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Andó István: 

Magyarbánhegyes története 



Mag^arbAaíist^oa kSaség rtéaota* 

Magyaroraa^g asorévos f anaálláafmak no^ianoi'léa'-ro, a Mlllésouara kéaaillt 
l89b-baa( eaikor a hivatalos ktfrök alrondalták, hogy aiadan kHatség kötolos 
tHrtéastét aagirai 4a irattárba alholyesai. 
A két példányboa kosa ílt história aáaodf éltuinyát aa >rs3*gos Lavéltárban 
kollott olhalyaa 1. S8 aa int*akad*a aa^yoa la holjias volt, kert Így ju-
tottunk aak olyan adatra a falvak tHrtoaotéboa, aaly adatok agyébkéat irás 
hiáayábaa föladásba aont ok volna* 

igy falu adatatnak fölkutatása taraéasotoaoa annál kiSnnysbfe, aiaél fiatalabb 
o&y h o l y s é g aagsaáll^sa a tola^aaok oolaauaok általi d« annál aahosabb aiaél 
régiabbi a tola/Jlás. 5aJaos Xagttfbb halyoa 1886-ban alkéstitatt r W i d 
t rtéaati foljagyaés sok aaatbaa csak faltovéaokan alapult a ha ««g is talál-
ható, logtbbbsB^r na«yen hiányosak. 

Magyarbánhag^os tfírténaténok lojogyaaéaéban aa adatokat aa alábbiakból 
aarltattoa 

a . / A Hilléniua alkalaaval laja^ysott adaték / 

Pataki Aurél akkori salékirata, 
b* / Idftsobbok visaanablékasásai 
« . / S^Ját gy^tésa* 

Miután Hagyarbánhagyoson sslllattoa éa is érdokol a falun trtéaota ép, an aa 
az érdokiódás voaotott arra, hogy a*r nint diák gyHJtttgattaa adatokat, hogy 
aoat áta-ijaa a laa évoa évfordulóra, a Goat«n%piuara asoknak la akik mokaok 
nincaoaaak birtokában, da éppan ugy aaoratik ast a fSldat, anoly táplálta 
Őkot aolyaak porában játssottak vagy aár a tattottfbon pariadnak, 
naok asáaára aan lohot k.iaiabWs a sa il.lholy t^rténata, akikot a aors aassaa 
sodort, anshol Joliit ki ssáaukra aunkaholyot* 

Aaol aa a falu fakoaik l'^o-boa ?ut»ataság, loholó volt csskély azántóftflddsl* 

H E L Y T Ö R T É N E T 
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Hoaar utí a a»k Kossuth utca. 
Ara íot *b Buda- «stat HaaaakíítÖ utat a aép C«*8l3hajtft utaak ia aavosta. 
?ar».#aa«**Boa atob a as idtfbaa aa« valt kürtté. A *ai kockakőül ki-
raKatt araa^ut l*»la <hrbaa krfaaUlt. SUStta sakadáa, a t»lat>il*a idaj«a 
f>a difi ség ftfltiaa aa oras<*&ut* 



iBí*o~bon Korral nagyir*%osról «r.«k, akik XB>»-haa a koXorn Idáján Nógrád* 
b^X jtfttok oda GaXXik, Shrtha, Oyura Andris, 8rag Kováca István taaácaára 
Xtö caaXád, 9X2 XéXekszáa uj otthont karosnak. 

Aa uj otthon kar-a*an»ak oka padig fSlog aa valt, hagy Farral 
Nagyiratoaoa a N&daady grófok birtokáa aok volt a rabat. A gróvoktól a 
a talsposok 5 kishuldat kaptak* da aaolatt a f< Xdosur, a gróf olyan aok 
robottal torbalta aog a Nógrádból tolo-íütokot, hogy a nőház torhok ol 1 
aeaoKUlBi kéaytoloaak. Nógrádból Forral Hagyiratosra való tolopUléa a 
k votkosó kKzöégokbóX tMrtéat.i £toa, Xaraacsalja, Karaacakoszi, Mocsárlapuj-
tó , Baglya salja, Sgyh ízasgarga atb. A ftarthák, Qordoaok Kgyhazaagorgérffl 
as Aadók fctosröX ás ftagXyaaaÍjáról, Leatosok Mooüárlarujtlról talopültok 
Arad aagyébo, vagyis Farral aagylratosra. Saok a oa 1 .tiaavok aal la ural-
kodók as oaXitott holyokoa* 

Forral aagylratosról tahát fttköltHaik as saXltstt 162 család 
Fuastab4ahogv osro ás hassoabárba vossik a kó'sság tor ilo'.ét 1963 klsholdat 
holdaakást 3 asas 5 forint ás 5 krajcárért. 1#ík> tfszétól 3 évra. Ss a 
tor'ílot MosÓkováoshuza kHssé^has tartozott Fut,ztabáahagy as a*v alatt alnt 
kincstári tulajdoni A kib ralt pusztán Aradat éa BtKiapostot üssz«kötö 
"Moaor" orazágut visz karossttil. A sáskát a főidők aagaltvoléaét valaaalyik 
szoasz<dos kHzaágbÓl kall allátaí és a tariiotoa szilárd épUXot ssorsőóésl-
Xotg is tlXtva vaa, aégls X8ba tawaazáa Ka - április aájus - aagledul as 
ápitkazas aaly alapját képoxl az uj talapos falunak. 

Itt salltna nag, hegy azok közül okiknak taaacsára Forral 
aagylratosról olkölttfstok Pusatftbanhas„ oaro névszarint OalXik Andrásnak 
ogyik iraton aajat aláírását olvastaai Gailik András l8^B-é9-as *zabadság-
harcb a kittíatatta aagát és akkor kapta aog a noszotoa ciaet. Éa iaaortoa 
a faXuabaa t«bb olyan férfit aki részt vatt a szabadságharcban, »tít a ka-
pa t klttfatotást la hordta, alnt pl. fírog Hor zog, aki a Horczog -féXa 
sz-Xaaloa tulajdonosa volt, vagy aa Hrag Dani bácsi, aki több alnt 9b ávat 
élt és gyoj-akk<.raabaa a toaplaabnn nlnt fujtató volt alkalaazva. 

A tolsfaaok a bárlotot agyat,alogos foXolósággal vatták ki , 
l,ogt<;bboa holdat -Xloo aKlas- bírtak, da volt oXyan aki X-45 kiaholdat 

bérolt aint oaXitattan X % o tavaszán aa&ladaX as épitkazéa élai akaraáat 
bizonyltja ez, A tl&ztartóaág tudoaasára jut az épitkazéa azonnal latiltja 
éa a hérlotot la foXctoadjn. 3z poraza álos fanyogatéa a toloposokkaX szoaboa* 
A lakosság kHsUl a aogváXasxtott j,<ifiaobb anborok kHsüX k'Udtfttség Nagyvárad-
ra uonfiy as otthai kiacat<ri igazgatós&gk x , da Itt la aXutasitják 'kot. Hsa 
taX.-Lnsk taaogatóra. Az^abaa agy aa&yarosan *rz« tisztviselő 



**% ii taaacaet adta a küldötiaégaak, ho^y ftacaba a H«Xvt».rtóta*án»*eB íelya-
nódjaaak aaaabaa ahaaaan la a f eloltott lakAaek aeghagyáaát aAt íieealXrt 
kKaaAggA valft átalakulását "Magyarbaahegyea " aAvea kérik. 

A felierjoBa»ett fel^aa dváayra BAeabAl XejSttB Biccheff aevtf 
fAtlaatvlaelti • aklaak negtotaalk aa uj talap a Appea eaért hathatóaaa tá-
aegatta Aa pártfegelta a kArelaet* aart aár elisnart ISaállá 
kíisaAg lett. }<akái alad aagyarak~ palécek- raa. kat. valláauak. Krtal&asgatáal-

MeaííkevácahHs *h©8 tarteslk, alat roa. kat. agyhftakWBaAg. f ll i&ja , flAk-
egyháaa. 

A ktisaAg eXlsaerAae - aaálloaltaaa- utaa aaprAX-aepra aj telepaek 
jímaak, ak&kaak íaXvAteXAt aegaaerltják, alutáa aaa isaerik jól kerwbbl é-
letttket. A beváadorlás elyaa aag^ aaretekat 8Xtf hegy aa elöljáróság a kHs-
raad Aa ayugalea árdekabaa iH6>- ávbaa aaerkaaat egy Ardekea arra voaatkoaA 
akaáayt* Sajaaa aa aa ekaáay aa#vege elAttea isanretlea, da lakat geadelai, 
kegy a hesett reartaaabaly satgoru lehetett, hegy a talvAteliíket k*r<ík*t aeg-
rost«lhaas*k. / Hagjagyaea est la, hogy aok faljeg.vaéaea elveszett a XX. 
világháború alatt éa i j j ezzel aaa tudok biívebbea foglalkeaai. / 

l$bé*baa la*At IS3I klahaldat bAralaak azlatAa a kiacatártól 
Így *Ar 3?94 klaheld a bArlat t anoly karekssáabaa kifejezve 2f>o3a kh taaa 
ki . Ebből aa utóbbi bárlatból readeatAk a háshelyaket la. 

XS7ij-b»* a kiacst*rtrtj. aegvettAk HrWkároa aa X83I kiaaeXdat, 
/ llaa ablaa/ holmakóat Xíje ferlatert . A faXtAteXek igea aeheaek voltak. 
A klacatárl jAaaágigHagatA aaaal ktfaaSattttt ba a k^saAgbes " ftaa jifttaa 
aXkudal aa Árát Aa a feXtAteXeket aegasabtaa, aklaak teázik aláírja* aklaak 
aaa tatszik aegy« * íClwAaftata.k birói Ítéletet la ha keitek ezai aksraak, de 
aaaratfÁH latal aat a birAt aki a karaja? Ardaka aXXoa weraa ItAXatat hoaai. 

Magyarb*ahagyea újtelep l*!>9-l3<>e-bAl, a kiacstár 
zeab»a oaak Iftafe-haa Isnerte aX kftaaAgaek akkar jár Xe aa eredetileg 3 illett-
ve aeghoaszabbitáaaal ae<rkHt3tt bArXati asersSdAa, eait aegujltaaak. A 
kleholdayi terület Avi bÁrlata 5 íoriat Aa Se kr. *at aa összeget agy Avi 
aegheaaaabbitnaekkal fizették. 

XB81 Írtak. A aAf.a&AalAláa K»?3 lakaat tUatat (el . Naaca k 
aayaglakbaa vaa csak gyarapodás l8HA-baa lamAt (Hldet váaAreXeak a telepesek 

aaakaaaaratatrAX, axarga^oarAl taauakoiik, aaa kell aa elAdttk alatt aaA-
gyeakeaniiak, artt bKaak^k lakatlak Aa vagyuak ia rftjuk. Aa ealitett lB8fH»aa 
vaanralt fífld karekea 69e hold. S terUXet Aatalffy (Ale kiaeatári pauta. 

Aatal((y Kriata(at alat Xa-13 Avas gyeraek imartea aki 
hoaaáak gyeraakakhea Óladig salvat autatott. 
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A «ép RRorg«l»a Meghozta gyiiafÍK legét, x«a»«t anyagi gyaropoánaról sxáael-
hatunk ha as l89e-eo évbea ugyania a Mály félő / Népise** Kóló/ kincs-
tári puf.atat ?ee holdat megvette a közang a&st erkölcsi teetület, a köa»ég-
töl pedig 55 báahe yeai lakos. így aár a köza*g határa }Hea katasztrális 
hoIrtot taas k i . 

Nár már eaXitettea, da bávábbon magának a kbzségaek és 
vezetőségének aaeaélyi éa egyéb adatai ia érdekasek. 

Magyarbánhegyez X'i6l-ig Mezékevácsiázáhos tartozott 
1 Hói-boa n«r elöljárósága la valt. jClad bíró CíalXik András 1361 öazélg 

jegyztf éa taaité Saabé «?Ózbsí', aki a telepesekkel Jött Forral-Nagylratoa-
ról. l86X-tél aaiker elválasztották a taaitól éa a jegyifii állást csak 
aiat Jegyző teljesít saolgnletot, aévszerint Lovrlcs M l XP88 augusstusa-
lg éa aég blaeayaa Ideig taaitett is . Levricaról aegjegyezhetjUk, hogy 
elébb satlrsaabó veit. Lavrlcs utas Pataki Aurai lett a Jegyz*, aki aor 
tanult eabe veit 

Az lakala felekezeti X86o-tól 1868-ig. 1868- tói k£s* 
ségiaek nyilvánítják. Aalg laah&s aen ép>ilt a aai Árpad utca ke* esste-
sódéaáaél PelXák-féXe ház beXtajtójáaáX veit egy akácfa éa ett tartották 
jó ld# oaetéa as latostiszteletet. Sznabatoa és vasárnaponként Htnni^k 

búcsúkor aiae. / Mária aevenapjáa ssept. 12 . / 
A aai tanácsháza holyéa X862-ben épUlt egy iskola, iaa-

hás és belli as épUletbea a községi ireda. As iaahás végobes jegyzői la-
kást ss udvarna tenyészAXXatiaiáiót is épitottok. iigyancsak a tolok belső 
r^axén épült egy pásztorhús, aalt a k o r ideigloaesoa iskolásak hassaáltak 
egészes X8?2-ig, aa&kor felépül a aai Kossuth iskola. 5b ea ss iskolában 
n«r ép. la koptam tan a pa okot. 

l%o-l8*»ij-lg isaét iskolát épiteaok / h a s á -
bot iskola/ 1896-ban tehnt a aiXXeneua alkalaaval aár aágy toaterenbea 
4 tanító taait. 8a aea tévedek akkor a következő aevti tanítók tanítottak* 
Vágó, Á s s , Varga atb* ¥agó ' Al eagoa la taaitett. 

1862-bea épült lankás, jegyzői lakás tb 

helyett Is aáslk kell aár. 
l«94-bon béraélt aa akkori cs*aádl püspök De-

aaeffy Sándor. As elfljúr iság igéretett tett egy teaplea épltásére. As 
akknri JegyzÓ aévazeriat Pataki Aurái és fcartha «tózaaf biró bankkölcsön 
után nésett. A Magyar «?aXaáXoghitelbaakt'M ftudapeetea felvessaek 5eeoe 
forintot as építendő teaplea éa közaégházáre, köXtéégelre. Ugy a t«aplea, 
aiat a közságh^sa - a nal taa*cshaza - építésével 8 . Szabados József 
gyulai lakos építész lett aegbizva 1895 aárciua l8~ás. Xöltságvetésilog 
38V80 forint 2? kr. került a ka* épület. A költségvstéa tágláa és hoaokea 
klvUl értendő. A heaeket éa téglát külöa a kösság lakoaságs blztasltja. 

