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A jelen könyv – a tárgyalt kor dokumentumszerû ábrázolása után – néhány áttelepített
magyar család történetét mutatja be. Valamennyien felvidékiek (…) voltak! Lehet, hogy
csak a szüleik, sok esetben azonban õk maguk is. Ma már a csonka Magyarországon élnek,
mert áttelepítették õket. Hogy miért? Mert magyarok voltak. Saját szülõföldjükön
ellenségek lettek. Az éppen aktuális politikai hatalom ellenségei. Csak azért, mert –
nacionalista és soviniszta politikai döntések következtében – hontalanná, jogfosztottá
váltak. Szülõföldjük már nem a hazájuk, hiszen idegen állam területéhez tartozik. Ez az
állam az „áruló”, a „kollaboráns” bélyeget sütötte rájuk. S az idegen állam nem szereti az
„árulókat”. Árulók lettek, mert magyarként éltek szülõföldjükön. A teljes jogfosztottság, a
vagyonvesztés, a kilátástalanság árnyékában senki sem tudta, hogy mit hoz a holnap. A
félelem nem volt alaptalan. Szinte leírhatatlan a családok kálváriája. Nem akarták elhinni,
hogy bárki elüldözheti õket otthonukból. Mégis megtörtént.
Tragikus példák tucatjait sorolhatnánk megaláztatásukat bizonyítva. Másfél évvel a
második világháború után például egy szlovák telepes azzal a bejelentéssel lépett a
„portájára”, hogy: „Tu všetko je moje” , azaz „Itt minden az enyém!”. Ízelítõnek talán ennyi
elég…
A második világháború természetes következménye volt az esztelen és értelmetlen
trianoni tragédiának. A súlyos vérontás és a hatalmas emberáldozat ellenére nem javított,
hanem súlyosbított az európai és világhelyzeten. Nem is beszélve a háborút lezáró
igazságtalan békediktátumokról és a különbözõ kiegészítõ szerzõdésekrõl, amelyek újra
megpecsételték az ismét vesztes Magyarország sorsát. Az elszakított magyar nemzetrészek
tagjait pedig – mindenekelõtt a Felvidéken – hontalanná tették.
A szülõföld marad, még akkor is, ha elûzik az „árulókat”. Marad a házuk is, a földjük is.
Az idegen állam a magyarokat kiûzte batyustul, vagonostul. De legalább szabadon
beszélhetnek magyarul, szabadon sirathatják elhagyott otthonukat. Sovány vigasz ugyan,
de történelmi tény.
A kitelepítettek, áttelepítettek új otthonra leltek valahol a csonka Magyarországon. De
ez az új otthon nem az igazi. Visszahív a régi, az elhagyott. Ha nem is ugyanoda, de
legalább a közelébe. Mindegyikük otthonától a határ van a legközelebb. Újabb pakolás,
újabb bolyongás a vagonokban. De a cél biztos: Komárom. Itt közelebb kerülnek régi
otthonukhoz. Sokan leltek új otthonra ebben a városban a szülõföldjükrõl kitaszított
magyarok közül. Itt még a levegõ is más, a szellõk állandóan hozzák a hazai üzenetet –
illatok és emlékek alakjában.
Komáromot 2002-tõl a kitelepítés, az áttelepítés emlékvárosaként is említhetjük. Ebben
az évben alakult meg ugyanis a Kecskés László Társaság, amely a szintén kitelepített neves
komáromi történészrõl és kiváló magyar emberrõl, Kecskés Lászlóról kapta a nevét. Az
egyesület céljául tûzte ki a Felvidék múltjának és jelenének bemutatását. Eddigi
kiadványaiban erõteljesen foglalkozott a kitelepítések áldozatainak visszaemlékezéseivel,
2004-ben pedig emlékhelyet alapított a komáromi Monostori Erõdben Nagy János
szobrászmûvész dombormûvének egyidejû felavatásával.
Komáromban évenként összegyûlnek a városban élõ kitelepítettek, de Magyarország
valamennyi tájáról is jönnek a kitelepített felvidékiek. Ezt nemcsak emlékezés céljából
teszik, hanem hogy követeljék a beneši bélyeg következményeinek eltörlését, illetve hogy
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õk, maguk, vagy utódaik megkaphassák az õket jogosan megilletõ erkölcsi és anyagi
elégtételt, kárpótlást.
Ennek a könyvnek is az a célja és rendeltetése, hogy sorsunkon, megpróbáltatásainkon
keresztül eloszlassuk a ránk sütött „bûnös magyar” és „kollektív bûnös” bélyeget. Mi, „túlféliek”, aktív beilleszkedésünkkel remélhetõleg rászolgálunk a magyarországi magyarok
megértésére, és megalapozott következtetéseink támogatására. Ezt várjuk el a mindenkori
magyar kormánytól és a globalizálódó Európától egyaránt.
Hatvan év múltán visszaemlékezve – úgy érzem –, hogy a tárgyalt korszakot olyan
megrendítõ bánat hatotta át, ami semmihez sem hasonlítható. Mintha egy történelmet
gyászba borító szellemi áramkör kötötte volna össze az embereket. Mindenki tudatában
volt annak, hogy olyasvalami történik, ami egyenlõ az élõ történelemmel.
Az „élõ történelem” már a múlté, lapjai fakulóban vannak. A gémberedõ ujjak reszketve
lapozgatják a foszladozó sárga irományokat, de legbelül, lelkünk legmélyén az egykori
megrendítõ érzelmek és élmények újra feltörnek, újból átszövik néhány pillanatra
rozsdásodó tudatunkat – újra éljük elmúlt történelmünket. A történelem eme gyászos lapjai
remélhetõleg örökös mementóivá válnak egy reményteljesebb magyar jövendõnek.

PROHÁSZKA MARCELL
Pro Urbe-Komárom-díjas címzetes igazgató
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VADKERTY KATALIN
A csehszlovákiai magyarok felszámolásának terve
és gyakorlata 1945-1948 között
1918. október 28-án hivatalosan is megalakult a soknemzetiségû Csehszlovák Köztársaság, két, a történelem folyamán eltérõ gazdasági, társadalmi és kulturális körülmények között élt szláv nemzet elsõ állama. A Cseh- és Morvaországot, Sziléziát valamint történelmi
Magyarország Felvidéknek és Kárpátaljának nevezett részein élõ cseh, morva illetve szlovák
és ruszin lakosságát – az államalapítás és az államegység érdekében – egységes „csehszlovák”
nemzetként kezelték. Ezzel valójában a lengyel és a nem szláv német, magyar és zsidó
kisebbségek kivételével – a többségi nemzetekbõl hoztak létre egy mesterséges, sem nem
politikai, sem nem etnikai nemzeti közösséget. A Cseh-medence csehek által lakott területét
koszorúban vette körül a németek által lakott járások sora, míg Szlovákia déli területein
õshonos magyarok éltek etnikai tömbökben. Érthetõ, hogy a nemzetiségek nem fogadták
örömmel a kisebbségi helyzetet, s a megmaradás lehetõségeit keresték.
Az új államhatalom az európai demokrácia megtestesítõjének szerepében tetszelgett, de
a valóságban tervszerûen szlávosította el a nemzetiségek által lakott területeket. A mai DélSzlovákiát például a földreform keretében betelepített morva és szlovák telepesek segítségével igyekezett minél nagyobb mértékben kolonizálni. A magyar lakosság esetében nem
sikerült az eredeti terv, hogy szétverjék a magyar etnikai tömböket, de a telepesek segítették
a szlávok megjelenését ott, ahol a történelem folyamán soha sem laktak. Az akaratuk ellenére kisebbséggé vált németek és magyarok mind a nemzetközi fórumokon, mind pedig a
prágai parlamentben tiltakoztak önrendelkezési joguk figyelmen kívül hagyása ellen, de a
nagyhatalmak döntése nyomán kialakult békerendszerhez kénytelen voltak alkalmazkodni.
Nem volt teljes a szlovákok öröme sem. Fenntartással fogadták a hivatalokat eluraló, a kultúrát és az oktatást is befolyásoló cseheket, s kezdettõl fogva nemzeti területi autonómia
kialakítására, majd az 1930-as évek végén pedig saját államuk megteremtésére törekedtek.
1938-ban sem a csehszlovákiai magyarok, sem a szlovákok nem tudták érdemben befolyásolni a határmódosítások, államjogi változások nagypolitikai hátterét. A bekövetkezett
eseményeket mindkét közösség örömmel üdvözölte, hiszen a müncheni szerzõdéssel,
illetve a bécsi döntéssel elindult változások saját önrendelkezési jogaik érvényesítésére kínáltak történeti esélyt. A szlovákok már október 6-án deklarálták a szlovák autonómiát, a
Dél-Szlovákia magyarlakta járásaiban élõ magyarok pedig 1938. november 2-át követõen
Magyarország részei lettek. Miután 1938. október 6-án a szlovák, majd pár nappal késõbb a
rutén autonómia elismerésével létrejött a második, immár kötõjeles Cseh-Szlovák Köztársaság, Hitler Magyarország tartózkodó magatartását látva a szlovák önállósági törekvések
támogatása mellett döntött, s 1939. március 14-én lehetõvé tette az önálló szlovák állam
létrejöttét. Ezen a napon véget ért a második Cseh-Szlovák Köztársaság rövid és zaklatott
története. Cseh- és Morvaország a Harmadik Birodalom protektorátusává vált, Kárpátalja
területe pedig Magyarországhoz került vissza.
Edvard Beneš – a lemondását és emigrációba vonulását követõen magát pár hónapos
szünet után ismét köztársasági elnöknek tekintette. Az õ vezetésével demokrata polgári és
baloldali politikusok 1940-ben Londonban megalakították a csehszlovák emigráns kormányt, míg a Csehszlovák Kommunista Párt vezetõi Moszkvában telepedtek le. A két
csehszlovák emigrációs politikai csoportosulás vezetõi ugyanazon kérdéseken dolgoztak, a
köztársaság háborút követõ tevékenységét készítették elõ, de egymással és a térségben
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egyere nagyobb súlyt képviselõ nagyhatalommal, a Szovjetunióval elképzeléseiket csak az
1943 decemberében, Moszkvában tartott értekezleten ismertették. Rövid vita után megtalálták az együttmûködés alapját, a csehszlovák nemzetállam létrehozását. Megegyeztek,
hogy a megújuló Csehszlovák Köztársaság szláv nemzetállam lesz, s a nemzetiségeket
„anyaországaikba” kényszerítik. A magyarok esetében az egyébként is problematikus
„anyaország” fogalmát azért használták, mert a bécsi döntés után automatikusan magyar
állampolgárságot kapott felvidéki magyarokat a trianoni Magyarország területére kívánták
kitelepíteni, holott a csallóközi, mátyusföldi, nógrádi, gömöri, bodrogközi stb. magyarok
mindvégig szülõföldjükön maradtak, azaz nem betelepülõk, hanem õslakosok. A totális
kitelepítésükre vonatkozó londoni elképzelések módosítását jelentette a Klement Gottwald
által felvetett paritásos lakosságcsere, aki a tervet azzal indokolta, hogy a magyarországi
szlovákok száma szinte megegyezik a szlovákiai magyarokéval. Így került be a köztudatba a
lakosságcsere, de a londoni emigráns kormány továbbra is az egyoldalú kitoloncolás lehetõségét kereste. Elméletüket elfogadta a szlovák nemzeti felkelést követõen megalakult Szlovák Nemzeti Tanács is.
Edvard Beneš és csapata – a londoni kormány elutasító magatartása ellenére – megkezdte a német és magyar lakosság kitoloncolásának tervezését. A háborút követõ hatalomátvételük után Beneš felkérte a minisztériumokat, hogy dolgozzák ki a kitoloncolás részletes tervét. A Nemzetvédelmi Minisztérium szerint a magyarlakta járások kerüljenek katonai
fennhatóság alá. Területükön csak a hadsereg kiszolgálásába bevont települések maradnának meg. A magyar õslakosság kiszállítását követõen az üresen maradt falvakat lerombolnák, csak a vasúti ill. a közúti közlekedési csomópontokban lévõ városok maradnának meg,
pl. Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár. Körülöttük légüres tér.
A Pénzügyminisztérium terve konkrétabb. Kitelepítené a magyar lakosság 70%-át, a
fennmaradó 30% a betelepülõ szlovák gazdák és lakosság munkásai lesznek. A hivatalok a
kitoloncolást megelõzõen elkészítik az érintettek vagyoni leltárát, amit minden család
magával visz, mert a Szlovákiában hagyott vagyonért a befogadó ország, vagyis Magyarország kötelezõen kárpótolja õket. A megüresedett lakásokat, gazdaságokat a repatriánsoknak és a belsõ szlovák telepeseknek utalják ki.
A tervet példával illusztrálják. „Egy ezer lakosú települést hétszáz lakosa elhagyja, nagyjából
140 család, 300 kisgazda ill. mezõgazdasági munkás visszamarad.” A távozóknak 140 fogatuk van, ezzel 1-6 nap alatt elérik a magyar határt. De a visszamaradó szegényeknek is szükségük van legalább 60 fogatra, így a kitelepítendõk csak 80 fogattal rendelkezhetnek. „Ezért
egy fogatra két családot kell felpakolni”, akik magukkal vihetnek egy hétre való élelmiszert,
a ruháikat, s a legszükségesebbekbõl annyit, amennyi egy szekérre – ill. fél szekérre – felfér.
Elvihetnek egy-egy fejõstehenet, „hogy a gyermekek számára legyen tej”.
A hivatal kiszámította, hogy ha 80 család hagyja el az országot, s egy család vagyona 50 ezer
korona, az országban visszamaradó magyar vagyon eléri a négymilliárd koronát.
Ezek a gazdasági megfontolások jellemzik a nemzetállam megteremtésének álcázva az új
Csehszlovák Köztársaság háború utáni elsõ kormányprogramját.
Kassai kormányprogram
1945. április 5-én, Kassán hirdette ki az új csehszlovák kormány. A program szerint az új
állam szláv nemzetállam lesz, a csehek, a szlovákok és más szláv nemzetiségek állama, ahol
nincs helye a kollektív bûnösséggel vádolt hárommilliós németségnek és a közel hatszázezer
magyar õslakosságnak. Ennek jegyében szinte elkülöníti a nemzetiségek által lakott területeket, s beavatkozik a gazdasági és kulturális életükbe is.
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A közigazgatást a német- és magyarlakta járásokban és településeken nem a demokratikus
választásokon megválasztott képviselõk, hanem kinevezett hivatalnokok irányítják. A németek és a magyarok elvesztik csehszlovák állampolgárságukat, s a kormány a „hontalanokat mindörökre kitiltja” a köztársaság területérõl. A program kimondja, hogy a magyar
és német tulajdonban lévõ földek a hozzájuk tartozó épületekkel együtt az állam tulajdonába mennek át. A „szláv orientáció erõsítése céljából” megvonta az anyanyelv, az anyanyelvi mûvelõdés, oktatás lehetõségét, s az anyanyelv használatát még a magánéletben is
megtiltotta.
A kormányprogram végrehajtását országos érvényû törvényekkel, rendeletekkel szabályozták, de a speciálisan Szlovákiát érintõ kérdésekben, így a magyar lakosság helyzetének
„rendezésében” a Szlovák Nemzeti Tanács rendelkezett, s a magyar, német ill. a köztársaság
ellenségeinek megbüntetésében, vagyonának elvételében megelõzte még a csehszlovák elnököt is. A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. április 5-ét követõen megkezdte a felelõsségre
vonást, s ennek érdekében mozgósította nemcsak az egész közigazgatást, de a fegyveres
erõket is.
„Anyások”
Elsõ lépésben kiûzték az országból az 1938. november 2-át követõen – általuk anyásoknak nevezett, azaz az anyaországból betelepült – tisztviselõket, valamint a helyi komisszárok és betelepített szlovákok által „exponált” magyaroknak minõsített személyeket,
családokat, valamint az ország más vidékérõl érkezett háborús menekülteket. A Belügyi
Megbízotti Hivatal 1945. május 5-i – a kitoloncolás idõpontját is megadó – körlevele
értelmében a magyarokat vagyonuk visszatartása után kell kitoloncolni, kikísérni a csehszlovák-magyar határra. A kitoloncolások sajátossága, hogy a rendõrség a helyi közigazgatási szervek tudta nélkül intézkedhetett. Így kísértek ki a határra pl. Illésházáról 17
gazdát, két pedagógust és a helyi molnárt, Rimaszombatból a város legrégebb és legvagyonosabb családját Bánrévére, ahol meghalt a családfõ, Derekas János és az id. Szabó Elemér
rokon. Különösen kegyetlenek voltak a kitoloncolások Kassán, ahol még 1946 augusztusában – lakások megszerzése céljából – a kitoloncolással szinte a halálba küldtek több, idõs
helyi lakost. A lévai járásban még a vagyonos „szlovák õslakosokat” sem kímélték. A helyi
rendõrparancsnok 80, köztük 17 szlovák családot vitetett le a határra. A szlovákokat a
magyar határõrség nem vette át, de mire pár óra elteltével hazaértek, a lakásaikat már kifosztották. A Belügyi Megbízotti Hivatal kénytelen volt elismerni, hogy a rendõrség tagjai is
„vittek mindent, ami megtetszett nekik”. Kitoloncolták még az árvaházakban elhelyezett
magyar gyereket is. Amikor a kitoloncoltak közül többen visszatértek, hogy valamit megmentsenek tulajdonukból, a rendõrség fegyvert használt. A magyar kormány panaszára a
kitoloncolásokat be kellett fejezni, amibe a csehszlovák kormány nem akart beleegyezni. A
Belügyi Megbízotti Hivatal 1948 nyarán újabb 1481 „exponált magyar” átvételét kérte – a
jegyzéket elutasító – magyar kormánytól.
A magyar hivatalok összesítése szerint 1945. május 5-e és a lakosságcsere aláírásának napja
között 38458, többségében „anyás” menekült érkezett Magyarországra Csehszlovákiából.
A kitoloncolások egyik külön fejezete a pozsonyi németek és magyarok sorsa. Történetükben fekete nap 1945. május 5-e, ezen a napon kezdõdött kitoloncolásuk Ligetfaluba. A
németeket az itteni barakkokba, a magyarokat a falu 1914 elõtt épített, a katonaság által
lelakott házaiba – jobb esetben egy szobába egy családot – telepítették. Vagyonuk – csak
kézi csomagokkal érkeztek – az új közigazgatás munkatársai, szlovák munkások, partizánok
ill. reemigránsok tulajdona lett. A város második táborát a Patrongyárban, a harmadikat a
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Vajnori úton mûködtették. 1946. november 1-jén a táborokban 2735 férfi, 2418 nõ és
1069, tizenhat évnél fiatalabb gyermek, összesen 6222 személy tartózkodott. A munkaképes
férfiak és nõk a város újjáépítésén dolgoztak.
Földkérdés
A nemzetállam kialakításának kulcsfontosságú kérdése volt a földbirtokkal rendelkezõ
német és magyar lakosság tulajdonjogának megszüntetése. Az államhatalom a földjeik elvételével egyszerre két célt is követett. Azt remélte, hogy a gazdaságaiktól megfosztott
személyek elvesztik gazdasági biztonságukat, s ennek alapján meggyengül a nemzettudatuk
is. Velük ellentétben a gazdaságaikba beültetett szlovák kolonisták gazdasági öntudata, s vele
együtt nemzettudata is megerõsödik, s meggyorsítják a magyar etnikai terület elszlávosítását.
Ennek megfelelõen a csehszlovák köztársasági elnök elsõ rendeletei a föld tulajdonjogát
szabályozták. Hivatalosan ez volt az új földreform. A reform kihirdetése elõtt a kormány
levélben kérte Beneš elnököt, úgy alkossa meg a rendeletet, hogy az „megtorlás legyen” a
szlávoknak a történelem során átélt szenvedéseiért, s véglegesen számolja fel a „hazai ellenséget”. Az elnök szerint „az idegenek” vagyonára alapozott reform „nemzeti”, mert „hatalmas milliárdokkal növeli a nemzet vagyonát”.
A köztársasági elnök 12/1945. számú rendelete szerint „a földreform végrehajtása céljából
haladéktalanul és minden kártérítés nélkül el kell kobozni a német és magyar, valamint a
köztársaság ellenségeinek és árulóinak a földtulajdonát”, amit csakis szláv kérelmezõk között
oszthatnak ki.
A Szlovák Nemzeti Tanács a „földkérdés rendezésében” megelõzte a köztársasági elnököt.
Az 1945. február 27-én kiadott 4. számú rendelete értelmében el kell kobozni az 1938.
november 1-je elõtt nem csehszlovák állampolgárok – vagyis a magyar adminisztráció éveiben beköltözöttek – földtulajdonát, valamint az ezt megelõzõen csehszlovák állampolgárok
és árulók 50 hektár feletti tulajdonát. Ezt a rendeletet módosította az 1945. évi 104. számú
rendelet, amely „azonnali hatállyal, ellenérték nélkül veszi el a magyarok, németek valamint a
kollaboránsok földjeit”, de az ellenállás résztvevõi megtarthatták 50 hektárnál kisebb birtokaikat. A konfiskálási határozat ellen fellebbezni nem lehetett.
A rendelet specifikuma, hogy a földbirtok természetes tartozékának tekintette a készpénzt, az
értékpapírokat, valamint a kintlévõségeket, vagyis jogot adott az új tulajdonosnak a tartozások behajtására. A Megbízottak Testülete 1946 márciusában elrendelte a rendeletben
érintett személyek jövõben „örökölhetõ” birtokainak az elkobzását is.
Az 1946. május 14-én életbe lépõ, 64. számú rendelet célja a konfiskálások felgyorsítása volt.
Ennek érdekében megszervezte a Központi Konfiskálási Bizottságokat, s egyben megvédte a
vegyes házasságban élõ, szlovák nemzetiségû házastárs vagyoni érdekeit. A nemzetiségi alapon elkobzott vagyonnal Szlovákiában a Szlovák Telepítési Hivatal mellett önálló jogi személyként mûködõ Nemzeti Újjáépítési Alap rendelkezett. Tevékenységét a Központi Betelepítési Bizottság irányította. A bizottság megszervezte a járási és a helyi konfiskációs bizottságokat, amelyek a Szlovák Telepítési Hivatal segítségével az elkobzott birtokokat kiutalta az új
birtokosoknak, illetve – a közellátás biztosítása érdekében – mintegy 60 ezer hektárt,
megmûvelésre „kiutalta” az eredeti birtokosoknak. A magyar birtokok elkobzása az 1948.
februári kommunista hatalomátvételt követõen is folytatódott. A kormány 1949. március 1jével a konfiskálásokat ugyan beszüntette, de Szlovákiában a Belügyi Megbízotti Hivatal
utasítása értelmében az elkobzások még ezt követõen is folytatódtak. A hivatal ugyanis
„ideológiai” indokkal kobozta el a „szocialista építés iránt közömbös” személyek tulajdonát,
s a felmentéseket is így osztályozta, s csak a legszegényebb családok esetében engedélyezte.
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A „betelepítési övezetben” a magyar tulajdonosoktól nemzetiségük alapján 1948. június
15-ig 148 ezer hektár földet koboztak el, s – ahogy említettük – a közellátás érdekében kb.
60 ezer ha-t meghagytak az eredeti tulajdonos mûvelésében.
A belsõ telepítések
A magyar etnikai tömbök szétdarabolásának, majd felszámolásának egyik formája a
belsõ telepítés, az az akció, amelynek keretében az északi, szlovák etnikai területrõl – az
áttelepítést önként vállaló – családokat betelepítették a magyarlakta övezetbe. A köztársasági elnök 27/1945-ös rendelete értelmében a belsõ kolonizáció „erõszakmentes, politikai
indíttatású, demográfiai változtatásokat eredményezõ” folyamat. Szlovákiában az északdéli, majd északkelet-délnyugati betelepítés megfogalmazói három célt követtek. A „szlovák nemzet érdekeinek érvényesítését a magyarlakta övezetben”, a szlovák nemzet
„boldogulásának, vagyis meggazdagodásának” biztosítását, valamint a szlovák etnikai határ kitolását a Duna vonaláig. Ennek értelmében a belsõ telepítés tervezõi arra ügyeltek,
hogy a csehszlovák-magyar határövezetben többségbe kerüljön a „szlovák elem”. A magyar
lakosság magas aránya okán kiemelten kezelték a Galánta–Érsekújvár–Verebély–Léva
vonaltól délre esõ területet. Az Ipolyságtól keletre esõ térség „másodrendû” lett, mert itt
olyan keskeny a magyarlakta sáv, hogy a közigazgatás, a katonaság, a közoktatás, a
közmûvelõdés munkatársaival és családtagjaival már meg oldódott a kérdés.
A magyar etnikai terület szlovákokkal való betelepítésének „grandiózus” tervét a csehszlovák politikai vezetés a háború utolsó fázisában dolgozta ki, akkor, amikor még nemcsak a
német, de a magyar lakosság totális kitoloncolásában reménykedett. Az így üresen maradt
gazdaságokba a háború következtében hajléktalanná vált családokat, illetve a szlovák állam
idején megkezdett stratégiai fontosságú építkezések – az árvai duzzasztógát és a Nógrád
megyei Lešt közelében lévõ, katonai gyakorlótér kibõvítése – miatt lerombolásra kerülõ
falvak lakosságát helyezik el. Ezen felül a Szlovák Nemzeti Tanács több tízezer szlovák
család betelepítésével számolt. A földmûvelõdésügyi megbízott szerint ez a hatalmas népmozgás nem kerüli el a külföld figyelmét, s az iránya is leleplezi az eredeti szándékot, az
etnikai tisztogatást. Ezért nyíltan be kell vallani, hogy itt nem „munkaerõ-átirányításról”,
hanem belsõ kolonizációról van szó. Az akció szlovákiai sajátossága, hogy a szervezésbe
bevonták a belügyi szerveket. Elsõ lépésben a járási rendõrparancsnokságok összeírták a
magyar lakosságot, akiket – magyarságuk „foka” szerint – „kategorizáltak”.
A belsõ telepítéseket – a németek és a magyarok kitelepítését is irányító – csehszlovákmagyar lakosságcsere-egyezmény aláírását követõen a cseh és szlovák érdekek egyre távolabb kerültek egymástól, így a szlovákiai belsõ telepítést a Földmûvelésügyi Megbízotti
Hivatal és a Szlovák Telepítési Hivatal irányította. Az 1948-as kommunista hatalomátvételt követõen a dél-szlovákiai betelepítés irányítója a Szlovákia Kommunista Pártja
Központi Bizottságának Titkársága mellett létesített bizottság lett. A bizottság 1948.
március 15-i határozata értelmében tovább folytatják a csehszlovák-magyar határ mentén a
„védelmi övezet” kialakítását.
A hivataloknak sok gondot okoztak az 1919-es földreform keretében betelepített, zömmel
morva, 1938 õszén gazdaságaikat elhagyó (a telepesek mintegy 44%-át kitevõ) gazdák.
Visszatérésük elõtt igazolniuk kellett a tulajdonjogukat, mert az „igazolatlan” gazdaságokat
az 1945-ös földreform keretében szlovák kérelmezõknek adják át. A Földmûvelésügyi
Megbízotti Hivatal és a Szlovák Telepítési Hivatal nem titkolta, hogy a „Szlovákia a
szlovákoké” jelszó alapján a morva és a cseh telepesek vagyonát legszívesebben a szlovákok
között osztaná ki. A többször is meghosszabbított határidõt lekésõ kolonisták az 1948.
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januári rendelet szerint csak az új, szlovák tulajdonosnak ki nem utalt birtokokat kaphatták
vissza még akkor is, ha a vételárat még a távozása elõtt kifizette. Ellenértékként vagy készpénzt, vagy más birtokot kaphattak. A kimutatások szerint a morva telepeseknek kb. kétharmada visszatért.
A szlovák szervek magyar etnikai vidéken akarták elhelyezni a nagy állami beruházások következtében lerombolásra ítélt községek lakosságát is. Az úgynevezett árvai akció keretében 42
dél-szlovákiai magyar lakosú községbe 923 családot akartak betelepíteni, ahol – a Földmûvelésügyi Megbízotti Hivatal jelentése szerint – több mint 6 164 hektár termõföldet vehettek
át. Ugyanitt a lešti tábor területérõl kitelepítettek 4 411 hektárt kaptak a helybeli nagybirtokok területébõl.
A belsõ kolonizáció keretében való vagyonszerzés leghangosabb követelõi az egyenruhában,
általában fegyverrel megjelenõ partizánok voltak. A Szlovák Partizánok Szövetsége és a
prágai Honvédelmi Minisztérium védnökségét élvezõ partizánokat hivatalosan két csoportba
osztották. Az elsõbe a csehszlovák hadsereg volt katonái, a szlovák nemzeti felkelésben fegyverrel harcoló partizánok, a másodikba a „magukat partizánnak” jelentõ civilek kerültek, akik
pl. élelmezték, ápolták a sebesült partizánokat.
A szerintük „kollektíven fasiszta” magyarok vagyonát szinte „saját vérükön szerzett” tulajdonuknak tekintették, s térítésmentesen 10-20 hektáros felszerelt gazdaságokat kértek, és
sokan kaptak is. A betelepült partizánok teljes száma még ismeretlen. A feltárt adatok szerint
– a kelet-szlovákiai betelepültek nélkül – 1 640 család, akik 15 835 hektár föld valamint a
hozzá tartózó gazdasági épületek, élõ- és holt leltár tulajdonosai lettek.
A belsõ telepítés sajátos formája volt a „külföldre szakadt szlovákok” hazahívása, amelyet a
Szlovák Nemzeti Tanács 1945. május 25-én hirdetett meg. Hazahívta a Romániában,
Jugoszláviában, Bulgáriában, Lengyelországban, valamint a nyugat-európai államokban élõ
cseheket, szlovákokat, akiket szintén a magyaroktól elkobzott vagyonba akartak beültetni.
A magyarországi szlovákok „hazatérésével” ellentétben ezek áttelepülését nem szabályozta
nemzetközi, illetve kétoldalú államközi szerzõdés, ezért az áttelepülés minden költségét –
beleértve a külföldön hagyott ingatlanok értékét is – a csehszlovák államnak kellett megtéríteni. A Szlovák Telepítési Hivatalt ez a tény nem aggasztotta, s szinte minden nemzetközi
egyezményt megszegve toborzott Romániában és Jugoszláviában. A betelepítéseket nem
egyeztette még a Földmûvelésügyi Megbízotti Hivatallal sem. Megkerülte a helyi közigazgatási szerveket is. A kérdés rendezését a Földmûvelésügyi Minisztérium egyenesen elutasította,
s nem fogadta el, hogy pl. a Romániából betelepített, sokgyermekes, zömmel analfabéta
családokat, akik Szlovákia magyarlakta járásaiban kaptak új otthonokat.
A Földmûvelésügyi Minisztérium javaslata, valamint a romániai repatriánsok szlovákiai
tapasztalatai alapján Vladimír Clementis elutasította a jugoszláviai szlovákok tömeges áttelepítését. Ugyanakkor befogadta például a jugoszláviai szlovák egyetemistákat, középiskolásokat, valamint 632 mezõgazdasági munkást és családtagjaikat. Õket is a németek, illetve a magyarok vagyonába telepítették.
A kolonisták – a toborzók ígéretei alapján – különféle elõnyöket követeltek, 1945 õszén
pl. a balázsfai telepesek a Bartal birtokon a magyar gazdák által megszántott és bevetett földek
termésének – minden munka nélkül – 60%-át követelték. Panaszkodtak, vádaskodtak, gyanusítgattak. A telepesek és az õslakosság közötti ellentétek a csehországi kényszerközmunkások hazatérését követõen a fegyverhasználatig fajultak. Nagymácsédon pl. a házát
visszakövetelõ deportáltat a telepes agyonlõtte. Dióspatonyban 17 magyar gazda házába
betelepített, s a velük egy fedél alatt élõ telepesek a tulajdonosok kitoloncolását követelték,
bár egy sem volt közöttük háborús bûnös. A bíróság a kérelmüket elvetette, a magyar gazdák
mégsem nyertek. A kommunista hatalomátvételt követõen a vagyonukat „osztályérdekekre”
hivatkozva vették el.
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A „betelepítési övezetben” a tervezett betelepítésekhez viszonyítva elenyészõ volt a
lakhatási lehetõség. Ezért az állam az ún. Nyitrai-program keretében 486 lakóház felépítését rendelte el. A korabeli Csehszlovákiára is jellemzõ anyaghiány miatt az építkezés csak
lassan haladt, ezért a Megbízottak Testülete Elnökségének határozata alapján megkezdték a
magyar kormány által épített ún. ONCSA házak renoválását, illetve befejezését. A repatriánsok lakásigényeit még így sem tudták kielégíteni, ezért a Szlovák Telepítési Hivatal
érsekújvári kirendeltsége engedélyt kért, hogy Ímelyen, Hetényben és Perbetén a kényszermunkások házaiban visszamaradt idõs rokonokat „humánus” indokkal állami gondozásba
vehessék. Az így „megüresedett” házaikba telepeseket akartak beköltöztetni. A kérést elutasították.
A belsõ telepítés 1948 után Szlovákia Kommunista Pártja vezetésével folytatódott. A földmûves szövetkezeteken keresztül jelentõs kolonista telepeket létesítettek pl. Tardoskedden,
Gútán, Taksonyban, Tanyon, Bátorkesziben, Pozsonypüspökiben s másutt.
A belsõ telepítés nem volt „olcsó” folyamat. Az igényes betelepülõk a letelepedésüket
követõen személyenként 2000 koronás „hitelt” vehettek fel, ami a Földmûvelésügyi Megbízotti Hivatal 1946. december 31-i jelentése szerint már ekkor elérte a 63 840 000
koronát, miközben a szociális juttatásaik elérték az 5 821 500 koronát. Támogatásnak számít az is, hogy például 50-100%-os engedménnyel vásárolhattak mezõgazdasági gépeket s
más gazdasági felszerelést, UNRRA segélyben is részesültek.
A belsõ telepítés az 1948. december 11-i kimutatás szerint 25 magyarlakta járás 281
települését érintette, ezen belül 260 magyar többségû községet. A telepesek Szlovákia 545
településérõl érkeztek, összesen – a bizalmiak nélkül – 5 011 család, 23 027 személy, akik
44822 hektár földet és 1 811 házat kaptak a tulajdonukba. A helybeli szlovákok is
igényelhettek a magyar vagyonból, s így kapott 12 274 család 26 785 hektár földet és 706
házat. Ez volt a végeredménye annak az akciónak, amit Csehszlovákia Kommunista Pártja
„a népi demokrácia jelentõs eredményének” tartott.
Kényszer-közmunka
A történelemben általános jelenség, hogy a hadviselõ államok kormányai a frontok
átvonulását követõen a háború okozta károk eltávolítása és a békés élet megteremtése
érdekében elrendelik az ország összes felnõtt lakosságát egyenlõ mértékben érintõ közmunkát. A Szlovákiában az 1945 tavaszától elrendelt közmunkát két szakaszba oszthatjuk.
A csehszlovák kormány Kassán megtartott 1945. május 4-i és 7-i ülésén a kényszerítés
engedélyeztetésével ugyan, de önkéntességen alapuló közmunkáról tárgyalt. A késõbbi,
már Prágában folytatott tárgyalásokon a kormány a kényszerítést a köztársaság nem szláv –
a kollektív bûnösség alapján a munkájukból elbocsátott, s így „munkanélkülivé” vált német
és magyar lakosságra vonatkoztatta. Indokuk szerint ezeket az embereket „nemzeti átnevelési céllal ki kell emelni a családi, régi környezetükbõl”, s táborokba kell összpontosítani.
A kényszerítést a Belügyminisztérium, Szlovákiában a Belügyi Megbízotti Hivatal gyakorolhatta. A személyek kijelölése a helyi, illetve a járási rendõrparancsnokságok feladata lett.
Az elsõ közmunkát 1945 kora tavaszán Kelet-Szlovákiában a Kassán székelõ új
csehszlovák kormány, illetve a belügyminiszter jóváhagyásával a helyi rendõrparancsnokság szervezte meg (de ez nem a „málenkij robot”). A közmunkát már ebben a szakaszában is
a nemzeti megkülönböztetés jellemezte, mert Kassa, Szepsi, Tõketerebes, Nagymihály,
Kisszeben, Homonna és Nagykapocs magyar nemzetiségû, 14-60 év közötti férfi lakosságát mozgósították. A háborús károk helyreállítására rendelt munka jogos, de elítélendõ a
behívás nyílt magyarellenessége, az erõszak és a megfélemlítés.
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Az akció második szakaszában, 1945 kora nyári hónapjaiban a végrehajtásba bevonták a
Szlovák Telepítési Hivatal munkatársait, akik az 1938-as bécsi döntéssel Magyarországnak
ítélt magyarlakta járásokban kezdtek „toborozni”. Az eredmény szinte elenyészõ volt, amit
a toborzók a magyarok oldalára álló szovjet katonák magatartásával indokoltak.
A hivatalok ezt követõen erõszakhoz folyamodtak. Az ekkor berendelt közmunkások,
zömmel mezõgazdasági munkások, közlekedési és távirányítási szakemberek, valamint értelmiségiek a lakóhelyük közelében dolgoztak, Érsekújváron pl. a vasúti sínek, valamint a
felrobbantott Nyitra-híd helyreállításán.
1945 õszétõl kezdve a közmunkások már nem a köztársasági elnök 71. számú – a cseh
országrészekben érvényes – dekrétuma, hanem a 88. számú elnöki dekrétum alapján végeztek közmunkát. A cseh és a szlovák belügyi szervek megegyezése szerint tízezer magyar férfi
segíti majd a cseh országrészekben az õszi betakarítási munkálatokat, de a kirendeléseket
össze kell hangolni Szlovákia belsõ, a déli járásokra összpontosító kolonizációs terveivel.
Már ekkor felmerült a közmunkások családostul való kiszállítása, mert az odahaza maradó
családtagok „fékezik a belsõ telepítést”. A lakáslehetõségek növelése céljából felmerült a
magyaroknak a párkányi, komáromi, ógyallai járásokba, feltételezhetõen az itteni magyarok házaiba való „összpontosítása”.
A toborzás 1945 õszén több helyen heves ellenállásba ütközött, s például a lévai járás
Szete településén fegyverhasználatra is sor került. A közmunkások kirendelése három
hónapra szólt, zömmel Közép- és Dél-Csehországban dolgoztak. A Szlovák Telepítési Hivatal „jóváhagyásával” 1945 szeptembere és decembere közt 9 247 magyar dolgozott itt, 4
337 mezõgazdasági munkás, 4 728 önálló gazda, 144 háztartási alkalmazott és 3 inas. Az
értelmiségieket – feltehetõen – a mezõgazdasági munkások közé sorolták.
A korabeli sajtó a közmunkát „nagyszerû politikai eseményként” értékelte, de nem szóltak a magyarlakta településeken alkalmazott módszerekrõl, a kényszerítésrõl, aminek
következtében eluralkodott a félelem, megnövekedett a bizonytalanság. Ez csak akkor enyhült, amikor a harmadik hónap végeztével a közmunkások hazatértek.
A magyarok – külföld által elsõként – deportálásnak nevezett, 1946 õszén elrendelt
kényszer-közmunkáját a köztársasági elnök – már említett – 88. számú dekrétumára hivatkozva realizálták. A rendelet eredeti szövege – nemzetiségi kitétel nélkül – közmunkára kötelez minden, a Csehszlovák Köztársaságban élõ munkaképes, 16-55 év közötti férfit illetve
18-45 év közötti nõt. Mentesítette a fegyveres erõk tagjait, a közép- illetve egyetemi tanulmányaikat folytatókat, a külképviseletek csehszlovák alkalmazottait és családtagjaikat, a
terhes nõket, terhességük harmadik hónapjától a szülést követõ harmadik hónapig bezáróan, a legalább 15 évnél fiatalabb gyermekükrõl gondoskodó, háztartásukat egyedül vezetõ
nõket. A nõs férfiakat csak akkor lehetett kirendelni, ha nem volt elegendõ nõtlen illetve
hajadon a körzetben. A munkaviszonyban lévõ, egészséges szakembereket csak a munkaadó beleegyezésével lehetett kirendelni.
A rendelet végrehajtása során a magyar közmunkások esetében a mentesítéseket nem vették
figyelembe, vagyis a végrehajtás módja eltérõ volt a szlovák és a magyar közmunkások
esetében.
1946 nyarára katasztrofálissá vált a csehországi munkaerõhiány, ennek enyhítése érdekében a csehszlovák kormány meghirdette a „szlovák földmûvesek baráti segítsége a cseh
mezõgazdaságnak” nevû akciót, melynek keretében 50-80 ezer magyar jelentkezésével
számoltak. Az anyagi elõnyökkel járó lehetõséget a családjaikat otthonhagyó szlovák
földmûvesek alaposan kihasználták, de a megfélemlített magyarok nem mozdultak. Így
1946. november 30-ig csupán 122 „gazdasági egység”, 299 személy jelentkezett. Az
önkéntességen alapuló akció eredménytelenségére, valamint a lakosságcsere egyre elhúzó16

