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ADALÉK
a „Kuriális nemesek földje” című monográfiához.
(kézirat gyanánt)
Ez az adalék a Szuromi Rita által szerkesztett, adatokban és információban igen gazdag, ettől tömény
monográfiát (a következőkben „a könyv”) kívánja kiegészíteni, teljesebbé tenni, a saját gyűjtésből,
feldolgozásokból adódó írásokkal, képekkel.
A használt irodalmat római számokkal jelöltem (II), míg, a már megjelent saját és mások írásait, képeket
arab számokkal és betűkkel jeleztem (pl. 1. mell., 1. kép)
Bizonyára előfordul majd a két írásban ismétlődés, mint „a könyv” –ben is, és nincs kizárva az
ellentmondás, ami a források más-más voltából, értelmezéséből adódik, de a szándék az ismeretek bővítése,
továbbadása a jövő nemzedékének.
A kiegészítés „a könyv” oldalszámára hivatkozik, vagyis hogy melyik oldalhoz tartozik, illeszkedik.

Kiegészítés a 12. oldalhoz az Eger, Rima, Kánya patakról:
Ezek a patakok egymásba folyva érték el a volt Kis Tiszát (III), azon keresztül jutottak el a Tiszába, és nem
egymás alatt átbújtatva zsilippel, sifonnyal, ami az 1890-es években készült, ma már nem működik, mert az
Eger patak belefolyik a Rimába (az Eger patak másik ágába). Maradványa a fürdőként használt zúgó. (4.
kép)
Az 1890-es vízügyi szabályozás következtében a falu rétje 1/3-al csökkent, de a szántóterület 2300 kat.
holdról 3900-ra növekedett. Ekkor készülhetett a Csete (Pisijő) árok északon, a Horgas (Hideri) árok délen
és a zúgó.
A falu régi vízrajzi helyzetét mutatja az 1785-ben, illetve az 1859-60-ban készített térkép (II), ami szerint az
Eger pataknak a falu alatt volt egy mellékága is, sok-sok mocsaras területtel, ezek ma is mutatkoznak a
Vasút utca végében. (1. kép)
A 14. oldal első bekezdéséhez a tóról: A falu északi részén lévő Tórendszer mesterséges, innen építkezett a
falu, bizonyítja (XIV) az 1928 októberi képviselő testületi jegyzőkönyv is, mi szerint miskolci Magyar
Királyi Erdőhivatal felajánlotta a község északi részén elhúzódó 674 öl hasznavehetetlen, elhanyagolt
gödrök és vízállásos, bűzös, pocsolyás terület befásítását, de a képviselő testület elutasította azzal, „hogy
akkor nem lesz terület, honnan a lakosság földet hordhasson házhelyek s udvarok feltöltéséhez.” Ebből épült
a tósor illetve a Táncsics utca legtöbb háza, még emlékezhetünk a tiszta vízre, ma nádas. A régebbi falu
leírások említik az agyag és a homok bányát, mára már emlék. (3. kép)
Tengerszint feletti magassága 100 m, de az Eger-patak hídjánál a Vasút utcánál 99,2 m, a templomdomb
102,55 m. Magaslatai még a Temetődomb (cséplődomb volt 1813-ig) a Séji halom (102,4m), a Szőrhalom,
de a Barát fertő 97,8 m, a Horgas gulya csak 97 m.
A 15. oldal ötödik bekezdéséhez: a Csörsz ároknak Mezőtárkánytól Egerfarmos-Kétútköz, és a Tisza felé
épült egy mellékága a Laskó folyóval párhuzamosan. A hadi ároknak, sáncnak a töltése ma a FarmosKétútköz közötti földútnak az alapját képezi, amit a helyiek „Cseszárkána”k neveznek (XVI).
Hogy milyen lehetett a Csörsz árok, mutatja a 2. kép, ami a Polgáron is átmenő árok rekonstrukciójáról
készült. Más helyeken tartoztak hozzá őrtornyok fából, kőből. Nyugaton is tártak fel hasonló védelmi
árokrendszereket, sáncokat, ezeket „limes”-nek nevezik és hírközlési vonalat is jelentettek.
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A 16. oldal utolsó bekezdéséhez folytatásként a régmúltról (sgy):
Az ember megjelenése és különböző kultúrák
Észak-Magyarországon a régészeti leletek szerint már az őskorban is éltek emberek, télen a sok barlanggal
rendelkező Bükkben, ezt bizonyítják 30ezer éves Subalyuki és Istállóskői barlangokban talált tűzhelyek,
csinált csont eszközök (fuvola), pattintott kőeszközök, amikkel télen a barlangokban alvó medvékre, máskor
a lejjebb elérhető állatokra vadásztak. Vannak leletek a jégkorszak utáni 10-12 ezer évvel ezelőtti időből is,
amikor már nem barlangban (5. kép), hanem nyílt területen éltek, kőbaltát használtak (V). 5000 évvel ezelőtt
már állandó telepe volt az embereknek, megkezdődött a földművelés, csiszoltak voltak a szerszámaik,
agyagedényeket használtak, sőt agyag női szobrok is kerültek elő. A termékenység kifejezője az anyaistennő
szobor volt (Füzesabonyi leletek). E kort a régészek a „bükki műveltség”-ként említik, amit a „tisza
műveltség” követett. Földbe épített házaik és gazdasági épületeik voltak, ekkor már csiszolta és fúrta a
kőszerszámait, halászott, vadászott, juhot és szarvasmarhát tenyésztett, növényt termelt, égetett és
vonaldíszes cserépedényei voltak az új kőkorban (VI). (6. kép)
Ennek a vidéknek a természeti adottságai kedveztek az emberi élet feltételeinek. A kanyargós patakok
medrében mindig volt víz, hal, az épületekhez sár, majd gyékény, vessző és száraz, kiemelkedő domb, mint
farmoson a patak partjától a templom dombig 2 m szintkülönbség. Volt tüzelőanyag is, agyag is, legelő is
bőven. Igaz itt nem kerületek elő hiteles őskori leletek, mert nem épült erre út vagy gyártelep és a falu is
ráépült a régi településre, de bizonyosak lehetünk benne, itt is ugyanazokat rejti a föld, mint a Füzesabony
térségében előkerült és az M3-as út építésekor feltárt leletek (V). Itt is ugyanaz a kultúra volt. A régészeti
tudomány „Füzesabonyi Középső Bronzkori Kultúra”-ként tartja nyilván. Leleteiről állandó kiállítás van a
füzesabonyi vasútállomás kultúrváró termében. Ingyenes.
A bronz és vaskor
Megélénkült a hegylakó emberekkel a csere kereskedelem, a kőeszközökért, szőrmékért agyagedényeket,
magvakat, szarú-, csont eszközöket, csont ékszereket, csont szobrokat cseréltek (V). Lassan megjelentek a
fémek, pl a réz, a bronz, amiket a tenyésztett állatokra cseréltek, ezzel nőtt a gazdagodás, a társadalom
rétegződése, már másként temetkeztek. Megjelent az istenek kultusza, az áldozatok bemutatása és 6-4000
éve a zsugorított vagy magzati helyzetű temetkezés. A füzesabonyi szennyvíztelep építésekor 1976-ban
bronzkori leletekben már földfelszín feletti épületekre bukkantak döngölt padlózattal, alappal, faltapasz
darabokkal (5. kép), faágassal. Bronzból volt zabla, csengő, övcsat, ékszer, gomb. Aztán jött egy új
népsoport ezelőtt 3600 évvel a környékre és a bronzkort felváltotta a ”vaskor”. A vas szerszámnak más volt
az élettartama, megmunkálása, keményebb volt. Fellendítette a termelést, növekedett az emberek
rétegződése. Megjelentek a szkíták, akik a cserépedényeket már korongon készítették. Jöttek 2500 évvel
ezelőtt a „kelták”, akiknek fejlett vasiparuk volt. Ekkor már a magyarok is csoportosultak valahol az ázsiai
sztyeppén.