Hagkeadőslk az építkezés. Az építkezés körül 
azonban zavarok vannak. Ugyanis agyasok no» a aár aegaatarezatt holyre-
abol aa la áll a teaplea, hanaa a aai liget helyéa -sör tort • akartak 
é;itenl a tetiploaet. 



Végre la sok huze-vona ütés a belügyaialszter aaa helyea való 
épitéahez, ahol na is áll, Xelratáfeaa hoasájáraXt. A alXleaeuakar 
1896 szapteaber 8-áa a oaaaádl pispök Deeseffy Sándor szeateXte fal 
a te«n leaot, aki aaga is looo terihtot adott teaploaépltéa céljaira* 
Ugyancsak abban aa évbaa késs'?! al aa uj községháza* a jeleaXegi 
tanácaháaa. ípltéei költaftge H26b forint és hh kr-t tett ki . 

Hazánk laae évea fenftXXaaanak eaXékére X8<N»-
baa a alXleaeua évében a paplak v a jegyaői lakás alött h»ra~ée 
nyárfák lettek illtetve. A főtéren kUltfa 15 hárs én 15 nyárfa. Ezek 
alatt aokat játszottunk. A XX ssszad als<S évtlzedébea, aaikor aár 
asak a fák terebélyesedtek. Ugyaacaak aok kareaafa veit ültetve a 
k^aaftgháaa éa a Hoaer ut közötti réaaea. 

A *enplea, községháza atb 
étitásére falvett összeg kevés lett a Így ujabb leoee fefiat kölcaöat 
kellett fel <r enni. Ma Bár aa évről beszélt ínk illetve basaéliak, 
akkar aesealltjítk, hogy I89& év juaiua 8-áa Budapesten a ai Ueaeual 
dlszfelveauláaoa a község kiK lldöttje la jeXea veit, alat beaderiata 
aévaseriat Keváts gaada.Sat a gazdát éa la jfsl isaertea. 

Abban aa évben a lakosok ü <iM 5SU& 2Üe9 XéXek 
A késséget környező puszták aég akkar slncsennek tdecsa-

toXva. / ^elbisz, Káry, Vártán / de vasút aár van. A vasút 188-bea 
é. U H . A lakosság nagyba a teraeXi a daháayt, de ezt kiszorítja a cuker 
répa teraelés, a lótenyésztés la vlseaafejlődlk. rtindkét jelenaég a 
a vasutA.ltéssel függ össze. Csokkea a fuvarosáéi i*etöség. 

Kalapülés 

A t röfc kiűzése után a X*katlaa területek teXe;; Jleei 
foraája augártelepMXéa. Ilyen Báahegyea la. 3a ast jelenti, hegy 
egy^aea aug-irutak futnak össze a központba. Kzzel szsebes pl. a hegy 
vidék falvai r<»aüeaeriat patak aellett keletkeznek, települtek a s-
zért rendszertelen, azetsaört a település. 

J,gen okosaa gondolkoztak elődeink, aaikor a eugártelepüléa 
aellett döatöttek. Bár valószínű, hogy a település foraája elóir 
volt. 

A hazak általában vert aluak valtak. Még sala aak elyaa hás vaa 
ahol alap nincs külöa lerakva, aégla jól bírják az idő viazaata^aúgait 
de aa építkezésről k*söbblek falyaaáa lesz saó. 

X8b6-ig a legelő- gulya- népnyelven ayaaáa a Farkaa-
féXe taaya köröl vaa. A vasút közelében lévő Farkas- taa áróX vaa aaó, 
arra, aaerre a vaaut Kevaoaháze feXé halad. Persze akker ott aég nea 
veXt épUXet. Tagaaltásker lett ott a legelő kihasítva, kijelölve, ahol 
aa aa álleaáa vaa. A legelő kútja körülbelül aa álloaással sasubea 
lett ásva. l8?5-bea korílt a legelő a »ai helyére, aaikor la ár^k-
váltaág ölben aegvette a kÖBi>ég# 



Az Alábbi raja feeawtatja, nbráxt.lja a település kezdetét. 

3 . 

6. 

5. 

1* SugártslOi iílés íáruaa. 
U. Kincstári birtok 
3* Rnss Ruzaa Kővár birtok 
h. Konor ut /öőbölyhajtá/ 
5 . Öreg utca /Ma Árpád utca/ 
b. Kincat^rl birtok. 

Honor ut aa Kossuth utca 
U o g utca. Legalá* Település 
vagyis itt épülnek e te-
lepesek első házai. 

1876-baa aár az Oreg utcán két házsor vaa, a ttener utes egy és a aai 
Alkotauay ahol Sáfr&ay köteles aeater lakott egy sor hás. tfebat dsszoses 
ségy ser házból áll a telepes falu* 



Ah»X Hü a reforaatus teaplea eaoXkedik./Píiaatai -tél* házhely/ 
ott volt egy szárazaaloa, amit agyjirata aaloanak la neveztek. 
Kgykerekü szárazaaloa naíonhá*aal éa aolaárlsKkal. &zt a aolaet a 
pécakal a . kir. kincstári uradaloa Isazgatóaága adja bérbe Báahegjes 
telepközségzak /1861/ Később Kovács János, Levrica Pál és Uras kössö-
r'-is épittetsek e„y aolaet, ott ahol aa a Kereaczi-féle gózaaioa enelke-
dik. Akkor Bég deazkábol latt elkészítve. Ssek a aeXoatuXajdoaeaok 
aegbuktak. tt^aa Teaesvárt földbirtokáé épltetett, aaiaak a helyéa 
idővel heageraalaet oaoltok. A SÓOS és Herczeg félő két aaélaaaela 
18?6~baa épült. As I9le-ea években aég vígan forgatta a asél a vitre-
lákat. Sokat elaéztea aiat kisgyerek pajt^saiaaal a nekünk akkor ha-
té laaa vitorlákat. KorpAa Őrlés volt esekbea a azélaaXaokbaaa aai ast 
jelentette, hegy as asszonyok azitáXták a aegörölt basát s Így válass-
tották el s llazttől a korpát. A kovászt korpából készítették agyseve-
zett korpspárral / vagy korpapál/ kelesztő ték aait koalával keverte. 
Ez keleeztette aog a kováazt. Szakáé veXt kenyérsütéskor a gyerekek 
részére 3-4 zsealeapgyságu cipót Is atttal. Moa igea akadt olyan hás sea 
ahol egy-egy eipó se sült volna a koldusok asfcaára. TaXáa sokan sl sea 
hlazlk, hogy a szelnél a gazd&ja a aelaar ogyXovas kocsival járta as 
utcákat és Így szedte Össze s busát Őrlésre. Ugyancsak a Begörbít lisz-
tet is kocsiján hordta azéjjel azoknak, akik nála öröXtettek. 

1863-ban ínségbe jut a község lakossága• Sz as 
1863-1 laség a száraz Időjárás, as aas&Xy alatt következett bs. A 
auaka ellenértéke teraészetben lett kiadva. ügyaaugy aiat sok helyes 
az 193o-as ávek tavassAa a hatősfeg végeztetett kiestárt a rászeruleknak 
az elvégzett aunkáért búzát, lisztet, kukoricát stb kaptak. Az laség-
auak&aok a Tisza aaabályez&a&hes vagy vaautéplteaház nuatare aentek. 

A közaég alnt erkölaal testüket gazdAlkedasá-
ba la taklatsUak bele, Igea érdekes adatokat találuak, aai f*eyt vet 
alődelak klfejeséal kéazaégoire, goadolkodáai aódjára és talán néal-
leg álétükre la. 

X 8 6 0 - I községi pecsét sálkor w«r előljareaág is veXt 
Magyarbaahegyaaea as alábbi alo? u és feXlratu körpecsét velti 

A község körpecsétje az l86e. évben, a telenüXéa évében. 
Betűk fehérek, a többi fekete. 



XerosgéXve a községi bevételek, kladasok között, Uyeneket taXáituakí 

A kozsog; részére benyújtott azaaist 

árjegyzék M. Báahegyes resz«re. 

MaXoahoa agy ki Xlacstartót csináltea -2o kp 
TacipXenhos agy pár hevedert -66 

Ab aagaa vasábul két gyertyatartót 1-
Tizenkét aseget -24 

suaaa 2 . le 
/ Teaploa aXatt iaahás értendő/ 

Kelt Maaheeyes 862 év 4 noveabar 
Varga András 

kovfccs 

Árjegyzék 

Magyar Itánhegyas KHzaég részére 1863 /Készlet . / 

1 aeszej pálinka eaendXeg*nynek -• 16 kr 

A község határát beesXŐ kovácsházi bíráknak 

le Itze bar, 2 itse ber a pénzügyőröknek 

stb stb. 1 . 2a 

Kiadási tetelek X86^-bea 

Január 13-án a biróaak aég 1861 évről évi fizetésébe* 

le forint 66 krajcár 

SirÓ és AnvUÓ Pal Budán 4 napi költség 38 forint $6 

Lovas hadnagy flzetéaébea 33 foriat stb.stb. 

Hapidij pl. bírónak 1 feriht , kisblr>nak 2o kr Battoayáa / Tudniillik 
ha Battonyára aentek hlvatales iigybea. / 

1 véka aász az oskolához 9o krajcár. 
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HyngtntTwnv 

2 Ft. 8 kr. savval két forint nyelcvan krajcárokról /ausztriai / « . « • 
©az trék estist / uslyeket alulírott H. Bánhegyea ktfa*éfct<H az lüb'é. 

sorozott újoncok elszállítására Battonya nezrtvíjrosa által 
kiszolg&ltátott el6fogatértt hegy folvettea létyos, ezennel 
BEGIÍ s a o r é a . 

Kait Bottonyén, 1862.-ik vél jun 18-án 

azas 2 Ft 8 kr. « . « . Olvashatatlan aliirás 

Mypfit.*^ yáaa 

Kétszáz forint vagyis 2ea Ft a . a . pénzekről, naivakat én aiulirett 
M. Bánnegyes kftzség pánztar4bíiX ac^ évi jeeyzöl és tanítói íiz«t«-
s«Bben« hogy folvettea légyen « azonnal Begftsaérea és bizonylton. 

Kait M. Baahagyis 862. szept • 29-én 

Lovrits 

1862. év julius 2a-X keltezéssel a kivetkőző iratra bukkantam 

Mutsi Mártontól vasárnapi aunkáért büntetés 2 forint. 

Varga Ferenc naleasnxda átadott 1862. év folyásán a Balosból 9s6 forint 
85 krajcárt. Stb.atb. 

ftsszea bevételek! forint 31 krajcár 

Kiadások te&zaek: 1?4? " ffi ta» 

Lehúzva »arad az 

1863 évre 225 forint el ós fél kr, 

Tal*ltaa olyan iratot is , noÍjon as alábbi olvashatót 

Kaeybánhegyes ~ akkori nevén Slak Báahegyes - tsr'Uetéaek regálé 
bérlője jön Ma^yar-B*nheg.,ősre italt árulni. 

X86e~ban oda utasítja a nagyságos osftsaárl és királyi kinss-
tár. 
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I8le évi 55735 süfem réaaí.jjyainisiiteri readelet értalBébea bélyeg-

neate. 

H j i l II t k » m t 

Mely arrói ss^l , bacy 6 vall . és kÖsektatáeUgyl niainster lííee feriatot, 

si»t segélyt enc«d<ii„íesett 8 ^ár éoltéa alatt álló iskola réaeére, aely 

#«5B«fiet Békéscsaba adóhivatalitól s ir fal la vettek. 

Ha esea éptíXet Báa célra hassaáltatalk - Ben lakaiéira -

vaey aetss íaaék Blat kSsségl iskola, akkor a késség * * l^ao ferlatot 

sllaasegélyt a kftsoktatáa-ígyl korBáayaak visssafisetai tarteslk. 

Keit X8?g. jus . 2e . 

Levrits í'Al PB* Bartha Jóssef 

^egysS biró 

Láttam 8jura Anrtrfta 

Kossuth Béla t . biró 

fóssolgabiró 

ltíle-bea saf* vaa arról, hegy Mesiikovácshásaról a péas'ígyört ssakaast áthassák 

Hátik egyesre. 

A feXterjósat*iből Megtudjuk a *t i s , hogy j*résl es^khelyaek la 

kSspeatibb fekvrfs'i báahegyes, s csupfta péashiés.HSB Bulik Báakegyes járási 

ssékhellyé való B;;ilv&»itáaa. 

A s^relaak k^s'íl la lassúak legal «bb egyet. 

l8?5-bos aegkötíftt ttrökaiiaaveteli ssersódés érteinkben a t e l j e s e k aaaa 

év aov*Bher l-t8l tartassak hásadó terheket viselni . 

A kincstár lágyon s » leikéss, smh tanitó-jegysét lakftara lagyea telket 

BOB adett. ÍJgynacsak aérelaeslk, hogy aég kSaséghasa építésére való tel-

ket SOB kaptak. SKeket a telkeket la aeg kellett f isetai . Jó volna aég ast 

ta tudal, hagy a posta alkar, aelylk évbea ayilt neg« Srról alacseaaak 

bistes adatala. As idősebb enberek esertat kb. a telepttléa haraadlk évé-

be* aar veit a ital fo^alnakaak aegfeleié rvastailgyatfkaég. Velóeslalí, hegy a 

rostál teendőket as akkori jegysó-taaitó látta el . 

Hivatalea leirat a hasseabérlet elisaeréaftrél. 

ítéletek Őfelsége a király nevében. 

Magas koraáay. 

A pétskat n. k lr . állani uraóaloaho* tartósó BesSbuahegyesi 

pusstaa letelepített Kagyarbáahegyea kftsség lakesal >óoe Sóidat haaseb-

bér»1sek holtíaakiat - l&oe Belével - 5 t*riat 8a krajcár évi baszosbérle-

tért. 

lft*3 év. 