dó megkezdésére a Belügyi Megbízotti Hivatal a kényszerítés módszerével válaszolt. A
Megbízottak Testülete az akció végrehajtását „…a Szlovák Telepítési Hivatal energikus
vezetésére és gyakorlott adminisztrációjára bízta”, miközben a Belügyi Megbízotti Hivatal
megígérte, hogy a magyar lakosság csehországi szétszórását összekapcsolja a kormány kétéves gazdasági tervével, s így a külföld elõtt a magyarok kényszer-kitelepítését munkaerõátirányításként értelmezhetik.
A Megbízottak Testülete és a Szlovák Telepítési Hivatal 1946. november 7-én, a hatáskörét meghaladva, bizalmas utasításban rendelte el, hogy a somorjai, dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, érsekújvári, ógyallai, komáromi, párkányi, zselízi, verebélyi, lévai, ipolysági, kékkõi, losonci, füleki, rimaszombati, tornaljai, rozsnyói, szepsi, kassai, tõketerebesi,
királyhelmeci és a nagykaposi járásokban élõ, „összes magyar nemzetiségû személy átcsoportosítható”. Egyben azt is meghatározták, hogy kiket kell magyarnak tekinteni. Magyar
az – jelentették ki – , aki magát az 1930-as, és az 1940-es népszámláláskor magyarnak jelentette, vagy akiket az 1945. évi 33. számú köztársasági elnöki dekrétum alapján megfosztottak a csehszlovák állampolgárságuktól. Közmunkára kötelezhetõ minden olyan magyar
hontalan, akik földbirtokát a 104. és 108. számú elnöki dekrétumok alapján elkobozták,
vagyis szinte minden magyar. Az utasításokhoz kiadott körlevél szerint – a 88. számú elnöki
dekrétum szövegével ellentétben – „a behívás alapja nem a munkaköteles személy, hanem a
gazdasági egység”, a behívottal közös háztartásban élõ „minden személy”. Mivel a gazdasági egység megbonthatatlan, a nagycsaládokat egy fedél alá kell elhelyezni, és csakis a cseh
országrészekben lehet alkalmazni.
A magyar kényszer-közmunkások elhelyezését a kormány által létesített – megtévesztõ
nevû – Központi Toborzási Bizottság irányította, de a végrehajtásban részt vett a Szlovák
Telepítési Hivatal is. A magyar családok kényszer-közmunkájával egyetértettek a kormányzó pártok, de tartva a cseh lakosság elutasításától, az akciót nem Beneš elnök, hanem a
Nemzeti Front akciójaként propagálta.
A magyar lakosság a kényszer-közmunka hírére tömegesen kezdett menekülni. A külügyi államtitkár utasítása szerint „…a rendõrség és a határõrség ne akadályozza a magyar
nemzetiségû személyek illegális határátlépését, kivándorlását Magyarországra, mert ez a
kitelepítés speciális formája, távozásukkal emelkedik a lakosságcsere keretében Szlovákiát
elhagyni kényszeríthetõ magyarok száma”.
A határõrség többször „vétett” az utasítás ellen, és több menekülõt megölt. Többen a
Dunába fulladtak, mások a nagy hidegben megbetegedtek, egészségük tartósan megromlott vagy korán meghaltak.
A kényszer-közmunkára kijelölt személyek – a magyar társadalom szegényebb rétegének az a része, amely nem birtokolt 5 katasztrális holdnál nagyobb birtokot – és családjaik
elszállítása a szlovákiai magyarok történetének egyik, megfélemlítéssel, lelki és fizikai gyötrelmekkel teli idõszaka.
Az 1946. november 17-én kezdõdött kényszer-közmunka végrehajtását a Belügyi Megbízotti Hivatal 1946. szeptember 1-jén kiadott, bizalmas rendelete szerint „a belügy és az
érintett körzet területileg legközelebb esõ katonai egységei valósítják meg”. A végrehajtás a
község katonai körbezárásával kezdõdött, majd a fegyveres õrség kikézbesítette a végzést, s
közölte az elszállítás idõpontját. A kijelöltek magukkal vihették bútoraik egy részét, ruháikat, meghatározott mennyiségû élelmiszert, s az állataik közül a szárnyasokat. A hatóságok
embertelensége már a berakodás elõtt megmutatkozott. Agresszíven viselkedtek, több helyen a magyar szót is be akarták tiltani, s brutálisan megbüntették az ellenállókat. Az elsõ,
novemberben és decemberben indított transzportokkal kiszállítottak még magukkal vihet17

ték a tûzhelyeiket, kályháikat, de a Szlovák Telepítési Hivatal 1947. január 1-jével ezt már
nem engedélyezte, mert „…az átcsoportosított magyarok házait lakható, azonnal használható állapotban kell átadni a bizalmiaknak és a kolonistáknak”.
A korabeli sajtó és a hivatalok állítása ellenére a vasúti szerelvények zöméhez nem
kapcsoltak „melegedõ kocsikat”. A transzportokat rossz állagú tehervagonokból állították
össze. A vagonok oldalán lévõ hézagokon át befújt a szél, amit rongyokkal úgy-ahogy
betömtek, de a mínusz 20-24 fokos hidegben ez nem sokat segített. Nemcsak a gyermekek
és az öregek, de a felnõtt férfiak és nõk is sokat szenvedtek, sokan megbetegedtek, s a
kipakolást követõen meghaltak.
Csehországban – az elítélt háborús bûnösöknek tartott – magyarokat elõítéletekkel, sok
helyen gyûlölettel fogadták. Nem értették, hogy a szlovák munkavállalókkal ellentétben
miért olyan sok közöttük a gyermek és a beteg öregember. Mindez megmutatkozott az
„embervásárnak” nevezett kiválasztásnál, a deportáltak újabb megalázásakor. A cseh gazdák és az állami birtokok képviselõi erõs, munkaképes, lehetõleg gyermektelen munkásokat
vártak. Így az átlagosnál is nehezebb volt a többgyermekes családok elhelyezése. A deportáltak visszaemlékezése szerint nemcsak a kiválasztásuk, de az elhelyezésük és az élelmezésük is a gazda emberségének függvénye volt. Voltak, akiket istállóba, fûtetlen helyiségekbe,
pajtákba irányítottak. A nagybirtokokon viszont fûtött lakások várták õket. Az ide elhelyezett néhány családnak a helyzete alapján terjesztette a cseh és a szlovák sajtó – valamint a
Földmûvelésügyi Minisztérium által kiadott Barátság címû havilap –, hogy a magyar deportáltak Csehországban jobb körülmények között élnek, mint odahaza.
A közmunkások munkaideje a helyi szokások szerint általában napkeltétõl napnyugtáig
tartott. Az asszonyok zöme is dolgozott az állattenyésztésben. A nagy gazdaságokban a
többi dolgozóval egyenlõ bért és természetbeni juttatásokat kapták. A kisgazdák „takarékosan” fizettek, s a bért nem egyszer vissza is tartották. A közmunkások egy része az õszi
betakarítási munkák befejezését követõen munkanélkülivé vált. A járási munkahivataloktól
kevés segítséget kaptak, ezért a közeli üzemekben maguk kerestek munkát.
Vigasztalást csak a hazulról érkezett – kezdetben a rendõrség által ellenõrzött – levelek
hoztak, valamint a híveiket felkeresõ lelkipásztoraik. A katolikus lelkészek pasztoráció címén a püspökeiktõl kértek látogatási engedélyt. Így jutott el hozzájuk már 1946
karácsonyát követõen – a Prága és környékén dolgozó magyarok névjegyzékét is összeállító
– Havassy Gyula római katolikus lelkész. Ezt követõen Lazík nagyszombati püspök
kérésére a pasztorizációt a prágai érsek adhatta meg. A deportáltak pasztorizációja csak
akkor rendezõdött, amikor Vojtaššák lõcsei esperes-plébános megszervezte a csehországi
munkára önként jelentkezett szlovák munkások pasztorizációját. Ezt követõen szinte folyamatos lett a katolikus hívekrõl való gondoskodás. A lelkipásztorok tapasztalataikat lejegyezték és eljuttatták Mindszenty József magyar hercegprímáshoz. A pasztorizációba
bekapcsolódtak a református és az evangélikus lelkészek is, s mindenben segítséget kaptak a
cseh országrész protestáns egyházaitól, a helyi lelkészektõl, akik nyílt levélben kérték számon a magyarokkal való embertelen bánásmódot. A pasztorizáció jellemzõje, hogy kezdetben a rendõrséggel ellenõriztetett szertartásokat a deportáltak felekezeti különbség nélkül
látogatták.
A magyar kényszer-közmunkások kiszállításával, s a 88. számú elnöki rendelettel ellentétes hivatalos magatartással a sajtó mellett jelentõs közéleti és vallási személyiségek is
foglalkoztak. A törvénytelen kiszállítást sérelmezte – többek között – dr. P. Jantausch,
nagyszombati katolikus püspök, Robert Pobozný rozsnyói megbízott püspök. Magyar
részrõl pedig Mindszenty József – még – veszprémi püspök, Károlyi Mihály, Tildy Zoltán,
Gyöngyösi János magyar külügyminiszter, több csehszlovákiai és magyarországi értelmi18

ségi, valamint az USA-ban, Franciaországban, Svájcban és másutt, Európában élõ magyar
demokrata, közéleti személyiség. Véleményüket a nyugat-európai sajtó is közzétette.
A deportálások még tartottak, de szlovákiai közélet egyik „alapkérdése” volt a deportáltak vagyonának sorsa, amirõl a Szlovák Telepítési Hivatal Elnöksége és a Szociális Megbízotti Hivatal 1946 decemberében határozott. E szerint a deportáltak vagyonát az állam
nem kobozza el, csupán „átmeneti idõre biztosokkal kezelteti”. Ezt követõen az 1947.
január 13-i rendelet megtiltotta, hogy a közmunkára kijelölt személyek a tulajdonukat
elidegenítsék vagy elajándékozzák, mert biztosítani akarták az „üzemeltetõ” szlovák bizalmiak számára a nehézségek nélküli átmenetet. A hivatalok leltárban rögzítették a visszamaradó vagyont, de a kitelepítésre kijelöltek az aláírást visszautasították. A hátrahagyott vagyonukat hivatalosan 500 millió koronára becsülték.
A földjeiket, házaikat kiutalták, az állatállomány egy részét állami gazdaságokba illetve
vágóhídra irányították, vagy „elismervény” ellenében kiadták a helybeli szlovák kérelmezõknek. A csupán részleges kimutatások szerint 2 453 tulajdonostól 2 362 tehenet, 963
üszõt, 397 bikát, 398 borjút, 572 ökröt, 745 lovat, 45 csikót, 28 kecskét vettek át.
A kényszer-közmunkások földvagyonának a sorsa megosztotta a szlovák hivatalokat. A
földekre „jogot formáló” Szlovák Telepítési Hivatal a lakosságcsere keretében betelepülõ,
vagyontalan mezõgazdasági munkásoknak akarta juttatni, míg a Földmûvelésügyi Megbízotti Hivatal a földreform-alapba akarta besorolni. Így a közmunkások földjeiért szinte
közelharcot vívott a két hivatal, s mellettük az elõjogaikra hivatkozó partizánok, illetve állami hivatalnokok (pl. postások, vasutasok), s aki csak tehette, a hivatalos eljárást megelõzõen, egyszerûen elfoglalta a megüresedett gazdaságokat. Gyakran végignézték a deportálandó gazda kiköltöztetését is. Így telepedett le a 16 magyarlakta járás 257 községébe 2 767
bizalmi. Számuk csak látszólag alacsony, mert a betelepítés más formáival társulva hozzájárultak a körzet évszázados nemzetiségi helyzetének megváltoztatásához.
A csehszlovák kormány a deportálásokkal akarta rákényszeríteni a magyar kormányt a
lakosságcsere haladéktalan, feltétel nélküli megkezdésére. 1947 februárjának második felében eredményesen végzõdtek a kitelepítendõ magyar gazdák gazdasági érdekeinek megvédéséért folytatott tárgyalások. A magyar kormány a kiszállítás megkezdését a deportálások
haladéktalan befejezéséhez és a kényszer-közmunkások hazatérésének engedélyezéséhez
kötötte. Ezért Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár 1947. február 27-vel leállíttatta a deportálásokat. Hazatérésükrõl a csehszlovák kormány 1948. augusztusi határozata rendelkezett. 1949. május 1-jéig fokozatosan, hivatalos transzportokkal térnek haza,
vagyis a többség az eredeti hat hónap helyett másfél-két évet töltött a cseh országrészben.
Hazatérésük sem volt problémamentes. A hivatalok a hazatérést addig halogatták, amíg az
ingatlanjukat nem utalták ki szlovák telepeseknek. Az érvényes rendeletek szerint a deportáltak csak az el nem foglalt „szabad” gazdaságokat kaphatták vissza. A hazatérõknek csupán 55%-a költözhetett vissza eredeti otthonába.
A hazatérés hírére a szlovák lakosság körében eluralkodott a félelem, a bizonytalanság,
ami több helyen agresszivitáshoz, sõt fegyverhasználathoz is vezetett. Így pl. az 1930-ban
színmagyar Pereden (a lakosság száma: 3 905 magyar, 65 szlovák) „háborús hangulat”
alakult ki, mert a deportáltak házaiba 200 magyarországi, 16 romániai és 6 szlovák kolonista családot telepítettek be. Hasonló volt a helyzet Nagysallóban is, ahova elõre be nem
jelentett bulgáriai repatriánsokat hoztak. Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának Elnöksége az 1949. július 3-i határozatával a vagyonjogi problémákat úgy akarta
megoldani, hogy a bizalmiaknak kiutalt gazdaságok tulajdonosait átirányítják más településekre, ahol többségük az állami birtokokon vállalhat munkát. Gustáv Husáknak, a szlovák
tartományi kormány szerepét betöltõ Megbízott Testület elnökének javaslatára Szlovákia
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Kommunista Pártján belül megalakult az úgynevezett Magyar Bizottság. Feladata volt,
hogy meggyõzze a „birtok nélkül maradt magyarokat”, vállaljanak munkát az erdõgazdaságban, az iparban, kiemelten a bányászatban.
Mivel a hazatért deportáltak 1949 õszén visszakapták csehszlovák állampolgárságukat, s
így a köztársaság „teljes jogú” polgárai lettek, követelték a Szlovákiában hagyott –
összértékben, hivatalosan – 253,5 millió koronás vagyonuk visszaadását. A Szlovák
Nemzeti Tanács a tényleges vagyon helyett ún. kárpótlásról határozott. A folyamat 1953ban részeredményekkel zárult. A rendeletek értelmében a károsult családoknak ún. átalány
járt, a szegényebbeknek magasabb, a módosabbaknak alacsonyabb összegben. 7 127 család
kapott ilyen kárpótlást, családonként átlagban 4 433 koronát, összesen 31,6 milliót, vagyis
a hivatalos kár értékének 30%-át. A többi a kolonisták vagyonát növelte.
Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága ezt a kártérítést új, a magyar lakosság még létezõ, módosabb családjainak deportálásával, a Déli Akciónak nevezett kényszer-közmunkájával akarta megoldani. Az elsõ transzportokat a cseh hivatalok nem vették
át, így a deportáltakat szlovákiai mezõgazdasági és erdõgazdasági üzemekbe irányították.
Az akció keretében elkobzott ingó és ingatlan tulajdont nem kapták vissza.
Összegezve, az 1947. február 26. és 1949. november 17. között 11 568 gazdasági egységet, 43 546 személyt, köztük 5422 hat évnél fiatalabb gyermeket (12,5%) szállítottak ki a
cseh országrészbe.
Járásonként elosztásuk a következõ:
Járás

Gazdasági egység
száma

Személyek száma

Hat évnél fiatalabbak
száma

Somorjai

922

3784

520

Dunaszerdahelyi

1035

4707

831

Komáromi

1729

7079

1038

Galántai

908

3550

412

Vágsellyei

826

2774

228

Érsekújvári

1430

5307

655

Párkányi

1422

4707

517

Lévai

1201

4138

400

Ipolysági

503

1511

130

Rimaszombati

1290

4879

535

Kassai

178

662

53

Királyhelmeci

124

440

43

A kényszer-közmunkások 6596 lakóházat, 14149 kat.hold földet hagytak Szlovákiában. A
kirendeltek 46,3%-ának volt hat holdnál kisebb birtoka, de õk birtokolták a földek
53,36%-át, a lakóházak 53%-át. A kényszer-közmunka irányítói teljesítették a kormány és
a Szlovák Nemzeti Tanács utasítását, a szegényebb magyar családokat deportálták, a
gazdagokkal a Szlovák Telepítési Hivatal „rendelkezett”.
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A reszlovakizálás
A csehszlovákiai magyar kérdés megoldásának egyik alapformája lett a „visszaszlovákosítás”, a reszlovakizáció. Vladimír Clementis, kommunista külügyi államtitkár szerint
jelentõs asszimilációs akcióról van szó, amely elõsegíti a szláv nemzetállam megteremtését
biztosító belsõ szlovák kolonizáció irányának és mennyiségének a meghatározását. A reszlovakizáció befejezését követõen feltérképezhetõ lesz, hogy hová, hány szlovák családot
kell betelepíteni az akkor egységes magyar etnikai területre, nemcsak a magyar fölény megtörésére, de a szlovák fölény biztosítása érdekében.
A reszlovakizációt mint programot az elsõ Csehszlovák Köztársaság megalakulását
követõen a Szlovák Liga fogalmazta meg. Bevallása szerint az 1924-1938-as években közel
80 ezer elszlovákosodott magyar és német tért vissza õsei nemzetébe. 1945-ben újból a
Szlovák Liga vetette fel a reszlovakizációt, s akkor lett „aktuális”, amikor a gyõztes szövetséges nagyhatalmak elutasították a magyarok totális kitoloncolását a köztársaságból. A
Szlovák Nemzeti Tanács megértéssel fogadta az ajánlatot, de a cseh politikai vezetés eleve
elvetette. A cseh országrészben a nemzetiség, a nemzeti hovatartozás vállalása „belsõ meggyõzõdés kérdése” volt, míg a szlovák értelmezés alapja a faji vonatkozás. A viták idején a
cseh országrészben már folyt a kollektív bûnösséggel vádolt németek tömeges kitelepítése, s
a tömeges „visszacsehesedés” veszélyétõl, így a németek nagy számban Csehországban való
maradásának lehetõségétõl rettegõ prágai kormány a reszlovakizációt a Szlovák Nemzeti
Tanács hatáskörébe utalta, s Szlovákia területére korlátozta. Hozzájárult, hogy ne – az érdeklõdést felkeltõ – törvénnyel, hanem a Belügyi Megbízotti Hivatal rendeletével hirdessék
meg és szabályozzák. A kormány – Clementis indoklásai alapján – kijelentette, hogy a reszlovakizáció ennek ellenére is jelentõs lehetõség, mert elõsegíti az „etnikai magyarok kiszûrését”, a csehszlovák-magyar lakosságcsere eredményességét. Így lett a reszlovakizáció a
megfogalmazása elsõ pillanatától kezdve a lakosságcsere egyik segítõje.
A reszlovakizációt a Belügyi Megbízotti Hivatal VI. osztálya 1946. június 17-én hirdette
meg, s lehetõvé tette, hogy az „elmagyarosított szlovákok visszatérjenek õseik nemzetébe”.
A reszlovakizáció megszervezésében és végrehajtásában a Szlovák Nemzeti Tanács több
megbízotti hivatala mellett felelõs megbízást kapott a Szlovák Telepítési Hivatal is. Az
akció vezetõi Clementis és a lakosságcsere csehszlovákiai kormánybiztosa, D. Okáli voltak.
Az elõkészítõ testület Szlovákia területét két részre osztotta. Az elsõbe sorolták a magyarlakta járásokat a következõ sorrendben: somorjai, galántai, érsekújvári, ógyallai, ipolysági-korponai, lévai, zselízi, rimaszombati, feledi, rozsnyói, kassai, szepsi, királyhelmeci,
nagykaposi, verebélyi, nyitrai, aranyosmaróti, kékkõi, losonci, nagyrõcei és tõketerebesi. A
másodikba osztották az észak-szlovákiai városokban és falvakban élõ szórványmagyarságot.
A reszlovakizáció adminisztrációját két szakaszba különítették el. Az elsõ 1946. június 17tõl 1947. július 1-jéig, a második 1947. október 3-ától 1948. január 1-jéig tartott.
A szervezés, irányítás, az ellenõrzés, valamint a végrehajtás a Központi Reszlovakizációs
Bizottság feladata lett. Megszervezte és ellenõrizte a járási és helyi reszlovakizációs bizottságokat. A járási bizottság elnökeit a belügyi megbízott nevezte ki. Tagja lett kötelezõen a
járás tanfelügyelõje, három, a járás által kinevezett személy, akiket tanácsokkal látott el a
Szlovák Liga járási vezetõsége. A propagandába bevonták a lakosságcsere magyarországi
népszerûsítésében „érdemeket szerzett”, valamint a helyi viszonyokat ismerõ pedagógusokat. A szlovák nemzetiség megadásáról a járási bizottságok határoztak, de a kétes eseteket
felterjesztették a Központi Reszlovakizációs Bizottságnak. A kiadott utasítások szerint a
bizottság feladata „…nem a szlovákok számának növelése, hanem a lakosságcsere keretében
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kitelepítendõ magyarok kiválasztása és névjegyzékének összeállítása”. Ezért a lakosságcserébe bevont 242 településen megközelítõen 100 ezer személyt kellett kijelölni úgy, hogy
arányosan érintsék a magyar társadalom minden rétegét, de a földmûvesek száma ne érje el
a 25%-ot. Ezen felül még „tartalékolni kellett” további 100 ezer magyart, aki a lakosságcserén felül a párizsi békekonferencia jóváhagyásával vagyontalanul, egyoldalúan távoznak a
köztársaságból.
A Központi Reszlovakizációs Bizottság utasítása szerint ügyelni kell, hogy a kitelepítésbe bevont községekben senkit se reszlovakizáljanak, a szlovák nemzetiséget se adják meg
vagyonos családoknak, mert a magyarországi szlovákoknak tett ígéret szerint az egy községbõl áttelepülõk Szlovákiában is egy községbe kerülnek. Így lett volna pl. Diószeg a pitvarosi szlovákok új otthona.
Szabályozták a pedagógusok átigazolásának körülményeit is. A személyenkénti igazolást
megelõzõen kiszûrték a nem szláv nevû kérelmezõket, s megkövetelték, hogy az átigazolt
fogadja el áthelyezését szláv etnikai területre. Ezeknek a feltételeknek a tudatában jelentette
ki Clementis, hogy „…a reszlovakizálás majdnem egyenlõ a transzferrel”, az egyoldalú kitoloncolással.
A reszlovakizáció elsõ heteit a magyarok tartózkodása jellemezte. A népszavazásban
reménykedtek, kivártak. A propagandisták a magyarországi inflációval, a bizonytalansággal igyekeztek megszerezni a magyarok beleegyezését. Okáli javaslatára a magyarok
kivárását, tartózkodását hivatalos megfélemlítéssel kell ellensúlyozni. Javaslatára a helyi és a
járási hivatalnokok „megsúgták” a települések módosabb gazdáinak, hogy a reszlovakizációt visszautasítókat nyolc napon belül kitelepítik Magyarországra. A „fõpróbát” a galántai
járásban 1946. június 14-16 között tartották. Mivel az akció eredményesen végzõdött, a
módszert országosan is bevezették. Egyes községekben a reszlovakizáció napja elõtt a legbefolyásosabb polgárokat letartóztatták.
A félelemmel párhuzamosan a család jövõjének féltése, a lakóhely szeretete, ragaszkodás
az õsök örökségéhez, s bizonyos kiúttalanság következtében a jelentkezõk száma lassan
emelkedni kezdett. A Központi Reszlovakizációs Bizottság szerint „minden a tervek és az
elvárások szerint alakult”. Pozsonyban pl. a ligetfalusi és a Vajnori úti lágerekben élõ
magyarokkal együtt 2 158 fõ jelentkezett, de Kassán meg kellett hosszabbítani a határidõt.
Országosan átlagban az elsõ szakasz eredményes volt, de pl. a Szlovák Liga fellegvárának
tartott Érsekújvárban a magyaroknak csupán 1,5%-a kérte a szlovák nemzetiség megadását.
A második szakaszban a Szlovák Liga vezetõsége újabb 30 ezer magyar jelentkezésével
számolt. Elterjesztette a hírt, hogy a reszlovakizálást elutasítóktól elkobozzák földjeiket.
Földekre a Szlovák Telepítési Hivatalnak nagy szüksége volt, mert a csehszlovák toborzók
gazdaságokat ígértek a vagyontalan romániai és jugoszláviai repatriánsoknak. A propaganda területileg azokra a járásokra összpontosult, ahol a magyarok aránya továbbra is meghaladta a 25%-ot (dunaszerdahelyi 67,6, komáromi 58,4, párkányi 55,8, feledi 52,4, tornaljai
43,9, zselízi 44,4, somorjai 39,6, ipolysági 27,9, vágsellyei 27,3, ógyallai 26,8, galántai
25,5). A helyi viszonyokat ismerõ agitátorok házról házra járva igyekeztek meggyõzni a
magyarokat, de általában elutasításra találtak. A magyarok kijelentették, hogy nem akarnak
tagjai lenni egy olyan nemzetnek, amely még a hitéletbõl is kitiltja az anyanyelvet. A határozott elutasítást látva, az akciót idõ elõtt befejezték.
A Szlovák Nemzeti Tanács egyetértett a Szlovák Liga elnökével, hogy egy-két hét alatt
nem lehet „szlovákká varázsolni” a magyarokat, távlati tervet kell készíteni, s kidolgoztatta a
két fázisra osztott, az asszimilációra alapozott „nemzeti átnevelési” programját. Úgy vélték,
az elsõben elegendõ lesz a „dél-szlovákiai magyar lakosság keserû tapasztalataira” hivatkozni, de kerülni kell az elemzéseket, a korra jellemzõ nemzeti megszégyenítéseket, a ma22

gyarok kisebbrendûségének említését. A magyarlakta járásokban kiemelt hangsúlyt kapnak
a szlovák nemzeti ünnepek, a nemzeti jellegû kulturális évfordulók. Külön felnõtt és ifjúsági
reszlovakizált csoportokat szerveztek. A szervezés alapelve volt, hogy a nemzeti nevelést
már az iskolaköteles kor elõtt el kell kezdeni, ezért elrendelték az óvodás, majd az iskolaköteles gyermekek összeírását.
A felnõttoktatás célja az iskolaköteles gyermekek nemzeti nevelésének bebiztosítása, az
államnyelv elsajátítása volt. Az Iskola és Népnevelésügyi Megbízotti Hivatal jelentése szerint az elsõ szakasz eredményesen végzõdött, mert elválasztotta „az asszimilációra alkalmasokat az ellenállóktól”. Figyelemre méltó, hogy az átnevelendõk sorából kizárták a „magyar szimpatizánsokat”, vagyis a magyar házastárssal közös háztartásban élõ szlovákokat,
az 1918 elõtt magyar iskolában végzetteket, s az 1918 után magyarlakta járásokban szolgálatot teljesítõket.
A második szakaszban az „új szlovákoknak” nevezett reszlovakizáltak átnevelésére összpontosítottak, vagyis „a hivatalok támogatásával meg akarták törni a reszlovakizáltak belsõ
ellenállását”, érzelmileg is meg akarták nyerni a szlovák nép számára a magyar reszlovakizáltakat. Ladislav Novomeský kulturális és oktatásügyi megbízott, ismert szlovák költõ
szerint az átnevelés „történelmi feladat, mert ezek a sorsfordító tervek” 300 ezer emberbe
oltják bele a szlováksághoz való tartozás tudatát.
A szlovák politikai vezetés szerint az átnevelés a magyarkérdés végleges megoldásának
„szerves összetevõje”, de tudatosítani kell – jelentik –, hogy „a reszlovakizáltaknak csupán a
második generációja lesz megbízható szlovák”. A reszlovakizáltak elsõ generációja „nemzeti szempontból ingatag és bizonytalan”, számukat csak sokrétû kulturális, nemzeti befolyással lehet csökkenteni. A „nemzeti átnevelés” keretében 1946-1948 között137 településen 17 024 hallgatóval 446 nyelvtanfolyamot tartottak, de – szükség szerint – szerveztek
pl. fõzõtanfolyamokat, földmûves-iskolákat, vitaesteket és beszélgetéseket. Az átnevelés
költségei elérték a 23 millió koronát.
A reszlovakizációs átnevelés egyik sajátossága az egyházak bevonása volt. A Szlovák
Nemzeti Tanács 99/1945. számú rendelete értelmében minden magyar lelkészt át kell
helyezni szlovák etnikai területre. Ezért jelentette meg Novomeský megbízott azt a memorandumot, amelyben kijelentette, hogy „el kell bocsátani a magyarbarát papokat”, mert
„….ügyes taktikájukkal csökkentik illetve semlegesítik a hivatalos átnevelési akció eredményeit”. El kell érni – írja –, hogy „a templomokat is a szlovák nyelv uralja, hisz északi,
tiszta szlovák területekrõl betelepített gyerekek a magyar istentiszteletek hatására kezdik elfelejteni anyanyelvüket”.
A református és a katolikus papság – a Szlovák Nemzeti tanács és püspökségek utasítása
ellenére – ragaszkodott az anyanyelvéhez. Tudatosították, hogy a magyar nyelvû oktatási
intézmények híján a templom az anyanyelv megõrzésének szinte egyetlen fellegvára. Sok
helyen ellenálltak, pl. Érsekújváron, Vágsellyén, Mihályfán s más településeken. Következménye: a katolikus és református magyar nemzetiségû lelkipásztorok soron kívüli kitelepítése volt. A Szlovák Liga és Belügyi Megbízotti Hivatal még ezt is kevésnek tartotta, s a
templomok magyar jellegét bizonyító külsõ jegyek – pl. a magyar szentek szobrainak,
képeinek, a pozsonyi dóm tornyáról a magyar szentkorona és II. Rákóczi Ferenc síremlékének – eltávolítását kérelmezték.
A csehszlovák hivatalok sem bíztak a reszlovakizáltakban, ezért felmerült az áttelepítésük más etnikai vidékekre, illetve szétszóratásuk a köztársaság egész területén. A csehországi hivatalok fenntartással fogadták a javaslatot, de voltak, akik egyenesen ellenezték. A
déli és a nyugati határövezetben továbbra is dolgoztak német „specialisták”, s így ez a vidék
eleve kétnemzetiségû maradt. Így a magyar reszlovakizáltak széttelepítésének kérdése megoldatlan maradt.
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A reszlovakizálást propagálók egyik hangzatos érve volt a csehszlovák állampolgárság
megszerzésének lehetõsége, a szláv lakossággal való egyenjogúság. Az állampolgárságot a
nem reszlovakizált magyarokkal mégis szinte egyidõben – 1948 õszétõl – kapták meg. A
Központi Reszlovakizációs Bizottság jelentése szerint a reszlovakizáció két szakaszában
120636 kérvényt vettek át, amelyben 435264 személy kérte a szlovák nemzetiség megadását. Közülük 99401 személyt elutasítottak. A reszlovakizáció záró fejezete mégsem alakult a tervek szerint. A második fázis végén köztudott volt, hogy a magyar lakosság
visszakapja a csehszlovák állampolgárságát, amire sok reszlovakizált nem vette át a szlovák
nemzetiséget igazoló végzést. Ennek ellenére a reszlovakizáció következménye a magyarok
statisztikai számának jelentõs, igaz csak átmenetinek bizonyult csökkenése volt.
A lakosságcsere
A magyarkérdés rendezése csehszlovák tervének végrehajtása az 1945. július 17-augusztus 2-a között megtartott potsdami konferencia határozatától függött. A csehszlovák
diplomácia „meggyõzéssel” akarta elérni, hogy a gyõztes nagyhatalmak engedélyezzék a
magyar lakosságnak a németekéhez hasonló totális kitelepítését. A Szovjetunió támogatása
ellenére a konferencia elvetette a javaslatot, s a csehszlovák delegáció által elõterjesztett kölcsönösség elvén alapuló lakosságcserét a két fél belügyének nyilvánította. Azt javasolta,
hogy a kérdést kétoldalú egyezséggel rendezzék.
A csehszlovák kormány értetlenül fogadta, hogy a konferenciát követõen a magyar
diplomácia „gyorsan elõretört”. Ennek ellensúlyozására Clementis 1945. szeptember 13-i
expozéjában rasszizmussal és „valamiféle fasizmussal” vádolta meg Magyarországot. Azt
bizonygatta, hogy a közép-európai béke érdekében elkerülhetetlen a csehszlovákiai magyar
lakosság totális kitelepítése, mert ezzel „elégtételt adnának” a múltban „kitelepülni
kényszerült szlovákoknak”, s „bosszút állnának 1938-ért”. Az expozét követõen a magyar
kormány válaszként figyelmeztette a csehszlovák kormányt, hogy ha a csehszlovákiai magyarok felelõsek a Horthy-rendszer „bûneiért”, akkor ugyanez az elv vonatkozzon a Tisorendszerben „bûnös” szlovákokra is.
Clementis és a csehszlovák kormány magyarellenes megnyilvánulásai válaszra kényszerítették a nyugat-európai magyar egyesületeken kívül a svájci és a francia sajtót. Szerintük a
tervezett tömeges kényszermigráció Hitler Mein Kampfjának eszmeiségére emlékeztetett.
A béketárgyalásokra készülõ magyar kormány a potsdami konferenciát követõen
tárgyalni akart a csehszlovák féllel, de a tárgyalások eredménytelenül végzõdtek, mert a
csehszlovák kormány – saját akaratának érvényesítése érdekében – a tárgyalásokba be akarta
vonni a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottságot.
A csehszlovák felet meglepte a magyar kormány határozott, elutasító magatartása, mire
módszert váltott. 1945. október 25-én úgy módosította a nemzetiségi alapon megkülönböztetõ rendeleteket, mintha kedvezne az érintetteknek. Felfüggesztette pl. a vagyonelkobzásokat, vagyis, ha a magyar kormány nem ért egyet a csehszlovák követelésekkel, újból
hatályba léphetnek. Magyarország tudatosította, hogy ez zsarolás, de ennek ellenére december 3-án tárgyalni kezdett a csehszlovákokkal. A Clementis vezette delegáció a támadás
taktikáját alkalmazva, a „gyõztes jogaira” hivatkozva a lakosságcsere kérdését gazdasági
jellegû követelményekkel kapcsolta össze, valamint rendezni akarta a népcserét követõen az
országban maradó magyarok helyzetét is. Nekik csak polgári jogokat ígért. Kijelentette,
hogy a csehszlovák kormány engedélyezi az ingóságaik kivitelét, de a visszamaradó ingatlanjaikért a kártérítés a befogadó országot terheli.
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A magyar delegációt meglepte a fogadó fél cinikus és lenézõ magatartása, féktelen vagyonszerzési vágya. Gyöngyösi János magyar külügyminiszter kijelentette, hogy csak a
lakosságcserérõl hajlandó tárgyalni. Elveti az egyoldalú kitelepítés tervét, s a visszamaradó
magyaroknak kisebbségi jogokat kér. Kijelentésével véget is ért az értekezlet, s a magyar
delegáció elhagyta Prágát. Ezt követõen a csehszlovák fél fenyegetõzni kezdett, kijelentette,
hogy „követeléseik elutasítása esetében teljes diplomácia bevetéssel”, világméretû magyarellenes propagandába kezd, szétdarabolja a csallóközi magyar etnikai egységet, s nem garantálja a magyar lakosságnak a nemzetiségi jogokat”.
A párizsi béketárgyalásokra készülõ magyar kormány úgy vélte, hogy lépni kell, de a
tárgyalások folytatását feltételekhez kötötte. A magyarellenes támadások, a kényszer-közmunka leállítását, a kiszállítottak hazatérését említette meg, valamint, hogy a kitelepítendõ
magyarok érdekeit magyar küldött képviselje Pozsonyban. A követeléseket jegyzék formájában átadták a budapesti csehszlovák kiküldöttnek, hogy legyen elég idõ áttanulmányozásukhoz. Clementist a jegyzék nem érdekelte, gyorsan átlapozta, majd arról értesítette
a csehszlovák kormányt, hogy a „magyar fél, néhány kérdésben való eltérés ellenére, alapjában véve elfogadta a csehszlovák álláspontot”.
Az 1946. február 5-én Prágába érkezõ magyar delegáció úgy gondolta, hogy a csehszlovák kormány érdemileg megtárgyalta a jegyzékben közölt feltételeket. Mivel válasz nem
érkezett, a meghívásukat beleegyezésként értékelte. Csak a tárgyalások megkezdését követõen tudatosította, hogy a csehszlovák delegáció nem ismeri a magyar feltételeket, s a
december 4-én abbahagyott tárgyalásokat akarja folytatni.
Celementis a magyar jegyzékrõl 1946. február 6-án beszámolt ugyan a csehszlovák kormánynak, de a kormánytagok „értetlenül hallgatták a legyõzött Magyarország feltételeit”.
Hihetetlennek tartották, hogy a magyar kormányküldöttség ragaszkodott ahhoz, hogy
meghatározhassák a Csehszlovákiában visszamaradó magyarok társadalmi összetételét,
valamint rendezni akarják az 1945 tavaszától vagyontalanul kitoloncolt magyarok vagyonának kérdését. Clementis szerint „ez a vagyon már nem található meg, mert embereink a
magyar vagyont valamiféle arizálásnak tekintették, széthordták”. A magyar delegáció csapdába került, de tudta, hogy lépni kell. Megalkuvásra és kompromisszumokra kényszerült, s
1946. február 27-én megkötötte a csehszlovák-magyar lakosságcserét szabályozó, a reciprocitásra alapozott egyezményt. Aláírta, de tudatosította, hogy ez az egyezmény a magyarok újabb megalázása, a csehszlovákoknak való kiszolgáltatása. Az adott helyzetben
nem volt más választása, mert a szlovákiai magyarokat fenyegetõ belsõ széttelepítés, csehországi deportálás, illetve a teljes vagyonvesztés, jogfosztottság körülményei között egyre
tarthatatlanabb helyzet, és a közelgõ béketárgyalások minden tekintetben kedvezõtlen kilátásai miatt a magyar kormánynak lépnie kellett.
A XII cikkelybõl és Függelékbõl álló egyezmény elsõ három cikkelye szerint a
magyarországi szlovákok jelentkezése önkéntes, s a jelentkezés aláírásától kezdve konzuli
védelem alatt álló csehszlovák állampolgárnak számítanak, s megszûnik minden, a magyar
állammal szembeni kötelezettségük (pl. az adófizetés). A magyar állam nem gátolhatja
kitelepítésüket. A második cikkely a magyarországi toborzásra, a propagandisták munkájára vonatkozik, s az ezt irányító különbizottságra ( késõbbiekben Csehszlovák Áttelepítési
Bizottság). A harmadik cikkelyben a magyar állam kötelezi magát, hogy mindenben támogatja a toborzók tevékenységét. Igénybe vehetik a magyar sajtót, s a cseh és szlovák nyelvû
adásaikhoz a Magyar Rádiót. Engedélyezi a szlovák nemzetiségû személyekkel kapcsolatos
adatok gyûjtését. A negyedik cikkely meghatározza a jelentkezõk névjegyzékének leadási
napját.
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Az egyezmény ötödik cikkelye a Csehszlovákiából kitelepítésre hivatalosan kijelölt, s
távozni köteles magyarokról rendelkezik. A Magyarországon önként jelentkezettek létszámának megfelelõen a csehszlovák kormány jogot kapott, hogy a 33/1945. számú elnöki
rendelet alapján az állampolgárságukat vesztett, hontalan magyarok közül kijelöljék a kitelepítendõket. A magyar fél egyúttal feljogosította a csehszlovák kormányt, hogy reciprocitásos cserén felül egyoldalúan – a vagyonuk elkobzását követõen – kitelepítse a csehszlovák törvények alapján elítélt háborús bûnösöket (ezek részletezése a nyolcadik cikkelyben).
A kitelepítendõ magyarok érdekeit a Magyar Áttelepítési Bizottság képviselte és védte.
A vagyonukkal kapcsolatban az egyezmény leszögezi, hogy a jelölésüket követõen a vagyonuk a csehszlovák állam tulajdonába kerül. Értékét az egyezmény alapján létesítendõ és
mûködõ – két csehszlovák és két magyar tagból álló – vegyes bizottság állapítja meg. A bizottság határozatai törvényerejûek. A magyar delegáció a Függelékben abba is beleegyezett, hogy Magyarországról a háborút követõen Csehszlovákiába „feketén” áttelepült cseheket és szlovákokat a betelepülõk közé sorolja, s ezzel is növeli a kitelepítendõ magyarok
számát.
Az egyezmény aláírását követõen újból felmerült a kérdés, kit is lehetett Magyarországon
szlováknak tekinteni, hisz a magukat szlovákoknak vallók – liptói, trencséni és gömöri –
õsei több mint kétszáz éve telepedtek le az alföldi megyékben, illetve Nógrádban, Pest,
Esztergom és Komárom megyékben. A természetes szaporulat kirajzott, s Nyíregyházán és
környékén telepedett le. A magyarországi szlovákok zöme szlovák nyelvi környezetben élt,
de jellemzõ volt a kettõs kötõdés is. Mivel egy részük vegyes házasságban élt, illetve
asszimilálódott, ezért Clementis szerint a „kettõs identitás” okán a nemzetiség meghatározásában „szubjektív kritérium legyen a meghatározó”. Így lett Magyarországon a szlovák
nemzetiség „elhatározás” kérdése. Ennek következtében – az inflációban vergõdõ országban – a szlovák gyökerekkel rendelkezõk mellett sok mindenki szlováknak vallhatta magát.
A csehszlovák Nemzetvédelmi Minisztérium is felrótta a szlovák toborzóknak, hogy
elvtelenül mindenkit elfogadtak, még azokat is, akiket nem a nemzettudat, hanem a beígért
vagyon késztetett jelentkezésre.
A lakosságcsere-egyezmény a Szlovák Nemzeti tanács Elnöksége szerint „történelmi
jelentõségû” megállapodás. A magyarkérdés megoldásának legésszerûbb formája, s olyan
büntetés, amely nem tekinthetõ antidemokratikusnak, mert nemzetközi határozat alapján
valósult meg. A nemzetiségi kérdésnek nem improvizált, hanem átgondolt rendezése. Célja
a „szlovákiai magyar kisebbség feltétel nélküli likvidálása”. Ennek érdekében Daniel Okáli
„büntetõakciót” javasolt azok ellen, akik valamilyen módon akadályozzák a kitelepítést,
illetve „protezsálnak német vagy magyar személyeket”. Szerinte a kitelepítést „az országnak
a magyar fasisztáktól való megtisztításaként” kell bevinni a hazai és nemzetközi köztudatba.
A hazai propaganda szerint a magyarok kitelepítésével több országos probléma is megoldódik. Megjavul a közellátás, a lakáskérdés, mert „a magyarok minden elképzelést meghaladó mennyiségû élelmiszert tartalékoltak, amit a kiszállításukat követõen a szláv lakosság
között osztanak ki”.
A magyar kormány és a magyar közvélemény nem értette a történteket. Kényszerbõl
született, terhes, antidemokratikus megegyezésnek minõsítette. A külügyi szakemberek
szerint az egyezmény szövegezése pontatlan, hiányos és „pongyola”. Nem tisztázta pl. a
„gazdasági egység”, vagyis a nagycsalád fogalmát, ami egy egységes, paraszti közösség, s ha
ebbõl kiveszik a telekkönyvben szereplõ tulajdonost, mi lesz a család többi tagjával. Talán
„reciprocitáson felül” követik a kijelölteket? Nem értették, hogy kerülhet a kitelepítésre
kijelölt magyarok vagyona állami tulajdonba, hisz reciprocitásról van szó. De azt sem,
hogyan függhet a vagyon maximális értéke a vegyesbizottság határozatától. Kirívónak tar26

