 

26, JÜFÁSZ Kálmán 
A osanád egyházmegye története, A csanádi püspökség törté' 

note. Kakó, Q kötet. 
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|« kötet. A csanádi püspökség története 1243-13o7*Makó .1933 

63. lapon olvashatjuk, hoery Németszentpétertől északra, 
& I aros mellett, a "öezdini kolostor táján a hajdani Kétegy-
házáa állott a Kerekegyházi Laczfyak ősi fészke. Uradalmuk-
hoz tartozott többek között Dombegyház is. 
4. kötet. A csanádi püspökség története 13o7-1586,Makó.1946 

A 9o. lapon "Masosontul"-! felosztásban ombegyházáról 
megtudhat j.iks "14-5 Donsbeghás, nevét onnan vette, mert temp-
loma dombon emelkedett." 
5. kötet. A csanádi püspökség története 13*36-14 34.Makó.1947 

lajöíJi a tenplo -éjvületeiis "egyházN-nak hívták. Ezt bizo-
nyítják a templomépületekről vett helynevek. A felsorolás 
között találjuk községünket is. 
7. kÖtet.A csanádi püspökség története 15oo-1552#Makó.l947 

Ii itélet és lelkipásztorkodás c. fejezet alatt olvashat-
juk,hogy Kálvin tana Arad vidékén is utat tört magának. 
Az egyházmegye aradi vidékén Péter temesvári főispán a Pet-
rovics zsinatra a toronyi Jaksioh-kuriát jelölte ki. 
Ez a Jaksich-blrtokokkal a temesvári várhoz volt kapcsolva. 
Torony, - valamikor város - a csanádi egyházmegye terüle-
tén, a mai Dombegyház közalében terült el. 

27. JUHÁSZ Kálmán 
Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi rcgesták. 

Gyalu. 1968, 62 p[2] • 2 0 c®0* 

A tanulmányból megtudjuk, hogy az aradi hiteleshely hatás-
köre Békés megye területére is kiterjedt. A hiteleshely ha*» 
tásköre két nagy Ügykörre terjedt ki. 
Ezek voltakt 

l.Az előtte létrejött jogügyletek oklevélbe foglalá»a. 



2, A bíróságokon kivül végzett peres eljárások, 
A 375 • tételből rombegyházára fonatkozóan megtudhat juk, hogy 
az 1463. VIII, 9.-én az aradi kpt, előtt Szilágyi Erzsébet 
nevében tisztártól tiltakoztak az ellen, hogy a király 
— többek között - Dombegyház arad vei, falvakat Albert csanádi 
püspöknek, vagy bárki másnak eladományozza. 
Dombegyház településtörténeti kialakulásának megismeréséhez 
feltétlenül r ..ilott m*. 

28. JÜIJü3Z Kálmán 
Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében. Kiadja Szent 

István Akadémia, Bp, 1926, 182,[l}p. 21 cm. 

Azokat a monostorokat szándékozik röviden ismertetni, melyek 
a aaját koruk szellemében egyik szakaszát képezik a csanádi 
egyházmegye történetének, 
Izsómono&tor ismertetésénél olvashatjuk a következőket: 

'Ismeretes, hegy a középkorban a legtöbb birtokos kápolnát 
vagy templomot, olykor monostort épített jószágán, A helység, 
vagy monostorfalu a nevét többnyire az egyház védőszentjérői 

néha a templom alakjáról, színéről és egyéb tulajdonságairól 
kapta, " 
Az egyéb tulajdonságok között emliti, hogy 
-"Dombegyház dombon emelt egyházától kölcsönözte nevét," 

29. KARAüSOKíI János 
Békésvármegye története, Magyarország ezeréves fenállásá-

nak ünnepére Békésvár^egye Törvényhatósági Bizottságának meg-
bízásából, Gyula, 1896, 
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U köt. 552 p. 
2. köt. 342 p, 
3* köt. 2óo p. 

A 3. kötet VII. fejezet a következő fontos adalékkal szol-
gál Dombegyház történetéhezt 
- a védfvari i vek 2-1566-1 , fejezc.tbe.il olvashatjuk, hogy 
a n végvári harcodban az eltűntek, vagy a János Zsigmond-
hoz pártoltak javai a gyulai vitézeké lettek. Ha az ilyenek 
nem voltak elégségesek, addig könyörögtek a királynál, mig 
a megszakadás cinén a kincstárra szállott, vagy egyébként 
ü .dlncstáx'lioz tartozó falvakból adott nekik egyet-oást. 
így kapta Kasztellánfy Kristóf Dombegyházát, n 

KECSKEMÉTY Károly 
Balsaráti Vitus János.1961. 6p. Gépirat. 

Balsaráti Vitus János orvos, költő Dombegyházán született 
1529-ben nagylaki Jakéit Péter egyik itteni jobbágyának 
gyermekeként. 
Tudományos körök úgy tartják nyilván, mint korának európai 
szinten egyik legnagyobb elmélyét, ki nagy volt, mint orvos-
- tudós, mint humanista költő ós a pataki főiskolára kerülvén 
a reformátorok munkáját is segítette. 
Az első fejezetben a korabeli szülőfaluról, Donibegyházáról 
olvashatunk. Igen értékes, használható adatokat tartalmaz, 
majd életrajzának és munkásságának ismertetése következik. 
Ismerteti a humanista költő meglévő dokumentumait, amely a 
Fiâ yar Tudományos Akadémia kezelésében lévő Országos Orvos* 
tudományi Könyvtár és Dokumentációs Központban találhatók 
r.eg.'J'ég-ni k'-5zli a felhasznált forrásműveket .Ham tudományos 
igényű. 
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31# IÖRME3DI Jánoa 
Adatok c. Jcdúc i: egyei üohór/kerteas köcsögök törtoaetéhea 

18 5/49-bca. 
» Békeai aet. 1973* 2 aa. 2oG-213 p. 

A dolgozat tornája aa 1846-aa jobbágyfelszabadításhoz kapcsoló-
dik. :"L. rd ?id viw .a,/ áj aa^tot osol-I 
gáltatni a r'gi esanád megyei zsellérség, elsősorban a kertész 
községek lakói történetéhez. 
Az liXLo-oo óvok konjunkturális időszakával fagott össze Csanád, 
Békás megye pfijptojabbf Stóáruz térségein is a dohánytermesztés 
éa kaadódott a dohácykert J ss ck tömeges telepítése. 
A telepítést vagy a kincstár végezte, vagy valamelyik nagybér-
lő* ez a kSavctettút: mint például : arcaibényi-Dobogyháa, Bán-
hidjHt)ocibegyháe, £üvér-uovácoháza stb. 
E két forma kőiül a nagybérlők által létrahoaott telepek a ko-
rábblak* A kinostár csak 1343/44-ben kosul meg u kertéuaek to-
boxaáult és telepítúaot. 

32# K6VÁR7 S 0 Péter 
Barázdákba Irt történelem, dokumentumok éa vallomások a 

dombegyhási Petőfi taz.-ben egyaaült tercelősaövotkosotok ne-
gyedszázadáról. Békéscsaba. 1974, 195 p# 2o oa« 

i könyv elaő fejezete a múlt idézéséről keadődik 1446-1944-ig, 
majd "így kezdődött" cinü fejesetbon a község első tor&előszü-
votkeaete megalakulásának körülményeit, aa eredményeket, ne-
hézségeket vázolja fel# 
Aa °Egy falu- egy tsz. oimü fejezet pedig a község különálló 
termelőszövetkezeteinek egyesülését ismerteti. 
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V^gMl a "Ráróni faluí»egy tsz. c. fejeset, a három község ter-
laelőssÜVűtkez eteinek agyő stíl 6 sófcek történetét mutatja he, 
A kötet végén képeket közöl a tsz. életéből. 

33. KEIi.il ú Cyulfj 
01va3őlc0n:rv I3éká3 negye történet éhen- I. A honfoglalástól 

1715-ig. (FttQN | Aványok a Békés negyei levéltárból) Kiad.a 
Békés megye Tanácsának VB. Művelődésügyi osztálya. Békéscsa-
ba. 1967, 23 cm. 

A mu a "forráskiadványok a békés megyei levéltárból" sorosat 
több kötetre tervezett első uarabjaként hagyta el a nyomdát. 
Összesen száz az emelvényt tartalmaz, amely igyekszik átfogó 
kérat adni a negye ,1órérzt középkori történetéről. 
FSzségUnkkel kapcsolatban olvashatjuk, hogy " ftátyás király 
a teljességgel Arad megyében lévő és felevő Dombegyház kirá-
lyi birtokot, aaely Dippa várához tartozik, eme vártól elkü-
lönítvén, anyjának Erzsébet űmőnek ajándékozza, örök jogon 
út? visrsavonhatatlanul." 

34. LAKATOS Pál 
Adatok Békés megye délkeleti részének településtörténeté-

hez a honfoglalás koráig, különös tekintettel Nagykamarás 
és liedgyesegyháza községükre. 
=. Békési Élet. VII. évf. 1972. 1 ez. 33-46 p. 

* 

Községünkről a következő információkat szolgáltatjai 
t'JoSoĵ béM&ti Bodrogkereszcuri kultáréba tartozó lelete-
ket taialtak, aaelyelc valóssiniileg egy sirből száruaznak. 
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1.e. első évtizedeiben hj néptömegek jelentek meg a Kárpát-
-medencében. Feltehetően a rómaiak hívására költöztek az Al-
földre az addig a Duna - torkolatvidéke táján és a mai román 
síkságon lakó szarmata-jazigok. 
Vidékünk majdnem minden községében kerültek elő szarmata 
leletek, Dombegyházán is, 

35. MADAX Pál 
Békés megye városainak ós községeinek története. Kiad,a 
B̂ékés megye Tanácsa VB.) Békéscsaba, 196o, 512 p, 24 cm, 

A könyv két fő részből áll.Az első a községek és városok 
történetét mutatja be, a második bibliográfiai rész, utóbbi-
ban nem szerepel Dombegyház . 
Községünkről rövid történetet közöl, melyben a község tele-
pítésének és fejlődésének lényeges elemeit dolgozza fel. 
Ismerteti a település fejlődésével kapcsolatos legfontosabb 
politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális adatokat, 

36, MÁRKI Sándor 
< 

Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. 
Kiad, a Konográphiai Bizottság, Arad, 1895, 28 cm, 
2, rész 911 p, A török hódoltságtól napjainkig. 

