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Előszó
Egy-egy település és lakóinak története, így Kétegyházáé is integráns része Magyarország történetének. Egy társadalmi közösség világát tárja elénk a maga helyi nevezetességeivel, sajátosságaival, változásaival. Ez a község sok tekintetben hasonlóságot mutat az 1700-as évek után – a török hódoltság
megszűnésével – újraalapított településeinkkel. Mai helyzetük is hasonlóságot mutat a nagyfokú nyelvi vesztés és társadalmi asszimiláció tekintetében. Ezért is fontos, hogy összegyűjtsük és emlékezetül
hagyjuk az utókornak azt, amivel gyarapították új hazájukat, s bemutassuk azt, hogyan éltek alapító
őseink.
A település lakóinak, közösségeinek életén keresztül szeretném bemutatni ezt a csak rájuk jellemző
életmódot, szokásaikat. A könyv nagy részét a fényképek teszik ki, a fejezetek előtt lényeges tudnivalóval,
a legjellemzőbb tényekkel. Azt vallom, hogy fotográfia megerősíti az emberi emlékezetet és nem hagyja
elhalványulni. A fényképek szerzőit nem ismerjük, a falubeli emberek fiókjaiban vagy a falakon fellelt
családi és munkahelyi képeket gyűjtöttem össze, rendeztem fejezetenként, de bizonyos időrendiséget
figyelembe véve, hogy a végén kerek egészet alkosson.
Kétegyháza 600 éves település az első okleveles említés szerint. Újkori története a török csapatok
kiűzésével kezdődött, amikor Lőwenburg J.J. főispán birtokába jutott ez a terület, és az 1700-as évektől
ortodox románokat telepített birtokára, akik napjainkig meghatározzák a település arculatát. Az újratelepítés során az élet a nulláról indult, a település puszta vidék volt, egyetlen épület sem volt, az idetelepült ortodox románok munkájára, találékonyságára volt szükség az élet beindítására.
Száz évvel a románok betelepítése után az Almásy grófok katolikus magyarokat telepítettek az uradalomba. A település mai arculatát – a hosszú egyenes egymással párhuzamos utcákat – az 1800-1815
közötti - államilag mérnökök által irányított településrendezés - során nyerte el. A település fejlődéséhez
hozzájárultak a terület birtokosai, különösen a grófi Almásy család, valamint az 1858-59-ben megépített
vasútvonal és vasútállomás.
A kétegyháziak igazi lokálpatrióták, magukénak érzik a települést, annak értékeit, hagyományait. Az
önkormányzat pályázaton nyert pénzekből felújította intézményeit, tereit. Ez a kétegyházi fotógyűjtemény visszaad valamit az elmúlt évszázadokról, különösen 150 év távlatából azokról az emberekről, akik
éltették és éltetik ma is a települést. A képek többsége amatőr felvétel, de van műteremben készült fénykép is. Ezek hitelesen láttatják a valóságot, a képek gyakran élettörténeteket mondanak el az egyénről
és a közösségről.
Fontosnak tartom, hogy a fiatal generáció is megismerje a település gazdasági, anyagi, szellemi értékeit, melyek egyedivé tették és teszik arculatát. Az őshonos román lakosság az évszázadok során kialakított egy sajátos, csak rájuk jellemző népi kultúrát (táncot, éneket, hagyományt).
Mindazt, ami és ahogyan történt, évszázadokon át törvények határozták meg, tették lehetővé vagy
nehezítették megvalósítását. Sok múlott azon, hogy a helyi közösségek vezetői és a hivatalok hogyan
valósították meg, hogyan segítették az emberek, a település életét. Egy-egy helyi döntésnél mindig az
adott törvényt kellett alapul venni, ezért ahol lehetséges a törvény leírásából indulok ki. Képet adok arról
hogyan éltek a falu lakói, és hogyan élték meg az emberek személyesen a mindennapokat, ünnepeket.
Arról az időszakról, amelyről sem helyi dokumentum, sem visszaemlékezés nem állt rendelkezésemre,
ott a kormány és a parlament döntéseit mutatom be, amelyet a helyi döntéshozóknak figyelembe kellett
venni.
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I.
Kétegyháza szimbólumai, nevének eredete és képek a faluról
A középkorban Zaránd megyéhez tartozó falu neve 1412-ben egy XVI. századi oklevélben Ketheghaz
alakban fordul elő.
1412-ben egy oklevélben Zsigmond király tudatja az aradi káptalannal, hogy „a neki és az országnak
tett hűséges szolgálataiért Sykethnek nevezett Fwenyes-i Eleknek adományozta a Zaránd megyében
fekvő Fwenyes, Ketheghaz, Gerke, Alabyan, Keroli, Sebrith, Gwerke nevű falvakbeli királyi tulajdonban
levő birtokrészeket, valamennyi tartozékával és haszonélvezettel együtt, mégpedig királyi új adományként, örökjogon, tehát örököseire és jogutódára kiterjedő hatállyal.”
Kétegyháza a nevét a nyelvészek szerint onnan kapta, hogy egykor két templom állt a településen. Ezt
erősíti az a tény, hogy a korai előfordulásokban neve Kétegyház, vagyis nem Kétegyháza néven szerepel.

A címer a település birtokosát, a Lőwenburg családot jelképezi. A címer pajzstalpában egy arany pogácsa
látható, amely a település XVIII. századi románok általi betelepítésének történetére és hitvilágára emlékeztet. A hagyomány szerint, mielő hozzálá ak a ház megépítéséhez, eldobtak egy pogácsát, és ahova ese
oda építe ék fel a házat. Így alakult ki kezdetben a halmaz települési forma.

6

Kéteg yháza

Chitighaz

7

II.
Kétegyháza határának kultúrtörténeti tájelemei a Kunhalmok

1929-ben a kukoricaföldön munka közben találtak kerámia darabokat, ezek a leletek a germán eredetű gepidák sírjait, leleteit tartalmazzák. Ebben az évben Kotormán János, a szegedi múzeum munkatársa és Kiss István, a kétegyházi Vangyel-telepi iskola tanára ásatásokat végzett, segítőjük a kétegyházi
Grósz János volt, akivel interjút készített a Sebesi házaspár. A Petőfi-telepi iskola falán emléktáblát lepleztek le, ekkor készült az „Emlékirat” című visszaemlékezés, melyet a Sebesi házaspár jegyzett. 1930.
augusztusában Móra Ferenc a szegedi múzeum igazgatója folytatott ásatásokat Kétegyházán, az itt talált leleteket a Szegedi Móra Ferenc Múzeum népvándorlás kori gyűjteményében őrzik.

Kétegyháza Békéscsabától 19 km-re, Gyulától 13 km-re található. A településen halad át a Budapest-Bukarest nemzetközi vasútvonal.
Kétegyháza és határa az Ős-Maros hordalékkúpján kialakult Körös-süllyedék területére esik. A település határának jellegzetes tájelemei a kurgánok, kunhalmok: pl. a Török halom 8,5 m magas, a Pap
halom 3,5 m magas, nevezetes még a Hegyes halom. 1966-68 között Gazdapusztai Gyula archeológus
ásatásokat végzett Kétegyháza határában. Ekkor még 33 kurgánból álló halmokat talált, melyből 11-et
tárt fel. Az ún. gödörsíros kultúra népének temetkezései különleges rítusról tanúskodnak. Ez a lelőhely
„Kétegyháza-Halmok” néven nyilvántartott a régészetben.
Vidékünk már az újkorban is lakott volt, ezt bizonyítják az alföldi vonaldíszes kultúra leletei, valamint
a kerámialeletek és csiszolt kőeszközök, melyek a Toldi utcában kerültek elő csatornázáskor. A földművelés, állattenyésztés letelepült életmódra utal, az emberek hosszú cölöpszerkezetes házakban laktak.
Kr.e. 4000 körül a keleti sztyepékről több hullámban ún. „gödörsíros” kultúra csoportjai jelentek meg, ez
a népcsoport emelte a kunhalmokat, melyek temetkezéseket rejtenek.
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III.
Kétegyháza újratelepítése és birtokosai (1699–1944)
1. Lőwenburg János Jakab és leszármazottai (1699-1741)
A török kiűzése után Békés vármegye nagy részével együtt Kétegyháza is kamarai birtok lett. A megye
főispánja, Löwenburg J.J. összeíratta a Körös menti lakatlan településeket, abból a célból, hogy megvásárolja. Négy pusztát - Várit, Varajt, Keszit és Kétegyházát - szerzett meg. Ezek képezték gyulavári-kétegyházi uradalomnak az alapját. Ekkor a lakosság a gyulavári birtokon vegyes volt, magyarok és románok
képezték. A határhasználatból adódó ellentétek miatt, Néveri Pál gazdatiszt 1716 és 1724 között a románokat Kétegyházára költöztette, a már 1702 óta ott lakó ortodox románok közé. A birtokosok ügyeltek
arra, hogy a telepesek azonos nemzetiségűek és vallásúak legyenek, a nézeteltérések elkerülése, a békesség érdekében. Ez a felfogás akarva-akaratlan lehetővé tette, hogy a telepesek, pl. a kétegyházi románok évszázadokon át megőrizték anyanyelvüket, vallásukat, kultúrájukat.
A birtokát gazdatisztekkel kormányozta. A vidék pusztaság volt, lakóházaikat eleinte földbe vájták
pinceszerűen. A legenda szerint mielőtt elkezdték volna a ház építését az volt a szokás, hogy eldobtak
egy pogácsát, ahol a pogácsa megállt ott építették fel a házat. A település formája így halmaz alakú lett,
girbe-görbe utcákkal, a házak hol erre, hol arra néztek.
1726-ban Kétegyházán 91 jobbágycsalád lakott a község lakossága 405 fő volt, valamennyien román
anyanyelvűek és ortodox vallásúak voltak. 1732-ben Lövenburg halála után a birtok Alojza nevű leányára
és férjére szállt. Fiúörökös nem lévén, a kincstár visszavette a birtokot, és újra eladta azt.