tották, hogy a delegáció Magyarország nevében jóváhagyta, hogy kitelepítés során Magyarország javára keletkezett „vagyoni többletet” az ország „más jellegû” tartozásainak kiegyenlítésére fel lehet használni. A vagyontalanul, a reciprocitáson felül kitelepítendõ háborús
bûnösök esetében nem állapították meg a hatályos ítélet határidejét, sem a kitelepítendõk
számát. A külügyi szakemberek elutasították a Függeléket, s a csehszlovák propagandisták
megkötés nélküli tevékenységét.
A magyar kormány azt remélte, hogy a csehszlovák érdekek szerinti egyezmény aláírását
követõen – az ígéretek szerint – enyhül Csehszlovákiában a magyarellenesség. Nem így
történt. Clementis és a csehszlovák kormány a lakosságcsere-egyezmény aláírását követõen,
1946. április 3-án jegyzékben kérte 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítésének támogatását Nagy-Britannia külügyminiszterétõl. Indoka: „…ez az ellenséges és idegen elem
állandó veszélyt jelent, s nem lehet velük békében élni”. Kérése, hogy a békeszerzõdés megkötését követõen Magyarország kötelezõen vegyen át Csehszlovákiától 200 ezer magyart.
Vagyonukkal a csehszlovák kormány a koronát akarta stabilizálni.
Az angol diplomácia – a szerintük „nagyon gyenge” – jegyzéket elutasította. A nyugati
szövetséges nagyhatalmak a kérést a béketárgyalásokon embertelennek és jogtalannak
minõsítették. Velük ellentétben a Szovjetunió képviselõi „jogos kérelemrõl” beszéltek.
Szerintük csak a kitelepítést követõen lehet „Csehszlovákia a rend oázisává Közép-Európában”. Clementis az elutasításba nem tudott belenyugodni, s folyamatosan bombázta
ajánlataival a magyar kormányt, de a válasz mindig határozott elutasítás volt. A magyar
kormány követelni kezdte az Atlanti Chartában és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában
lefektetett összes emberi jogot, valamint a „félelem nélküli életet”, pl. olyat, amit a csehszlovák kormány biztosított a területén élõ ukrán (ruszin) nemzetiségûeknek.
A csehszlovák kormány létrehozta az áttelepülést kérõ szlovákok névjegyzékének összeállítására a Csehszlovák Áttelepítési Bizottságot. Székhelye Budapest, s munkáját a csehszlovák kormány felügyelte. Elnöke Daniel Okáli, áttelepítési kormánybiztos lett. A Megbízottak Testülete Elnökségének határozata alapján a szervezet keretében több, speciális
szakosztályt létesítettek. A mûködését 1946. március 4-én megkezdõ testület kirendeltségeket, „toborzó irodákat” szervezett a következõ helységekben: Pilis, Aszód, Kiskõrös,
Esztergom, Bánhida, Felsõpetény, Balassagyarmat, Salgótarján, Miskolc, Forró, Sátoraljaújhely, Nyíregyháza, Szarvas, Békéscsaba, Tótkomlós, Gyöngyös, Pécs. A vidéki kirendeltségek a budapesti központtal a csehszlovák hadsereg által üzemeltett rádióadók
segítségével állandó kapcsolatban voltak. Budapest és Pozsony között folyamatos volt a
futárszolgálat. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak 765 munkatársa volt, a „terepen”
553, a központban 212 fõ. A munkatervet Pozsonyban dolgozták ki, de Budapesten a helyi
követelményekhez igazították. Elsõ lépésként felvették a kapcsolatot a magyarországi szlovákok 1945-ben alapított hivatalos szervezetével, a kommunista és szociáldemokrata jellegû Szlávok Antifasiszta Frontjával (késõbb: Magyarországi Szlávok Szövetsége). A szövetség szervezte az elsõ népgyûléseket, pl. 1946. július 26-28-án Békéscsabán. A cseh-szlovák
és szlovák zászlók alatt gyülekezõk kifütyülték a magyar küldötteket, és skandálni kezdték:
„…ki a magyarokkal, menjenek vissza Ázsiába!”. A felszólaló Okáli kijelentette, hogy rövid
idõn belül átadják a magyar kormánynak az elsõ 100 ezer, áttelepítést kérõ ma-gyarországi
szlovák névjegyzékét. A helybeli szlovákok egy része elítélte a gyûlés extrém, szlovák nacionalizmusát, magyarellenességét.
A vidéki propaganda körutakra kiküldött munkatársak egy része katonai egyenruhában,
fegyverrel jelent meg a gyûléseken. A propaganda alapja a megfélemlítés volt. Vértesszõlõsön pl. le akarták tartóztatni az õket igazoltató magyar rendõröket, s tûzpárbajra került sor.
Oroszlányban a propagáló szlovák ezredes módszere ellen tiltakozó helyi párttitkárt is le
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akarták tartóztattatni a szovjet katonák támogatásával. Az incidensek hírére a szovjet parancsnokság megtiltotta, hogy a katonák részt vegyenek a toborzásokon, a Csehszlovák
Áttelepítési Bizottság által rendezett rendezvényeken.
A korabeli sajtó felrótta a magyar kormánynak, hogy eltûri a szlovák propagandisták megszállókra jellemzõ viselkedését, magyarellenességét, az atrocitásokig fajuló magatartását. A
magyar kormány határozott figyelmeztetését követõen a csehszlovák vezetés kivonta az akcióból az egyenruhásokat. Propagandistái civil ruhában keresték fel, s már inkább meggyõzni, mint megfélemlíteni akarták a kiszemelt családokat. Csökkentették a politikai jellegû elõadások számát, a kulturális, tudományos népszerûsítõ elõadásokat, színházi és
énekkari eseteket rendeztek, nyelvtanulással párhuzamosan mezõgazdasági, fõzõ- és varró
tanfolyamokat indítottak, könyvtárakat üzemeltettek, filmeket vetítettek s ígérgettek. Mindenütt azt, amit a jelenlévõk éppen hallani akartak, pl. a hadifoglyok hazahozatalát, a magyarországi birtoknál legalább 30%-kal nagyobb, jobban felszerelt gazdaságot. Ezt be is
tartották. A Szlovák Telepítési Hivatal Lévai Területi Kirendeltsége által szervezett 13
transzportban kiköltöztetett családot a Középtúron maradt 483,8 hold, Felsõpetényben
295 hold föld várta. Pereszlény, Ipolyfalu, Hotkóc határában 578 hold mezõgazdasági föld
maradt, helyette 334,5 holdat kaptak.
Az áttelepítésre kijelölt magyarok védelmére létesült 1946 júliusában a kettõs feladatot
ellátó Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság. A szlovákiai részlegének joga volt ellenõrizni
a telekkönyveket, s ahol a háború folyamán megsemmisültek, ott egyéb információk
alapján rögzítette a magyarok vagyoni helyzetét. A bizottság magyarországi részlege az
áttelepítést kérõ szlovákok adatait vizsgálta. Részt vett a kitelepítésekben, felügyelte a
szlovákiai magyarok magyarországi elhelyezését. Ellenõrizte az ikerpárok vagyoni helyzetét, jelen volt a leltárak felvételénél, s valós okok alapján, pl. megtagadta a leltár felvételét,
vagyis a kitelepítést. Érdekvédelmi szervezet volt, s mérsékelte a magyarok nemzeti kiszolgáltatottságát. A magyar kormány által, 1946. augusztus 1-jén létesített – Losoncon,
Kassán, Érsekújváron, Komáromban, Léván, Párkányban – kirendeltségeket üzemeltetõ
Megbízotti Hivatalt Wagner Ferenc minisztériumi tanácsos vezette. Az adott politikai
helyzetben õ volt az elsõ, tényleges fõkonzul Csehszlovákiában. Figyelte a csehszlovákiai
magyarokat érintõ eseményeket, s a problémákról értesítette a magyar kormányt. Ügyelt
arra, hogy a szlovák fél betartsa a nemzetközi diplomácia szabályait. Ezért a szlovák
megbízotti hivatalok, de kiemelten a Szlovák Telepítési Hivatal vezetése a magyar hivatal
munkáját valamiféle „ellenõrzésnek” tartotta. A Megbízottak Testülete 1946. augusztus 7-i
határozatában meghatározta a magyar kormánybiztos „hatáskörét”. Elismerte, hogy
jogában áll a kitelepítendõk segítése, a konzuli védelem gyakorlása, de kezdettõl fogva akadályozták tevékenységét. Kiemelten azt, hogy a hivatal munkatársai személyesen is találkozzanak a visszamaradó magyarokkal. Találkoztak velük, ezért Okáli Wagner Ferencet
„szabotõrnek” minõsítette, de leváltását még Clementis sem tudta elérni. A hivatal sok
magyar családnak segített a vagyonuk megtartásában.
Az áttelepítendõ ingóságok kérdése
Mivel a lakosságcsere-egyezményben a szerzõdõ felek nem tisztázták az ingóságok fogalmát, az aláírást követõen a felek a saját elképzelésük szerint értelmezték. A Szlovák
Telepítési Hivatal vezetése természetesnek tartotta, hogy a kitelepítésre jelölt magyar
gazdák ingóságainak – az állatállománynak, a gazdasági felszerelésnek, gabona- és takarmánykészletnek – csupán a töredékét viszik magukkal. Ennek hitében azt javasolták a magyarországi szlovák gazdáknak, ne hozzák magukkal – a bizottságok által – hiányos és rossz
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minõségû gazdasági eszközeiket, sem a magyar gyártmányú gépeiket. A csehszlovák fél az
1946. július 22-i, ótátrafüredi vegyesbizottsági ülésen elérte, hogy a 16. számú határozatával megfosztották a kitelepítendõ magyar gazdákat vagyonuk egy részétõl. A határozat
kimondta, hogy a vagyoni összeírást követõen a kompenzáció keretébe tartozó ingóságaikkal nem rendelkezhetnek.
A magyarországi általános felháborodást követõen leváltották a vegyesbizottság magyar
vezetõjét, mert aláírásával lehetõvé tette 50 ezer magyar földmûves állatállomány és gazdasági felszerelés nélküli áttelepítését. A magyar fél újratárgyalást kért, amit a csehszlovák
fél elutasított és fenyegetõzni kezdett. Kijelentette, hogy elutasítás esetén megkezdi a
szlovákiai magyar lakosság széttelepítését a köztársaság egész területén. A magyar kormány
nem engedett, újratárgyalást követelt. Erre a csehszlovák kormány, a Szlovák Nemzeti
Tanács és a Szlovák Telepítési Hivatal 1946. október 17-én a köztársasági elnök 88. számú
dekrétumára hivatkozva csehországi közmunkára rendelte a magyar családok százait.
Válaszul a magyar kormány nem ratifikálta a 16-os határozatot, s visszahívta a vegyesbizottság magyar tagjait. A csehszlovák kormány nyílt magyargyûlölete és vagyonszerzési
éhsége nemzetközi felháborodást keltett, mire a csehszlovák fél meghátrált.
A csehországi deportálások 1947. február 27-i leállítását követõen a vegyesbizottság
megkötötte, a két kormány alá is írta a 26. számú véghatározatot, amely szerint „ingóság
minden, ami az ingatlan állagának megsértése nélkül, ettõl elválasztható”. A kitelepítésre
jelölt személyek minden ingóságukat magukkal vihetik, beleértve a gazdasági felszereléseket, az állatállományt, terményekbõl és takarmányból egy évi adagot. Az iparosok a
szerszámaikat, az ipari üzemek a felszerelésüket. A szükségtelennek ítélt ingóságokat
szabadon értékesíthetik, de nem vihetnek ki mûkincseket.
A véghatározat szerint a kitelepítendõk idõközben elkobzott, illetve szlovákoknak kiutalt
vagyonát vissza kell szolgáltatni, a nemzeti biztosokat – ami csak elvétve történt meg – el
kell számoltatni. Clementis felismerte a határozat vagyoni vonzatát, s 150 millió korona
„gyorssegélyt” kért a kormánytól, mert a betelepülõk többé-kevésbé tönkretett, üres gazdaságokat kapnak. A határozat híre gyorsan elterjedt Magyarországon, sokan visszaléptek. A
magyar kormány betartotta ígéretét, hogy a gazdasági kérdések kielégítõ rendezése után
megkezdi a transzportok fogadását. 1947. április 12-én elindult az elsõ transzport Magyarország felé.
A paritásos lakosságcserét megelõzve, a csehszlovák kormány kérésére Magyarország
kiengedte az áttelepítésre jelentkezett vagyontalanokat. A csehszlovák fél a lakosságcserét
már 1946. március-áprilisban el akarta kezdeni. Mikor a kitelepítendõ magyarok gazdasági
érdekeinek tisztázása miatt ez a „remény” egyre távolodott, a szlovák fõhivatalok a Szlovák
Telepítési Hivatal javaslatára felkérték a csehszlovák kormányt, hogy a cseh országrészben a
gazdaság mûködését veszélyeztetõ munkaerõhiányra hivatkozva kérje a vagyontalan magyarországi bányászok, ipari- és mezõgazdasági munkások kiszállításának engedélyeztetését. Az 1946. július 23-án, ótátrafüredi vegyesbizottsági határozat alapján az év augusztusa és novembere között az úgynevezett egyirányú transzportokkal 15 565 személy
telepedett át Magyarországról. Figyelemre méltó, hogy ezt a telepítési formát a csehszlovák
fél a cseh- és morvaországi munkaerõhiány enyhítésére kérelmezte, de az áttelepítettek – kis
kivétellel – Szlovákiában zömmel a zselízi, lévai és a párkányi járásokba, a magyaroktól
elkobzott vagyonba kerültek. Betelepítésük olyan méreteket öltött, hogy néhány helyen veszélyeztette a paritásos lakosságcserét. Diószegen pl. a Szlovák Telepítési Hivatal munkatársai 34 vagyontalan családnak akarták átadni a reciprocitás keretében ikresített birtokokat. Az átadást csak a magyar konzul tudta megakadályozni.
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A paritásos lakosságcsere alapja az „ikresítés” volt, vagyis a megközelítõen egyforma
nagyságú és értékû ingatlannal bíró családok – és járások – párosítása. A Szlovák Telepítési
Hivatal irányelvei szerint az ikresítés alapja a vagyon és a foglalkozás, s ennek alapján a következõ társadalmi csoportokat jelölték ki: önálló földmûves, iparos, kereskedõ, ipari
üzemek tulajdonosa, mezõgazdasági bérlõk, szabad illetve más foglalkozásúak. Területileg
a következõ ikresítést fogadták el:
Magyarország

Csehszlovákia

Budapest

Somorja, Párkány, Pozsony

Pilis

Somorja, Párkány, Pozsony

Aszód

Somorja, Dunaszerdahely, Párkány,

Kiskõrös

Érsekújvár, Verebély, Zselíz

Esztergom

Párkány

Bánhida

Érsekújvár

Felsõpete

Rimaszombat, Tornalja

Balassagyarmat

Losonc

Salgótarján

Losonc

Miskolc

Rimaszombat, Feled

Forró

Kassa-vidék

Sátoraljaújhely

Királyhelmec

Nyíregyháza

Léva

Szarvas

Zselíz

Békéscsaba

Komárom, Érsekújvár, Ógyalla

Tótkomlós

Galánta, Vágsellye

Gyöngyös

Losonc, Feled, Rimaszombat

Pécs

Érsekújvár

A Szlovák Telepítési Hivatal utasítása szerint, ha a magyarországi szlovákok ikerpárjának
nagyobb a birtoka, a kérdést hivatalosan az áttelepítést követõen rendezik. Ez a Szlovákiából kitelepítendõ magyarok kárára megfogalmazott lehetõség volt a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság propagandájának egyik alapja.
Az ikresítés másik alapfeltétele lett volna a társadalmi struktúra megtartása, amit a Szlovák Telepítési Hivatal következetesen ignorált. A magyar fél az elsõ transzportok megékezését követõen tudatosította, hogy feltûnõen magas a módos gazdák aránya, s módosítást
kért.
A magyar kormány már a 1947. március 27-i értekezleten jelezte, ragaszkodik a szlovákiai magyar társadalom szerkezetének megõrzéséhez, s ennek megfelelõen a kitelepítettek 67%-a lehet földmûves, 14,5%-a iparos és kézmûves, 3,4%-a kereskedõ és pénzügyi
alkalmazott, 3,9%-a szabad foglalkozású és 10,6%-a egyéb. A Pöstyénben hozott határozat
szerint a földmûves családok személyenkénti fejkvótája nem haladhatja meg a 2,37 kat.
holdat.
A magyar kormány minden figyelmeztetése hatástalan maradt. A szlovák partner ígérgetett, de semmit sem tett. A kérdés rendezését nehezítette, hogy a Szlovák Telepítési Hiva30

tal nem tett semmit, hogy feloldják a nemzetiségi alapon elrendelt vagyonelkobzásokat. A
magyar fél – látva, hogy szóbeli figyelmeztetéssel nem ér célt – a kiszállításokat, illetve a
transzportok fogadását megszakította.
A leállításokat követõen a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság ugyan módosította a
transzportlistákat, de a különbség mégsem csökkent. Az 1948 januárját követõ transzportokban a fejkvóta elérte a 3,14 kat. holdat, vagyis meghaladta a pöstyéni határozat átlagát.
Mikor a kiszállítások leállítása sem segített, a magyar kormány a magyar áttelepítettek és a
szlovákiai magyarok vagyona közötti különbség kiegyenlítésére 3 millió dolláros elõleget
kért a csehszlovák kormánytól. A válasz újabb elutasítás, sõt, a csehszlovák fél akarta meghatározni a naponta kiszállítandó családok számát és a földkvótát. Erre a magyar hatóságok
csökkentették a napi kiszállításokat, a napi földkvótát 0,75 kat. holdban szabták meg. Magyarországon közben érezhetõen javult a gazdasági helyzet, ezért sok szlovák gazda visszalépett, s pl. április elején az Ipolyság környékérõl nem telepíthettek ki 102 családot, mert
„ikerpárjaik” visszaléptek. A szlovák hatóságok nem léptek, Magyarország leállította a kiszállítást és a fogadást.
Közben Csehszlovákiában is hatalomra került a kommunista párt, s a kommunista
Clementis és Okáli reménykedni kezdtek. Úgy képzelték el a kvóta „kiegyenlítését”, hogy a
magyar gazdáktól elkoboztatják a földtulajdonukat. Ez nem sikerült, de a „közeledés” bizonyos fokig igen. Okáli, az áttelepítési kormánybiztos, pozíciója megtartása mellett, 1948.
február 29-tõl belügyi megbízott lett. Elérte, hogy a két ország kommunista pártjainak
küldöttei 1948. augusztus 7-én megkötötték az ún. Okáli-Heltay paktumot. A magyar
küldött beleegyezett, hogy ha találnak Magyarországon 10 ezer, újabb áttelepítést kérõ
szlovákot, akkor a paritásos csere keretében ugyanennyi szlovákiai magyar hagyja el szülõföldjét. Vagyonuk nem haladhatja meg a 6700 kat. holdat. Ezen felül a lakosságcsere keretében hajlandó átvenni Szlovákiából önként áttelepülni akaró magyarokat, valamint a lakosságcsere-egyezmény alapján 1500 háborús bûnöst, családtagjaikkal együtt maximálisan
500 személyt. Mivel a paktum nem említi a paritásosságot, a csehszlovák fél nullszaldóval
kalkulált.
A paktum Magyarországon felháborodást váltott ki, s újabb „lakosságcsere-egyezményrõl” beszéltek. A magyar fél visszahívta a magyar aláírót, s a kormány kijelentette,
hogy a pártok között kötött egyezmény õt semmire sem kötelezi. A paritásos kötélhúzás
folytatódott. 1948. október 15-re nemcsak vagyoni, de számbeli diszparitás is keletkezett,
mert Szlovákiából a betelepítetteknél 351 személlyel többet szállítottak ki, Magyarország
ezt követõen csökkentette a kiszállítandó családok és transzportok számát. A növelést akaró
Okáli kérését a kommunista Rajk László is elutasította. A magyar fél nem engedett, de
Okáli következetesen próbálkozott. Az Okáli-Heltay paktum szerint 1948. december 31vel befejezõdik a lakosságcsere, s ekkor a személyi diszparitás 125 fõre csökkent.
A „háborús bûnösök” kitelepítése
A lakosságcsere-egyezmény VIII. cikkelye értelmében Magyarország egyoldalúan
átvesz ezer, a népbíróságok által hatályosan elítélt háborús bûnöst. A szlovák hatóságok ezt
a lehetõséget a Szlovák Nemzeti Tanács 1945. május 15-i rendelete alapján lehetõvé tett,
tömeges (csoportos) vádemelés és elítélés segítségével több tízezerre akarták növelni. A két
tárgyaló fél megegyezése alapján a háborús bûnösök jegyzékét 1946. augusztus 24-ig kell
átadni a magyar hatóságoknak. A jegyzékben 39 ezer magyar „háborús bûnöst” akartak
feltüntetni.
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A Szlovák Nemzeti Tanács az Iskolaügyi Megbízotti Hivatal tanácsára megelégedett
volna 15 ezer kitelepítésével, s megfenyegették Magyarországot, hogy a fogadás megtagadása esetén ezeket az embereket családostól toloncolják ki az országból, vagyis nem
engedélyezik, hogy a családtagok az egyezményben elõírt lehetõségeikkel élve, vagyonukkal az V. cikkely alapján távozzanak.
A magyar kormány elutasította a javaslatot, de a népbíróságok gyorsított eljárásban
dolgoztak, mert a Szlovák Telepítési Hivatal 23 ezer személy adatait tartalmazó jegyzéket
akart átadni magyar partnerének. A magyar elutasítást követõen Clementis újból fenyegetõzni kezdett, mire a magyar kormány kijelentette, hogy „tízezrével ítélik el az ártatlan
magyarokat, s ugyanekkor a szlovák fasiszták és háborús bûnösök csak jelképes büntetést
kapnak”.
A magyar kormány bebizonyította, hogy a jegyzékben sok olyan személy neve szerepel,
akik ellen még csak vádat sem emeltek, illetve csak „megdorgálták”. A szórvány vidékeken,
pl. Nyitra környékén Kolon, Zsére, Ghymes és Lédec községek összes férfi lakosát megvádolták.
A háborús bûnösök listájára kerültek azok a pozsonyi magyarok is, akiket az 1945.
május 2-i rendelet értelmében csupán nemzetiségük alapján kézi csomaggal telepítettek át
Ligetfaluba, s idõközben nem szöktek át Magyarországra.
A magyar hivatalok következetességét látva, a Szlovák Telepítési Hivatal több, különbözõ
felekezetû lelkészt utasított ki az országból, majd 1948 januárjában a Szlovák Nemzeti
Tanács a külügyminisztérium támogatását kérte, hogy önkényesen növelhesse a háborús
bûnösök számát, s elrendelhesse ingatlanjaik összeírását. A családok vagyontalan kiszállítását a magyar konzul megakadályozta.
A Szlovák Telepítési Hivatal terve részben mégis sikerült. A lakosságcsere-egyezményben
rögzített ezer személy helyett 3 007 személyt, vagyis 691 gazdasági egységet szállítottak ki
1948. szeptember 15. és december 18-a között. Ennek ellenére a hivatal és a Belügyi Megbízotti Hivatal munkatársai arra kérték Clementist, Husákot és Viliam Širokýt, hogy a lakosságcserét követõen kényszerítse rá valahogy a magyar kormányt újabb háborús bûnösök
átvételére. A kérelmet a magyar fél elutasította.
Az Okáli-Heltay paktum lehetõvé tette a megelõzõ kitoloncolásokkal, illetve egyezményes áttelepítésekkel szétszakított családok egyesítését. A kérelmezõk – a szlovák hivatali
terminológiában „rezsimisták” – 1948. december 31-ig szervezett transzportokkal hagyták
el Csehszlovákiát, 21 transzporttal 329 család, 984 személy költözött át önként Magyarországra. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság ezt a lehetõséget is vagyonszerzésre használta
fel. A jelentkezõk közül csak a legmódosabbnak adott áttelepülési engedélyt, de – sok esetben olyanoknak, akiknek a vagyonát már kiutalták szlovák kolonistáknak – csak a legszükségesebb használati tárgyakat vihették magukkal.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere 1948. december 22-én befejezõdött, de Csehszlovákiából még a következõ év elsõ felében is indultak transzportok – zömmel a Magyar
Áttelepítési Különbizottság munkatársainak családjaival – Magyarországra.
A Szlovák Telepítési Hivatal az 1948. december 22-vel záródó jelentése szerint a lakosságcsere keretében, illetve ezt megelõzõen végrehajtott kitoloncolások következtében 89660
magyar hagyta el szülõföldjét. Ugyanekkor önként 73273 magyarországi szlovák települt
be a Csehszlovák Köztársaságba. A magyarokat 527 transzportban 49571 vasúti kocsi szállította Magyarországra. A magyarországi szlovákok 613 transzportban, 20288 vasúti
kocsiban és 8926 teherautóban érkeztek a Csehszlovák Köztársaságba. Ez a különbség jelzi
a két csoport közötti vagyoni különbséget. A kitelepített magyarok 109 294 kat. hold földet, ezen felül meghatározatlan nagyságú közös legelõt, rétet, úrbéri és komposszeszorátusi
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földeket hagytak Szlovákiában, míg „ikerpárjaik” csupán 38 372 kat. holdat valamint – a
földreform keretében kapott – 372 kat. holdat, vagyis a Szlovákiában maradt magyar
földvagyonnak csupán a 35,5%-át.
A kitelepített magyarok kötelezõen 321.206.925 korona készpénzt adtak le a Magyar
Nemzeti bank számlájára. Ennek megfelelõ a kivitt illetve behozott ingóságok száma, amit
az alábbi táblázat foglal össze:
Csehszlovákiából Magyarországra

Magyarországról Csehszlovákiába

Állatállomány
ló

7938

2585

szarvasmarha

22382

8981

sertés

19962

40354

kecske

404

1992

juh

2665

3469

282141

277290

nyúl

1772

3076

méhcsalád

1527

1271

cséplõgép

389

43

traktor

170

26

vetõgép

404

586

lókasza

294

62

lókapa

578

275

eke

8916

2882

borona

6458

1841

henger

1967

61

motor

861

17

daráló

1152

211

szecskavágó

5439

806

szekér

9495

2112

hintó

272

7

szánkó

808

7

rosta

750

140

elevátor

89

0

szelektor

2

0

autó

85

5

motorbicikli

154

0

villanyfûrész

26

0

gátor

1

0

mozi

1

0

malom

1

0

szövõszék

0

606

cirokkötõgép

0

145

trieur

0

34

szárnyas

Gazdasági felszerelés
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A kitelepítés a délnyugati termékeny járásokra összpontosult. Sorrendben a járások a
következõk: érsekújvári – 2 017 gazdasági egység, lévai – 1 883 gazdasági egység, galántai –
1 890 gazdasági egység, komáromi – 1 539 gazdasági egység, vágsellyei – 1 221 gazdasági
egység, összesen 8 450 gazdasági egység, a kitelepítettek 78%-a. Mivel a betelepítések – a
belsõ telepítéssel együtt – szintén ezt a területet célozták meg, a szlovák fõhivatalnokok
teljesítették a kassai kormányprogram alapelvét, letették a szláv nemzetállam alapjait. Eltüntették, illetve radikálisan átalakították a magyar etnikai tömböket, s a korábban tiszta
magyar vidékekbõl vegyes lakosúak lettek.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere anyagi vonzatai nem a kitelepített volt magyar
tulajdonosoknak kedveztek. A csehszlovák kormány jelentõsen növelte vagyonát a németés magyarkérdés rendezése során tulajdonába került ingó és ingatlan vagyonok eladásából.
A Szlovák Telepítési Hivatal 1948. decemberi jelentése a lakosságcsere anyagi vonzatai
mellett kitér a más forrásokból szerzett bevételekre is. Az Edvard Beneš köztársasági elnök
108. számú dekrétuma alapján elkobzott 13 712 ingatlan és 2 559 kisebb-nagyobb ipari
üzem és kézmûves mûhely eladásából illetve bérletébõl – még a konfiskálások befejezése
elõtt – több mint 350 millió koronát utaltak át az állam számlájára. A kitoloncolt németek
és magyarok – a széthordásokat követõen megmaradt – ingóságainak eladásából 140 millió
korona volt a bevétel. Tény, hogy a csehszlovák államnak 15 052 koronájába került minden, Magyarországról „hazahozott” szlovák, de a jelentés szerint „ez megérte, mert a közel
80 ezres magyarság kitelepítése egy fillérünkbe sem került”, áll a jelentésben.
A magyarság számára a lakosságcsere pótolhatatlan veszteség. A reszlovakizációval, az
önkéntes kitelepítéssel, valamint a belsõ kolonizációval megbolygatta a közel ezer éves magyar etnikai tömböket, s vegyes lakosúvá tette a térséget, s egyben délebbre tolta a magyarszlovák etnikai határt is. A megváltozott nemzetiségi arányokkal párhuzamosan a magyarságban kialakult egy bizonytalansági érzés, egy állandó védekezési kényszer, s ez utóbbira
1918-tól folyamatosan a szlovákiai politika is rákényszeríti õket.
A szlovákiai magyarlakta járásokban az 1940-1949 között bekövetkezett változásokat
szemlélteti az alábbi táblázat:
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A magyar lakosság aránya
1940
járások száma
5