Yissttartóaag. 
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18*h» - 196« 

A fala élete 

£ foudaüzaus a&rativányai Bár aoa találhatók neg* bár igaz, hef,y • 

kincstári birtokát a Pusztabánhogyost körnj/ékoző neaesl, aajorsáei földeken 

dolgozók, Bég bizonyos fokig ás időig toljesltenok föltfesuri az©Igéitatáso-

kat , da ez sár l86e utáa a »ultté lesz . Szak a terhek n&r a talaposokat egyál. 

talán non érintik. A MaXyk- Háló- Kuzsa- Antalffy birtokokat a telepesek aeg-

vessik, s igy a veit kincstári birtok, nely a falu alapját képezi, tobb 

alnt 5eos holdra eaell a falu határát. 

íolepes elődsinknek bizonyára jóeső érzés volt, hegy 

Korrai-Kagyiratos utftn saját ^aguk gazdái, s a jogtalan jobbágyokból, *s allét* 

rekből - ha kisnértékben is - de Önálló, ftggotlon erekekké váltak. 

Persze volt több osalád olyan i s , aoly a jobbaóduak földjét , alnt nincstelen 

na,ssáaossk, zsellérek aivélték. Jz a földB'tVtels-aepsZcBos rétog a gazdák 

földjét haraadéból, vagy negyedéből dolgozta. Sz a haraados vagy aefyedes 

aüvolés a ka ásókra vonatkozik. A kalász, sok a r a t ó t a&r »<ts egyeség szerint 

vállalták az Hgyaevesett részes arsták. A kalászosok nycatatasa l^val tör-

ténik. A gén ol való cséj lés csak s XXX század utolsó évtizedében kezd el-

terjedni. érdekes, hogy a cséplőgépek kazánjait szals^-val fűtötté*. Főleg 

aratáskor sok pálinkát fogyasstottak. Sfeyesok szorlat a noréz aratási vagy 

k ; ' t i ; »8t nu.'vka azt awgkiv-'ínta. - A kŐt;frés bizony nehéz aunka volt as ara-

tás aollett . Sokszor lattan alnt gysrek, hogy allyen erős fizikai auaka as 

utakon leraKett kő heaszuayell kalapácsokksl való szétzúzása. Sz n aunka la 

aegsz :nik, niutaa a aakadáa ut helyett a aég na is jókarban lívő kockakövei 

kirakott országút elkészül. 

A jobbágy, zsellér olnevezés Is elavult alut*n a 

telepesek new voltak najorsági- urasági - földek aegatfvolői a faudalizaua 

korábbi értelaóságéban. A paraszti nunkát végzők rátegesődése Így alakult 

nagygazda, kisgazda, fÖldHiivea-napazáao3. 

Iparosok, kereskedők , szelleai foglalkozásunk alntegy 5-6 s»á-

zalékát tették ki as összlakosságnak. 

Xtt asliten aeg, hogy a tolaptflés éveiben, de 

aég a XX. szazad elsó évtlsedében is volt ctganykovacs. A falu szélén lakett. 

Sokat kijártunk hozzá fúróért, szegért, na aeg a parázson stftött lankáért 

aait a clgánykov*os felesége készített* 

A község középső tor ..'letét, tehát aait 

s tolepesok Pusstabánhegyes sávon a kincstártól véreltek, aajd aegvattek 

nagybirtokok zárták köriili tfelbiss, Vértan, ?saesváry, Háry stb puszták. 

A fHldativdfc-napssáaesek a nagygasdák földjén klvUl szakon a birtokekea ke-

resték kenyereket alnt részesek, alnt segyedesek, végy egyes toraéayoknél 

hamadosok. A negyedes, vagy harandes átívelést ugy kell értesl, hegy a 

tulajdonos naga ssáatettn, vetette be földterületét kapán-



ftdv*ny«Kk«lc » a wegaUveXéis, kapalás stb «»r * »« gyodes terhe volt. 

A ter»és harsad vagy negyed résaét a tulajdonos volt kHteles a auakáaa-

aak höXBssnlUtáni, de e&aek fajdban sokan -gasdák kttstil- takaraányféle-

ségaiket la la kassáitatták. 

A gaadalko4> t a l p a s a k , da kosóbb utódaik kHstfl Is 

sokan a falutól távolabb léwS f8Xdjóikra kását, tan..át építtetek. Télaa 

és nyáron állandóan Itt laktak. Szak a t.-r$ák teljeson behálóztak a falu 

hatarát. A legelaÓ tanyai tskela Háry -féle pu&ctán volt, aajd as Milán 

építette a kor kóvetelí«iéK««iaak aegfelelóea Iskolát, ug/anesak a Máry 

féla pussta kasaiéban Madgyoaegyházát és Mag.báahogyest Ósssekotb fHidas-

at Mellett. 

A telepesek a Máry-féla puszta aegvétele után - kHzn/elven 

Háló határ- szélét is telepitettek nég a XX szazad alaó évtizedében is sok 

fínoa ca^sage szóló taraett itt . Ha arra nantttek sokszor augtjeaatett 

Kussnya a esóss, aki tftbbss r adott lo puskájából lövést, hogy elriassza 

asekat , akik érés idején ssorotték volna aegdéssnálnl a szélét. élénken 

ealá*ssea a nagyap n udvarára, ahol kádban préselték kl a szóló levét 

a ai Ittunk a flnoa ádos nuatet. 

A ftftsaki 

** A telepesek hasak vertfaluak, alacsony nestergereadaval. A aeeter-

gorenáa és a nenyeseti gerendák k«sé íiresen volt hagyva, akol is különféle 

ai res gekat tartottak. Meg án is van sok nestergerendés has, a non is 

olyan alacsony nint ahogy ast a nóta aondjs. » .ek a aestergoreadáa hasak 

a telep iléa eveiben *s utána ép iltok. Seani kó vagy tégla alap - funda-

nentua - aincs. Csodalatos, hogy es gla alJyea jó állapotban vannak esek 

a loo évas házak. / llyaa a ai caaládi hasunk i s . / A totósét aserkest 

teraésseteaea fa* a fedése pedig ssalaa, ssar, de fÓXeg cirokssár. Na-

gyon Ügyes n építették esőket a tetóket, ugy hegy assél a«a tudta aeg-

bontani. Még a XX. ásásod alsó évtizedében aagaa la láttaa esifcenk as 

elk*szit*b#t, bar nár ekkor kezdenek a cser4 tet>a hasakra áttérni. 

AS itoal szob*n *iskhlnkok l*tkntók,de *zek non kettesek. A as«b**baa 

egyaserlt bátorok* Karo^pad, kaaa; é- aublót, tallpános láda. AS a^yak 

aagasra vetve duszadó í»araakkal. Sattléa ^set4n as f%gónyBkkel 

olsrrva. A árokban búbos keaenoe, kuckóvak, - a gyerekek kedvanc téli 

helye - kér >U véve ..adkaval, anl vályogból készUlt. Ssen ttltUk kórUl a 

keaenoat, aely kellemes aeleget irasstott. K ítése a konyhából történt. 

As udvarról nyílik as ajtó a nyílt konyhába, ahol 

a*-£ szabad t isholyon f tíznek cserép fazekakból. A ©serépfasék a» sszukáa, 

as oldalát erős tussal, lango italt négpadlg oldalról. a kénen; szabad, da 

ilyen fnsos mellett nen is lesetett aás. A Kenyér és hua félék sütése a 

knaencobe történt. KUtóanyag ssalan, kukoricaszár, clrokssár. Tőzeget la 

k. szitettek trágyából, de ezt cs k nyáron a szabadbon használták. 



Volt aég agy í itőnnyag, Mii aég m is baszanlatea: s kóré, as kkp. 

s kukoricaszár gyökare, tuékéja, aait as eke öaskör kifordít a földből, 

aáol kukoricát taraolnek- s tavaaezal a korét k&vorik, mit, aztán ay*rcn 

gy«rs t isalőnek használnak, 

A botárban vadálXlat nagyobb sztnbas csak aosoi 

nyal tslálhstó, tűzők s vidék jellegzetes szarnyasa csnnatekhan é l . öyer-

aekkoroabm aég léttaa, do Bár kipusztult vagy aar ritkán X tható, A tu-

sok pulyka nagyságú nadér. 

vis< to*-öltSzkttd*8, 

Ma sxégyald bénkogyosi testvér, földin, do elődeink a telepesek ruhasata 

olyaa volt, alnt ast as alábbiakban lelrea, Sst aoaosak sallettna, hantja 

aég aagaa ís láttán, sőt viselten is ast a ruházatot, aait a férfiak aord-

tak. 

HŐ, rénaos gatya, - aait aa *sár csak szinhszakban latunk - sgy -agy népi 

táncbeautstő aikalanval, és bő ing, kiázott iagujjal vagy ha jobban érthető 

kézelővel. 

Az Ing és gatya anyaga házilag szőtt vászon, aait rokkán vaay ra^s fontak 

kenderből, da ozt Inasan ki-znrul ug} hogy pl , ha XX, szazad alsó évtlzadé-

bon kovés fölnőtt járt fcőgyatyában, da as nnynga a«r annak gyári ssöttes. 

Kötényt is hordtak, nal rendszerint kékszínű volt, ).Abuk«a szegényebbek 

bocskort, aodnsnhbak u .n . kordován eslzaát i s , da fak«zatosas áttérnak a 

asizaaviseletre, / kordován csizaa oldalt csates, / 

Vélos szűr, suba a fölső vlsalat, aívol nyáron inkább csak be-

taknrjék aagukat éjszakára,A suba által nosabbaa használt ruha«inrab alnt a 

szHr. Fej'lkön tálon s'íveg - sipkának novozték - oai bar&nybórből készült 

aint a suba, da nyáron saalaakalap a divat, n»«, aor a lo^ény uk -fokosanl 

jártak, aai catipan dlsstagyként szerepelt, 

KŐk 

A nők ruházata szinponpás, A házilag szőtt fehér alsóruhák aollott sok 

szlnos cifra szoknya, pruszlik, A szoknya hosssu, a blúz alsószola frakkos 

aoa kall gondolni a férfi frakkra- késolőjo c s i p á s , elől a nykatól derékig 

a'irü szines gombokkal dlsztlve, / aég jő édesanyasaak sok ruháját l a t n a a 

sublótbaa / bár akkor aur noa viselte esőket a ruhadarabokat, As asszosyek 

főkötöja igen színes. * lányok haja pátilkéval díszítve, db a be-as évek-

ben - I860 - aég pártát visslaek, 

A XXX, sznzad nyolcvanas éveiben a téli kődamt lassan 

felvaltja a na gykcndő, aai a fiataloknál sok ssin'i, idősebbeksél sötét-

szisü. Xtt Best nea a sol^on aagykaadŐre kell gondolni aait a vállukra 

terítve, a nyakukon aegkötva h-rdtak aint dlszkeadót, heaoa aait télen vngy 

hidegben hordtak, de hátul a derekukon nea kötöttok aeg. 



Xdóseí bek elbeszéiéae szorfcnt a xoiepHlón éveiianm 

a nók aég viseltek piros csiznát, uajd később áttérnek a cipőre, aaoly 

aég akkor nagasszaru. A sók ayároa színes, bársonyt, a férfiak bőrből 

készült papucsot vlselaek. rtivel elődeink főleg tiógrí.dből települtek 

Forr i- Nagyiratusra, aajd Hagyerb<*nh.gyesre, Így világos előtt iak, boy 

a visolot aindkét vidékről natassal volt ugy a aők, alat a fórfiak ru-

bask díís ira, A baraadik hatás partig a Banuegy«st kHr»j *kasŐ falvak ad-

tak. 

Volt olyaa időszak is- as l^oe-as óvokboa - sálkor a nők larakott 

szoknyát, sl « t , fehérbluzt ós aidert hordtak. 

Khből as időből valé a aldarről széló aötai 

Megárent a na gy a fán 

Férjhes aeat a X lány 

Megérett « cseresznye 

X Y olvotto. 

Moadtaa aéki aa vedd el 

Mert nan győsőd niderrel 

Ma SOB győspa nicierrol 

Majd aeggyőzőn kőtéllel 

Ha a kőtél elszakad 

A furkóabot aegaarad 

Terwég, foglalkozás 

Magyarbánhegyes kösség lakosságának főfoglalkozása a földaUvelés. 

A földje jó Biauséglí hiisRUszos t a l « j . Legfontosabb töménye n busa, 

kukorica, nrpa, elrok. Burgonyát keveset, de doháayt cukorrépát sokat 

teraelnek. A dobanyt és cukorrépát a fala Batár \baa eltor»il5 földbir-

tokok földjein aint résaebek és napssáaosok w a e l n e k . A cukorrépa nagy-

bani teraelése a vesutépités utas lend'üt f e l . Télen a dohányt csoRosóhasak-

ban siaitják , o s e n o z á k . 

Szarvasaarha tenyésztés nem olyan f e j l e t t , alat 

a lótenyésztés. Ssnak oka ns , hegy nincs eleagendő legelöterillot, nincs 

rét . A sertés tenyésztés azonban igen fe j lett . 

Kátrányára van a falvinak as 

a köril«- y i s , H>gy niass közelben nagyobb varos, ahol a teraényt jobban 

lehetne értékesíteni. 

Vallases. épet,, 

Tekintettel a vasriraa -ra, ; o r sambaton délben a nesel aunkát abbahagyták* 

Bind nki igyekezett hasa, hegy na Ünnepre előkészüljenek. Aa ünnepet sso-

r a k o z s s a l , pihenéssel töltötték el a tenpl.nban töltött időn kívül* As 

üaaepek agybea ruhabeautatók i s , 11. énkor asinpoai»ua igazan a nők ruházata* 

Kegy aeaaylra vallásos a nép bisonyitja , 
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«s i s , hegy nagybójtben p l . nég zsírral són főznek. Persze később as vál-

tozik. 9ay eladólány h«.í eshetett férjhas, ha nem j.»rt teapIonba. Ilyen 

nea is aXadt. A templom építés i s elődeink, a telő. osok vallásosságát vi-

sonyitja. p l . húsvétkor tizet n*m raktak a nagy Ünnepre való tekin-

tattal as étolak Bár szoabaton előre al voltak ké síi tv a. 