Halmaz alakú település
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2. Andrássy Zsigmond és leszármazottai (1741–1793)
Löwenburg és leszármazottai halála után az uradalmat a kincstár visszavette, és 1741-ben Andrásy
Zsigmond csongrádi alispánnak adta el, akinek felesége Kun Borbála volt.
1742-ben „nagy udvarházat, mellé Szép Kertet, majort és ékes épületű szentegyházat építetett a
szentháromság tiszteletére 1749-ben”. Ezzel Kétegyházát az uradalom központjává tette. 1750-76 között
idősebb fia György, a Nádasdy huszárezred őrnagya örökölte Kétegyházát. Kénye-kedve szerint foglalt el
földet jobbágyaitól, robotra hajtotta őket. A földesúri allódiumokat szántástól betakarításig művelték.
80 napi robotot, vagyis az urbáriumban előírtnál 30 nappal többet követelt. Papp János községi jegyző
szerint „oly kegyetlenül szokott Andrásy úr a maga alattvalóival bánni, hogy az egész falu retteg, amidőn
eljövetelét hallja.”
1776-94 között Lukács Gergely és testvére, Lázár bérelte az uradalmat. „A kétegyházi uradalomnak azt a
részét, mely istállókkal egységben vagyon, minden majorságokhoz való épületeimmel, körülöttük lévő istállókkal,
aklokkal, csűrrel és kerítésekkel, rétjeimmel, szőlőimmel, erdőimmel, kotsmáimmal, malmaimmal jobbágyaimnak szolgálati adózásaival és fent írt jószágomnak minden haszonélvezetével együtt adtam és engedtem három
esztendőre 6500 rft-ért esztendőnként.” Az ő nevüket a kastély melletti egykori tó őrzi, melyet a lakosság
ma is „Lukács tóként” emleget. Az uradalmat 1794-ben, az Andrásy család fiúágon történő kihalása után
a kincstár visszavette.
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3. Almásy Ignác és leszármazottai, a kétegyházi kastély birtokosai (1797–1944)
Kétegyháza 1797. szeptember 24-én került az Almásy család birtokába, királyi adománylevél szerint,
hogy I. Ferenc király, zsadányi és törökszentmiklósi Almásy II. Ignác Temes vármegye alkancellárja részére szolgálataiért Kétegyháza és Sarkad települést adományozta. Ezt a birtokot a gróf 1799-ben hitbizománnyá alakította, vagyis családon belül megkötötten örökölhető, el nem idegeníthető és meg nem
terhelhető feudális földtulajdon lett. Vagyonának csak egy személy lehetett a birtokosa, tehát nem osztható szét a család tagjai között, a birtokosi jog nem az elődtől, hanem az alapítótól származik. Ezt a jogot 1687-ben törvény mondta ki, hogy a nagybirtokosok szerzeményi javaikból királyi jóváhagyással hitbizományt alapíthatnak, 1945-ig állt fenn. 150 évig volt a család tulajdonában, 1948-ban államosították,
1952-től oktatási célokat szolgál az épület. Az utolsó tulajdonosa, II. Alajos 1944 őszén az orosz csapatok
közeledtének hírére elhagyta a kastélyt, Budapestre költözött, így a kastély gazdátlanul maradt. Az állatállományt és a mozdítható értékeket az oroszok magukkal vitték, a többit pedig a fosztogatók vitték el.
A kastély nyújtott téglalap alaprajzú, 105 m hosszú, középen a főhomlokzat kis kiülésű rizalittal, öntöttvas oszlopokkal és rácsokkal díszített, késő barokk stílusjegyeket mutat. 1860-ban Ybl Miklós tervei
alapján átépítették neoreneszánsz stílusban. A nyitott árkádos melléképületet később beüvegezték, itt
található a márványoszlopos versenyistállóból lett díszterem, a „márványterem”. A kastély hatalmas,
hat hektáros területen fekszik, francia barokk és angol tájképi kert maradványa. Kialakításakor II. Ignác
az eredeti növénytakaró maradványait megőrizte, erről tanúskodnak a 100-150 éves kocsányos tölgyek,
szilek, fehér nyárfák, mezei juharfák, török mogyorófák. A ritkaságok közé tartozik a mézes fa, oszlopos
tölgy, tövistelen lepényfa, az oregoni állciprusok, magnólia, lilaakác, japánakác, lombos fák, fenyőfák. A
kastély úrnője szerette a rózsákat, a parkban több ezer magas törzsű pompázott belőlük, mellette örökzöld sövény volt. A kert közepén kehely formájú szökőkút volt található, mely fekete márványból készült.
Az emberek emlékezete szerint Almásy Ella emlékére állították, aki hajószerencsétlenség áldozata lett.
A kastélyparkot képzett kertész tartotta rendben. Kálmán és fia pálmaházat is létesített, halastó is volt
a kertben aranyhalakkal és tavirózsákkal, melyek kibetonozott medencében voltak. Az utat díszcserjék,
fügefák szegélyezték. A kastély vízellátását a park magasabb területén fúrt ártézi kútból nyerték. A villanyáramot aggregátorral működtették, saját villanyáram fejlesztő telepe volt, fafűtéses generátorral.
II. Ignác gróf (1751-1840) Gyöngyösön született. Édesapja, I. Pál Heves vármegye követe, majd királyi
tanácsos volt, a középső grófi ág megalapítója. Az ő leszármazottai éltek Kétegyházán.
II. Ignác pályájának kezdetét Heves vármegye szolgálatában töltötte, majd Jászkun vármegye főkapitánya lett, 1779-ben Mária Teréziától királyi tanácsosi rangot kapott. 1786-ban a királyi tábla bírája.
1796-ban Heves vármegye főispánjaként a szolgálataiért kapta Ferenc császártól Kétegyháza és Sarkad
községet. A kamarai javak rendezésével a korona megelégedését vívta ki, így 1811-ben Temes vármegye
főispánja, a magyar királyi udvari kamara elnöke és a Szent István-rend lovagja lett.
1815. augusztus 11-én grófi rangra emelte az uralkodó. 1822-ben Magyarország kancellárja volt.
Kétegyházán 15,7 hektáros kastélyparkot tervezett, melyhez a meglévő tölgy és kőris ligeterdő szolgált
alapul. Szorgalmazta a majorság fásítását akácfákkal. Gazdasági épületeket épített, lovai, ménese, gulyája, juhai, sertései számára, melyekre mindig nagy gondot fordított.
II. Ignác háromszor házasodott, második felesége Semsei-Semsey Anna, két gyermekük született,
Ottília és I. Alajos.
Utóda I. Alajos gróf lett, aki 1788 és 1850 között élt Kétegyházán. Sarkadon, Gyöngyösön, Kassán, Budán tanult, széles látókörű, jó tanuló volt. Később Heves vármegye követe lett a pozsonyi országgyűlésen
A kancelláriánál vállalt titkári állásáról 1810-ben lemondott, Kétegyházára vonult vissza gazdálkodni.
Ő tette Kétegyházát az Almásyak állandó lakhelyévé. A gazdaságot átszervezte majorsággá, gőzekét
vásárolt, takarmány-előkészítője volt. 1842-ben Gyulaváriban szeszgyárat létesített. 1846-ban a gyulai
kórház megnyitásakor ágyalapítványt tett. 1810-ben feleségül vette Festetics Erzsébet grófnőt, akitől két
gyermeke is született: Dénes és Kálmán.
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A következő Almásy I. Kálmán gróf volt,
aki 1815-ben született Pesten, és 1898-ban
Kétegyházán hunyt el. Iskoláit öccsével, Dénessel
együtt Aradon, Pesten végezte, mindketten bölcsészetet tanultak, a jogot pedig Pozsonyban végezték el. 1833-46 között katonaként szolgált, első
osztályú huszárkapitányként szerelt le. 1848-ban
Békésben és Biharban a nemzetőrséget szervezte, s annak parancsnoka lett a Szalontai járásban.
Megbetegedése miatt nem vehetett részt a további
fegyveres felkelésben édesapjával Sopronba majd
Badenbe utazott gyógykezelésre. 1855-re gyógyult
fel, ebben az évben feleségül vette Wenckheim
Stefánia Mária grófnőt. Házasságukból hat gyermek született: Erzsébet, Mária, II. Dénes, György,
Imre, Emília. E házasság révén jutott az Almásy
család birtokába a gyulai kastély. A grófi pár Kétegyházán lakott, nem költöztek át Gyulára. Az
eredeti kastély, mely emeletes volt, 1858. május 3-án leégett, helyére 1859-ben Ybl Miklós tervei alapján
épült fel a jelenlegi kastély, amely U alaprajzú, 105 m hosszú, és 42 szobával rendelkezett. Ekkor kerültek
az épületkomplexumba az árkádos melléképületek, az öntöttvas oszlopok. A főbejáratot lépcsős oromzattal zárták le. I. Kálmán híresen humánus ember volt, a betegeket gyógyíttatta, az öregeket istápolta,
az egyházat és az iskolákat támogatta, embertársait megbecsülte, a feltűnést kerülte.
Kétegyházán nyolc alapítványt hozott létre a nélkülözők segítése érdekében. Az első alapítvány, a „Dénes” alapítvány, melyet fia születése alkalmából hozott létre. Minden év május és november hónap 15én, felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül tíz szegény kapott támogatást.
II. Dénes 1863. Kétegyháza – 1940. Kétegyháza
Középiskoláit Aradon végezte, majd jogi tanulmányai után Kétegyházára tért vissza, a birtokát
mintagazdaságnak tartották. A vármegye ügyeinek intézésében aktívan tevékenykedett. 1888-ban
házasságot kötött Károlyi Gabriellával, életüket a
gyulai Wenckheim-kastélyban kezdték. 1898-ban
átvette édesapjától a kétegyházi uradalom irányítását. 1900-ban a gyulai gimnázium építését
segítette 8000 koronával. 1902-ben a József Szanatórium építését támogatta 10000 koronával.
Házasságából 8 gyermek született: Emma, Denisse, Gabriella, Johanna Mária, Mária, II. Alajos, Johanna (Jeanne), Erzsébet.
Almásy II. Dénes gróf büszke volt a ménesére és
a versenylovaira, amely angol telivérekből állt. A
tenyész versenylovakat a márványoszlopos istállóban bokszokban tartották, a vályú is márványból
volt. Bizonyítékként eredetiben megtekinthető a
„Dacos” nevű ló tenyészlapja. A ménes a csikóstelepen, a kastély területén volt, amikor kiengedték őket a legelőre, a gyepre, a gróf az erkélyről
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szemlélte a legelésző lovakat, csikókat. Amikor körbejárta a birtokot hintóba ült, melyet Gyuri Albert,
grófi kocsis „prádés” hajtott. Egyenruhája a zsinóros mente, fekete csizma, fehér ing, darutollas kalap. A
kastélyban 15 db „amerikai kales” típusú zárt és nyitott hintó volt, 40 db lószerszámmal.

II. Alajos
és három testvére

A márvány istálló

II. Alajos 1895. Gyula – 1945. Budapest
Ő lett a kétegyházi birtok örököse, aki egyúttal országgyűlési képviselő is volt. Az I. világháborúban 13as huszárhadnagyként szolgált, megsebesült, ezüst vitézi érmet és „Signum Laudis” kitüntetést kapott.
Orosz fogságban is eltöltött néhány hónapot. Ő volt az Almásy uradalom utolsó tulajdonosa, aki 1944
őszén hagyta el a kastélyt, majd Budapesten halt meg.
A birtok területén három tiszti lakás volt, az uradalomban folyó munkát a gazdatisztek, az intézők
végezték. Az 1850-es években Márki János az Almásy uradalom jószágkormányzója volt. (Fia Márki Sándor Kétegyházán született neves történész lett, akinek emléktáblát állított az önkormányzat). Szathmári Erssek Elek volt az uradalmi főintéző, 1885-ben Tordán született, középiskoláit és a gazdasági akadémiát 1906-ban Kolozsváron végezte. Ettől kezdve a Gyulavári Almásy uradalom, majd 1926-40 között
a kétegyházi uradalom gazdasági vezetését irányította. A községi képviselőtestület tagja, valamint a

Márki János, az uradalom
jószágkormányzója
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Gavallik Miklós könyvelő
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Az Almásy család tagjai és az egyházi vezetők a harang felszentelésén

A harangláb
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Dél-magyarországi Gazdatisztek elnöke lett. Ebben az időben a segédtiszt Erkel Gyula, a könyvelő a morva származású Gavallik Miklós volt, anyja Zsurávszki Lembergből menekült nemesi család sarja. Felesége Háy Eszter, skót főnemesi származású asszony, aki előzőleg Károlyi Mihály nevelőnője volt, s Viktória
angol királynő uralkodása idején került Magyarországra.
A kastély kertésze Veszely Károly volt, ő tartotta rendben az impozáns kastélykertet. Családjával a kastélykert szélén lévő kertészházban lakott. 1903-ban Sarkadon született 1925-45 között, feleségével, Berta
Annával és lányával, Veszely Annával (1929 később Mészáros Jenőné) éltek és dolgoztak a kertészetben.
A virágokat, cserjéket üvegházakban nevelték, szaporították. Az üvegházat az előtte lévő kályhából fűtötték, a meleg levegő cserépcsöveken jutott be az üvegházba. A kertész fizetsége: pénzben pengő, két
hold kukoricaföld termése megszárítva, két tehén tartása, egy hízó, gabona, tüzelő korlátlan mennyiségben, szabad élvezet a kert terméséből.
A kastély épületén belül szolgáló cselédek között is megvolt a belső hierarchia. A szobalány, a komornyik, az inas, a szakács és a mosónő jól kialakult szokásrend szerint tette a dolgát.. Ők közvetlenebb viszonyban voltak a kegyelmes asszonnyal, magasabb juttatásban részesültek, viselkedéskultúrájukba
beépült az a minta, amelyet munkájuk közben megtanultak. A szobalányt a ház asszonya fogadta fel, 1622 év közötti lányok közül válogatott. Fontos szempont volt, hogy szép arcú, egészséges, takaros és tiszta
legyen. Ebben az időben szolgált a kastélyban Ambrus Flóra, akinek a cselédkönyve szerint orvosi vizsgálaton kellett átesni, hogy bizonyítsa egészséges, nem TBC-s, csak ezután alkalmazták szobalánynak.
A szobalány öltözete és napi munkája a következő volt: reggel fél 6-kor kelt, lekefélte a ruhákat, cipőket, utána hozzáfogott a takarításhoz, az ebédlőbe, a vizitszobába, a mosdó helyiségbe szappant,
törölközőt készített. Reggeliztetés után ágyalt, a hálószobában baldachinos ágy volt fekete ébenfából. A
munkavégzés közben kartonruhát viselt, amire kötőt vett fel. Délben megterített, felszolgált, ekkor sötét
színű ruhát és fehér kötőt kellett hordania. Miután leszedte az asztalt és rendbe tette az ebédlőt, ehetett
a főzőkonyhában a szakácsnőkkel. A szakácsnők Csécsei Mária (Gyúró Imréné) és Gedó néni, valamint
Medve Juci voltak.

A kolerás kereszt, melyet az 1931, 1936 és 1955-ös
járványok után állítottak az emberek
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Gyuri Albert grófi kocsis, „prádés”

A XX. század elején a majorságban áttértek az istállózó állattartásra, megnőtt a munkaerő igény, mert
az istállóban takarmányozni, itatni, almozni, tisztítani (csutakolni) kellett az állatokat. Az állatgondozók
gondoskodtak a rájuk bízott állatokról, ők voltak az uradalom legrégibb, legmegbízhatóbb munkásai,
mert nagy érték volt rájuk bízva. A gróf állandó résztvevője volt az állat- és mezőgazdasági kiállításoknak, számtalan elismerő oklevél és kitűntetés dicsérte jeles állományát és termékeit.
Szekán Mihály volt a csődörös a csikóstelepen, Gyurkovics György a lóvasaló kovács, Nagy Miklós pedig a kerékgyártó mester. Ifjú Borsi János lovasinas (felesége Sallai Róza) mesélte el, hogyan dolgoztak
és milyen speciális szavakat használtak egyes tevékenységeknél. Ő és társai mosták, csutakolták a lovakat, vakaróval megborzolták a ló szőrét és kefével fésülték, lefele húzták, hogy szép sima legyen. A
lóistállóban minden nap almoztak a gondozók, három naponként felváltva, éjszaka szolgálatot „hálóságot” tartottak. A gróf esténként 11 óra körül járt ellenőrizni, a szolgálatban lévők messziről érezték a gróf
közeledését, mert illatosított balkáni dohányt használt az egyenes csibak pipájába. Szerette a pipákat,
külön terem, pipatórium állt rendelkezésére a pipák számára, közöttük elefántcsontból kirakott is volt.
Ugyancsak külön termet alakítottak ki a fegyverek, agancsok számára, mert vadászni is szeretett.
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Az uradalmi majorok
Az uradalom kormányzója a prefektus volt. Az uradalom területén majorokban folyt a munka, melyek közül a Rákóczi-majorhoz tartozott a terménytároló magtár, a „csűr”, a jégverem, valamint a pálcás
béresek lakásai és az ökörfürdető. A terménytároló, a csűr felszereltsége a XX. század első felének megfelelően korszerű volt, cséplőgépek, gőzeke, szelektor, takarmány-előkészítő és egyéb gazdasági gépek
kaptak itt helyet. Saját villanyfejlesztő telepe is volt, a villanyáramot fafűtéses generátorral fejlesztették,
melyet gőzkazán hajtott. A szárító berendezéseket, a darálót, a morzsolót, cirokfejtőt, körfűrészt Haluska Mihály és Sztancs János működtette.
Iparvasút is megtalálható volt, melyet a falubeliek „lórénak” neveztek, a majorságokat kötötte össze
a takarmánytárolóval és a vasútállomáson lévő raktárakkal, egy ló egy-két kocsit húzott, melyekre 20 q
termény fért rá.
A Hunyadi majorban voltak a cselédlakások, a munkához használt fogatok, sertésólak, melyben 80
kocát tartottak, melyeket kétszer fialtattak egy évben, és itt volt a baromfitelep is. A majorban folyó
munkát Ficere Péter pusztagazda ellenőrizte, a cselédek vezetője is ő volt, emellett irányította a fogatokat. Egy-egy takarmányos kocsis 8-9 fogatot tartott rendben. Ezt a munkát segítette Számfira Péter,
Gazsó György, Kis György, Borsi János és Váradi György első béres, pálcás béres.
Az Alajos majorhoz tartozott a Kerekszik, a Nagyszik, a tehénistálló és birkahodály. Az állattartásban
fontos szerepet játszott a tehenészet, melyet csak „Sveiczeráj”-nak neveztek, 70 db svájci tehenet tartottak itt, de volt magyar szürkemarha is. A gulyás Gógl Ferenc volt, ő legeltette, itatta a teheneket. A bojtár
pedig fejte őket és hordta a takarmányt. A tejet a tejcsarnokba vitték Hódihoz. A juhtenyésztés is fontos
volt, a Nagysziknek nevezett réten tartották a juhokat. Az istálló nyárfákkal volt körülvéve, 1940-ben a
kegyelmes grófnő kérésére Bélmegyerből hoztak juhászt, Sallai Mihály személyében, aki értett a gomolya készítéséhez. A felesleges tejet a tejcsarnokba hordták szamár vezette kocsival.
Az uradalmi cselédséget azok az emberek alkották, akik házzal nem rendelkeztek, munkaerejüket
egész évre bérbe adták. A Hunyadi majorban (amely a mostani Csabai utca végén volt) egy hosszú épületben voltak a cselédlakások, amelyekben egy szobában egy család lakott, két szobához egy közös konyha tartozott. A cselédek díjazása szegődményes alapon történt, konvenciót (ahogy az emberek nevezték:
kommenciót) kaptak, amely természetbeni juttatásokból állt: lakhatás, gabona, tűzifa, tej, só, szalonna
és kevés készpénz. A felvétel után a törvény előírása szerint foglalót kaptak. A munkába állás, vagyis a
hely elfoglalásának ideje a naptári év kezdete január 1-je volt. A cselédházak körül veteményes földet
is kaptak, ahol a kertben zöldséget, burgonyát, babot, káposztát termeltek saját használatra. A kapott
terményekből árpából, kukoricából egy anyakocát, 20 tyúkot tarthatott. A búzát megőrölték, és a lisztből
kenyeret sütöttek az asszonyok az udvaron lévő közös kemencében. A boltból csak a legszükségesebbeket: cukrot, ecetet, petróleumot vettek. A cselédeket az intéző vette föl az 1867/12.tc. előírása szerint, és
kötelező volt a cselédkönyv.