Részletesen ismerteti a megye városainak és községeinek 
történetét. Korabeli stílusa miatt érdekes olvasmány. 
149. lapon olvashatjuk, hogy " Dombegyház lcölönben többnyi-
re Csanádban, elekor azonban Aradban emiitett falu felét 
16í?4-ben özv. Pajzsgyártó Mihálynétól, Tisza István vette 
zálogba. Kásik fele már 1652-ben az övé volt." 
199. lapon A népvándorlás kora Aradvármegyében címszó alatt 
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községünkkel kapcsolatban olvashatjuk, —w a megyében lévő 
halmokat helyenként hun halmoknak neveíi a nép, némelyiket 
Attila halmának is. 
Donbegyházán - ma Csanádnak, a középkorban Aradnak e falujá-
ban^ keresi Attila sirját, s meg-meg bolygatja halmát a mesés 
vas, ezüst és ara ny koporsó kedvéért. Ebben csak megerősít-
hette az ott talált Attila-pénz, nem gpndolván vele, hogy ez 
csak e századbeli gyártmány.11 

"Dombegyház ma pussta, Battonyátől ÉK-re. Hevét, vagy a kun-
halmoktól, vagy egy Aradban már 1329-ben emiitett Dombó nevü 
egyéntől vette. 
1437 a Ilerczeg 
1454 a Hunyadi 
1455 a Bothos 
1465 a Szilágyi M 
1485 a Jaksics 
1459 a Kasztellánffy családé. Többnyire Aradhoz, 1498-től 
kezdvo azonban inkább Csanádhoz számították. " 

37. UÍYAY Imre 
Csanád vármegye szabályrendelete. Makó* 1885,(űömöri nyj 

221 p. 22 cm. • 
» 

X. fejezet. Csanád megye területének járások szerinti felosz-
tásáról. 
Battonyai járáshoz tartozott a dombegyházi körjegyzőségi 
a, Marezibányi-Dombegyház 

kis község Dombegyház pusztával 
b, Mattencloit-Dombegyház 

kis község 
c, Református-Dombegyház 

kis község 
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IX* fejeset* A választókerületei: alakításáról 
Választókerületek a következőleg alakíttatnak: 
Tornyai kerületi választ 6 biz*tagot* Ide tartosnoks Tornya 
m* város és a dombogyházi körjegyzőeóg#Válusstáoi hely Tornya, 

33 • PALÜGIAT Inra 
Békée-Caanád, Csongrád ós Hont vármegyék leírása* Pest* 

1 J, 8íL3rjj] p* 24 cm* 
Békés és ezzel egyesített Csanád vármegye leírásánál a 

battonyai járda kertéezi:l?z.<cégeinek felsorolása alatt tolulja 
I'ombogyház leírását* 
1*, I: arczibányi-* ombegyhda kertész község 1317* évben tele-

píttetett : arczibányi I ártón által* 
2*# üánhidy lombegyház kertész község 131f#évben telepíttetett 

Bánhidy Albert által. 
3»# Hyéki Dombegyház köaség 1314* évben telepíttetett, 
dombogyház puezta kiterjedése 17 736 hold* Ezen dombegyháai 
pusztán a font e lltott káron község telepíttetett* 

39. RAXXIA7 Mikes 
Donbogyházi kUlönlegea formájú koponyák* Gépirat* lp* 

A 376/t966 lelt*az* jelentés a következőket tartalmassal 
oi>bogyhác- undgota között vezető kövesut és a ŰUgányka-ór 

kerosztoaődéanél fekvő halomból (homokkitormeléa során) több 
csontvás, régi edények, csontnyilhegy került elő* 
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4o. RADIUI Mikes 
Attila nyoméban* A donbegyházi Attila hagyományról. 

« Békés negyei Népújság, 1964. 33. sz» lo. p. 
Folytatásai 1964» 39» sz* 

1964* 45. 3z. 
1964# 51. se. 

Dr# Rodnay tanulmányának első részében a következőket fejti 
ki t Attila sírjának helye és eltemetési módja körüli vita 
napjainkig eldöntetlen. Megállapítja, hogy lényegében csak 
két hasai községünk versenghet abban, hogy hol temethették 
el Attilát* Ezek: a., a dunántúli Keveháza 

b., a Békés mogyei Dombegyház 
A folytatásban megjelenő további cikkekben a szerző az ellen-
tétes helymegjelölésekkel foglalkozik ós idézetekkel bifconylt* 
ja, Attila temetkezési helyével kapcsolatban a régészek, tör-
ténészek kötében teljes a bizonytalanság. Ezek után a szerző 
megkezdi felsorakoztatni azokat az érveket , melyek alapján 
úgy véli, Attila sirja komolyan kereshető a dombegyházi 
körzetben. 

41 • SZABÓ Ferenc 
Dól-2iosántúli Ilunkásszerződósek 1809-1944. Kiad. a Kép-

rajai Fuzeum. Bp, 1966, 374 p. 2o cm. 
/foéprajzi közlemények 11./ 

i 

A kötet 81 válogatott Dél-Tiszántúli szerződést közöl az 
1889-1944 közötti időszakból. 
Dombegyházával kapcsolatban az első, a második és a harma-
dik szerződés foglalkozik. 
elcő szerződésben:"Montagh H. és Fia urak, dombegyház! bér-
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lök Ős apátfolvi lakosok, mint vállalkozó munkások között 
köttetett az 1<389, évben, őszi és tavaszi termények leara-
tására. 
Második szerződés? "Tóth látván, mint Nagyságos Nyéki 
Kisasszonyok, dombegyház! birtokosok megbízottja és felso-
rolt battonyai lakosok közt létrejött szerződés.* 
Ötödik szerződés:" 1898. évi gabona learatás dombegyházi ás 
más vidéki lakosok közt." 

42• SZABÓ Ferenc 
Dologház Gyulán 1857-1846. Békés megye helységeinek utcane-

vei a múlt század közepén, Szork, Dankó Imre* Gyula, 1961, 
39 p, 2o cm« 

A 3C» lapon községünk mfclt század közepén meglévő felosztását 
és utcaneveit találjuk, 
Nyéki-Dombegyház /" van egy nagy Utcája Aradtél Pestre 

vezető Országút w / 
1« Nagy Utca 
2# 2emető 
3* Malom Utca 
Marczlbányi Dombegyház 
1, Sattonyárél Hurticsi Nagy Utca 
2, Aradról vezető szolnoki vonal Kis Utca 
Bánhldy Dombéi/ház 
Zöld utca 

43. SZABú István 
Ssnulmányok a magyar parasztság történetéből, Bp, 1948, 

419 P* 2o cm. 
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A kötet hat tanulmányt tartalmas csanád mogyei események-
ről, melyei: járásunkra is vonatkoztathatók. 
A lapon, A jobbágybirtok cimnzó alatt olvashatjuk, hogy 
" Csongrád megyéből több mint Goo aláírással fordultak az 
orszuggyÖléshez figyeli kérve helyzetükre. 
A kevermosi, iratoai, dombegyházi szerződéses helységek elöl-
járói — hivatkozva arra is, hogy ők is éppen annyi újoncot 
állítanak, mint a földek tulajdonosai - földjeik tulajdona-
ba való helyeiésüket kérték.• 

SZABÓ János 
Ásatási jelentés a Bőmbegyház-Balku domb lelőhelyen vég-

zett lclet^entő ásatásról. 1975,. 14,[<l3fp. C-épirat. 

A 992/1975. lelt.sz. gépiratból olvashatjuk, hogy a község 
belterülete közeiében, attól keletre, a kevermesi úttól é-
szakra levő halom földjének elhordását kezdte meg a helybeli 
termelődszövetkezet és ezzel középkori objektumokat bolyga-
tott meg. 
A leletmentésre 1974. szept. lo-okt. 4.-e között került sor, 
meljnak során középkori templom alapfalai kerültek elő. 
Az alapfalak egy része mészhabarcsba rakott téglalap, felte-
hetően a templom körüli temető kerítésének alapja. 
Másrészük keményre döngölt föld cs tégladarabok egymásraréteg-
zésóvel készült, valŐi.sín&Leg magának a templomnál: az alapja. 
A templomkörüli temető 12 sírja került feltárásra* A szen-
télyzáródást a kezdeti munkaerőhiány miatt nem sikerült fel-
tárni, igy az egyetlen időrendi tampont az előkerült érem, 
Hunyadi János dénárja. 
A halom körül található szórványos Árpád-kori ós XIV-XVI. sz. 
edénytöredékek feltehetően középkori falu helyét jelzik. 
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45• SZABÓ János 
Jelentét a :)anb3gyhdz-Cllíőhalnon végzett helyszíni szemlé-

ről. 1973. 2j>]p« Gépirat. 

A 844/1974. múzeumi leltárszánon felvett jelentés a követke-
zőket tartalmazza: Saabé János régész-muzeológus bejelentés 
alapján feltohetőon Pombegyház-Clkóhalom térségében helyszí-
nelést végzett, ahol Hurguly Ferenc 1591-es veretű középko-
ri ezüstpénzt talált. 
A régész megállapítása, hogy a lelőhelyet érdemesnek látszik 
mélyszántás után újból felkeresni. 
Rajz mellékletén ábrázolja a lelőhelyet. 

46. SZESJIKIiÁívAI Jenő 
A csanád egyházmegyei plébániák története. íemesvár.1398, 

740^*3?. 2A cm. 

A 296. lapon olvashatjuk a következőket: 
"Lasourág telepitett puozta, [a Ssárazér felé esú sikon az 
anyaközségtől 7t6 km-re dél feléjanit a törökök felgyújtot-
tak, a lakosokat összefogdosták, s YidáLukácsot feleségé-
vel együtt rabságra vitték. Tidáék az alig három hónapos 
János nevLi csecoeuőjüket az égő házban feledték. A lángban 
álló házból egy emberséges török a csecsemőt bölcaőstől ki-
vitte az utóéra és ott hagyta* 
Ilikor a törökök elvonultak Vidáné fivére, Fodor Ferenc Somb-
egyházi lakos magához vette és megmentette az életnek, 
libből a faluból lett a X9%4 az. nagyhírű tudósa éa orvostu-
dományi Írója, Basarági Vida János, ki mint sárospataki, ta-
nár 1575. ápr. 12.-én halt meg. • 
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3eovotke ze t ünk negyedszázada» 

e Bök ás megyei TJépujcáf* 1971. március 21, 

A 11. oldalon közölt cikk megemlékezik a dombegyhási ÁFÉSZ, 
megalakulásának 25 éves jubileumáról, továbbá az alapító 
tagokról, akikről f'nykSpet is közöl. 
1963-ban egyesült a három község földmüvesszövetkezete, Az 
eryoöílléo helyességét jól példázza az utóbbi évek eredményei, 
melyeket képpel is illusztrálva felsorol a cikk, 

48. SZŐO Béla 
A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlé-

[ 
kei. Bp. 1962, Akad»Kiadó. 118 p. 29 cm. 
/Régészeti tanulmányok 11./ 

A kiadványban az iró a Kárpát-medence honfoglaláskori és 
kora Árpáé-kori régészeti kataszterinek, régészeti emlék-
anyagának csoportosítását, rendszerezését adja. 
2. kötet. A KÖzép-Duna-Ledence Magyar Bonfoglalás - és kora 
Árpád-kori slrleletoi. Leletkataszter, 
Ebben a kötetben a 32, oldalon 241. tételszám alatt közsé-
günkkel kapcsolatban est olvashatjuk: 
"Agyagedány; b. "ha jkarika115 b. karperec, 
- m 20/1911 " 
Bálint A. 26.-I/11. 

49, IAKÁOS Lajos 
A dohánytermesztés Magyarországon, Bp. 1964, Akad#Kiadó. 

462 p. 24 cm. 