I3ttó-ben kait községi bevét alak kört láttuk, 

kogy Mutál Mártontól vasárnapi munkáért büntetésképpen 2 Varistet szed-

tek be. Ugyasos k aagyebb egyházi vagy * amset i Hsa épkor is / n « r c . 1 % / 

a piactárea , n községháza előtt , mozsárágyúkat szólaltattak meg. A nezsar-

ágyuk Keselését as éjjeliőrök végazteék. Uyer-kkoromban Boba aevtt éjjelt-

őr volt as ágyuk keselésével megbízva* aki est a tisztét s legsagyobb nyu-

gaIonnal vég*ste. Könnyít volt aski , hiszen zagyot hallott . 

Ssórakosás 

blzoayara érdekel beás inket as I s , hogy hogyas szórakoztak 

ebben az időben Ünnepnapokon as 188$-«s években, és elfibb i s , a férfiak 

kugliztnk, egyes házaknál fol j ik es a szérakozi-s. Hálunk is volt a bátyus-

nak. A ligetben p l . függő és h.assu - guritós - tekepálya áll a jírtékesek 

rendelkezi aére. tfgyanconk a ligetben van körhinta, hajóhiata, ani főleg 

a nagyláayek és gyerekek kedvenc szórakozása. Vannak akik pénzre játssakak. 

/ fej vagy Írás, a nép njelvén BÍRÓ vag kopf. az iskolás gyernekek között 

nagybnn folyik a gombaz&s és a nárványgelyóv* 1 való játék . / 

Az Erzsébet iskola elótt fából enelvény 

késs ílt a helybeli fúvós zenekar - rezesbanda - részáré, ahol is akinek 

ke.ive vaa táncoltat, a zenészek fizetése as , amit az egyik zenekari tag 

beszed, de csu pán a táncoló legény aktéi, avii igen csekély összeg, u le-

gények Ilyenkor larugt*.k a bőrpapucsukat és ugy járták az eg; etles asgyr-

tancet a csárdást. Ahol ha a sörk rt van ott volt a hajóhinta, körhinta. 

A liget kozapóa ,/edig Srza4bet királyné nellssobra. A Kossuth lekela előtti 

téres pedig Kossuth mellszobrát állították fa l * ?áv«rtée ne legyen esek 

a szórakozások a nyári hónapokban voltak. Azok akik szerettek p«r pohár 

bort vagy sört meginni ások a kocaaák udvarán lévő tekepályákat 1 uegatfták. 

As idDsnbb emberek as utcákon kártyáznak s közben ssiv-

ből kacagnak, ha valakit sikerül regs vegeltetni. ;"z a ssrkas még sast i s 

aegyan. 

A legények hébe-hóba nagyobb Ünnepek estéj ér - főleg télen - össze-

jöttek vaiaaelyik kecsaában, ahol bar mellett as esz alokat körUlilve 

dalolgattak, Ittak . Kedvenc találkozóhelyük volt az egyik kocsaa Bolynak 

tulajdoaoata egyszerűen Zsidó Sándornak vagy rövides kannalacaak nevezték. 

Ss a kocsaa a aai Kfkc.csi utca karasztazódésénéi é, fit. A Hékóesi utcát 

abban ns Idóban kutyaszorítónak is csúfoltak. Mint gyermeknek nagyon tat-

szett as ealitett Kocsmában «u.u to legányek viselkedése. Az asstalekat 

körülölve közösen énekeltek a sefcea akker nagy tereanek l tsz helységben. 
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k nítáaó legények ajkáról igy onendült a aóta* 

Sarkon von a . sarkon van a Zsidó Sándor kooaaája 

b*nhegyesi legényeknek van aa oua csinálva, 

ftsaak falói van aa ajtaja , hideg saél faj ha rajta 

B&nhegyasl legényeknek van aa oda csinálva 

Vópjsapkágpk, babonák, játákojk. 

Lakódalon 

L«kv.daloa előtti napokban a voifttőay é* nenyassaony v^fényoi 

2-2 saewéiy- a kijelölt hüsaos Botinak hívogatni. 

Meilukótt bakyéta h >ssau szalagai, keattkbor. fal*antll-

káaott fokos, vagy fcot. Kosvotlan as eakUvőt negelőnő na; estéjén n vdla-

gányea a»afcál aaeagí/a kacsákkal f a l * . 1 1 ikáaatt~ vagy aőldgallyakkal -

dissltatt lovakkal a Ayesaoiólányok es anaaenyek társasagában vőfélyek 

slvtonnek a nenyaesaonyágyárt. Sok aoka, trái.'a kvSaepetta aagalkudaak ns 

gyra és ugy vlsalk aótassoval, kurjwtga va a völegényes háahoa. 

Másnap aőtassifaí, aeaesaóval, p .rostra 1 indulnak 

aa esk'Jvőre. a aenet élén egy legény hala , kesében nenaetlssinU sasaiét 

tart. A aaaalót aag :san tartva t aoos ll/te-vkel haladva a wwaet élén. 

A «c*et a aenyasaaonyoa haahos ér, pár táac utáa a bucsuatató k^vetkeslk. 

•\kkor neanek s teapleaoa aa eskdvore. ütüdsbea a biaésskodoktól sok 

trófu* és elaéa aegjegysének nangaaaak el . 

m vőlegény iltőaete <tí»K«te, s *aaja.»j»aoayé hóferiéfr, hossau 

fátyollal, nirtusskossaruval. a vőfélyek borral telt üvegekkel, PS 
assaoayak aagykalaccsíl kiaálgat^ák a hivatlt»a klv.ncslskadokat. A 

t*a;.Xoai enk.'itétel után n nánssaép aég visszamegy a lányán háshes, de 

lassan eat elhagyjak és win-Ajart a völeg^injoa haahos irdol a nasaaép. 

Vacsora alatt a -rftfonyek ainutsa egytt étel tálalasakor kfísaőatö veraekat 

asndsaak. Aa étel rrinnsaerlat tyokhualavss risaasel, káposzta, park >lt 

és sliteaeny. fijfél után a aenyassaonyi taac, sojd a konytyolás követka-

alk. A nena.ya383eayi táncot aegel<MŐl&g eogérkesik a Xáayes háztól s 

kálátó - hérfcsa - vagyis a aenyetsiiBonyes hás vendégel. 

henf*yel<is blatt felhangzik na 

Asszoay, assaony as ak*rtv* lnnnl, 

Kík&a abból nea parancsol sonkás 

S m fti áa, sea anyáa, 

Ahhoa aegyek kit saeretek Igaaáa / éal / vagy 

Ksasokéra nenyecsRe leca ebb-íl a lányból s t b . . . 

Kontywlás ulA* as ajdaas'Jlt aenyeeska kaláccsal, sUteaénnyel 

a vőlegény as újdonsült férj ,>edig egy-e^y pohárka pálinkával kinal-

gatja a vendégeket. 
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Karácsony 

Karácsony estijén n gyerbkek h&sról-házra jftrank. Aa ablakon 

basaólnnkt 

Meghall^atják-e na angyali igazságot? 

Igán. -falalatra egyházi énekeket énekelnek. /Monyból as stb . / 

ás énekesek kalácsnt- feri»ntW vagy frentó- najd klsóbb diót, pénzt 

kaptak. Kohol negtr f lj.vk ókat. 

Kónyán vagytok? 

liáruan, 

>IÓ akkor háromfelé szaladjatok! 

Vagy az is előfordul, hogy dióhéjat öntenek a kalapjukba, persze a 

irífa ut*a Kagka* jók a «jzck sos ajándékot. 

ftdosapáotól én is tanultam sok olyan karácsonyi saeket, árit 

<3 is gyerekkoriban hallott pl. 

Karácsonyfa, knráosonfn 

Jővol, jövel jól Megrakva, 

Angyal nosta sokfelével 

Karácsonyfa jóval, jóval 

Szokás volt a betbelehe««sé8 is , én is részt vetten Kint le áves gyerek 

a betlehemes jAt*kbns, a iikor házról-házra jártunk. 

JAasiors?' .'bPR sist katona lí»lV Karácsonyon ugyanezt a betleasaest játé-

ket tavitottan b* t anlt ott tnbb nint loaa enbor a*zett végig* Az olass 

öiviisKBe; nagyon tetszett, A n luk if.fjeretXen karfccsosyfa és a betleheaes 

játéke Hl e^ker 1917-ben pihenőn voltosak bsania t»«vü hol* bágfcun, skolis 

«Ci! hí,a uovaraa a szaftodban adtuk eX<í a régen kanhegjusen szakámban volt 

játékot. 

osokasban volt kunhegyesen as Ja, hogy az éjféli isisére vere-

beket vittek ás a te^pIonban szabadén aresztatték, t t z»nt«ltví.startoba 

peilg nftkostésztit tettek, 

farsang 

a legéayek az utcákat baj.irják én óva I-k' 11 ö a f é 1 e 

IjisatŐÖXtÖfötben a a lányos hasakhoz ellátogatunk, ahol szalonnát, 

kalbásst kcpeak. fisokét eladják - rends^e i t a kecsnóreansk - és este 

as árán cnl'itaafc. 

'.ügyét. 

A*Ősan tartják az öntözési ssnh/soknt.i1 aagylAnyekat 

a kntakhes viszik s ott vederbíl Öntik aeg. eUssap a etán r. férfiak el-

kerülik az utcai járkálhat, n«rt a Inayok, asszonyok VÍAZOI telt eciéay-

nyel "árjíüi., a feIHukkang férfit a bizony K»»v«a»a ússzak aeg szárason 

fóleg a legéayek, na sikerül körülfogni. A XÍX. szd vágéa » >r a szagos 

vízzel való lecsó lkodon kezdi Kiszoritani a kn tv! szel való öatözködént. 

AZ eddi ti kines tojást Is felvAltja az gyszertl iros, zöld stb siinUf-

hiavétker sonka, kocsonya, a főtt tojás szinte 

elHaraúhatatlan, anlt n te*iplt>nban előzőleg negszeatalnek. rgeket az 

u .n . angykal^ocsa? ették és ettük meg nl la . ttondelea, hogy ez na is 

lj*y van, az éto ek aegszentolésán klvill. 
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í i í f íí lL 

*a egy labdajáték, t a labda re agyból, te. *nsa*>rbbl késailt. 
Később tö^őr guat, A játékosok két csoportot slkstssk. As egyik csoport 

aeghetrrorett vcaaloa bel l s assal *ti a labdát léccel, A Réta SOR a ás 

Mist egy kijelölt boly, saedolg ssssk kell klssoladala, aki s labdát 

ütötte* H* s -sík csapot a kitUtttt labdát elkapta röptében < j <tea«sek 

hel>>t oaerélaek. Se raa több aaabAlys Is a játéksak, as ytőaek s adtál* 

kell ssaleíola vtscas* lia s kiatl5vők labdával futása körben eltalál-

j á k ugyas«sai: bolyét aserél a két csapat. 

kapek 

séta 

Ige a kedvelt j<,t«* »slt aa kíílöaösen a tarsssi iu u e a , saller benépe-

sedett AS utca, sbol a >JiiMÍ»l*» f e l / t , At tdösehbok éa ndk kivétel v«l 

wívíftüfci j,;t»3M»tt?-. * U r y * k a r. játékot kedveltek, X télagralás, varba-

labd«a s stb, 

A A«iiX~%y»k és legor.y*k - a a ktaeeHbstt is -aiker nár pirkac 

fujtok a b.ljtl sarlók, pároséval oor; a U l v a -"tílfca-lda *>áre» jutákat 

kedvelté*. 

pá*ok 

ÍOfÓ 

52Ö1 volt l<»;íny- a aacska - alat feg6«*s eláresaaladt partéi Igyeke-

zett egyet aegfetal a kor a éraelhUl o-vadt U l t be seiyéka ingónak, 

erese .ja k aakor , ha eltudta fogai aa eléresselek köaWX aa egyiket, 

vat.fls a nagylányt, 

-Cl^a-eoca aelyik aaeaed fajt?- k jdeat*k a aacnkátolf 

- Hinl a ketté sgyfora&a, 

*sntáa szaladt a natsó vér- legftn és láay -éles alktltá t««fl*al as clka 

ld«* roa- kiált ...ssíil, Heldv&lftgaa eatéfcea s e k H g nanges volt aa atea 

a vidéa jatÁkosoktol. 

Saftltikökékbol késxtUlt a t*ke« a fagelyd, így 

kis gSáírba tereltek a ját^kaeek botokkal a tokét, há^yegei as egyik 

• a * ; at . ,.jtja a tekét s lyukba, a nkslk c*« at aa ellesfél igyekszik 

g tllal . Mfcs íera^bes le Játcaették, 
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'~*A is betudták. Kb üe « « kasass 5 - É «ély és >-4 OK sséles kis 

lyukat ásttak s földben. a lywkra FéheiyataSflt ksresatben a fólét 

M i n«s aást dint kb Ütt e* hasasa beteoaKs, nalysek két vége vefcoty , adaepa 

c* ve&tag. A lyukr« fcernaatehaa raiíeX*esaHk s dóiét , kb A 2a na h*asau 

tattal k i l ö k i k s kísbettal U X ö h j d k s M t i k b ó l . A a ellenfél- aegfelelá 

tavelságbő* a kilökött dóiét felkapja As s Íjakra faktetfctt batet igyekezik 

s dóiéval eltalálni és skker váXtsa vsa. A váltás a «>yc»»rs e*ker is m » * » I , 
s dóiét laki r#pt*b«s elkapja. áfc r..tka eset, sert « lóié wslyt a k>sre és 

i v y nea ssgyas Igyekeznek, begy röptében elkapjak * j.»t*nes»K. 

A bannnás htedeXer eresen tartja Mi. *it« Különösen e rontások 

»alóságként éln*fc elődeink körében, a*ei»kAnyswgnak tulajdonítanak 

niadea elytm .'oleftftéf et, tettet , aait hsr t írtnak oseda *élküi ang kaa* *ag» 

*Bg,yAr*Baí. ftjuiéi • kérdésnél nagy szerepet játsasttak a »e»ék wilfcgá-

bAl ionért saodaa elenek. 