A kastély
jelenlegi állapota

A terménytároló magtár, a csűr
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4. A kastély utóélete 1945–2016 között
A főúri család által 1944-ben elhagyott kastély gazdátlanul maradt, 1948-ban államosították. A szakképzés országos átszervezése keretében került sor Kétegyházán egy felnőtteket képző intézmény létrehozására. 1952 decemberében a Földművelődésügyi Minisztérium Kétegyházán a volt Almásy-kastély épületeiben létrehozta a mezőgazdasági szakiskolát, felnőttek képzésére. Azzal indokolták beindítását, hogy
a háború után előtérbe került a termelés gépesítése, melyekhez megfelelő szakismerettel rendelkező
munkásokra volt szükség, akik az erőgépeket, munkagépeket kezelni, szerelni és üzemeltetni tudják.
Előrelátó szakemberek felismerték az itt rejlő lehetőségeket.
1964-ben a vonatkozó rendelkezések értelmében a kétegyházi iskola mezőgazdasági gépészképző szakiskola lett, ezt követően fő feladatává az ifjúsági szakmunkásképzés vált, Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet elnevezéssel. 1967-ben átadták az új tanügyi épületet. 1974-ben a kétegyházi oktatóbázis
Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet lett. A pedagógusok, szakoktatók
megfelelő képzettséggel rendelkeznek.
További fejlesztések:
 1980-ban az intézet területén megnyílt a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény és Kiállítás.
 1989 tavaszán átadták a Sportcsarnokot.
 1990-ben érettségit is adó középfokú szakképzés indult, majd 1992-ben gazdaasszony képzés,
ennek következtében újabb névváltoztatás történt, Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet lett.
 1992-ben egy 600 adagos modern konyha épült meg, 200 fős étteremmel és tankonyhával.
 Az 1989-ben átadott Sportcsarnok Kalcsó István kezdeményezésére 2008. augusztus 16-án
„Mudin Sportcsarnok” nevet kapta. A falon elhelyezett márványtábla emléket állít a Kétegyházán született, és itt is élt két kiemelkedő sportember, olimpikon Mudin István és Mudin Imre
emlékének.
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IV.
Kétegyháza népessége, életmódja, intézményei
1. Kétegyháza alapítói, az ortodox vallású románok – 1702

Ballagási ünnepség

Az iskola étterme
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Kétegyháza újkori, máig ható történelme a török kiűzése után kezdődött, az elnéptelenedett területek
betelepítésével. 1699-ben Lőwenburg J.J. főispán több egykori falut megvásárolt a kincstártól, 1702-ben
hozzákezdett birtokainak benépesítéséhez. A Magyarországon, Kétegyházán élő románság őshonos
nemzetiség, 16 generáció óta szülőföldje ez a település. Történelme során mindig magyar állami keretek
közt élt, mai szülőföldjét szervezett betelepítés következtében foglalta el és építette fel. Az integrálódás
nem jelentett gondot a románság számára, mert helyváltoztatása előtt nem idegen országban, ismeretlen társadalmi és kulturális viszonyok között élt, hanem a hasonló vonásokkal, körülményekkel rendelkező Partiumban és Erdély nyugati peremén, innen telepítették Kétegyházára, az akkor még puszta
vidékre. Sok család nevében őrzi eredeti származási helyét: Szelezsán, Pilán, Krisán, Árgyelán, Abrudán.
Bosovszki Samu feljegyzéséből tudjuk, hogy „a románok aratás idején le szoktak szállani hegyeikről, hogy az
Alföld gazdag termését betakarítani segítsenek.” Győrffi István azt írja 1915-ben, hogy „a románok 200 esztendő óta az Alföldre járnak aratni, dolgozni, s az ott szerzett gabonájukkal, keresetükkel pótolják, amit a saját
földjük nem képes nyújtani.” Kezdetben a gyulavári-kétegyházi uradalomban vegyes (magyar és román)
összetételű volt a lakosság. A határhasználat miatt ellentétek alakultak ki közöttük, ezért Néveri Pál
gazdatiszt 1716 és 1724 között a románokat Kétegyházára telepítette a már itt élő néhány román családhoz, így a falu lakossága teljes egészében román lett. 1710-ben már létezett egy egyházi közösség. A
településen ekkor már fatemplom állt, melyet a templomban található anyakönyv igazol, illetve azt is,
hogy ott egy György nevű pap szolgál. 1726-ban már 91 jobbágycsalád lakott itt, összesen 405 fő. Valamennyien román anyanyelvűek és ortodox vallásúak voltak.
Letelepedéskor, a puszta vidéken a legegyszerűbb módon, földbe vájt hajlékot építettek, hogy fedél
legyen a fejük fölött, később pedig paticsfalú, majd vertfalú házakat építettek. A legenda szerint mielőtt
elkezdték építeni a házat, eldobtak egy pogácsát, és ahova leesett, ott csinálták meg a házat. A település
formája így kezdetben halmaz alakú lett, girbe-görbe utcákkal, a házak hol erre, hol arra néztek. 1810-15
között állami településrendezés zajlott a településen. A falu régi, halmazalakú formáját hosszú, egyenes, párhuzamos és egymásra merőleges utcák váltották fel, melyeket tizedekre osztottak.
1767. január 23-án az Úrbéri pátensben Mária Terézia országosan szabályozta a földesúri szolgáltatásokat, enyhítette a paraszti terheket. Meghatározta, hogy hány hold szántó, kaszás rét tartozik egyegy jobbágytelekhez. Telkes jobbágynak azokat a parasztokat nevezzük, akik a jobbágyi szolgáltatások,
vagyis pénz, termény, adó, robot és ajándék kötelezettség fejében a földesúrtól telket kaptak használatra.
Heti egy nap igás, vagy kétnapi gyalog robottal tartozott. A robot mellett a termés egy tizedét jelentő
kilenced volt a legsúlyosabb teher a jobbágyok számára. Később a lakosság számának növekedésével, a
rendelet egyszer és mindenkorra megszabott kerete akadályozta az újabb generációk jobbágytelekhez
jutását, így növekedett a zsellérek száma.
1771. október 7-én kelt Kétegyháza úrbéri tabellája, mely szerint 34 hold szántó, 22 hold legelő, továbbá
a belső házhely területe számított egy egész jobbágyteleknek.
A jobbágyság rétegződését a földesúrtól használatra kapott jobbágytelek nagysága határozta meg,
vagyis az, hogy nyolcad telkes, negyed telkes, fél telkes vagy esetleg egész telkes lett. Példaként Balázs
János kétegyházi féltelkes jobbágyot említeném, akinek 16 hold szántója és 11 hold rétje volt, három lóval és 4 ökörrel gazdálkodott.
1784-87 között – a II. József féle népszámlálás alapján – a román ajkú népesség száma 1938 fő volt.
A lakosság legnagyobb része állattenyésztéssel foglalkozott. Földesúri alkalmazásban voltak a pásztor,
a juhász, a kanász, akik fizetséget, paraszti ruházatot és ellátást kaptak. Az 1826-os kamarai összeírás
szerint tehenet, ökröket, disznókat, juhokat, kecskéket tartottak, és méhészkedtek is. A termesztett
növények a búza, árpa, köles, kukorica voltak, sőt 1749-ben az összeírások már említik a kétegyháziak
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dinnyetermesztését, ez az egyik legkorábbi adat. 1769 után az uralkodó országosan szorgalmazta a burgonya, a „svábtök” termesztését, többek között azért, hogy a nép ne gabonából főzzön pálinkát, hanem
krumpliból.
Az 1848-as forradalom törvényei megvalósították a jobbágyfelszabadítást, eltörölték az úrbéri terheket így a régi agrárviszonyok gyökeresen megváltoztak. Aki addig a földesúrtól jobbágytelket kapott
használatra, az a törvény szerint a tulajdona lehetett. A rendezetlen kérdések tisztázására született az
1871. évi LIII. tc. 2.§., melynek értelmében „a volt jobbágyok a kezükön lévő úrbéri földbirtokban teljes tulajdoni
és szabad rendelkezési joggal bírnak”. Így az úrbéresek immár polgári tulajdonú paraszti birtokosok lettek.
A szegődményesek nem kaptak földet, ők az uradalom cselédségét gyarapították.
Kétegyházán 1854-55-ben elkülönítették a legelőt, ezt az állapotot hivatalosan az úrbéri örökegyezségben rögzítették. A birtokolt földterület erőteljes növekedése is jelezte a gazdasági felemelkedés ütemét.
1858-ban tagosították a földeket, fokozatosan kialakult egy módos, gazdaréteg, 5-20 hold földön 246
fő gazdálkodott. A földdel rendelkező parasztok közül egyre többen tenyésztettek, tartottak a mezőgazdasági munkához nélkülözhetetlen lovat. A lófogat az egyén vagyoni helyzetéről is tanúskodott. Ettől
az időtől elterjedt a tanyásodás, a falu körül 127 tanya épült, itt tartották állataikat, művelték földjeiket,
emellett a faluban is volt házuk. Az így kialakult településszerkezetet „kétbeltelkes” településnek hívjuk.
Ezt a formát az 1885-ben született Árgyelán János, térképen berajzolva hagyta az utókor számára, névvel
és a terület nagyságát is jelezve.

Román családok

A Kétegyházát körülvevő tanyák térképe, melyet Árgyelán János készített
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A legnagyobb földbirtokkal rendelkező románok a következők voltak. Grósz Vazul (Părăscoi) és neje,
akik 136 katasztrális hold földön gazdálkodtak, Szántó György (Șușorca) és neje 120 kh nagyságú földdel
rendelkeztek, Sztán János Demeter (Tompan és Ițicaș) pedig 109 kh területen gazdálkodott. Fő terményeik a búza, kukorica, cukorrépa voltak. Ezek termesztése és a sertéshizlalás jelentős bevételt jelentett
a számukra. Mint a falu legtöbb adót fizető polgárainak, lehetőségük volt, hogy a falu vezetésében automatikusan, választás nélkül részt vegyenek.
A módos gazdák
kétkerekű személyszállító
kocsival, kordéllyal,
járták a birtokot
A románok mindennapi élete

Grósz Vazul
(Părăscoi) háza

Grósz Vazul
(Părăscoi) családja,
rokonsága
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A román ortodox templom

Önerőből létrehozták intézményeiket, az egyházat, a temetőt, az iskolát és az egyesületeiket. A
letelepedés első évtizedében fatemplomot építettek, azonban a hívek számának növekedésével, és
a korszellemnek megfelelően szükség volt egy kőből épült templomra. 1779-ben a hívők adományából és munkájából a falu közepén egy mesterséges
magaslatra megépítették az ortodox templomot.
A templom 25 méter hosszú és 10 méter széles,
a belmagassága pedig 6 méter. 3 fő részből áll: az
előcsarnokból, a templomhajóból és az oltárból.
Az ortodox templom jellegzetes része az ikonosztáz, a képfal és a növényi indás fafaragvány, amely
elválasztja az oltárt a templomhajótól. Később harangot öntöttek, valamint órát és keresztet helyeztek a toronyra. A harangokat az első világháborúban rekvirálták a hatóságok hadi célra.
A templomban mindig több lelkész szolgált, közülük Chirilescu Péter egyben tanfelügyelő is volt.
I.I. Ardelean lelkész 1893-ban megírta és megjelentette Kétegyháza monográfiáját („Monografia
comunei Chitighaz”) . Az ő nevéhez kötődik a helyi
Román Görögkeleti Ének- és Dalegylet, valamint a

Az egyház vezetői a papok és a világi emberek

Román Olvasóegylet megalakítása és működtetése. A világháború kitörése során egyre több 18-55 éves
román férfinak kellett bevonulni, és a fronton harcolni. Egy részük az olasz fronton teljesített szolgálatot,
Doberdo, Isonzo és Görcz területén. J.J. Ardelean mint tábori lelkész lelki segítséget adott az ott harcoló katonáknak. 1920 után az ország románságát hátrányok érték, kísérletet tettek a hatóságok, hogy a
román ortodox templomban a misézést magyar nyelven tartsák. A gazdálkodók csak úgy vehettek földet, építhettek házat, ha románnak hangzó neveiket magyarosítják, így lett Szelezsán Szabadi, Popa
Peregi, Fretyán Fenyvesi, Rotár Rózsavölgyi. A világháború kitörésekor Kétegyházán mint határmenti
településen állandó ellenőrzések voltak, zaklatták a lakosságot, és szabad mozgásukban is korlátozták
őket, külön engedélyt kellett kérni bármihez. 1923 decemberében készült el az új harang Szlezák László
budapesti műhelyében, onnan vonaton szállították a kétegyházi vasútállomásig.
Nem sokkal a templom felépítése után az egyház vezetése és a papság fontosnak tartotta a gyerekek
oktatását, nevelését, iskola alapítását. Ezt a szándékot segítette az 1777-ben Mária Terézia által kiadott
Ratio Educationis, amely elismerte a nemzetiségek anyanyelvi oktatását, így a román nyelv használatát
is. A román anyanyelvű egyházi oktatást 1793-ban indították. Első tanítójuk Pop Oltean volt, ezt a tanító ránk maradt fizetési könyvéből tudjuk. „Alulírottak meghívtuk iskolamesternek Pop Oltean Jánost, vele
szerződésre léptünk, hogy egy évre kapjon 30 ft fizetést készpénzben. Minden háztól egy porció búzát, egész
évre 4 kocsi szalmát.” Az első iskolát 1820-ban építették a templom közelében, ekkor 34 tanulója volt.