A népvándorlás és a magyarok megérkezése
Krisztus utáni második században értek ide a lovas szarmaták, a jazigok. Élénk volt a népvándorlás a
kontinensen. A környéki sírokból vaskardok, arany ékszerek, üveggyöngyök, tükör került elő ebből a korból.
Már nyújtott testhelyzetben temetkeztek, kést, korsót, szarufésűt, használtak, díszítették az edényeiket, a
római ezüstpénzt felfűzték ékszernek. Ismerték a fonást, a ruhaszövést. A szarmaták építették a rómaiaknak
a csőrszárkot. Rövid ideig voltak itt a hunok keletről és a hódító germánok nyugatról. Letelepedtek az
avarok, a szlávok, akiket a IX században itt találtak a magyarok, ők a nagy állatok tartásával foglalkoztak. A
ló közlekedési és harci eszköz is volt egyben a saját magyaros harci modorhoz (Pusztaszeri körkép), amivel
meglepték a nyugati világot. Száz éven belül új államformát vettek fel az addigi törzsrendszer helyett. A
füzesabonyi leletek bizonyítják, hogy a honfoglalók között ügyes fegyvermesterek, nyergesek, íjasok,
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szíjgyártók, ötvös mesterek voltak. Erről jóval többet tartalmaz a 2006-ban megjelentetett „Füzesabony
régészeti leletei és lelőhelyei” kiadvány, ismerteti az M3-as út építésekor előkerült régészeti leleteket is (V).
A magyar honfoglalás a Kárpát medencében új korszakot nyitott, hiszen a népvándorlás egymásra torlódó
hullámai után olyan nép érkezett ide, amely itt hazát alapított és végleg birtokba vette a földet (V). Más
népek felvették a nyelvét (kabarok, besenyők,kunok, jászok, stb). A magyarok előtt nem sokkal telepedtek le
az avarok, a szlávok, a magyarokat nyomták előre a besenyők. Igaz, ezt a területet a magyarok a morva
fejedelemnek adott fegyveres segítség alkalmával kinézték maguknak és tudatosan, mondhatni tervszerűen
települtek a nem sűrűn lakott területre. Az Etelközbe a hét törzs által vezérré megválasztott Árpád fejedelem
a népének egy részével a már ismert Vereckei hágón jött be a Kárpát-medencébe a vérszerződéssel hozzájuk
csatlakozott három kabar törzzsel, akik a török nyelvcsaládhoz tartozó lovas harcos nomádok voltak és
Árpád felesége is kabar volt.
A magyarok-kabarok honfoglalása
A fő csapat a Sajón átkelve ezen a tájon vonult az ország belseje felé egész a Zagyva folyóig 895-ben. Ekkor
az Eger-patak partján Árpád és népe megpihent és ünnepelt, ahol Árpádnak leveles színt csináltak a legenda
szerint, ez a név „Szíhalom” -ként megmaradt (Zenehalmu). III Béla király névtelen, azaz Anonym jegyzője
szerint Szihalomnál az Ostoros pataktól Poroszló váráig terült szét a követő nép. Elsősorban a csatlakozott
kabarok, az Aba törzs, de Bors vezér is kabar volt, habár található írás, amely a kabarokat más helyen említi.
Ennek a régiónak a benépesedésében az itt talált szlávokon és avarokon, az említett kabarokon és
magyarokon kívül jelentős szerepet töltöttek be a népvándorlásban részt vevő besenyők (Besenyőtelek) és a
jászok. Ilyen keverékek lehetünk. Ezek a népek mind nomádok voltak, akik kisebb részben földműveléssel,
elsősorban nagy állat tartással foglalkoztak, amihez kellett a legelő és ezt Farmos határában megtalálták
(Gulyahorgas). A X. században már háttérbe szorult a nomadizmus és a magyar (beolvadt kabarok is)
társadalom elkülönülő csoportokba tagozódott, úgy mint előkelő vagyonos családokra, középrétegre, a
vagyonnal ugyan még rendelkező köznépre és szolgákra, amit szemléltet a temetkezési rendszer (V).
(Gazdagok egymás mellé.) Az állammá szerveződéssel együtt járt a magántulajdon erősödése, gyarapodása,
egyeseknél az állataik, legelőik elvétele, szabadságuk elvesztése, másnak kellett dolgozni.