Akt elttt nin<;s akadály, felHogy a padlásra, behatol 

a snrt ajtóké*. a lÁspAsMS ertbsr »er. vt n rln* Méérofény, aait w* *ár senki 

som W í babonának, waá^aágwik* • / Jtonrérffán/ 

flece 

aenék hlreaaXaafta i s bevetőitek SÍ tfl*lníu Magyaa sak a nap 

és kodves aeaét hallottunk téli estéke* a knekóhas, de esek hőnyit no* veit 

k&nondett bAaAegesi kösössá^X alkotsz- haasr - Xefoxább is es *n * a {figyelé-

se* szerint, haaaa Hd$ráriból, Hasén Farrat-Paff/iratosból népi »esAit toraénel. 

keverve n kökben n e z ^ t a t * vagy válás tatatt s«Wagr*ssakk«l» Jíy#n p l , 

XlrálykisKiklóaka, aneXyften aa HalKe altatója *gf bandáik, aait * * í» 

épdnsspáatdl aslXottam 

(íaXAlj el , tihjJÁíJ eX X l r k i a n & f c M a k a atfe, 

fagy avi&ker a t á r t j á n k ;rdea iakldik Xir.ilykiaiml^l: aka éiaaanyja t*\úl a 

k&d«&s»dX* 

:<a a.\kt ka^s<trkák aen Xátt tok-e KlralyAisai^léskn nnyjatt 

^esdelaa, a#gy es a tie.se m iu ;.á*ert salvt^ea hallgatlak asa csak s 

gyer«e.tekt h^sea a f e l a d t o k i s , tolat haliettok téli a a v k e a tökaag t^-raa 

köa»«a a Recieaoe asllett* 

1 évekből lejegy«tstea pép aátat , a^it gye aekker «a~ 

ban aallettaw alyoasktdl alat p l . íWa &aa látván- akik a település svaiban 

legéaysaáaaa aeatek. 

VAJ Xa^assN de Mégya«e»« 

fcktgy na wagvert eacea. 

A k->juai»'.»l verve bajtAtt 

Hág Ű'.TÓ<M Í J J ó l RAAGÓTE^T. 
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eaiftó osoagó rajta 

Vajoa lova i*k rajtad 

Kovácsainak udvarába 

A/utak van ag* >!4n lAaya 

Ustpan uasik a raaa a vita* 
Ssopon iogol a ayf.ian a r*t»m 
ósépaa s&ol a caangó a svakéba 

1 &t aag^laá én attva* R M sokara. 
/i/agjt tlaá ittasak babén nanboknra./ 

Váltósatat 

Ssópon visslx, sampon uasik a btt£yboré& a v*j».sn 
ssobbao, da ««g wxtbboa s*ól a rigó a r«%en. 

Da s&abbes, da aég aaabboa asól a aajrinrc Inba Ion 

Asst«*<> óra vtsgj kottára Mxtatott a galambon. 

Árokparton kílt « ruca, 
JÓ fbldboa tarbn jó busa 
ast a rtfldat r a »o» 
Akol a asnp klsltay taroa. 

bttod-a aaudü aat a aaúras ayáríaSV 
fttkor as kisbldtll a-vKor hosa^d. 
Istansn, is*** cm kisMdiílt » nyárfán. 
Mágia is óo rónaija B*K jött «1 énkossám. 

Ha vogd r.fcg a pirosa Inat nagrohad 
ka ascnorltsd a sslvonet a«»baiad. 

l v ; 5s» úgyis ok koll annak a i ujunk 
Miért vaiaastott n'*s Xarányt nn^aank. 

*>lkos alns os-irgös dió 

Jflaos ki«l«ny k«dv«sra val$ 

Aki vaa la agy vary kattő 

as oa igasí aSorotJ. 
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A katonának bsaor->sott r«gr»ták pniÍ£ Így éaokcltok* 

Bánkogyeson én vo;, yok ogy daaartór 

:-»„•» ugat aladon kfctya asasslrál. 

Vagy* 

Ránkagyoson vagyok o;.y doaotcr 

i>gaa karos a várnagya niadaahol 

Ha aagtalál tudón nS loas, hadcrn ni losa «ar.ak a *é{£« 

Rbvid kötél nagas fa totojéba. 

frozaztör francia uzó katonaszökevényt jelent . 

XljaaVjM* utc r M , utcára kísérts a regrut&kat a rose»bahda. A ragruták 

kalapja mállott nenzati szin>i Szalag lobogott. 

A wfeisik közkedvelt nóta volt: 

Besorozott a nór,et katonáinak 

Lovat o<*.ott, hogy én gyalog ne járjak. 

Lovot adett kas-ly lábu paripét, peripát, da partpét 

A;w» jtrok k! oa agya Ion te^ozzáo. 

".'ájaaól fcok: 

Csupán pftr szót, kifejezést sorolok fal , da ez l« elég ízelítőnek. 

Oosdolo* nari keragenll; neg «*.y bnakegyesi fHldlw ka. zst ncndoa, Hogy 

n-sg ta okosan hassaalj^kn apja tájosaftnkat, onlket édesanyjuktól vagy 

alt? któl hallottak* tnnoltak. 

llyanaki setét, ké, kinyér, nyonm, legeié, 

hotranonkndik. / ze*<nr, lábatlankodik/ 

Kras&yog. / pl . papucsban húsza a Ifibát./ 

kriaaya. / pl . piszkoló "illat/ 

Üoatra./ helytelen, rendetlen/ 

Plattyog. / rendszerint a^zltlüb, r« ussban/ 

Sifony, ita«&li - czilld la - / szekrény 

Már'z^ölödik » a ruha pisakos less , va»y valahová. 

XUtytíl, ttiknál, a< játa , féfbl. 
Uikdösi, pl az ajtót , tergye- kalácsa. 

Arra nasy negyeit, - *ra no«,y. 

YÓ.len oelyett- tUlan / megijed t'ilon / 

Aka; »egy- akar non / OKÁT nagy , aK<r ser. helyett / 

h»l valtá? aelyetf- hun voltai . 

(5 helyett W, / k»ít biir s tb . / 

^aXu, kabát, b«Hó tarisanya. 

A bakot us ib<.ol»ba hordtuk si i s , és 6 bakóban voltak a kknyvok stb. 

A tarisznya, bakó vászonból késs'Ilt. Iléka oszol volt a no del - hadd a 

diákok között konfliktus esetéz. 
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A fala 1914-1945 köabtt. 

1914 jusiuaábaa Saarajovoboa alddrd^lt agy daaab rovolvoro. t ddr-

raaés volt a ^iavotlaa oka aa alsó világháborúnak, aaörayU pusstitAsának. 

Aa alddrd^lt ravolvor Magdito a aonorchia trr>n>>rok?lsét, aa afckorl király 

1 . Ksraae «f>>B3af hatat laaat SsorbiAaak a troa'lr'dkös halála után agy 

nőnapra. 

Vanarnap volt taapXowból jHtt ki a nép, aaikor a kiabirS 

űobja pargatt ás tad óra adta a a*™®* a király hadparancsát a katonai 

ssolgalatra valft bevonulásra. Waagesoa vonulnak aa álloaánra abonlvottak 

akik siras-riVHs kUaopatta bucsuasak aa ádssoa .áktól, tfolaaégaktéi, tost-

víróktól, gysrs&sfctlfc. 

FUtcRfeon csángót t sokáig ás talán nng aa is osoag 

a sok potta suos sir-is, a jaavasaékelas, a sok ** vlgyaaa nagadrs" d« ugyaa-

ugy aan&aott a fórt ok njkftr 1 a Matatás - itthon loan&nk n*nsokárn. 

h«P Kon esaV.il visaik a vonatok a bevonulók*t. aa állon.-.aa*! 

újra os újra a&ivtttnp^ j'Xeretek játsaódank le . Kehfa *lvál*i a csf«lád.-

t .1, h aenyesesonytől, a ket-ves csacsogó gyerekektől, barátoktól. 

Akkor »ág n*a is nsrtan srra gondolni, hogy ás Is 

igS vonulok aajd bo vilagk*borus katonai saolgilatra. 

A hnd>ixe*et wlao ropjaibar éjaroka is ttJbhasdr par-

gatt a xxsojr . dobja éa Hirdette, hogy efchea *s ebbe* as ávbea ssiletett 

katonai nvils&latot a4r teljesített tonik asonnnl kdteleeoV C*m >at-

testtfkMa bevonulni. Olyas volt a falunk báahegyes snpofcoa korosat dl , aint 

agy nagboiyg tott a*hkaa. .'ieaki saa találta bolyét, padig itt volt a leg-

B'*íiobb ayóri aunkn arat-is, eséplés, 

Ránaagys lakesaégánnk aaéaa *V«b ?» as 

é#bea» 19l*-b«n 3 5jo lé lak. Síiből as l^X^-l^lH- as háború ban, aoly négy és 

fél é»it tartott, aa í3salrtK'/fc.aág 3o V a Tett résst. KSnsysa Ki simítható , 

Aogy louo / oaor/ í*rfl volt távol a faluból, akíknoa auakája hiányaott 

s oaaak kd*etk»atébea a ííld tervi és e aagyntrt ékben rzstfakeat, aai aol. csa-

lada.il ao noa la » o«nrt, do nélkTPtaest vont aaga után. 

daA hallgatható ol aa noa, hogy /olyik a feketésen 

ic . V&^vAk ugyanis szerencsések, , felkente,tok, akik kihnranálva a a oboa 

holyaotoa, ewbertarsaik rovására gaadoifodtak. 

A nonotsa tt̂ .adoa agyra * annak. A ranasalaU 

tábori laposat fölváltják a gyásaos lovalok, aa elesettekről, a sebesültekről 

elt'iatenről. Kézségünkből az elsft világháborúban sa^saerist 139- aa haljak 

tssg. «.aok eal^k^re a toaplonsban állítattak emléktáblát. A aérváayból késaiilt 

aárványtáhlán as a'ebbi nevek olvashatók, akik ktíaUl van tőbfc gysrr.okkori 

pajtáson, IsawooHa, rok<;noia, toatvérok, akik ott porladnak »1 01aas>r-

s» >gban aa Isoaaó, a Plávé íolyok éallott,?íobordó San (labrial / Saont Gá-

bor / snikl»ia vagy fisliola haXsals, Volfelnia aocsaralbaa. 
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Katona Lajos 

daca amiras 

h asa S<*ador /Kassa Jiélatelep/ 

íikrds József/ LalBágyceucs/ 

Horváth Mihály /Slposproba/ 

lare astv** 

Rlek János 
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ÚKTOB AN .raa 

Matti* hajós / k dár/ 

MakKal öxrtrgy 

PAIfi Béla 

a novok után felt Intetett helvsAgek a halálor-Aa helyét jeléltk . 

A 'íaaácak&stársasag idézés aa oraaág több helységében volr 

öntevékeny fólcosatKs, da liankfegi«S'?n erre n«i korUlt sor, a ig> bosszúról 

aea beszeltek. 

l9?o-ban »*pewí«láiá» folyik, aelyben éa rcagaa is alat saáa-

lal'iblatoa vette* r**at* A lakosság szása ebben aa évben 3682 ftf* 

A Xr.kot.GAg SRBporodáBAvnl egyideUleg hashelyek* 

r<ú Is kellett goadoskcdui. Ki is o,ata ak lS21-ben 285 háskelyet, Aa uj 

te op'i'.íés / o ' t ftsaítll ha a* vei K'«rfJl a k studatba, 

Hea aa* hAahelya*k valAt, de fdtdet is osatenak, főleg 

aa elsú H U ^ M Í N N veteránjainak, a Gaalaat&srok saáa.áaak arányában. 

A kloatto t - reforafdld - Hoo BegyeadgSlea nagyságnál kezdódik. 

£rdoáos, aogy baruilyat kicsiny i& volt a kiosztott földterUl«t birtoknak 

nevezték. A kiesetett fbld zbae Háry-féla nag. /birtokból lett kiszakítva* 

A fáid jóninflaé'H, ae nosree volt a íalutdl, s ft-naek következtében sok Íd6t 

elrabolt, a a uj tulajdonosoktál a távoláégra való jtives-aenéi,. A kiásatott 

f81<?ek aegv Itasi t.ron kerültek aa uj birtokosok keaXoe. 

*ár noat arra a kérdésre, sojy a £ttldosat*s jelentett** 

v la^it gnadaságilai a falu elet** >ea, aat kell felelnUnk, >ogy a legsae-

g^ayebb réteg aeg*lhetí>h*gét kisebb s*rtékben elősegítette. 

>oit baa>.eg saen Hi»sisadvstk«s«t, a&ely aág jávai 

aa tlsd vll tghaborn elítt alakult. Ss a aativetkeaat adott ktfXvr.Hat* asoknak 

a kiseabar ksek, nk.tk i*.t igóa> *lték. idea . ' t la il:?on kdlosanel tette 

ssy'ibt es'-laoi hazunkat. Kagyon sok k?. *«nbe. kason iák épp aa cselekedett* 

h asdvetkeaet kdayveldje Aosf.au idóa körös t il leo Pál aevü taaitó volt 

aki aagyoa saivan viselte a kisemberek érdeaeSt, 

A k"íaeághá«a - tanucsbaaa - utuai részén volt a ízdvetkeset, iroda-

belyaege a pl*b*aal epülettei saeabea, 

A lakosságot hozsaiksegeieti cikkel a iíajya ás trfbto agAaJalet 

lÁtta el* a Heagya egyik helységben Olvasdkiír is v<>lt ahol n ndkedvelói 

eléu^ftbok, tbccok zajlottak le .A aUkedvel 1 eléadAaok eldaéleg a® iskola 

helységében - rssébat iskola - voltak, rendezve. 

ygyanooak az Olvasókör helységobaa láttukos as ela í nónnffclJaaa aozit , 

an&nez a saikségos fént , é n n o t , cs4plégép segítségével fejlesztett ék aa 

udv»ron. 



Az '3X"88ökKr folytatása képp*a volt Hág egy hslyaég a kaszieó, relyet 

állítólag "'elhisz Ottnár földbirtokos - régeb ea bankár volt - kezdené-

nyozás^re boátok létre. Tagjai abban az időben caafr diplnaáa* vagy érett-

ségizettek lakottak. 