1949
18

10-20%

7

9

20-30%

1

0

30%

1

3

40%

2

3

50%

3

2

60%

2

2

70%

8

0

80-90%

3

0

Összegzés helyett
Az ENSZ 1950-ben jóváhagyott konvenciója szerint genocídium az egységes népcsoportok életfeltételeinek olyan tudatos megváltoztatása, amely teljes illetve részleges fizikai
megsemmisítésükhöz vezethet, az olyan rendeletek kiadása, olyan akciók szervezése, amely
az érintett népcsoportok körében testi és lelki traumához vezetnek, és megakadályozzák a
népcsoport normális életét, szaporodását. Genocídium minden etnikai alapon elrendelt
diszkrimináció.
Genocídiumot megközelítõ állapotnak számít, amikor egy népcsoport egyes politikusai,
politikai pártjai kollektív bûnösséggel vádolnak népcsoportokat, s ennek megfelelõen büntetnek. A csehszlovákiai magyarokat a kollektív bûnösségükre hivatkozva megfosztották
állampolgárságuktól, vagyonuktól, kultúrájuktól, s megtiltották még az anyanyelvük használatát is. A kollektív bûnösség elvét összekapcsolták a szláv nemzetállam megvalósításának
tervével, s ennek jegyében elûzték – akár a kikényszerített nemzetközi egyezménnyel, a lakosságcserével, akár az általános közmunkarendelet törvényellenes alkalmazásával – a szülõföldjükrõl, majd a földreformra hivatkozva hivatalosan elvették földjeiket, gazdaságaikat,
minden ingó és ingatlan vagyonukat. Idegenbe, cselédmunkára rendelték a magyar gazdák
ezreit, s mindez életfeltételeik alapvetõ megváltoztatását eredményezte.
Soknemzetiségû államot néhány év alatt nemzetállammá transzponálni csakis genocídiummal, a genocídiumot megelõzõ állapot megteremtésével lehet.
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Megkülönböztetett figyelemmel kell megemlékeznünk Komárom lakosságának legõsibb, tekintélyes rétegérõl: a szekeres gazdákról, akiket nemcsak a környezõ helységekben,
hanem az ország távoli részeiben is becsültek és tiszteltek. Zolnay László így emlékezik meg
róluk: „Országos hírûek voltak a komáromi szekeres gazdák is. Vágtató szekereikkel télennyáron repítették a kereskedõt, az utast. Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból
fejlõdött ki, valóságos katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos fekete-magyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia, csizmájukról a
sarkantyú, prémes kucsmájuk mellõl a sas- vagy kócsagtoll.” Szemet gyönyörködtetõ látvány volt a szekeres gazdák lovas bandériuma. Vezetõjük a maguk választotta kapitány,
tisztségviselõik a zászlótartó, az alabárdos és a két buzogányos. Maguk a komáromi szekeres gazdák büszkén vallották és vallják magukat a városukat alapító honfoglaló magyarok
egyenes leszármazottainak.
A mesés szigetnek, a Csallóköznek, és legnagyobb településének Komáromnak õslakosságára többen is felfigyeltek. Bél Mátyás (1684-1749), korának nagy tudósa, fõ mûvében, a
Notitia Hungariae Novae historico-geographica címûben így ír a csallóközi magyarokról:
„Ami a magyarokat illeti, az egész vidéken, amelyen széltében megfészkelt a nemzet, aligha
találsz fajtabelibbeket, vagy kik jellemvonásukat jobban megõrizték. Az dicsekedhetik azzal, hogy látott magyar embert, aki látott már csallóközi férfit.”
Hermann Ottó (1835-1914), a kitûnõ természettudós, könyvet írt a magyar nép arcáról
és jellemérõl. A típus kiváló példái gyanánt hozza fel a komáromi szekeres gazdákat. Ezt írja
róluk: „A magyar arcra és tekintetre nézve a próbakövet ott találjuk meg legbiztosabban,
ahol a viszonyok úgy alakulnak, mint pl. Rév-Komáromban, ahol a változó, könnyen engedõ városi elemekkel szemben tömör elem áll fenn, mely hajlam és hivatás szerint egynemû,
nem vegyül, és csak kevés töredéke veszi fel a divat mázát. Ezt az ún. szekeres gazdák alkotják. Megfelelõ renden bármely más nemzetnél, ehhez fogható tekintetet hiába keresünk.”
A török háborúk óta valamennyien „hétszilvafás nemesek” voltak. Közülük került ki a
naszádosok tekintélyes része. Bátran harcoltak, de ezért a császártól csak birtok nélküli, ún.
armális nemességet kaptak, tehát két kezük munkájával kellett megkeresni kenyerüket.
A szekeres gazdák Komárom lakosságának azt a rétegét képezték, amely letelepedése óta
a második világháborúig kitartott az õsi foglalkozás mellett. Tovább folytatták az állattenyésztést, a földmûvelést, és ellátták a környék szállítási feladatait: a szekérrel való fuvarozást és a hajóvontatást.
A hajókat a gõzhajók megjelenéséig árral szemben vontatással juttatták el a rendeltetési
helyükre. Lovakkal és ökrökkel végezték a hajóvontatás nehéz és veszélyes munkáját. A komáromi szekeres gazdák valószínûleg már a magyar hajózás megindulásakor bekapcsolódtak a dunai vontatóláncba, melynek mindvégig fontos részesei voltak.
A hajókat általában kettesével egymás mellé kötve vontatták. A parton kitaposott vontatóút vezetett, ezen haladtak a hajtók és párosával a vontató állatok. Ahol magas, meredek
volt a part, lépcsõzetes, több szintû utat képeztek ki, hogy bármilyen vízállásnál megfelelõ
úton haladhassanak a lovak. A vontatóút hol az egyik, hol a másik parton vezetett. Az átváltás bonyolult, nehéz mûvelet volt, melyben az embereknek és az állatoknak pontosan kellett
dolgozniuk.
Dunai hajók vontatásához 200-300 m kötélre volt szükség. Ezt a nyolc ágból font, karvastagságú kenderkötelet komáromi kötélverõk készítették. Két közepes nagyságú,
egymással összekötött hajó vontatásához kellett: 5-9 hajós, 2 vontatógazda, 1 kurtulyás (a
kötelekre vigyázó), 18-20 hajtó, 30-38 ló.
A vontatás kiváló helyismeretet, nagy szaktudást, és rendkívüli lélekjelenlétet igénylõ,
veszélyes foglalkozás volt. A hajókat általában Gyõrig vagy Bécsig, de néha Regensburgig,
sõt Ulmig is elvontatták. Tutajvontatást is vállaltak.
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Komáromba, központi helyzetébõl kifolyólag, mindig rengeteg ember és áru érkezett és
ment tovább. E nagy forgalom lebonyolítását a szekeres gazdák végezték.
Különleges komáromi szállítmány volt a viza. Ez a hatalmas testû, sok(bécsi)mázsás hal
még a 16. és 17. században is nagy bõséggel tanyázott a csallóközi vizekben. A legtöbb viza
Bécsbe került eladásra vagy rendszeres járandóság fejében a császár asztalára.
Kevés kivételtõl eltekintve a városnak egy negyedében, egymás mellett laktak. A hitújításkor reformátussá lettek, s vallásuk mellett többévszázados üldöztetés ellenére kitartottak. Egymás közelségének tudata erõsítette az elnyomókkal szembeni ellenállásukat és
közösségi érzésüket. A hagyományokhoz erõsen ragaszkodtak.
Külön vendéglõjük volt, itt rendezték meg idõnként a mulatságokat is. Reggelig fújták a
nótát, és járták a híres „megyercsi utcait”. Színjátszócsoportjuk, énekkaruk is volt. Jól beszéltek latinul és németül, ezt a távolba szólító munkájuk kívánta meg.
Jellemükre fényt vet az is, hogy a hajóvontatás rendkívül összetett gazdasági és fizikai
mûveleteinek lebonyolításához nem volt írásba foglalt szabályzatuk, mégis óramûpontossággal hajtották végre – sokszor több országon keresztül – vállalt feladataikat. Mindig az
lett a vezetõ, aki a legügyesebb, legrátermettebb, legmegbízhatóbb volt, akinek erényeit
maguk is elismerték. A kort és a tudást méltányolták, és eszerint adták meg mindenkinek a
tiszteletet. Áldozatkészségüket bizonyítja, hogy 1784-ben, a református templom építésekor a költségek fedezésére az egyházközségnek ajándékozták ezüstgombjaikat, menteláncaikat, sõt ingyen fuvart is vállaltak.
A szekeres gazdák köztiszteletben álló tagjai voltak a város társadalmának. Úgyszólván
minden megmozdulásban részt vettek, s abba beleszólási joguk volt. Ha alkalom kínálkozott, országos kulturális rendezvényen szerepeltek, vagy gazdasági kiállításon állták a versenyt terményeikkel.
Érdekes, regényes életük már a múlté. Emléküket õrzik a regények, és szájról szájra adják
az utódok.
A Kecskés László Társaság csatlakozni szeretne ehhez a törekvéshez. Tervei közt szerepel az
a nemes cél is, hogy felébressze és megõrizze a szekeres gazdák emlékét. Ennek a tevékenységnek leglátványosabb eredménye az a három gyönyörû szekeresgazda-öltözet, ami tökéletesen megegyezik az õsökével. Szekeresgazda-leszármazottak koszorúznak benne a kitelepítettek országos találkozóján s mindkét Komárom március 15-i ünnepségén. A Molnár
Imre által tökéletesre elkészített gyönyörû mívességû ezüstgombok a mentelánccal egyetemben példaként hirdetik a mában régi korok munka iránti igényességét.

* Kecskés László: Komáromi mesterségek (Madách Könyvkiadó, 1978.) címû könyve
felhasználásával készült.
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A KÉT KECSKÉS CSALÁD
„Városáért élve nemzetéért dolgozott”
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A szeretetteljes tisztelet azt kívánja, hogy elõször Kecskés Béla nagyapámról és imádott
hitvesérõl, Vörös Jolán nagyanyámról szóljak.
Az õsi város, Komárom legõsibb rétegébõl származnak mindketten. A nagy történelmi
idõkben mindenütt megtaláljuk a nevüket. Kecskés Máté õsapánk a törökök elleni 1594-es
csatában Búvár Kundhoz hasonló hõsies cselekedetéért nemességet kapott Rudolf császártól 1600-ban. Ha visszatekintünk az idõben az õsökre, azt látjuk, hogy nemcsak szülõvárosukhoz, de foglalkozásukhoz is hûek maradtak évszázadokon keresztül. A Kecskések
szekeresgazdák, Csukás dédanyám felmenõi vízimolnárok voltak. Csukás Benõ híres vízimalmán még Blaha Lujza, „a nemzet csalogánya” is énekelt. A munka becsülete oly nagy
volt, hogy amikor tönkrement, nem bírt tovább élni. Szépen letette a parton egymás mellé a
molnárlapátot és a subáját, felballagott a malmára, s magára gyújtotta. Lelke együtt szállt el
a malom füstjével. Még õrizzük a korabeli, rajzzal illusztrált újságot.
Erõsen kötõdtek az õsi hagyományokhoz: földhöz, városhoz, hazához, rendíthetetlen
istenhithez. Mindnyájan reformátusok voltak. Vasárnaponként, templomból jövet, az
asszonyok hazamentek befejezni az ebédet, ezalatt a nagycsalád minden férfitagja nagyapóéknál gyûlt össze megvitatni a világ dolgait.
Édesapja, Kecskés János dédapám gazdálkodó ember volt. Nyolc gyermekükbõl öt maradt életben. Volt közöttük kereskedõ, pap, tanító, Kecskés Béla nagyapám a családi gazdaságot vitte.
A Református színtársulat szereplõiként ismerték meg egymást Vörös Jolánnal, akit feleségül vett. Õ Vörös János és Zetényi Csukás Eszter kilenc gyermekébõl hetediknek
született. Az ifjú pár Vörös János dédapáméknál – aki hentes és mészárosmester volt, tönkrement, s nagyon korán meghalt – kezdte közös életét az Eötvös u. 66.-ban. Itt született
meg Édesapám, s élvezte végtelenül bölcs, minden pórusából szeretetet sugárzó dédanyám
melegségét hat évig. Olvasni még nem tudott, de a magyar történelem nagy eseményeit a
honfoglalástól a kiegyezésig már ismerte. Pósa Lajos: Árpád népe c. verses könyvét nem
gyõzte elégszer hallgatni.
Kecskés Béla nagyapám a gazdálkodást szülei földjeinek kis részén, kb. 18 holdon
kezdte. Volt ebben 600 négyszögöles kert, szántó, gyümölcsös a szigetben, s szõlõ Örsújfalun. Olyan gondosan kezelt, gyönyörû volt a termés, hogy még Csehországból is jöttek
érte. Öt-hat szilvafa termését pl. másodszorra már látatlanban foglalta le egy vevõ. Az 5
hold szõlõre viszont hitelt kellett felvenni, s a visszafizetést egy idõ után nem bírta, ezért városi adótisztviselõi állást vállalt. A gazdálkodást is folytatta. Olyan takarékosan éltek, hogy
nagyanyám még a hibás almát sem dobta ki. A rosszát kivágta, s a javát potom pénzért, de
eladta. Tanult varrónõ lévén, állandó megrendelõi voltak.
(Úgy látom, elõreszaladtam kicsit az idõben).
Békés, szép életet éltek. Ápolták a rokoni kapcsolatokat, szívesen látogatták õket Pozsonyban, Budapesten is. Kedves szokásként esténként felolvastak egymásnak a Bibliából s a magyar irodalom nagyjaiból. Az idill nem tartott sokáig: Robbant a történelem, kitört az I.
világháború.
Nagyapámat azonnal elvitték. Kisfia 8 hónapos volt. Hogy meg tudjanak élni, nagyanyám ajtót vágatott a szülõi ház oldalában, s kis vegyeskereskedést nyitott. Olyan mérhetetlen szorgalommal és akaraterõvel dolgozott, hogy a háború végére már megtakarított
pénze is volt.
Ezalatt nagyapám háromszor sebesülve kézigránáttól, szuronytól, orosz hadifogságba
került. Mindig azt mondta, az orosz muzsiknál jobb ember nincs. Hihetetlenül szegények
voltak, de ha két krumplijuk volt, az egyiket bedugták a foglyoknak a kerítésen. Háromszor
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próbált megszökni. Ha csizmával álmodott, jelnek vette, s megpróbálta. Vitte a titokban
gyûjtött száraz kenyeret, s indult. Kétszer kapták el már a magyar határnál, de harmadszorra sikerült. 1919 volt. Öt évig volt távol.
A találkozás leírhatatlan volt. A kicsi bolt termelte pénzbõl vettek részletre egy házat a
Zsák (késõbb Gutenberg a neve) u. 17. szám alatt. Gyönyörûvé varázsolták. Szõlõlevél alakú zöld futóval befuttatták a házat, s a hatalmas üveges veranda és körülötte a kert ontotta a
virágokat. Második gyermekük, Sára már ebbe a szép környezetbe érkezett 1922-ben.
Alig fejezõdött be az I. világháború, s lélegeztek fel az emberek, ismét csattant a történelem ostora:
Trianon! ,,Õsi magyar földön, színtiszta magyar városban idegenek dirigálnak…” Forr a
világ… Végre egy valóban boldog, eufórikus pillanat: 1938! A Felvidék ismét Magyarországé! A Kormányzót az ujjongó tömeg sorfala között három szép komáromi lány köszönti
virággal. Közülük az egyik Kecskés Sára… A nagyhatalmak nem nyughatnak: II. világháború!... Ez sem elég: Kitelepítés!
Nagyapámnak, nagyanyámnak ez már túl sok volt. 1948-ban kapták meg a fehér lapot, a
kitelepítés leállítása elõtt egy héttel. Mint a rák, ette le róluk a húst az élet. Csontsoványra
fogyott mindkettõjük.
A közeg, amibe beleszülettek, s ami átitatta az életüket megszûnt, fájó vágyakozást hagyva
maga után. Az ürességben nehézkesen bolyongott a lélek.
Nagyapám nekifogott lebontani minden mozdíthatót: gerendákat, a nemrég épített
nagykamrát, ólakat…Soha ilyen fájdalmas munkája nem volt még. Hét teherautót töltött
meg a holmijukkal, s álltak meg a fiuk, Kecskés László háza elõtt Dél-Komáromban. Bennünket két évvel korábban telepítettek ki, s anyai nagyszüleim jóvoltából eddigre már saját
fedél volt a fejünk fölött.
Kecskés Béla nagyapámék két évig laktak nálunk. Hiába volt nyugállományú, nyugdíja
odaát maradt. Mire elfogyott a magukkal hozott zsír, liszt, szalonna, kolbász, megélhetés
után kellett nézni. Ezt a Cipõipari KTSZ-ben találta meg cipõátvevõként.
A kárpótlási pénzbõl egyszoba-konyha-éléskamrás féltetõs kis házat tudtak csak venni.
A kert és a baromfiudvar adta a szükséges élelmet, de az életkedvük soha többet nem tért
vissza. A szívükre nehezedõ nyomást súlyosbította, hogy Sári lányuk odaát maradt. Õ
Bednárik Károly gyógyszerész felesége lett, s három lányuk született.A szétszakított család
sokáig nem találkozhatott. Amikor két év múlva, 1950-ben megszületett Sára unokájuk ÉKomáromban s átkelésért folyamodtak, csak durva elutasítást kaptak: Unoka nem rokon!
Szülés nem betegség! – vágta hozzájuk a finánc.
Nagyanyám 1952-ben váratlanul meghalt. Ettõl kezdve nagyapóba már csak hálni járt a
lélek. Az 56-os forradalom, bár akkor már súlyos beteg volt, reményt ébresztett benne. Azt
tervezgette, hogy kiásatja nagyanyámat a sírból, és visszamennek szülõvárosukba. Álom
maradt. 1957-ben meghalt.
Kecskés László és családja
Részletesebben Kecskés Lászlóról beszélnék, hisz õ testesíti meg személyében és munkásságával azt az embereszményt, akire oly nagy szükség van történelmi kortól függetlenül
is.
Édesapám 1913. szeptember 7-én született É-Komáromban Vörös János dédapámék
házában, az Eötvös u. 66-ban Kecskés Béla és Vörös Jolán gyermekeként. Még járni sem
tudott, mikor édesapját a frontra ragadta az I. világháború. Hatéves „nagyfiúként” látta
viszont újból: egy elgyötört, sokat szenvedett szökött hadifogoly ölelte magához a meg42

szeppent „kisfiút”. Szerencséje volt. A család meleg szeretetburkán csak mint érdekes, titokzatos, kicsit félelmetes legenda sejlett át a valóság.
Nagyanyám vasakaratú szorgalma annyi pénzt gyûjtött a pici vegyesboltból, hogy ki
tudták fizetni az elsõ részletét a fentebb leírt háznak. Beköltöztek. Édesapám boldog, színes
gyermekkora a könyvek, a sport, a természet világában zajlott. Ez a hármasság végigkísérte
egész életét.
A bencés gimnázium tudós tanárai olyan széles látókörû, stabil mûveltségi alapot
plántáltak a rájuk bízottakba, aminek hatása generációkon átível. A hazához való mindenek
feletti hûség a messzi õsök óta meghatározza családunkat. A ballagó bencés gimnazisták
tudatába örökre beégett Borka Géza osztályfõnökük útravalója: ,,Gyakran nézzetek a két
tenyeretekbe. Ott két M-betût láttok. Ez azt jelenti: Maradj Magyar”. A cserkészmozgalomban eltöltött vidám évek erkölcsi tanítása is ezt erõsítette.
Szókratész fontos intelme, amit delphoi jósdája is homlokzatán hirdetett: ,,Ismerd meg
önmagad”, s a görög tanórák másik nagy tanácsa: „Ép testben ép lélek” – ezen iránytûk vezették még a mi nevelésünket is.
A frissen maturált diákok a nagy gazdasági világválság kellõs közepén találták magukat.
Diplomás állásra nem sok kilátás kínálkozott, ráadásul csak csehül, szlovákul vagy németül
lehetett a felsõoktatásban tanulni. Édesapám két gimnáziumi nyarat töltött Csehországban
nyelvi tudása elmélyítése végett, az egyetemi tanulmányokhoz ez mégsem volt elegendõ.
Ez volt az oka, hogy sok komáromi fiatal magyarországi egyetemre iratkozott be. Így volt
ez 1947-48-ban is. Regénybe illõ, életveszélyesen kalandos utat választottak a vizsgák
letételéhez: Csónakba ültek a barátaikkal, eveztek, ameddig lehetett, akkor csendesen a
Dunába ereszkedtek, s teleszkópszerû kis csõvel a szájukban átúszták víz alatt a folyót. Ott
már várta õket valaki száraz ruhával. A visszaút ugyanígy zajlott. A másik módszer, ha lehet,
még veszélyesebb: Éjszaka a híd alatti vezetékekbe majommód belekapaszkodtak, s így araszoltak a túlpartig, aztán vizsga után vissza.
Édesapám nagy nehezen, de kapott állást a városházán. Fél évig ugyan ez semmi fizetséggel nem járt, utána is csak „fé'kóbászos” volt másfél évig. Ez a vidám kis szó azt jelentette, hogy már jó, hiszen ketten kapnak egy fizetést. Ezt követõen helyreállt a rend. Egy
fizetésbõl lehetett venni: két csináltatott öltönyt vagy 30 pár Batya-cipõt vagy 10 napos
olasz utat, aminek árából még maradt is volna. A számviteli osztályon dolgozott, aminek
vonzataként Pozsonyban letette cseh és szlovák nyelven az államszámviteli vizsgát.
Vidám társas életet éltek. Sokat táncoltak, mulattak. Esténként a Nádor utcai korzón
büszkén sétáltak a jó kiállású fiatalemberek. Nem is csoda, hisz mindent megtettek, hogy
így legyen: Édesapám gerelyt hajított, diszkoszt vetett, súlyt lökött, teniszezett, pingponggozott, a Katolikus Legényegyletben talaj- és szertornázott, egy kiszolgált századostól
kardvívást tanult. (Az idõsödõ hadfi szõnyegkereskedésbõl élt, s mikor üres volt a láthatár,
elõhúzta az összegöngyölt szõnyegbe rejtett kardot, s vidáman hadakozott egymagában).
Nagyapám ladikjában 10-en is elfértek. Szólt középen a kurblis lemezjátszó, vagy õk fújták
a nótát teli torokból, s kikötöttek, fürödtek, táboroztak ott és addig, amíg jólesett. Kajakot,
kenut is vett édesapám, ezekkel még messzebbre eveztek.
Mindenféle hangszert kipróbált, végül a hegedûnél kötött ki. Zenekart alakítottak, amiben
kontrás, késõbb prímás is volt. A Református Ifjúsági Egyesület titkáraként különféle
kultúrmûsorok szervezésén kívül minden héten meghívott egy nagy tudású embert, aki a
magyarság sorskérdéseiben segített eligazodni az egyre tetemesebb hallgatóságnak.
Beköszöntött a katonaság ideje. Az értelmiségieket Nyitrára vitték tiszti iskolába. Egy év
alapos cseh nyelvû kiképzés és vizsgák után alhadnagyi rangot kapott. Az ezredben elsõ
géppuskalövésben, második diszkoszvetésben és gránáthajításban. Pozsonyba vezénylik
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kiképzõtisztnek egy évre. Végre leszerel, de tartalékosként, így rendszeresen újból és újból
behívják.
Pozsonyból megérkezvén nagy tisztesség fogadja: Megbízzák a Városi Közkórház gazdasági életének korszerû és szakszerû átszervezésével úgy, hogy ne legyen mód korrupcióra.
Folytatódnak a behívások. Ahogy a történelem vihara elsöpör egy országnevet és átírja egy
másikra, átfesti zászlaját idegen színûre, úgy lesz édesapámból is ugyanazon a helyen hol
cseh, hol magyar katona. Soha el nem felejthetõ az a gyötrelmesen kínzó lelki válság, amikor századparancsnokként a magyarok ellen kellett felsorakoztatnia katonáit. Lépten-nyomon súgták neki a magyar fiúk: „ Százados úr, itt a gázló…Ha kell, megyünk. Jön velünk?”
Az Isten velük volt. A támadás elmaradt.
Összesen 7 évig katona. 1939-ben Székesfehérvárra vezénylik magyar tiszti átképzésre.
Alig várja, hogy befejezõdjön, s 1940-ben eljegyzi a dél-komáromi Bazsánt Károly és Szekeres Ágnes lányát, Bazsánt Margitot. Egy fényképész kirakatában látta meg elõször az
arcát, s gondolta, ilyen feleséget szeretne. A sors segített, egy bálon megpillantotta. Az
eljegyzés boldogsága fél napig tartott…SAS-behívó: Kárpátalja. Itt az ivóvíztõl olyan
súlyos sárgaságot kap, hogy kórházba kerül. Meggyengült egészsége miatt nem küldik
vissza a rohamosztagba. Nyelvtudása miatt a kémelhárító osztályra vezénylik, itt fõleg
tolmács és fordító.
A háború végét Aslavban (Csehország) élte meg alakulatával. Itt már vele volt a Júliával
terhes felesége és kétéves Ági lánya is. Veszélyesen kalandos hazatérésük után néhány nappal évtizedeket meghatározó különös dolog történt.
Hét évnyi „angyalbõr” után végre civil ruha! Boldogan lépdel ismét kedves városházája
folyosóján, mikor keményen sürgetõ cseh szavak ütõdnek a hátába. Megfordulva azt a
Berzener Artúrt pillantja meg, akit a háború alatt nagy nehézségek árán megmentett az
akasztófától. Azt hitte édesapám, hogy köszönetet szeretne mondani. Nagyot tévedett!
Bármilyen nehezen hihetõ, ez az ember feljelentette õt háborús beosztása miatt. Soha nem
derült ki, miért tette.
Kegyetlen, nehéz idõszak következett: komáromi börtön – internálótábor – 2 rettenetes
hónap Pozsonyban az orosz NKVD foglyaként – nem találva bûnét, átadták a csehszlovákoknak szintén Pozsonyban – fél év után ismét a komáromi börtön…Mindeddig tárgyalás nélkül…Engem édesapám nem ismert. Egy év körüli lehettem, amikor elõször
megölelhetett a börtönben. „Végre” megszületik az ítélet: 1 év szabadságvesztés (beszámított az eddig letöltött idõ), 5 év polgári jogoktól eltiltás, minden ingó- és ingatlan vagyon
elkobzása. A jogtalan meghurcoltatás ezzel nem ért véget: Még 20 évig „persona non
grata”(nem kívánt személy), nem hagyhatja el az országot, évenként kell jelentkeznie a
rendõrségen, stb. 20 év elteltével kap teljes rehabilitációt, mely közli, nem volt és nincs
semmi bûne.
Szabadulása után segédmunkásként dolgozott egy építkezésen. 1945-öt írtunk ekkor.
Nemsokára megtudta, hogy a kitelepítettek listáján szerepel, ráadásul azok között, akik
bûnösnek minõsíttettek, így csupán 50 kg-os csomaggal hagyhatják el az országot. Ezt
meg kell elõzni! Gyors cselekvés: Édesanyám, testvérem és az én nevemre áttelepítési
engedélyt kértek. Az iratot édesapám egy, az áttelepítési ügyekkel foglalkozó barátja engedélyeztette, aki az 50 kg-os csomagról szóló végzést irattárba süllyesztette. Így történhetett
meg az a csoda, hogy minden ingóságunkat áthozhattuk. Nem csupán a leleplezéstõl való
félelem sürgettette a csomagolást, hanem a szlovák finánccsalád is. Meg sem várták, hogy
elmenjünk, már berakodtak az udvarunkba. 1946. október 19-e volt ekkor.
Kétszobás, elõszobás szép kertes házunk volt a Gutenberg u. 13. sz. alatt. Buda nénitõl
vettük, aki a ház végében lakott egy kisebb lakásban. Szegénykét meg sem kérdezték, csak
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vitték Nyitrára az öregek otthonába. Két hét múlva belehalt. A házon kívül ott kellett még
hagynunk 1750 koronával a betétkönyvünket is a bankban. Mindezért, idõvel, csupán egy
kicsi telekre elég kárpótlást kaptunk.
A mi családunknak az volt a szerencséje, hogy édesanyám rokonsága D-Komáromban
élt. A Bazsántok a cseh-morva határról érkeztek Komáromba az Igmándi Erõd építésének
hírére. Kiváló ácsmesterek voltak. Nagyanyámék Erdélybõl, Marosvásárhely közelébõl jöttek. Szekeres Ferenc és Almási Ilona földbirtokait elpusztították a sorozatos természeti
csapások, ezért itt kezdték újból az életüket. Különös: A tönkremenés és újrakezdés évszázadokra visszamenõleg ismétlõdik a család minden ágánál.
Most rajtunk volt a sor. Édesanyám szüleihez vihettük a holmink nagyobbik részét,
bennünket pedig keresztszülei fogadtak be. Két szobájukból az egyiket átadták nekünk.
Esteledett már október 24-én, mikor édesanyám abbahagyta a rakodást a telezsúfolt
udvaron. Felnézett, s hinni sem akart a szemének: Ott állt édesapám! „Ezt hogy csináltad?”
– ugrott a nyakába. A terv az volt, hogy megpróbál átkelést kérni, s ha kap, nem megy
vissza. Ha nem, életbe lép a második verzió: A vasúti hidat épp ekkor festették, s munkásokat kerestek hozzá. Édesapám jelentkezett, s gondolta, festés közben szépen átsétál a vödörrel, s eltûnik. Ha ez sem sikerül, átússza éjszaka a Dunát. Szerencsére nem kellett. Ha baráti
segítséggel is, de kapott átkelést. Munkát viszont nem, amíg a három igazoló bizottsági
vélemény meg nem születik.
A várakozást hasznosan töltötte: Beállt inasnak Bazsánt Károly nagyapámhoz, aki jó nevû
hentes- és mészárosmester volt. Egy év leteltével sikeresen vizsgázott, s megkapta a segédlevelet.
Bazsánt Károly adakozó nagy szíve legendás volt a városban. Nem csupán pénzt és húst
adott minden szegénynek, aki kért, de életet is: A deportálások alatt a már lezárt vagonokból élete kockáztatásával mentett ki három komáromi férfit: Lefizette az õröket.
Az 1919. május 1-jei harcoknak is aktív résztvevõje volt. Komárom sikertelen visszafoglalási kísérlete rettenetes mészárlásba torkollott. A néhány életben maradt férfi egyike
nagyapám volt. A vasúti híd sínpárja közé lapulva, hason csúszva vonszolta át magát a déli
oldalra.
Nagyszüleink nem csak ennivalóval láttak el bennünket, de idõvel béreltek számunkra
egy szép háromszobás házat a Vág u. 10. sz. alatt (most ugyanez 8.sz.). A bérleti díjat két
évig fizették, utána megvették számunkra. A mai napig itt lakik édesanyám.
Míg élünk, nem felejtjük el azt a sok segítséget és jóságot, amivel Kati néniékkel együtt
hozzájárultak az életünk újrakezdéséhez. Kati néniéknél 7 hónapig laktunk. Ez alatt az idõ
alatt engem kétlábú kis léggömbbé hizlalt Gyula bácsi szeretete: Vasutas volt. Amikor
megjött délután a munkából, a térdére ültetett, s szalonnázni kezdett. Egyet nekem, egyet
magának. Hiába kérlelte édesanyám, hogy már ettem, rezzenetlenül folytatta legnagyobb
örömömre. Orvost kellett kérdezni, nem lesz-e bajom, hisz a pofim olyan dundi lett, hogy
az alsó szempillámat a szemembe fordította. Egyéves múltam ekkoriban.
Édesapámat örömmel fogadták a városházán, s amint lehetett, elkezdte a munkát. Az
észak-komáromi munkatársak közül már jópáran itt voltak. Idõvel sportolási lehetõsége is
adódott, folytatta a kardvívást. A természetjárást sem hagyta abba. Igaz, most már nem vízen, hanem szárazföldön rótták barátaival a kilométereket gyalog vagy biciklin. Bejárták az
egész országot az évtizedek alatt.
1951-ben a Cipõipari KTSZ adminisztrációjának vitelére kérték fel. Amíg ezt bírni lehetett, munkaidõ után csinálta, késõbb fõállásban. A szövetkezet fõkönyvelõje lett. Nagyon
szerette az itt dolgozó jó kedélyû embereket. Amikor nagyapám került a cipõátvevõi posztra, még családiassá is vált a légkör. Rengeteget viccelõdtek.
Az Építõ KTSZ-nek is nagy szüksége volt jól képzett fõkönyvelõre, s addig kérték édesapámat, mígnem igent mondott. Innét ment nyugdíjba 1973-ban.
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Édesanyám 1957-ben kezdett el dolgozni. Egészen addig velünk volt nagy boldogságunkra, s tanított bennünket németül. Csacsi gyerekként ennek már kevésbé örültem.
Lánykorában egy évet töltött Bécsben egy apácák vezette háztartási iskolában, hogy elsajátítsa a nyelvet. Nagyapám hentesüzletébe még Bécsbõl is jöttek vevõk, s a tökéletes
kiszolgáláshoz a nyelvtudást is adni szerették volna. Ez perfektre sikerült. Nõvérem Angyal
Kálmán rendkívül hozzáértõ felkészítése után bejutott Budapestre a Képzõmûvészeti Gimnáziumba. Ekkor már kevésnek bizonyult az egy fizetés. Édesanyám télen, a kampány alatt
bérelszámolóként dolgozott két mûszakban az Ácsi Cukorgyárban, nyáron különféle orvosi rendelõkben helyettesítõ asszisztensként. Öt év múlva a KOMÉP-hez került bérelszámolónak. Itt hét évet töltött. Utolsó munkahelye a Dobi István Gyermekváros, ahol az igazgató titkárnõje volt 1976-os nyugdíjazásáig. A mai napig rendkívül aktív életet él.
Megtanult pl. szõni egy népmûvész szakkörben olyannyira, hogy országos I. díjasa lett egy
megmérettetésnek. Egy egész életen keresztül biztosította édesapámnak azt a hátteret, ami
a nyugodt, eredményes munkálkodáshoz nélkülözhetetlen.
A kaput soha nem zártuk. Ahogy én visszaemlékszem, nálunk mindig vendég ült.
Édesanyám ellátta õket enni-innivalóval, s folyt a jókedvû társalgás. Felnõtt fejjel is imádtam ott ülni, mindig úgy éreztem, több lettem a hallottaktól. Még a viccelõdésnek is színvonala volt. Elkerülvén otthonról csodálkozva eszméltem rá, nem ez a mindennapos.
Olyan iránytû a komáromi ház emberségbõl, erkölcsbõl, családi szeretetbõl, szellemi színvonalból, emberi tartásból, önzetlenségbõl, szerénységbõl, másokért élésbõl, hazaszeretetbõl, ami még a dédunokák útját is formálja. Az iránytût együtt tartja édesanyám és
édesapám keze. Soha nem erõszakkal, csak szelíd példájukkal.
Kecskés László 1973-tól végre annak szentelhette minden idejét, amire eddig csak
töredékesen jutott: Kutatni nagy múltú városa történelmét, s menteni az utókornak a Duna mindkét partján amit még lehet, hogy „Ne csak szeresd, de tudd is, miért szereted
szülõföldedet!” Õ még érezte a város lelkét, ami a honfoglalás óta szállt apáról fiúra a régi
családokban. Szerette volna írásait, elõadásait élõvé tenni általa, hogy beköltözhessen a mai
nemzedékek szívébe is. Úgy hiszem, aki hallgatta õt, annak sikerült ez.
Kállay Ödön nagybátyjától sokat tanult. Õ Szõny jegyzõje volt, s szenvedélyesen gyûjtötte és dolgozta fel az itt fellelt római kori régészeti anyagot. Gazdag gyûjteménye, nagy és
értékes könyvtára volt. Az õ példáján felbuzdulva kezdte összegyûjteni a városban és
környékén fellelhetõ római kori köveket. 1963-ban elkezdi a múzeumszervezés nagyon
nehéz, rengeteg akadály legyõzését kívánó munkáját. Sikerült. 1965-ben a város és a megyei múzeum segítségével létrehozott az Igmándi Erõd kazamatafolyosójában egy nagyon
szép kõtárat. Ezzel indult a komáromi Klapka György Múzeum, aminek Kecskés László
lett a tiszteletdíjas vezetõje. Szép idõszaki kiállításoknak is helyet adott az erõd. Volt itt
római kori, néprajzi, várostörténeti, stb. kiállítás. A nagyon rossz állapotban lévõ helyiségek rendbehozatalához lelkes komáromi emberek és intézmények társadalmi munkája is
hozzájárult.
1987-ben Magyarországon egyedülálló állandó kiállítás létrejöttét sikerült elérnie.
Megnyílt a tengerészeti kiállítás. Kecskés László hajdani cserkész- és iskolatársa, DDr. Juba
Ferenc orvosi és jogi doktorátussal is rendelkezõ tengerészkapitány a múzeumnak ajándékozta rendkívül gazdag gyûjteményét. A kiállítás élvezetes látványként ad sokrétû ismeretet
a magyar tengerhajózás nyolc évszázadáról.
Kecskés László több évtizedes helytörténeti gyûjtõmunkája és a római kori brigetioi (a
mai Szõny területén) ásatások gazdag leletanyaga újabb épületet kívánt. A terve megvalósulását még megérhette, de a fõépület átadását már nem. 1996-ban nyílt meg. Utódjával,
Számadó Emesével már évekig együtt dolgozott édesapám a halála elõtt. Az õ vezetésével
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intenzív munka keretében folytatódik mindaz, amit Kecskés László elkezdett: gyönyörû a
római kori állandó kiállítás; színesek, életszerûek a helytörténeti témájú idõszaki kiállítások; folytatódnak a brigetioi ásatások; a helytörténeti anyaggyûjtés; a múzeumbarátok körének elõadásai.
A múzeumalapítás és vezetés nehéz és sokrétû feladatában nem merült ki édesapám
munkássága:
Mûemlékké nyilváníttatta a komáromi erõdöket.
1972-ben megszervezte a Csokonai Mûvelõdési Központ Múzeumbarát Körét, s vezette.
Nívós elõadásait országos hírû tudósok tartják azóta is.
1964-tõl haláláig helytörténeti szaktanácsadóként állt rendelkezésére minden szerda
délután a könyvtárban kutatóknak, érdeklõdõknek.
Vezetõségi tagja volt a Megyei Helytörténeti Körnek.
Alapító és vezetõségi tagja volt a komáromi Városszépítõ Bizottságnak.
Elnöke volt a Klapka György Alapítvány Kuratóriumának s az általuk évente szervezett
Klapka helytörténeti vetélkedõ zsûrijének a Klapka György Általános Iskolában.
Elnöke volt a Komáromi Közgyûjteményi Alapítványnak.
Állandó kapcsolatot tartott a felvidéki magyarsággal, a magyar diákok tankönyvellátását
segítette.
1989-ben megírta és beadta javaslattervét „A magyarországi és csehszlovákiai Komárom
közötti kulturális kapcsolatok javítására és bõvítésére”
Beválasztották a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány (Rákóczi Szövetség) tagjai
közé.
Egész életében rengeteget fáradozott azon, hogy lehessenek a két Komáromnak közös
kulturális rendezvényei. Ennek legnagyobb eredménye a Komáromi Napok évente
megrendezett bõ egyhetes, színes és színvonalas programsorozata, melynek elõadói az
ország nagyjai. Napjainkig tartó szép hagyománnyá vált.
Rengeteg elõadást tartott nem csupán a megyében, de az ország más részeiben, sõt
külföldön is.
Fáradhatatlan idegenvezetõ volt; rádió-, TV- és újságszereplései az évek teltével egyre
sûrûsödtek.
Helytörténeti írásainak nagy erénye, hogy felkutatta azokat a még élõ mestereket, akik
híven õrizték s adták át az utolsó pillanatban a már kihalt mesterségek minden csínjátbínját. A családi szájhagyományok évszázadokra visszalátó emlékezete tette színessé írásait.
Álljon itt egy válogatás az írásaiból:
Önálló kötetek:
Komárom története. 1973.
Komáromi mesterségek. 1978., 2006.
Komárom irodalmi élete. 1979.
Komárom az erõdök városa. 1984., 1993.
Komárom. 1985.
Közös kötet; folyóiratokban megjelent cikkek:
Komárom emlékmûvei, mûemlékei, utcanévadói. 1975.
A komáromi szekeresgazdák. 1971.
Az 1848-49-es szabadságharc komáromi eseményei. 1973.
Komáromi földrengések. 1973.
Komáromi vízimolnárok. 1975.
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Komárom híres kertjei. 1977.
Irodalomtörténeti kistükör. 1986.
Die Festung Komárom. 1985.
Huszonöt éves a Komáromi Klapka György Múzeum. 1988.
Névjegyzék a Komáromban született ill. tevékenykedõ személyekrõl. 1980.
Munkásságát kitüntetésekkel ismerték el:
Emléklap 1973.
Pro Urbe Komárom-díj 1992.
Meghívott tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottságának.
Bél Mátyás-díj helytörténeti munkássága elismeréséért (az elsõ három között az országban)
1993.
Komárom Esztergom megye Alkotói Díja 1993. (80. születésnapja tiszteletére)
Komárom Város Díszpolgára 1994. április 26. (Komárom Város Napján)
Észak-Komárom Díszpolgára 1995. április 26. (Komárom Város Napján)
Elmondhatatlan boldogságot jelentett számára ez a díj. Édesanyám ezt írta visszaemlékezésében: „Milyen csodálatos mégiscsak az élet! Az elûzött, megbélyegzett fiú hazatalált, mert végre befogadták. A sors õt igazolta. A tiszta, szerény, szelíd, szorgalmas, alkotó,
másokért élõ életét.”
Fél év múlva, 1995. október 27-én meghalt. Születésének 90. évfordulóján portréjával
ellátott szép emléktáblát avattak a múzeum falán. Az Ógyallán élõ Darázs Rozália
készítette. Beszédében Ölveczky Gábor grafikusmûvész, aki a Klapka Alapítvány elnöki
tisztében követte Kecskés Lászlót, mondta:
„Ha rá gondolok, mindig ilyen szavak jutnak eszembe, mint délceg, gerinces, olyan valaki,
akinek van tartása…Ha magyar emberre gondolok, szintén eszembe kell, hogy jusson…,magyarságát nem jelvényként kifelé viselte, belülrõl sugározta kifelé…Õ komolyan
vette Klapka György utolsó napi parancsának szavait, miszerint „ szent tartozásaink vannak
a haza iránt, mely úgy lehet, fennmaradásunkban leli jövõje minden vigaszát.”
Kecskés László lerótta minden tartozását…mostantól rajtunk a sor.”
A sírján ez áll: „Városáért élve nemzetéért dolgozott.”
Az utódok kapcsán szeretnék beszélni édesapám sokféle tehetsége közül a képzõmûvészetirõl is, hisz ez mindnyájunkban felbukkant valamilyen formában.
Kiválóan rajzolt, s ez a képessége segítette elviselni a börtönélet legvégét, amikor már papírt, ceruzát kapott, s megörökítette társait.
Szobrásztehetségét a monostori Duna-part homokfalába vésett portrékban fedezte fel.
Lelkesen készült a mûvészpályára: Harmos Károly Képzõmûvész Körében rajzolni tanult,
Berecz Gyulától pedig szobrászatot.
A történelem azonban másképp döntött.
A kedvét nem veszítette el, a kitelepítés után, 1948-ban már titkára annak a mûvészeti
csoportnak, melyet Angyal Kálmán mûvésztanárral szerveznek. Szobrai kiállításokon is
szerepelnek pl. Komáromban, az Ernst Múzeumban, a Fõvárosi Képtárban, 1848-as szökõkúttervével I. díjat nyert.
Tehetsége Ágnes lányában és az unokáiban folytatódik. 80. születésnapját 8 tagú családi
kiállítás köszönti a Komáromi Kisgalériában. A kiállítást É-Komárom Dunamenti Múzeuma is meghívta.
Kecskés Ágnes a Képzõmûvészeti Gimnázium elvégzése után a Képzõmûvészeti Fõiskolára jelentkezett festõ szakra. A kiváló minõségû képzés, amiben Angyal Kálmántól ré48