A keresztény államhatalom kialakulásának hatása
Géza fejedelem felvette a római kereszténységet, fia István megszervezte a keresztény királyságot,
feloszlatta a törzsi rendszert. Új államigazgatási rendszert, a magántulajdonnal járó adózást, az állami
erőszakszervezetet épített ki, és azt még 100 év múlva is védelmezni kellett László királynak. A magyarok
történetének megírását az események után 300 évvel III. Béla király (1172-1196) íratta meg Anonymusszal.
Miután a honfoglalók elhelyezkedtek, elfoglaltak annyi területet, amennyi biztosította az életfeltételeket.
István király felmérette a szabadon maradt területeket, királyi birtokba vétette azokat, igazgatási és katonai
központot szervezett rájuk és ispánokat nevezett ki az élükre. Ezekből a birtokokból juttatott azoknak, akik
szolgálataikkal segítették a királyt. Farmoson is kapott egy család birtokot, még lesz róla szó. István király
idejében 8 közigazgatási egység jött létre, ennek a tájnak a Hernádtól a Zagyváig az ispánja Aba Sámuel
kabar vezér lett, Abaújvár központtal és földvárral, aki kabar létére a magyarok harmadik királya volt, igaz
csak 1041-1043-ig (II). A megyerendszer csak Szent László idejében alakult ki, Hevest akkor
Újvármegyének hívták, csak 1261-től lett Hevesújvármegye (Heuesuyuar), Borsodot akkor is így írták.
Ekkor lett a két vármegye határa az Eger-patak bal ága, habár Farmos hol Heveshez, hol Borsodhoz
tartozott.
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A tatárjárás és FORNOS első írásos említése
A Mongóliából indult tatár had, miután felégette a mai Oroszországot, Ukrajnát, Lengyelországot, 1241
áprilisában Magyarországra támadt és IV. Béla ifjú magyar király eléjük ment a Borsod megyei (7. kép)
Muhi pusztáig, ahol a szekértáborra a tatárok éjjel támadtak. IV. Bélának menekülnie kellett Budán át
Dalmáciáig. Minden áron el akarták fogni, és megölni, akkor ez volt a módi. A menekülő útvonal ezen a
tájon vezetett át, mert IV. Béla annak a Dénesnek, aki a lovát átadta, Szemerén birtokokat adományozott.
Poczok Miklós volt farmosi lakos szerint Fáy Don és Barnabás is a ló átengedés miatt kaptak birtokot
Farmoson 1243-ban, állítólag 1645-ben is itt voltak. A tatárok elől a nép a nádasokba menekült. A Duna
befagyott jegén át tudtak menni. Nagy hideg lehetett akkor. A tatárok rövid itt tartózkodás után uralmi
belviszály miatt 1242-ben vissza is vonultak, és amikor IV. Béla visszatért a romba dőlt országba,
összeíratta a vagyoni állapotot, de az egri püspökség is sürgette a birtokainak a kijelölését, amit a király az
1261. szeptember 9-én kelt okiratában – aminek csak a másolata maradt - úgy ír le, hogy: / Árpád kori
oklevelek a Heves megyei Levéltárban. Kiadva 1997-ben. Szerkesztő: Bán Péter (1. mell.) /
A 25. oldal negyedik bekezdése után:
A templom történetével Poczok Miklós volt egerfarmosi, ma egri lakos foglalkozott és megemlítette a
Brezovay családot is, mint a brezovai templom védői. Írása az Egerfarmosi Hírmondó (EfH)
1/2004. számában jelent meg. Most a 2. melléklet tartalmazza.
A 31. oldal utolsó bekezdése a Kandó család kutatását ápoló Kandó Juditot említi, aki önmagáról vall a 3.
mellékletben, ez a 2/2005-ös EfH-ban jelent meg. (11. kép)
A 39. oldal első bekezdéséhez a refomáció megjelenéséről:
1561-ben Heves vármegyében már megjelent a reformáció, Debrecenből jöttek a protestáns prédikátorok
Egerbe. Erről az időről írták a lövőiek, „Egerlövő is, miképp Farmos, a reformáció híve lett, de itt a
rekatolizáció nem boldogult úgy, mint Farmoson s bár némi hanyatlás észlelhető, a község megmaradt
reformátusnak” (I), míg Farmos nem, mert a katholikusok erőszakosan igyekeztek a híveket vissza szerezni.
Az ország több mint 80%-a áttért az új hitre, mert az egri várnak a török kézre kerülése után (1596) a
püspökség átköltözött Jászóra, (Lengyel határ közelébe) a katholikusok egyház nélkül maradtak, de amikor
észrevették, Rómában kiképzett hittérítőket küldtek 1670-től, akik ellenreformációt indítottak (II).
A 45. oldal utolsó bekezdéséhez tartozik a 4. melléklet, amelyben Poczok Miklós Csepelényi Györgyről írt
az 1/2004-es EfH-ban.
A 49. oldal utolsó bekezdéséhez a templom főbejárata fölött lévő címerről:
Szalay József özvegye, Nagy Borbála által adományozott 100 R forintokat 1782-ben a templom
reparatiojára adományozott, valószínű ezért tették a templom ajtaja fölé a Szalay család kőből faragott kerek
pajzsban ágaskodó oroszlános címerét, a sisakdísz fölött kardot tartó férfikarral (ez nem a Brezovay család
címere). Lásd még a 10. képet.
Az 52. oldal ötödik bekezdése az ágaskodó oroszlános címert említi a község címerének, de a pecsétnyomón
1786 óta a ma is használt három kalászból álló kéve mellett csoroszja és ekevas maradt fent. Lásd még a 8.
képet.
Az 1797-es nemesi összeíráskor 21-en voltak, ekkor a telkes gazdák száma mindössze 5, a falu majorsági
nemesi településsé lett (IV), 805-en lakják, valószínű a földbirtokosok új jobbágyokkal kötöttek
úrbérrendezést.
Az 53. oldal harmadik bekezdéséhez a nemesekről: 1841-ből, ez az összeírás 64 főt sorol fel, ez a volt 21hez képest nagy növekedés, ami elszegényedést okozott. A felsoroltakból Veres nevű 20, (ebből József 5),
Polgár 9, Subich 7, Póka 5, Kovács 4 (címerükben halom és galamb), de volt Professzor Sztáray Albert is.
(IX).
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Ebben az időben (1832-1847) Brezovay József Heves vármegye főjegyzője, másodispánja, főispánhelyettese
volt. Ekkor tettek javaslatot az ellenzéki képviselők a jobbágyok felszabadítására. Kandó Ferenc
alszolgabíró volt Heves vármegyében (IX).
Az 54. oldal folytatásaként:
1811-ben Heves és Borsod megye rendjei atyafiságos szerződést kötöttek, mely szerint Egernek vizentúli
borsod része, Almagyar stb. ezután Heves megyéhez tartozik, viszont Farmos, Ivánka és Szőke-puszta
Hevestől átcsatoltatik Borsod megyéhez (IV). Ekkor lett úgy, hogy az egri vár Eger városához rendeződött
és az adó is kiegyenlítődött. A falu ettől kezdve 1950-ig Borsod megyéhez tartozott.
Ebben az időben jobbágyfaluvá vált Farmos.
A 3,5 telken gazdálkodó taksás (megszabott díj=taksa) gazdák és a 8 házas zsellér 1843-ban azért kérték a
jobbágybirtok és legelő elkülönzését, mert bár „gr. Károlyi és Orczy familiák farmosi taksásainak földjei a
majorságbeli földekből vannak kihasítva, mégis az adózásra és közszolgálatokra nézve más urbarialis
földesjobbágyokkal egyenlően köteleztetnek. Orczy taksásai nem robotára, hanem úgyszólván szakmányban
(teljesítmény) dolgozzák le mindenféle napi számjaikat (robotterhüket)”. Kilenceddézsma helyett a
súlyosabb heteddézsmát fizetik földesuruknak (IV).
Amint a fent maradt írások mutatják, a nép nem dúskált a javakban, ezért kellett jönni új reformoknak, amik
elvezettek 1848-hoz. A XIX. század a Napóleoni háborúk korát hozta, ami ezt a tájat (II) annyiban érintette,
hogy az Osztrák Hadsereg fegyverben tartásához több gabona és állat kellett, de annak végeztével romlott a
pénz és akkor is már gazdasági válság lett, ami elégedetlenséget okozott mind a zsellérek, mind a
jobbágyok, mind a kis- és középnemesek között.
A 62. oldal első bekezdése után a Subich család (12. kép)
A templom belső baloldali falán lévő vörös márványba vésett kétfarkú ágaskodó oroszlános címer a Subich
családé, az alsó oroszlán kivont kardot, a felső oroszlán zöld olajágat tart, két felől bivaly szarv között. A
Szalay javakat öröklő Subich család (II) bírta a falu egy részét, akik Nagy Kolosi Subich Tamás 1609-ben II
Mátyástól kapott nemesi levéllel kerülhettek Farmosra és nemesi összeíráskor Heves megyében szerepeltek,
akik közül Pál ügyvéd, Ferencz királyi testőr, Albert országbírói ítélő mester, György 1845-ban pertárnok
volt (XII). Bizonyára jelentős szerepet vállaltak a templom felújításában és a templom előtt lévő keresztet
1821-ben Subich Imre és felesége Gosztonyi Borbála állítatta (rajta koponya). A temetőben lévő „un.
rózsaszín” sírkövek egyike (pilisi vörös márvány) alatt Subich Imre özvegye, Gosztonyi Goszthonyi Borbála
(1783-1852) nyugszik, a másik alatt pedig Nagy-Kolosi Subich Rozália (1840-1879), Gróf Kléreisberg
Fridrik és özvegye van eltemetve. Ma már csak déd, ükunokák élnek más néven, a kúria összerogyott, pedig
Fényes Elek földrajzíró azt írta, „Brezovay Józsefnek és özv. Subich Imrénőnek (!) csinos lakházuk van itt”
az 1840-es években. (14. kép) Az 1700-as évek közepén Subich Pál feleségül vette Brezovay Terézt,
Brezovay Mihály pedig a Subich Antalné, Szabó Katát vette el. Birtokvitájuk volt a Kandó fivérekkel, de
1733-ban III. Károly a Kandókat erősítette meg vagyonukban.
A 68. oldalon lévő táblázat helyesbítése: Kandó Ferenc Egerfarmoson született 1809. február 14-én és
meghalt Miskolcon 1885. január 1-én, eltemették az egerfarmosi sírkertben 1885. január 4-én az 1812-ben
Domonyban született Kandó Ágnes nevű felesége mellé, aki 1852-ben halt meg Egerfarmoson. Ez a sírhely
az egerfarmosi temető nem a római katolikus, hanem a más vallásúak részében volt. 1906. áprilisában az ifjú
Kandó Ferenc (1879-1945) szatmárcsekei jegyző és Béla-Bertalan (1885-1928) unokák az addigi fa-fejfa
helyett márvány sírkövet állítottak. Lásd az 5. mellékletet.(13. kép)
Az ifjú Kandó Ferenc Judit-Klára nevű lányának (1913-1993) dr Szalay Pál (1894-1976) református pap lett
a férje, akinek a fia az a dr Szalay Pál (1931-2008), aki 2000-ben a Kandó Kálmán szobornál
megnyilatkozott. Ennek a Szalay Pálnak a fia Szalay László Pál (1976-) az 2013. júliusi ünnepségeken a
feleségével és kislányával részt vett. Ifjú Kandó Ferenc lány unokája, a Klára (1950-) szintén rendszeresen
részt vett a falunapokon, Klára (1984-) lányával. Az itt eltemetett Kandó Ferenc másik unokája, a már
említett Béla-Bertalan, akinek a Ferenc (1912-1944) fia apja annak a Kandó Judit villamosmérnöknek, aki
ápolja Kandó Kálmán családi és szakmai hagyatékát. (van egy fia és két lányunokája, férje Francois Cézár).
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A Béla Bertalan másik fia Bertalan-Gábor (1914-1970) akinek egyik gyereke Gábor (1944-1994), a másik a
György (1949-), az ő egyik lánya Krisztina (1980-), a másik lánya Eszter (1984-), ők is rendszeresen
megjelennek az egerfarmosi falunapokon. Lásd 33. képet.
„A könyv” 160. oldalán lévő családi fénykép azokat mutatja 1914-ben, akik az egerfarmosi temetőben
nyugvó Kandó Ferencz egyenes ági leszármazottai és hozzátartozói Béla fia által. Az Iván fia családjáról
annyit tudott, hogy Tiszafüreden éltek 1999-ig.
A 69. oldalon lévő VIII. táblázat annyi kiigazítást igényel, hogy Kandó Kálmánnak a Kálmán nevű fia
(1898-1922) az I. világháború Albániában szerzett betegsége áldozata lett.
Kandó Kálmán Sára-Ilona (1901-1985) nevű lányának Dobrovits Kandó György (1924-1994) volt a
gyermeke, akinek a fia Kandó von Márkus (1966-) lett, aki leveleinkre nem válaszolt 2000-ben.
A 72. oldal helyesbítése Kandó Kálmán ittjártáról:
Kevés a lehetősége, hogy Kandó Kálmán 1885-ben járt volna Egerfarmoson, mert akkor még nem volt
vasút, csak 1891-ben lett, de annak valószínűségét bizonyítja Szalay Pál 2003-as nyilatkozata, hogy 1906ban, Kandó Géza halálakor – aki Kandó Kálmán édesapja volt – a család összejött Tiszafüredre, ahol Kandó
Eszter Kovássy Lajosné élt és onnan átvonatoztak, vagy átkocsikáztak Egerfarmosra, megnézték a
cselédlakásként hasznát volt kúriát és a temetőben utolsóként itt élt Kandó Ferenc sírját. Ekkor döntött ifjú
Kandó Ferenc és testvére, Bertalan a temető nem katólikus részén lévő fejfa helyett márvány sírkő állításáról
(5. mell.), amit a befásított részről az 1970-es években Tóth Illés volt tanácselnök áthelyeztetett az 1849-es
emlékkőhöz, ami 1999-ben fel lett újítva. Elválasztották a sírkövet a sírtól.
A 81. oldalhoz 1849-es harcokról és az örök váltság utáni változásokról:
Máriássy János helytállása 1849-ben Egerfarmoson. Saját gyűjtésből Hermann Róbert hadtörténész által
adott irodalomból lett feldolgozva a helytállás története a helytállók személyes sorsának ismertetésével, az
emlékmű 1999-es felújításának és a 2009. március 1-én felavatott Máriássy emléktábla történetével (15.
kép), amit tartalmaz a 6. melléklet. „A könyv” állításával szemben az osztrákok a magyarokat nem érték utol
Farmoson, csak ágyúcsatára szorítkoztak és Klapka tervszerű visszavonulást rendelt el Poroszlóra Máriássy
visszaemlékezései szerint, amit parancsnoktársai elfogadtak. A hidat Máriássyék este 10 órakor felszedték,
ezért az ellenséggel nem találkoztak, Windischgratz fővezért bosszantotta, amiért nem tudtak nagyobb kárt
okozni. A kudarc az lehetett, hogy a magyar parancsnokok nem engedelmeskedtek Dembinskinek, ezért le is
váltották.
A 88. oldal harmadik bekezdés után: 1992-ben a templomban külső és belső felújítások zajlottak, ahol
Hegedűs Rafael 22 munkanapon a régi kváderkövek bontásával és a padlózat építésével önkéntes munkát
végzett másokkal együtt, ami erkölcsi és anyagi elismerésre érdemes és Istennek tetsző cselekedet volt.
A 2. mellékletben Poczok Miklós még azt írja, hogy „a bővítést 1833-ra tervezték. Ekkor különálló
harangtornya volt két haranggal.” „A könyv” szerint 1844. április 12-én Rőthy Károly adminisztrátor átadta
a plébániát az új parochusnak, Grell Gergelynek. A leltárban ekkor három harangot említenek. Ezek szerint
1835-ben volt felújítás és harangszentelés. Igaz, a templomot az 1334-35-ös pápai tized jegyzékben említik
először, ennek 500 éve volt 1833-35-ben (II) és lásd „a könyv” 23. oldalát.
Szintén „a könyv” írja, hogy a nagyharang az építkezés idején, 1875-ben megrepedt, újraöntötték. Az akkori
nagyharang mára már a kisharang. Ez a csendítő-, a lélekharang, a toronyban legfelül helyezkedik el igen
szép díszítéssel SZENT ADALBERT TISZTELETÉRE ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPESTEN
1875-BEN felírattal.
A harang másik oldalán Szent Adalbert püspöki süveggel és püspöki pásztorbottal a kisgyermek Vajkkal, a
későbbi István királlyal, akinek a nevelője és gyóntatója volt. (SGY) lásd a 16. képet.
A 90. oldalhoz: Az 1938. kettős szentévvé nyilvánításról és az eucharisztikus világkongresszusról: 1938.