A f a ' u tárandó \eua»k r*'.to, eaööása - ellentét* - aég 

élesebben rajzolódik k i , nint az alsó világháború alőtt* A gazdagabb vagy 

46 £azáa f11«i, nunkr.aröt látott fa au&kásokbaa i-edig eaber társat* Sajnos 

ás zt t&pa^stúlt&n, oogy a nők kőzött neg oiosebb volt a t ^ s a d a l n l élla~-

tát. nint a férfiak között. áüuak okí»t abb«a Ahttaa., kogy a férfiak z«gŐr-

től b ok voltak agynás ir;<at* 

A falu e-uiras r»tejeinek viszonya, főleg a hásai*-

ságok k'ívsitkaztftbea atköztak ki élesen* Öazdag • nódos Xegénynek nég 

gaedogaib, nídoncbb Xőiyt igyek'Stok a szolok 8*or*«ní, Kogy r veg^oa, a hol-

dak szána a hozonáazyal szaporodjon. Persze kivátol ÍB volt. S ftfcél 

aellett »>í»uit'OB vatták figye3t«»b«, hogy a fiatalok s*eretik-e agynást vagy 

natí. 

ajc r-t.ji.-frasl vslé rrXrtí'or.tR rár neghlitebb volt* f'a f l * « nufcát 

ació parasztgazda fiatalabb volt nint a r*sfcs Mitkása, vagy a gazdasági 

M a i 444 • » akkor a gaada Mgésta a nufuu-st, a AUSKÁS ; «d ig taposta a gasdat* 

totb Istvúa akit nemcsak a diákok, hnasti a Munkások i s szerettbk JŐ 

hUEkir;ltsrt é& a diákokkal seowben taoksit&tt jf'sngafcrt* Ma Is előtte* van 

az olsaradixatö'.laa hosszúszárú pi <j val* 

^rdík-& a t'ístv'rek kWstfttl tagsRólítás * s . A fiata-

labb testvér az idbsebbet aénénaek, b ít;yáanak Aevazte ás nagdsta. A sszdlők 

ás gyorsvke.'í k' s^-.t s«k a?ak alt ki o t e g ^ á s l vi»to y ás ea hal, as is volt* 

A földesura*; ás a falu ttfbhi r á t ö r i között 

t .rsucíalai '<rlat kenés hal/ott óriási 'ír keletkeze;t* aiatÁn a földesuraknak 

aegvolt a földbirtokos va*,j városi t a'aasi^i köre. így IrthvtŐ, ho^y 

a földesúr, - ha egy'b ízt jóindulatú it *olt - b » tudta , a m * látta 

a falu szosi-ilis, kulturális , lazáasagi Aérdéaainek fontosságát, aminek 

v ' . ' z • ,M:v; is kozz- j. rulba-ott "elna* 

uraé»lr.i oselódség élte a twga egyhangú, 

robotos 41«t*t . Kai sitik gaaiosá^i leg n»j« változott?** á fö'ldrefora következ-

tében. lsgszoaorubb talin az volt es«k alatébon, hogy UJV*kor aariadultak a 

nagyos is hiányos butoroAkal a kocsik ás aráílito*t?k a os ládokot, bárasokat 

oiyik asjorból e z alkba. fii g^ar okok s i ldig sajnáltuk, olszonorodva tár-

gyaltuk - kíllííniísttn sg5-agj iskolatárswikKak k^lt(ískŐdáK*t - , hogy anoknak a 

nincs otthon;tk , nia^s ss^át hízlkájuk, rtkol téli időbon nyugodtan lakhat-

n a k , pedig nitt éreztük én nen árt rtt 1. teljesen ebnek w s b e r t é g é i t * 

álzeKbŐl kor il* ki a legtöbb analfabéta* Is érthető* Ugyanis r falutól az 

urad3l<aak - puszták - jó o*r kilónóteras %úvolsA»,ra voltak, ahove a cselédek 

gyernels^i, k t»a sos a Kicsinyen bejzrása « faluban iovd iskolába nagyon 

kőrUlnéhves volt* Bur volt rend-.-let , de nea i r t o t t á k ke.- tJgyanas a helyzet 

a szétszórtan települt tnnyar*nd«z«rr Xakóiuak lakalnkHteles gysraekalnél i s 

Sasok aacéri az els< vi í .gháború előtti loősben is igoa esőkéig volt as 

Írástudatlanok zzána, s áa volt Ss ezek inkább cuak as idősebbek, közli kor>11-

tak k i . ^egt^bbea szik tehették ».» el»ai Iskola hat osztályát véy».\ték el* 
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Jó bisoa^itvány as aaacoak s t»a irta aaáarjra - akik aiadaa áldosatot »ag-

boataka fcégy gyarflOKelk ao aaradjaaak Írástudatlanok*, haaea s tanítókra is* 

akik szívvel , lélekkel, dolgustak éa íaradoatak u*y aa iskolai., aiat a 

is olAnkivüll RunkáHaa*K"kedval il el adásokat rendeztek, énekkart tanítottak* 

danepe lyexet rendeztek. Aa 4a olaótuaitwiestsraa Vágó Pál , , aki bevezetett 

a bet 'k b irodaiadba. * t*bbl 08?,tál okba tanítottak - k*sdbb e*u,o» is -

XálnoJty Doa>kos, K*Xnoky Donokoorté sz . .íajdu ^aria, Sba/loín Antal* Coak 

azer »t ott fel tq4ok r*luk segeaXékeani. gnnooloa, fcogy aftsok is* akllset ta-

nítottak Így enXékeznek rdjnk* 

a /aluV>% alig p^ran jsrtok talsóbb lakolAha. Jl .an 

szegázy rarasiitgyerekek alat da - abban aa id^bea - tudoe^soa aa*rint nsn 

Is Ji rt stcy non* AKik jártok vagy ti zt»l &el£k, vagy kereskedik, esetleg 

jóhsaoda paraaatgnsda gyaraekei w itak* Krdekea, a ^adag p Üyá* 

rajtaa klv íl dinbe yasoa senki sea Vilasat 'tta a parasztgyorekok kiíail. 

A tdbbiek dg/védl, jegyaói dlplon ,*zar 3teX, do »olt olyan is aki |-api 

nályára IA att. Kéedbb »*r tdbb ^ .gyereke igyekezett elvégezni aagán 

ut m is a >ol*ári iokola aé^y osatél-j út* Ssaak birtu<ia*s kuidabdaó irodásk-

banvagy Másból tol/sakedtek al. Igj f>l* bantun f a t v n a jelenlegi taaáca-

titkaa ls aki narnaati anannja weiXett v*geat« al » vug ri iskola a«gy 

oastátyát ép a kdatgaagat st pályára léyett* 

da aaoaban a XX. aaaaad a .randik, negyedik 

óvtJaodait aénadk, ankor sir aa el-'zd ávtiaede*ktíl dssaekasonlltva jóval 

tdbben tanainak felsJlb iskolákéin, f.'iag a jv*odu garasa g/er kok, do 

szegényebbek ls - pond^lok itt *oa*r»« Jóasef orvosra, aai faXt lnd, aogy 

nők la t.^baa továbbtanulnak. 3b ben aa idftbaa a^r a j >aódu iharosok ls 

igyekeznek továbbtaalttatal gr.eriskalkat. 

Xbavatlea a Második világháború 

oldtt ós id' jén a nyolc osat ilyos népiskola elvégzés* volt XRtftlesÖ. 

A rt„olo o^avaly bevezetése, ia esti tanfolyamok, ^WX8nbo3<í e i ad« aok 

atb feoazájárultak a falu rs veitségéntk eaeleésé.iea. 2íe» caatad *sssetévesa-

taai a a njjolc cast^lyos al^ai iskolát, a wai á itauaos Iskola nyolc caa-

tdlyAval. ^tt Hall garlltaas*, nogy A s<.ai Pi^tiholylsÁg aéft as ols<5 világ-

b'tboru alött r,Ult n-<ral. 

A XX sajgód a'ísodik évtiaadéaak végé a *s a aaraadik évtlaaA 

elején koaoly férfikar - da'iHrda - alakult és ül'kó'dütt Kaacndy János 

nkkorl k-ritortanit-, karnaay vakatécnval, aki nagy boR?.;.értás8ol látta al 

a karna-yi t andMt* A xarfikórus t«bb k«dv«s a soros astat rondaaett, log-> 

ttfbbsaür a »ápbí*abaa. akagy a faáugéaat néy iosan hívtak. .;ttaoalétoa 

alkalsAval aagat< is aktívan vat ae r»aat a k^ras resdasvíínyoln, do agyéb 

atkadvolti olfíad» aokot i s . 
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A paraaatsAg teraaiéül viszonyai eoben as időben, ha csekély a»rtékbva Is 

de változnak. Kiitarnáa*, továbbra is a bura. kikoríaa.A dohányt nar non 

tu-14lik ol^as aortákban niat a XIX . ss . végén és a ss . elején. 

Helyette a ukorrépn, cirok ter**lé«ít bei-*zlk előtérbe. as igények 

oselkedfeét bizonyltja . 

Az aratási én cséplési aunk*:iatok annyiban foltoznak 

hogy «ár íratógá?et ia létünk és n lóval vzl^ cséplés, a njoatatág helyébs 

a eaéplófé, ek bugása hallatszik e határban. 

as 133o~as évekbaa Ifiag^arorssagoa gas-

dasfttfi *»Xsftt' vas. Hogyan Miben zutotkozott ueg llaabegyeson is « gazdasági 

VAÁB+tgV Srre agy *egk*rde*ett para&z eab*r adta aeg a Aegjobo válasstt, ani 

jellanző a válságra * l á s s é n p e d t j a k . A aásik igy folytattat keaazért 

Bintka kevesebbet ti0IgoVt-mk' volna, u o ^ földjeink aea taraattak volna unayit, 

aint o? olésö években, hano*, ho»y le«nnt laindea toraéay ra . 

á*íl#nöses sújtotta a válság 

a szegényebb parasztr'< »eg azokat akik elósóleg bankokban oénst vsttek 

fal kölcsönre. A kereseti lehetőség ainin.i lisru csökkent, da a kaaat aaa 

tornázott lefelé , Htáozták a ftolettsrendazert. A bolotta olasz azé értékje-

gyet jelent . Aki pl. ga*?on«t ado -t ol , az néterMássáakéat 3 pengőiről kavasabb 

pénzt kopott és -i } pengő értéké bolettá««l adóz fi se thetett. A földbirtozos-

aak, a para5a tgazdnkaak .;azdas<>gábaa csak 4 evés tíufuaalxelon volt. 1^-yekes-

tek keveset és főleg olcsón dol^oatatni. A gazdasági váltság * ífalu aiadea 

ráta ét ériatette, k« non ia egyforaán. 

Ko--'*n y »ltozf.t
T> n p i l j ^ • ste? 

• Vn 11 ^ so s s á g, h i tv11 (tg 

a va U.iaoa&Ág, s az eszel *apcso latos szokások 

aélyaa gyökéresaak as eaoerek lelkében, tudatnW* ép^ar. % & vallástalan 

eabor kelt feltíin-'st. "arsae vannak olyanok üa uklk sziláik ha mosott ki-

vásso^Ara járnak tanplaaoa ninden . e győivdás nélkül, da «*ok saáa a elég 

csekély. kOH tudok, de non is Hallotta* o y&a szülőt aki p l . g^ertiekét ne 

* * esteitette volna neg. A « % z o i k vi X borúig non csökken Kánheg; esen 

a vallásos élet . K&zsa Józsefről mint elsri papjaiéról aalékostefc tseg as 

idl^abbek. A Második s.íekrényi XájJaarvolt, akinek lMahafryasea birtoka is volt. 

SzekréAyi tiaya névan isaertik, a^it abból ««sr zext, ho^y sok k&nyret fordí-

tott idevon oycilrb'íS .^agyarra . A barnadlk Vngios Ödön, aki igen esociülis 

érz^s'i, hivat it» ^r.ak ^-lö pep ü r *b< n nllt . Káli* jolá il ®alákar.cH t.or róla 

aert ho»ry tanúit n*tbar lettan az ő oetfitengővel volt lehetséges. lalékét 

ssl^eabea örzöa. 

Szoktok 

A települé* áweiban lév;> szokások egyre változnak. k«5a i s 

a saáauk valtosiK, han^n a formájuk lesz Uoadoljunk a húsvéti, lakodalai 

stb szokásokra. 

A házakat cseréppel fedik , a kis ablakokat nagyobbra cserélik 

k l . A a^st^RJÍAREADA z uadlájirA zeríl . A ezobfkban a bnnas kesieace tUaik el , 

legfeljebb fora-lja változik, szögletea less. 

A but .rzat »«ir erős valtoz »t autat. 
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H á g " h e l y e t t az^k, aablot helyatt szekr^iiy kordl n szobába as aj 

««n,,*cake bnzoainyakónt, A fdUios pxobak nég nen t iratok el , de aár 

t ckrooaal vcnnck let rltve Sgyre " *b\> aacabait a ^adlós usobák ssAaa* 

A fIrhangot ls felvált.aja a fUggdny. Aa agyasért! faliórák helyébe 

a díszesebbek kar'ilnek. A fcsobadkieényil konyhákat atalak.'tjék e»tleg 

konyhává, &zael egyidejűleg elaarad a a'>ta ist 

rlsgöleiee. t rú&a&a&t & pitvar a j t ó b a . . . 

« £eb<»rfAÍu ae&aolt szobákat aar sok áoly<5>a befejtik * Kicsi fehér 

e-s aclt saoba c. nóta is feledésbe aegy a keaenee szegletében kupor-

gó 8 f . y % föl. í,t akíiccs utctk croabn aeganratíritk - vágtán ehet'iak raj-

ta holdvilágos ájjeleken KlKoris esaüb be jut egy r*gi szép regény. 

Volt »Ó£ pa ie Bsokfrabar vaa egy 

keoves ások s . fia paoig aa , hogy aa utcAa a hsaak eldtt ^adok vannak 

k&trvoahol k'.lóaiífííti aj. ron a tcre-ff-re fclyfrk, - Te itt cad<rödaek 

a soraiéiról ?.s az dlwok. 

dátth«i:yeses a t•lact aauaátaí gyújtották 

asg. A MKwi.no foaaforos végM gyufa, gyújtó Rol>:et faion végighuava 

i,yu.itott*Jc »eg . A dohányos anb t n(r a aa acél, kr^a , taplóval, 

hátuk natlrfgjukon végighuava gyújtottak aeg a aesiaát, a orról a pipát 

aaít r< ad- ^erir.t sztfadohánnyal tílet ok aeg. A no dróton •/é^íghaaott 

gyi)f*ssá? «rás ayoaokat aagyott aa akkor divatos b^rsonynadrAgo*. A 

férfiak a csisnanaáro* hallett . 'tersek a psatallé viaeiét^re. 