szesült Komáromban, a legjobbak közé emelte a gimnáziumban is, a felvételizõk között is.
Sajnos, a politikát ez nem érdekelte. A Kecskés Lászlóra borított árnyék Ágnest is betakarta: Négy évig próbálkozott, hiába. A kényszerûségben telt évek alatt segédmunkás volt
egy csokoládégyárban, majd 3 évig a Kispesti Textilgyárban tervezett nagyon szûk egyéni
lehetõségek között. Itt kötelezték a tíz évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezõ tervezõket az
Iparmûvészeti Fõiskola esti tagozatára. Most Kecskés Ágnes mint „dolgozó” jelentkezett,
nem pedig mint a politikailag kifogásolt Kecskés László lánya. Kiemelkedõ színvonalú felvételi munkája alapján nappali tagozatra vették fel, bár arra a fõiskolára, ahova önszántából
sosem jelentkezett. Textilfestõ, textilnyomó és gobelin szakon diplomázott.
Végzés után a Mûvészeti Alap tagjaként saját útját járta. Már diplomamunkájával,
melynek címe: Dédnagymama, megfogalmazta ennek lényegét: Témaválasztásai és a megvalósítás formai megoldása is a hagyományõrzést szolgálja. Életfelfogásában ez mindenre
kiterjedõ evidencia. A gyakran megjelenõ visszafogott földszínek, a párás égszínek mintha
az idõtlenséget lebbentenék elénk. A gobelin anyagában és technikájában olyan idõtálló
textil, mely évszázadokon át fennmarad. Nem a festményszerû, hanem a rusztikusabb,
textilszerûbb megoldásokra törekszik. A szegedi Tömörkény István Mûvészeti Szakközépiskolában eltöltött 7 év alatt sikeresen adta tovább mûvészi hitvallását tanítványainak.
Rengeteg helyen jelent meg munkáival az országban egyéni és csoportos kiállítás
keretében, ugyanígy külföldön is: Svájc, Ausztria, Lengyelország, Belgium, Németország,
Franciaország, Norvégia, Anglia, Jugoszlávia, Spanyolország, Japán.
1995-ben a Budavári Palotában rendezett mûvészeti akadémiai székfoglaló kiállítását még
megélhette édesapánk. Életének nagy pillanata volt ez. Ágnes lánya kiteljesítette és a
magasba emelte a belõle eredõ képességeket. Jobban örült ennek, mintha õt ünnepelték
volna.
Díjai:
Rózsa Anna-díj 1986.
9. Fal- és Tértextilbiennálé díja 1986.
Munkácsy-díj 1987.
A Római Magyar Akadémia ösztöndíja 1988.
II. díj Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni centenáriumi kiállításán 1991.
Nagy Sándor-díj 1993.
Mûvelõdési Minisztérium díja a XIII. Fal- és Tértextilbiennálén 1994.
A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia levelezõ tagja 1995.
Férje, Gajzágó Sándor grafikus-, rézmetszõ- és festõmûvész. Teológiai végzettsége, s
talán a világról alkotott véleménye is kifejezõdik abban, hogy képei kizárólag teológiai
témájúak. Jó humorú, de zárkózott, munkáit nehezen megmutató mûvész. Leginkább
barátja, Gross Arnold tudta rávenni közös kiállításokra itthon és külföldön. Senkihez nem
hasonlítható, csodálatos egyéni stílusú mûvész. I. díjasa az 1995-ös Grafikai Biennálénak és
az 1997-es Õszi Tárlatnak. Molnár C. Pál díjat 1990-ben kapott.
Elsõszülött lányuk, Gajzágó Dorottya örökölte édesapja mívesség iránti maximális
igényességét, s életformát választott hozzá: Restaurátor lett. A mûvészeti gimnázium és a
Képzõmûvészeti Fõiskola restaurátori szakának elvégzése után fõleg táblaképeken munkálkodott. Nagyhírû festõk, mint Veronese vagy Ribera munkáit bízta rá a Szépmûvészeti
Múzeum, dolgozott az Egri Püspökségnek, az Esztergomi Keresztény Múzeumnak, galériáknak és magángyûjtõknek, de Németországban és Hollandiában is.
Beletanult a freskók és szekkók világába. Restaurált pl. Szõnyben a református templom49

ban, tagja volt annak a csapatnak, akik a szegedi Hõsök Kapuja híres Aba-Novák-freskóját
bontották ki a titkos feledtetni akarás burkából, megkapta a Keleti pályaudvar Lotz Károlyterme egy jelentõs darabjának restaurálását is.
Nagyon jó ízléssel dolgozik. Mindig sikerül visszaadnia annak a korszellemnek a hangulatát, amelyben a mû készült.
Férje, Balázs Árpád a számítógéphez sokrétûen értõ szakember, jelenleg egy családi
vállalkozás tagjaként dolgozik. Szenvedélyes kerékpáros, motoros és autóvezetõ. Két gyermekükkel, Boriskával és a kicsi Árpival szép természeti környezetben élnek.
Gajzágó Donáta szintén mûvész lett. A Képzõmûvészeti Gimnázium után a Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakán diplomázott.
Színes életet élt: Még a fõiskolás évek alatt (1993-1996.) a Vákuum TV „video-performance”-csapatának tagjaként részt vett 50 elõadás létrehozásában az akkori „Tilos az Á”
alternatív kultúrcentrumban.
Festményei is sajátságosak: Általában nagyméretûek, így hatásuk még erõteljesebb.
Olyan mélyrõl jövõ, elementáris erõvel megélt élménynek tûnnek Donáta perspektívaképei, hogy hiába nincs rajtuk élõlény, maga a perspektíva kel életre, s hat az emberre óriási
erõvel. Kozmikus a hatása.
A „Van címe” kép is ilyen: A láthatatlan õsspirál beszívó erejét legyõzõ, belõle felszínre törõ
fehér ló maga a titokzatos, félelmetes, kicsit hibernált tisztaság, ahogy berobbanva beúszik
az éjszakai város légkörébe. Barlangfestmény c. képét, ha az ember nézi, úgy érzi, hiába egy
Metró kihalt mozgólépcsõjét látja, az lassan átváltozik egy puhán pihenõ vadállattá, aki
pillanatokon belül megmozdul. Rám így hatnak a képek.
Számos egyéni és csoportos kiállítás résztvevõje az országban, de Németországban,
Lengyelországban is.
Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Fiatal Képzõmûvészek
Stúdió-jának.
Ösztöndíjai:
Derkovits ösztöndíj 1997-1999.
NKA Mûalkotások létrehozása 1997-1998.
Budapest Galéria ösztöndíja, Helsinki 2005.
Férje, Kistamás László az 1980-as évek magyar underground-életének egyik meghatározó
alakja: Elõadómûvész (pl. Meteo c. film), dalszövegíró, rendezõ, jelenleg TV-s mûsorokat
készít.
Két gyermekükkel, Naomival és Leóval nagy szeretetben élnek.
Kecskés László és Bazsánt Margit fiatalabb lánya, Kecskés Júlia vagyok, e családtörténet
írója.
Férjemmel, dr. Vastagh Pállal 20 évig éltünk együtt. A szegedi egyetem (JATE) Jogi Kara
Állam- és Jogelmélet Tanszékének oktatója és a kar dékánja volt, amikor elszólította a
politika. Békés megye országgyûlési képviselõjeként került be a Parlamentbe. Sokféle
jelentõs feladata közül a legfelelõsségteljesebb 4 éves igazságügy-miniszteri megbízatása
volt. Oktatói munkáját nem hagyta abba, tanít az ELTE Jogtudományi Karán és az Általános Vállalkozási Fõiskolán. Jelenleg Magyarország kanadai nagykövete Ottawában.
Olyan embernek ismerem, aki minden feladatát nagy felkészültséggel, fáradhatatlan kitartással és tisztességgel végzi.
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Most látom csak, hogy lányunk, Vastag Ágnes ugyanezt fogalmazta meg: „Apám szemével látom a feladatot, amelyet kitartóan és tisztességgel kell elvégezni, Anyám lelkével
engedem magamhoz az életet.”
Textilmûvész lett. Szeged Mûvészeti Szakközépiskolájában készült erre a pályára, majd
az Iparmûvészeti Fõiskola kéziszövõ szakán diplomázott. Ezzel párhuzamosan egyetemi
diplomát is szerzett vizuális nevelés szakon. Jó párosításnak bizonyult a két végzettség:
Két évet tanított a Sütõ utcai Evangélikus Gimnáziumban, s 1997-tõl jelenleg is az ELTE
Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karán a Vizuális Nevelés Tanszéken.
Gobelinjeit maga szövi, kelim és csomózott technikájú szõnyegterveit szöveti.
Mûvészi munkái olyanok, mint õ: Annyi meleg, éltetõ energia árad a kavargó színpompából, a dinamikus formákból, titokzatos, kedves lényekbõl, a lélek finom rezdülésének
megnyilvánulásaiból, hogy közöttük úgy érzi az ember, érdemes élni. Õ írja „… a szõnyegek és kárpitok generációkat kötnek össze, és családi legendákat õriznek, részei otthonunknak, gyermekkorunknak,…beleégnek emlékezetünkbe.” Épp ezért, úgy gondolom,
nagyon fontos, hogy milyenek.
Gyönyörû album és katalógus tanúskodik munkáiról.
Egyéni és csoportos kiállításokon szerte az országban bemutatkozott, de külföldön is, így
Spanyolországban, Csehszlovákiában, Finnországban, Franciaországban.
Állami megrendelései: Csehszlovákiai Magyar Nagykövetség
Bulgáriai Magyar Nagykövetség
Tagja a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesületnek
a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének
a Magyar Kárpitmûvészek Egyesületének
a Képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének
Díj, ösztöndíj:
Ferenczy Centenáriumi Kiállítás szponzori díja 1991.
Moholy-Nagy László Formatervezõi Ösztöndíj 1996-1998.
MAOE Alkotói ösztöndíj 2004.
Férjével különvált az útjuk. Szoboszlay Péter reklámgrafikus és illusztrátor, jelenleg egy
rendkívül jelentõs reklámgrafikai cég tulajdonosa és vezetõje s a HVG c. folyóirat címlapjának tervezõje. Ezért a munkájáért Pulitzer-emlékdíjat kapott. Fiuk, Gergely örökölte a
szülõk tehetségét, s mûvészeti szakon igyekszik kibontakoztatni.
Vastag Ágnes élettársa Szõllõsi András. A Válaszút néptáncegyüttes szólótáncosa,
zenész. 12 éve foglalkozik az autentikus argentin tangóval, az elsõ hazai argentintangótáncház alapító tanára. Színházi koreográfus, fõleg Balázs Zoltán rendezõvel dolgozik.
Kicsi lányuk, Réka többféle tehetséget érzékeltetõ erõs egyéniség.
Fiam, Vastag Pál sokban hasonlít nagyapjára, Kecskés Lászlóra. Nemcsak arcvonásait és
arányos testalkatát örökölte, de szelíd, kedves, jó humorú természetét, erkölcsi tisztaságát,
igaz emberségét is. Nála a kézügyesség kiváló technikai érzékben nyilvánul meg. Fogtechnikát tanult, most saját üzletét vezeti sokirányú hozzáértéssel. Fogtechnikai eszközöket és gépeket forgalmaz.
A helytörténet szeretete ott csörgedezik az õ ereiben is. Boldog lehet nagyapja, ha látja,
milyen szenvedélyesen kutatja szülõvárosa, Szeged és környéke régi épületeinek történetét.
Lelkes partnerre talált ebben életpárjában, Ádám Emesében. Azok az emberi vonások,
amivel fiamat jellemeztem, nagyon erõs értékei neki is. Abszolút megbízható, másokért élõ
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lelkialkat. Talán ezért is szerették annyira tanítványai. Magyar és mûvelõdésszervezés szakon végzett, jelenleg együtt vezetik az üzletet a párjával. Nagy boldogság elõtt állunk, várjuk kicsi Flórát, aki bármely pillanatban megszülethet.
Ez az írás kicsit kapcsolódik életem legszebb, legértelmesebb részéhez, az algyõi tanításhoz. A különbség „csak” annyi, hogy most nekem kellett fogalmazást írni.
Magyar és történelem szakon végeztem Szegeden a Tanárképzõ Fõiskolán, majd egy évet
dolgoztam a Természettudományi Kar Tanulmányi Osztályán. Ezt követõen kerültem
Algyõre.
Hiába kutatok a múltban, csak szépet találok. Ami nagyon nehéz volt, azt is csak tudom,
de nem érzem. A gyerekekért élés egysége olyan összetartó erõ volt a tantestületben, amilyet ritkán tapasztalni. Olyan volt a sok veszélyeztetett sorsú gyerekkel együtt lenni, mint
egy gyönyörû misszió. Mindennek értelme volt, hisz a cél: segíteni élni-tudni, ahogy azt a
szeretet törvénye szerint érdemes. Egy emberként gondolkodtunk minden bajban lévõ
gyerek sorsán, akár iskolai, akár magánéleti volt is az. Hiába az eltelt idõ, csak errõl a 13 évrõl érzem úgy, hogy éltem is azt, amit csináltam. Többé nem tanítottam. Egyszerûen nem
hittem el, hogy létrejöhet a városban is olyan szeretetkapcsolat tanár és tanítványai közt,
mint falun.
A JATE Finnugor Tanszékére kerültem tudományos ügyintézõnek. Ami miatt kibírtam
ezt a munkakört, az a külföldi hallgatók magyar nyelvre tanítása volt heti néhány órában.
Három éve, mióta nyugdíjba mentem, igyekszem minél több idõt tölteni édesanyámmal Komáromban és a lányomékkal Békásmegyer-Ófalun.
Ha otthon vagyok, s átmegyek észak-komáromi unokatestvéreimhez, semmihez nem
hasonlítható érzés fog el: Ha a városban vagyok, ha õket látom, hangjukat, hanghordozásukat hallom, olyan mélyen gyökerezõ összetartozás- és otthonosságérzés fog el, ami
nem magyarázható csupán észérvekkel. Különös megnyilvánulása ez, úgy hiszem, a „komáromi léleknek”, aminek hatását sem az évtizedek száma, sem a találkozások gyakorisága
nem befolyásolja.

Kecskés Béla õsei ruhájában, szekeresgzada
bandériumi kivonulási díszben, 1903-ban
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Vörös Jolán és Kecskés Béla esküvõi képe

Még együtt boldogan Észak-Komáromban,
Kecskés Béláné, Kecskés Béla. Felül: Kecskés Sári,
Kecskés László, Kecskés Lászlóné

Észak-komáromi hangulat Kecskés Béla, Kecskés Béláné, Kecskés Lászlóné, Kecskés László, hátul: Kecskés Sári
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„
A ,,Paradicsom , amit Észak-Komáromban
kellett hagyni Kecskés Béláéknak. Kecskés Sári

Bazsánt Margit és Kecskés László esküvõi képe

Kecskés László, magyar katona

Bazsánt Margit bálba készül
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Romba dõlt élet. Kecskés Béla kitelepítésre várva.

Kecskés László a természetjáró, 1950-es évek

Kecskés László: Komáromi mesterségek c. könyvét dedikálja
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A Tengerészeti Múzeum.
Kecskés László, Horthy Istvánné,
Dávidházy András tengerészkapitány

Együtt a Múzeumért.
Dr. Juba Ferenc és Kecskés László

Az örökifjú dédnagymama Kecsés Lászlóné,
Kistamás Naomi, Kistamás Leó, Balázs Boriska

Vastag Pál, Kecskés Júlia,
Kecskés Lászlóné, Kecskés Ágnes,
Vastag Ágnes, Kecskés László.
„
,,Vidáman Komáromban
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Mintázás közben.
Kecskés László, Kecskés Béla

Kecskés László: Édesapám (1955)

Kecskés László: Ági lányom (1948)

Kecskés Lászlóné munkái
a családi kiállításon
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Családi kiállítás
1. sor: Kecskés Lászlóné, Kecskés László, Kecskés Ágnes, Gajzágó Donáta
2. sor: Gajzágó Dorottya, Gajzágó Sándor, Vastag Ágnes, Szoboszlay Péter

Kecskés László
síremléke (1997)
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Kecskés Ágnes: Dunakanyar (gobelin)

Kecskés Ágnes: 1554-1594 · 2005 (gobelin)

Kecskés Ágnes: Körömi kárpit (gobelin)

Kecskés Ágnes: Római angyal (gobelin)
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Kecskés Ágnes kiállítása.
Nagy Márton és Lõrincz Gyula
festõmûvészek

Kecskés Ágnes

Kecskés Ágnes: Bazsánt László (olajfestmény)

Szõllõsi Réka Júlia, Kecskés Lászlóné,
Kistamás Leó, Balázs Boriska,
Kistamás Naomi, Vastag Ágnes,
Szõllõsi András, Gajzágó Donáta,
Gajzágó Dorottya, Balázs-Gajzágó Árpika,
Kecskés Ágnes,
hátul: Szoboszlay Gergely, Balázs Árpád,
Gajzágó Sándor
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A szõnyi református templom alapítási táblája.
Restaurálta: Gajzágó Dorottya

Örménykatolikus esküvõ.
Gajzágó Dorottya, Balázs Árpád

Balázs Boriska

Balázs Boriska

Tûzoltózászló
két oldala a második
restaurálás után.
Restaurálta:
Gajzágó Dorottya
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Gajzágó Donáta és Kistamás László esküvõi képe

Kistamás Naomi és Kistamás Leó
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Gajzágó Donáta

„
Gajzágó Donáta: ,,Barlangfestmény (olajkép)

Gajzágó Donáta: Van címe (olajkép)
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Tablókép osztályfõnökként.
Kecskés Júlia (1973. június 8.)

Kecskés Júlia és szeretett osztálya

Kecskés Júlia és Vastag Pál
esküvõi képe

Kecskés Júlia
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Vastag Ágnes

Lakodalom a kapolcsi magtárban.
Vastag Ágnes, Szoboszlay Péter
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Menyasszony,
Vastag Ágnes

A tornyos villában.
Vastag Ágnes,
Szõllõsi András,
Szoboszlay Gergely
és Piskóta

Arborétumban
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Ádám Emese Szõllõsi Réka Júliával

Szõllõsi Réka Júlia

Szõllõsi Réka Júlia
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Együtt.
Vastag Pál, Ádám Emese

Vastag Pál

Vastag Flóra megszületett
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Vastag Ágnes: Kelet fényei

Vastag Ágnes: Bóbita

Vastag Ágnes: Tûzhalak

Vastag Ágnes: Karácsonyi triptichon (részlet)
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Vastag Ágnes: Tündérkert
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Vastag Ágnes: Táltos csikó (gobelin)

KECSKÉS család családfája
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Gajzágó Donáta
1972 Budapest

Gajzágó Dorottya
1971 Budapest

testvérek

Kecskés Dezső
1884 Komárom

Kecskés Béla
1882 Komárom

Kecskés Eszter
1880 Komárom

Kecskés János
1892 Komárom

Kecskés József
1879 Komárom

Kecskés János
1874 Komárom

szülők

1948.

Kitelepítés éve

Vörös János
1845 Komárom
szülők

Bednárik Magdolna
1956 Komárom

Vörös Etel
1881 Komárom
Vörös Béla
1886 Komárom
Vörös Béla
1892 Komárom

Vörös Dezső
1879 Komárom
Vörös Sándor
1883 Komárom
Vörös János
1890 Komárom

testvérek

Vörös Eszter
1878 Komárom

Vörös Etel
1876 Komárom

Bednárik Károly
1916 Érsekújvár

Bednárik Sára
1950 Komárom

Ádám Emese
1980 Forráskút

Vastag Flóra
2009 Szeged

Vastag Pál
1974 Szeged

Kecskés Sára
1922 Komárom

Csukás Eszter
1850 Komárom

Vörös Jolán
1888 Komárom

Szekeres Ágnes
1899 Mezőrücs

Bednárik Katalin
1946 Komárom

Vastagh Pál
1946 Nagyszénás

Bazsánt Margit
1920 Komárom

Bazsánt Károly
1895 Komárom

1946.