A szerző bemutatja az összes helyet Magyarországon, ahol 



foglr.lkosmak:, v&gy valaha foglalkoztak dohánytermesztéssel. 
A könyv érdekescóge, bo?y a* 185o-ee ávsktől történelmi konk-

nálásánek pontos leírását is adja. 
kt első telepitáeek c. fejeset alatt a szerző leírja, hogy 
Nyéky uraság Bonbegyházát inipoprilálta 111. az előzőktől el-
térő települést hozott létre, 
A nagybérlők rendszeres telepitőtevékenyeégét e vidéken 1Í313-
tél számi t?latjuk, o elhuzéiott az 192o-aa évekig, 

TAKÁCS László 
A helytörténeti-honlJEoreti munka helyzete ás feladatai a 

mesűkováesliázi járásban. 
«» Balogh öyörgy-O^tvai Ferenc-?akács László 

A mesőkovácsházi járás helytörténeti-honismereti forrásai. 
\ 

Kiad.a Járási Tanács VB. Resőkovácsháza* 1969, lo6 p, 22 cm. 

A három szerző fontos módszertani kiadványának 7-32. oldalán 
találjuk Takács László mftvet, amely helyismereti kutatások-
ról ad képet. 
lombogyházáról a 4o, lapon pontosan közli, hogy mikor, melyik 
megyéhez és melyik járáshoz tartozott. 

TIBORI János 
A felszabadult Békéscsaba másfél évtizedes története. 

1944-196o, Kiad.a Békéscsaba Városi Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága. Békéscsaba. 1961, 312 p. 19 cm. 

j t 

A szabadság első napja Békés vármegye községeiben c, fede-
zetben Békés usgye községeiről közli & következő adatokat! 
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- a fceloydlóc -TeXŵ uû .wcXÚ-̂ u.wi aa^ját (1 űu'jut;y~ú2 l>.'r«, • 

j ... ^ * i i.) 
- u megalakulás-laak aapjét ^ oebefsyhézáa 1944• nov. 14.-
Ja ̂ i^vat ^og.) 
• az 1XP. áletrohiVÓJuaik nevét éo a választmányi tagok név-
sorát. 

52. 7 JDA Aurél 
2ékés megye helytörténeti térképének osövcges magyarázata. 

• 1 - » HÍPí £o | . 

A helytörténeti tárkép n«B könyv a megye történelméről, ha-
nem a le^xontoBabb történelmi tények szemléletes ábrázolása. 
11 at térkép található a füzetben. 
A második térképről leolvashatjuk, hogy az őskorban, több 
évezreddel ezelőtt is volt már emberi élet megyénkben: 
pia. többek között dombegyháza határában is. 

53. VARGA Annamária 
Középkori temető Dombegyház i-ellett. 1966, 1 p. Gépirat. 

A uzerző bejelentés alapján a bé&éa mgyei Kuzeomigazgatóság 
felkérésére 1966. ápr.19.-én szemlét tartott a Dombegyház-*:.e-
vermeoi mílut baloldalán, dombegyháztól Zooo m-re, ahol a me-
zőhegyes! cukorgyár földmunkát végeztetett. 
földmunka soráa liY-iC-i tájolási, nyújtott csontvázas sírok 

kerültek elé. A helyszíni szemle során megtaláltáa az elpusz-
tított sírok embertani anyagát, koporsók nyomát, néhány vas 
kopersésaeget. á jelenséget a leletekkel együtt középkorinak 
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h&tár oa wiuk IúCg. A ílguü területén a kitermelt földben néhány 
jellegtelen Cwwép Is előkerült* 
A megmentett leleteket a békéscsabai Himkácsjr Mihály Kúzeuia» 
L:, . ZÓUitOoták. 

54 • VŰSOS JÍroő 
Csanád vármegyt lo övvel Trianon után* Csanád várhegye ás 

az egyelőre egyesített Arcul ós Sorontál vármegyék revíziós 
emlékolbuma. laszo. ,11.: • Gyula, atira Könyv ós 
Lapkiad. 320 p. 24 cm. 

iíoasogyházárél a 2ol. lapon rövid kl'soégtörténetet közöl, 
majd iunyi-éppel illusztrált rövid életrajzot ad tizennégy 
személyről. 
iártékoc aüauoi.ut „oi-ül, de eriíson nacionalista 3zemlőletíi. 
Ezért csak kritikával kezelfcotő. 

55» VIRÁG Ferenc 
Török hódoltság Gyula térségében. Kiad.a Békés megyei Lap-

kiadó Vállalat. Békéscsaba, 196ot lo3 p. 13 cm. 
* * » 

községünkről a 7o. oldalon olvashatjuk, hogy mivel gyakran 
váltak üressé a falvak az örökös puaztitáa miatt,-közsé-
günket is többször porrá égette a török - a ten^elés folyto-
nossága elengedhetetlenné tetto a munkaerő újratelepítését 
éj így bizonyos fokú tomelési biztonság megteremteaét, 
így kerül sor 1641 után néhány év múlva arra, hogy Ali olaj-
bég magyar, és román telepesei kezdtek uj eletet 
ijombogyuá̂ án is. 
A 91. oldalon arról olvashatunk, hogy a töröktől elhagyott, 
teljesen elnéptelenedett vidéken - dombegyházán is -vásárhely 
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felduzzadt lakossága legeltette jósaágait* 

3* GAZDASÁGI JLET 

56* Beszámoló a járás területfejlesztésének koordinációé te-
vél:cn-;ságérői, [CcGzeáll,] (eDepreghy Bleiaér*) tfezőkovácsháza, 
1368, 6 p, Ilási sok só« 

A járás területe a rogionális besorolás alapjánt 
a cezőkovácsházi járás területe a szogodi régióközponthoz 
és az orosházi alrágiőköspont vonzási körzetébe tarozik* 
A regionális torvbon Dcabegyház mezőgazdasági jellegű fa-
lukörzet, központ, melyhez Kisdombegyháa és Magyardombegy-
ház tartozik, mint mellokfalu* 

57, Békés megye 3o éve, (6zerk* Danisé Győző, Saee Ervin*) 
(saolnoki Nyomda Vállalat*) 1375» 598 p* 24 cm* 

A kötet bemutatja Bákéo megyét, a "Viharsarok" helyét , 
múltját, per epokt 1 vá ját * 
Szerkezeti felosztása telopüléo-nagyságrondet követ* Dom-
begyház a 439* oldalon Bárom község termelőszövetkezete 
címszó alatt szerepel* 
A szerző közli a település legfontosabb demográfiai adatait 
majd a községben megalakult termelőszövetkezetek kezdeti 
nehézségeit és fejlődésüket* 

58* Feljegyzés Békés mogye tolepUléshálózat fejlesztési ter-
vének mezőkovácsíiáoi járásra vonatkozó regionális szerep-
köréről * [öeeeeállJ (osepreghy Elemér*) 1 ezőkováooháza* 1972f 
9 p* Házi soksa* 
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A Járási Tanács tervében a járásra vonatkozó adatok között 
olvashatjuk, hogy Dombegyház, Kaszaper, Magyarbánhegyes 
községek részleges elsőfokú központok, melyek leggyakrabban 
a lakosság igényei szerinti alapfokú ellátást hivatottak 
biztosítani. Ezek azok az int élmények, amelyekből számsze-
rint a legtöbbre van szükség© ós amelyek könnyűszerrel meg-
közelíthetők. Viozonylag szak vonzáskörzetet látnak el. 

Forrósok a magyar népi demokrácia történetéhez.(Eőszerk. 
Réti László.) (Kiad. az)(uj Magyar Központi Levéltár Mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi Minisztériumi (Bp^ Kossuth Kiadó.24cm 

II• köt. Dokumentumok a magyar mezőgazdaság történetéből. 
1945-1948-ig összeáll, és bev. Káposztás István. 1977. XXTII, 
914 9 j£lp* 24 cm. 

A könyv részletes adatokat tartalmaz Magyarország települé-
seinek mezőgazdaságáról. 
Dombegyházáról megtudhatjuk a Szarvasmarha^tenyésztés c. fe-
jezet alatt, hogy Csanád vármegye területén a köztenyésztés-
ben ás a magántenyésztésben mindenütt magyartarka fajtájú 
szarvasmarha van. 
Dombegyházát megemlíti a szarvasmarha törzskönyveiése a vár-
megye 42 községe között. 
A Csanád vármegyei gazdasági felügyelősség jelentésében 
elismeréssel emlékezik meg a dombegyházi földmüvesszövetke-
zetről. 

Hataídő előtt négy hónappal megvalósult a 36 millió forin*-
tos beruházási program Dombegyházán, 
a Békés megyei Népújság. 1967. szept. 5. 
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A c cikkből megtudhatjuk, hogy negyedik éve tart a nagya-
rányú építkezés a dombegyházi Állami Gazdaságban, ahol 36 
millió forintos beruházással épült fel a korszerű komplett 
sertéstelep és szarvasmarha telep. 
Az Állami Gazdaság saját épitőbrigádja a Nagy Okt. Szoc. Porr. 
5o. évfordulójára tett felajánlásként határidő előtt négy 
hónappal elkészült a munkákkal. 

61. IRÁNYI Dezső 
Békés megye ismertetése és utikönyve. Kiad. a Hazafias 

Népfront Békés megyei Bizottsága. Gyula. 1958, 87 p. 2o cm. 

Békés megye gazdasági földrajzának részletes elemzését és a 
tárgyidőszak gazdasági életét, valamint nevezetes helysé-
geit mutatja be a könyv. Pőleg a megye városait ismerteti 
részletesen. 
Dombegyházával kapcsolatban említést tesz arról, hogy van 

» 
állami gazdasága, amely mint szocialista szektor magas fej-
lettséget ért el. 
Földrajzi érdeklődésű olvasók hasznos információkat találhat-
nak a megye növény-és állatvilágáról, településviszonyairól 
és közlekedéséről. 

62. KECSKEI'lhiTY Károly 
A dombegyházi Petőfi Termelőszövetkezet, 

» a termelőszövetkezetek története. Bp. 1967. Kiad.a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat, 364 p. 2o cm. 

A termelőszövetkezet történetét Kecskeméty Károly nyugdíjas 
tanitó irta meg, aki 42 évig tanított a faluban. Jól ismer-
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te az itt élő embereket , részese volt a község életének. 
Amit leirt azt a termelő szövetkezet eofcat tapaoatalt veze-
tői mondták el. 
Bevezetőját a község felszabadulás előtti gazdasági viszo-
nyaival kezdi, majd így kezdődött cimü fejezetében a ter-
melőszövetkezet megalapításának, majd az ellenforradalom 
utáni helyzet nehézségeit rögzíti, s legvégül az elért 
eredményeket közli. 

63* KECSKEMÉTI Károly 
A négy gebétől a kormánykitüntetéoig. Nyilatkozatok ős 

adatok a dombegyházi Petőfi MGTSZ. 14 éves történetéről. . 
19 [5] p. Kézirat. 

Mint a cin is jelzi, az eseményeket a termelőszövetkezet 
alapításától 1949-től, azt a 14 éves fejlődést ábrázolja, 
amelynek felfelé Ívelő pályályát kormánykitüntetés fényjel* 
zi. 
A kézirat több fejezetben dolgozza fel a termelőszövetkezet i 
történetét, ezek a következők! 
-Földosztás után 
-így kezdődött- beszélgetések 
-Ráhány adat a donbegyházi"2etőfi MGTSZ" életéből 
-Grafikonok (taglétszám, földterület, egy főre eső szántó-

tér, munkaegység értékének alakulása) 
A műben kitér kössógtörtáneti részletekre is. 