A 1-inyak és asszonyok a szines 

öelye*; fó'iStt nár prémes a*» aaukab .tit hordtak. A k4t v lághábora 

a , , '-ti iv->boa a s >k a r t-.l,je»' a a v rost divat sae"lat oltHakddtak, 

Jó ivóvSrael i'..r.<«g es n*n dicsekedhet, A géwea-

kutrkbrn lévd viz sok ásványi anyagot tart*tana s énpen eaér* n<* 

cgéuzsí ges. . osrsra n«a alkalaas. Csért volt a«a törekvés, hogy aál>-

faratu kutakat - rtór.i kut - lé-tesltaenek, Aa elad ilgea artézi 

ku at a Ho Uiogassaoay -jelenleg Sztálin utcán fúrtak. Abban aa 

Idában ezt a a utcát k.'a ok new-̂ -.t 5*. # « it a kHstu tatban ifoaa néni 

Kútja néven lett iemaretea, wart a kut tom uevd néni kása el'itt 

lett fúrva. 

^ut^Kok, fton^afkak 

Kiolvasó, a iiünbUzó ja^ákok. de fólog fogócska mmĝ  

kezdése eldtt ansznulták aasaaáltuki 

ihHm, b*itda dt aoasar 

íaól a rigó akadály 

Cérnára elnegére 

íied a labdát a «ez re 
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kl , k i , 

Ott szkra-ijoa odaki 

Cérna, babér, ko»édi» 

öiria dob 

Civia , kávia 

UgOrj cica, i*u&8 

Haraaa ot>tizk - gy gbdbrb* 

Xott>?« JíittJak fcl b-Mlo 

az ur. az az ur 

Sfe a toMotat.es ur . 

Ádéii , r'.'va járt a kartban 

tátott v a r o s t 

hcr.dú e>S4 hríijat stb. 

Fiuk, és lányok leülnak - roadszarist a / ^ Idro - nira az at;yik kiolvasott 

bakdtiUt »3oiv*<sl koaojiík tíayy é« aonájai 

- Calag Hitig! dob, dob 

- ait kardsai v<*a bolond? 

- Sz*" láayt, 

. Jli ¥ óév oY 
- » r«tpyo, rytf».-tr.tn . pi 

Ha kitalalja anaaK a nevét, a<in*k tattá a ksüét, «.íJkor n«l ot 

os'rélaftk. 

Kjsy J t <k is kiafiu kilXHa áll a asoporttAlt 

Adó, aakea a lányod, sok? i^eg noii bi^od 

Ülwí.szw en Lirlty^abe, La.-a' j r>tshe 

^voyoa hintóba. 

L?u»yok kbzül az agylkl 

ftm a léoyoa aan adón 

£olyan szoknyj aélk'íl 

Arany hint* n'ifc$H 

A hintába hat It iegyon 

diaa a hat ló szbr>a leg;.*a 

(iyrruak édes 

fcsvén körbejárás tt<-« t^&erepordttltek. 
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ífcmdóka 

Öt török öt görögöt dögönyöz 

örö-vbfe ör&aek között 

Föld biab*l dübörög 

róögökftÍR könyörög. 

A két világháború között, de főleg as eisó itiejábaa sok-sok dal keletkezett. 

SSsek persze báabegyeaah születtek, legfeljebb » üzöví* egy-agjf aor*t 

változtattak aeg. Így r>l. igen kedvwa, da egyben szcnoru sz alAbbii 

Szuronyt afta&ezs, rohae» cs*k olSra, 

gfin oij ® r>ii szeretedről 

Hazuak el itt ssé.-ea ausalkMnsk 

'öigaw padig visznek katoznaak. 

Változatai Hazunk előtt kilenc olgány kusza 

tei^m reái-g visznek r. "Jobará-Va. 

A aásodlk vllhgMboru iz sok áldozatot követelt Banbegyostól is* da köz-

vetl*n!l ia érintette a felüt . A t hidserag október á~4n vonult 

be, illetve keresst-51 ö^znesyes'ía. -'unitit1* harc non volt.A lakosság kösiil 

azonban ijedt 'kben sokas elaen ík;.lt«k» CaAnf.dS;?'»ca irányában, ezek naoa-

knnarof.aa vissz*iárteh otthonukba. 

A náaotiih 

az il'ios»»tok: 

aziio A&uré* 

^rt^eiáa Mákul^ 

Baiuss Aiutras 

Bálint XstVriB 

Boros Junos 

bozsor látván 

Csabai Ferenc 

Cruz János 

l>ncza ttábor 

Angftlaardt Sándor 

Faragó Wihaiy 

Kar kas AA <r 

Farkas Antal 

?ajá János 

Földi Jé.vos 

Világháborúiba es alábbi bnanegyeaieA voltak 

Fábián Hl 

kordos Béla 

Öulyns Ferenc 

ttul, ás »l 

HegadHs Béla 

J Vj »r A láa 

Kinyal bajos 

Kie-s István 

Kovács Béla 

KOVKCK J O Z E A F 

kndtíver István 

Lantos áaárfts 

baatos István 

Lj.szló János 

Kostyilik András 

Maca^ ly Jrgy 
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Kokat Klhí-lj 

Kássaros János 

«*4atyi Öábor 

Kálik Istv«a 

Hagy András 

tbssvár Bála 

Papp Jöasef 

í'uayi Jánoa 

'•anyl Mthí.ly 

Pintér (íyörty 

Sáfrány Aadrfea 

Ssabá fíik?4y 

Ss'ios István 

l'aie« Bála /fcsótár / 

Cs . fótk István 

b . ¥ H h Xálaan 

yaonkó Károly 

Varga J'óüaaf 

Vecsernyés Andráa 

iísircb aíbKiy i f j . 

i.aftwasariat f>l-<»a* as elsá vil^.gkhboru > ido&ataival ateabeállltve j >val 

kövesebb a v i l ^ n . b o r s a Y»3R*"«*£* ' . .At as eiaft vi ' »» » sorúban 

88 fővel volt t'Jbb oa Uaosöt , »int a u Zsófiikban* 

$bb«%a a ásásbas niaoa«n..ok 'olt'Intwtva 

•••» 19 elb»r<iolt tss&dák, «kikot a deportálás, szaail&éa »l5tt s 

Kandal-féle pnsatfea ffy"Jt:?-tak ütése* 
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Vbrösaarty 8 legnagyobb lírikusunk a Ssóznt cinU vt*rsébea arra taait , 

>gy a hasasak roMMlatleA hUséggel tartozunk, hogy a föl ut a colgozo nép hUsége 

tatta hazajává. Kos Báahecyssre vonatkoztatva ^usztabáiJiegyest ury»»-

czak t báahoftyezi dolgozé n«p nurkfc&seretetn, a flilare csorgó verejtéke 

tatta bS'íkebb hazájává, ugy aogy száz év alatt a fejlödes olyaa fokét 

érte el , as.i kávés százéves toíapilléurol nésdhatA el , 

a második vÍlo«li*boru szekere 

talba^-gban is végit d;.íbbrg< tt a falun. íaersa.*sVr« pusslulést nen 

hagyott oaga utan. 

19^5 elején o Debr®c%ab<í>a székelő ideiglenes kor-

anny rendelete slft} aegkeadádik a nagybirtokok jzitoiatáaa a paraszt-

ság rász.ir o. lakul a FÖldijenyl <1 és Felderít* *l ott síig, Íarjaií 

2Jay Ant«lt Csinoalk fadráa, kartan í «jlo, (Jodé Kálnan stb. 

Sorrend szeri; t tort onsetesea * nagyobb birtokok, »ai 

2*oo holdat te.«ia k i , rsajd az osstAlyldegebsf JPerencl aaloatalajtíonos, 

Pollik Kereskedő, Farkas Ferenc kisebb birtokai ker 12ne* viosstáars. 

A földterület kiosztása a c:»al<.tdt&^ok száraákos igazodik mégpedig család-

tagonként kát knold k«r íl a; agr;-rproletár csel viok birtokába. A sok ré-

szér e akik o.iztoá alkalaaval na,, obb területhez jutottak & késség 

hut.tr aeak tavolabbl réaa va nerteís üi « földet. A i'cíldo-:3t;is aiaan 

foljt la, zavarkeltés »«w nyilvánult ae> 

A f^ldosztoan*! nenesebb volt 

a kiosztott földek aaga »velosa. as irdulas iga ki iayaban n«h*zíss, de 

a fölaet szeret* uj talajGfiaos alt el aea kSvet, no^y s<«j.»t$in*k tudott 

földjén aagiaduljan a tawfiszi nuaha, női nek tyUnblcaét aost oar as éivezi 

akinek verujtöke eduig is hullott a íöldre t rögre. 

A » o; a d t levés széna 

al.is tokit t agyaaaoa aágit** be az ekába, koosita a i^y ategiadal 

a twr^olőaunka. Vaaaak a*ik elbveazlk *r a* t , anlvel földjük egj részit 

falakaák, 

A nagy n*r tehát eldőlt, az ezer év ea «loa valóra válta s föld 

a jogos tui „.'Ü&GUÍU: lett. 

lS-49l-ben az egyéni kisgazdák kösUl ttfbtan 

egyesülnek, sogy földjeiket kt/.w 

^ag^ia keresik a jobb Kog<tlhet*ai lene tőn éget. 'oadjak sokas, éagy «. 

bú4"»iallliit»Uí> non baa hírt © ,*iobb, az «.nb*ri Wts életre val'"> törekvés 

teljeuan \gy is van. »-ni *k Knellev»ében 50a tolkodva aggtél kul 

ben Dőzse neven az < Isfí t^rnelbsz?vetkes»t a farkas í'eres« -féla taaya 

Kdsoonttal, több nint Hoo kat. hold tor' lettel. / 

A szövetkezet asgalaklWsizak *a szer-

vezésa„sK Kesdaít^iyesója Funyi Istv n. kkspara&ztok, p<or közép-

i'brh ,at, b rnine azonban agrArprol^í ar« 
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* » ujanan alakult rísz, a falu gazdáira now volt olyan hatással, nint azt 

várai lakatolt volna, Xnnek dac ara a Dónoa 7sz tagja iaak szaaa, ka 

laaaoa l a , Ao szaporodik, a föIdtor »latot padig' a tagok szánknak arányá-

ban a* állani tártaiákfJldbál egészítik k i . 

lft$~b*n alakul a aásodik v?as -káka. S z -

andik fiharaarok néven. S sxia a Viharsarok egyes il a héké-vel. 

edl6 j^üuárben, fcahát n falu loo éves 

fannall^sanak évében, a centen riua évében lesz Hagyarbáahatfyes ísz-

sweiailstu - kiaség. a aeBtenxrtw *víb*n h^roa ?ss v-n Sózse, fc'ka 

áu Huny adi. 

Uatfaraa osd''»«lik n f;,la U o éves nultra t#-iat$ éleiéVaiu 

közösségi, aak»oS.alJsta élet, nol^ itforaalja az emberek gondolkod saódjit 

Suaanlstává kell , hogy tegye aaokat i s . akik addig akar tudatosan akár 

tudatlanul egoisták valtak* 

A %Aaii;*»d3ságÍ szociálisélés alapfeltétele n dolgotok klta 

a j4: vében val > oísom . «a, a aunAauh aratót »<eg tartusa F.uXlott a .révesitAs. 

Kan alig csak a f ilddel belpve ísz tagokká lonai - oa volt a kdntya^b résa-

kanon szivot, Isiket io bo Zoli vi .mi , vu^yis a aunkat ssivvel-léltkkel 

Végezni. a noh^R'bb* 

Ma előde?** vanp? rátöri, í.1. negszerezték a drága 

földeket ai.Xor *a uj 4Utioran :«ítar«s-t}íira is blszfc*k leaza-sk az utódok 

aiat n i , a aai . ^ s e d e k b ;szk,k v*.g^uak tala «s al"Selr.kr«, ss* rgalxutk 

araéaéayeire. 

líHífr-bea, auógy a második vilá^h ború szele elült ti falu 

felett, uoacaak 9 s a z d u * , nannr. n ;aliti>-ai él t is re;, indul. rtok 

alakulunk* 

1, 'ara *tr <rt. ".InHk* ftriMljA y tar 

íf. Kinga v U k p írtjai Klnök £ ;gr r 

jj. XoMUJU»\ata - rí.; .Indk > ->«ri,uj«n id . 

4 . ;;oöíállok--varata ;rtt fta>kt Celler iyuln 

ilsl óvakben legerősebb n Kisgazda ^art. aa * iratát, eroe a Harc 

a „ r t o k között. A árasat part ta .. jat fíílec ajjrárprélaVtrok aaos*«aoaok 

a Ao,nuni«ta párt kisiparosokból óa olyanokból regrut. 1 >4ik akiknek volt 

faltonival'ijuk aiat 1. a n, 1 le -Tknaí.c. a K*cgasdas? rt o kiz én aagyparssatak 

soraiból kor ílt k i . f»agvo,-yoavhh ^K^aat^toXU tai vn n ^noctáldanoítrata párt 

vo It . 

tartó ptrtallnntotok ut»a a k-̂ t nunk spért / Konnuniata á« 

j$zoe.dan»/ nej»-*i«ra talál, aarórtí k agytzMit , «gy*s :?lzak* Az 

v'tlasz asokon a gy4xtlau n ;r aa agyasait műnk s;:«rttá. 

Xa.,l>nrl. r$.»0^!v>>tk^.a*---

A lakosság s&Uksaglatalaok jobb ki -légit'no totto lo otova a kialparo-

aok wr^ul-W "t. .'iacu'lakul n íÜbíP'-í i '••Vnsnl& :".öiratk«a«t. 

AZ alsó X'tí/. alakult 9 ta-^ai 
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Keadeaényásóit f*uay Xstváa ssztalos, (Sarai üyürgy lakatos, és 
ósabd Jós&ef cipész. Í9óo-ban a tagok száaa 31 fd karos iparággal, 
clyéss, vaa, lakatos, faipar, asztalos. 