Kitelepítés éve

Kecskés Júlia
1945 Komárom

Szoboszlay Péter
1963 Budapest

Szoboszlay Gergely
1993 Budapest

Vastag Ágnes
1967 Szeged

Szőllősi Réka Júlia
2005 Budapest

Szőllősi András
1971 Budapest

Antal Teréz
Komárom

Kecskés Béla
1887 Komárom

Kecskés László
1913 Komárom

Kecskés Ágnes
1942 Komárom

Kistamás László
1958 Budapest

Kistamás Leó
2005 Budapest

Kecskés János
1845 Komárom

Gajzágó Sándor
1942 Budapest

Kistamás Naomi
2003 Budapest

Balázs Gajzágó Árpád
2009 Budapest

Kecskés Teréz
1872 Komárom

Balázs Árpád
1967 Budapest

Balázs Boriska
2005 Budapest

RÁCZ FERENC és
TÁRNOK ERZSÉBET házasságának,
kitelepítésüknek, valamint lányaiknak
és azok családjának története
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Rácz Ferenc 1901-ben, a Trianon elõtti Magyarország akkor még gazdag hagyományokkal rendelkezõ városában, Komáromban született. Édesapja Rátz Ferenc, akinek szekeresgazda õsei már 1540 körül nemességet kaptak. Az Észak-Komáromban található
sírokon olvasható az ns megjelölés. Rácz Ferenc édesanyja Árendás Mária. Ebbõl a házasságból Rácz Ferencen kívül még Rácz Terézia született. A Rátz családnév egészen az
áttelepítésig tz-vel szerepelt a hivatalos okiratokban. A család földjeibõl és fuvarozásból élt.
Az édesanya, Árendás Mária korán meghalt. Terézia a háztartást látta el, Ferenc pedig édesapjával együtt földjeiken dolgozott és fuvarozott. Az özvegyen maradt édesapa elvette
Pathy-Nagy Klárát. Ebbõl a házasságból született Rácz Dániel, Rácz Lajos és Rácz Etelka.
Még csak 55 éves volt az édesapa, amikor földjeiken, az úgynevezett Madzagoson, kaszálás
közben rosszul lett, és fia karjaiban halt meg. A két legidõsebb testvér, Ferenc és Teréz gondoskodott a kisebb testvérekrõl, azok tanulásáról. Rácz Lajos és Dániel hentesek lettek, a
lányok polgári iskolát végeztek.
Rácz Ferenc 1924-ben az izsai református templomban kötött házasságot Tárnok Erzsébettel, akinek szülei, Tárnok Károly és Kecskés Zsófia jómódú izsai nagygazdák voltak.
További gyermekeik Tárnok Gizella és Tárnok Aranka. Tárnok Károly az I. világháború
után hadifogolyként megjárta Szibériát. Hazatérte után született meg legkisebb lányuk,
Aranka. Mindenki sajnálta a hadifogság gyötrelmei miatt az apát, de õ nagyon örült a
gyereknek, azzal a szóviccel dicsekedett, hogy neki legalább van három és fél kiló aranya,
mert ilyen súllyal született kislánya. Ezért választották az Aranka nevet.
A házasságkötés után Komáromban, a Megyercsi utcában vásárolt Rácz Ferenc egy nagy,
dupla kapus házat, itt élt a fiatal házaspár, mellettük a Tárnok szülõk. Egy rövid ideig
Tárnok Erzsébet testvére, Tárnok Gizella és annak férje, Tóth Kálmán lelkész is itt lelt
otthonra.
Rácz Ferenc küzdelmes gyerek- és ifjúkor után tehetségével, szívós akaratával és óriási
szorgalmával a fakereskedõk közé küzdte fel magát. Az anyagbeszerzésen kívül eleinte a
házhoz szállítást is Rácz Ferenc végezte. A telep a családi ház mellett mûködött. Késõbb
már tudott venni a volt gázgyár mellett egy nagy telephelyet, de a régit is tovább mûködtette. Az otthoni telep vezetésében felesége és apósa is részt vett. Rácz Ferenc vásárolt
apósának egy csézát, amivel könnyen járhatott vissza Izsára földjeit, gazdaságát ellenõrizni,
irányítani. Az új telepen a tárolókhoz vasúti sínek vezettek, ide járhattak be a vagonok. A
kínálatot szén, kockaszén, aprószén, brikett, cement, mész, petróleum, benzin, faáru és
egyéb tüzelõanyagok alkották. A cementet és a meszet a lábatlani gyárból szállította. A korszerû faipari gépekkel a megfelelõ formára és méretre munkálták meg a fát, hasábra,
kuglira, gyújtósra. Brikettet akkoriban csak ezen a telepen lehetett találni, Rácz Ferenc a
pécsi szénbányákkal kötött szerzõdés alapján lett egyedüli forgalmazója a környéken. Ekkor
már 24 alkalmazott dolgozott a kereskedésben. Marton Kálmánné, született Rácz Erzsébet
emlékszik rá, hogy édesapja minden karácsonykor 25 mázsa szenet ajándékozott alkalmazottainak. Mindezek mellett voltak földjeik is. Ez volt a ,,hobbi”. Gyerekkorától élt-halt a
magyar földért. Számára a határban, Isten szabad ege alatt lenni volt a legnagyobb öröm.
Rácz Ferencnek szén- és fakereskedésén kívül földje, szõlõje, erdõje is volt.
Rácz Ferenc és Tárnok Erzsébet házasságából három gyermek született, Rácz Erzsébet
1927-ben, aki kétévesen meghalt, Rácz Ida Edit 1928-ban és Rácz Erzsébet 1932-ben. A
család református hitben élt, a bõrkötéses bibliába gyöngybetûs írással jegyezte Rácz
Ferenc házasságának, a szülõk halálozásának és a gyerekek születésének dátumait.
Részlet Rácz Ferenc családi bibliába írt bejegyzéseibõl:
„Megemlékezésül egybe kelésünkrõl. 1924. október 28-án egy évi ismeretség után ellenségeinket megküzdve, áldott jó szüleink és a jó Isten segítségével fogadalmat tettünk egymásnak életünk 24. és 18. évében az Izsai Református Egyházban.”
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A gyerekek, Ida és Erzsébet, a komáromi református templomban lettek keresztelve, és itt is
ágendáztak. A szülõk szombatonként a kávéházba jártak, gyakoriak voltak az estélyek, bálok. Ekkor már megengedhette magának Rácz Ferenc, hogy egy Skoda autót vásároljon. A
lányok, Ida és Erzsébet a Komáromi Magyar Királyi Állami Leánygimnáziumba majd a
Komáromi Szent Benedek Római Katolikus Szent Imre Gimnáziumba jártak. A szülõk
gondosan figyeltek oktatásukra, nevelésükre. Megteremtették a lehetõséget olyan kedvtelésekre is, mint zongorázás, korcsolyázás, evezés. A városban lévõ két korcsolyapálya közül az
egyik a kertjük végében található futballpálya volt, amit télen felöntöttek vízzel. Rácz Erzsébet saját elmondása szerint is sportos, izgága, vadóc gyerek volt. Neki is a föld jelentett
mindent, a munkásokkal járt vetni, szántani, aratni. Többször ismerõsök figyelmeztették
édesapját, milyen veszélyesen, a kormányra feltett lábbal, elengedett kézzel ült a kerékpárján. Rácz Ida inkább a szobában olvasva, zongorázva töltötte szabadidejét. Házukkal szemben a kórház állt, amikor Ida nyitott ablaknál játszott, a betegek is kinyitották a kórtermek
ablakait, úgy hallgatták a zongorajátékot.
A nagykereskedés egészen 1945-ig biztosította a család jó anyagi helyzetét. A II. világháborúban Rácz Ferencet is a frontra küldték, de mivel a városban a tüzelõellátás összeomlott, ezért hazairányították. Felesége a frontra a tábori postával küldte a leveleket és a
képeket a nagykereskedésrõl, az ott folyó munkáról férjének. Rácz Erzsébet gyerekként élte
át az orosz gépek bombázását, amiket a pincében vészeltek át. A Megyercsi utcát szerencsére csak egy találat érte. A Duna bal partján lévõ városból még a MOLAJ bombázását is
lehetett látni.
A háború után a magyar nyelvû oktatás egyre lehetetlenebbé vált. Ekkor már a hangulat
vészterhes volt a városban is. Rácz Erzsébet és Rácz Ida nagy izgalommal és örömmel
várták a háború utáni elsõ iskolai napot. A szlovák himnusszal kezdõdött a tanítás, amit a
magyar diákok nem ismertek. A szlovák tanár felállította a magyar gyerekeket, és durva
megjegyzéseivel megszégyenítette õket. Elérte célját, a magyar gyerekek nem mentek
ezután iskolába. Rácz Ferenc a bencésekkel beszélt, akik megengedték, hogy oda járjanak a
lányok. Az iskola bezárása után pedig a Megyercsi utcai Rácz házban gyülekeztek össze a
magyar nyelven tanulni kívánók. Ide jártak a bencések, hogy felkészítsék õket egy esetleges
késõbbi magánvizsgára.
Rácz Ferencnek Monostoron is volt szõlõje, ezért kettõs birtokosként, igazolással, még egy
ideig átjárhatott a határon. Lányait éjjel csónakban vitte át a Dunán a magánvizsgákra.
Rácz Erzsébet:
„Még ma is összeszorul a szívem, ha rágondolok, milyen áron tehettünk magánvizsgákat
Dél-Komáromban, a gimnáziumban. Apám öccse, Lajos összeismerkedett két határõrrel,
és anyagiakat is latba vetve összebeszéltek, hogy amikor õk vannak szolgálatban, akkor éjjel,
csónakkal hozzanak át bennünket. Meglapulva a csónak fenekén, teljes sötétségben, szinte
zajtalanul átjutottunk a partra, de azt nem tudtuk, ott mi vár ránk. Szerencsére egyszer sem
kaptak el minket. Mivel ez nagyon veszélyes volt, ezért a csézánknak készítettek dupla feneket. Ide bújva, összekuporodva, csak nagy nehezen fértünk el ketten, levegõt nem sokat
kaptunk. Így jutottunk át Dél-Komáromba, ahol a gimnáziumban vizsgáztam, testvérem,
Ida pedig a kereskedelmiben.”
A jómódú családfõket letartóztatták, a szovjet hadsereg bevonulása után „burzsujnak” minõsítették Rácz Ferencet és internálták, ahol kényszermunkát végeztettek vele.
Családjuk felkerült a kitelepítettek listájára. A szlovák állampolgárság felvételével még
megmenekülhettek volna a kitelepítéstõl, de ezt nem tették. A lelket a rokonok tartották
Rácz Ferencben, akit ekkor még az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatott. Errõl Zalaba
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Zoltánné, született Tóth Ilona mesélt, akinek édesanyja Tárnok Gizella, édesapja pedig
Tóth Kálmán református lelkész volt. Õ alapította a komáromi árvaházat. A kitelepítések
alatt a legjobb módban élõ magyarokat Magyarországra, a tehetõseket Csehországba deportálták. Az utóbbiak lelki támasza lett Tóth Kálmán. Saját egészségét, biztonságát nem
kímélve utazott és látogatta õket. Végezte a szolgálatot, keresztelt, esketett, temetett, intézte hivatalos ügyeiket, hiszen az odaköltöztetett magyarok sem szlovákul, sem csehül
nem beszéltek. Prágában a Husz János Evangélikus Teológia docenseként oktatott. Énekeskönyvet adott ki, és Kõsziklára épített ház címmel könyvet írt.
A kitelepítésre váró családok mindössze 24 órát kaptak az ingóságok összepakolására, bevagonírozására. A Rácz család fatelepérõl a deszkaanyagot, a családi házból a bútorokat, valamint Sárika nevû lovukat tudták elhozni. Rokonok, ismerõsök, barátok, a fatelep alkalmazottai segítettek. Ezen a napon 70 000 magyart ûztek el szülõföldjérõl.
Rácz Erzsébet:
„Egy kép maradt meg bennem, ami még ma is összeszorítja a szívemet, pedig akkor még
csak gyerek voltam. Az állomás tele volt búcsúzó emberekkel, zokogtak, fehér zsebkendõvel integettek, megszólaltak a templom harangjai, zengett a Himnusz, a Szózat, és ekkor,
mintha megszakadt volna bennünk valami. Elhagytunk mindent, amiért addig éltünk, barátokat, iskolát, templomot, otthonunkat, szülõföldünket. Már csak a víztorony tetejét
láttuk, de még mindig sírtunk. A szerelvény elindult, átöleltük egymást, nem tudtuk, hova
megyünk, hol lesz, milyen lesz a jövõnk.”
A szorgalommal gyûjtött vagyonon, az emlékeken kívül itt kellett hagyniuk Rácz Ferenc
szüleinek és a Rácz Ferenc-Tárnok Erzsébet házasságából született Erzsébetnek a sírját. A
család a Felvidékrõl való kitelepítéssel végigélte az erkölcsi megaláztatás és anyagi kisemmizés poklát, egy összetartó család szétszakítását. Édestestvére, Terézia, féltestvérei közül
pedig Rácz Dániel Észak-Komáromban maradtak. Rácz Lajos Magyarországon, Bátaszéken telepedett le. Rácz Etelka pedig férjével, Kis Petik Ferenccel Dunaszegcsõre lett kitelepítve, késõbb Komáromba költöztek. Három gyermekük született, Éva, Katalin, Ferenc.
A kitelepítettek marhavagon-szerelvénye egy-két nap alatt érkezett meg Budapestre, ahol
az elosztás és a továbbirányítás történt. A román határszélre, Bácsalmásra indították õket
tovább. Itt nem tudták fogadni a felvidéki magyarokat. Végül Békéscsabán álltak meg, itt
kellett kirakodni. A nagymama, Tárnok Károlyné ekkor már súlyos beteg volt, õt egy család jószívûen befogadta. A zuhogó esõben egy híd alá rakták be a többi ingóságot. Késõbb
egy katonai laktanyában szállásolták el a családokat. A férfiak esténként szomorúan beszélgettek, bántotta õket a tehetetlenség, várták a megígért „kárpótlást” az otthon hagyott javakért.
Tárnok Károly és felesége, valamint lányuk, Erdélyi Gáspárné született Tárnok Aranka
Békéscsabán telepedtek le, mert itt kaptak egy kis vályogházat. A Tárnok házaspárt Békéscsabán temették el. Erdélyi Gáspár csak jóval a háború után, 45 kilósan tért haza hadifogságból. A házaspárnak ezért késve született meg egyetlen lánya, Erdélyi Márta. Erdélyi
Gáspár, mivel nem tagadta meg református hitét, eleinte csak tanyasi iskolákban taníthatott, késõbb a rendszer enyhülésével szlováknyelv-tanárként dolgozott a békéscsabai szlovák gimnáziumban.
Rácz Ferenc megelégelte a hat hónapi várakozást a laktanyában, amit lehetett, pénzzé tett.
Testvérével, Lajossal pedig elindultak Gyõrbe, mert hallották, hogy ott már több magyar
család is otthonra lelt. Komáromnál aztán, meglátva a templomtornyot és a víztornyot,
kijelentette, hogy tovább nem megy innen, mert itt legalább láthatja a szülõvárosát. DélKomáromban a Fõ utcán vásárolt egy házat fateleppel.
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Rácz Erzsébet:
„Elindultunk az új otthonunk felé. Mikor megláttuk a kis, négy ablakos házat, aminek az
ablakai már majdnem a járdával voltak egy szintben, kicsit elkeseredtünk. A telek és az
istálló viszont elég nagy volt, csak elhanyagolt.” Télen, a Duna jegén még sok mindent tudtak áthozni a kitelepítettek a rokonoknál hagyott ingóságokból. Többször megtették ezt az
utat, pedig nagyon veszélyes volt.
Több felvidéki család is Dél-Komáromban telepedett le, a református templom istentiszteletei és szeretetvendégségei voltak azok az alkalmak, ahol találkoztak, beszélgettek. Mint
õsi református család leszármazottja, Rácz Ferenc a komáromi egyház presbitere lett, és
késõbb gondnoknak választották meg. Vasárnaponként az egyik jó barát, Pathy-Nagy
Lajos díszmagyarban, a szekeresgazdák szépen megmunkált ezüst menteláncával a nyakában jött el, és együtt mentek templomba Rácz Ferenccel.
Megint újra kellett kezdeni az életet. Beszerezte a fát és szenet, és saját maga egy lóval,
kocsival szállította házhoz a megrendeléseket úgy, ahogy fiatal korában. Egy év alatt olyan
fatelepet létesített, hogy a környezõ falvakból is hozzá jártak vásárolni. Újra megkötötte a
pécsi szénbányákkal a szerzõdést a brikett árusítására. Vásárolt egy teherautót, és Soltvadkertrõl szállította a bort a kereskedõknek. Közben a monostori szõlõt is mûvelte.
A totalitárius rendszer terrorja õt is utoléri, kulákká nyilvánították, a fakereskedést államosították. Ezekben az idõkben a család rettegett, hogy kényszermunkára viszik el Rácz Ferencet, ami másokkal már megtörtént. Azt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán visszatér-e és
mikor az ilyen elhurcolt. A család megélhetésének biztosítása érdekében kezdett el kertészkedni bérelt földeken, közben éjjeliõrként dolgozott a méntelepen. A fatelep államosításával együtt a házat is államosították, és kisajátították a teherautót. Méhészkedett a perjési
állami gazdaságban. A Fõ utcai kis házat és a telket 1963-ban kisajátították. A Kállai
Tivadar utcában vásárolt meg Rácz Ferenc egy sarokházat.
A Betonelemgyárban lett éjjeliõr 24 órás nappali és éjszakai szolgálatban. Tíz év után innen
ment nyugdíjba közel 70 évesen. Élete végéig gondozta monostori szõlõjét és barackosát.
A Felvidéken maradt rokonokat sokáig nem látták az áttelepítettek, útlevelet sem kaphattak. Ekkoriban az egyetlen érintkezési forma a Duna vizén keresztül történõ beszélgetés
maradt. Az ötvenes években jöhettek át elõször a rokonok, amikor Dél-Komáromban nagy
családi összejövetelt rendeztek.
Rácz Ida férje, dr. Szentirmai István állatorvos lett. Ebbõl a házasságból születik 1950-ben
Szentirmai István, 1952-ben Szentirmai Ferenc, 1953-ban Szentirmai Mária. Mivel Rácz
Ferencnek lánygyermekei voltak, ezért nagyon örült a fiúunokáknak. Sokat foglalkozott
velük. Benne már egy küzdelmes élet, és nem a mindennapi történelmi helyzetek tapasztalata szûrõdött le. Mivel unokáit végtelen szerette, de nem majomszeretettel, nekik a legjobbat akarta. Úgy gondolta, ha az ember viselkedésének nem a jó Isten a vezérlõje Biblián
keresztül, akkor ebbõl elõbb-utóbb nagy bajok lesznek. Elõtte állt a diktatúrák, a személyi
kultusz, Hitler és Sztálin szellemet és lelket nyomorító korszaka. Istenben hívõ, a református egyházhoz hû unokákat szeretett volna nevelni, mert ez az erõs hit, saját tapasztalata
alapján is védelmet nyújt és erõt ad a megpróbáltatásokban. Azt is szerette volna unokáinak
átadni, hogy a fejükben lévõ tudás nagy érték, azt nem vehetik el tõlük, de ez önmagában
nem elég. Jöhet olyan kor, és ez megint saját élettapasztalata, hiszen csak éjjeliõr lehetett,
amikor nem engedik az embert tudásának megfelelõ helyen dolgozni. Ezért a fizikai munkától sem kell félni, minél többrétû az ismeretanyag, annál jobb. Kedvelt mondása a következõ volt:
„ Amíg a komministák a kezeinket meg nem kötözik, és dolgozni tudunk, enni, inni van
mit, és aludni is tudunk, az Isten pedig velünk van, nagy baj nem lehet.”
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Ez az idézet bizonyítja az életbe vetett hatalmas hitét, amit unokáiba is átsugárzott. Jövõ
mindig van.
Unokáitól megkövetelte a koruknak, erejüknek megfelelõ munkát és tanulást. István unokája különösen közel állt hozzá, megtanította a famunkákra, betonozásra, kertészkedésre,
szõlõmûvelésre, borkezelésre, lóval történõ földmûves munkákra. Egyszerû, józan ésszel,
természetes érzékkel gyakran mondta lányának, Idának:
„Gyereket üvegszekrényben nem lehet nevelni!”
Jó pedagógushoz illõen a munkának jutalma is volt, közös csónakázás a Dunán, trambulin
építése, amirõl aztán lehet ugrálni a vízbe. Tudta, rendelt ideje van mindennek. Sokat
köszönhetnek az unokák Rácz Ferencnek szilárd erkölcsi értékrendszerük, magyarságtudatuk, munkaszeretetük kialakulásában.
Szentirmai István, Rácz Ferenc és Tárnok Erzsébet unokája:
„Mindig azt mondta, minden gyerek egyforma, és minden gyerek az õ szüleinek a legkedvesebb. Bármelyik barátunk, játszótársunk jött a házba, az származás és vagyonra való
tekintet nélkül egyforma volt, és nekünk sem volt elõnyünk. Soha el nem felejtem, hogy a
frissen ellett tehenet a pásztor fia délre hazahajtotta. Anyám és nagyanyám, mivel dél volt,
leültették egy másik asztalhoz enni. Közben hazaérkezett nagyapánk. Összevonta szemöldökét, és halkan ennyit szólt anyámnak, gyereknek gyerek közt a helye. Azonnal ültessétek
Misit a többi gyerekhez. Ha kimentünk Monostorra, a házába betelepített besúgó rendõr
gyerekei együtt játszottak velünk. Mikor nagymamánk, Ides, elõvette az elemózsiát, ezek a
gyerekek sem kaptak belõle kevesebbet, mint mi, mert õk még gyerekek, és nem tehetnek a
szülõk vétkérõl.”
Rácz Ida három gyermekét nevelte, majd a szõnyi kórházban, utána pedig a komáromi
tüdõszûrõben dolgozott adminisztrátorként. Gyerekeit református hitben nevelte, hû volt
egyházához abban az idõben is, amikor ezért elítélték az embereket. Számon tartotta ÉszakKomáromból kitelepített ismerõseinek sorsát. Súlyos betegségét türelemmel viselve 1991ben halt meg.
Rácz Ferenc 1976-ban, Rácz Ferencné 1993-ban halt meg. Rácz Ferenc halála után fél év
múlva meghalt öccse, Rácz Dániel, egy év múlva pedig másik öccse, Rácz Lajos is. Református hitükben nyert erõvel, irigylésre méltó erkölcsi tartással viselték sorsukat. Mindig
készen álltak az újrakezdésre, gyerekeiket, unokáikat segítették. Rátz Ferencné még dédunokái nevelésében is részt vállalt. Sajnos sem erkölcsi, sem anyagi jóvátételüket nem érhették meg. Egy szörnyû kor és helytelen politikai döntések áldozataiként élték le életüket.
Magyarságukat vállalták, hiszen ez a kultúra, a népdalok, népmesék alkották anyanyelvüket.
Szorgalmuknak, puritán életmódjuknak, erkölcsi tartásuknak köszönhették anyagi gyarapodásukat. Olyan korban éltek, amikor mindezt büntették.
A Szentirmai István és Rácz Ida házasságából született három gyerek közül Szentirmai
István állatorvos, Szentirmai Ferenc autószerelõ, szakács, Szentirmai Mária tanár, újságíró
lett. Szentirmai István felesége Tóth Mária. Házasságukból három gyerek született. Szentirmai István ornitológus, Szentirmai Péter mezõgazdasági technikus, belovagló és lovasoktató, elismert díjugrató, Szentirmai Csaba állatorvos. Különösen nagy öröm, hogy õ immár
a harmadik generációig folytatja az állatorvosi hivatást. Szentirmai István és felesége, Tóth
Mária, valamint fiuk, Csaba és családja Ácson élnek. Szentirmai Csaba felesége Kocsis
Zseni. Házasságukból eddig egy gyermek született, akit Polli névre kereszteltek.
Szentirmai Ferenc és felesége, Hideg Márta Monostoron élnek. Házasságukból született
Szentirmai Ferenc, aki Magyarország egyik legsikeresebb díjugratója.
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Szentirmai Mária férje Nagy Sándor textilmérnök. Gyõrben élnek. Házasságukból két
gyermek született, Nagy László közgazdász és Nagy Anna látszerész- tanuló.
Rácz Erzsébet a perjési állami gazdaságban adminisztrátor volt, majd a szõnyi kórházban
gondnok. Az állami méntelepen könyvelõként dolgozott, aztán 15 évig a vízgazdálkodásnál könyvelõként és belsõ ellenõrként. Az AFIT-nál rövid ideig volt alkalmazásban,
mert szívbetegsége miatt 1981-ben rokkantosították. Erzsébet férje, dr. Marton Kálmán a
Komáromi Járásbíróságon dolgozott bíróként. Házasságukból két gyerek született, Marton Kálmán 1960-ban, aki a Testenvelési Egyetemen diplomázott, majd 1969-ben Marton
Tímea, aki mûvelõdésszervezõként kapott diplomát.
Marton Kálmán elsõ felesége Mester Zsuzsa. Házasságukból született Marton Dávid.
Marton Tímea férje Valentinyi Zoltán logisztikus. Két gyermekük, Valentinyi Virág Kitti
és Valentinyi Zoltán Viktor. A család Tatán él.
A Felvidékhez, az ott maradt rokonokhoz fûzõdõ kapcsolatot a család tagjai számára a
gyerekkori emlékek, rokonlátogatások, kirándulások jelentik. Ezek mindenki számára másmás fontossággal rögzültek és nagyon személyesek, mélyek. Ezért errõl külön-külön vallanak.
Rácz Erzsébet, Rácz Ferenc lánya:
Dél-Komáromba évente egyszer járok át gyermekeimmel, halottak napján.
Még ma sem tudom elfelejteni az ott töltött éveket, gyermekkort, annyira fáj apám, a szép
gyermekkor sorsa. Nincs erõm átmenni.
Szentirmai István, Rácz Ferenc és Tárnok Erzsébet unokája:
„Emlékszem rá, hogy Ides (Rácz Ferencné Tárnok Erzsébet) engem babakocsiban is át
szokott tolni a hídon. A túloldalon Dani bácsiék udvarában lévõ fiákeres várt minket. Ides
megmutatta, hol laktak, utána mentünk a rokonokhoz, Rácz Dánielhez és Rácz Teréziához, Terus mamához. Disznóölésekkor nálunk voltak a nagy testvértalálkozók. Több disznót vágtunk, és a két hentes, Dani és Lajcsi bácsi irányította a munkát. A rokonlátogatások
és nagyapámékkal a halottak napi temetõlátogatások megerõsítettek abban, hogy a határon
túl magyarnak lenni nehéz, ennek ellenére nagyobb magyarok, mint az anyaországban élõk.
Ha a szorgalmat hagyták kibontakozni, az meg is mutatkozott. A magyarlakta falvak tele
voltak fóliával, az emberek sokat dolgoztak, gyerekeiket magyar iskolába járatták. A hazug
történelemtanítás és elhallgatás összezavarta a fejeket, fõleg a fiatalokét. A hazug kormánypropaganda és a kereskedelmi televíziós csatornák igénytelen mûsorait nézõ emberek elhitték, hogy anyagi jólétüket veszélyeztetik a határon túl élõ magyarok. A róluk való lemondás
elfogadása, a 2004. évi népszavazás figyelmeztet, hol áll a magyarság. Egy nemzetet külsõ
erõk leigázhatnak. Ebbõl van újjászületés. A magyar történelemben nem egy példa van erre.
Ennél jóval nagyobb baj, ha a nemzet maga mond le szerves részeirõl. Remélem, Isten
segítségével jön egy olyan kor, amikor ezt a hibát is jóváteszi a magyar nemzet.
Nagyapám elbeszéléseinek hatására nekem nem csak Észak-Komárom és Dél-Komárom a
szülõföldem, hanem a csallóközi ártéri táj is, ahol folyók, csatornák szabdalják a földet.
Folyóparti galériaerdõk, kis pocsolyák, nádasok, rétek, kaszálók, szántóföldek váltogatják
egymást, ahol még a madárnak is szebb a nótája, és az élet is itt fakad. Monostoron a szõlõben dolgozva, vagy a Duna-parton sokszor felnéztünk az égre, figyelve a madarakat,
amelyek az õ szülõföldje felé szálltak. Találgattuk, hova mehetnek. Az Apáli szigetekre vagy
Lándorra, vagy a Madzagosba?”
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Dr. Marton Kálmán és Rácz Erzsébet fiának, Marton Kálmánnak gondolatai az
õsökrõl, Felvidékhez fûzõdõ kapcsolatáról.
Az, hogy nagyszüleimnek el kellett hagyni szülõföldjüket, az én életemet is meghatározta.
A tudatalattimba beleivódott a „sehova sem tartozás” érzése, az állandó keresés kényszere.
Már gyermekkorom óta elvágytam otthonról, nem éreztem, hogy miért is kellene nekem
Komáromban lakni, és ott leélni az életem. Mindig menekültem az újba, és az ismeretlenbe
hajtott valami. Lassan 50 éves leszek, és tényleg nem tudom, hol is az otthonom. Abból az
idõbõl vannak felderengõ emlékeim, mikor nagyapáékkal együtt átköltöztünk a Kállai
Tivadar utcában lévõ családi házba. Nagypapa Idessel együtt kis földi paradicsomot varázsolt a kertbõl. A verandán ettünk nyaranta, mikor összejött a család. Hatalmas ház volt,
jól elfért benne a két család, nagyapáék és mi. Esténként duruzsolt a cserépkályha, és nagyi
sokszor álomba mesélt engem. Egyszer nagyapa hazahozott a szõlõbõl egy megsebzett
õzikét, amit Bambinak neveztünk el. Sajnos sokáig nem lehetett velünk, mert nagypapát
feljelentették, hogy vadállatot birtokol. Elvitték a rendõrök az õzgidát.
Sokat jártam vele Monostorra a szõlõbe, ahol õ hajnaltól alkonyatig dolgozott, a nyári nap
bronzbarnára sütötte. Mindig bujkált benne valami láthatatlan szomorúság, ami honvágy
lehetett a Duna másik oldalára, úgy mondta mindig „a túloldalra”. Biciklivel jártunk ki,
sokszor hátul ültem a csomagtartón. Csónakázni vitt a Dunára, Ides meg a parton megterített, ott ettük meg azokat a finomságokat, amiket becsomagolt.
Ha bõvebben írnék a gyermekkoromról és drága nagyszüleimrõl, ugyanazt írnám, amit
Marika és a többi unoka, de én kiegészíthetem azzal, hogy nagypapával éltem, õ volt a pótapukám.
Úgy látom most is magam elõtt, hogy mindig dolgozik, sosem pihen. Büszke volt rám,
mert élsportoló lettem, ha nyertem, mindig megajándékozott valamivel. Már gimnazista
voltam, mikor elutaztam egy országos bajnokságra, éppen a kertben ásott, mert csõtörés
volt, félig látszott ki a gödörbõl, adtam neki egy búcsú puszit. Azt mondta „sok szerencsét,
büszke leszek rád, ha nyersz, hamarosan találkozunk”. Akkor láttam õt utoljára, akkor is
dolgozott. Ma is felnézek nagypapára, és hiányzanak Ides meséi, intelmei, fõztjei. A hitre,
vallásra nevelt minket. Az én ágendázásomon is nagyapám volt a gondnok, ezt egy régi
fényképen látni. Nagypapa halálával szétesett végleg az „õsi” családunk, de mi is cipeljük
tovább déd- és nagyszüleink keresztjét, a trianoni béke béklyóját.
Dr. Marton Kálmán és Rácz Erzsébet lányának, Marton Tímeának gondolatai:
Hétéves voltam, amikor nagyapám meghalt, így nem élnek bennem olyan történetek, mint
amirõl unokatestvéreim írnak. A „munka szeretetének ” emléke azonban bennem is megmaradt, emlékszem, hogy sokat jártunk Monostorra, a szõlõbe, ahol Idesék nagyon sokat
dolgoztak, szõlõt, gyümölcsöt és sokféle zöldséget termeltek a kis telken a családnak.
Ides nagyon sokat vigyázott az unokákra – így rám is – , fantasztikus meséket tudott fejbõl,
és igazi finom magyar ételeket készített nekünk. Nagyapám halála után Ida lányáékhoz
költö-zött, utolsó éveit pedig Erzsébet lányánál töltötte, velünk.
Az õsi szülõföld számomra csak a családom elbeszéléseibõl feltörõ fájó emlék, évente
egyszer járunk át édesanyámmal és családommal a temetõbe. Nem szeretem látni a nagyapám hajdani birtokain magasodó szocreál épületeket, egyszerûen fáj a múltjuk, a sorsuk.
Szentirmai Mária visszaemlékezése:
A kis ház, amiben nagyszüleim éltek, olyan alacsony volt, hogy az ablakain keresztül
könnyen ki lehetett lépni a Mártírok útra. A református templom, ami családunk életében
fontos szerepet töltött be, éppen szemben állt. A telek egészen az Arany János utcáig nyúlt,
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ahol szüleim, Szentirmai István és felesége, Rácz Ida építették fel otthonukat, ami ma is áll.
Az unokák számára a hatalmas kert igazi paradicsom volt, istállóval, állatokkal. Nagyszüleink sokat foglalkoztak velünk. A népmesék, népdalok, mondókák nekünk még természetesen és egyszerûen váltak kultúránk részévé. Nagymamánk szeretett énekelni, vidám, szorgalmas asszony volt, a bajban mindig lehetett rá számítani, és dédnagymama korában is
csodálatosan foglalkozott dédunokáival. Napközben észrevétlenül tanítottak meg minket
dolgozni, nem jelentettünk számukra terhet, minden munkában részt vehettünk egész kicsi
korunktól fogva.
Nagyapa képes volt a befagyott Rüdiger-tó mellett ülni és vigyázni ránk, várni, amíg
megunjuk a korcsolyázást. Türelemmel, de következetesen tanított meg minket horolni,
kötözni. Monostor, a Duna, a nagy evezések, fürdések, a szõlõ elválaszthatatlanul kapcsolódik életünkhöz. Nagyapa a bibliai példázatokhoz hasonlóan a föld minden termését, munkájának minden gyümölcsét mélyen tisztelte. Szüretkor minden egyes szemet fel kellett
szednünk a földrõl. Emlékszem a szûk esztendõkre is, amikor gyakran ettünk pirospaprikába forgatott kenyeret, de mindezt könnyûvé tette az a szeretet, ami körülvett minket.
Nagyapa és Ides is szépen énekeltek, az istentiszteleteken mindig kihallottam a gyülekezet
énekébõl az õ hangjukat. Mivel sok felvidéki kitelepített járt a református templomba, ez a
kapcsolattartás egyik lehetõsége is volt. A családi összetartást, hagyományokat próbálták
átadni nagyszüleink.
Szép emlékem, amikor szüleimmel és testvéreimmel egy nagy Vág-menti körutat tettünk
meg. Hol rokonoknál szálltunk meg, hol sátoroztunk. Végigjártuk a magyar emlékeket,
várakat.
Nagyanyánk testvérét, Tárnok Gizellát is meglátogattuk, aki Tóth Kálmánhoz ment férjhez, de ekkor már özvegy volt. Gizi néni erkölcsi ereje hatalmas példaként állt a család elõtt.
Minden nehézség közepette is megõrizte vidámságát, hitét. Amikor mi meglátogattuk,
férje már nem élt, de a lelkészlakban lakott lányával, és a faluban az emberek szerették, tisztelték. Ezt jól lehetett látni abból, ahogy köszöntötték, ahogy beszéltek vele.
Amikor nagyapám meghalt(álmában), akkor Gizi néni éppen náluk volt. Nagy lelki segítséget jelentett a családnak jelenléte. A többi felvidéki rokont is meglátogattuk, de késõbb
ezek a kapcsolatok elhalványultak. Amíg Komáromban éltem, gyakran mentünk át múzeumba, színházba, vásárolni, kirándulni. A komáromi televíziónál eltöltött idõ alatt pedig
sok interjút, filmet készítettünk a Felvidéken nemcsak a helyi, városi adásba, hanem a Duna
Televíziónak is. Jobban megismerhettem a kisebbségi lét nehézségeit. A Klapka téren
megtartott egyik március 15-i megemlékezést sosem felejtem el. Nekünk természetes ilyenkor a Himnusz és a Szózat szabadon történõ eléneklése. A felvidéki magyaroknak a nyelvtörvények és a változó kisebbségi politika miatt mindenért meg kell küzdeni.
A nagyszülõk és édesanyám visszaemlékezései csak az egyik szál, ami Észak-Komáromhoz
és Izsához köt. A másik egy láthatatlan, nagyon mélyen, megfoghatatlanul és talán érthetetlenül bennem élõ kötõdés. Elég a Dunára gondolnom, Észak-Komárom házaira, fõterére,
templomaira. Tudom, honnan jöttem. Tudom, hogy én is élhetném az ottani magyar kisebbség nehéz sorsát. Ezért megbocsáthatatlan számomra az a bûn, amit a szocialista
rendszer politikusai követtek el azzal, hogy meg nem történtté akarták tenni a megtörténtet, hogy hazudtak a történelemkönyvek, vagy elhallgattak. Ezért fordulhat elõ, hogy a
kisebbségben élõ határon túli magyarokat néha még ma is szlováknak vagy románnak
hívják itt, ebben az országban. Fájdalommal tölt el a szégyenletes szavazás emléke is, amit
sosem tudunk jóvátenni.
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Szentirmai Ferenc:
A fõ utcai házban mindig nagyapánkkal együtt tevékenykedtünk egész nap. Õ dolgozott,
mi segítettünk, de nem vettük munkának, számunkra ez szórakozást jelentett, ami persze
így visszagondolva tanulás és fejlõdési folyamat volt. A folyosón volt egy vasúti síndarab,
amin az összes görbe szeget egy kis kalapáccsal ki kellett egyenesíteni. Késõbb, amikor iskolások lettünk, a szabadidõnk abból állt, hogy nagyapával mentünk oda, ahol éppen dolgozott. Munka után benne volt mindenben, amit kitaláltunk, csónakház-építésben, ugrálódeszka-építésben. Számomra a legnagyobb örömöt jelentette, ha nagyapa telefonált, hogy
el kell menni kukoricát morzsolni, így megszabadultam a tanulás ,,gyötrelmétõl”. Körülbelül hetedikes lehettem az általános iskolában, amikor nagyon nehéz feladattal bízott meg.
A szõlõ mellett gyümölcsfák, egy területen pedig árpa volt. Lovaskocsival mentünk ketten,
és az összes kepét fel kellett adogatni neki a kocsira, mert cséplésre kellett vinni. Ez kemény
munka volt. A monostori szõlõben nyáron korán kezdtük a munkát, 10-11-ig kellett segíteni, de azért már kilenckor arra gondoltam, hogy inkább el kellene menni halat fogni. Délben jött a csónakázás, délután pedig a vízhordás a kútról. Már gimnáziumba jártam, de hetente egyszer-kétszer mindig elmentem a Kállai Tivadar utcai házukba. Ides bevitt a szobájukba, elõvette a házi narancslikõrjét, megkínált vele, aztán beszélgettünk.
A szüleinkkel töltött nyári hetek, amikor apám szabadságon volt, rokonlátogatásokkal
teltek. Békéscsabán Erdélyi Gáspárt és családját, a Felvidéken pedig az ott maradt szép számú rokonságot látogattuk végig.

„
A Fõ utcai házban a nap ,,munkával telt el.
Mindenben segítettek az unokák, még a borfejtésben is.
Balról: Szentirmai Ferenc, István, Mária
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Az észak-komáromi
szén- és fanagykereskedés

Az észak-komáromi
szén- és fanagykereskedés

Az észak-komáromi földek egyik része,
az úgynevezett Madzagos
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Rácz Ferenc és felesége,
Rácz Dániel és felesége
az újonnan vásárolt
Skodával.

Családi kép:
balról jobbra,
Rácz Ferencné,
Rácz Ida,
Rácz Erzsébet,
Rácz Ferenc

Ferenc névnap
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A legényegylet. Az ülõ sorban balról a harmadik Rácz Ferenc

A dél-komáromi Fõ utcai ház udvarán Rácz Ferenc unokáit, Szentirmai Isrvánt, Ferencet
és Máriát szánkóztatja.

Az emlékezetes Vág menti kiránduláson Szentirmai Ferenc, István és Mária
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A cséza, amiben Rácz Ida
és Erzsébet elbújva jártak
magánvizsgára
Dél-Komáromba.

Családi biblia

Bejegyzés a házasságról a családi bibliába
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A kétévesen meghalt Rácz Erzsébet sírja

Rácz Ferenc szüleinek sírja

Az észak-komáromi családi ház melletti istállók.
A ló mindig fontos volt a család számára.

Rácz Ferenc a frontról érkezett haza, szabadságra.
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Rácz Dániel hentesüzlete elõtt
Észak-Komáromban

Az észak-komáromi családi ház

A két áttelepített testvér,
Rácz Ferenc és Rácz Lajos
1962-ben meglátogatják
az Észak-Komáromban maradt
Rácz Dánielt.
A gyerekek, Rácz Dániel,
Rácz Zsuzsa és Rácz Edit.
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Tóth Kálmán és Tárnok Gizella házasságkötése,
a koszorúslányok Rácz Ida és Erzsébet.

Az észak-komáromi Megyercsi utcai családi ház
közvetlenül a lebontás elõtt

Tárnok Károly
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Rácz Ferencné dédunokáival

Szentirmai István és Rácz Ida 25. házassági évfordulója

Rácz Ferenc unokái, dédunokái és családjaik Monostoron
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Keresztelõ, Marton Kálmán és Valentinyi Viktor

Látogatóban Békéscsabán, Erdélyi Gáspáréknál
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Marton Tímea, Valentinyi Zoltán, Virág, Viktor

RÁCZ-TÁRNOK család családfája
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Szentirmai Mária
1953

Nagy Sándor
1953

Nagy László
1978

Nagy Anna
1987

Tóth Mária
1951

Szentirmai István
1915-2007
Rácz Ida
1928-1991

Tárnok Erzsébet
1906-1993

Rácz Ferenc
1901-1976

Rácz Erzsébet
1932

Rátz Ferenc
1866-1921

Rácz Terézia

Rácz Erzsébet
1925-1927

Kiss Mónika
1976

Mester Zsuzsa
1963

Marton Dávid
1984

Marton Kálmán
1960

Árendás Mária

Dr. Marton Kálmán
1932

Marton Tímea
1969

Valentinyi Virág
Kitti 1998

Tárnok Károly
1877-1956

Valentinyi Zoltán
1966

Valentinyi Zoltán
Viktor 2007

Szentirmai Péter
1978

Kocsis Zseni
1979

Kecskés Zsófia
1883-1950

Szentirmai Ferenc Szentirmai István
1952
1950

Hideg Márta
1958

Szentirmai Ferenc Szentirmai István
1983
1976

Magyar Dóra
1977

Szentirmai Csaba
1980

Szentirmai Polli
2005
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Rátz Béla

Könyves István

Rátz Terézia

Rátz Irénke

Könyves Irénke

Árendás Mária
I. feleség

Rátz Ferenc
1901-1976

Rátz Ferenc
1866-1921

Rátz Etelka

Kis Petik Ferenc

Kis Petik Éva

Kis Petik Ferenc

Kis Petik Katalin

Rátz Dániel

Pathy-Nagy Klára
II. feleség

Rátz Lajos

Rátz Dánielné
Mikes Edit

Rátz Edit

Rátz Dániel

Rátz Zsuzsanna
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Erdélyi Gáspár
1909-1991

Kecskés Zsófia
1883-1950

Tárnok Aranka
1920

Erdélyi Márta

Francescu Voiodoc
1979

Tárnok Károly
1877-1956

Tóth Kálmán
1904-1956

Zalaba Zoltán
1935-2000

Zalaba Szilvia
1978

Voiodoc Afrodité Napsugár
2001

Tárnok Gizella
1913-2006

Tóth Ilona
1941

Zalaba Zoltán
1969

Tárnok Erzsébet
1906-1993

Iski Ibolya
1967

PATHY-NAGY CSALÁD
Pathy Nagy László családja,
eredete és kitelepítése õsei városából
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A csehszlovákiai magyar történelem 1945-1947-es éveinek, magyarellenes eseményeinek, a jogfosztottság korának jobb megismerése, s a jövõnek való megõrzése és felmutatása
végett adom közre a hontalanság éveivel kapcsolatos tényirodalmi igaz történet dokumentumait.
E munka célja megörökíteni, bemutatni az utókor számára Pathy Nagy László és családja tragikusan szomorú sorsát az 1945-1947-1948-as magyarellenes események idõszakában – a jogfosztottság éveiben.
Ez a krónikatöredék igyekszik bemutatni és az utókor számára megõrizni az események
sorát, amit a kitelepítés alkalmával át kellett élniük õseik földjérõl kiûzve, vagyonuk elvesztése árán. E harcot már érett korban kellett megvívniuk. A hitet és a magyarságukat megtartották. Az utókor büszke lehet az ilyen elõdökre. Az ilyen elõdök emlékét tisztelettel és
kegyelettel ápoljuk.
A szülõföld, ahonnan a család története elindult KOMÁROM. Pathy alias Nagy család.
Radványi László/vicecomens és 1450-ben Pathy László és Dinnyei Vas Márton Komárom
vármegye bírái/ Alapi Gyula: A Csallóközi Hadászat története. Komárom Spituer Sándor
Könyvnyomda. Pathy alias Nagy Balázs 1643-ban szerepel /Lásd: Pázmány Zoltán
Csallóközi regeszták. Pathy alias Nagy Gergely 1697 – szerepel, mint a nemesség hadnagya, 1699-ben uo.
Komárom város lakosságának legõsibb, tekintélyes rétegéhez tartozott a család, akiket
nemcsak a környezõ helységekben, hanem az ország távoli részeiben is becsültek, tiszteltek.
Zolnay László így emlékezik meg róluk: „Országos hírûek voltak a komáromi szekeres gazdák is. Vágtató szekereikkel télen–nyáron repítették a kereskedõt, az utast. Szervezetük,
mely részben a hajó-vontatásból fejlõdött ki, valóságos katonai szervezet volt. Ünnepélyeken, lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos fekete magyarban vonultak fel, oldalukról nem
hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkantyú, prémes kucsmájuk mellõl a sas – vagy kócsagtoll”.
Maguk a komáromi szekeres gazdák büszkén vallották és vallják magukat a városukat
alapító honfoglaló magyarok egyenes leszármazottainak.
1. (Zolnay László: Mesék a legnagyobb mesemondóról. Komárom megyei Dolgozók
Lapja, 1954. április 21. szám)
2. A magyarok eleirõl és a honfoglalásról. Sajtó alá rendezte Gyõrffy György. Béla
király jegyzõje. Gondolat könyvkiadó, Budapest 108-109. old.
A család kitelepítése
Komáromban 1945 után felszólították a lakosságot, hogy vallja magát szlováknak (a
hírhedt reszlovakizációs rendelet kibocsátásának dátuma 1947. június 17. A. G.). Azok a
magyarok, akik reszlovakizáltak, tehát szlováknak vallották magukat „jól jártak”, õket
többnyire nem bántották. Itt meg kell említeni egy kirívó kivételt. Nagybátyámnak, Szabó
Istvánnak és feleségének szül. Pati Nagy Klárának – akik kb. 70 évesek voltak, és a Víz u. 26.
sz. alatt volt házuk – 30 magyar hold földje volt, amit az édesapám mint haszonbérletet mûvelt. Félelembõl reszlovakizáltak, hogy ne hurcolják el õket. Ennek ellenére 1947 júniusában Komáromból kitelepítették õket, és Békéscsabára, a Gyõri u. 26. sz. házba kerültek.
Magyarországon – mivel idõsek voltak a – tsz-ben sem dolgozhattak. Kaptak ugyan 7 hold
földet, amelyrõl igyekeztek lemondani, s ez sikerült is. A Magyar Kincstár használja ezeket a
földeket. A kárpótlási eljárás során nem ismerték el az igényüket, így egy élet szorgalmas
munkája elfecsérlõdött.
Édesapánkat, miután nem volt hajlandó õsei magyar nemzetiségét megtagadni – nem
volt hajlandó reszlovakizálni –, hívatták a kitelepítési bizottság elé, ahol tudomására hoz95