évet a Magyar Római Katolikus Egyház kettős szentévvé nyilvánította és Farmoson új harangot szereltek fel
A) Szent István esztendeje, halálának 900. évfordulója alkalmából,
B) A pápa elfogadta, hogy ez évben Budapesten legyen a XXXIV. Eucharistikus Világkongresszus, amit a
Vatikán akkor és ott rendez, amikor és ahol a Római Katholikus Egyház tekintélyének, befolyásának
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erősítésére szükség van. 1938-ban Európában a pápa szerint is a náci ideológia, az ősgermán hit a zsidó után
a kereszténységet üldözheti, de tartottak a kommunista elvektől is, ezért szívesen fogadta a pápa a
magyarországi rendezvényt. (Várkonyi Endre 1988-as írása alapján az OV-ból) E szent év alkalmából
Egerfarmoson 1938. április 23-án, a búcsú napján, amikor télies hideg idő volt, új harangot húztak fel a
toronyba az Oláh család anyagi támogatásával. Ugyanebben az évben a „Szent Jobb” országos körútra
indult, erre a célra készített vagonban az „arany vonattal”, ami Eger felé útjában július 4-én 16 óra 20
perckor begurult Füzesabony MÁV állomás I. vágányára, ahol többek között farmosi fiatalok is fogadták, a
matyóruhás fiatalok mellett elénekelték a „Hol vagy István király” éneket (Szikszai János abonyi
helytörténész).
A 93. oldal kiegészítéséhez tartozik Kovács Béla HML volt igazgatójának az „Egerfarmos két régi
műemléke” írása, ami 2005-ben a 3. számú EfH-ban jelent meg, (7. melléklet). Az első részében a
Szentháromság szoborról, a második részében a Szűz Mária szoborral foglalkozik. „a könyv” is hivatkozik
rá, de idetartozik a 8. mellékletben lévő Poczok Miklós írása is.
A 96. oldal A Vasút utca 1 szám alatti telken, a régi iskola falában volt egy „Mária megkoronázását
ábrázoló dombormű a felhőtrónon ülő Atyaisten és Jézus alakjával, lábukat szárnyas, nagyfejű szeráffejeken
nyugtatják és közöttük földgömbön álló Immaculatát megkoronázzák”. „Heves megye műemlékei” c. könyv
népies barokk munkának minősítette az 1820-as évek körüli időkből, ugyanakkor a könyvben lévő kép alatti
leírásban a XVIII. század végét írja. Lehet, hogy a régi iskola építésekor tették az épület falába. Tény, hogy
1965-ben az iskola összeomlásakor Pók János kőműves mester a templom keleti oldalán kőfalat épített a
domborműhöz. (17. kép)
A 96. oldalon a község temetője fejezetéhez: II. József császár (a kalapos király) 1794-ben elrendelte, hogy
egészségügyi ok miatt nem szabad belterületen temetkezni, ezért Egerfarmoson is meg kellett szüntetni a
templom körüli temetkezést. Az új temetőnek kijelölt terület az addigi cséplődomb lett (1. kép), ahol addig a
gabonát cséphadaróval, lóval, szarvasmarhával csépelték-nyomtatták ki a kalászokból, majd kiszelelték.
A legrégibb megmaradt sírkő az 1827-ből való csonka gúla, ami négyzetes pilléren áll (18. kép), de a
„Heves megye műemlékei” című könyv szerint itt volt 1824-ből Zbisko Ferenc sírkeresztje is.
A temetői kisharang 1938-ig a templom tornyában volt. (lásd még a könyv 91. oldalát is).
A Hősök temetője fejezethez:
Az 1944. novemberében a falu határában hősi halált halt magyar honvédek egy részét az 1849-es márvány
emlékkőhöz temették 1945. március 8-án, de a Pupu tanyán elesett hét székely-magyar tüzért 1945. március
15-én a Hősök temetőjébe temették el egy közös sírba. Ma jeltelen a sír. (lásd „a könyv” 156. oldal negyedik
bekezdését is).
A 110. oldal ötödik bekezdéséhez: az volt az igazi jó lakodalom, ahol a pacalosok (a hívatlan vendégek) jót
mulattak.
A 123. oldalon a vasúti közlekedés kiépítése fejezethez egy más szemszögből és személyes ismeretek
alapján ajánlom a 9. mellékletet és a 35. képeket.
A 134. oldal harmadik bekezdéséhez Kandó Kálmán nemcsak mérnöknek volt zseniális, embernek is
nagyszerű volt. Öt nyelven beszélt választékosan, mégis amikor hívták Amerikába dolgozni, azt mondta,
„eleget voltam távol hazámtól, nem is gondolok többé elhagyására.” A mozdonyáról azt mondta, „Életem
célját elértem. Amit megálmodtam, azt sikerült megvalósítanom is.”
Munkatársai úgy vélték, hogy „acélos kék szemeiben nem a lángész hideg ragyogása volt, de a kartársi érzés
és emberi szeretet”. Más a mosolygós kék szemét említette. Tari Miklós, volt egerfarmosi lakos is azzal
büszkélkedett, hogy őt Kandó Kálmán jutatta be a vasúthoz.
Az általa megalkotott nyolc mozdonyon kívül sok más találmánya és szabadalma volt, de a legutolsó
fázisváltós mozdonya korai halála után a „Kandó” nevet kapta és a „Magyar Örökség” része lett 2001-ben.
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A világ első nagyfeszültségű mozdonya a milánói Leonardo DaVinchi Műszaki Múzeumban van, egy másik
mozdony az amerikai Saint Luis-ban van kiállítva.
Kandó Kálmán nevét a világűrben egy kisbolygó viseli és tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának.
Tiszteletbeli (HC) doktori címet kapott.
A 141. oldalon:
1907-ben fogadta el a képviselő testület a poroszlói földútnak az Egerpatakon átvezető kőhíd felépítésére
vonatkozó 1460 koronás költségvetést. Bozsik Ferencz tiszafüredi mester építette fel a 6 m széles kőhidat,
amit a mai mezőgazdasági gépek járhatatlanná tettek, lyukas lett, 2008-ban be lett omlasztva, pedig előtte a
felújításra pályázatot nyert a község, talán egyszer lesz helyette beton híd. (20. kép)
A hatodik bekezdéshez
Sokan anyagi és fuvarozási segítséget adtak, a bíró és Szoó József, a 49-es emlékkőnél, a községházánál is
buzgólkodó bátor kiállású ember szorgalmazta Tűzrendészeti Szabályzat elkészítését és tűzoltó eszközök
(fecskendő, lajt, létra, csáklya stb.) beszerzését. Minden 18-40 év közötti férfi köteles volt tűzoltásban részt
venni, akiknek ősszel és tavasszal kiképzést tartottak, a parancsnok a mindenkori bíró volt. Egyenruhás
Önkéntes Tűzoltó Egylet csak 1950-től lett. (ld. a 11 mellékletet) Szoó József fél métermázsa búzát és
lakhelyet biztosított a károsult családnak és indítványozta, „hogy amennyiben az emberbaráti szeretet
megengedi nevezett segélyben részesítse” a képviselőtestület, meg is szavaztak a 140 korona segély azonnali
kiutalását cseréptető vásárlásához és sokan segítettek a ház felépítésében. (ld. a 11 mell. 26. kép)) Volt olyan
Önkéntes Tűzoltó Egylet, kiknek a zászlóján „Istennek Dicsőség! Egymásnak segítség” jelszó volt.
1907-es évből „Boroviczi fődtűl vasúton tunan” megjegyzéssel fent maradt bírói „Végzés” arról tájékoztat,
hogy az 1850 után eltávozott Kandók földjét felvásárló Boroviczényi földeket a család négy örököse eladta,
amit 106 egerfarmosi, 48 mezőtárkányi, 5 borsodszemerei ember vett meg sok kis tételben. A legtöbbet
Fleischmann Béla vásárolta fel 110 hold mennyiségben. A „Végzés” felsorolta mind a 106 egerfarmosi
lakos megkülönböztető nevét is. Ilyen a cine, a hanzi, hites, a guji, gyura, kanyó, kunos, ispán, pisztor,
pónus, stb. Kölcsönt vehettek fel a Miskolci Takarékpénztártól 6%-os kamatra, ami késedelmes fizetés
esetén 7%-ra nőtt és még 7%-os késedelmi kamat is volt. (Szigorúbb, mint most.) Subich Imre hagyatéka
szerint.
A 142. oldal negyedik bekezdéséhez
Az I. Világháború:
1910-ben az elöljáróság létszáma 20 fölé nőtt, a legtöbbet adózók között Dr. Brezovay László, Prónay
József, Rabaich Rihárd, Mocsári Miklós, Schwarc Lipót is szerepelt. Az országban zajló párt alakulások,
nemzetiségi mozgolódások nem igen hatottak idáig, pedig 1912-ben a Balkánon a Török iga lerázására folyt
a háború és 1914. június 28-án ez a tűzfészek felrobbant, mert a trónörökös Ferenc Ferdinándot lelőtték és
Tisza István magyar miniszterelnök hiába ellenezte a háborút, a nyugati hatalmak meggyőzték, és 1914.
július 28-án hadat üzent a Monarchia Szerbiának. Azt hirdették, hogy „mire a lomb lehullik, idehaza lesznek
a katonák”, akik hazafias lelkesedéssel, nótaszóval, felpántlikázva indultak a pokoljárásra. (Megállj kutya
Szerbia, Nem lesz tied Hercegovina, stb.) 1914 nyarán az aratás még meg volt, a behordást, a cséplést már a
nők, öregek, a fiatal fiúk végezték. Ősszel a szántás, vetés elmaradozott, mert a lovakat is, ökröket is harctéri
szolgálatra vitték, összeszedték a réz, a bronz, ólom eszközöket. Minden bizonnyal az 1875-ig a
haranglábban lévő két kisharangból is ágyú lett öntve.
Hadi kölcsönt kellet jegyezni, amit szigorúan behajtatott a bíró. Vitték a 18. évben lévő fiúkat is. A háború a
negyedik őszön ért véget. A katonák a lövészárkokban, a lakosok itthon éheztek, szenvedtek, papír ruhákban
jártak a gyerekek és pusztítottak a betegségek, a spanyolnátha több embert ölt meg, mint a háború. A
munkaerőt igyekeztek pótolni hadi foglyokkal, azokat is óvadék ellenében adták a gazdáknak.
A 143. oldal negyedik bekezdéséhez:
Forradalmak:
A háborút a Monarchia és Németország elveszítette, mert Angliát és szövetségeseit Amerika gazdaságilag
megtámogatta, aminek hatására a már megegyezni készülő hatalmak diktálni kezdték a békefeltételeket. A
háborúnak 1918 novemberében lett vége, de a frontról érkező katonák, látva az itthoni helyzetet,
elégedetlenkedtek, az osztrák sapkarózsa helyett az akkor nyíló őszirózsát tűzték és forradalmi helyzet
alakult ki a falvakban is. Fosztogattak Mezőkövesden, Egerlövőn is (I), Szentistvánon gyilkosság is volt.
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Nem akart senki sem dolgozni, kint maradt a kukorica, krumpli a mezőn. Követelték a beígért földet. Az
akkor kormányon lévők elpolitizálták a magyar függetlenséget, a határon ott voltak a szerbek, a románok, a
szlovákok ugrásra készen, itt semmi.
A 144. oldal harmadik bekezdéséhez:
Földreform és telekosztás (szgy)
A Szegeden szervezett Ellenforradalmi Katonai Egységek és az ellenkormány 1919. november 19-én a
Románok után bevonultak Budapestre és mivel az új szomszédos államok ragaszkodtak, hogy magyar
királyi trónra se a régi, se az új király ne kerüljön, a Magyar Nemzetgyűlés pedig ragaszkodott a királysági
államformához, kormányzói intézményt hoztak létre. Így lett Magyarország király nélküli királyság
Őfőméltósága Horthy Miklós kormányzóval 1920. március 1-től és IV. Károly király Zita királynéval
száműzve lett.
A Trianoni tárgyaláson megcsonkított Magyarországon csak 36 ezer fős Hadsereg lehetett, emiatt 3-4
hónapos továbbképzések lettek, sűrűn hívták be az embereket katonának. 1920-ban Horthy Miklós Vitézi
Rendet alapított azon katonák részére, akik olyan hőstettet hajtottak végre a háborúban, amelyért a Császári
és Királyi Hadseregben magas kitüntetést kapott (kiskereszt, nagykereszt, stb.) és a hőstettét hitelt
érdemlően két tanú igazolta. Ez nem járt, kérelmezni kellett. Farmoson 4 Vitéz kitűntetett volt. Ezzel a
kitűntetéssel előjogok és föld, telek járt. Az új rendszer a parasztság megnyerése érdekében földreformokról
intézkedett kishaszonbérletek és házhelyek juttatásával a hadi rokkantak és hadi özvegyek, más jelentkező
háborús katonák részére 1-2 hold mennyiségben. Farmoson is, így megnőtt a kis és törpe birtokosok
számára. Ez volt a proletár föld? Ekkor épült a Déli telep (Egerpataktól a Vasút felé). Jutányos árat kellett
fizetni éves részletekben mind a földért, mind a házhelyekért, megváltották. 1920 decemberétől Czirbusz
Béla lett az új jegyző, aki valahonnan menekült Trianon miatt és ezért revizionista nézeteket vallott. A már
említett kishaszonbérletbe adott földek nem oldották meg itt sem a kisemberek gazdasági helyzetét, el kellett
járni városi cselédnek (úri családot szolgáló lánynak, vagy gazdag paraszthoz mezőgazdasági munkásnak,
béresnek), summásnak, idénymunkákra (kapálás, aratás, őszi betakarítás) messzi vidékre, a Dunántúlra. A
járandóságot szerződés alapján egy összegben (summa) számolták el. Ide is hoztak más vidékről
summásokat (10. mell). Újra megindult Amerikába a kivándorlás.
A 148. oldal harmadik bekezdéséhez a Rima híd építéséről
1928-ban az 1908-ban kért és évről évre sürgetett, megterveztetett költségvetési ajánlattal rendelkező
Mezőkövesd felé vezető közdűlő út Rimán átmenő fahíd vashíddá történő átépítése megtörtént. Hat
árajánlatból Borbély Ferencz 6879 pengős árajánlatát fogadták el és 20 évre elkészült a vasbeton híd, de
rövid felvezető úttal, a lovak nem bírtak felhajtani, ezért meg kellett hosszabbítani a hídra vezető töltést.
Ugyanebben az évben esett szó a gödrök befásításáról és gazdasági tanító beállításáról kerttel, de
elutasították a képviselők.
A 153. oldal első bekezdéséhez
Szükségesnek vélem a 13. mellékletben foglaltakat, vagyis a Sári Zsolt által Szihalom anno monográfiájából
kiemelt „egészségügy és higiénia” részt, mert ennél hitelesebben más nem ismerte ezt a témát, ugyanis dr.
Hajnády (Hangolovics) Tibor és fia Endre, egyben Egerfarmos körzeti orvosa is volt.
Második bekezdéshez: 1930-ban az ügybuzgó, a falu érdekéért többször harcosan kiálló Szoó József
képviselő kivándorolt Amerikába, családja síremlékei maradtak csak. 1935-ben már írógéppel és lila
indigóval írták a képviselő testület jegyzőkönyveit és a Hiszekegy-el kezdődtek az ülések. Sass Miklós lett a
falubíró. Lebontották az addigi cselédházul szolgáló Kandó kő kúriát és épült fel belőle a Brezovay-Oláh
gazdasági udvaron (ma Dobó utca) az emeletes magtár. 1936-ban a Kandó udvaron levente pályát
alakítottak ki, ahol az iskolát elvégző, de nem katonaköteles fiataloknak kötelezően katonai előképzést
tartottak vasárnap. Az egyik levente parancsnok Vitéz Zsámba Ignác őrmester volt (25. kép). Ugyanebben
az évben felmerült az 1924-ben állami segély nélkül épült két tantermes iskola és a tanítói lakás rossz
állapota (ma öregek otthona). (21. kép)
Füzesabonyban ekkor már volt villany, Oláh Gyula földbirtokos be akarta vezetni, de nem lehetett, mert
Farmos Borsod vármegyéhez tartozott, nem Heveshez. A lakosság szaporodásával a kisparasztok földje
egyre osztódott, a summásság mellet (ld. 10 mell.) napszámba jártak az emberek. Ebben az időben a
környéken (VI) a napszám bérezés:
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Tavasszal és Ősszel
Nyáron
Férfiaknak
1,5 pengő
3-4 pengő
Nőknek
1 pengő
2-2,5 pengő
Gyerekeknek
0,5-0,8 pengő
0,8-1,2 pengő
Akkor egy 1 kataszteri hold ára 1120 pengő volt. (kb. 740 napszám)