A ortodox templom ikonosztáza (képfal)
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A román anyanyelvű oktatás intézményei és tanulói (1793–2016)

1876-ban és 1896-ban újabb iskolát építettek az akkori Szent Imre út 69. sz. alatt, ekkor már 418 gyermek járt iskolába, közben az egyház leányiskolát is működtetett.
1920 után a megváltoztatott határ elvágta a kétegyházi románok szerves gazdasági, kereskedelmi és
kulturális kapcsolatait az Arad megyei intézményektől. A kétegyházi egyháznak nem lehetett hivatalos
kapcsolata a romániai egyházi főhatóságokkal. 1921-ben állami kisebbségi kormánybiztost neveztek ki
dr. Siegescu József budapesti egyetemi tanár személyében. A kinevezés célja nem a román kisebbség
védelme, hanem az asszimilálódás folyamatának felgyorsítása volt. A hatóságok lefoglalták a paplakot,
megszállták az iskolákat, megfigyelés alatt tartották a tanítókat, lelkészeket, és megszüntették a román
anyanyelvű oktatást. Ezek a tények bizalmas levél formájában 1825. június 30-i jutottak el Békés vármegye főispánjához.
1949-ben indulhatott újra a román nyelvű oktatás, de megfelelő feltételek nélkül. 1959-ben épülhetett fel egy új 4 tantermes iskola, majd 1989-ben a felső tagozat számára egy 4 tantermes kétszintes
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A román tájház nádfedeles teteje és az oszlopos tornác

épület. (Részletesebb információ a 2015-ben megjelent „A Kétegyházi Román Iskola története 1793 és 2015
között” c. könyvben található, melynek szerzője Zombainé Szarka Mária.)
Az őshonos román népesség a XX. század közepéig megőrizte népi kultúráját, archaikus hagyományainak elemeit. A magyar királyságon belül 1850-51-ben népszámlálás volt a magyarországi népesség
viszonyainak felméréséről. Az állampolgárok nemzetiségi hovatartozására vonatkozó adatgyűjtés folyt,
számba vették a kétegyházi románokat is, fényképeket is készítettek a nemzetiségekről. A népesség-öszszeírás számadatai azt mutatták, hogy Magyarország sok nemzetiségű és sok felekezetű ország. A letelepedéstől a XX. század elejéig, közel két évszázad alatt a románság jelentős demográfiai és anyagi
gyarapodást tud felmutatni. Paraszti gazdálkodásuk fő területe a földművelés és az állattenyésztés. A
lakóházak nagy részét a legelterjedtebb építési technikával falveréssel, döngölt agyagból építették, szerkezete három vagy négy osztatú volt. A belső falakat festőmintákkal, kivágott virágformájú sablonokkal
festették, „pingálták” különböző színűre. A szobákat a kemencéből fűtötték, a füstös, nyitott kéményű
konyhából. Az utca felőli szoba volt a tisztaszoba, a bútorok párhuzamos elrendezésűek, az ágyakat a
két oldalsó fal mellett helyezték el. Az egyik ágyon 9, a másik ágyon 6 párnával, melyek végeit csipkével
díszítették. Az ágyak között a karos pad („lavița”), középen az asztal, melyet házilag szőtt abrosszal ta-

A tiszta szoba belső elrendezése

A paraszti konyha hagyományos eszközei

A nyitott kéményű konyha

A hátsó lakószoba
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kartak. Ezt jellegzetes geometrikus minták és virágmotívumok díszítették. A hátsó szoba berendezése
egyszerű volt. A család ott lakott, dolgozott, aludt és főzött.
A hagyományos kétegyházi parasztviselet a férfiaknál a bő vászongatya, fehér húzott ujjú csipkével
díszített ing, fekete gombos mellény, kalap, később pricsesz nadrág.
A nők jellegzetes viselete az ingváll, a csipkés bő alsószoknya rajta a bő fekete szoknya, kötény és a
rojtos selyem vállkendő.

Hétköznapi ruha és hajviselet

Az ünnepi viselet
fontos kelléke
a rojtos
selyemkendő
és a díszes ingváll
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Jeles napok hagyományos ünnepek
Az évkezdet szerencsevarázsló, gonoszűző szokásokkal („verjeluțele”) telt. Szilveszter éjszakán a lányok
jóslással – 9 tányér alá helyezett különféle tárgyakkal, kenderkóc, gyűrű, pénz, cérna, kenyér, szén, só,
fésű, tükör segítségével - jövendölték meg majdani párjuk külső és belső tulajdonságait. A hosszú téli
napokon a fonóban alkalom nyílt a közös munkára, illetve az együttlétre, a vidámságra.
Január 5-e az ortodox egyház szertartásrendjében a házszentelés, a Vízkereszt („Boboteaza”) napja,
amikor a pap két miseingbe öltözött fiú kíséretében, a csengő hangjával járja az utcákat, ahol a háziak
nyitott kapuval várják, és a pap megszenteli a házat. Január 6-án a templomban tartják a Vízkereszt ünnepét.
A kétegyházi ortodox románok kiemelt ünnepe a Húsvét, a feltámadási körmenettel („Paștile, procesul
de înconjurare”)
A Halottak Húsvétja („Paștile morților”) is kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz. A Húsvét hétfőt követő
hétfőn a temetőben megszentelik a sírokat, tojást, kalácsot, bort visznek a sírra, ahol a halottakra
emlékezve a pap megszenteli azokat, majd ezt követően szétosztják a jelenlevők között.
A következő jeles ünnep a Pünkösd (Rusaliile), e naphoz a vetés, a búza megáldásának szertartása kötődik. A megszentelt búzából koszorút fonnak, melynek termékenységvarázsló és védő jelleget tulajdonítanak.
Keresztelő Szent János ünnepéhez („Sânzâienile”) a koszorúkészítés, jövendölés szokása társul. A koszorút az árkok partján található illatos, sárga virágokból (tejoltó) koszorúba fonták, és jövendölésre
használták. A vegetációs erő ősi szimbóluma a koszorú, a görögkeleti ortodox vallásnál a szakrális események fontos kelléke.

Az ortodox egyház ünnepei
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Karácsonykor ünnepeljük a Kis Jézus születését, az ünnephez a kolindálás szokása kötődik, de mégis
legismertebb szokás a „turkajárás” „umblatu cu turca”. A kecskemaszkkal történő köszöntés évszázados
hagyomány, melyet letelepedéskor hoztak magukkal a románok. Közvetett adatok vannak a szokás
meglétéről. Implom József az Olvasókönyv Békés megye történetéhez c. könyvében, 1770-es levéltári adatokra hivatkozva a következőket idézi: „A kétegyházi és környékbeli románok kedvelt játéka volt a turka. 1770ben egy véresre veretett kétegyházi jobbágy is említi vallomásában „annak előtt épp testtel és egész erővel voltam,
sőt sok helyen nem találtatott annak előtte olyan turkás, mint én. Próbáltam ugyan azóta is egyszer a turkaságot,
de korántsem úgy, mint annak előtte.”
A maszk fából készült, kecske formájú, fejének alsó állkapcsa mozgatható. A turkát táncoltató személy
egy zsinór rángatásával a zene ütemére csattogtató hangot ad, közben a háziakat ijesztgeti. Táncát
hegedűvel, dobbal és énekkel kísérték. Az énekek (O ce veste) Jézus születéséről szóltak. A szereplőket
megvendégelték és adományokkal jutalmazták.

A turka-járás szokása karácsonykor

A népművészet mesterei, a Buha házaspár
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Bandula János és fia. népzenészek

A kétegyházi románok egyedisége, sajátossága, szellemisége
A románoknál jellemző a nagycsalád (5-12 gyermek), az ősi hagyományokhoz, szokásokhoz és az
anyanyelvhez való ragaszkodás. Az ortodox vallású románok jellegzetességei, sajátosságai: a kétegyházi román tájnyelv, köszönéseik, ragadványneveik, hagyományaik: tánc, népdal, turka.
Románságukat a nevek terén is tovább őrizték azáltal, hogy a falu közösségén belül a mindennapi
kapcsolatokban kizárólag a ragadványnevet, említő nevet („nume de poreclă”, „supranume”) használtak.
Ha valakit pontosan nem ismertek, akkor a személy azonosítása céljából megkérdezték tőle kié vagy,
kinek mondjátok magatokat. Ezeket a neveket a család ősei után, valamilyen külső vagy belső tulajdonság alapján kapták a falubeliektől. Pl. Bălu-Szőke, Bobe-Kicsibabszem, Feru-Erős, mint a vas, Lungu-Hosszú,
Șodu-Vicces, Toaina-Affektálós.
A kétegyházi románok egy sajátos, egyedi nyelvjárást alakítottak ki évszázadokon át, melynek alapja
a Körös-vidéki nyelvjárás. A közösségen belül kialakult szavakat, kifejezéseket magyar szavakkal pótolták, de románosan ejtették ki.
A köszönés a románok pozitív tulajdonságait emeli ki. A speciális köszönésekben az emberek egészséget és a jó beteljesülését kívánják a másiknak.
Jó napot! – Bună zâua! (buna me), Jó egészséget! – Sănătate bună! (tate bună), Egészséget! – Sănătate!,
Légy egészséges! - Fii sănătoas!, Uram segíts! – Doamne ajut!, Noroc! – Szerencsét!
Az ortodox egyház, a vallás anyanyelven való gyakorlása, megélése mellett megszervezte a román
anyanyelvi oktatást, iskolát épített, erősítette a közösségi tudatot, az identitás megőrzését, egyesületeket szervezett. Segítette a vallási ünnepekhez kötődő néphagyományok megélését.
Ház, lakásbelső – A ház belső elrendezése a falak festése, piktorolása különböző virágmotívumokkal
és színekkel történt. A textíliák szövése, mintázata adja a kétegyházi román szőttesek egyediségét, melyek jellegzetességei a geometrikus minták és a növényi virágmotívumok. Az ágyak díszes horgolt párnavégei mutatóssá tették a tisztaszobát.
A közösségi társas munkák közé tartoztak mezőgazdasági munkák, az aratás, a kenderáztatás, a kukoricatörés, a kukoricafosztás, a disznóvágás. A kétegyházi románok segítették egymást az élet fordulóihoz
kötődő események során. Ilyenek voltak a lakodalom, a keresztelő és a temetés.
Hagyományápolás legfontosabb elemei a turkajárás, kolindálás, a vasárnapi zsok „joc”, a kétegyházi
hagyományos táncrend lassú-lunga, aprózó-mânânțaua, cigányos-țâgăneasca, lassú-lunga a dragostii
és a kétegyházi népdalok.
A kétegyházi románokról részletesebb tudnivalót találhat az olvasó itt: „A kétegyházi románok hagyományai” (Árgyelán Péterné Simonka Mária népdalénekes tevékenysége) 2015 – Szerző: Zombainé Szarka
Mária, illetve „A kétegyházi románok lakodalmi szokásai” – 2013

Árgyelánné Simonka Mária népdalénekes (balra) és Simonka Tivadar mesemondó könyve (jobbra)
Chitighaz
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Lakodalmi
szokások
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Temetkezési
szokások
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A baptista gyülekezet és imaháza – 1912
A baptista elnevezés a görög „baptisteo” szóból ered, amely bemerítést jelent. A gyülekezet tagjai saját
elhatározásuk során vallják meg hitüket, és kérik a bemerítést. A baptista misszió Hollandiából indult
az 1600-as években, az első baptista gyülekezet Hamburgban alakult. Magyarországon a Hamburgból
hazatérő vendégmunkások terjesztették (pl. Rottmayer János).
Kétegyházán a missziós munka 1891-ben kezdődött, 1896-ban 8-10 ortodox vallású román hozta létre
a gyülekezetet. Az első bemerített baptista Simonka György volt. Az első gyülekezeti ház a Szent Imre
(ma Úttörő u.) 73. sz. alatt volt, a létszám növekedésével elhatározták, hogy imaházat építenek. A telket
Szelezsán Mihály biztosította a Dózsa u. 52. sz. alatt, itt épült meg 1912-ben közadakozásból az imaház,
Brandauer György kőműves és ácsmester vezetésével. 1989-90-ben belső renoválás történt, három évvel később pedig a teljes külső felújításra került sor. 2012-re, a 100. évfordulóra pályázati pénzből külső,
belső szigetelés, aláfalazás történt, és az imaház belső képének teljes átalakítása a XXI. sz. igényeinek
megfelelően.
Vallási szokások: az újszülött bemutatása, bemerítkezés, esketés, temetés.
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2. Katolikus magyarok letelepítése az Almásy uradalomba – 1804
A magyarok története és mindennapi életük Kétegyházán 1804-től kezdődik, amikor Almásy Ignác
megkezdte katolikus magyarok betelepítését az uradalomba. A létszámuk 1839-ben 803 fő volt, többségük a földesúr cselédje, napszámosa volt. Voltak közöttük kézművesek, kocsácsok, szíjgyártók és lakatosmesterek. A kiegyezés után gazdálkodással foglalkoztak. 1800-1815 között beltelkeket osztottak a
falu lakói között, szabályozták a házak építési rendjét, falurendezést is végrehajtottak. A vízvezető árkok,
töltések, utak és az új épületek megváltoztatták a település eredeti arculatát, és az utcákat tizedekre
osztották,
A plébániát az Almásy grófok szolgálatában lévő papok irányították. 1852-ben az önálló lelkészséget
a csanádi egyházmegyéhez csatolták, Danielovics János plébános vette át eleinte a templomkertet is,
ezután elvették, mert oda temetkeztek a grófi család tagjai. A faluban többször volt súlyos kolerajárvány,
a 62 halottat a Csabai út felőli un. kolerás halomba temették. Az áldozatok emlékére 1831-ben keresztet emeltek, melyet 1861-ben behoztak a templom elé. A katolikus temetőt 1805-ben alakították ki gróf
Almásy Ignác adományából. A kolera mellett a tuberkulózis is komoly problémákat okozott. 1881-ben
Kautern Mihály lelkész a tuberkulózis gyógyításához fenyőkivonatot használt. Sikeresen gyógyított, a
„Magyar Kochnak” is nevezték.
A katolikus vallásúak egyházi ünnepei a következők voltak: házszentelés, vízkereszt, virágvasárnap,
húsvét, Szent Márk napja, a búzaszentelés, áldozócsütörtök az első áldozás napja, pünkösd, a keresztszentelés, a Szentháromság napja, és ehhez kapcsolódva templom búcsúja.
1933-ban Borsovszki Lajos érkezett a templomba, egy év múlva katolikus népházat alapított, gondot
fordított a nemzeti érzés ápolására, dalos versenyeket rendezett a népház udvarában. Az ugyanitt felállított népkonyhán a Katolikus Caritas mindennap ebédet osztott 70 rászorulónak. 1939-ben Martin Aurél
lett a plébános, tovább folytatva elődje közösségszervező, szociális munkáját. Megalakította a Jézus Szíve Szövetséget, a Rózsafüzér Társulatot, a Katolikus Agrár Ifjúsági Legényegyletet, valamint a KALOT
helyi szervezetét 30 fővel, illetve a lányokat tömörítő KALÁSZ-t. Ezek a katolikus szociális mozgalmak
programot adtak a falusi parasztfiataloknak, különösen a 30-as években, 1946-ban azonban feloszlatták
őket. Ugyanebben az évben a belügyminiszter a népházat és a KALOT-ot feloszlatta, az épületet eladták,
és 1948-ban államosították. Ebből mozit alakítottak ki, majd 1967-ben napközis konyhát és ebédlőt létesítettek.
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Az oktatás megszervezése
A szabadságharcot követően már működött katolikus iskola Kétegyházán. 1869-ben mondták ki, hogy
a római katolikus iskola fiúiskolaként működik tovább. 1876-ban Vilhelm Horátsek volt a kántortanító,
egy évvel később pedig Kovács János valamint Török Mihály. Később Varjas M. Ágnes és Nagyné Pál Julianna tanítottak a fiúiskolában. A leányiskolát gróf Cziráki Jánosné Almásy Erzsébet alapította. 1897-ben
ő egy házat adományozott iskola céljára, Almásy Kálmánné Wenckheim Mária pedig 15 ezer forintot
adott a tanítónők fizetésére. Kezdetben civilek, majd 1906-tól Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek oktatták az I-III. vegyes és IV-VI leányosztályokat. A zárdának 1926-tól három tanterme volt, a
fiúiskolának kettő, összesen 241 tanulóval. Tanítók voltak: Török Mihály kántortanító, Dombovári Stefánia, Réthy Eleonóra, Reiter Mária, De Gerone Mária.
A belterületi állami elemi iskola 1910-ben nyílt meg két tanteremmel, később 5 tanteremre bővítették,
ekkor hat tanítója volt. Első igazgatója Imre István volt. További tanárok: Imréné Kiss Katalin, Schindlerberger Albert, Szegfű Lajos, Kovács Sándor, Scharer Mihály, Kállai István, Ingert Ilona, Antalfi Margit,
Tímárné Balázs Ágnes. Az 1921:XXX.tc.az iskoláztatási kötelezettségről szóló törvény megváltoztatta a
tankötelezettséget: hat év elemi iskolát írt elő, és három év továbbképző (ismétlő) népiskolát. Az oktatás
idejét tanévenként 10 hónapban állapította meg, de mezőgazdasági munka miatt esetenként két hónappal rövidíthető volt. A beíratás elmulasztása 600 korona büntetést vont maga után. Az 1920-21-es
tanévben az iskolakötelesek több mint 20 %-a családi okok, ruha, cipő hiánya miatt nem járt iskolába. A
fényképek tanúsága szerint, akik iskolába jártak, azok is szakadt ruhában, mezítláb tették. Az 1921: LIII.
tc. a testnevelés feladatát a következőkben jelölte meg: testi épség, egészség biztosítása, lelki és testi
erő fejlesztése, ellenállóképesség, ügyesség, munkabírás kialakítása. Az iskolát elhagyó fiatalok férfiak
esetében 21 éves korig volt kötelező a testnevelés, ez a levente-mozgalom kialakulását segítette. 1948ban az iskolákat államosították, az osztályok nagy létszámúak voltak, egy osztályban akár 40 tanulóval.
A vaskályhákat szénnel fűtötték, Bencze Gyuri bácsi volt a fűtő, takarító. Tanítók voltak a következők:
Bolyos István, Szabó Etelka, Banner Anna, Papp Jolán, Jeneiné, Karafiárt Teréz, Almási István, Tímár
György, Szelezsán Demeterné Dombi Ilona, Braun Miksa, Braun Miksáné Lénárt Anna. 1997-ben az iskola felvette a község híres szülötte, Márki Sándor történész nevét. Ebben az időszakban a következő
tanárok tanítottak: Bálint György, Moldovánné Szőnyi Erzsébet, Nagy Sándorné Aufmuth Jolán, dr. Nagy
Lászlóné Sztán Zsófia, Telek Mihályné Fekete Mária, Isztin Péterné Rotyis Mária, Jepuréné Krisán Klára,
Dila Istvánné Szelezsán Anna, Radnai Sipos Katalin, Siposné Isztin Magdolna, Mokánné Nagy Gabriella.