ták: családunkat vagy Csehországba – a kitelepített szudéták helyére – vagy Magyarországra
telepítik. Ebben az esetben megadják a „fehér lapot”, ami azt jelentette, hogy az itt hagyott
vagyonunk arányában az új helyen mindent megkapunk. De ez nem így történt! Nem volt
mit tenni, a két szomorú lehetõség közül inkább a Magyarországra való kitelepítést
választottuk. Mint felvidékieket bennünket akkor Magyarország befogadott, külön kormánybiztosa is volt a menekültügyeknek, és azok jelölték ki, hogy a Csehszlovákiából
érkezõk hova menjenek, ahol aztán megkapták a kitelepített németek házát és földjét. Így
történt, hogy Komáromból 1948. június 11-én – a Ma 313 sz. szerelvénnyel L. cs. V szl.
cikk. Sorsz. 19322, AB-11-3-5; ez volt a fehér lapon a megjelölésünk – 7 vagon ingósággal
kitelepítettek bennünket. A vagonokat Budapesten, a Rákos-rendezõ pályaudvaron osztották szét. Mivel mi nem akartunk Békéscsabára menni, a Dunántúlra irányítottak bennünket. A szerelvény Dombóváron megállt – ott történt az elosztás. Édesapánkat a
bizottság elé hívták és megkérdezték, hogy hova szeretne menni. Ajánlották, hogy van
lehetõség szép házat kapni (a kitelepített németek után), de 30-35 km-re van a vasútállomás
vagy község. Nekünk, városiaknak ez a tény elképzelhetetlen volt. Húgom ugyanis
fogtechnikus hallgató volt, az öcsém még iskolaköteles középiskolás, én kereskedelmi
iskolába jártam, amit a háború miatt nem fejezhettem be, nem volt érettségim. Így a
rosszabb minõségû házat választottuk, de vasútállomása volt a falunak. Kaposvártól 7 km
re, Kaposhomokon a 29 sz. házba telepítettek minket 1948. június 13-án. Velünk együtt
Komáromból még egy idõsebb, gyermektelen (Halász nevezetû) család kapott ott házat.
Õk ki sem csomagolták a holmijukat, mert ahogy lehetõségük nyílt rá, találtak maguknak
Pécs környékén egy jobb helyet, és oda költöztek.
A mi lakáskörülményeink nagyon rosszak voltak. A kitelepített német özvegyasszony
portáján egy nagyon szép, modern istálló volt, de a lakóház régi, vályogból készült parasztház volt, a szobákban nem volt padló, csak döngölt föld, a konyha ki volt kövezve. Ruhásszekrényeinkben, amelyek a faltól egy méterre voltak elhelyezve, minden ruhanemû megpenészedett. A kútvíz egészségre káros anyagokat tartalmazott, mert családunk minden
tagja erõs hasmenést és ennek következtében bélhurutot kapott. A kijelölt földek dombos
vidéken voltak, igavonó lovaink pedig nem voltak hozzászokva az ilyen helyeken végzett
munkához. Nagyon nehéz volt a paraszti munka apánknak és családunk minden tagjának.
Elhatároztuk, hogy nem maradunk itt. Államköltségen egyszer változtathattunk helyet.
Be is adtuk Kaposvárra a Földhivatalhoz a kérelmet azzal az indoklással, hogy bennünket
városból falura, nagyon rossz életkörülmények közé telepítettek.
Elkezdõdött a kálvária. Hogy szüleimen segítsek, Budapestre utaztam, és a Telepítésügyi Hivatalban kérvényeztem, adjanak nekünk másik helyet. Az ügyet dr. Klinda telepítésügyi elõadó intézte (a kérvény száma L64796/1948). Innen Székesfehérvárra irányítottak. Oda szintén adtam be kérvényt 12657/1948 szám alatt. A Székesfehérvári Földhivatalban dolgozott Gyõri Dezsõ volt komáromi hivatalnok, aki édesapámat jól ismerte. Tõle
megtudtam, hogy Fejér megyében egyedül Mór környékén volt hely, de ezt nem ajánlotta.
Azt mondta, oda ne menjünk, mert az itt maradt németek nagyon haragszanak a betelepített „benešhuszárokra” – így neveztek bennünket Magyarországon.
Mivel más lehetõség nem volt, Száron (Fejér megye) kaptunk házat a Fõ u. 224 sz. alatt.
Ez mégiscsak a vasúti fõvonalon van, Komáromhoz és Budapesthez közel. Meg édesapám
mindig reménykedve azt mondogatta: egyszer még visszajöhetünk, és mégis jobb érzés, ha
közelebb vagyunk Komáromhoz és a Dunához. Ez az igazságtalanság – a kiüldözés az õshazából – nagyon fájt neki.
1948 augusztusában még egyszer bevagoníroztunk minden ingóságot. Mivel nem tudtunk elkészülni arra az idõre, amikorra a teherszerelvény idõzítve volt, ezért fekbért (800
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Ft-ot) nekünk kellett kifizetni. Száron van vasúti fel- és leszálló személyi megállóhely, de
teherkirakodó-pálya csak Szárligeten, ami 6 km-re volt a községtõl. Ezen a kirakodóhelyen
nem sok hiányzott, hogy életemmel fizessek a kitelepítésért. Az történt ugyanis, hogy a sínpálya lejtett, a vagonok nem voltak jól befékezve, és mozgásba jöttek. Én éppen felkapaszkodtam valamiért rakodás közben, de megcsúsztam, és elvesztettem az egyensúlyomat. Ha
édesapán nem figyel rám, a vagon alá esem és kettévág a kerék. De neki – aki erõs, izmos
ember volt – sikerült estemben a karomat elkapnia, és egy nagyot rántott rajtam, vissza a
vagonba. Sokáig fájt is a karom, de életben maradtam, megmentett az apám.
Száron megkaptuk a 10 hold földet (ennyi földünk volt a komáromi határban is), de ott
nagyon rossz minõségû szántók voltak, köves talaj és sok más negatív körülmény. Apám
nem volt hajlandó belépni a termelõszövetkezetbe, ezért nagyon sok zaklatást kellett
eltûrnie. Még a vetõmagot is elvitték beszolgáltatás címén, már jóformán nem volt mit
enni. Ilyen kényszer alatt lemondott a földektõl, és elment Tatabányára (ott voltak
ismerõsök), ahol a Szénbányászati Vállalatnál dolgozott mint külszíni betanított munkás a
mázsáknál 1969. szeptember 30-ig. Tehát 73 éves koráig dolgozott! Tovább is bírta volna,
de már biztonsági okokból, idõs korára való tekintettel nem alkalmazhatták. Így édesapán
1955 szeptemberétõl 1965 szeptemberéig 10 évet dolgozott. Csupán ezek után a
ledolgozott évek után kapott egy kevés nyugdíjat 1976. december 9-én bekövetkezett
haláláig. Édesapám agyvérzés következtében halt meg 80 éves korában. Amikor bevitték
„
Tatabányán a kórházba, betegen csak azt ismételgette: „Vigyetek, vigyetek haza! A
temetésére a szülei és testvérei sírjából, a komáromi református temetõbõl vittem egy
virágcserépnyi földet, és a koporsójára hintettem. A temetési szertartást végzõ református
lelkipásztor ugyan figyelmeztetett, hogy a végtisztességtétel ilyen megnyilvánulását
Magyarországon nagyon elmarasztalják. Õ is félt, hogy nem jelenti-e fel valaki ezt a dolgot,
de nem történt semmi ilyesmi. Csak egy komáromi szekeres gazda koporsójára hullott egy
maréknyi az õsei földjébõl.
Édesanyám – apánk elhalálozása után – 5000 Ft-os nyugdíjból élt a húgomékkal egy
háztartásban. 1991. június 16-án halt meg.
Még egy gondolat a visszavágyó kitelepített komáromi szekeres gazdákról.
A kitelepítést követõ években, aki el tudott jutni a magyarországi Komáromba augusztus 20-án, az Alkotmány ünnepén, találkozhatott sorstársaival. Kimentek a Duna partjára,
és ott emlékeztek könnyes szemmel a régi, Komáromban töltött évekre. Ezek a napok szívbemarkolóan meghatottak mindenkit, aki átérezte a kitelepített magyar családok tragédiáját.
Most, amikor mi, a Magyarországra áttelepített lakosság közvetlen leszármazottai kérelmeztük a kárpótlást, kaptunk is valamit kárpótlási jegyek formájában. Ez azonban nem rendezi a vagyonkülönbséget! Összehasonlíthatatlanul nagy a különbség az ott hagyott és az itt
juttatott vagyon között. Ki és mikor rendezi ezt? Vagy talán soha nem kerül sor a rendezésre? A Csehszlovákiában maradt vagyonok mint konfiskáltak, az állam tulajdonába mentek át. Ott pedig az áttelepítettek nem kapták meg az itt hagyott vagyon ellenértékét.
Családunk egyes tagjairól röviden
Édesapánkat – miután Száron a megélhetés nem volt biztosított – a munkája Tatabányához kötötte. Ekkor a szári házat eladták, és Tatabányán vettek helyette egy másikat.
Legfiatalabb húgom, Olga, aki 1945-ben született, a szülõkkel maradt.
Én 1948. december 29-én, nagyon regényes körülmények között férjhez mentem. Nem
tudtam megszokni a magyarországi viszonyokat. A hivatalokban elõzékenyek, udvariasak
voltak hozzánk az emberek, de kiéreztem a viselkedésükbõl, hogy bennünket nem fogadtak
igazán honfitársukká, mi „csak” betelepítettek voltunk.
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Férjemmel a kitelepítés elõtt ismerkedtem meg. Õ szlovák nemzetiségû volt (édesapja
magyar, édesanyja morva). 1938-ban Komáromban maradtak. Férjem katonaköteles volt,
és így a Horthy-éra idején hivatásos katonatisztként szolgált. Hadirokkant volt, a bal lába
térd alatt hiányzott. Mûlába volt. A járási hivatalban dolgozott. Akkor úgy határoztunk,
hogy átmegyek a fehér lappal, azután visszajövök férjhez, így kapok csehszlovák állampolgárságot. Így is lett. A visszajövetel azonban komplikálódott, mert nem kaptam meg a beutazási vízumot Csehszlovákiába. A võlegényem a határon átcsempészett illegálisan. Akkor
az ilyen tiltott határátlépésért 10 év fegyházat reszkíroztunk mindketten. De sikerült az
átjövetel, másnap megesküdtünk. Megkaptam a csehszlovák állampolgárságot is, de alá
kellett írnom egy nyilatkozatot, hogy az itt hagyott ingatlanokra a szüleim után nem tartok
igényt.
Húgom, Ida a Szárra való hurcolkodás után gumicsónakon illegálisan kelt át a Dunán, a
võlegénye szüleinél élt, amíg én Magyarországon elintéztem a házasságkötéshez szükséges
iratokat. Õ 1949. január 29-én kötött házasságot.
Öcsém, László elvégezte a technikumot, és a Csepel Szerszámgépgyárban dolgozott
mint szerszámgéplakatos. Szép házat vett Budapesten. 1990. január 30-án halt meg.
Legkisebb húgom ápolónõnek tanult, õ élt a szülõkkel. Házassága nem sikerült, ezért elvált, és egyedül nevelte fel két gyermekét. Amikor gyermekei felnõttek és önállósultak, kiment Németországba (1987-ben), ahol ismét férjhez ment egy magyar fiúhoz, aki már
1961 óta ott élt. Miután férje, Miklós Sándor 1995. október 31-én meghalt, a húgom hazaköltözött. Vett egy házat Vértesszõlõsön, amelyet átalakítottak, és mint nyugdíjas ott él fia
családjával együtt.
Õsi komáromi családunk így szétszórva él. Mindez egy helytelen politikai elhatározás
következménye.
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Édesapám (1896-1976)

Édesanyám (1904-1991)

Szekeresgazdák felvonulása 1922-ben a református
templom harangszentelése alkalmából
Elsõ sor: Csukás István, Pathy Nagy Mihály,
Pathy Nagy László

Pathy Nagy Mihály, Száky Zsigmond,
Pathy Nagy László, Varga Imre, Galambos István,
Mórocz András a Református Kollégium épülete elõtt.
1943
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1940 õsze. A Felvidék (1938) és Erdély visszacsatolása után vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó fogadta
a visszacsatolt országrész küldötteit: Pathy Nagy Mihály, Csukás József, Pathy Nagy László, két székely

Szüleim, húgom, Ida és a kis Olgi 2 éves 1947 nyara
Utolsó felvétel a komáromi ház udvarán
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Barátnõmmel, Lilivel a komáromi házunk udvarán

Öcsém, Laci feleségével 1954

Férjemmel, Gunda Tiborral (1916-1966)
és kislányommal, Klárikával, született
1950. február 8-án. 1955-ben
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Leányuk, Zsuzsika 6 éves, I. osztályos
1963-ban

Egyetemi tanulmányaim befejezése
alkalmából a diploma átvétele
a Pozsonyi Komenszký Egyetem
Bölcsésztudományi Tanszék docensétõl.
(Univerzita J. A. Komenského v odbore
knihovedy a slovenskej literatúry)
1966. június

Ida húgom leánya, Ida és két fia –
Áronka született
1983. február 3-án
és Marcel, született
1987. március 25-én
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Édesanyám Tatabányán a nyugdíjasok összejövetelén

Olga húgom leányával és két unokával, Czerny Priszcilla született
1993. november 18-án és Schultz Debóra született 1998. május 8.

Édesanyám 1990 karácsonyán és Olga húgom
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VIDA CSALÁD
Felvidéki-csallóközi-kitelepítettek emlékezete
családunkban
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62 éve, 1947. július 14-én kezdõdött a mi családunk kálváriája.
SZÜLEINK
Édesapánk, idõsb Vida Sándor Rév-Komáromban született 1907-ben, több nemzedéknyi
kertészcsalád nyolc élõ gyermeke közül a legkisebb fiúként. Negyedik kertész volt a családban, meghalt 1969 karácsony havában, Komáromban. Édesanyánk, Pathy Nagy Mária
1918-ban született Rév-Komáromban. Vitéz Ráczkevy nemes Pathy Nagy család szekeresgazda ágának hat gyermeke közül második lányként. Telepítéskor már négyünk fiatal háztartásbeli anyukája. Szõnyben halt meg1983 nyarán.
TESTVÉREINK
Sándor született 1942, Rév-Komáromban. Meghalt 1998, Komáromban. Júlia, én magam
születtem 1944, Rév-Komáromban. Szlovák nyelvû anyakönyvi kivonatomat bevonták a
Zsuzsanna Julianna név felvételekor. László született 1945, Rév-Komáromban. Meghalt
2005, Komáromban. József született 1947, Rév-Komáromban. Meghalt 1992, Komáromban.
József alig volt 7 hónapos, mikor kattogott velünk a marhaszállító vagon hosszabbrövidebb megszakításokkal az országon keresztül egészen Békéscsabáig, hogy onnan még
teherautókkal vigyenek minél messzebbre minket a szülõföldünktõl. Családtagként utazott
velünk saját elhatározásából Földes Irén néni (késõbb férjhez ment, Bagyinka Jánosné lett,
és visszaköltözött Fényesre, Bagyinkáékhoz, a volt szomszéd tanyára), rév-komáromi
születésû háztartásbeli, édesanyánk segítsége.
Legfiatalabb testvérem, Eichinger Jánosné Vida Mária 1955-ben született Szõnyben, jelenleg a család egyetlen tagjaként komáromi lakos. Családunk áttelepítését, meghurcoltatását ugyan nem élte át velünk, de pici babaként szenvedõ alanya volt 1956 nyarán az
Újpusztai Állami Gazdaság vezetõségének jóvoltából történt kilakoltatásunknak Csémpusztán a volt paplakból a szabad ég alá – így kerültünk saját telkünkre Komáromba –, de ez
már egy késõbbi történet.
AZ ÁTTELEPÍTÉS ELÕZMÉNYEI: a szégyenteljes trianoni, hamis és hazug döntés
eredményeként létrehozott csehszlovák állam ügyeskedõ politikai mesterkedései a II.
világháború után is meghozták számukra a kívánt eredményeket. A nagy Szovjetunió
árnyékában Beneš dekrétumai lehetõséget adtak a németek és a magyarok kollektív
bûnössége kimondására a világháborúban való részvételük miatt. Beneš 1945. augusztus 2án kiadott 33. elnöki dekrétuma automatikusan megfosztotta állampolgárságuktól és tette
õket hontalanná szülõföldjükön. A magyar nemzetiségû magánalkalmazottak elbocsátását
egy korábbi, júniusban kiadott rendelet írta elõ. Betiltották a magyar nyelv használatát a
közéletben. Kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekrõl. Feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, zárolták a magyarok bankbetétjeit. Lehetõvé tették és szabályozták a
németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.
A kassai kormányprogram meghirdetését, 1945. április 5-ét követõen az év végéig a
népbíróságok 75000 szlovákiai magyart – elsõsorban értelmiségit – ítéltek el háborús
bûnösként és utasítottak ki az országból. Mivel a magyar állam vállalta a meghatározott
kvótán felül a háborús bûnösök befogadását, a csehszlovák bíróságok tömegesen vonták
felelõsségre a háború alatt állítólag elkövetett bûneikért a felvidéki magyarokat, s végül
több mint 70 ezer személyt írtak össze, akiknek háborús bûnösként kellett volna elhagynia
szülõföldjét. Szovjet nyomásra sikerült 1946. február 27-én rávenni a magyar kormányt a
lakosságcsere-egyezmény aláírására. Ennek értelmében a csehszlovák hatóságok annyi
szlovákiai magyart tehettek át Magyarországra, ahány magyarországi szlovák önként
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jelentkezett Szlovákiába való áttelepülésre. A nagyarányú hatósági toborzások érvelése
többnyire szerény vagyonú szlovákok számára ígért jól mûködõ gazdaságokat és könnyebb
életet. A szlovák hatóságok általában módosabb gazdákat jelöltek ki az áttelepítésre. A
szlovákok által Magyarországon hagyott 15.000 kataszteri hold föld s a 4400 lakóház, az
áttelepített magyaroktól elvett 160.000 kataszteri hold földterülettel és a 15.700 lakóházzal
szemben igen figyelemre méltó, mondhatnánk igen érdekes arány és jellemzõ! Ez azt
mutatja számunkra, hogy nemcsak politizálni kell tudni, hanem számolni is! Végül a
deportálások elindításával bírta rá a magyar kormányt a lakosságcsere lebonyolítására Csehszlovákia, amely 1947 áprilisában a dél-alföldi szlovákok és a mátyusföldi magyarok
kicserélésével kezdõdött. Az utolsó áttelepülõk 1949 nyarán lépték át a csehszlovák határt!
Az elkergetett 3 millió német helyére 45.000 magyart deportáltak 30-50 kg-os csomaggal, elõször összeszedve, majd szétszórva az ország egész nyugati területén. Dolgoztatták
õket, mint a rabszolgákat.
Szüleink elmondása szerint még 1947 elején megnézették Prágában és Budapesten is
nevünket az úgynevezett cserelistán, s a szerint kezdték az évi gazdálkodást. Nevünk ugyan
a listán nem szerepelt, ennek ellenére úgynevezett Fehér lap nélkül három nap alatt
ebrudaltak ki bennünket otthonunkból, szülõföldünkrõl, õshazánkból, s „tettek bennünket
jött-ment földönfutóvá”, ahogy az anyaországban szokták volt mondani.
Rév-Komáromban a Megyercsi /késõbb Fierlingerova / utcában laktunk a gázgyártól a
kórház felé a második házban. Tõlünk nem messze, négy-öt házzal odébb laktak nagybátyámék, Vida István és Vida Lídia, „akik a telepítésbõl nem maradhattak ki”- így szólt a
felszólító távirat.
Az õ házuk is földszintes volt, akárcsak a miénk, de az utcafronton széles, nagy redõnyös
ablakaival újabbnak és modernebbnek látszott. Ebben a házban rendezte be irodáját az
áttelepítési fõbiztos.
Mindkét házban bent volt a villany és a víz, a gazdasági épületek mögött lévõ – városi
viszonylatban – nagy telkeken, 500 illetve 600 négyszögölön is kertészkedtek. Az egyiken
ugyan még ló húzta kút mûködött. Édesapámék bátyja, Pisti bácsi elmondása szerint még
Csehországba is szállítottak konyhakerti termékeket. Kisgyerekkoromból emlékszem,
amint az általuk fonott, kúpos fedelû, magas, – nagy betûkkel jelzett – kosaraikat a fedõvel
hatalmas, görbe tûvel öltögették össze a vesszõk között. Szorgalmas munkával megteremtett, megszokott életüket, rokonaikat, barátaikat, ismerõseiket fájó szívvel hagyták el. Ott
maradt a városban a ház, a kert, a megélhetésünket jelentõ szántóföld, gyümölcsös, füzes és
legelõ.
A deportálás eseményeibõl csak néhány szélsõséges helyzetkép foszlánya maradt meg
gyermekemlékezetem hálóján.
I. kép.
Alig három évesen egy napsütéses, nyári délutánon az udvar szintje fölött két lépcsõvel
magasabban, a mûkõvel burkolt tornác szélén álldogálok a tégla felületû két oszlop között,
ugrabugrálok. A láncra kötött kutyusunk elõször nyüszít, majd az ólába húzódik vissza. A
nagy batár Tatra teherautó átgördül elõtte az udvaron. Hátrafelé tolatva közeledik a zöldre
festett kapu felé. Most vad ugatásba kezd szegény állat, majdnem elszakítja a láncát, úgy
tiltakozik.
Idegen férfiak hangoskodnak, utasításokat adnak a megpakolt cseh teherautó sofõrjének. Az enyémek nincsenek sehol. A család egyik tagja sincs a közelben. Hátul a fészertõl
fûrészelés, kopácsolás hallatszik.
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Valaki elöl kinyitja a kaput. Vigyázz! Jobbra! Még! Még! Óvatosan! Jó! Tovább! – hangzik
az utasítás. S a magasra megpakolt szürke, nagy, mozgó fémkolosszus hatalmas tömegével
lassan gördül a vaslemezajtókat tartó falazott oszlopok között Az egyik oszlop tetejének
szélesebb zárólapját elsodorja, meglazítva ezzel a mellette lévõ kerítés tégláit. Sajnálkoznak.
Nagy a kétségbeesés és az aggodalom. Sírás fojtogat mindenkit, mikor a nagy, megpakolt
te-herautó kifordul az utcára. Többen elõre jönnek az udvarban. Nem értem, mi történik.
Csak állok. Csendben nézem a család megjelenõ felnõtt tagjainak gondterhelt némaságát.
Vajon Õk tudják? Vagy csak érzik? A pakoló idegenek hangoskodása, a leszögelt ládák, a
körbe lécezett bútorok között pattanásig feszülõ csend, csak a kezdete annak a kétségbeejtõ,
kiszolgáltatott bizonytalanságnak, a gúzsba kötött testi-lelki megpróbáltatásnak, amit akkor még legrosszabb álmaikban sem mertek elgondolni, nem is ismertek és nem is sejtettek.
II. kép.
A vasútállomáson olyan magosan volt a marhavagon lépcsõje, hogy leugrani sem mertem
róla, majd kicsúsztunk a kezük között a ruhánkból, mikor fölraktak bennünket. Egy bácsi
vastag füzetfélével járkált a vagonok elõtt, valamit feljegyzett, míg édesanyámmal beszélt.
Sok pénzt követelt, mire anyám elsírta magát, a bácsi a füle mögé dugta a ceruzát s elment.
Mindenki ott várakozott, és nagyon szomorú volt. Szeretett hozzátartozóink, nagyszüleink, nagynénikéink sírtak, imádkoztak, fohászkodtak, biztatták egymást – édesanyám nõvére, Klári néni, mindnyájunk keresztanyja megölelt még egyszer bennünket, húga, Etel még
hajadon volt. Ott voltak sógorasszonyai: Margit és Sári néni, az õ férje, Gergõ és Miska
bácsiék, édesanyánk mindhárom testvére, kivéve Gáspárt, aki akkor még orosz fogságban
építette a Szovjetuniót. Édesapánk a nyugtalan állatokat figyelte. A vonat indulását vártuk.
A hosszú szerelvénybõl 24 vagon a mi gazdaságunk mozdítható ingóságaival kattogva
kígyózott el. Ki tudja, hová? Több napon át hol rövidebb, hol hosszabb kitérõkkel
utaztunk.
A Dunántúlon a svábokat vagyonuktól megfosztva zavarták el házaikból. Apánkról tudták, hogy nem ül bele egyik sorstársa vagyonába sem. Ezért aztán elvittek bennünket a
Nagyalföld legdélebbi zugába, a Békéscsabától még vagy 20 km-re fekvõ Doboz-Nagyölvedre, egy kukoricásban lévõ düledezõ kis vályogtanyára. Otthon még az állatainknak is
különb helye volt. Ahány teherautó volt megpakolva dolgainkkal a békéscsabai pályaudvaron, annyifelé ment. A legkülönbözõbb kerülõvel érték el a számunkra ajánlott, kijelölt tanyát. Átláthatatlan porfelhõ kavargott nyomukban.
III. kép.
Az udvarra lerakott bútorok, ládák egy részét már a kíváncsiskodók feltörték. Mi a szerteszét heverõ dolgok között játszadoztunk. Az alig 7 hónapos öcsénk bömbölt a kiságyában.
A száraz, magas füvet a szállító munkások teljesen letaposták. A melegtõl szinte remegõ
levegõben vastagon szállt a por. Üvegcsörömpölés zajára ijedten álltunk meg, egy pillanatra
mindenki elhallgatott. A fészer elõtt álló teherautóról a kertészetben használt melegágyi
üvegeket keretüknél fogva sarokra dobta le az egyik munkás, hogy lehetõleg minden üveg
kipotyogjon és összetörjön belõle. Megjegyzését – „ha minekünk nincs, akkor a reakciósnak se legyen” – többször idézte késõbb édesapánk. Most, felnõtt fejjel kérdezem én, az
anyaország felfogadott dolgozói öntudatát vajon kik pallérozták?
IV. kép.
A lemenõ nap sárga fénye a kis ház hátsó falát színesen világította meg, így még egyértelmûbben látszik annak szomorú állapota. Még mindig nagyon meleg van, a tücskök hango107

san cirpelnek, zenéjüktõl hangos az egész határ. Az állatok ellátása, a tehénke megfejése
után a felnõttek kétségbeesett arccal, szinte eszelõsen, tanácstalanul kószálnak, mint akiket
az Úr is elhagyott volna már. Csak botorkáltak a ház és a fák között, a száraz, magas fûtõl
alig látható, csendesen folydogáló kis ér felé. A kukorica szára és levele már elvesztette zöld
színét, címere is kinn van. Nekünk nem szabad bemenni közé, nehogy eltévedjünk. Besötétedett, a hold magasan jár, senki sem alszik.
V. kép.
Szüleink Békéscsabára mentek, hogy a városban keressenek számunkra helyet. Irén néni
van velünk. A nyitott kéményû, boltíves, fekete mennyezetû konyha elõterében két összetolt sezlonon fekszünk lázas betegen, tüdõgyulladásunk van. Várjuk a tiszti orvost és a védõnõt egész nap, sajnos nem találtak meg bennünket. Közben kiderült, hogy a városban
egyáltalán nem kaphatunk házat a Csehszlovákiában elvett helyett /ennyit a két állam
közötti egyezmény betartásáról! Viszont megtudták szüleink, hogy a nagybácsiékat, Vida
Lászlót és feleségét, Margit nénit /akik késõbb öreg korukban Koppánymonostoron laktak / két nagy lányukkal és a frissen nõsült fiukkal a Czibula-tanyán pakolták le. Pisti bátya és
Lidi nénénk a Körgátnál kapott tanyát. Ebben a hírben csak az volt megnyugtató, hogy viszonylag közel kerülünk egymáshoz, mivel minket Fényesre, a Fényes- szõlõ 2018. tanyára
irányítottak. Gyakorlatilag minden csomagoltan maradt útra készen Ölveden, így viszonylag gyorsan megoldották az átköltözést. A saroktelken lévõ vályogépületek – sarkon az
istállóval – végében a trágyadomb, a másik oldalon, az utca mentén fekete- és fehérszemû
nagy eperfa, buja bodzabokrokkal, alattuk hosszában helyezkedett el az úgynevezett kontyos ház nyitott kéményû, füstös mennyezetû konyhával, búbos kemencével, földes szobával, a hátsó udvarra nézõ kis ablakaival.
VI. kép.
A széna-, szalmabálák hamarosan kazalba kerültek Az állatok is mind megkapták helyüket,
amelyiknek nem jutott épített ól, az a szállításkor használt faólban maradt, még most is
megvan egy belõlük sógornõmnél a volt szülõi házban, Komáromban. A gabona, a kukorica s egyéb takarmány a padlásra került. Kijavították a vályogház falában lévõ nagy lyukakat.
Megszüntették a nyitott, füstös mennyezetet a konyhában. Édesanyánk megtanulta a földes
padló kezelését, a búbos kemence fûtését a szomszédasszonyoktól. Fokozatosan alakultak
ki a gyakorlati élet feltételei. Gondjaikból mi, gyerekek önfeledt játékaink során nem vettünk észre jóformán semmit.
Télen megrozsdásodtak a sodronyok, az afrikkal töltött matracok vászna bepenészesedett, a szõnyegek és a bútorok felülete tönkrement. „Még jó, hogy a másik szobába való
bútort nem vettük meg.” – mondta nem egyszer édesanyánk, ha gondolatai az otthoni házba vitték.
VII. kép.
Fiatal szüleink nagyon szorgalmasan, fáradságot nem ismerõen tudtak dolgozni. A földek
messze, nehezen megmûvelhetõek voltak, ha tehették, segítettek egymásnak a testvérek.
Legtöbbször aratáskor, csépléskor vagy nagyobb betakarításkor. Édesanyánk jött az ebédért, csak fordult és ment vissza. Emlékszem csépléskor a gép zajára, a porfelhõben lent és
fönt dogozó emberekre, ahogy ettek fáradtan a megterített hosszú asztaloknál a lugas alatt.
Talpra állásukat az akkori helyi politikai kiskirályok nem nézték jó szemmel. Nemegyszer elkobozták terményeiket, amelyeket valamelyik mezõgazdasági szövetkezet sátrában, árudájában ismertek fel forgalmazás közben. Mikor egyszer nagyon szomjas voltam,
108

széles zöldpaprikát vágott el nekem az édesapám, hogy abban hozzak vizet. Sok víz fért
bele, és nagyon jól esett.
Az adóhatóságok és agitátorok zaklatását megelégelve /mindent beszolgáltattak, még a
család fejadagját is, lesöpörték a padlást, és még 25.000,- Ft adótartozást is követeltek a
befizetési bizonylatok bemutatása ellenére/ szüleink arra az elhatározásra jutottak, hogy
amit lehet, pénzzé tesznek, eladnak, és közelebb költöznek az óhazához. Édesapánk a Komárom megyei Újpusztai Állami Gazdaságban kapott állást, rá bízták a kertészet vezetését,
és adtak neki egy vaságyat. De ez már újabb kálváriája családunknak. 1952 õszéig éltünk a
Fényes- szõlõ 2018. tanyán, a Veszel hídnál.
Számomra ez az idõszak az álmodozás boldog kora volt. Az a gazdasági kultúra és
életforma, ami körülvett bennünket, mára már megváltozott, átalakult, mint egy eltûnt világ szinte utolsó, megismételhetetlen életképei maradtak meg emlékeimben.
VIII. kép.
Az evangélikus árvaház melletti közös épületben volt az iskola. Oda járt a bátyám, s én meg
vele mentem, csendben ültem az utolsó padban és figyeltem, néha rajzoltam. Volt papírból
kivágott öltöztetõ babafigurám, neki terveztem ruhát. A tanítók elnézték, hogy én is ott
vagyok, még énekelhettem is, velük tanultam a dalokat. A tanító bácsi olyan magas volt,
hogy térdével majd elérte a kerékpár kormányát, mikor a házunk elõtt hajtott el.
A veszeli hídi árvaházban fehér tûpettyes, batiszt fityulás, sötétkék, apró fehér pettyes
vagy sötétkék anyagában pettyes kötényt viselõ, egyenruhás diakonisszák foglalkoztak az
árva gyerekekkel. Hozzájuk vitte be elkószált kis öcsikénket egy fekete ruhás népviseletben
járó néni. Az elveszett kisfiút már mindenütt kereste édesanyánk meg Irén néni. Nézték a
kútnál, a kert végében, a kanálisnál, a fákon és bokrok alatt, de sehol sem találták. Mi
kukori-cán térdepeltünk büntetésbõl, mert nem vigyáztunk a kistestvérünkre. Nagyon
örültünk, mikor kiderült, hol van. Azonnal mindnyájan érte mentünk. Nagy volt a
boldogságunk, hogy újra láthattuk egymást. A diakonisszákat nem sokkal a történtek után
elvitték. A gyerekeket kiadták a környékbeli családokhoz. A háború alatt elárvult testvéreket
elválasztották egymástól, sokan sírtak, mert csak olyanok jelentkeztek, akiknek nagyobb
gyerek kellett, akit már dolgoztatni lehetett.
IX. kép.
Az iskola épülete mögött folyt a Körös, túlsó partján az elágazását kis zsilip zárta le. Mi a
nagy fûzfák alatt nem játszhattunk, de elöl, az udvar színes mûkõvel borított részén sokat
pörögtünk. Kirándultunk a közeli fenyveserdõbe, elvittek bennünket a kastélyhoz is. Az
egyik szárnyában katonák laktak, a másik szárny oldalát jobbára már elhordták, a tetõ cserepeit is kikezdték a környékbéliek. Bemehettünk az épületbe, üres volt és romos, világos
színû fajansz csigalépcsõ vezetett fölfelé, én is kipróbáltam. Fönt már márványlépcsõk voltak sárgaréz karikákkal, nem tudtam mire valók. Csak otthon magyarázták el, hogy a sárgaréz karikákba dugott sárgaréz rudakkal akadályozzák meg a nehéz szõnyeg összecsúszását.
Késõbb, egyetemista koromban több csehországi kastélyban láttam hasonló módon rögzített, szõnyeggel fedett lépcsõt, a lépcsõ mentén a falon trófeák, préseltvirág-képek vagy
metszetek. Ott azokat nem hordták szét a környékbeliek, mint nálunk. Nem voltak olyan
szegények? Vagy náluk a politikai akarat másképp mûködött? Sajnos, nálunk még most
sem természetes, hogy védjük értékeinket.
Sok érdekes, tanulságos élménynek vetett véget tanító nénink halála. Temetésére nem
mehettünk el, de mindnyájan tudtuk, hogy politikai nézetei miatt bántalmazták Gyulán,
amibe szegény belehalt. Elbúcsúztunk az árvaháziaktól, iskolatársaim elkísértek a postalá109

dáig a hídnál. Itt értek véget igazán gondtalan gyermekéveink. Bátyám és én másnap
elutaztunk Irén nénivel Komáromba, ahol átmenetileg ismerõsöknél szálltunk meg.
Szüleink két kisöcsémmel, két és fél vagonra csökkent ingóságainkkal a békéscsabai pályaudvaron vártak a vonat indulására. Hét napon át ide-oda tologatták õket a rendezõ
pályaudvaron a novemberi hidegben. Ismeretlen emberek vittek nekik vizet meg meleg
ételt.
Nem volt elég, hogy kulákká nyilvánításunk ürügyén mindent elvettek tõlünk. Hanem az
egyébként is ellehetetlenített helyzetünkben lépten-nyomon megalázták õket. Ez volt a
köszönet igyekezetükért, szorgalmukért az anyaországban. Parasztságunk mesterséges felszámolásával kiszolgáltatottá vált, a családfenntartókat prolikká tették. Szüleink nem kergettek illúziókat a hazatérést illetõen, ezért az újrakezdést a szülõföldünk közelében szerették volna megvalósítani, de ez nem volt akkor egyszerû. Édesapánk az Újpusztai Állami
Gazdaságba szerzõdött mint kertész, alkalmazottként úgy gondolták róla is, hogy neki
ugyanúgy megfelel majd egy vaságy a közös konyhából nyíló kis szobában.
X. kép.
Novemberi délután volt, nem sokkal sötétedés elõtt, majdnem szemerkélõ esõben a templom melletti téren bigéztek a gyerekek, mikor megállt velünk a lõcsös szekér. Édesapánk a
Körmendi ház után érdeklõdött, mialatt mi egymásra néztünk csodálkozva. Itt fogunk
lakni? – kérdeztük kicsit csalódottan. A földszintes ház ablakai az utcára néztek, bementünk
az udvarba, balra két ablak között szimpla üvegezett ajtón át, majdnem üres helyiség
fogadott bennünket. A sarokban balra állt egy sparhelt, de nem négyes lyukkal, mint a
miénk, hanem csak kettõvel. Ez a közös konyha, ahol az asszonyok felváltva fõzhettek, körben több, kis szobára nyíló ajtó volt. Emlékszem, hokedlin – asztal nem is fért be – nagy
porcelán tálban töltött paprikát tett elénk az édesanyánk. A két sezlon sarkán ülve ettünk a
közös tálból, mikor háztûznézõbe bekopogott a helyi katolikus plébános.
A látvány magáért beszélt, mire a tisztelendõ úr – átmeneti megoldásként – a paplak nagyobbik szobáját ajánlotta fel számunkra. A fekhelyek átköltöztetésével – szüleink nászágya, két sezlon és a gyerekágyak – zsúfolásig megtelt a szoba. Ekkor még Irén néni is velünk élt, csak késõbb ment férjhez és költözött vissza Fényesre. A tisztelendõ úr alig tudott
átmenni a saját lakrészébe. Nagylelkû ajánlatának köszönhetõen mi végre saját fekhelyünkön tölthettük el az elsõ éjszakát. Így éltünk több hónapon át, míg a leválasztással, ajtóáthelyezéssel, más áttelepített család paplakba történt átköltöztetésével meg nem oldódott a
tisztelendõ úr lakáscseréje is.
XI. kép.
1952 karácsonyán még átjáró volt a szobánk, a tisztelendõ úr gyógyszert vitt Herkályra
egyik súlyos betegének, majd velünk vacsorázott. Még senkit sem láttam úgy halat enni,
mint õt akkor. Az egyik oldalon berakta a haldarabkákat, s a másik oldalon folyamatosan
szedte ki a csontokat. Csodálkozva néztük, majd megmutatta nekünk, gyerekeknek, hogyan kell igazán halat enni. Az ideiglenes szállásmegoldásból 5 év lett. Más megoldás hiányában a tisztelendõ úr költözött le ugyanis a helyünkre a dombon, a templom mellett álló,
erõsen átalakított paplakból az út mentén fekvõ Körmendi-féle házba, a kántortanítóék
mellé.
Az épület eredeti állapotára csak a falazott, felül is zárt kapu és ajtó emlékeztetett, mögötte jobbra a márványlépcsõkkel. A hozzá tartozó széles folyosót szükségbõl válaszfalakkal osztották több kis lakásra. Az udvarban néhány tuja, bokor és futórózsa jelenléte utalt a
kert hajdani szépségére. A kert sarkában lévõ öreg cseresznyefán volt a hintánk. Lovaink
110