Télen
1-1,2 pengő
0,8 pengő
-----

A 154. oldal harmadik bekezdéséhez
A rövid béke megszűnése
1938 márciusában a németek elfoglalták Ausztriát, aminek hatására a nyilasok azt mondták, „1938 a
miénk!”. Erre a kormány 1 milliárd pengősprogramot indított az addigi Trianoni diktátum miatt visszafogott
hadsereg és a hadiipar fejlesztésére. Ehhez Farmosnak annyi köze, hogy az augusztus 27-i jegyzőkönyv
szerint a „Revíziós Liga” megsegítésére és a „Légoltalom” megszervezésére az elöljáróság pótadót vetett ki
a lakosságra (XIV). Ezek olyan heves vitákat váltottak ki, hogy az addigi jegyző, Czírbusz Bélának peres
ügye lett és idő ellőtt nyugdíjazták. Felesége továbbra is itt tanított, Ő a Hangya Szövetkezet elnöke volt. Ide
tartozik még, hogy az un. „Bécsi döntés” miatt a magyar Hadsereg bevonult Szlovákia magyar lakta
területeire, ehhez behívták az egerfarmosi tartalékos állományú katonákat. Ezt az évet úgy hívták „még
békebeli”.
1939 márciusában vissza csatolták „Kárpátalját” is, újabb behívók és mentek a farmosi asszonyok,
katonafeleségek, megismerni merre van Ungvár, Munkács, Técső, meglátogatni a férjeiket. Elmaradt a
bevonulók munkája és keresete. Júliusban a „Pusztaszeri Árpád Egyesület” is pénzt kért, és külön pótadót
vetettek ki a „Horthy István Nemzeti Repülő Alap” részére is, aki később kormányzó helyettes lett, de 1942.
augusztus 20-án repülővel lezuhant. Farmoson ez évben Nyári Napközi Otthont nyitottak.