Még iJ3d-»»aa X. Istwaa / Szent £atváa/ áoaalr. lt"> baláiáaafc 

évos évforduló jia a kéamégbáaa - aai tanácau«aa - és a Ko»autb utca 

kdadttl r'Jvld aaak*»t»8oa k^riafak lettek Ültetve. S&ek a fék aa la tere-
bélyes** ás ealékeftWtitafc a aillsaaua alkalaavai Ültetett fákra, helyek 
anni.k időjén ugyanolyan kod'oson bolongattnk ós hus árnyékot tartottak 
aa alattak sétálókra* A «ÚÍ,GI »allatt látesj. tettes áóedk tor* 

néven egy kadvos kertet. Naa tudor kik voltak a kead©#»>ay*s* k, * kart 
fóraijának terve®ói, da »egtfrd««llk, hc. / aev-k*t a falu oist-rlíjéban neg-
torHkitsék, 

A ftérfcort íiaevss' S'I Helység, a*!*ly ugyancsak a forua egyik ré-
saét foglalja al , ntn ssaraaasAsaa lett aagválasatvé• «aia vgyaaia iskola 
IXlene aai asatétikaf iag is szerencsésebb aegoldae leaao* difinanyíira 
g anoinnk ^rre a banhegyeFlA* is . 

jnlentdaégti esemény tanul voltuak 19á9-bea 
aaikor « Wse•»jbur. kigyúlt a féay, a villanyfény, A aai aeaaedék fiatal-
jai eat tern*'sast esnek tartják, de al a* idősebbek Máskép es látják* 
Még a 71 . s»d. ei8« **ti*edÁ..tbaa r atrolaun l.»apák elég kalv. ny fénye 
aellott tanultunk, oicacriunk sót it elad vllátAáboru óvelbao /1914-lflft / 

ut1 f» íb a»tk;>r a«a kaptunk petriiaunia wéoaes Mellett rrntottuk a 

aaea::aket« A villar»:/fény l^á'í n venber ?-éa ára it szét Ttagj>|>I>b|g|j|Mi 

•í > iényt vet « k -<a:-»Ag régebbi és u.ja'.b veeetlre ai»s tóay, kogy 
»ár a 7.IX. sz. v4u(n i-s a 5.1 *ad. >1 j n ar utcák arabsa olrfalin tégla4* 
ból járdát jardat k^sLltattek, Kaek aa ag^aRor" t-tl*-járdák j szolgála-
ti t tettek *s tesznek aa is* Aa elatf világi éborat ktfvetö idákbea ag tdbb 
utca kapott oanentlapokb"! J ; * l t j^idát, de esek a«r aa ntcak napos 
foltra kar'*.li,ek. 

Ma l^tío-ban tHVa ka bo-saaságban kéj,a.:ltok és készülnek 
járdák oljag utakon, e.'Mig legjobb esetben az srayas oloalon löketett 
a Mtír ttbh aiat ótven A w e l ezelőtt ler o t t * » j é r a v a o n járni a Marass-
tol' sárban* 

Ugyancsak a r *gi ,<da, xiajd boldogsu^onynaver. ieaert ut - as 
Ü«t alln ut - a centenárium évr'uea lett kikdvez*e. ftost s»*r a kocsik kHg-
lakedésAt aea akndilyoaza a sokszor tengelyig érd kotyua pnr, 

A ailleneua évében kéazd.lt knasagbaaa ao-it 1960 
évbea át lett alakítva. A fóbejarat nor. az udvarról r»Snt rAjK^n, bna«*a 
aa utc <r 'il nyílik. 

Meginrtult a centannriun évrbea suoclálla ittkon j?z«rve-
aése, léteslt'vaií. aa uttnen a .aekr^nyi-fál* tanyán aap olkelyoaést. 3o 
saenéiift veszaek fel 



Egy násik jels tÓBégteljee létesítnéni' « gyógypedagógiai iskola a volt 

Kerasoai fele káftban-- as épUlet régeb' en ailst ven.láglí isneretes. As 

iskola negnyitása ebben fz évben nágpedig sseptanberben iosa, A gyógype-

dagógiai iskola tacul i a aogjfc ter 'UeHrél j«leatk«ze&tek»51 regrut,»li.dik 

aki ka ok set- ̂ a 60 fÓ, 

Ma »*r iskoláról van saó, akkor aoa leaa érisktflea 

aa alábbi ifissehasoalitó felsorolás, 

A tele'"-lés évéboa ejy tanitó, agy tasteren 

l89á-b«a a nllleaeun évében 4 t mi tó, 4 taaterea, 19óo-han 2J tanító, 

tanár /nevelíí/ 4 óvónl. 

á taaterask sa aa 14, tanulóc. ot> rto<i s ^ I S . 

K lakosság saána a település ^ráken 912. A nllleaeun evében 

22o9 és »a íyóo. *>vbea 5 ^ 1 ' r - t « k ás elsoa^olkosítetó, kogy ebboa bt 

évben végrehajtott aápszátvl 31ás kovásabb azen-Uyt irt 3. sas vlst pl , 

82 l^Jo-SS. 

19.Í0S 4o?o f é 

3 3 U f * 

A aaökkaaés ok*> a jolsalsgi tnn c&titk'r Lantos István sz«rint B*E 
bel. ar.re való IkHlttfxla /•*! . ítotab a j » / 

A» tí" RÁ vb E. r.a 

Óvodckffteles'k szána: 

általános iskolai tanulók a sarast 

középiskolái „ irók sRánat 

<>., ot.-nre, faiskolára JSrók hs-m»$ 

A sok látesiti-iöíiy a cesteaár'.Ka *vébea a falu vesetHinuZ előrelát* at , 

aunkasseretetát bizon ltja. van na hsl>eosR« císak igy tovíbbra is 

viseljék ssiv fVrH» < kft »£<•«> 'ajiódés uiek ügyét, sz-;cacu;} rnadáuvtt* Abol 

sok a aaó , ott kevés a tett.**- Honhefcyesen ellbakezóleg értandi, 

r n.'veltfvéffc-t sr .' akoláa k*v ?. a mos! a kuüur-

teransalt rendezvények <s n kónyvtar szolgaija. 

A násík részit aí 

1 . rádió 

2 , televízió 

3, na >i ujaíg 

4 . boti ujsífi 

b. folyóirat elíi'isetóvel 

íía 7 k.tr , hogy r.ég nincs »-vel»>c.ftai ottáon, akol yal*>fcas ottnon éressék 

Hágákat a tan;lni , sz rakozni vágyók, PWAinstó, kogy a n^velkiési ottkos 

* ításc üíík t • volalM terv. 

Sgyre saebb ns esiaooabO kásák ápolnék a káxségbsa, vagy a 

aegl4v'k k8;;.«ak uj fornat* 

aaxai, Hogy a jobb elet ka ui t*rvs-nyltv* vannak 

gyorsabb ütenbea valósul neg a nép enelkedó ál*te, neiy k'ílsBXeg A a 

baaanon, lantokon nutntkoaik neg legjobban a ruházkodáson k i v i . 
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Knjnálattal állnpitottuk nag, nagy óin kH*ápdl«»t«t ne» S o l t e k . fttaak 

magyarázata as, hogy volt olyas ápUlot a ktfsíiég tarilletóa, aait csak 
át kellett alakítani aa* a kltHa tt céloknak eddig Regfelelt, 

a kktség hetárabaa »ely oladreadö os »A.idi föld, aaacsak 
ringó kalAsztongert, ncaacsak kapásaóv^ayeket, kanon aold száarn latnak 

vlrágtaraeleat. /Magárt tornolik /Sflasoda J. ll-nt, aloeodn ealny a 43 »lrág-
sz&ayeg a «>soljgó kék ág alatt. Ka aoaayi jövedelem. A vir*gfcertésaek egy-
szeri falusi emberek, olyanok a<tik nemhiába tornojzoti do ártanak 
is a t<*r»éaaet a.v elvén. X w vallanak szégyent aa alddftk eldtt SOM, akik 
•aaldtt loo * w e l kertcszk!?z£ióebdl telepedtek MurRtabaabagyosro. r k»*rt»!tz~ 
kdaság alatt donaaykartéaaet ártandó, akinek érdekessége, hogy aa dohány-
termelést non is lutai vagy keveset a hatarHan. 

tsi.jos a igaz ana R«i-áll«í'?,tás, nogy a nyelv az FRÍ 
leglassúbb b iltoi »«nak van kit*va. a tollasok loo ávea t ijaz^X *sl aa is 
álnok, habár sok szí el iu avult, A gyiíat aég aa is aaia nak mondják so-
kan. A kí jfian ii- kv.ilán O H akik , <r éve a nyarat ssúlófaluabia Kasaagyesea 
tdxtlk aobolyogva ujs goitak, bojvy a kutyát dánftegyeann " csiba te* szavak-
kal kergetik el a t á:arodj ".elyctt. Nokoft ea a ktfsjea-c ter volt, 
áa a gyerekek alat *rd*xa—ágal V«tt4k áo*re a I I W h taj szavak Kellett® 

Wyermexoi* »»t is hailo*tsiK R»r,ynónj>latdit ka vo-
laalkor jégeaó auduXt la a fvlhkbo.X V nfletyaean szén von ót á b t a k ki aa 

udvarra, vagy fejss*t vágtak bal a a fHXdbe® / Haehol ís volt igy . / 

ígoa, án osl ackat X -tta« n-,n t egyvraak a XX se*. első 
évtizedeiben. Hpgyar.-.-.satax A babonaban való bit aa: ri».t a bossbrkAnyok 
ak*k láthatatlanul saatoSderak a XevegóVea, tets«és saerlat ldá&hataek old 
jaget, vagy ab"t. 

Kos, a fejsaa e szerint sebot e^t a boazorkanyokoa, aki 
arra gyorsan eJezftguld sa; r" óríoáj&n e vei* agy Üt t n jtigs l-vat?-r is olaullk® 
Axkor talon én is olbittetu 

boncauk a babonába* val"? bit , ha<-ea » hi<vs)l aos 
élet in ssbkkon, íólsg a fiatcls&g k'írében. 

A* í.d< s* bak aa^abaa na ia deisták. 

lile tr*nsit glória vuadt, 

<7 »roa a ansik fíj lat, eiíkert 4oadosott sir ok, agy szard ós 
dinzos salákk vek. l v a s o a feliratokat* szálók, tastvá-ok, rokonok, bar tok 
iaaerósdk, ir-nor^tl^nek. -gyík n a\k *h\CIjr:i falirata i,svar Ing hat a htílyosi-
rasl hiwak alatt. 

Ná taol o'itenatatt., a haaát -X távol alaaett katona Uras sír-
janak fellratAt olvasoa. Hlosoda aaáp ^-ondolitt az aalákezás ily an a aga; ilvá-
nalása.rtoaotar.:;%utt - troa sir- kr&i:í.t-aa a rágl g^'rtígfk aaokáaa volt. V^bb 
taaotóbaa enaltak ily".n jlrt a haborubou olaoott távol alte*ietott katonák 
Ml 14kegetéra. 

A kdaság alapitót a toloíesek sírjaira gonooltaa, «5if«r a latla 
aondatot löja^yaatAéi. / így nuXit oi a vil'g: dicabsóga./ 
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Anlí ;r a tei* c-sok "ujat bénhe.; ' »t aga? lltíík, >»lk<rr aj otthoni körösire 

kibérelték, v njd <rKk<rca i.eg fa főtték a kincstártól s i>usst8s<*coi, a lege-

lőt, nkker «s uj telepes kl'act ;ark cirere le *t>H» £aaek s etaeraek rejtben 

és argyben való elk*3?it« t a jelenlegi tanácselnök J ssa bajos r Halta 

el , {-.ki g«l»*i flfroll n kdae*- riMrairftnju fejlődését. 

í.attak Iftho-hi n tetei .lá flajtt lgyí-ban »í>r * 

stcee -rb:'l kíbcntnkcaó falu k* ét* , nr.i t n*a«Hk <ee ádóo-bea aa egy re %er» 

jeaakMf falu t^rk® ét. 

falu térr lf -/o-iíun 



Ma *rf*rbaah agyas tKrt*notár#l & Ka&yiur ríra* gos baváltrtr «iad?fss*« 
as aliti'ol agakat bv-Mjtotta r*nd*AKon*»«Kra. /Mlat .:*loate több a*a is 
volt/ 

ft>rovsaky tana * Ca aád varaagya t'Jrtáaata *ia?í aaakája kiítetábaa 

a la>os »XvasáatJnx» 

* tttakagyss / MHÍ biia^o^yaa/ jiusata határába* 
ldáo-baa ié{ »SJ a í i* k; a -4 is XolafUisatt t . i . Haa/ar-bbtha-yoa. I w 
tfótbánsegjoa a fit rátfas lakott .<sly»- «M.ak vagyis Magyar~báaa«gy«aa*k 
Magyarajka lakn.s^ga aa aradaag>al -ray-3a;y 1r atoa kart*g:?k:ia.» j"ít* 
1A« s a r l%o-baa k lia ooaaáttal ált, nlynak felirata valti Magyar-;kaa-
kogyaa kf'ts^g ltt >0. - bagrogl 0 olftlj r . t a 4 a a l ó f o r d i l n a k 1 '<t 

Jóasof biró, ola* jagyafljai tovrios Fal. ba* vsataak adatat k^k aa 

r*vat rk, 'a -arak vaa k l:-a ínak muk. .>t« ilébáaoauk: fc'isaa J 

Ma yux rt> físlyn^vt,4»a «ir. i 18<5>*baft w^gjoloat kfftotVoa Már 
k-lds K^saágkóat H/ »r< Ka^ar-b nlia^ »s /k>#o. lap/ I05© r»a„ynray«:lvb 
Íak.»ssol«, >l\olmti -tésta b^'toaya. 

loo adatandó aa id*1, kOfcj ol v t - kogy k&tlJíi szavaival >1 jeb- weaayi 
#*%*», t Rfír-yl oad b o r t árt bana iakut aav.jl idC alatt. salat alcáaihk 
loe ávvol '-3al«*tt» ajy al la hJuaa iá >aa la sla»k, k ISaison a tiat&lak 
ktfst-gísk £ddik ávasássdos ut j «ra« tdaaftf a lalyr-a" irk mm k«?l uj basát 
Ka asai, csak tovább kaíi épitoai 0 loa -'vval csal (itt sagtal *lt o\t auat. 

áss as a fbíá. 53 lt, aal n<»fc n«r baa j it r«ly aa-
ayarat itatt <*.» vajá slí«i**r. 

fiBic»> d t< m Hítj.t »* la , 

Míoijf *»pal a olta ar. 

«*• arb•• ab*fry*ft-Vsraaay július kav'baa. 
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