• % 

64. KASNYIK Judit 
<» * tf 

Nyereséggol zárta az 1964* évet a dombogyházi Állami Gaz-
daság* 
m Békés megyei Népújság. 1965* 63. sz. 
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Kovács Ferenc a dombegyházi Állani Gazdaság igazgatója ter-
melési értekezleten tájékoztatta a résztvevőket a munkaerő-
gazdálkodásról , a terv teljesítéséről, a különböző terüle-
teken elért eredményekről. 
A beszámolót vita követte, majd jutalmak, Kiváló Dolgozó jel-
vények ill. okleveleket adtok át ffelsorolja a neveket is). 

65. MAJOR Lajos 
Negyvenhét termelőszövőtkozet összefogása,®sz-közi társu-

lás ciroktermesztére és értékesítésre, 
a Népszabadság. 1966. julius 2. 

Hazánkban óvonte mintegy 9»lo eaer holdon termesztenek sep-
rÜcirkot, melynek 9o-95 JU* Békés megye déli részén terem meg. 
évtizedekkel ezelőtt nem véletlenia lett a clrfik hazája ez a 
vidék, hiszen itt a legalkalmasabb a klima e trópusi eredetű 
növénynek. Ezen a tájegységen 47 termelőszövetkezet foglalko-
zik e kéthasznü növény a cirokszakáll és a cirokmag termesztő-
/ 
sóvel. 
A többi között a fcunágotal Bercsényi tsz,-ben Ooo, a magyor-
bánhegyesi Egyetértésben 63o, a dombegyház! Petőfi toa-ben 
6oo holdon termelnek cirkot. 

66. OLTVAI Ferenc 
A battonyai járás mezőgazdaságának helysete 1945-ben, 

« Békési Élet. 197o. 1. sz. 

A battonyai járás az 195o-ben megszűnt Csanád megye délke-
leti felén a magyar-román határ mentén terült el, 1914-ben a 
járás terölete 76090 kat. holdra terjedt, 327oo lakosa volt 
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ÓD mintegy 6334 épületben laktak az emberek* 
A járás székhelye a közel 135oo lakosú Battonya volt. 
Dombegyház 1276o kat*hold* termettel rendelkezett* Dombegy-
ház községnek, mint körjegyzőségnek tagja volt a csekély ha-
táru Magyordombegyház kisközség* 
A 41* lapon olvashatjuk, hogy a battanyai járásban ápr*5*-én 
kezdték a földosztást* 
Dombegyházán 1326 igénylő jelentkezett* Ápr* 18*-án már be is 
fejezték a műveletet ós a hatóságok nyilvántartása szorint 
Dombegyházán 959 családnak 4637 kat* holdat osztottak ki, lo 
kat*hold volt a felső határ, amit az arra rászorulóknak ki 
tudtak adni* 

PAPP Tibor 
Húszéves a dombegyház! Állami Gazdaság* [szegedi 

26 p» 23 cm« 

A gazdaság fenállásának 2o éves évfordulójára kószilit a ki-
advány* Célja, vázlatos áttekintést adni az állami birtok ki-
alakulásáról, a kezdeti évek próbálkozásairól, a fejlődés ne-
hézségeiről, viharairól, az elért eredményekről és a jövő cél-
kitűzéseiről* 

PELLE Ferenc 
Matematikai feladatok Békés megye életéből* Elad*a Békés 

mogyei Tanács VB* Művelődésügyi Osztálya és a Pedagógus To-
vábbképzési Intézet* Békéscsaba* 1975, 16o p* 22 cm* 

Több mint 6oo matematikai feladatot tartalmaz a kiadvány* 
Nemcsak a matematika tanításhoz, hanem a holytörtónoti ismere-
tek gyarapításához is haoznos Ismereteket közöl* A feladatok 
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t&áját a megye gazdasági életéből meríti* 
Célja, hogy aa ált* iak* matematika tanitáehoa küselcbfc 
kerüljön a taladeimc.pl élet, a tanul ŐIr ismerkedjenek a -un-
kával, a rsunka eredményeivel ős szűkebb basájukkal* 
Dombegyházáról igen értékes adatokat közöl a gasdacági élet-
tel kapcsolatos feladatokban* 
Helytörténeti kutatáshoz, iskolai oktatáskos ogyoránt jól 
használható segédanyag 

4 # MORÁLT! bS TÁBSADWa ÉLM! 1 . • ' - . ' >• • • 
» 

69* Adatok Békés negye községeiről* Kiad*a Központi Stati-fiti-
kai Hivatal Békés negyei Igazgatósága* Békéscsaba* 1968, 158p 

¥ ' 

28 cm* n ' i • . 

A könyv a megye községeiről - köatük Dombegyházáról - feli ért 
adatokat tartalmasa aa 1967* jsn*!-i kösigaagatási beosztás* 
nak megfelelően* 
Aa állapotadatok 1965 végére vonatkosnok* 
Tortalmi íoloaotd^i 

• fontosabb megyei adatok 
- fontosabb mutatók községenként 
- népesség 
- fejlettségi színvonal 

A kötet hasanos segítséget nyújt a üonbegyhási 196o-an évek 
első fel ékek raogismeréséhoz* 

70* BBÖSKI József 
Békés megye kültorüloti népessége* 

o Békési áet* 1973, 3* sz* 
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A tanulmány foglalkozik a külterületi lakott helyek kifej-i • / 
lŐdésóvel ás a külterületi népesség alakulásával a negye 
járásaiban. A megye minden járáséról közöl adatokat* 
A 437. lapon a mezőkovácsházi járás népességének ala!~ulá-
sáról közölt adatok között Dombegyház adatai a következők: 
- belterületi népesség 196o-ban 3627» 197o-ben 3215fő, 
- külterületi népesség « 3o5. » 142fő. 
* összes népesség « 3932ÍŐ • 3357fő. 

Békés megye 1913-1919-ben. Válogatott dokumentumok. Szerk. 
Szabó Psrenc -> G. Vaas István. Békéscsaba. 1968, 117, [6]p. 
21 cm. 

« « 

A kiadvány célja, hogy az 1913. évi polgári demokratikus 
forradalom, a Kcaxrunisták Magyarorszdgi Pártja megalalculása 
ds a Tanácsköztársaság győzelmének 5o. évforö. alkalmából 
segítséget nyújtson az ismerotterjesztő tevékenységhez, az 
iskolai tanításhoz, a népműveléshez, a fél évszázaddal aze-
lőtti események megyénkben tónyoinek megismerősóhoz. 
A kiadvány 25. oldalán a Dékéa vármegye alispánja által irt 
levelűben községünkkel kapcsolatban a következőket olvashat-
juk: 
- n a nincstelenség, a hosszú háború miatti elkeseredett-

ség és az alapvető élelmiszerek hiánya miatt Dombegyházán 
és másutt is az uradalmaktól élelmiszert, főként gabonát 
vittek el a nélkülözők. Az események cordn a túlfeszített 
hangulatban, helyonként halálo3 áldozatok is estek, nomegyw 
szer ártatlan emberek személyében." 
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Békés megye 3o éve szabad. Kiad,a KISZ* Békés megyei Bi-

zottsága, [Békéscsaba J 1975» 55 P# 23 <an, 

A könyv használható adatokat ós eseményeket rögzít a megye 
felszabadításáról, értékes az a fejezet, amely Békés megye 
társadalmi, gazdasági helyzetét és fejlődését mutatja be az 
elmúlt 3o esztendőben. 
Községünkről azt olvashatjuk, hogy a battonyai járáshoz tar-
tozott 1949-ig. Dombegyház, dr, Weil Emilnek, az illegális 
Kommunista Párt egyik vezetőjének szülőhelye, ismert volt 
baloldali beállítottságáról, 
A felszabadulás előtt illegális kommunista sejt is mőködött 
a községben, 
A 25-26, oldalakén térkép (községünk is feltüntetve) , mely a 
szovjet seregtestek megindulását mutatja Battonya körzetében. 
Történelmi érdeklődésű olvasók és helytörténeti kutatók ha-
szonnal forgathatják. 

Békés megye statisztikai évkönyve. Kiad,a Központi Statisz-
tikai Hivatal Békés megyei Igazgatósága, Bp, 196o-[évente 
megjelenő kiadvány, változó terjedelemmel,} 22 cm. 

Sok hasznos adatot tartalmaz a megye összes településéről, Így 
Dombegyházáról is. Részletes és alapos feldolgozásokat tartol» 
maz az 196o-tól évente megjelenő kiadvány. 
Dombegyház a mezőkovácsházi járás alatt, községsoros mutatók-
nál található minden kötetben, 
A megye összes településeiről közli a legfontosabb statiszti-
kai adatokat. Dolgozatok, statisztikai és szociológiai felmé-
rések készítéséhez elengedhetetlen mü. 
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74. Békés megye telopüléshálózatának fejlettsége regionális 

szerepkörök és vonzásköreetek szerint* A települések fejlő-
dése 196o-197o* Kiad.a Központi Statisztikai Hivatal Békés 
megyei Igazgatósága. Békéscsaba* 1972, lo9 p. 29 cm. Házi soksz. 

A kiadvány Békés megye településeinek a fejlődését tartal-
mazza a címben jelzett időszak alatt. Foglalkozik a közigaz-
» 

gatási, települési szerepkör és vonzáskörzetek kialakításával. 

Útmutatást ad a negyedik ötéves terv telepítés politikájá-
hoz. Bemutatja a fejlődést, az ágazati mutatók alakulását. 
Alkalmas a tanácsi terület ellenőrző munkájához és a hely-
történeti kutatómunkához. 
Pontos községsoros mutatói alapján a közsógtörténet feldol-
gozásához alapvető mü. 

75. Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjtemé-
nye. Kiad. a MSZMP. Csongrád megyei Bizottsága. Szeged, 1973, 
U o p. 2o cm. 

< 

Az életrajzi kiadvány elsősorban azoknak a forradalmi hagyó-
/ < ( < • 

mányokban gazdag munkás harcosoknak az életrajzi adatait és 
fontosabb tevékenységét 

tartalmazza, akik a megyében születtek, 
111. munkálkodtak az ügy győzelemre viteléért. 
A 61. lapon olvasható, hogy Longyel János a munkásmozgalom 
kiemelkedő harcosa Dombegyházán született 1881-ben. A falusi 
nyomor elől Szegedre került clpéozinasnak, munkásmozgalmi 
tevékenységét is itt fejtette ki. 
Sirja az alsóvárosi temetőben van, amit 1957-ben emlékművel 
jelölt meg a pártszervezet* 
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76* A Csongrád megyei Muakáeassgalom 1917-1919 aug, l«*serk, és 
bev. Uaál Endre. Kiaá.a ..agyar Szocialista RnBkáspárt Csongrád 
Hegyei Bizottsága és a Csongrád Hegyei fanács Végrehajtó 1-
aottsága. Ssegod, 1969| 537 p» 24 cm. 