A 156. oldal második bekezdéséhez
A II. Világháború és áldozatai
1939. szeptember 1.-én Hitler megtámadta Lengyelországot, alig 20 év után kitört a II. Világháború, mert az
I. Világháború még nem fejeződött be a világhatalomért. A lengyel katonák, és a civil menekültek, egy
részét Magyarország befogadta. Ebben az évben kiadták BORSOD VÁRMEGYE monográfiáját (I).
Előfizetői voltak Farmoson Poczok József, Poczok Joachim, Poczok Miklós, Dudás József, Sass Miklós,
Zsámba Ignác, Tóth Pál, Véres István és Albert, Póka István, Oláh Gyula és mások.
1940-ben Északerdély, délvidék (Újvidék) elfoglalásához további katona behívások voltak, most már
megkezdődött a lovak, a szekerek bevonultatása, élelmezéshez a szarvasmarhák térítés nélküli
beszolgáltatása (VI). 1941. június 22.-én a németek megtámadták a Szovjetuniót és június 26-án
Magyarország is hadat üzent nekik, csatlósként.
1942. július 2-án Egerben búcsúztatták a 14. gyalogezredet, akiket a keleti hadszíntérre vittek, köztük a
Farmosiakat, és 1942. szeptember 9-én már áldozat lett Misz János címzetes szakaszvezető Egerfarmosról,
pedig még kint sem voltak a front vonalban. Édesanyja az ő emlékére helyeztette el a Vasút utcai Mária
szobrot az udvarukra (23. kép). Hári Bukta József is igen korán elesett. (1942.12.10) Csökkentették az
élelmezési fejadagot a lakosság körében. Bevezették a cukor, a zsír, a kenyér, a liszt, a petróleum jegyet,
csak ez ellenében lehetett vásárolni. Falun is barnább, málésabb, tökösebb lett a kenyér.
1943. január 13-án az állítólag jól kiképzett, jól felszerelt 2. Magyar Hadsereg frontvonalát, a német
támogatás hiányában az oroszok áttörték, ott esett el 17 ezer magyar honvéd, köztük a farmosi születésű
Bajnok János (1943.02.15.) és tűnt el 80 ezer magyar, sokan megfagytak, a haza érkezettek (a 207 ezerből
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50 ezren áprilisban) sokat beszéltek erről. Ekkortól rohamosan romlott a pengő értéke, nőtt a szegénység,
nem volt ki arasson, csépeljen, csak a gazdafiúk kaptak felmentést a bevonulástól. Megélénkült a vasúton a
hadi szállítás, ekkor lett forgalmista az állomáson. A németek az Oláh kúriában szalámit gyártottak.
1943. szeptember 9-én meghalt Vitéz Oláh Gyula (19. kép). Légvédelmi óvóhelyek építését rendelték el
minden udvarra (ld. XIV) és tűzoltó hordókról, horgokról kellett gondoskodni. 1944 tavaszán a németek
megszállták Magyarországot és itt is voltak az oroszok bejöttéig. Ekkortól azokat is behívták, akik az előző
sorozásból visszamaradtak, ha a harcmezőn nem is, de megszállni, rekvirálni jók voltak. A repülőgépek
százai voltak a levegőben.
Sárga csillagot kellett a zsidóknak viselniük, elkobozták a vagyonukat, gyűjtőhelyekre vitték őket és onnan a
haláltáborokba, marhavagonokban, jó esetben a fiatalokat lőszergyárakba dolgozni.
1944-ben egyre szomorúbb hírek érkeztek, nagy volt a hadi forgalom és szeptemberben Magyarországon,
október 9-én már Debrecen alatt volt a Krasznaja Ármija, a Vörös Hadsereg. 1944. október 15-én a főhadúr
Horthy Miklós kormányzó ki akart lépni a háborúból, de már késő volt, mert Szálasi és a nyilasok átvették
német segítséggel a hatalmat, pusztult tovább a magyar és az ország, elmaradhatott volna a TiszafüredPoroszlói nagy csata. A hortobágyi nagy tankcsata után már az orosz repülők a füzesabonyi vasútállomást
bombázták. Október 25-én elérte a front Tiszafüredet, ahonnan a vasúton a kilőtt harckocsikat, egyéb
járműveket és a sok sebesültet szállították Abonyba és november 7-8-i véres harcok árán az oroszok átkeltek
a Tiszán.
A 157. oldal első bekezdéséhez
A vert magyar csapategységek fáradtan vonultak a nagy sárban a Csörszárok mentén, MezőtárkányFüzesabony felé, ahová összevonták a magyar és német haderőt a vasút és a Laskó partjára, még 7 napig
tartották a frontot. Erőd volt a Laskó partján.
Egerfarmosra november 9-én jöttek be az oroszok a vasúti talpfákon lovas szekerekkel, más része a földúton
Mezőkövesd felé is, felvonulási hadiút volt a határ. Itt a parancsnoki és hadtápos egységek maradtak,
halottaikat, sebesültjeiket elvitték Füzesabonyba, de azért a nőknek volt mitől félniük. A háborúnak
Magyarországon 1945 áprilisában lett vége, Európában május 9-én, a Világon augusztusban, miután Japánba
ledobták az atombombákat az amerikaiak. 1945-ben a Füzesabony-Debrecen vasutat annyira helyre hozták,
hogy a vonatok lassan tudtak közlekedni, csak most már visszafelé vitte a magyar eszközöket, hadifoglyokat
és Egerfarmoson is sokan kidobták a címüket, kérve az otthoniak értesítését, hogy hol jártak, hova viszik
őket. Nagy volt a Posta forgalma.
A II. Világháborúban 29 farmosi katona esett el a harcokban (22. kép), és eddig csak 7 főnek ismert az
eltemetés helye. Sajnálatos, hogy emléküket megőrző emléktábla csak 1989-ben lett elhelyezve az I.
Világháborús emlékmű másik oldalára, az is az egyik özvegy, Kovács Pálné kezdeményezésére, még
sajnálatosabb, hogy a faluban és határában elesett és 1945-ben összeszedett eltemetett 13 magyar honvédnek
emléktábla csak 2004 novembere óta van, amit a polgármesterasszony mellett az a László Ferenc karácsondi
tanár úr avatott fel, aki leírta a „ Kétútközi” harcok borzalmait (ld. 14. mell és 24. kép.). Ez rosszul
értelmezett és félre magyarázott hazafiság volt, mert őket is magyar anyák és gyerekek, testvérek siratták A
szovjet katonáknak emeltek emléket, pedig a magyar honvédek sem önként mentek idegen földre meghalni,
a szovjet katonák sem. Mindez a nagy politika tehetetlenkedése, mint ahogy a következő történések is.
Az itt elesett szovjet katonákat Füzesabonyba vitték.
A 169.oldal Címszó alá:
1944. december végén Debrecenben megalakult az új Nemzetgyűlés. Magyarország hadat üzent a
németeknek, megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, fegyverszünetet kötöttek a Szovjetunióval és
szövetségeseivel, vállalta a győztes hatalmak kárának megtérítését, ebből lett a híres-hírhedt begyűjtés.
1945. márciusában a Minisztertanács kiadta az új földreformot, amely szerint kisajátították a 100 kat. hold
feletti földeket és a cselédek, mezőgazdasági munkások, kisbirtokosok (10 hold alattiak) szegény parasztok
között kellett kiosztani, ezt a Földigénylő Bizottságok hatáskörébe utalták. A farmosi földbirtokos családnak
is meghagytak 100 hold földet a Vízközben, ezen gazdálkodtak egy évet, de fokozatosan kiszorították őket.
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Országosan 5,6 millió kataszteri holdat (3,2 millió hektár) osztottak ki 640 ezer családnak, ami több mint 3
millió embert érintett.
Egerfarmoson is megalakult Farkas Sándor, majd Vörös József vezetésével a Földigénylő Bizottság és 249
főnek 1122 kataszteri holdat (641 ha) kiosztottak, 49 családnak pedig új házhelyet. Ez lett az új telep
(Táncsics-Dobó utca). Ekkor a falu 5073 kataszteri hold földjéből 1940 kataszteri hold a szomszédos
falukhoz került, és még 1947-ben is voltak vitás ügyek, például a Sóhajtó dűlőt elszántották. A malmot is
visszaigényelték a farmosi Szoó rokonok, ami a helyi „Földműves Szövetkezet”-é lett 1948-ban.
(Földigénylő Bizottság 1945-ben. XXIV-202/4 Hml.)
Ezeken a földeken csak tavaszi vetéseket lehetett végezni, volt árpakenyér, répaszirup, a pénz (pengő)
elértéktelenedett, 6,12,18 számjegyű bankjegyek, nagyban ment az árucsere forgalom, ruháért, tojás,
baromfi, zsír, stb. Az emberek a vagonok tetején hozták-vitték az árukat (batyuzás). A társadalmi életben
megjelent az új politikai erő a régi pártok mellett, az ifjúság között is.
A helyi közigazgatást Dudás Sándor bíró és Czél Ferenc jegyző irányította. A hadifoglyok kezdtek
hazaszállingózni, ki papírral, ki anélkül szökve. 1946-ban a Nyugati fogságból minden hadifogoly haza jött,
keletről még 1955-56-ban is érkeztek.
1946. augusztus 1-én az új Forint váltotta fel az alig 20 éves pengőt (ld. 12 mell.) az új Kossuth címerrel. A
demokrácia ígéretével jöttek a városiak, agitálni a falu népét. 1946-ban létrehozták Termelő Bizottságot, a
Prónay tanya lábas félszer fa anyagát a képviselő testület az építendő kultúrházhoz kívánta felhasználni,
kivágatták az Alvég utcában (Rákóczi u.) és Borhy Imre (óvoda) háza előtt lévő eperfákat. Ekkor az iskolába
járó 150 gyereket csak Berényi Gyula kántor tanította, mert Dravnyik Jenő és Schichman Aranka betegek
voltak, új tanítókat kértek.
A képviselő testületnek 28 tagja volt a földbirtokosok nélkül, de a gazdákból. A járási alispán felmentette
Dr. Borhy István jegyzőhelyettest, pedig a falu kiállt mellette. Szeszfőzdére kért engedélyt Porció Sándor és
Rajna József, alakult szociális bizottság is (Bajzath József, Kovács Gábor) és lett földhözjuttatottak helyi
bizottsága, Földmunkások Szakszervezete.
1947-re az újonnan földhöz jutottak gazdaságilag megerősödtek, épültek az új házak a Dobó és Táncsics
utcában. Az 1947-es békeszerződéssel (Párizs) visszaállt a trianoni határ és megindult a németek
kitelepítése, magyarok áttelepítése Szlovákiából. 1947-ben a helyi 3 éves tervben elhatározták a
mezőkövesdi út építését, azóta is terv maradt, valamint az Alvég járda építéséhez az árok kiásását.
A 170. oldal első bekezdéséhez:
1948-ban államosították az egyházi iskolákat és kötelezővé vált a 8 általános iskola elvégzése. Központi
ünnepség lett az 1848-49-es szabadságharc centenáriuma. A katolikus egyház ezt az évet „Mária évvé”
nyilvánította, volt Szent István nap, Szent Jobb körmenet. Heves Megyében volt a Hasznosi csoda. Az ottani
legelőn az egyik pásztornak megjelent egy égő csipkebokorban Szűz Mária, mert a látónak nagy hite volt.
Farmoson kultúrház építését határozták el és sport célra 500, azaz ötszáz forintot megszavazott a képviselő
testület.
Jó foci-, később kézilabda csapata volt a falunak. (Lásd a 27. és 28. képet)
„A könyv” szerint 1936-ban megalakították a testnevelési Bizottságot, létrehozták a Levente pályát, ahol a
fiatalok kötelezően sportoltak.1945 után saját futballcsapat és 1958-ban két pedagógusnak köszönhetően
(Dráviczki Imre és Székesi István) kézilabdacsapat alakult és sikeresen működött. Kár, hogy Polgár
Gergelynek nem maradt ideje a sportmúlt rendezésére.
Utcanevekhez:
Nem szerepelt benne a Kandó utca a Kandó kert ellenére. Mint ahogy tudjuk, csak részben valósult meg ez a
terv, mert van Dózsa György, Rákóczi, Dobó, Táncsics, Petőfi, Kossuth, József Attila, Bajcsy-Zsilinszky,
Hunyadi, Kandó, Vasút utca. A közök valamelyik utca részei lettek. És volt egy darabig Rákosi utca is. Ha
ismerték volna 1849. március 8-i eseményeit 1948-ban, bizonyára lenne Máriássy János utca is.
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A 171. oldal képek a Tanács korszakból címszó alá:
1950. augusztus 5-én volt a régi képviselő testület utolsó ülése, ezt követte a Tanácsrendszer, titkos
szavazással és egypártrendszer irányításával (Magyar Dolgozók Pártja). Ez már új történelem.
A Tanácsnak 16 tagja és 6 póttagja volt.
1945-48 között élénk pártmozgalmi élet volt Füzesabonyban, ezért 1950-ben az új közigazgatási
rendszerben járási székhely lett a kisközségből, ugyanekkor Borsodszemeréből Mezőszemere, mert
Szihalommal és Egerfarmossal együtt Heves megyéhez és a füzesabonyi járáshoz lett szervezve. Megszűnt a
vármegye rendszer.
1947-ben Joó Miklós vezetésével megalakult a „Földműves Szövetkezet” és lett traktorjuk.
1949-ben a Magyar Mezőgazdasági Gépüzem gépállomást telepített a faluba, amit a kiskastélyból és a
tehénistállóból alakítottak ki.
A 178. oldal folytatásaként
Az 1972-ben megjelent, korábban készült „Heves megye műemlékei” könyv úgy írta le, hogy Egerfarmos
jellege „az Eger-patak északi partján elterülő keresztutas falu közepén templommal, két csoportban északi és
délkeleti részén hajdan több kúriával, kerttel”. Az utak kereszteződésénél kissé magasabban álló templom
toronnyal. Ma a Dózsa György-Rákóczi Ferenc utca és a József Attila utca találkozásától északkeletre.
Előtte a Művelődési Ház és egy park az I-II. világháborús emlékművel, 2000 óta Kandó Kálmán
mellszobrával. (33. kép)
A kereszteződésben van az 1904-ben épült Községháza, vele szemben az 1920-as években épített iskola, ami
ma az öregek napközi otthona. A parkkal szemben a Vasút utcai oldalon a falu első iskolája helyén az orvosi
rendelő.
Időközben a Szihalom-Mezőszemere felől érkező országút folytatásaként a vasúttól Mezőtárkányig
megépült egy burkolt út, ami javított a falu elérhetőségében, így 3-as műút Füzesabonyon és Szihalmon
keresztül elérhető. A Poroszló felé az Eger-patakon át vezető földút kőhídját (1907-ben épült) a nagy
mezőgazdasági gépek tönkretették, 2005-ben pedig balesetveszélyessége miatt be lett omlasztva. Régen
Poroszlóról ezen a hídon lehetett megközelíteni Mezőkövesdet és a 3-as utat Szihalom felé.
A falu keresztutas jellege megmaradt, a kúriák közül csak a volt Brezovay és a Borhy maradt meg, a Subich
kúria mára összerogyott, gazdátlan, a Kandó kúriát még 1935-ben lebontották.
A nagyobb kertek és udvarok a birtokosok elszegényedésével a parasztság kezébe került, nagyrészt
felosztódtak, új utcák nyíltak, amiket köznek neveznek.
A falu terjeszkedett is: 1920 után déli irányban, amit nagytelepnek neveztek el, délkeletre a kistelep jött létre
(Hunyadi út). 1945 után a földbirtokok kiosztását követően északra a Táncsics utca, északnyugatra a
földbirtokos gazdasági udvarán a Dobó utca épült fel.