A zárda, ahol a Miasszonyunkról elnevezett iskolanővérek tanítottak 1909-től
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Óvoda
Az 1891. évi XV. tc. alapján a király szentesítette a kisdedóvásról szóló törvényt, amely kisdedóvás feladatát a következőekben határozta meg: „a 3-6 éves gyerekeket egyfelöl ápolás és gondozás által a szülők
távollétében érhető veszélyektől óvni, másfelől a rendre, tisztaságra szoktatás, valamint ügyességöknek, értelmüknek és kedélyüknek korukhoz mért fejlesztése.”
Az első óvodát, amely még magánkézben volt, 1891-ben hozták létre, az Almásy család működtette,
és az uradalmi óvónő, Waltersdorfer Karolina irányította. A századfordulótól a községtől az állam vette
át a működtetést. 30 éven keresztül a lippai szöletésű Dombovári Józsa volt az óvónő, aki Temesváron
szerezte az óvónői oklevelet 1909-ben.
A második községi óvoda 1912-ben épült fel. Az 1936. évi XXIII. tc. módosította az 1891: XV. tc.-et. A kisdedóvás felügyelete a vallásügyi és közoktatási minisztertől átkerült a belügyminiszterhez, ez azt jelentette, hogy az óvodát csupán szociális, egészségvédő intézményként kezelték. 1942-ben katolikus óvodát és napközi otthont adtak át (ez szemben a magyar iskola épületével, az Úttörő és a Márki utca sarkán
állt). A polgárosodás látványos jele volt Kétegyházán az állami vasút megépítése 1858-ban. A vasút új
munkalehetőséget biztosított, így kerültek Kétegyházára vasútascsaládok, akiknek a MÁV szolgálati
lakásokat, tömblakóházakat építettetett a vasút mellett.
1927-ben épült iskola a Vangyel-telepen (ma Petőfi-telep)
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3. A zsidók, izraeliták letelepedése - 1840
II. József 1781. évi rendelete megszűntette azokat a kereskedelmi tilalmakat, amelyek a zsidók tevékenységét korlátozták. 1787-ben viszont német vezetéknév felvételére kötelezte a zsidókat.
A kétegyházi zsidók történetéről, a faluban betöltött komolyabb szerepükről, létszámuk növekedéséről csak az 1850-es évektől beszélhetünk, de egy 1799-ből származó összeírás már említi az első
zsidó lakost Kétegyházán, aki név szerint Berkovics Martinusz volt, és italméréssel foglalkozott. 1817ben a népösszeírás szerint 4 zsidó lakosa volt a falunak, számuk a vasút kiépülésével növekszik meg. Az
1840:XXIX. tc. tette lehetővé szabad letelepedésüket, városi ingatlanszerzésüket és kereskedelmi vállalkozások alapítását a számukra. 1870-ben 50, húsz évvel később 63 zsidó élt Kétegyházán, ezt az adatot
I.I. Ardelean Kétegyháza monográfiájából tudjuk.
A század végén szerettek volna zsidó iskolát alapítani. Schwartz Lázár és Grünbau Ignác próbálkozott
magániskola indításával, de a hatóságok elutasították, zugiskolának minősítették. Az indok az volt, hogy
nincs bejelentett hitközségük és hitközségi alapszabályzatuk. Az 1893-ban megjelent monográfiában a
szerző azt írja, hogy iskola céljából épületet bérelnek, ahol a tanulók száma 30 fő, tanítójuk pedig Rozencveig Jakab, aki fizetését a tanulók szüleitől kapja. 1896-ban imaház építését is elutasították, ezért a
Szent Imre út 77. szám alatti parasztházból imatermet alakítottak ki, hiszen hitéletüket szervezett keretek közt élték. A kántor részére lakást és a zsidó szertartás miatt fontos kóser vágóhelyiséget alakítottak
ki.
A zsidók a faluban főleg vegyeskereskedéssel foglalkoztak, házaikat az utcák találkozásainál az utcasarkokra építették, ahol az utcafronton alakították ki üzleteiket. Czigler Lajos boltja a mai Dózsa és
Bocskai utca találkozásánál volt. A ma is meglévő üzletet átépítették – tulajdonosa Szelezsán Zsolt –,
ahol nemzeti dohánybolt, Coop mini abc és műszaki iparcikk bolt működik.
Krámer Sándor boltja a Kossuth és Bocskai utca sarkánál volt, sokáig a földműves szövetkezet működtette vegyes boltként, ma egy családi ház áll a helyén.
Freinsinger Benjámin üzlete a Kossuth és Márki utca sarkán állt, az épület ma is áll, a község tulajdonában volt, szolgálati lakásként működött.
Schönbrun Albertnek volt a legnagyobb, utcára néző üzlete (ma senki nem tudja megmondani, hogy
hol állt).
Tevékenységükkel, a helyi lakossággal való munkakapcsolatukkal beilleszkedtek a település közösségébe, hozzájárultak annak fejlődéséhez, megtartva sajátos vallási, közösségi szokásaikat, melyeket a
falusi emberek tiszteletben tartottak. A zsidók jó kapcsolatban voltak a falu lakóival, a román lakosok
nyelvén is tudtak beszélni, hitelbe is adtak árut a rászorulóknak. A kereskedők mellett zsidó értelmisé-
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giek és tanárok (Rózencweig Jakab, Lízer József, Balázs Ágnes), illetve orvosok (dr. Ármin József, dr. Donát
Albert, dr. Tímár Károly) is dolgoztak Kétegyházán a lakosság megelégedésére.
Dr. Donát Albert magánorvos 1905-ben Orosházán született, egyetemi tanulmányait Szegeden és Olaszországban végezte. Diplomát 1930-ban szerzett, Hódmezővásárhelyen folytatott kórházi gyakorlatot,
majd Kétegyházán nyitott rendelőt. A Kaszinó tagja, a Vörös Kereszt ügyvezető elnöke, a Zöld Kereszt
Akció (Liga) vezető orvosa. Neje Gál Ilona, leánya Klári volt.
Dr. Tímár Károly községi orvos. 1891-ben Budapesten született. Egyetemi tanulmányait is itt végezte.
1916-ban szerzett orvosdoktori oklevelet. A háború alatt a császári és királyi 52. gyalogezred kötelékében
harcolt, valamennyi fronton, majd mint főorvos szerelt le. 1936-ban címzetes ezredorvos lett. Kitűntetése
az ezüst és bronz Signum Laudis, a Károly császári kereszt. A háború után a Budapesti Rókus Kórházban,
majd a Gyulai Állami Kórházban folytatott gyakorlatot. 1922-ben megválasztották Kétegyháza községi
orvosává. Élénk közéleti tevékenységet fejtett ki, a községi képviselőtestület tagja, valamint a Kaszinó és
a Vörös Kereszt elnöke volt. Felesége Balázs Ágnes, okleveles állami elemi iskolai tanítónő volt, leányuk
Tímás Alice.
Étkezési szokásaikhoz tartozott a kóser vágás, ezt a tevékenységet 1920-as évektől Kohn Ede végezte.
Baromfit, libát, kacsát és azok máját fogyasztották előszeretettel. Ezeket a baromfiakat tömni kellett ahhoz, hogy szép mája legyen, erre a munkára a kétegyházi román asszonyokat alkalmazták. Az
asszonyok, akik a zsidók házaiban dolgoztak megtanulták a speciális ételek készítését, a libamáj és a libahús sütését, valamint a sárgaborsófőzelék készítését. A zsidó ünnepeket, pl. a hanukát szigorú szabályok
szerint kellett betartani. A házban szolgáló asszonyok az ételek elkészítéséhez használatos edényeket,
melyeket az előző ünnepkor is használtak vették elő újra. Arra is vigyázni kellett, hogy a házban élesztő
vagy élesztővel készült étel nem maradjon. A család tagjai csak pászkát, kovásztalan kenyeret fogyasztottak. A román férfiak az állatok a baromfiak etetését, a lámpák eloltását, a tűz megyújtását végezték
azokon az ünnepeken, amikor ez a zsidóknak tilos volt. A zsidók ünnepnapja a szombat „shabbat”, ami
azt jelentette, hogy már péntek estétől tilos volt bármilyen munkát végezniük.
1944. március 29-én zsidórendeletek sorozatát adta ki a kormány. 1240/1944. ME.sz. „A zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában”. Ez azt jelentette, hogy minden 6. életévét betöltő zsidó személy köteles
volt felső ruhadarabjának bal mellén 10 x 10-es átmérőjű, kanárisárga színű hatágú csillagot viselni. Kétegyházán április 1-től tették kötelezővé. Megfosztották őket javaiktól, állásaiktól, eltiltották őket az utazástól. Április 26-án egy kormányrendelet alapján a zsidó lakosságot „gettókba”, gyűjtőtáborokba kellett
szállítani. Békés megyében május 6-án rendelték el a gettók felállítását. A kétegyházi zsidókat a gyulai
gettóba, az akkori zsinagógába szállították (később az épületet zeneiskolává alakították, így működik
ma is). Innen a békéscsabai gyűjtőhelyre vitték őket, ahonnan 1944 június 26-án Auschwitzba, megChitighaz

73

semmisítő táborba kerültek. Közöttük volt: Gelber Béla, Krámer Sándor, özv. Czigler Béláné, Gál Ármin,
Gáli Lenke, Kohn Ede, Báron Mor, Freisinger Benjámin, Czigler Lipót, dr. Donát Albert, dr. Tímárné Balázs
Ágnes, Balázs Alice. Dr. Tímár Károly a háborús frontról hazaérkezve önként vonult be felesége és lánya
után a gettóba. Az Auschwitzba szállítás után szelektálták őket, Kohn Szerént, Margitot, Lenkét, Erzsébetet illetve Czigler Erzsébetet, Donát Ilonát, Tímár Alicét a munkaképesek közé tették. A háború után
csak ők maradtak életben, hazajöttek megnézni, mi maradt az otthonukból, majd Izraelbe, Ausztráliába
vándoroltak. Emléküket a falusi emberek őrzik, jó szívvel beszélnek róluk. A Bocskai utca végén van a
megrongált zsidótemető, melynek csak néhány síremléke maradt meg. Az önkormányzat egyéni kezdeményezésre, a Művelődési Ház előtt emlékkövet állított a holokauszt kétegyházi áldozatainak emlékére, mely előtt a település iskoláinak tanulói és az önkormányzat dolgozói minden évben fejet hajtanak, tisztelegve emléküknek.
A zsidók üzletei a faluban
Zsidó temető a Déli sor mellett

Czigler Lajos, mint gépes gazda, bérbe adta a cséplőgépét
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4. Németek, szlovákok
Havassy Péter, Kétegyháza 600 éve című könyvében azt írja, hogy a németek és szlovákok száma 1930ban 45 fő volt, többségük evangélikus vallású. Néhány német család a falu határa mentén kialakult
tanyákon gazdálkodott, pl. Bendter, Reisz, Brandt családok. A faluban néhányan mesteremberek voltak,
mint például a kerékgyártó Zeiter Antal, a hentes Hammer Ferenc és Aufmuth János bádogos. Gyülekezetüket is sikerült megszervezni, 1927. június 9-én Kórosi Károly gyógyszerész már felügyelő, Háger
Antal pedig gondnok volt a gyülekezetnél.
A szlovákok a nevek hangzása alapján az uradalomban és a vasút szolgálatában álltak, pl. Gazsó, Csécsei, Gedó, Tóbiás, Uhrin és Pavelka. A Rákóczi utca 6. sz. alatti ház építtetője szlovák származású lehetett, mert a ház mai képéből arra lehet következtetni, hogy a hagyományos előtornácos (podsztyenás)
módon épült.
Az Aufmuth
család

A református templom
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5. Cigányok
Ehhez a fejezethez Erdős Kamil „A Békés megyei cigányok” című könyvében leírtakat vettem alapul, kiegészítve a kétegyházi cigányok életmódjával, szokásaival.
A cigányok ősei Észak-Indiából származnak, a kasztrendszer kialakulása idején űzték el őket. Nomád
nép volt, vándorlásaik során karavánokban jártak, és lakott helyre érkezésükkor mindig a településeken
kívül éltek. Több évszázados nomád vándorlás során, törzsi nemzetségi kötelékeiket megtartva jutottak
el Ázsiából Európába.
Magyarországra a XV. században érkeztek nagyobb csoportban. Írott emlékeik nincsenek, egy-egy
adott ország, település feljegyzéseiből ismerjük történetüket. Jellegzetes mesterségeket gyakoroltak, lovakhoz értettek, fémmegmunkálással foglalkoztak, lópatkoló kovácsok, üstfoltozók, teknővájók, vályogvetők és jövedőmondók voltak. A nemzetállamok kialakulásakor a társadalom peremére
szorultak, ez ellen elkülönüléssel védekeztek, és közösségeik összetartó erejére támaszkodtak.
Az identitástudatuk erősítését szolgálják az eredetmondák, mítoszok, melyekben fontos motívum a
madár mint a szabadság jelképe.
A Békés megyében és a Kétegyházán élő cigányok elődeinek jelentős része Románia felől érkezett.
1852-ben 16 cigányt írtak össze.
Egy 1907-ből származó anyakönyvi bejegyzésben lakhelyként szerepel számukra a sátor, amelyeket az
akkor „Tamariskásnak” nevezett részen állítottak fel. (ma ez a Toldi utca végén levő terület).
Anyanyelvük cigány, amelyet beszélgetés közben magyar, román szavakkal egészítenek ki. A férfiak
többsége lókupeckodással foglalkozott, az asszonyok (pl. Darócz Bözsi néni) pedig a falusiaknál felesleges tollakat (pl. liba) vásárolták fel.
Régen a nők ruházatának jellemzője volt a lábszárig érő tarka szoknya, az ún. széles szoknya és a
kötény. Ma már sokkal változatosabban öltözködnek, a fiatalok modern ruhákat hordanak.
1960-70-es években alkalmi jellegű munkát végeztek a helyi üzemekben, segédmunkásként dolgoztak. Integrálódásukat hátráltatja, hogy nagy részük elkülönülten él, ragaszkodnak sajátos szokásrendjükhöz, belső közösségi normáikhoz.
Leggyakoribb családnevek Kétegyházán: Faragó, Csurár, Lakatos, Nyisztor, Darócz, Sztojka, Malkócs.