* 

A proletárszavozatok száma Csanád megyében e. fejeset alatt 
olvashatjuk, hogy Dombegyház ós Kagyordombegyhás esetében 
(39o2 és 495 lakosból) a szavazatok száma loll volt, 

77 * dokumentumok aa 1913-19-ee forradalmak történetéhez a volt 
Csanád megyéból Békés megyébe kerillt területekről ós Gyula vá-
rosáról* 

(dokumentum másolatok a Szegedi Állami Levéltárból.) 
12o p. 27 cm. Gépirat• 

A gópiratban községünkről a következő levéltári másolatot 
közlit dombegyház község elöljáróságának jelentése a Csanád 
megye alispánjához, az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköz-
társaság eseményeiről. A jelentésből fény derUl arra, hogy 

f 
községünkben 1913, nov. 2.-án este a nép csoportosulni kea-
dett, majd a frontról hazatért ós jórészt fegyverrel ellátott 
katonák bátorításából, fosztogatta az üzleteket. 
A fosztogatást másnap a heti, piac alkalmával összogyolt tömeg 
folytatta, mire a csendőrség lőtt, s három halott és több se-
besült lett, Ezután a fosztogató tömeg szétszaladt, de később 
ismét gyülekezni kezdett, s Aradról 3o*4o főből álló nemzet-
őrség lett kivezényelve. 
Hamarosan Dombegyházán is megalakult a 60 főből álló nemzet-
őrség. tiov. 9.-én megalakult a hasatért katonák kívánságára a 
"népjóléti bizottság." 
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78* Emlékezés Weil Emilre* Szerk. az Országos Orvostudományi 

Könyvtár Igazgatója. Kiad.az Orvostudományi Dokumentációs 
Szolgálat. 
b Horus. 1967. 16. sz. * 1 * I J 

A Fővárosi Tanács Ozsoki utcai vezető kórházát 1967. julius 
2.-án Weil Emilről a magyar munkásmozgalom nagy orvos alakjá-
ról nevezték el. Ez a cikk dr, Szabó Zoltán egészségügyi minisz-
ternek ebből az alkalomból mondott beszédét tartalmazza. 
Megtudhatjuk a cikkből, hogy dr. Weil Emil a visszaemlékezés, 
az élmények közlésének egy meghitt órájában igy beszélt gyer-
mek és koraifjusága éveiről munkatársa egyikének! 
"Apám, ha nem kötött az iskola és a tanulás, rendszeresen el-
vitt magával a szegénysorba, ahol dombegyházi zsellérek éltek. 
Nem egyszer négy család élt egyetlen kis szoba négy sarkában 
meghúzódva. a szegény emberek megszokták, hogy Sn apámmal együtt-
járok. Ismertek. 
Gyermekeikkel hamar megbarátkoztam. A szülői ház a kultúra e-
lőiskolája volt számomra, ahol apám gondolatai és később könyve-
i csiszoltak. De segítségével ugyanakkor kijártam azt a másik 
iskolát is, ahol a fő tantárgy a nyomor volt." 
Kortörténeti értékű, roivel visszaemlékezésében községünkre vo-
natkozó adatokkal szolgál. 

79. Az 1941» évi népszámlálás. Kiad. a Központi Statisztikai 
Hivatal. Ep. Stat. Kiadó. 28 cm. 
1. Foglalkozási adatok községek szerint 
2. Demográfiai adatok községek szerint 

Az 1941. évi népszámlálás adatanyaga népességi, társad.-i ós 
gazd.-i szempontokból egyformán nélkülözhetetlen kiindulópont, 
összehasonlítási alap ós igy kortörténeti értékű. A közölt 
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adatokat megyénként, azon belül településenként sorolja 
fel betűrendben* 
Községünkre vonatkozóan is számos adatot közöl. 

uo* Forradalmár elődeink* (őzerk* és bev* Baké Ágnes*) Bp*ll)7o, 
329 p* 2o cm. 

A kötet rövid lexikális adatokat tartalmazó életrajzi Írá-
sokból áll, irodalomjegyzékkel kiegészítve. 
A legfontooabb adatokat (párttagság kelte, fontos íunkoiók, 
letartóztatások időpontja stb.) közli. 
A 3o5. lapon Dombegyház szülötte Dr. Weil Emil a munkásmozga-
lom kiemelkedő harcosa rövid életrajzát közli. 

81. Forradalmi, munkásmozgalmi, felszabadulási emlékhelyek Bé-
kés megyében. Kiad a Hazafias Népfront \Békés megyei Bizott-
sága*] [Békéscsaba* 1977^ 2o p* 2o cm. 

\ 

Békés megye többssáz forradalmi, munkásnozgalml, felszabadu-
lási emlékműveit, emlékhelyeit gyűjtött^ össze a kiadó szer-
vek 1977-ben* E gyűjteménynek egy részét jelentették meg a 
kiadványban* 
Dombegyházárólt 
- k közséhi temetőben Emlékmű van a "Szovjet hősök emlékmű-
ve" 

— Felszab, ut 3 sz* Határőrség épületén emléktábla van el-
helyezve* 
•Bosvári Imre határőr alhadnagy emlékére, aki ezen az 
őrsön teljesített szolgálatát és 1956* okt* 25.-én Buda-
pesten, a néphatalomért az életét áldozta az ellenforra^ 
dalmárokkal vivott harcban." 
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- a községi Művelődési Ház falán elhelyezett emléktábla feli-
ratai • Ezt a i üvelődési Házat dr, rteil Emilről (1897-1954) 
községünk szülöttéről, a munkásmozgalom kiemelkedő harcosá-
réi neveztük cl a Kommunisták Magyarországi Pártja megalaku-
lásának 5o, évfordulóján. 
Dombegyház, 1968. november 23« n 

Hollóéi Kornélia.[összeáll,: Tóth FerencJ Cikksorozat, 
18. sorozat. Visszavonulás, 
« Csongrád megyei Hírlap, 1978. julius 2. 

A cikksorozat a nemzet nagy énekesnője születésének li)o, év-
fordulójára jelent meg, A 18, sorosat a világhírű énekesnő 
visszavonulásának körülményeit örökíti meg, melyben községi 
vonatkozás is található. 
"Hollós£ Kornélia, elintézvén Pesten mindent, családostól vég-
leg hazaköltözött a Csanád megyei Dombegyházra, Dombegyház 
Pest után a világ végét jelentette, még vasúti állomása sem 
volt, 
A dombegyházi gazdaság nem esett messze a községtől, rajta 
egy földszintes lükreőzből álló kinia, emel^ nem hivalkodott 
diozos külsőséggel, abban aa állapotban volt, ahogyan azt az 
előző tulajdonos átadta Lonovicséknak, 
A kúriát szép park vette körül, benne hatalmao fák, távolabb 
gazdasági épületek, cselédlakásoh, Aa Öreg gyümölcsfák között 
sztilő ós rczsolugaook, veteményes, ribizli-, egres- és málna-
erdő, 
Hollósy Kornélia lC9o, febr. lo.-cn hétfőn este hat órakor 
halt meg, áldozatul esve a& Európa-szerte elterjedt influen-
za járványnak, " 
Fényképet is közöl a dombegyházi Lonovics-kuriáról, Ez azért 
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is jelentős, mert ma már nincs meg az épület, sajnos már le-
bontották, 

83. JOC Imre 
Csanád-Arad-fforontál vármegyék lo évi népmozgalmi adatai® 

Kiad.a Csanád vármegye Közönsége* Makó. 1931* lo3 p. 22 cm. 

Az iró vármegyei főorvos, a vármegyéknek lo évre vonatkozó 
SitfjMftzgalml alc.tai fl92o-lS29') szakszerű ás alapos feldolgo* 
záeban, részletekre kiterjedve elemzi. A könyv a házassági, 
születési és halálozási anyakönyvek adatai alapján készült. 
Részletezi az aktuális betegségeket, a halálozást é3 a termé-
szetes szaporulatot. 
A Statisztikai részbon községekre bontva pontos adatokkal 
ugyanozek szerepelnek a lakosok számával, a község területével, 
ennek megoszlásával és sajátosságaival kiegészítve. 
Községünkre vonatkozó adatokat 50-78- 79. oldalakon találha-
tunk. 
Legvégül a Rangsorok részben az egyes községek olyan sorrend-
ben követik egymást, amilyen mértékben jó, kevésbé jó, vagy 
rossz abban a községben a eimbon £ ltüntetett sÉtfnény lo év 
alatt. 
Dombegyház község neve szerepel minden olm alatt* 
A könyv a korabeli tudományos szintnek megfelelő munka, érde-
kes us meglepő következtetésekkel* 
Pontos adatai révén helytörténeti kutatómunkához használható, 
de mindenki számára érdekes olvasmány* 
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84• KORBULX Domokos 
Hemzet csalogánya* 

a Élet és Tuöomány* 1977» 3o# sz« 

A cikkben községünket is érintő eseményt közöl5 
"Ami 1362-1)911 Hollósy Kornélia végleg búcsút mondott a 
Nemzoti S 2ijüirxzn£ik , vidéki köritua mont t huszönöt magyar vá-
rosban lépett fol jótékony cólti hangversenyeken vagy onora-
előadásokon* ld64~bon ozinpadi ruhatárát szétajándékozta pá* 
lyatársnői között és Dombegyházára költözött* Ezután már csak 
egy-egy emlékünnepélyen jelent iaeg* Influenzajárvány vitte sír-
ba 189o-»ben# n 

85• Községeink főbb adatai 196o-1964» Kiad*a Központi Statisz-
tikai Hivatal* Bp. 1966 , 347 p* 18 caa. 

Községi adatsorok cinszó alatt Békés negye nezőkovácshézi já-
ránának községei között, közsógsoros mutatókban, járásunk 

v / 
minden községének közli főbb adatait a cinben jelzett idő-
szakban* 
Statisztikai ós szociológiai feldolgozásokhoz ajánlott ott* 

86, A Magyar Tanácsköztársaság veteránjai* Személyi adatok a 
moaőkovácsháBi járás vöröskatonáiról* összeáll*i Balogh György. 
1978* 111 p* Kézirnt* 

Az összeállításból községünkkel kapcsolatban megtudhatjuk, hogy 
V 

három veterán vett részt a 'Ponácsköztársanág harcaiban* 
Szel: voltak! 1. Bali István 1898-ban született Háososon* Laiche-
lye Dombegyház* A Tanácsköztársaság idején a 46~os szegedi hon-
véd gyalogezredben Csabán ós Kecskeméten harcolt* Munlrásnozga-
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lomban 1919«*től vett részt. 
2» Cs. Kovács Mihály 1881-ben született Dombegyházán, A Ta-

nácsköztársaság i ejón direktóriumi elnök volt a közság-
ben. 

3. Szabó György 19ol-ben született Kisvárjason. A Tanácsközé 
társaság idején a 68-as tözérségi ezrednél harcolt Szolnok 
kon a Vörös Hadseregben. 

87. Népszámlálás, 197o. évi. Kiad. a Központi Statisztikai Hi-
vatal. Bp.fstatiSiadó.) 28 cm. 
8* Békás megyei adatai. 1972. 487 p. 

A kiadvány-sorosat folytatásaként területi egységként, - me-
gyénként, megyei városonként • kölön kötetben kerülnek köz-
lésre a népszámlálás részletes demográfiai foglalkozási ada-
tait 
Eltérően az 196o. évi gyakorlattól, a kötetek tartalmazzák a 
népszámlálással egyidejűleg megtartott lakásösszeírás eredmé-
nyeit is. 
Dombegyházáról a községsoros mutatókban találhatunk adatokat 
a népesség alakulásáról, korcsoport szerinti megoszlásáról. 
Közgazdasági szakembereknek ajánlható* 

X 

88. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. 
Tanulmányok. Szerk. és bev. Szabó István. Bp» 1965, Akad .Kiad. 
U köt.479 p. 
2. köt.756p. 