Külső területi földrajznevek:
Forrás, Szentháromsági tábla, Piszter erdő, Prónay tanya, Cseteföld, I-II-es fiók, Sásszög, Kenderszög,
Proletárföld, Horgasi legelő, Szőke, Kácsorfenék, Kerekhát, Lászlóföld, Babosföld, Csárdaföld, Laskó dűlő,
Sély halom, Rókalyuk, Barátfertő, Cseszárka, Vízköz, Toronyi udvar, Vermes, Ganéjszög.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság által 1975-ben megjelentetett „Heves Megye földrajzi nevei” című
kiadvány szerint Egerfarmoson (XVI) a régiek emlékeznek többek között Sóhajtó, III-IV. fiók, Szegények
mezsgyéje, Bene árok, Hót-ostoros, Remenyik út, Borovicsi út, Fiatal-, Öreg Szőke, Zsellérföld, Bartaállás,
Baglyasföld, Kákástó, résznevekre is.
Ezen túl van utalás útmenti keresztekre is. Például:
+”Sass féle kereszt: A hagyomány szerint Mezőszemerére jártak át templomba, mert itt csak minden
vasárnap volt mise (1862-1935 között). Hideg szél fújt, és Sass János kalapját lefújta. Sass János azt
14

gondolta, hogy a barátja lökte le a kalapot, ezért fejen vágta. Erre barátja combon szúrta. Sass János
elvérzett. Szülei állíttatták a keresztet” (XVI).
+”Csák Barnus keresztje: a földtulajdonos keresztet állíttatott oda, hogy védje a földet. A földet is értik
alatta.” (a poroszlói földút)
+”Kaszela Kereszt: a vasút mellett van. Ilyen nevű pilóta itt esett le. (magánrepülőgép). Ő idejárt Graefl
Jenőhöz vendégségbe”, aki Brezovay Eszter férje volt (1866-1944). Kétútközön volt földbirtokos.
Van még:
Szentháromság tábla (mellékletet), Közlegelő, Sifony (zúgó), Borovicsi, Remenyik tábla, Torma-sóska föld,
Pupu tanya, Csordajárás.
A visszaemlékezők egyike szerint a Bene ároknál „1848-as harcoknál Bem tábornok csapatai itt pihentek
meg.” Jó, hogy így emlékeznek Bem apóra, csakhogy akkor Bem az erdélyi csapatok főparancsnoka volt. Itt
Szekulics István ezredes Zala-megyei honvédei pihentek, Szőkén pedig Máriássy egységei voltak, a
temetőben lévő hősi halottak az ő honvédei voltak, akiknek emlékműve van a temetőben.
A Szőke tanyát az irodalom már 1333-ban említi ZEUKE néven, ami a káptalan része volt 1945-ig. Ekkor a
leltár szerint 5 cselédház, 2 birkahodály, 1 ököristálló, 2 gémeskút volt rajta.
A visszaemlékezők csárdákat is említenek a Szőke közelében, a Bartaállásnál és a Pupu tanyánál is, mert a
csárda nemcsak vendéglátóhely volt, hanem a lovas szekerek itató- és etetőhelye is 15-16 km-re egymástól,
amit a lovak egy iramban meg tudtak tenni. Ez a távolság a tiszafüredi Meggyes csárdától ugyanennyi. A
csárdák a vasút építésével fokozatosan megszűntek.
Vermes dűlőben volt sóderbánya is, de lehetséges, hogy a török időben itt voltak azok a vermek, amikben a
gabonát tárolták.
Említést érdemel még a Zúgó, ahol a Rima csatorna építésekor alul átvezették egy betonhíd (4. kép) (sifony)
alatt az Eger patakot. A betonhíd feltartja a Rima vizét és kisebb vízesésként megy tovább, a beton felett
fürödni szoktak, „kimennek a sifonyho fürdenyi” (XVI). Ez az írás említi az „izé”-t, de inkább jellemző
„az íz egye meg”, ami rossz kívánság, indulatszó, mint például a fene egye meg.
A közel 190 megnevezést Bajzáth János, Kolozsvári Imre, Zsámba Albert volt helyi lakosok szolgáltatták
annakidején a gyűjtőknek, amelyek ismétlik egymást.
A sógorozásnak a házastárs távolabbi rokonokra való használata is helyi szokás.
Egerfarmoson 2000 után ügyes pályázatokkal a következő változások következtek be:
- fel lett újítva a művelődési ház belső része (angol wc)
- az idősek napközije és az iskola tetőszerkezete
- a községháza belső része
- az óvoda átalakítása, bővítése
- a faluház kialakítása új tetővel
Új útburkolatot kapott:
- a József Attila utca első harmada, de az óvoda utcája nem (talán egyszer)
- a községháza parkolója
- Rákóczi utca egyharmadán a járda
- szabadidő tér a kiserdőben
- a Dobó utca teljes hosszában
- a Kandó utca egyharmada, ahol a Kandó kúria volt
- bmx bicikli pálya-építés alatt
- a templom szigetelése és új járda
Az ezredfordulóra a régi egerfarmosi lakosság fele kicserélődött alföldiekre, sok az elöregedett, üres lakás.
Az utóbbi időben új lakossági csoport telepedett le, akik gyerekek számával biztosítja az óvoda és az iskola
fenntarthatóságát.
A szemétdomb fel lett számolva és indulóban van a szennyvízhálózat kiépítése, így indul az új évszázad.
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Záradék az ADALÉK-HOZ
A falu legújabb kori történetéhez tartozik, hogy dr. Molnár Lajos volt körzeti állatorvos 1998-ban
hozzájutott Fojtán István MÁV villamosmérnök által Egerfarmosy Kandó Kálmánról és villamos
mozdonyáról írott könyvéhez, Heczler Péter farmosi könyvtárosnak javasolta a KANDÓ megemlékezést.
Poczok Sándor polgármester kedvezően fogadta a kezdeményezést. Az 1849-es Szabadságharc 150.
évfordulójának és Kandó Kálmán születése 130. évfordulójának összevonásával az egymás mellett lévő
1906-ban állított emlékkövet, az eltörött Kandó sírkövet Hegedűs Rafael önkéntes munkájával és Kriston
Endrével felújíttatta. (13. kép)
Az átadási ünnepség 1999.július 8-án volt, ezt a falu lakossága nagy örömmel fogadta, ahogy a „Heves
Megyei Hírlap” írta, „a múltra büszke helyiek méltó módon emlékeztek”. Később Poczokné Blanár
Gabriella polgármester elfogadta ezt a napot falunapnak.
Meghatározó esemény volt még a „milleniumi zászló” és a Kandó Kálmán mellszobrának átadása a
katonazenés első falunap 2000. július 9-én, ez nagy esemény lett a következő években is. (31. és 32. kép)
Az 1849-es helyi eseményről szinte semmit nem tudtak, ezért felmerült a falu története iránti érdeklődés (6.
melléklet), amit fokozott az emlékkő alól előkerült üvegbe zárt üzenet (lásd. a könyv 73. oldalán).
A történet utáni kutatással ismertté vált a „Heves Megye Műemlékei” monográfiából, hogy a falut Farnos
névalakban említi először egy okleveles forrás 1261-ben.
Ebből következett, hogy a falu első írásos említésének 750. évfordulója lesz 2011-ben, ezért szorgalmaztam
egy helytörténeti könyv megíratását pályázat útján, de a hivatal nem találta módját 2011-ig a pályázásnak. A
kutatás eredményei az EfH-ban jelentek meg, olvasottak voltak (17. mell).
2010-ben megszületett a gondolat, ha könyv nem lehet, önkéntes munkával össze állítható egy
„ismeretterjesztő füzet”, ami 2011. februárjára el is készült hagyományos módon, levéltárakkal történt
levelezésekkel, kereséssel. Így lett ismert azon oklevél, amire a „könyv” is hivatkozik (lásd. 1-es melléklet)
2011-ben a júliusi Kandó falunap át lett szervezve szeptember 09-re a 750. évforduló méltó megünneplésére,
ahol megjelentek a térség jelentősebb vezetői, polgármesterei (36. kép) is.
Az évfordulót méltatta dr. Nemes Lajos, a Heves Megyei Levéltár igazgatója, Vámos László tárogatón adott
elő hazafias dalokat. A helybéli és más együttesek szerepeltek, este zárásként látványos tűzijáték és utcabál
zárta a kétnapos programot.
Ezen a napon lett kiosztva az „Egerfarmosért” kitüntető cím a civil szervezeteknek (lásd. 2/1911 EFH-t)
A „Részletek Farnos-Farmos 750 éves történetéből” ismeretterjesztő füzet 2011-ben nem jelent meg, mert az
évforduló megünneplésére szánt költségvetésből erre már nem futotta, azonban 2012-ben pályázat útján
jelentős összeghez jutott a falu. Ehhez a füzet már kicsi volt, nem felelt meg a pályázati elszámoláshoz
szükséges monográfiával szemben támasztott követelményeknek, olyan szerzőt kerestek, aki alkalmas annak
a monográfiának az elkészítéséhez, amit lektorálnak is.
Így készült el a Szuromi Rita által szerkesztett „Kuriális nemesek földje” című mű, „a könyv” , aminek
indítéka a „Helytörténeti füzet”, egyben alapja a „könyvet” kiegészítő „Adaléknak” is.
2013. július 12-én több beruházás ünnepélyes átadása keretén belül be lett mutatva és méltatva dedikálva a
falu 750 éves történetéről szóló „Kuriális nemesek földje” című monográfia, a „könyv” a beruházásokat
kivitelezők, Egerfarmos régi nevezetes családjainak és más meghívottak körében. (37.kép)
A helyiek kevés érdeklődést tanusítottak, pedig a könyv minden család részére ingyenes átadása is meg lett
hirdetve.
A helyi együttesek műsora után svéd asztalos vendégfogadás mellett csendes beszélgetések voltak a
meghívottak körében.
A Kandó falunapon a koszorúzás elmaradt.
A történelem, ha még csak helytörténet is, az embernek az emberről való tudása a múltból, ezért nem úgy
kell olvasni ezt a könyvet, hogy ez sincs benne, meg az sincs benne, hanem úgy, hogy kis segítséggel benne
lehetett volna.
Legyen ez a monográfia és kiegészítésére készült „Adalék” a házi könyvtárnak értékes darabja, mert ilyen
könyv kiadására soká kerül sor. Szolgáljon helyi ismereteik alapjául és legyen közösségi emlékezés részese
(lásd 16. melléklet).