Szlovák típusú előtornácos ház a Rákóczi utcán. A Pavelka család építette.
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V.
Közigazgatás, közélet korszakonként képekkel illusztrálva
Községi elöljáróság, tanácsok, önkormányzat

Temetkezési szokások a cigányoknál régen és napjainkban

A község belső irányítása 1726 és 1890 között a román lakosság kezében volt, és önszerveződés útján
alakult ki. A falu élén a bíró állt, az első bíró Ioan Timochia volt (1726-1768), mellette az igazgatás legfontosabb embere a jegyző volt, eleinte a magyarok közül került ki, 1848 után döntően románok voltak a
jegyzők.
1748-ban rendeződött a község közigazgatási helyzete, a megyében egy szolgabírósági kerület volt,
azonban a lakosság számának növekedésével két szolgabírói állást szerveztek, a békésit és a csabait, Kétegyháza a békésihez tartozott. 1840-ben Gyulán, az akkori megyeszékhelyen központi szolgabíróságot
szerveztek, Kétegyházát odacsatolták, a község igazgatási ügyeit Gyulán intézték. 1832-ben Kétegyházán
megépült a községháza.
Hajdan a nemesi vármegye volt a törvényhozás színhelye. Az 1848-as forradalom kimondta a népképviselet elvét az önkormányzatokban is, de csak a kiegyezést követő törvényhozás - az 1870: XLII.tc. a vármegyékről, majd az azt felváltó 1886:XXI.tc. - hozott érdemi változást. helyi önkormányzati szervezetnek
két pillére volt, a vármegye és a törvényhatósági jogú város, melyet ezután törvényhatóságnak neveztek.
A vármegye legfontosabb testületi szerve a törvényhatósági bizottság (választottak és virilisek). Ez a bizottság vitatta meg vármegye költségvetését, választotta tisztségviselőit, ezenkívül szabály- és rendeletalkotási joga is volt. Az élén a kormány megbizottja, a főispán állt. A megyén belül a járások vezetője a
főszolgabíró volt. A közigazgatás legkisebb egységei a községek voltak.
Az első községi törvény 1871:XVIII.tc., majd reformja az 1886: XXII. tc. gyámkodást biztosított a megyének a községek fölött. A község saját belügyeiben határozhatott, szabályrendeletet alkothatott, rendelkezett a község vagyona felett, községi adót vethetett ki. A közvetlen felügyeletet a főszolgabíró gyakorolta, legfőbb szerve a községi képviselőtestület volt.
Fokozatosan kiemelkedik a románok köréből egy értelmiségi réteg: tanítók, jegyzők, papok, ügyvédek, akik az aradi, a nagyváradi egyetemen, illetve különböző budapesti egyetemeken tanultak.
A falu előljáróságát 1892-ben a következő személyek alkották: a bíró Szántó Péter, másodbíró Muntyán Mihály, esküdtek: Avram Demeter, Szabó Mihály, Grósz Flórián, Popa Péter, Kovács Martin, Csáki
János, Dila András.

A faluban 100 évig csak az őslakó románok éltek, megszervezték az önigazgatást, elöljárókat választottak.
A közösség élén a bíró állt.
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1892-ben a képviselő-testület ülésén
felvetették egy ártézi kút fúrását,
melyet akkor elutasítottak
és csak 1904-ben döntöttek
az ártézi kút fúrásáról

A képviselőtestület választottakból és virilistákból, vagyis a legtöbb adót fizetőkből tevődött össze.
A község belső igazgatásáról Ardelean I. I., Kétegyháza monográfusa 1893-ban a következőket írja: „Elődeink állandóan életjelt adva küzdöttek a többi vármegyebeli községekkel együtt, hogy pontosan teljesítsenek
minden köz és állampolgári kötelezettséget és feladatot, melyet a haza rendeletei és törvényei megköveteltek.”
A község elöljárói évről-évre igyekeztek jól gazdálkodni a község javára. A község fizetett intézményi
hozzájárulást, személyi jövedelemadót, közüzemi adót, földadót. Az adózás mellett a községi alkalmazottak (bíró, jegyző, másodjegyző, esküdtek, kisbíró, falugazda, harangozó, adószedő, árvagyám, bába,
orvos, állatorvos) bérezését is viselte:
A második katonai térkép, az 1864-ben készült Pesty Frigyes-féle helynévgyűjtés sok fontos helynevet,
köztük több eredeti román nyelvűt őrzött meg. A bíró és a jegyző az alábbi neveket sorolják fel: „Topil
(Kenderáztató), Holumbul lupului (Farkashalom), Funaty (Kaszáló), Ritu popii (Paprét), Sityu mosului
(Ősi szikes rét).
Az 1890-es évekre a kultúra virágzása és sokszínű életmód kialakulása jellemző. Az egyszerű falusi paraszti sorban élők közösségalakítási fórumainak a bővítése következett. 1883-ban a sáros utcákra
fapallókat tettek, így tették járhatóvá az utakat. 1884-ben telefonszolgálat létesült a postán, vezetője
Hável Ferenc volt. A lakosságot ivóvízzel lajtoskocsikból látták el. A többség a ház udvarán lévő ásott gé-
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meskút vizét használta. 1890-ben a képviselőtestületi ülésen tárgyaltak az ártézikút fúrásáról, de akkor a
többség nem szavazta meg, csak 1904-ben hoztak döntést ártézikút fúrásáról a falu közepén, az ortodox
templom közelében.
1893-ban makadám kövekből közutat építenek az állomástól a községházáig.
Buzsigán Péter 1886-ban 48 kh saját és 16 bérelt holdon gazdálkodott, bírói tisztet töltött be, és az
ortodox egyház első gondnoka, később az egyháztanács tagja, felesége Grósz Zsuzsanna, gyermekeik
Flóra, Tivadar, Mária, György.
Popa Demeter 1868-ban képviselőtestületi tag, négy évig közgyám volt, 40 hold földdel rendelkezett.
Apja Popa Péter községi esküdt és pénztáros volt.

Az 1920-1944 közötti állami és helyi berendezkedés – A Horthy-korszak
A korszak fő jellegzetességeit a fényképek híven tükrözik. Az iskolában és az egyházban a magyar tudat
erősítésére törekedtek, amely az ünnepségeken külsőségekben és öltözködésben is megmutatkozott.
A századelőn, a dualizmuskori alapokra építve egy autoriter jellegű, de viszonylagos parlamentáris
berendezkedés jött létre Magyarországon. A külpolitikát a területi revízió igénye jellemezte, melynek
kiváltó oka az 1920-ban megkötött trianoni békediktátum.

A Trianoni döntés után emelt országzászló
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Magyarország egész területén fenntartsa a közrendet. Katonai parancsnoka altábornagyi rendfokozatban a magyar királyi csendőrség felügyelője
volt. A legkisebb szervezeti egységét az örs képezte, 5-25 főnyi létszámmal, rendszerint több községre kiterjedő hatáskörrel. A csendőrök tábori barna egyenruhát és jellegzetes föveget (címerrel és
kakastollforgóval ellátott fekete vadászkalapot)
viseltek. Fegyverük a puska vagy a karabély volt,
és fegyverhasználati joggal rendelkeztek. 1881ben hozták létre mint közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt katonailag szervezett őrtestület.
Az őshonos román lakosság számára az 1920-45
közötti időszak nehéz volt, megpróbáltatásokkal
teli. A trianoni döntéssel Kétegyházát elszakították az évszázadok során kialakult gazdasági,
társadalmi, kulturális, nyelvi fejlődést biztosító
közegétől, lehetőségeitől, korlátozták a lakosok
állampolgári jogait. Az egyik legsúlyosabb intézkedés a román nyelvű oktatás megszüntetése,
az iskola bezárása volt. Korlátozták a kétegyházi
román lakosság földvásárlási és házépítési
igényeit. Az 1940-es bécsi döntés után Kétegyháza határzóna lett. A debreceni katonai határparancsnokságtól kellett engedélyt kérni. Csak
azok kaphattak engedélyt bizonyos dolgokban,
A demokrácia egyik fontos kritériuma az általános és titkos választójog, ezt csak a lakosság 20 %-nak
biztosította a rendszer. 1922-ben rendeleti úton új választójogi reformot léptettek életbe, lecsökkentették a választásra jogosultak számát. Csak Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban maradt
meg a titkos szavazás, vidéken nyílt voksolás volt. Az új választójog alapján nemzetgyűlési választásokra
került sor. Korlátozta a választójogot a választókerületi beosztás aránytalánságával, a képviselő ajánlási
rendszer nehezítésével és a pártok vidéki szervezeteinek korlátozásával. A törvényhatósági választásokon, a községek képviselőtestületeiben és a vármegyék törvényhatósági bizottságaiban továbbra is
fennmaradt a virilizmus intézménye (a legtöbb adót fizetők automatikusan tagjai lettek a képviselőtestületnek).
A faluban is a helyi elit szava volt a döntő, jobbára a földbirtokosi, a hivatalnoki és ügyvédi hátterű
csoportok érvényesültek. 1920-ban a falu lakóinak száma 4861 fő volt, ebből 1575 földnélküli agrárproletár, mezőgazdasági munkás, 282 mezőgazdasági cseléd volt. A Nagyatádi-féle földreformból a földnélküliek nem részesültek, a község kapott 500 hold közlegelőt, kiosztottak 184 házhelyet a község legmélyebben fekvő részén. Ezt a településrészt, az akkori főszolgabíróról Vangyel-telepnek nevezték el,
ma Petőfi-telep a neve.
A levente törvény, vagyis az 1921. évi LIII.tc. értelmében a „testnevelésben” az iskolát elhagyó ifjúság
minden férfi tagjának kötelező részt venni 12-21 éves kora között. A leventeintézmény a katonai előképzés legfontosabb színtere volt. Kettős – nyílt és rejtett – alárendeltségben működött, tábornoki rangú
elnökséggel. Az 1939. évi II.tc. a levente kötelezettséget kiterjesztette az iskolai ifjúságra is. 1944-ben a
nyilasok céljaik szolgálatába állították a leventeköteles korúakat, katonai munkaszázadokba szervezték
őket.
A csendőrség feladata volt, hogy a budapesti törvényhatósági és a megyei jogú városok kivételével

88

Kéteg yháza

akik román családnevüket magyarosították (Szelezsán-Szabadi, Ottlakán-Ónodi, Popa-Peregi, Marosán-Megyeri, Bukor-Bánkúti, Fretyán-Fenyvesi,
Hodozsó-Hódi).

Leventék, levente mozgalom
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1944-1948 – Az átmenet időszaka
A háború végén megalakuló Ideiglenes Nemzeti Kormány január 4-i rendeletével a nemzeti bizottságokra bízta az önkormányzatok és a közigazgatás újjászervezését. A képviselőtestületben minden demokratikus párt és a szakszervezet is képviselethez jutott. A nemzeti bizottságok társadalmi
szervként igyekeztek ellenőrizni a közigazgatást, 1950-ig a tanácsok megalakulásáig működtek. 1945ben megalakultak a pártok, az első nemzetgyűlési választáson a következő szavazatot kapták: FkgP 1170,
MKP 703, SZDP 687, NPP 71, PDP 35. A faluban megalakították a földosztó bizottságot, megfogalmazták
az egyházközösségi, a papi, tanítói és kántori földek igénybevételét. A földdel együtt a birtokhoz tartozó felszerelést is kisajátították. A 35 birtokostól elvett 2073 kh területű föld 452 személy között került
kiosztásra. A volt grófi birtok egy részével megnövelték a falu belterületét, 442 személy kapott házhelyet
a kastély szomszédságában, kialakult egy új része a településnek, melyet Szabadság-telepnek neveztek
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el. 5 kh alatti földet 767 fő, 6-10 kh földet 243 fő és 11-25 kh földet 173 fő kapott. Nehézséget jelentett,
hogy az újonnan földhöz jutottak többsége nem rendelkezett megfelelő számú igás állattal, géppel,
sem megfelelő termelési tudással. Ezek részére az állam gazdasági tanfolyamokat szervezett (ezüstkalászos gazda). 1946. december 29-én a földhöz jutottak közül harmincan megalakították a Földműves
Szövetkezetet (FMSZ), az Almásy-kastélyban még meglévő gépeket, az intéző lakását és a kastély egy
részét lefoglalták, megkezdték a meglévő gépek javítását, kölcsönzését.
Ezt az átmeneti időszakot fémjelzi a Köztársaság kikiáltása 1946-ban.
1948-56 – A kommunista diktatúra – A Rákosi-korszak
1949. augusztus 20-án a XX. törvénycikk alapján új alkotmány jön létre, melynek alapján kikiáltják a
Magyar Népköztársaságot. Kiépül a proletárdiktatúra rendszere. Megváltoztatták az 1946 óta használt
Kossuth-címert, helyébe a vörös csillagos címer került.
1949-50-ben megalakult több termelőszövetkezet, három évvel később pedig Rotár István
vezetésével létrejött a Béke Termelőszövetkezet. A TSZ-ek kiszolgálására 1950 márciusában létrehozták
a Gépállomást, kezdetben a kastély melléképületeiben, majd a vasútállomás mellett. 1963-ban befejeződött a TSZ-ek egyesítése, a Béke TSZ ezer taggal, 7500 kh-on gazdálkodott.
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Sorbanállás a jegyrendszer idején

Békekölcsön jegyzése

A Kétegyházáról besorozott azonos korú román katonákat ugyanabba a laktanyába helyezték el
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Helyi műhelyek, mestermeberek

Hodozsó László fodrászmester és műhelye

Sztán Péter ács és állványozó mester

Krisán György kovácsmester
és műhelye

Halászi János cipészmester

Számfira Péter kovácsmester
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A községi tanácsi rendszer