Az első kötet 175* lapján a mintegy félszáz telepitvénynek az 
1828-as országos összeírásból vett adatai alapján a házas ós 
házatlan zsellérek felsorolásában Dombegyház a biatooltványi-
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ak között van* 
A 2o5* lapon említés van arról, hogy a nehéz helyzetű telepit-
vények között erősen terjedtek az agrárszocialista eszmék. 
Ezek a tanítások Návay szerint Csanád megyében először vertek 
gyökeret, s a "békétlen községek melegágyai" lettek az agrár-
szocializmusnak. 
1891-ben Dombegyházán és Apácán megmozdulásokra is sor került. 
Forrongott az egész környék, s az elkeseredett népet csak a 
karhatalom beavatkozása tudta cscndességre bimi. 

t r #> r 

89. PÚJA Frigyes 
Az első szabad képviselőválasztás a battonyal járásban, 

a Szabadság hajnalán. (Antológia.) Bp* 1965* 388 p. 22 cm* 

A 382* lapon olvashatjuk, hogy a battonyal pártszervezet az 
1945-ös választási kampányban tervszerűen dolgozott. A járás 
többi szervezetei, ha nem is ennyire tervszer&en, de mindent 
megtettek a választás sikeréért* A dombegyháziak kiemelkedően 
jő munkát végeztek* A járás községei közül Dombegyház érte el 
a legjobb eredményt, a Magyar Kommunista Párt megkapta a sza-
zatok több mint 5o $-át* 

9o* PÚJA Frigyes 
1944 ősze, 1945 tele és tavasza Battonyán* 

» Békési Élet. 1975* 3 * sz* 
» . « C • 

A 48o* lapon a MKP párttagsága létszámának alakulása a batto-
nyal járásbant 

Dombegyházi adatok 1945 május 118,október 612* 
Természetesen a többi pártok sem aludtak* Megalakultak és fej-
lődtek a többi pártok is a járásban* 
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1945 okt»-ben a nácik négy koalíciós párt tagságának létszá-
ma a battonyai járásban - kiemelve Dombegyházát - a következő 
volt: 

Szociáldemokrata Párt 43o fő 
Független Kisgazda Párt 31o fő 
Uemzeti Parasztpárt 228 fő 
Polgári Demokrata Párt 47 fő 

Az 1945-ös választási eredmények Dombegyházán! 
Hemzeti Parasztpárt 441 
Pogári Demokrata Párt 36 
Kommunista Párt Ho9 
Független Kisgazda Párt lo97 
Szooiál Demokraták 413 

PÚJA Frigyes 
Harc a tömegek megnyeréséért Battonyan és környékén 

1945-1946-ban. 
« Békési Élet* 1976* 1 sz. 

Az ötödik lapon községünkre vonatkozó események vannak rög-
zitvoy melyből kitűnik, - a battfcnyai járá3 HKP-szervezcte 
titkárának 1946. januári jelentéséből- hogy a párttagok szá*. 
ma . ombegyházán 59o* Belső frakcióharcok dtüLnak három kötsag-
ben. Dombegyházán két csoport marakszik egymással, s minden 
Ürügyet felhasználnak az egymás elleni harcra* Ezért Uara*» 
nyi József titkár lemondott* Dombegyházán a Nemzeti Bizottság 
állandóan közigazgat ott § s a népi szervek munkája sem volt 
jó* Hegromlott a KKP és a többi pártok viszonya* 
A 11. lapról a battonjicai jurás MKP-titkárának jelentéséből 
idézve! 
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"A dombégyháziak több tüntetést bonyolítottak le, február 22,-

' "A 

-ón 1500 főnyi tömeg tüntetett a reakció ős Mindszenty ellen, 
A tömeg a reál:elősok háza elé vonult, s figyelmeztette őket, 
hogy illeszkedjenek be a demokráciába, mert ha nem, lesújt rá-
juk a nép ökle*" 

92* A tanácsok Békés megyében 1950-1975* (Szelik* Kertész Márton, 
ő,Kovácjj István, Nagy István stb,) Kiad, a Békés megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága, Békéscsaba, 1975, (Dürer ny.Gyula,^ 
294 p* 22 cm, 

A felszabadulás óta eltelt 3o év, a tanácsok megalakulásának 
25* évfordulójára készült a könyv. 
A fŐBzerk, Kertész Márton a Megyei Tanács VB, titkára, 
25 év átmeneti Időszakának nehézségeit, a tanácsrendszer kia-
lakulásának előzményeit, létrejöttét és a kezdeti tevékenysé-
get mutatja be az egész megyére vonatkoztatva, 
A megyéről általában ir, a települések csak a felsorolások-
nál szerepelnek, 

95# A Tanácsköztársaság Békés megyében,1919. (Szerk.Szabó Ferenc, 
< 

Irtákt Becsei József, Pancsovits György, stb,"") Kiad* az MSZMP* 
Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanáos VB* Bókéscsa-

v ' 

ba. 1969» 567 p* 27 t* 24 cm, 

A mti elsősorban a megye területének gazdasági és társadalmi 
struktúráját, a forradalom előzményeit ós eszményeit ismer-
teti, Úttörő jelentőségű, először próbálkozik a marxista tu-
dományosság eszközeivel a Tanácsköztársaság megyénkben tör-
ténetének monografikus összefoglalásával. 
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A 361* oldalon a Vöröskatonák névsorában. 
Dombegyhází Ball István 

Cs* Kovács Mihály 
Szabó György 

Olvasmányos, közérthető forma és tudományos szint jellemzi* 
Pedagógusoknak jól használható szemléltető anyag a forr*-i 
múlt elemzéséhez* További kutatásokhoz az egyes fejesetek 

< 

végén levő irodalomjegyzékek adnak útmutatást* 
• i 

94* TIBORI János 
Az Áchim L* András féle békéscsabai parasztmozgalom* 

Békéscsaba* 1958t 111 p* 2o cm. 
I 

Parasztságunk évszázadok óta tartó ós sokszor forradalmi erő-
vel kirobbanó küzdelmének hosszú láncolatában jelentős esemény 
a századforduló első évtizedében a békéscsabai szegényparaszt-
ság mozgalma* 
A békéscsabai parasztmoz^alom gyökereivel mólyen belenyúlik 
abba a történelmi talajba, amely telitve volt és van kiapad-
hatatlan forradalmi életerővel, éppen ezért adták szociográ-
fusaink ennek a tájnak "Viharsarok" nevet, amelyet megérde-
melten kapott és méltón viselt* 
A könyvben dombegyházi vonatkozású adat, hogy többek közt 
Dombagyházán is megmutattál: forradalmi elszántságukat a 
földmunkások* 

95* Tudja-e? 
» Felszabadultunk 25* Kiad*a Hezőkováosházi Járási Pártbizott-
ság felszabadulásunk 25* évfordulójára, 1969* szept. 23* 

— Községünkkel kapcsolatban elsőként Dr. Weil Emilről emléke-
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zik meg, aki Dombegyházán született 1897-bon orvosi csa-
ládból* 
•Dombegyház község tanácsa Dr* Weil Emilről a falu szülötté-
ről, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő egyéniségéről nevez-
ete el a művelődési otthont. 
•Jókai Mór a nagjjciesenondó, a romantikus magyar regényíródat 
lom megteremtője, utazásai során Battonyán és Dombegyházán 
is járt* 

-BalsaratVitus János ÍL529—1575) a nagy orvostudós tanár ós 
költő a dombegyházi jobbágy fiának márvány emléktáblát készít-
tetett szülőfaluja, melyet az iskola falán helyeztek el. 

-Bollósy Kornélia (1027-139o) színésznő, világhírű operaéne-
kesnő a "nemzet csalogánya" Dombegyházán halt meg, s ott is 
temették el 189o, febr* lo.-én* 

96. Vetélkedő Békés megyéről. Munkásmozgalom, gazdaságpolitika, 
néprajz. Kiad.a Kulich Gyula Ifjúsági és Uttörőház. Békéscsat 
ba. 1974, 77 p. 28 cm. 

A kötetben szereplő 71. számú kérdést Ki volt dr. VÜ& Emil? 
•1897-ben Dombegyházán született orvos, kommunista vezető. 
Róla nevezték el a dombegyházi Művelődési Házat, ahol emlék-
tábla van elhelyezve* 

> 

97. A Viharsarok ifjúsága 1957-ben. Kiad.a KISZ. Békés megyei 
Bizottsága* Békéscsaba* 1977, 55 p. Házi soksz* 

A kiadvány az ifjúsági szövetség megalakulásának 2o» évfordu-
lójára készült* 

Általában megyei eseményeket ás nagyobb városokban rendezett 
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KlSZ-türtdnoti esonényekct icnortot* 
Dombegyházáról io tübb adatot közöl* igy többolt köaött a he-
lyi KISZ alapszervezet megalakulásáról* az első alapszervezeti 
választásokról ad tájékoztatást* Ilegtudhatjukf hogy Dombegyhá-
za első KISZ titkára Kovács Pál volt, s hogy a KISZ alapszer-
ve no t községi megalakításának időpontja 1958 nájue 7* 

5 # OKTATÁS, MŰVELŐDÉSt 

90, BALOGH GXörgy 
xudonánnyal a népérti A 2udonányos Ismeretterjesztés törté-

nete a ncaőkovácoházi járásban* 
« Békési let* 1975* 1 sa. 

1964* julluo 1-től a nesőkováesházi járásban kút tiszteletdí-
jas járási 2IT—titkár működött* A két titkár felosztotta egy-
más között a járást ugy, hogy Parkos ilátyás terUlote lo, 
lo#i György területe 9 község lett* 
Dombegyház Porkas Hátyáshoz tartozott* 
Sok elszórt adat van még községünkről* 

99* VIRÁGH Ferenc 
Békés negyei sporteolékkönyv* Adaték Békés negye sporttörto-

netéhoz* Dékéoosaba* 13 Co, 118 p» 19 om* 

A negye három évének sporteseményeit ismerteti a mü« dombegy-
házáról sok elszórt adatot találunk* Ismerteti a futbaloőrfcő-
zésok idejét, helyét oreűnényolt* 
Több helyen eolitl sportolók névsorát* 
Külön részben az 1957-6o-as övek sporteseményeit közli* 
Ajánlható a helyi sporteseményei: iránt érdeklődő olvasóknak* 
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100, A dombegyház! "Petőfi" termelőszövetkezet kultúrcsoportja 
új erővel lát munkához, 
a Viharsarok Népe, 1954, március 5» 

t • 

A híradás beszámol a Petőfi tsz, DISZ-flataljainak kulturá-
lis munkájáról, arról, hogy énekkart, tánccsoportot szervez-
tek, sikerrel vettek részt kulturversenyeken is, s ahogy 
vallják és érzik is, a sok-sok nehézség ellenére is nincs le-
győzhetetlen akadály, A fetőfi termelőszövetkezet kultércso-
portja új lendülettel harcolhat a kongresszusi verseny sike-
réért, 

a * 

101. Egy amatőr régész Attila sírját keresi, 
j * 9 ' 

t» Képes Újság, a jugoszláviai magyar fiatalok hetilapja, 
XXV, évf, 1153 SZ. 12-13 p. 