Bíró Károly
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Használt irodalom jegyzéke:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Borsod Vármegye (1909)
Heves megye műemlékei (1962)
Heves megye története (1999)
Heves megyei községek (Soós I. 1975)
Füzesabony régészeti lelőhelyei (2006)
Járdán József: Kápolnáról (2000)
Fojtán István: Kandó mozdonyok (2000)
Heves megyei levéltár levelei
Borsod megyei levéltár levelei
Közlekedési Múzeum levelei
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Hadisírgondozó Irodája levelei
Kempelen Béla: Magyar Nemesek Családok
Nagy Iván: Magyarországi Családok
Egerfarmosi Községi elöljáróság jegyzőkönyvei
Hágen Katalin Diploma dolgozata
Heves megye földrajzi nevei (1975)
Árpád kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban
Kiadva: 1997. Eger. Szerkesztője: Bán Péter

MELLÉKLET
1. IV. Béla király 1261. szeptember 9-i oklevelének másolata
2. A templom átépítéséről Poczok Miklós
3. Kandó Judit önmagáról
4. Ki volt Csepelényi György (Poczok Miklós)
5. Szalay Pál nyilatkozata (Úri Kati)
6. Máriássy János helytállása 1949-ben Egerfarmoson
7. Egerfarmos két régi műemlékéről Kovács Béla
8. Szentháromság szoborról Poczok Miklós
9. Debrecen-Füzesabony vasútvonal építése
10. Mielőtt feledésbe merülne a sumásság fogalma
11. 100 éve Tűzoltóság alakult Egerfarmoson
12. Mit ért az új forint 1946-ban
13. Egészségügy és higiénia 1944 előtt
14. A poroszlói csatáról László Ferenc
15. 10. évfordulója volt az ezredév megünneplésének
16. Helytörténeti füzet
17. Egerfarmosi Hírmondó 10 éves
18. Előadás az Óbudai Egyetemen Egerfarmosról
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22. kép
23. kép
24. kép
25. kép
26. kép
27. kép
28. kép
29. kép
30. kép
31. kép
32. kép
33. kép

A falu térképei 1785, 1859-60
A Csörsz árok rekonstruált képe Polgáron
A belső tóból részlet (Kossuth u.)
A Rima patak alatt átbújó Eger patak zsilipje a sifony, felette a zúgó
Egykori házak rajza és rekonstrukciója
Cserépedények a bronzkorból (Füzesabony)
1241. áprilisi csata (tatár hadjárat) emlékműve a muhi pusztán
(BAZ megye)
Egerfarmos első (1786) és mostani címere
A Brezovay család címere
A Szalay család címere a templomajtó felett kőből és a Címertárban
A Kandó család címere
A Subich család címere a templom belső falán
Az 1849. március 1-én itt elesett honvédeknek és Kandó
Ferencznek 1906-ban állított emlékköve, illetve sírköve 1999.
tavaszán és július 8-án felújítva az átadáskor
A Brezovay család és Subich Imrénő (!) csinos kis háza 2000-ben
Máriássy János egykorú képe és a 2009. március 1-én felavatott
emléktábla a Községháza falán (6. mell.)
A szentély románkori ablakkal kívülről és 1875-ben készített Szent
Adalbert harang a püspök domborművével
A Mária megkoronázása dombormű (7. mell)
A temető legrégibb sírköve, Brezovay János felirattal
Oláh Gyula síremléke, mutatja az összefüggést a Brezovayakkal
Az 1907-ben épített kőhíd az Eger patakon Poroszló felé, ami
2001-ben lyukas, ma nincs
Az 1924-ben épített iskola, Nepomuki Szt. János szobrával
Az I. és II. Világháborúban elesett honvédek emlékműve
A Vasút utcai Mária szobor a II. világháború áldozatának
A falu határában 1944-ben elesett honvédek emléktáblája
Egerfarmosi leventék (Dudás Albert és társai)
Az Önkéntes Tűzoltó Egylet tagjai az 1960-as években (11. mell)
Leány kézilabda csapat az 1960-as években
A férfi kézilabda csapat az 1960-as években
Római katolikus egyház énekkara 1935-ben
Kandó park a milleniumi nap előtt
A milleniumi zászló átadásához felsorakozott katonai díszelgő
egység és az egri helyőrségi fúvószenekar (15. mell)
Kiss Jenőné (Oláh Eszterke) szalagot köt a zászlóra, mint zászlóanya
Kandó Kálmán mellszobra 2005-ben a Kandó utódokkal
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34. kép 1904-ben épített Községháza és a falunapra gyülekezők a helyi
„Őszirózsa” énekkarral
35. kép Az 1891-ben átadott vasútállomás 1959-ben és 1891-ből vonatok,
vasutasok
36. kép Képek a 750-es évfordulóról
37. kép Képek a 2013. évi Falunapról, a „könyv” átadásáról
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26-os kép

Önkéntes Tűzoltó Egylet tagjai az 1960-as években.

Poczok Géza, Polgár Lajos, Dudás József, Soltész József, Poczok Rubent pk, Kun Miklós, Tóth Barnabás
27-es kép

Leány kézilabda csapat

28-as kép: Férfi kézilabda csapat

Kovács Tibor, Polgár János, Pok János,
Dobó Tibor (buger), Veres Lajos,
Burgermaister János, Székesi István
Ülnek: Kun Gábor, Dudás Sándor
Álló sor: Orosz Teréz, Redele Éva, Nagy Erzsébet
Ülnek: Karkusz Éva, Szombati Marika,
Csörgő Erzsébet, Veres Mária, Tóth Erzsébet
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37. kép

Falunap 2013

Vendégek:
Fojtán István és felesége
Kandó György
Dr. Alberti Erzsébet
Kandó Judit és férje
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