Abrudán Vazul kerékgyártómester

Az 1950. évi I. törvény a helyi megyei, járási, városi, községi tanácsokról rendelkezett, és az egységes és
központosított államhatalom helyi szerveként határozta meg őket. A választás 1950. október 22-én zárt
listás rendszerben történt, a tanács élén az elnök állt, aki korlátozott szabályrendelet-alkotási jogkörrel
rendelkezett. Az igazgatás és az adminisztráció, vagyis a helyi igazgatás élén a végrehajtó bizottság (VB).
állt. Kétegyházán is megválasztották a községi tanácsot, az elnök Futaki János lett, helyettese Marosán
Mihály, titkára Nagy Pál. Tagok: Zöldi László, Szabó Antal, Tulkán Jánosné, Szarka Vazulné. Az állam, a
végrehajtó hatalom apparátusa a megtermelt javakat elvonta, és újraelosztást valósított meg az állampárt ideológiájának, preferenciájának megfelelően. 1950-54 között a központi irányítást a belügyminiszter, majd a Minisztertanács látta el. 194/1951. sz. rendeletében a Minisztertanács bevezeti a panaszkönyvet az államigazgatási szerveknél, vállalatoknál. 1954. évi X. tc. egyéni választókerületi rendszert vezetett
be, létrehozták a tanácsok saját fejlesztési alapját. 1954-68 között a tanácselnök Marosán Mihály volt.
1956. október 27-én a községi népfrontbizottság és az MDP vezetői indítványozták, hogy legyen a faluban is forradalmi bizottság, amely rendet tart, elnöke Bolyos Tibor tanító volt, tagjai pedig a népfront
és a párt vezetői közül kerültek ki. A forradalom leverése miatt december 6-án tüntetés volt a faluban.
1957-ben bíróság elé állították Ottlakán Pétert, Ottlakán Györgyöt, Bolyos Tibort a népi demokratikus
államrend elleni izgatás büntettében.
1956-89 – A Kádár-korszak

Magyar János pékmester

Raáb Károly pékmester
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1956. novemberében megkezdődött a Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP szervezése Kétegyházán Simonka György és Rotár István vezetésével. 1957. márciusára megalakult a munkásőrség (a párt
milíciája) elnevezéssel a polgári fegyveres karhatalom. 1958 után fejlesztések indultak a településen,
megkezdték a járdák betonozását, közkutakat fúrtak. A kormány rendelettel ösztönözte a községi vízműtársulatok létrehozását. Megépült a törpe vízmű a falu közepén, ezzel megoldották a vasútkörnyéki
házak vízellátását.
1962-re minden lakásba bevezették a villanyt, tíz évvel később pedig sor került a vezetékes vízellátás
megvalósításra, új vízmű, hidroglóbusz létesült.
Az új, szocialistának nevezett szokásrendszer kialakításához hozzátartozott a keresztelés helyett, a
névadás községi megszervezése. A szülők, gyerekek, anyakönyvvezető jelenlétében a községháza termében ajándékozták meg új névvel a gyermeket. Ünnepi köszöntésükre a helyi úttörőket is meghívtak, akik
furulyán adtak elő dalokat.
1973. július 25-én bevezették a kétheti szabad szombatot, majd 1981. július 1-től vezette be a Minisztertanács az ötnapos munkarendet, ettől kezdve minden szombat szabad volt.
Az 1985. évi tanácsi választásokon növekedett a helyi önállóság, a személyes jelölés. Tanácselnöknek
Árgyelán Györgyöt választották. 1986-ban új, korszerű ebédlőt alakítottak ki a régi román iskola épületéből, ez szükségessé tette, új tantermek létrehozását, ennek köszönhetően 1989-re megépült az új, 4
tantermes iskola, irodákkal, szertárakkal.
Az évtized végén társadalmi átalakulások mentek végbe, 1989-ben nemzeti ellenzéki kerekasztal tárgyalások kezdődtek, ahol kinyilvánították a békés átmenet politikai, jogi feltételeinek megteremtését, a
többpártrendszeren alapuló demokratikus jogállam kialakítását.
1989. október 23-án az ideiglenes köztársasági elnök - az 1989: XXXI. törvény értelmében - kihirdette
az új államformát, a köztársaságot.
Még ugyanebben az évben a faluban kiépült a kábeltelevíziós hálózat.
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A lovak kötelező beszolgáltatása a termelőszövetkezetnek

A Béke TSZ szarvasmarha telepe
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Zárszámadó közgyűlés

Felvonulások Május 1-én
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A tanácsháza és dolgozói

Névadó ünnepség a tanácsházán

Bölcsődei dolgozók

A felújított bölcsőde

A Szabó család hármas ikrei
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1990–2016 – A rendszerváltozás
A rendszerváltozás előtti Kádár-rendszert a plurális demokrácia, szabad tulajdonlás és piacgazdaság
váltotta fel. 1990. március 25-én demokratikus szabad választásokra került sor, melynek során az ún.
keresztény nemzeti erők kerültek többségbe a parlamentben. 1990. szeptember 30-án önkormányzati
választások zajlottak, melynek eredményeként megszűnt a tanácsrendszer, dr. Eisele József állatorvost
választották polgármesterré. 1994. szeptember 30-án a parlament elfogadta az önkormányzati
törvénycsomagot. Egyfordulóssá válik az önkormányzati választás, megszűnik az érvényességi küszöb,
a polgármestert közvetlenül választják minden településen.
1995-98 között Árgyelán Györgyöt választották polgármesternek. 1997-ben az önkormányzat felkérésére dr. Szegfű László, a történettudományok kandidátusa megalkotja Kétegyháza szimbólumait: címerét és zászlaját. Ezekhez alapul vették a falu birtokosainak korábbi címerét valamint a község pecsétjét
is. Az elkészült címer jól hangsúlyozza a lakosság magyar-román identitását. Megkezdték a korszerű
polgármesteri hivatal építését. A dél-békési gázprogram során 1996-ban kiépült a faluban a gázvezeték.
1997-ben a Hungarotel telefonfejlesztési beruházása során minden igénylő telefonhoz jutott.
1998-2006 között Gulyás György volt a polgármester.
2006-tól Kalcsó Istvánné a polgármester. Az ő tevékenysége alatt került sor a település intézményeinek
(Orvosi Centrum, a Román és Magyar Iskola, Bölcsőde, Művelődési Ház) felújítására és akadálymentesítésére. Két új játszóteret hozott létre, parkosította a Fő teret, új burkolatot kapott a sétány, és díszkivilágítást az ortodox templom. Új közkutat építtetett a régi lerombolt helyén. Pályázat útján szennyvízhálózatot építettek ki, a töredezett járdákat pedig kicserélték. Pályázat révén, a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül 2007 és 2013 között felújította a település útjait 4,9 km szakaszon. Pályázati pénzből kialakították a Gyűjtemények Házát. Fontos feladatának tekinti
az önkormányzat, hogy a munkanélküliek számára munkalehetőséget biztosítsanak, a START program
keretén belül 130 közmunkás jutott munkához.
A rendszerváltoztatás után az önkormányzat „Kétegyházáért” emlékplakettel ismeri el a településért
végzett egyéni és közösségi munkát.

A képviselő-testület 1998 és 2006 között

A képviselő-testület 2010 és 20014 között

Kalcsó Istvánné polgármester (2006-tól)

A játszótér teljes felújítása és átadása
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VI.
Szolgáltatás, kereskedelem, egészségügy

A szennyvíz hálózat kiépítése Kétegyházán

Infrastruktúra fejlesztés, utak aszfaltozása
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A XVIII. században folyó kereskedelmi tevékenységről kevés információval rendelkezünk. Kétegyháza
monográfiájában említi a szerző, J.J. Ardelean, hogy a faluban az első boltos kereskedők görögök voltak,
Nicola Georgie (Passali) nevét említi. 1737-ben a megyei összeírásban Kétegyházán él egy Jank Konstantin nevű személy. 1796-ban a pálinkafőzést egy zsidó bérelte, a kocsma a falu közepén volt. Az 1850-1944
közötti időszakban a zsidók mint magánkereskedők, vegyeskereskedők tevékenykedtek. Házaikat az utcák találkozásánál, a sarokra építették, és az utcára néző helyiségben alakították ki üzleteiket.
Özvegy Árgyelán Györgyné (Szekán Zsófia) szikvízüzem tulajdonos néhai férje még 1906-ban vette
át Khon-féle szikvízgyárat, ahol egy töltőállomással, 900 üveggel a helyi fogyasztókat szolgálta ki. Gyermekei Anna, Flóra, Mária, Zsófia, Szibil, Ilona. Utóbbinak volt a férje Bálint János,aki 1936-ban anyósa
szikvízüzemében dolgozott.
1870-től postahivatal működött, amelynek főnöke Hável Ferenc volt. 1884-ben már telefon is megjelent a postán. 1860-tól hétfői piac működött a faluban, majd 1906-ban vásártartási jogot kap.
1905-ben megalakul Kétegyházán a Hitelszövetkezet, közismert nevén a „Piculás bank”, mely hiteleket és kölcsönöket folyósított a lakosságnak. Az 1920-as években a pénztárnoka Szegedi Gyula volt. Tíz
évvel később a Hitelszövetkezet könyvelője dr. Szentirmai József, elnöke Szabuka Mihály volt. A század
elején Hangya szövetkezet is alakult, a későbbiekben Szarka Vazul vezette.
1934-ben tejcsarnok létesült a faluban, Hodozsó Vazul (Hódi) és Jova György társas viszonyban voltak tejüzem tulajdonosai. 400-800 liter tejet dolgoztak fel naponta, szakképzett vajmestert alkalmaztak. Termékeiket Budapestre és Békéscsabára szállították. Az államosítások során a tejcsarnokot
és a házat is állami tulajdonba vették, és így működtették. Később a 80-as években a Dózsa utcán a
Termelőszövetkezet egy modern tejcsarnokot építetett, amelyet a 2000-es években a tehénállomány
drasztikus csökkenése miatt bezártak.
A háború után újra kellett szervezni a lakosság ellátását. 1948-ban a Földműves Szövetkezet (FMSZ)
szervezte meg, vegyes boltot nyitottak a zsidó boltok helyén. 1949-ben az óvoda mellett lévő Polgári Olvasókör épületét átalakították, és üzembe helyezték a falu első moziját. Az előtérben Czene néni édességet árult, kis négykerekű kocsijával mindenhol megjelent, ahol rendezvény volt, pl. mozi, bál, joc, iskolai
ünnepély. A fagylaltos jellegzetes háromkerekű triciklivel járta az utcákat, és árulta a fagylaltot. Húsboltot is nyitottak, amelyben Hammer Ferenc felesége, Csöpike néni árulta a portékát.
Ugyanebben az időszakban ruházati boltot nyitottak a Dózsa utcán, a volt kaszinó épületében (ma
Gyógyszertár), ahol Bordi bácsi volt a boltos.
1951-től az Úttörő utca végén, a vasút mellett pékséget üzemeltettek, a pék Raáb Károly volt, akinek a
felesége árulta a kenyeret.
A másik pékséget a Dózsa utca 39. sz. alatt Magyar János és felesége Ilonka néni vezette. 1952-től a
szikvízüzemet is az FMSZ működtette.
1960-ban étteremmé bővítették a kisvendéglőt (bisztró), amely ma kínai üzletként funkcionál. 1961től a boltok szakosodtak, élelmiszer, háztartási, ruházati üzletek működtek, és megjelent az önkiszolgáló
élelmiszerbolt, melyet a Zsámboki házaspár üzemeltetett, majd hamarosan megnyílt a cukrászda is.
A Kossuth és az Úttörő utca sarkán lakó Sztán bácsi házának utcai frontján cipészműhely működött,
melyben Halászi János dolgozott.
Az 1970-es években jelentős fejlesztések történtek a szolgáltatás és a gazdaság terén is, korszerűsítették, villamosították a vasútvonalat. A Kétegyháza és Vidéke ÁFÉSZ működtette a 16 kereskedelmi
és 7 vendéglátó ipari egységet. 1971-től Ifjúsági presszó, 1973-től pedig zöldség- és gyümölcsáruda is
működött. A modern posta épületét is ekkor avatták fel, és megépült a község ellátását szolgáló vízmű
(hidroglóbusz).
1981-től államilag lehetővé tették a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek új szerződéses működtetési formáját („gebines”).
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Üzletek és eladók az 1950–60-as években

Boltok és emberek a Petőfi telepen (Újfaluban)

Baromfikeltető
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A falusiak kedvenc szórakozóhelye a Kisvendéglő volt

A régi és az új Takarékszövetkezet

Az 1990-es változások után a kereskedelmi egységek magántulajdonba kerültek, és újak is épültek,
melyek Gold Market, ARO, REÁL, COOP, ALASZKA néven működnek. Ugyanebben az időszakban elterjedtek a faluban a használt ruhákat áruló üzletek (durik).
2013-tól Nemzeti Dohányboltok működhetnek országszerte, Kétegyházán 3 ilyen üzlet található.

A Postakocsi fogadó felújított
belső terme
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Viktória kávéház
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Egészségügy
Attól az időtől beszélhetünk egészségügyről, amikor Mária Terézia felismerte a közegészségügy megteremtésének fontosságát. 1770. október 4-én közreadta az általános egészségügyi szabályzatát, amely
előírta és szabályozta az orvos, a sebész, a bába,a gyógyszerész kötelességeit, feladatait. A XVIII. században a legnagyobb gondot a fertőző, ragályos betegségek, a tífusz, diftéria, kolera jelentették. A XIX. század közepén többször is (1831, 1836, 1853) volt Kétegyházán kolerajárvány. A kolera ázsiai eredetű betegség, melyet a kereskedők hurcolták be Európába. Több tényező is hozzájárult kialakulásához: pl. az eső
után megmaradó mocsaras területek, az ivóvíz és a higiénia hiánya, valamint az orvoshiány (a faluban
csak felcser és borbély volt).
1786-ban létrehozták az országos főorvos intézményét, de csak a kiegyezés után kiadott 1876. évi XIV.
tc. szól a közegészségügy rendezéséről. Ez egységbe foglalta az egészségügy különböző ágait, meghatározta az állam, a törvényhatóság és a községek teendőit. Szabályozta az orvosi, szülésznői gyakorlatot. A
kisebb közösségeknek közösen kellett körorvost alkalmazni. A legszegényebbeket ingyen gyógyították.
Előírta továbbá az iskolák, közintézmények, munkahelyek, lakások egészségügyi ellenőrzésével és a járványos betegségek elleni küzdelemmel kapcsolatos teendőket. Állami támogatás hiánya miatt az előírtak teljesítése vontatottan haladt, az önkormányzatoknak kevés volt a pénzük. Csak az 1908-ban kiadott
XXXVIII. tc. után vállalta magára a kincstár a körorvosok illetményének fizetését. Ez a törvény tette kötelezővé az okleveles szülésznők alkalmazását, ezután csökkent a csecsemőhalandóság. Kétegyházán is
szakképzett szülésznők, Lenhardt (Lénárt) Józsefné (Godó Mária), Mariska néni és Ökrös néni dolgoztak
szülésznőként. A faluban az 1960-as évekig az anyák otthon szültek a bábaasszony segítségével.
A törvények és az intézkedések következményeként 1831-ben állandó orvosi állást rendszeresítettek
a faluban és az uradalomban, dr. Schmidt János József látta el az orvosi teendőket. 1872-től orvosi állást
rendszeresítettek, több évtizeden át dr. Ármin Zoltán gyógyította a betegeket, sikereket ért el a gyermekek higiéniája javítása terén, szorgalmazta ártézi kút fúrását a faluban.
1889-ben gyógyszertár nyílt a téren, Kórosi Károly volt a gyógyszerész. A XX. század első felében a

A régi és a felújított orvosi rendelő

következő orvosok gyógyítottak: dr. Donát Albert,
dr. Titz , dr. Tímár Károly és dr. Andok József. Az
orvosi rendelő a Dózsa utcán volt, ahol a régi épületet lebontották, és 1967-ben új rendelőt építettek. Az 1062/1957. sz. kormányhatározat elrendeli
a járványos gyermekbénulás ellen szükséges oltóanyag beszerzését, és az oltás megkezdését. Az
5/1958. sz. egészségügyi miniszteri rendelet meghatározta a kötelező védőoltások (tuberkulózis,
diftéria, himlő, hastífusz, szamárköhögés, tetanusz, vérhas, gyermekbénulás) körét. A 3/1967. sz.

dr. Stégermájer Györgyi főorvos

dr. Barna Mária főorvos

dr. Szegvári József főorvos

kormányrendelet szerint gyermekgondozási segély (GYES) illeti meg a dolgozó anyát a gyermek 2,5 éves
koráig, ezt két évvel később kibővítették a gyermek három éves koráig. Bevezetésre került a GYED, amely
a gyermek 2 éves koráig jár, és amelynek értelmében a dolgozó anya megkapja fizetésének a 75 %-át. A
század második felében a következő orvosok gyógyítottak a faluban: dr. Szegvári József 1957-től napjainkig, dr. Nemesvári Aladár, dr. Barna Mária, dr. Stégermájer Györgyi. Uniós pályázati pénzből felújították
és korszerűsítették, akadálymentesítették az orvosi rendelőt, és létrejött az Orvosi Centrum.
Fogorvosi rendelő is létrejött 1967-ben a Kossuth utcai szolgálati lakásban, majd a Dózsa utcai
rendelőbe került fogorvosi részleg. 1980-tól dr. Kanyuk László volt a fogorvos.