A cikkben az újságíró dr. Hadnál Mikes amatőr régésszel foly-
tatott beszélgetését rögzíti, Radnai Mikes 1961-őta foglalko* 
zik azzal a kutatással - jórészt önerejéből — amely Attila a 

% w 

nagy hun kjLrály temetkezési helyét lenne hivatott feltárni, 
Radnai Mikes korabeli Írásos feljegyzésekre alapozza felte-
vését, mégpedig a Hármas kistükör (első példánya 1773-ban 
jelent meg) c, mftben Losonczi István igy ir a témáról! 
",,,Nékie is végre fejet kellett hajtani a halálnak, mely 
életét közel ötvenesztendős korában elvitte 454-ben, mégpe-
dig lakodalmának idején, mikor Hidegundával a francia király 
lányával menyegzői pompát tartanak, kinek teste arany, ezüst 
és vas koporsóba tétetvén nagy pompával, Dombegyház mellett, 
Tsanád vármegyében, (mint Írják) eltemettetett," 
Ez a "mint Írják" kifejezés régebbi forrásokra utal, melyek 
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még nem kerültek elő* 
Valószínű azonban, hogy valódi apáról-fiúra szállt hagyomány-
ról van sző, amely talán nincs minden történelmi alap nélkül* 
Érdekes olvasmány, helyismeret iránt érdeklődőknek, helytör-
téneti kutatóknak ajánlható* 

\ 
•t " "' * 

102* KUNCZ Vilmos 
A népmüvelés negyedszázada a mezőkovácsházi járásban, 

(Debrecen,) 1974, 129 P* 28 cm* 
> • • • 

Községünk népmüveléssel kapcsolatos adatait számos helyen 
találhatjuk meg a községsoros mutatókban* 
A kiadvány melléklete az Intézménylétesités, fejlesztés 1969-
lg c, fejezetben, a betűrendes községseros mutatóban a lo7* 
lapon a következőket közllt 
" a felszabadulástól 196o-ig nincs a községnek művelődési 
otthon jellegű intézménye* Népművelési programját párthelyi-
ségben, a Határőrségen, iskolában, a mai napköziben és ven-
déglőben, könyvtárszobában és egy normál vetítésre is alkal-
mas filmszínházban valósítja meg. 
Alkalmas intézményt, zömmel saját és tsz* társadalmi erőből, 
kisebb állami támogatással 196o-ban létesít* 
A korábban Petőfi nevet viselő intézmény,a KMP 5o éves ju-
bileumán a község kommunista harcos szülöttjének, dr* ieil 
Emil nsvét vesai fel kegyeletből* " 

lo3, GÖRBE Istvánná 
lendületes LultAi-munka Dombegyházán, 

= Viharsarok Képe* 1956* március 6* 

A cikk arról ad híradást, hogy a Petőfi és a Békeharcos tsz. 
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DISZ-szervezetet alakított, s a tagok háromfelvonásos ozinda-
rabot tanultak, s előadták Katajevi Bolond vasárnap ciraá bo-
hózatát. Először helyben, majd Dombiratoson, Nagykamaráson ás 
eljátszották a darabot. 
Igen nagy erkölcsi ős anyagi siker kisérte munkájukat. 

104. GYÖNGYÖSI Lászlóné 
A mezőkovácsházi járás könyvtárainak története és fejlődé-

se a felszabadulástól napjainkig. Mezőkovácsháza* 1969* 
19 p. 28 cm. Házi soksz. 

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára készült pályamű 
felépítése tervszerű, szabatos és logikus. Az első könyvtár-
történeti feldolgozás járásunkról. A szerző a tematikus fel-
építésnél községenkéntl bontást nem alkalmaz* 
A község kultúrális életével kapcsolatosan jól használható 
adatokat közöl* 

105. HALHÁGYI László 
"Ifjú Zenebarát" hangversenyek Békés megyében, 

fc Békési Műhely. 1972. I. évf. 2 sz* 55-6o p. 

Az Ifjú Zenebarát hangversenyeket az általános iskola 5*8. 
osztályosai részére rendezik. A teljes sorozat négy évfo-
lyamból áll és tartalmazza a hangszerismertetéstől kezdve 
a különböző korok muzsikájának ismertetését is* Minden alka-
1ómmal van zenei fejtörő* 
Az 1972/73 évadban Dombegyházán a IV* évfolyam hallgathatott 
hangversenyt* 
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loGt K0221A fx am&s-KOZMA Samásné 

Diákvallomások a hátrányos helyzetről* 
• Békési Élet. 1969. 3 ez. 577-505 p* 

A Qzerzőpdr arra a kérdésre keres választ, hogy egy mező-
gazdasági körzetben milyen szociális tényezői vannak a hátrá-
nyos tanulmányi helyzetnek* 
Vizsgálatukat Békás megyében végezték általános és középisko-
lai tanári gyakorlataik során* 
Az 585* lapon térképen jelölik vizsgálataik színterét, s 

* ; 

ebből kiderül, hogy a mezőkovácsházi járásban, s igy Dombegy-
házán is végeztek ilyen jellegft vizsgálatot. 
Szociológiai jellegi! kutatáshoz ajánlható* 

t 

lo7* Könyv- és fotókiállítások, filmankétok, tanfolyamok a 
dombegyházi népművelési programban, 
o Békés megyei Népújság* 1967* okt* 13* 

A cikkből megtudhatjuk, hogy az 1967/68-as évadra igen gaz-
dag és minden területet felölelő programot állított össze a 
dombegyház! művelődést otthon vesetősége, s ezt a programot 

• 
» r « 

a községi tanácsülésen is megtárgyalták* 
A cikk bibliográfiába való felvételét kultúrtörténeti érté-
ke miatt indokoltnak tartom, 

lo8* Könyvtári Kinerva. fFel.szerk* Faragó Lászlónó.) Közread, 
az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártud. ós Módszertani 

Központ* Bp» 1965* 23 cm* 

l.köt* 684 p* 
2*köt* 234 p* 
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A 432, lapon a mezőkovácsháEi járásról találunk használható 

adatokat! 

kötetszám, alapítási óv, folyóirat, vezető dolgozók 
száma, fiókkönyvtárak száma. 

Községsoros mutatóban találjuk Dombegyházát4 melyről megtud-
hatjuk, hogy könyvtárának alapítási éve 195o» állomány 26oo 
kötet, 

109, A könyvterjesztés-raozgalom, 
c* Szövetkezet, 1966, okt, 24* 

Az őszi Megyei Könyvhetek alkalmából jelent meg a oikk, amelyet 
minden övben megrendez a Fogyasztási Szövetkezet, felismerve, 
hogy az olvasás Ugye közös felemelkedésünk fontos része és 

eszküae, A cikk visszaemlékezés a 3o esztendővel ezelőtti 

Időszakra, amikor a falun vakációzó kisgyerek még alig látott 

könyvet, Hem volt könyvtár, mert arra az állam nem áldozott. 

A plébánia könyvtárát pedig nem a nyilvánosságnak szánták. 
Néhány éve felépült Dombegyházán Í3 a kulturház, benne a 
könyvtár, van sok olvasója, s buzgó terjesztője az irodalom-
nak, Könyvet is árulnak a szövetkezeti boltba, 
Dombegyház csak csepp a tengerben, amely visszetiüfcrözi a falu 
kulturális felemelkedését, 

110. KUKK Imre 
A dombegyházi községi pártbizottság gondoskodik a dolgozók 

kulturális fejlődéséről, 
a Viharsarok Hópe. 1953 május 23. 
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Az ujságiró a cikk első réázében felvázolja a felszabadulás 
előtti helyzetet a művelődési lehetőségekben: a mozi magán-
kézen volt, s m&sorpolitlkája sem volt megfelelő, nem volt 

villany, vasút, kultúrház, könyvtár. 

Ma már a fejlődésben eljutottunk odáig- irja a cikk irója — 
hogy kevés az olyan dolgozó, aki ne élne a kulturális lehetősé-
gekkel, hogy ez igy van, abban nagy része van a helyi párt-
szervezetnek.Fellendült munkájuk nyomán a színjátszó és tánc-
mozgalom a községben. Kultúrotthont hoztak létre a Községi 

Pártbizottság épületében, majd megfelelő mozi épül, gondos-
kodik, hogy az újonnan létesült könyvtár élére megfelelő em-
ber kerüljön, 

111. LIIAUSZKI Tibor 
Eredményes kisérlet a meaőkovácsházi járásban bázlstevé-

kenységi rendszer kiépítésére, 
= Békési Élet, 197o. 3 sz. 453-461 p. 

A szerző beszámol az 1968-ban kezdődött érdekes közművelődé-
si kísérletekről. Ezek a kísérletek a bázlstevékenységi köz-
pontok kialakításával foglalkoztak. A központok bevezetésé-
nek okait, lehetőségét ismerteti a szerző, majd a járás tele-
püléseinek bázistevékenységét sorolja fel, 
A dombegyházi művelődési ház bázistevékenysége a termelőszövet-
kezetekben, háztáji gazdaságokban folyó mezőgazdasági termelés 
népművelési módszerekkel való segítése, 
A község közművelődésének megismeréséhez fontos történeti 
adatokkal szolgál. 
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112* Megalakult a negyedik mezőgazdasági szakkör a mezőkovács-
házi járásban* 
« Békás megyei Népújság* 1966* december 11* 

Tekleoz János a Hazafias Népfront mezőkovácsházi járási bi-
zottságának titkára tájékoztatása, hogy "december Q,-án Dom-
begyházán a Petőfi tss-bon 56 fővel megalakult a járás negye-
dik mezőgazdasági szakköre* A szakkör vezetését Józaa Lajos 
főagronémua vállalta* 

113* Művelődési Ház névadó Dombegyházán* 
« Békés megyei Népújság* 1968* november 23« 

A cikk hirtil adja, hogy november 23*-án névadó ünnepeéget tar-
tanak Dombegyházán. A művelődési házat Dr* Weil Emilről, a 
község szülöttéről nevezik el. 

Az ünnepség méltó eseménye lesz a község jubileumi ünnepség-
sorozatának, melynek sorén a művelődési ház falán emléktáblát 
helyeznek el* 

114* OLTVAI Ferenc 
Az iskolaügy Kelet-Csanádban a proletárdiktatúra időszaká-

ban* 
» Békési Élet* 1969* 1 sz* 13-18 p. 

A járás minden községéről közöl adatokat. Dombegyházáról 
megtudjuk, hogy a battonyai járás községei közül esak Dom-
begyháaának volt községi iskolája* Leírja még a szerző, hogy 
a proletárdiktatúra fenállása alatt a holyzet milyen volt i 
községünkben* 
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"Dombegyházára nem jutottak el az agitátorok a község fekvé-
se miatt* A falusi tanács és a direktórium nem foglalkozott 

az iskolával* Senki sem követelte a tanítóktól a eimerek és 
a jelvények eltávolítását* A tanításban sem történt változás 
és a vallásoktatásban sem. Egy alkaloaxofűL a direktórium a szál-
longó hírekkel szemben megnyugtatta a lakosságot, hogy őrködik 
a templom épsége felett, azt senki sem rongálhatja meg* 
A tanítók távol tartották magukat a politikai mozgalmaktól. " 

v 

115 * SASS Ervin 
Jobban, harcosabban - mert ez a legfontosabb, 

» Békés megyei Népújság* 1958 október 19* 

A cikkben Kiss Árpád ált, lak, igazgató vall a népművelés 
sokféleségéről és Őszi-téli gondjairól* A községi népművelé-
si munkát a pedagógusok önként vállalják, s munkájuk nyomán 
Dombegyházán is gyors ütemben bontakozik ki a kulturforrada-
lom, mert az emberek igénylik a szocialista kultúrát, mega-
karnak ismerkedni a világ népeinek eredményeivel, többet, 
jobbat akarnak, műveltebb szebb életet* 

* 

116* SZABÓ Ernő 
A tsz* kulturális alap. Dombegyházi példa, 

• Népmüvelés* 1967* 3 sz* 11 p* 

- 877 tagja van a tsz*-nek, s igen jelentős összegeket fordít 
szociális és kulturális kiadásokra* 

— jelentős összegeket költenek folyóiratra és könyvre, de nem 
megoldott az, hogy a tagság ehhez hozzáférjen* 
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- a vezetők igényeljenek a jövőben több közép és felsőfokú 
szakkönyveket, amelyek munkájukhoz nélkülözhetetlen* 

117• SZABÓ Ferenc 
A helyi és az országos hírlapok elterjedése, olvasottsága 

Békés megyében 1911-ben és 1925-1926-ban. 
« Békési Élet. 197o. 3 sz. 5o3~511 p* 

A tanulmány a volt eleki és kováosházl járások községeiről, 
igy a jelenlegi mezőkovácsházi járás minden községéről közöl 
adatokat. 

* 

Dombegyházáréi megtudhatjuk, hogy 18 féle lap, napi 82 pél-
dányban talált gazdára. Talamennyi postán érkezett. Legelter-
jedtebb volt a Szabad Sző 21 példánnyal, lo-lo példányt kapott 
a község előfizető rétege a Pesti Hírlapból és a Magyarország-
ból, 9 példány érkezett a Budapesti Hírlapból, a többi lap 
példányszáma ötön alul volt. 
A Népszava egy példénybrji járt a faluba. 
Felhasználható helyismereti kutatásokhoz és dolgozatok Írásá-
hoz. 

118. Száz színházbérletet vásárolt a tsz. Dombegyházán, 
a Békás megyei Népújság, 1967. október 17. 

A községi művelődési otthon vezetősége felmérte az igényeket, 
s hat előadásra kötött szerződést a Békés megyei Jókai Színház-
zal. 
A termelőszövetkezet a tagok részére száz bérletet vásárolt, s 
lehetővé tette még, hogy egy-egy előadást jutalomképpen még 
3o-4o tsz-dolgozó megtekinthessen. 
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119* TAKÁCS László 
József Attila emléke Békés megyében* 

« Békééi Élet* 1969* 1 sz 82-94 p* 

Járásunk minden köasége név saerint emlitve t többször is elő-
fordul a tanulmányban, 
A szerző, aki a battanyui Mikes Kelemen Gimnázium ós Szakkö-
zépiskola igazgatója, feldolgozta az egész megye kapcsolatát 
a nagy magyar költővel* 
Felméréseket készített a megye könyvtárainak, művelődési ha-
zainak és iskoláinak József Attilával kapcsolatos munkájáról* 
Kultúrtörténeti szempontból értékes adatokat közöl* 
Ajánlható közművelődési szakembereknek és helytörténeti kuta*-

* * 

tőknek* 

12o* " A 5Í3Z* fiatalok " 
m Tanácsok Lapja* 1967 augusztus 17* 

A cikfcben ézó van a tsz, fiatalok kult* helyzetéről, a müv. 
otthon és klubok címmel a dombegyházi községi tanács legutóbbi 
ülésének előterjesztéséről ir* 
Megemlíti, hogy a községben népszerű a szellemi vetélkedő, a 
hétvégi bálokon bemutatják a járás valamennyi ismertebb zene-
karát* 
A községi tanács az ujabb lehetőségek fölkutatására ideigle-
nes bizottságot alakított* 
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121. Tudja-e 7 Egy kérdés, loo felelet a mezőkovácsházi járás-
ról* összeállt Balogh György* Mezőkovácsháza* 1974* lo p* 
Házi soksz* 

Az összeállítás a KISZ Járási Bizottsága által meghirdetett 
"Járási Helytörténeti Vetélkedő"-höz kívánt segítséget nyúj-
tani* 
Dombegyházával kapcsolatos kérdések 111* feleletek! 
— Dombegyházán a fiatalok aktiv közreműködésével több, mint 
fél millió forintos költséggel pinceklub épül a üüv. Ház 
színpadi része alá* 

- az elmúlt Öt év alatt Kevermesen, Nagykamaráson, Dombegyhá-
zán épült Bzakositott sertéstenyésztő telep , egyenként kb. 
2o millió forintos beruházással* 

- az elmúlt öt év alatt Mezőkovácsházán, ftagybánhegyesen, 
Dombegyházán, Kunágotán és Battonyán épült nagy teljesítmé-
nyű szárító berendezés, egyenként kb* 13 millió forintos 
beruházással* 

122* TÚRÁN István 
Két felszállás között* 

» Könyvtájékoztató* Budapest. 1969 októbér. 

A cikk irója - " kát felszállás között" beszélget a dombegy-
házi Petőfi tsz. repülőgépes növényvédő brigádjával arról, 
hogy olvasnak-e ? 
— s mint kiderül a cikkből igen, s nem is minden válogatás 
nélkül. Olvasmányaik között megtalálható a munkájukkal kap* 
csolatos szakirodalom, de szép számmal olvasnak szépirodalmat 
is. 
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Aa újságíró ólig tlaperoes beszélgetés után ugy búcsúzik a 
brigádtól, mintha régi ismerősök lennének, ez érthető, hisz 
összefűzi őket a künyv, aa olvasás szeretető. 

6* i>0í J3LGília2 A SZoPIKODALOhBAH, HiuPKÜLT Ĵ SZE2BUH 

123. BALOGH György 
Szűkebb hazánkról. A riesőkovaooháai járás a szépirodalomé-

ban, (szöveggyűjtemény,) Összeáll.t - • Kiad, a nagyközségi 
és Járási íüv. ̂ özpont Helytörténeti és Honismereti Bázis 
Hinkakösösaég. Mezőkováosháaa. 1976* 8 p, Házi sokoz. 

A helytörténeti munka módszertani szöveggyűjteménye a fenti 
mii. Bemutatja azokat az irodalmi müveket, amit olyan szerzők 
Írtak, akik valamilyen formában járásunk valamely helységei* 
hoz kötődnek. 
A járásra vonatkoztatva úttörő jellegű munka. Mégy dombegyház 
zl vonatkozású tétel szerepel benne. 
Községünk irodalmi emlékeinek felkutatásához ad segítséget. 

124. BABÁT Endre 
Alvó Vénusz. Regény Lota Károly életéről, [flpJ (1977,) 

Corvina. 3ol, 3 p* [ö]t. 2o cm. 

A 17o. lapon "Az 01ünposz» o. fejezetben olvadhatjuki 
"De hol van ifjúságának titkos és reménytelen szerelme? 
Lonovichné nagyasszony, Hollősy Kornélia, megőszülve és el« 
hizva valahol Dombegyházán éldegél. " 
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125. JÓKAI Mór 
Ilagyarhon szépségei. üti ós tájképek a 19. századi Magyar-

- t 

országról. Bp. 1956, Magvető Kiad, 19o p. 19 cm. 

A More - Patrio = Regényes kóborlások o. fejezetben Dombegy-
ház ls szerepel. 
JÓkal Mór utazásai során járásunkban Battonyán ős Dombegyhá-
zán járt. Az utazás élményeiről szól az idézeti 
" A dombegyházi hun halmoknál, mik szabályos távolságban ca 

melkednek előttünk a láthatáron, eltünődünk, mik lehettek 
azok hajdan? 
<5rdombok-e, harcos előőrsök vigyázó helyei? 
- vagy áldozathalmok, miken vitéz dédapáink ősistenüknok 
áldoztak? 
- vagy tán csaták holttesteiből rakták azokat, s behantolták 
fölül szépem nagy csatának kellett volna annak lenni. 
Ha azok a halmok beszélni, mi pedig hallgatni tudnánk... " 

126. KÁIÍ1ÁNY Lajos 
Alföldi népballadák. Bp. 1954, Akad. Kiad. 267 p. 22 cm. 

A kötet Kálmány Lajos dél-Alföld balladagyüjteményét tartal-
mazza. 
A 60-66. lapokon községünkből Meződombegyház aláírással közli 
az Áspis kigyó oimü balladát. 
A ballada története egy szegény lányról szól, aki Kecskemét-
re menvén szolgálatra, mérges kigyó szivja vérét, s ettől 
hozzátartozói nem szabaditják meg, csak mátkája hajlandó erre. 
íirdekes, eredeti szövegelésül a ballada. 

/ 



- 77 • 

127* KÁLM&NY Lajos 
Koszoríik az Alföld vadvirágaiból, Kötit — » , Dugonics And-

rás sírjára* Arad* 1387# 2po p* 22 cm, 
1 V 

A második kötetben olvashatjuk azt a katonadalt, ami Dombegy-
házáról Kálmány paraszt-gy'djtő jenek füzetéből való, 
A dalnak több változata ismeretes* 
A katonadal kilenc énekből áll* 

128* KÁLftiNY Lajos 
Történeti énekek és icatonaűalok* Gyűjtötte és bevezető ta-

nulmányt irt Dégh Linda* Az életrajzot irta Péter László, 
Bp, 1952, tí24 p, 22 cm. 

Katonadalok a XIX, század első feléből cimszó alatt az "A" 
(i 

változat alatt Dombegyházáról, Kálmány paraszt gyűjtőjének 
füzetéből való, 
A változat az eredeti hosszú vers töredéke, iüz is,mint e "lel-
kesítő11 katonadalnak ninden népi variánsa, csak a dicsekvő 
első részt őrizte meg, a harcra uszítót már ncaa, 
A 303, tételszám alatt közölt A jelzésű katonadal aktuális 
gunyvers volt az 19oo-as esztendőkben. 
Tartalmi lényeget az ebadó kigunyolása, 

129, KÁLKlHY Lajos 
népköltési hagyatéka, Szerk, Ortutay Gyula, Bp, 1952, 

Közoktatásügyi Kiadó, 824 p, 2o cm, 

3lo. tótolosátiu, Dombegyházán gy&jtütt katonadal a Szerbia 
elleni hadüzenet idejéből való, 
tíuoaárnóta töredéke lehet. 
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13o. SZTEROSÁK jAlia 
A kisinyovi látogatás elmaradt. Felszabadulási pályázat. 
1969. 6 p. Kézirat. 

•j o r S u 

A pályamű Dombegyház felszabadításának napjait ábrázolja 
igen élcthllon, Ónodi Mátyás elbeszélése alapján. 
Szubjektív jellegvi visszaemlékezés a község felszabadítás 
sáréi, felhasználható adatok nélkül. 
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/ 
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