Magángyógyszertár

A régi Zöldkereszt épülete
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Művelődés, hagyományok, sport
Kétegyházán az 1950-es évekig a helyi románok saját közösségükön belül élték meg és gyakorolták
évszázados szokásaikat, mint például a „joc”-ot, „turkajárás”-t, „csillagozást”. A megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények miatt azonban fokozatosan felbomlott az ősi tradicionális kultúra megélésének lehetősége. 1949 után felgyorsult a munkások, parasztok millióinak felemelkedését, az új tartalmú
népi kultúra megalkotását célzó népművelés. Kultúrházakat, művelődési otthonokat hoztak létre, ahol
táncegyüttesek, zenekarok, színjátszó körök, kórusok léptek fel. A régi szokásokat szervezett formában,
színpadon elevenítik fel, mutatják be. A régi román iskola épületét átalakították kultúrházzá, ahol hagyományőrző együtteseknek biztosítottak fellépési lehetőséget, ezt segítette a Magyarországi Románok
Kulturális Szövetsége is. Az MTA néprajzkutatói és népdalgyűjtői – Sárosi Bálint, Moninger György, Máder László, Sebő Ferenc – felfigyeltek a kétegyházi románok értékes ősi hagyományaira, népzenéjére és
gyűjteni kezdték. Az informátorok Bandula János, Árgyelánné Simonka Mária, Simonka György, Számfira Mária, Ottlakán György, Purece Péter és Fretyán Péterné voltak.
Az 1972-es évektől a Magyar Rádió rendezte meg kétévenként a Magyarországi Nemzetiségek Népzenei Fesztiválját, leggyakrabban Békéscsabán. Előtte selejtezőkön választotta ki a zsűri az országos
fesztiválon résztvevőket. Kétegyházán a művelődési házban telt ház előtt Árgyelánné Simonka Mária,
Bandula János, a turkások és Grósz György jutottak tovább.
1984-ben megnyílt a kétegyházi román tájház, amely bemutatja a XIX. század végi román paraszti életmódot és tárgyakat. A 80-as években a művelődési házban megalakulnak a különböző klubok,
köztük a román klub, melyre ismert hagyományőrzőket hívtak meg. 1986 és 1993 között a művelődési házban működött az idősek klubja. Énekkar létrehozását is elhatározták, melynek megalakítására
Árgyelánné Simonka Máriát kérték fel. Az így létrejött „Búzavirág” elnevezésű kórus részt vett a Békés
megyei Nyugdíjas „Ki Mit Tud”-on.
Az 1990-es évek elején megalakulnak az egyesületek, kórusok, a kisebbségi önkormányzatok községi
ünnepeket, ún. karácsonyi ökomenikus műsorokat szerveztek.
2009-ben „Az új Magyarország” pályázata segítségével felújították a művelődési házat és a könyvtárat, új szolgáltatásként teleházat működtetnek, internetezési lehetőséggel. A művelődési ház sokrétű programokat, vetélkedőket, képzőművészeti, történelmi versenyeket szervez. Itt működik a „Kaláris”
alapfokú művészeti iskola is.
A község számára fontos a sport támogatása. Az önkormányzat segíti a különböző korosztályú gyermekek és a felnőttek sportolási lehetőségeit. Ifjúsági és felnőtt futballcsapat működik a településen.
A taekwondo sportágban különböző korosztályok szerepelnek. A 2014 márciusában Makón rendezett
taekwondo magyar bajnokságon Krutek Bence I. helyet, Igricz János II. helyet és Faragó Róbert III. helyet
ért el.
Sporttevékenység folyik tanórákon kívül az iskolákban is, a gyerekek különböző versenyeken vehetnek részt.

A felújított Művelődési Ház átadása 2009-ben

Programok a k0nyvtárban
Purecené Lengyel Mária könyvtáros
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VII.
Üzemek: TSZ, Mezőgép, Erdért, közlekedés
A termelőszövetkezet
A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1949 után kezdődött. Célja: megteremteni a mezőgazdaságban a nagyüzemi termelést. Felszámolták a földbirtokrendszert, az előző rendszer termelési és tulajdonviszonyainak maradványát, a módos paraszti réteget, a „kulákságot”. Az elején több termelőszövetkezet
alakult Kétegyháza határában, a Kakucsi részen a Búzakalász, az északi területen a Kossuth, a Pejréten
és Farkashalmon az Újbarázda. A nem megfelelő hozzáértés, gazdálkodás miatt nem tudták tagjaik számára biztosítani a megfelelő bérezést, árúhiány lépett fel országszerte, ezért a Minisztertanács 4/1951.
sz. rendeletével - az ellátási problémák miatt - bevezették a jegyrendszert, a cukor és a lisztjegyet. Megkezdődött a „padlássöprés”, kötelező beszolgáltatást vezettek be a következő termékekre: kenyérgabona, krumpli, sertés, baromfi, tojás. Mindhárom TSZ kiszolgálására létrehozták a gépállomást, amely kezdetben a kastély melléképületeiben, majd a vasútállomás mellett működött.
A munkás-paraszt szövetség erősítése és a termelőszövetkezeti tagság biztonságérzetének növelése
érdekében az Elnöki Tanács 1957:65.sz. törvényerejű rendeletet hozott a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező, kölcsönös nyugdíjbiztosításáról. Ennek alapján öregségi, rokkantsági,
özvegyi nyugdíjra és árvaellátásra jogosultak.
A hatékonyabb gazdálkodás miatt szorgalmazták a TSZ-ek egyesítését, amely 1963-ban fejeződött
be. 1000 taggal 7500 hektáron gazdálkodtak, vezetője a Béke TSZ elnöke, Rotár István lett. 1970-ben új
gazdasági épületekkel, istállókkal bővült. 1974-ben új terményszárítóval, korszerű – John Deere márkájú
- arató és betakarítógépekkel gyarapodott. A vezetők a tagságnak évente egy alkalommal zárszámadó
közgyűlésen értékelték az eredményeket, és kijelölték a feladatokat. A TSZ-tagok és segítő családtagjaik
a munkaegységeken, terményeken kívül pénzt, később fizetést is kaptak.
Az 1980-as években a TSZ elnök Krisán György volt, majd őt Lempert László váltotta. Közben lehetőség
nyílott a TSZ-tagoknak háztáji kisegítő gazdaság kialakítására.
Az 1990-ben megválasztott új kormány a kárpótlási törvénnyel lehetővé tette azok kárpótlását, akik az
államosítások és az erőltetett szövetkezetesítés során vagyoni kárt szenvedtek. Kárpótlási jegyet bocsájtottak ki, azt árverésen földtulajdon szerzésére lehetett fordítani. Ennek következtében nem csak átalakultak a szövetkezetek, hanem a földtulajdon jelentős része magántulajdonba került. A szövetkezetek
átalakulása 1992 végéig befejeződött, a tagok 15 %-a kilépett.
Gépállomás, Mezőgép
1950-ben létrehozták a gépállomást, a megalakuló szövetkezetek géppel való ellátása, illetve azok
javítása érdekében. Előbb a kastély területén, majd a vasútállomás mellett működött. 1969 végén a
gépállomás átalakult gépjavító állomássá a békéscsabai Mezőgép gyáregységének részévé. 1990-ben
megszűnik a termelés, bezárják a gyáregységet.
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Erdért
1955-től önálló Erdért-telep működött a településen a romániai faáruk fogadására, feldolgozására.
Ennek a fatelepnek az elődje zsidó kereskedők tulajdonában volt, 1921-ig a Kornis testvérek kezében
volt. Tőlük Báron Mór (felesége Szűcs Erzsébet) fakereskedő vette át, 1931-ben saját tulajdona lett, ahol
épületfa és tüzelőanyag kereskedéssel foglalkozott
A kis- és középvállalatok hiánya a 60-as évektől rugalmatlanná tette a gazdaságot, ezért lehetővé tették az állami vállalaton belül a vállalati vagy magángazdasági munkaközösségek, közismert nevén a
GMK-k megalakulását. Az 1982:20.sz. törvényerejű rendeletével az Elnöki Tanács módosította a vállalati
1977:VI. törvényt, a vállalati decentralizáció jegyében lehetővé tette a leányvállalatok alapítását.
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VIII. Közlekedés, vasút, közút
A XIX. század végén a falun belül gyalogosan, fogatolt járművel lovas kocsival, télen pedig szánkóval
közlekedtek az emberek, a módosabb gazdák hintót használtak Kétkerekű kordéllyal a határban lévő
birtokra jártak a gazdálkodók, valamint, ezzel közlekedtek az orvosok és jegyzők is.
Az utcák eső után sárosak voltak, nehéz volt közlekedni. A helyzet javítása érdekében 1908-ban fapallókat helyeztek le a falu belső utcáira. Az első korszerű törvény, az 1890:I.tc. szerint az állami közutak
hálózatát évről-évre az állami költségvetés keretében határozták meg.
Kétegyháza a fő közlekedési útvonalak mentén helyezkedik el, a postakocsi és vasúti útvonalak mentén. A települések közötti távolsági közlekedést postakocsikkal bonyolították le a XVIII. században. Az
egyes állomáshelyeken cserélték a postakocsi elé fogott lovakat. A kétegyházai Fő téren található épülettömb is ilyen postakocsifogadó és előfogatos állomás volt 1787 óta. Az épület tehát fogadóként szolgált,
az oldalsó melléképület pedig a lovak pihentetésére, ápolására, cseréjére. A kapubejáró két oldalán ma
is látható a „kocsivető”. Kétegyházáról ágazott el az útvonal Arad és Nagyvárad felé. Ezt az útvonalat több
térkép is jelöli, pl. az 1811-ben kiadott Görög Demeter-féle. A vármegye 1804-ben kiadta az előfogatos állomások egymás közötti távolságának jegyzékét, amely előírta, hogy egy-egy állomás (stáció) egymástól
15 km távolságra legyen.
A postakocsi állomás jelentőségét az 1858-ban, a vasút megépítése után vesztette el. Egy ideig még
párhuzamosan működött azzal, azonban hamarosan más célokra használták: volt kocsma, étterem,
diszkó, ma pedig kínai bolt üzemel a helyén. Mai állapotát a privatizáció során nyerte el, kívül-belül
felújította új tulajdonosa, Gulyás Györgyné, sz. Abrudán Lívia.
A kétegyházi vasút és az állomás 1858-ban épült meg, ez jelentette a legnagyobb változást a falu gazdasági, szellemi életében, különösen a vonzáskörzetébe tartozó városok, Békéscsaba és Arad miatt.
A magyar vasúthálózat kiépítése az 1832-36. évi reformkori országgyűlés XXV. törvénycikke alapján
indulhatott el, melyet Széchenyi István és Mikó Imre terjesztett be. Az első magyar vasutat magántársaságok építették, részvénytársasági formában. A Magyar Központi Vasút építette az első gőzforgalmú,
gőzvontatású vasútvonalat 1946. június 15-én Pest és Vác között. A szabadságharc bukása után az Osztrák Államvasutak vette át az építést. 1854-ben a gazdasági válság miatt az osztrák állam újból magánkézbe adta, francia és osztrák tőkésekből álló magántársaságnak. Három nagy magán vasúttársaság

A vasútállomás épületei és dolgozói

A postakocsi fogadó épülete, mely 1780 körül épült
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A több generációs vasutas Fekete család dokumentumai a helyi Gyűjtemények Házában
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A fővasút vonal mellett 1883-ban megépült az ACSEV (Arad-Csanádi Egyesült Vasút),
melynek külön állomása, személyzete és annak lakásai voltak
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alakult, a Szajol-Arad közötti részt, azon belül a kétegyházi vasútvonalat az 1856-ban alakult Tiszavidéki Vasút Részvénytársaság építtette. 1868-ban megalakult a Magyar Királyi Államvasutak. Baros Gábor
közlekedési minisztersége idején, 1890-ig államosították a magas kamatgarancia miatt (MÁV).
Az egyre növekvő utas- és áruszállítás miatt Kétegyházán megépült a dolgozók számára a MÁV-telep,
emeletes épületekkel, infrastruktúrával, víztoronnyal. Megépültek a lakosságot, a gazdálkodást kiszolgáló épületek, a sertés és szarvasmarhák mázsálására, bevagonírozására szolgáló épületek, eszközök.
1883-ban átadták a Mezőhegyes-Kétegyháza közötti, majd 1884-ben a Kétegyháza-Elek-Szentanna-Kisjenő közötti mellékvonalat, ezzel a község kistérségi csomópont lett. Az ACSEV (Arad Csanádi
Egyesült Vasút) külön vasutas telepet létesített Kétegyházán. Egy öt tömbből álló egyemeletes lakóépületet, a vasutat kiszolgáló dolgozók részére, a fő vasútvonal mögött állomással, visszafordító szerkezettel.
1949-ben ún. „centenáriumi verseny”, majd az 50-es évektől a szovjet Sztahanov-mozgalom mintájára, központosított országos munkaverseny indult a vasútnál is. Először önkéntesen, majd ezt felváltotta
a részvételi kényszer.

Képek a Pogácsafestiválról

Közút
Az 1890-ben elfogadott úttörvény rendelkezett az építésről, a fenntartásról, rendezte az adminisztrációs kérdéseket. Az utakat külterületen 8 méter, belterületen 9 méter útkorona szélességűre tervezték.
1906-tól úthengert és gőzhengert is munkába állítottak.
1904-ben megépült a szilárd burkolatú, makadám rendszerű közút a falu közepén, melynek építését
1908-ban Gyula felé folytatták. A közút kiépítése azért haladt nehezen, mert mindenki vasutat akart építeni, országos útrendezésre csak a XIX. század végén került sor. 1926-ban autóbuszjárat (Mavart) indult.

A Pogácsafestiválon került sor Kalcsó István, a
Mudin testvérekről szóló könyvének bemutatására
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