elõször a közös, nagy istállóban kaptak helyet, itt ellett meg szürke lovunk, a Madár,
amelynek tejét szamárköhögéses beteg gyerekeknek hordták Fényesen. Késõbb az udvar
melletti kis ház istállójába kerültek. Vizet az utcáról, az iskola udvarának drótháló kerítése
melletti nyomós kútról hordtunk, nem volt messze, de a két vödör víz így is nehéz volt.
Esténként vagy munkaszüneti napokon kijártunk kerékpárral segíteni, leeregetni az üvegeket, és gyékénnyel betakarni a melegágyakat, napsütéskor az üvegeket szükség szerint megemelni vagy teljesen leszedni. A kertészet mellett a szétbombázott betonkarám romjain játszottunk, rengeteg, nap által fehérre kiszívott marhacsontot találtunk, a kövek között siklót
láttunk meg napozó kis gyíkokat. Az esõ elõl a fûvel befedett, félig földbe vájt kunyhóba
mentünk, kétoldalt a földbõl padkát hagytak, amire deszkarácsot tettek, szükség esetén
aludni is lehetett rajtuk. Féltem a tócsák mellett, mert az ég fehér felhõi nagyon mélynek
látszottak. Otthon a kutyánk jelezte a szüleink érkezését, olyankor minden gyerek elhagyta
az udvart, és mi gyorsan tettük a ránk bízott dolgunkat. Az iskolába sok, tõlünk még sokkal
szegényebb gyerek járt. Ha befejeztük a feladatunkat a padtársnõmmel, akkor rajzoltunk,
vagy hallgattuk a tanító néni magyarázatát, vagy a másik osztálybéliek felelését. Hazamenés
után át kellett öltöznünk, majd ebédeltünk. Iskolatársaink szülei között többen foglalkoztak dohánytermesztéssel, állattartással, az egyik család legidõsebb fia kékávós lett. Futótûzként ment híre, nem kis megrökönyödést váltott ki az emberekben.
1954-ben nagyapánk súlyos betegsége hírét hozta egy távirat. A látogatásához szükséges vízumért Gyõrbe kellett édesanyánknak utaznia, az engedélyhez a szakszervezeti titkár
ajánlása is kellett, nem kis elképedésére a titkár szájából mit hall: Mi az, az öreg Miska még
nem dobta föl a talpát? Kiderült, hogy suhanc nyilas fiúként részt vett a nagyapánk megveretésében, mert nemtetszésének adott hangot, amikor a zsidókat táblával a nyakukban
hajtották végig a városon. Végre átmehettünk. Az engedélyezett egy hét alatt a nagyapánk
csak egyszer ismerte fel kedvenc, távolba szakadt lányát. Édesanyánknak a több éve nem
látott, orosz fogságból hazatért három fivére elképesztõ dolgokat mesélt.
Egy év múlva nagyapánk vitt ki bennünket Darányiba, a Kis-Duna partján lévõ gyümölcsösünkbe. Láttuk a magas, beton lábakra épített lécrácsos, szerszámos pihenõt, a hosszú
rúdon lévõ gyümölcsszedõket, a keresztfákat a szénaboglyák alatt, a víz nyomát a fák törzsén az áradás után.
Feltöltõdve, lélekben megerõsödve tértek vissza szüleink, mi felruházva szép, magas
szárú Bat'a cipõkkel boldogok voltunk. Ami ajándékot a fináncok nem akartak átengedni,
azokat visszaadtuk a nagybácsiknak, nagynéniknek. Sok érdekes helyzetet tapasztaltunk
késõbb is. A kisöregek kedves motyóját szétteregették, míg a hátuk mögött megtekintés
nélkül akkora bõröndökkel mentek át, hogy majd megszakadtak alatta. Nekem egyszer azt
tanácsolták – mikor az örökölt, tatai, zöld mázas nagy tésztástálat hoztam át –, hogy darabokban nem lenne egyszerûbb?
A Csémen töltött idõ alatt megtanulták a kinti kemence felfûtését és a kenyérsütést, a ház
többi asszonyával együtt készültek a nagy eseményre. 1955 nyarán édesanyánkat elvitte a
mentõ, és megszületett Szõnyben a legkisebb testvérünk, Marika. A kórházi napok alatt
édesanyánk egyik kedves ismerõse vigyázott ránk. Õ a paplak elsõ, leválasztott lakrészében
élt három fiával, napszámból tartotta fenn elárvult gyerekeit. Szüleink szerint nagyon
tudott dolgozni. Ünnepek alkalmával a vendég papokra is fõzött. Kislányként nem gyõztem csodálni perzsa szõnyegeit, finom porcelánjait az összezsúfolt szobában, a magasan
egymásra rakott ágybetétek szép, színes plüss takaróit.
Édesapánknak sok bosszúságot okozott a kiküldött cigány dolgozók munkája. Csak a
gyom tetejét tépték le, és ha kitette a lábát, rögtön elfeküdtek a sorok között. A megrendelt,
általa ismert vetõmagokat elcserélték. Már semmije sem volt, csak a ponyvák és a kötélre
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feldobott emblémás zsákjai emlékeztették arra, hogy valaha a maga ura volt. Mégis állandó
atrocitásnak volt kitéve. Különösen a hadifoglyok által hozott hírek és nagybátyánk viselkedése miatt. Pisti bátyánk az orosz események hallatán nem átallotta szidni a kommunistákat, ezért több házkutatás után 1956 nyarán kiraktak bennünket a paplakból a szabad
ég alá. Édesanyánk táviratozott a fogságból nemrég hazatért testvéreinek, és azok segítségével Komáromba költöztünk a saját telkünkre. Néhány nap alatt elkészült a hullámpala
fedelû szín nád gyékényekkel az oldalán. Vályogot vetettek, és felépült a késõbbi nyári
konyha és az istálló. Az apró állatok az áttelepítés óta megmaradt ólakban maradtak. Apánk
lovai és megmaradt mezõgazdasági eszközei – vetõgép, henger, ekék, boronák, lószerszámok – barátainknál, ismerõseinknél kaptak helyet. Novemberre már a kis házban laktunk.
Bútoraink a színben maradtak. A családi ház építésére csak késõbb kerülhetett sor. Sajnos, a
város politikai elkötelezettségû vezetõitõl szüleink nem kaptak megfelelõ támogatást
életkörülményeink jobbítása érdekében, csak bérelt kerttel és szántóterülettel tudták
megteremteni a legalapvetõbb szükségleteinket. Szegénységünk miatt sok lenézésnek és
megaláztatásnak voltunk kitéve. Új diákként sem igazán fogadtak bennünket szívesen,
mivel nem voltunk úttörõk. A forradalmi felvonulás idején a vaskályhába lógatott vörös
nyakkendõket égetõ diáktársnõimtõl csak annyit kérdeztem: ezért kellett volna nekem is
úttörõnek lenni? Édesapánk figyelmeztetett bennünket még a város megszállása elõtt, hogy
valami készülõdik, mert a határban a dûlõutak tele voltak tankokkal, idegen arcú, Szuezt
keresõ katonákkal. Az iskolában átmenetileg németet tanultunk, majd a visszarendezõdés
után oroszt.
Tanítóinknak, tanárainknak és szüleink megértõ áldozatkézségének köszönhetõen sikerült
mindegyikünknek, ha nem is felhõtlenül, megtalálni helyét a világban. Bátyám katona lett a
Budapesti Díszszázadban, ahol több szakmát tanult, a Komáromi Lenfonógyár fûtõjeként
halt meg. Öcsém, aki Lentiben volt katona – a gyerekkori agyhártyagyulladása miatt nem
igazán tudott tanulni – a Városi Vízmûvektõl ment nyugdíjba, özvegye és lányai Komáromban élnek. Másik öcsém a tatai katonáskodás után géplakatosként dolgozott, nagyon
fiatalon, 44 évesen halt meg, özvegye és gyerekei Komáromban élnek. Húgom, akit édesanyánk még Tatára sem engedett el kertészetet tanulni, Komáromban él és könyvelõként
dolgozik, gyerekei már kirepültek, fia Londonban építi jövõjét, lánya Budapesten szállítmányozóként dolgozik.
Jómagam a család kakukktojásaként 1958-ban nyertem felvételt a Budapesti Képzõ- és
Iparmûvészeti Gimnáziumba, majd ösztöndíjasként tanultam a Prágai Iparmûvészeti Fõiskolán.
A családunk kálváriájáról szóló soraimat húgom kérésére írom, mivel rajtam kívül már
senki nincs, aki elmesélje szüleink emberpróbáló életét.

Szekeresgazda
nagyszülõk
Pathy Nagy Mihály
1885.06.22.-1955.03.05.
Kocsis Klára
1887.03.18.-1962.02.02.
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Pathy Nagy Mihály szekeresgazda ruhában
A Bandérium buzogányosa

A szülõk:
Vida Sándor 1907.03.10.-1970.12.10.
Pathy Nagy Mária 1918.02.17.-1983.05.31.
Esküvõ 1938.02.26.
Koszorúslányok: Vida Ilona, Rácz Erzsébet

Áttelepítés idején
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Az áttelepítés utáni ház
1948. Fényes-Szõlõ tanya

A boldogságot jelentõ gyerekek
1949-ben a Fényes tanyán

A szorgos munka sikere,
50-es évek
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Újrakezdés,
küzdelem a tanyán

1952. Békéscsaba
A gyerekek:
Vida Sándor
1942.03.16.-1998.03-16.
Vida Zsuzsanna
1944.04.13.
Vida László
1945.07.13.-2004.02.24.
Vida József
1947.01.17-1991.11.03.

A szülõk 1968-ban Komáromban
30 év együtt
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Vida László – Kovács Julianna 1968.07.20

Vida József – Farkas Erzsébet 1974.02.27.
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Kovács Tibor – Vida Zsuzsanna 1971.08.14.

Eichinger János – Vida Mária 1974.02.23.

Szabó Szilárd – Vida Tímea
1995.06.03.

Vida Lászlóné
Vida Veronika
Nagy Nikolett 1991.01.17.

Szabó Szilárd
Vida Tímea
Szabó Péter 1997.04.16.
Szabó Bálint 2004.03.10.
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Vida Józsefné
Vida Katalin
Vida József
Roboz Edit
Vida Mátyás 2003.12.10.
Vida Vendel 2006.06.13.
Vida Zente 2008.12.16.

Vida József – Roboz Edit 2003.10.25
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VIDA család családfája
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Paty Nagy Klára
1912.09.12. –
1999.12.20.

Paty Nagy Mihály
1911.07.19. –
1988.12.
Vida Sándor
1907.03.10. –
1970.12.10.

Paty Nagy Mihály
1885.06.22. –
1955.03.05.

Paty Nagy Mária
1918.02.07. –
1983.05.31.

Kocsis Klára
1887.03.18. –
1962.02.02.

Paty Nagy Gergely
1915.10.03. –
2004.11.14.

Paty Nagy Gáspár
1913.10.03. –
1983.07.08.

Vida László
1861–1939

Vida Júlia
1886.12.23.

Vida Ilka
1893.04.25.

Vida Teréz
1890.07.21.

Vida László
1888.06.22. –
1888.08.02.

Sebestyén Teréz
1865–1937

Vida Lídia
1896.10.28. –
1965.

Rácz Margit
1904.05. –
1989.07.06.

Vida László
1901.04.24 –
1980.11.07
Vida Lídia
1891.11.15. –
1893.12.04.

Vida Teréz
1924.11. –
2002.10.

Vida József
1926.04.26. –
1993.08.24

Vida Ilona
1931.08.18.

Eichinger Helga
1981.11.14.

Vida Zente
2008.12.16.

Vida Ágnes
1898.04.03. –
1900.01.06

Vida István
1904.08.25. –
1971.

Vida Mária
1955.06.10.

Eichinger János
1950.08.13.

Farkas Erzsébet
1948.12.25.

Vida József
1947.01.17. –
1991.11.03.

Eichinger Barna
1976.08.26.

Roboz Edit
1971.06.11.

Vida Vendel
2006.06.13.

Vida Katalin
1978.10.08.

Vida József
1977.03.12.

Vida Mátyás
József
2003.12.10.

Vida József
1894.12.27

Vida László
1900.04.20. –
1900.05.05.

Vida László
1945.07.13. –
2004.02.24

Vida Julianna
Zsuzsanna
1944.04.13.

Vida Sándor
1942.03.17. –
1998.03.16

Paty Nagy Etelka
1922.08.22. –
2004.

Kovács Julianna
1949.10.12.

Vida Tímea
1973.05.31.

Kovács Tibor
1946.02.24.

Vida Veronika
1969.03.08.

Szabó Szilárd
1972.04.27.

Rupper Mária
1943.07.09.

Kovács Klára
1985.03.07.

Nagy Nikolett
1992.01.17.

Kovács Endre
1980.08.06.

Kovács Attila
1976.06-19.1992.06.16.

Szabó Péter
1997.04.16.

Vida Krisztina
1970.11.12.

Vida Sándor
1974.08.13

Szabó Bálint
2004.03.10.
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BORDÁCS ZOLTÁN CSALÁDJA
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Bár még gyermek voltam, de emlékszem arra a szomorú napra, mikor el kellett hagyni a
családnak a szülõfalumat. 1940-ben születtem Szentpéteren, hétéves voltam a kitelepítéskor. Édesapám szüleivel laktunk egy háztartásban, együtt lettünk kitelepítve. Nagyapám 71
éves, nagyanyám 61 éves, édesapám 34 éves, édesanyám 27 éves volt, a húgommal utolsó
hónapos terhes. El lehet képzelni, milyen lelkiállapotban volt a család, mikor megtudtuk,
mi is ott vagyunk a kitelepítettek között. Édesanyám szülei és húga ott maradtak Szentpéteren, édesapám két testvére is maradhatott. 1947. július 1., úrnapja volt, két vagonba
lettek bepakolva az ingóságok és az állatok. A birkák, malacok, tehenek, lovak csak akkor
kaptak enni, ha valamelyik állomáson megállt a szerelvény. Több napi zötykölõdés után
érkeztünk meg Tolna megyébe, Váraljára. Édesanyám nagymamáját egy ruhásszekrénybe
rejtve hoztuk magunkkal. Nagy segítség volt édesanyámnak húgom születésekor: õ 1947ben Váralján született. Elõször egy fél, majd késõbb egész házat kaptunk. Szerencsére
nagyon jó emberek közé kerültünk, hamar befogadott bennünket a falu. Kaptunk földeket,
szántót, rétet, de olyan helyen is, ahol nem tudtuk megmûvelni, mert a hegy oldalán volt.
Küzdelmes, nehéz évek voltak, nagyon sokat dolgoztak a szüleim és nagyszüleim. A család
mezõgazdaságból tartotta el magát, de édesapám, ha volt a mányoki bányában fuvar, azt is
elvállalta. Édesanyám is eljárt késõbb a bányába is dolgozni. Sajnos a nagyszüleim nem
sokáig voltak közöttünk, nagyanyám két évet, nagyapám hat évet élt a kitelepítés után; õk
Váralján vannak eltemetve. Sajnos a temetésekre az otthon maradt családtagok nem tudtak
eljönni. Édesanyám nehezen viselte, hogy szüleit Szentpéteren kellett hagyni. Édesapámnak mindig mondogatta, hogy közelebb kellene jönni a határhoz lakni, míg nagy sokára
rábeszélte, hogy Komáromba jöjjünk. Mielõtt felköltöztünk, eladtuk a lovakat, teheneket,
szüleim nem akartak belépni a tsz-be, 1958-ban inkább felköltöztünk Komáromba. Itt is
más élet kezdõdött, mindketten gyári munkások lettek, a Lengyárba mentek dolgozni.
Édesanyám három mûszakban dolgozott, édesapám itt is lovakkal dolgozott. Nagyon
sokat dolgoztak, mert sok javítanivaló volt a házon. Koppánymonostoron vettünk szõlõt, a
gyári munka mellett ott dolgoztak. A végében konyhakerti növényeket termeltünk, gyümölcsfákat is ültettünk, így egészítettük ki a keresetet. A tsz-ben is vállaltunk mezõgazdasági munkát. Édesanyám nem sokáig örülhetett, hogy közelebb került szüleihez, mert
1960-ban mindketten meghaltak. Édesanyám húgához sokszor átmentünk, õ is szeretett
jönni hozzánk. Apai részrõl még ma is élnek a rokonok, velük is tartjuk a kapcsolatot. Sajnos édesanyám húga is meghalt 1983-ban. Húgom már itt, Komáromban járt iskolába.
Férjét is itt ismerte meg, a Lengyárban dolgozott õ is, 1966-ban házasodtak össze. Két
leánya született, Zsuzsanna 1967-ben, az általános iskola elvégzése után Tatabányán
kitanulta a cukrászatot. Szibilla 1974-ben született, az általános iskola elvégzése után a kertészeti technikumot Fertõdön, majd Budapesten a vendéglátó iskolát végezte el, jelenleg is
abban dolgozik. Õ Budapesten lakik. Zsuzsanna férjhez ment, három leánygyermeke született, Laura, Adrienn, Petra. Húgom örömmel nevelgeti unokáit, sajnos a férje nem örülhetett az unokáknak, mert 1990-ben meghalt. Én Pestre mentem kõmûves tanulónak, s mikor befejeztem az iskolát, Tatabányára mentem dolgozni. Innen késõbb az almásfüzitõi
Timföldgyárba kerültem, ekkor már édesapám is itt dolgozott. Zenei tanulmányaimat
Pesten kezdtem, majd Tatabányán fejeztem be. Mikor katona voltam, tánczenekarban
játszottam. Leszerelés után is volt zenekarunk, sok helyen zenéltünk. 1964-tõl az almásfüzitõi fúvószenekarba kerültem, nagyon szép emlékek maradtak ebbõl az idõbõl. Többször
voltunk a rádióban is felvételen, kislemezünk is készült. 1990-ben feloszlott a zenekar.
Késõbb vállalkozó lettem, 18 évig építettem a házakat. 1960-ban megnõsültem: dupla esküvõ volt a húgommal. Két leánygyermekünk született. Anikó 1970-ben született, õ nõi
szabó szakmát tanult Tatabányán, majd elvégezte a ruhaipari technikumot Gyõrben. Itthon
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dolgozott 13 évig mint vállalkozó, 2000-ben felment Pestre. Ott elvégezte a divattervezési
iskolát, ott lakik és dolgozik a fõvárosban. Mónika 1972-ben született, Tatán dísznövénykertésznek tanult, majd estin elvégezte a gimnáziumot. Érettségi után a középfokú táncmûvészeti iskolát is elvégezte, késõbb pedig a gyõri tanárképzõ fõiskolán a népmûvelõ
szakot. 2007-ben ment férjhez Bocsák Attilához, Gödöllõn laknak, 2008-ban született kislányuk, Lilla.
Nõsülésem után a szüleimmel maradtam, egy udvarban laktunk, de két háztartásban.
Szüleim sokat segítettek a gyerekek körül. Sajnos édesapám nem sokáig örülhetett az unokáknak, mert 1979-ben meghalt. Édesanyám hosszabb ideig örülhetett a lányoknak, ha
csak lehetett, a kedvükbe járt. Õ 2002-ben halt meg. Apai ágról még élnek rokonok Szentpéteren, velük elég gyakran találkozunk. A Tolna megyeiekkel is tartjuk a kapcsolatot, szeretünk oda is ellátogatni, mert szép pillanatokat õrzök az emlékeim között.
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Váralján, szüleim a barátokkal

Szülõi ház, ezt kellett elhagyni. Szentpéter, 1947

Váraljai ház, ahová ki lettünk telepítve. Édesapám, édesanyám, dédmamám, húgom és én.
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Szentpéteri Baptista Zenekar, apám testvére a doboknál

Bordács Zoltán és családja, 2009
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BORDÁCS család családfája
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Bordács Sándor
1962 Szentpéter
Kámpi Kati
1962 Komárom

Kálmán Zsuzsanna
Szőny, 1967

Körösi Laura
1989 Szőny

Bordács Ilonka
Szentpéter 1930
Mészáros Zoltán
1921 Szentpéter

Gere Ilona
1920 Szentpéter

Kálmán Gusztáv
1943, Komocsa
Bordács Zsuzsanna
1947, Váralja

Hevesi Zsófia
1913 Szentpéter

Bordács Julianna
1886 Szentpéter

Bordács Irénke
Szentpéter 1965

Bordács Sándor
1933 Szentpéter
Szabó Irén
1941 Hetény

Bordács Sándor
Szentpéter 1909

1947

1976 Bordács Balázs Komárom
1989 Borács Gábor Komárom

Észak-Komárom

Bordács Klári
Szentpéter 1906

Bordács Zoltán
1876 Szentpéter

Mudróczki Anna
1949 Tatabánya
Bordács Zoltán
1940 Szentpéter

Bocsák Attila
1968 Budapest
Bordács Mónika
1972 Szőny

Bordács András
1913 Szentpéter

Komáromi Zsolt
Budapest 1975
Bordács Anikó
1970 Szőny

Bocsák Lilla
2008 Budapest

Kálmán Szibilla
Szőny, 1974
Király Zsolt
Budapest, 1971

Rakó Adrienn
1996 Tata

Nagy Petra
2004 Tata
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Csalava László emlékezik:
Szüleim a nagyszüleimmel együtt Komáromszentpéteren laktak. Édesapám Csalava István,
édesanyám Bálint Mária, 1935-ben kötöttek házasságot. Apai nagyszüleim, Csalava papa
és Rozáli mama szüleimmel egy háztartásban éltek, anyai nagyszüleim, Bálint papa és Mári
mama anyai dédszüleimmel – Bálint Boldizsár és Bakhany Krisztina – laktak együtt Szentpéteren, a Kis utcában. A két család közel lakott egymáshoz. Édesanyám egyedüli gyermek
volt. Édesapámnak volt egy öccse, Csalava Lajos. 1937-ben megszületett testvérem, István.
Szüleim és nagyszüleim a földeken dolgoztak, szõlõket mûveltek, állatokat neveltek. Az
egész család mélyen katolikus vallású volt, nagyapám a szentpéteri katolikus egyház templomatyja volt.
1939-ben kitört a második világháború. Szentpétert is ellepték az ágyúk, a tankok, az
orosz, majd a német katonák. Mindenki a pincékbe menekült, fõleg az asszonyokat és a
gyerekeket féltették és rejtették a katonák elõl. Hamvas István, a szentpéteri katolikus pap a
búvóhelyeken, a pincékben is látogatta híveit, és tartotta bennük a lelket, a kitartást.
Édesapám öccsét, Lajcsi bátyámat 1939-ben a dél-komáromi Frigyes laktanyában besorozták lovas tüzérnek, és a magyar hadtesttel háborúba vitték, a Don-kanyarba. Ott elesett. Õt
már hiába várta haza a család.
1945-ben megszületett második bátyám, József. Beteg volt, csak két hónapig élt, a szentpéteri temetõben nyugszik.
A háború befejezése után szüleim is rettegve néztek ki az utcára, ha egyenruhás csendõr
jelent meg a falu elöljáróival. Vajon kinek hozzák a kilakoltatási parancsot? Mi 1947. június
elején kaptuk meg. Családunk is készült a nagy útra. Megkezdték a bútorok, ruhanemûk,
egyéb ingóságok összecsomagolását, majd a termények s végül az állatok következtek. Kocsikkal kihordták családunk ingóságait, mezõgazdasági felszerelését, állatait az észak-komáromi vasútállomásra, ahol bevagonírozták. Szerelvényt állítottak össze a több vasúti kocsit
megtöltõ holmijainkból. Sokáig tartott az út, nehéz volt embernek, állatnak egyaránt.
Édesanyám terhességének kilencedik hónapjában volt. Egyszer csak elérkezett a végállomás: a Tolna megyei Pári község. A családfõk elmentek megnézni, hova is telepítettek ki
minket otthonainkból. Pári község 183. számú házát kaptuk, Breistein József tulajdonát.
Õket Németországba telepítették ki.
1947. június 20-án megszülettem. Én voltam az áttelepítettek elsõ szülöttje Páriban. A
letelepedés után Csalava nagyapámat a faluban bírónak választották. Nagy volt az összefogás a kitelepítettek között, mindenben segítettek egymásnak, hogy a családok boldoguljanak. A Szentpéteren ott maradt földek helyett 15 kataszterit igényelhetett egy-egy család.
Az erdõ félkör alakban övezte a kis Pári falut, munkalehetõséget, megélhetést biztosított a
családoknak. Csemetekertek gondozása, facsemete ültetése, kapálása, új erdõk telepítése,
fakivágás – ez lett a munka. Letelepedésünkkor a sváb lakosság és a felvidéki kitelepítettek
között rokonszenv és barátság alakult ki. Nem haragudtak egymásra, egy volt a sorsuk, egy
a bánatuk. A bajban összetart a nép, bármilyen ajkú is legyen.
Az általános iskola a templom szomszédságában volt, egy öreg és egy új épületszárnyból
állt. Tanulmányainkat a bátyámmal együtt összevont osztályokban végeztük el. Összebarátkoztunk a sváb gyerekekkel, elköltözésünk után is sokáig tartottuk a kapcsolatot személyesen és írásban is. István bátyám jó tanuló volt. Csalava nagypapa nagyon szorgalmazta,
hogy „a gyerek tanuljon csak tovább”. Mindig azt mondta: ,,…mindenemet odaadom, csak
az unokáim tanuljanak tovább, …könnyebb legyen a sorsuk, mint nekünk volt. A tudást
nem veszik el tõlük.”
Istvánt a tamási gimnázium elvégzése után, 1956-ban felvették a budapesti Állatorvostudományi Egyetemre, ahol 1961-ben kitûnõ eredménnyel diplomázott. Pedig nehéz
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idõket éltünk akkor, az ötvenes éveket, hatalmas teherként nehezedtek a családokra a beszolgáltatások. Elõírás volt tojást, búzát, kukoricát, disznózsírt, lucernát, szénát ingyen
beszolgáltatni. Aki ezt nem tette, arra árverés, börtön várt. Hatalmas volt az adó mértéke, a
beszolgáltatás terhe az egyéni gazdálkodókra. Gyûlésre hívták a felvidéki családfõket. Itt
jelentették be, hogy aki jobb életet akar, válassza a közös gazdálkodást. Sok huzavona,
tanácskozás után nagy kínnal megalakult a Pári Béke Termelõszövetkezet. Ez biztosította a
megélhetést, cserébe be kellett vinni a gazdasági felszerelést, állatokat. Volt minden családnak állata, kocsija, vetõgépe, kapálógépe, ekéje. A háztájiban egy tehenet engedélyeztek,
szõlõt és konyhakertet. Akadt család, aki városba menekült a toborzás elõl. Csalava nagyapám is közelebb akart kerülni a régi hazához, s elindult új hazát keresni. Szõnyben telket
vett, és elkezdõdött az építkezés. A komáromi selyemgyár bontásánál téglát pucoltak, lassan építgették fel új otthonukat. Sok felvidéki család vett telket Komáromban, Szõnyben.
Mivel itt is betelepülõknek számítottak, „tufélieknek” nevezték õket. Az építkezések során
élelmet, szállást adtak és segítettek egymásnak. Így 1959. augusztus 1-jén Szõnybe költöztünk. Anyai nagyszüleim nagyon haragudtak Csalava papámra, hogy egyetlen lányuk meszszire kerül tõlük, mivel õk Páriban maradtak.
1960 augusztusában Csalava nagyapám összeesett és meghalt.
Én a Komáromi Vasöntödében voltam ipari tanuló, majd 1966-ban Sopronban katonai
szolgálatot teljesítettem. István bátyám 1966-ban házasságot kötött. Felesége, Brunner
Klára tanító volt. Házasságukból két fiú született: István és Gábor.
1971-ben házasságot kötöttem Czompó Máriával. Házasságunkból két gyermek született,
László és Orsolya. István bátyám gyermekei az érettségi és a technikusi végzettség megszerzése után mezõgazdasági vállalkozásba kezdtek. Baromfineveléssel, földek mûvelésével
foglalkoznak a mai napig is. László fiam az érettségi és a technikusi bizonyítvány megszerzése után mezõgazdasági vállalkozó lett, állattartással, takarmánytermesztéssel foglalkozik.
Lányom, Orsolya a fõiskola elvégzése után tanítónõ lett.
István bátyám 1996-ban elvált, s házasságot kötött Hódosi Ágnessel, aki a komáromi
önkormányzat dolgozója. 1999-ben született kislányuk, Eszter. István bátyám fia, István
1996-ban feleségül vette Takács Juditot. Házasságukból egy fiú született, Richárd.
László fiam 2000-ben kötött házasságot Németh Mónikával, Ákos unokám 2002 februárjában született.
Orsolya lányom 2001-ben férjhez ment Süveg Istvánhoz, frigyükbõl 2004-ben született
meg Balázs unokám.
2000 júniusában édesanyám, s még ez év decemberében édesapám elhunyt.
Bátyám, István 2008 decemberében közúti balesetben életét vesztette.
Ez családom rövid története…
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Csalava nagypapa

Csalava Rozáli mama

Édesapám testvére, Lajcsi bátyám, aki a Don kanyarban meghalt

Csalava család apai-anyai nagyszülõkkel
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István bátyám és iskolatársai

István ballagása
a tamási gimnáziumban

A komáromszentpéteri
római katolikus templom
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Páriban készült,
édesanyám engem dajkál

Breitenstein József és családja,
az õ házukat
kaptuk meg Páriban

Szüleim, István és László
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Szüleim és testvérem, István, felesége és kisfia

Csalava László, 1968, katona Sopronban

Népes kis családunk
Szõnyben
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Szüleim az elsõ unokával, István bátyám fiával, Istivel. Szõny

László gyermekei, László és Orsolya

István bátyám
70 éves születésnapja
feleségével, kislányával
és az unokákkal
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István bátyám fiai, István és Gábor

Ifj. Csalava István fia, Richárd
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István bátyám kislánya, Eszterke

László fiam és családja

Orsolya lányom és családja

Szüleim 50 éves esküvõje
a szõnyi katolikus
templomban

László és felesége
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KELKÓ CSALÁD
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Kelkó Balázsné, született Igar Julianna vagyok, 1938. február 15-én születtem Komáromszentpéteren, földmûves családban. Édesanyám Molnár Mária, édesapám Igar Vilmos
magángazdálkodók voltak. A mezõgazdasági munka biztosította a család megélhe-tését. A
családban öten voltunk gyerekek, a háború utáni években már két nõvérem férjhez ment, és
külön éltek tõlünk.
A háború alatt falunk többször is gazdát cserélt a németek és az oroszok között, a háború
utolsó napjaiban az egész falut kitelepítették, mikor az oroszok oda értek, mert a katonáknak kellettek a házak. A háborút falunk és mi is megszenvedtük, a béke nagy szegénységben,
nélkülözések között köszöntött ránk. A béke nekünk, magyaroknak nem akart eljönni, mert
1946-ban a lakosság nagy felháborodása kíséretében kiosztották a „fehér lapokat”. A falu
egy részét „háborús bûnösnek bélyegezve” minden tárgyalás, bizonyítás nélkül, csak mert
magyarnak született, Csehországba deportálták. A mi családunkat is érintette a deportálás,
az egyik nõvérem családját csak azért nem deportálták, mert az apósa megbetegedett. Szerencsére ezért otthon maradhattak, és idõvel a deportálás megszûnt, és így kimaradtak
ebbõl a szörnyûségbõl.
A háború gyötrelmes évei után a csehszlovák kormány magyarellenes politikája nem
akart szûnni, és 1947-ben az áttelepítés megkezdõdött. Az elsõk között került sor családom
Magyarországra való áttelepítésére. 1947 tavaszán kaptuk meg a kitelepítésrõl az értesítést.
Falunk Komáromtól 15 kilométerre, északra, a Mátyusföld szélén helyezkedik el. A lakossága tiszta magyar volt abban az idõben. Családunk és fõleg Édesapám mindig magyar érzelmû ember volt, amit nem is titkolt mások elõtt.
A háború után a csehszlovák kormány megszüntette a magyar nyelvû oktatást, nem
lehetett magyar nyelven tanulni. Ekkor én kisiskolás voltam, szüleim bíztak abban, hogy
lesz még magyar oktatás, titokban egy magyar tanító házaspárhoz jártunk öcsémmel, Igar
Vilmossal. A tanítást külön fizetségért vállalták, mivel nekik sem volt más megélhetõségük,
a magyaroktól elvették az állampolgárságot, állami hivatalt nem tölthettek be, még adót
sem kellett fizetnünk, ennyire nem tekintettek bennünket egyenjogú állampolgárnak. Az
áttelepítést a tanító házaspár sem kerülhette el, õk igazolták iskolai tanulmányainkat, és így
nem vesztettünk évet és folyamatos maradt iskoláztatásunk.
Családom kitelepítésére 1947 tavaszán került sor, ekkor a családfenntartó édesapám 49
éves volt. Családunk hat tagból állt, a szüleim, egyik nagymamám és két testvérem. Kitelepítéskor a rokonok és szomszédok velünk együtt sírtak, sajnáltak bennünket, hogy el kell
jönni az ismeretlenbe. Ingóságainkat, amiket össze tudtunk szedni magunkkal hozhattuk,
még élõ állatokat: szarvasmarhát, ökröket, baromfikat is hozhattunk magunkkal. A tehervagonokba napokig pakoltunk, majd elindultunk, de nem tudtuk, hová, milyen körülmények közé érkezünk. Rokonokat, barátokat, szomszédjainkat, házunkat, szülõföldünket,
mindent ott kellett hagynunk.
Napokig tartó utazás után a Tolna megyei Szakály-Hõgyész vasútállomására érkeztünk.
Itt közölték velünk, hogy egy közeli kis faluba, Kalaznóra telepítenek le bennünket. Addig a
Kalaznó falu nevét még senki sem hallotta közülünk. Kalaznó teljes sváb település volt, az
onnan Németországba kitelepített svábok helyére kerültünk. A faluban már voltak telepesek, Erdélybõl, Bukonivából származók, akik Bácskán, Baranyán, Somogyon keresztül
jutottak ebbe a kis tolnai faluba. Házat, kis földet juttattak minden betelepültnek, köztük
nekünk is. Mi mint földmûvesek, továbbra is a földmûvelésbõl, állattartásból akartunk
megélni. Igaz, ebben a kis zsákfaluban más megélhetési forrás nem is volt.
Az iskoláimat itt fejeztem be kitûnõ eredménnyel, de továbbtanulásra nem volt mód.
Édesanyám közben meghalt, a Rákosi-féle beszolgáltatás teljesen felemésztette gazdaságunkat, minden munkáskézre szükség volt otthon.
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1954-ben férjhez mentem az ugyancsak Szentpéterrõl kitelepített Kelkó Balázshoz. Õket
Kocsolára, egy 50 kilométere lévõ faluba telepítették. Kocsolára költöztem férjemhez, és itt
született meg Teréz lányom 1955-ben.
Férjemék családját már a sok beszolgáltatás teljesen kisemmizte, a földekrõl az állam javára lemondtak, nem bírták a beszolgáltatást. 1951-ben férjem is kétéves sorkatonai szolgálatot teljesített, mire hazakerült, már nem voltak meg a földek.
Mikor Kocsolára kerültem, már apósom is az iparban dolgozott, férjem a közeli állami gazdaságban talált munkát.
Ebben az idõben minden áttelepült gondolata és tette a szülõföldre való visszajutás volt,
apósom is a Komáromhoz közeli Almásfüzitõre járt dolgozni (a timföldgyárat építették),
és kutakodta, hogyan lehetne azon a környéken letelepedni. Férjem a dalmandi gazdaságnál
dolgozott, én lányunkat otthon neveltem, és a ház körüli munkákat végeztem. Egyszerû
emberek lévén nem tudtuk, hogy igazából milyen lesz az élet Komáromban, de azt tudtuk,
hogy nem akarunk Tolnában maradni, vissza akarunk jönni Komáromba, a Dunához
közel.
1960-ban apósomékkal egy helyen vettünk Komárom déli határában szántóföldet, ahol
elkezdhettünk építeni. Még az év nyarán beköltöztünk a félig kész kis házba. Szerény
körülmények között, de már Komáromban folytattuk életünket. Férjemnek sikerült munkát találni a Komáromi Lengyárban. Szépen rendezõdött az életünk.
Letelepedésünk után a Kalaznón egyedül maradt édesapám és öcsém döntöttek úgy,
hogy feljönnek õk is Komáromba. Nemsokára a nõvérem és családja, akik szintén Kalaznóra voltak telepítve, úgy döntöttek, hogy a gyerekek taníttatása, a család jövõje érdekében
õk is Komáromba költöznek. Az utcánkba még késõbb jöttek szentpéteri kitelepítettek
Páriból, Kocsoláról és Kalaznóról. A letelepült szentpéteriekrõl a komáromiak ezt az utcarészt csak Kisszentpéternek hívták.
1959-ben már sikerült útlevelet váltanunk, és többször is hazamentünk Szentpéterre.
1960 augusztusában beköltöztünk a félig kész komáromi házba. Bíztam benne, hogy
közelebb kerülve testvéremhez és a rokonokhoz, ezután többször találkozhatunk. Az elsõ
alkalom, mikor nõvéremet vártam a híd innensõ oldalán, mai is szép emlékem. Együtt
jöttünk haza komáromi otthonunkba, és nagyon boldogok voltunk a találkozás örömében.
Nagy a rokonságunk, szinte mindenki Szentpéteren lakik, rendszeresen hazalátogatunk.
Férjem édesanyja még a kitelepítés elõtt meghalt, halottaink is egyre többen lettek, a temetõt is rendszeresen látogatjuk. Sok minden megváltozott ott is, akiket ismertünk és közel
éreztünk magunkhoz, egyre kevesebben élnek a faluban.
Balázs fiam 1964-ben már Komáromban született. Én a gyerekekkel otthon maradtam,
és csak akkor vállaltam munkát, mikor már elég nagyok voltak. A komáromi gyermekvárosban dolgoztam 1993-ig, nyugdíjazásomig. Gyerekeim az általános iskolát Komáromban végezték. Lányom a közgazdasági szakközépiskolát szintén itt végezte el. Fiam Esztergomban, majd Budapesten tanult. Fiam családjával egy fedél alatt lakunk, õk is Komáromban dolgoznak, szeretik ezt a vidéket.
Örülök, hogy sikerült Komáromba költöznünk, a Duna közelsége, az ismerõs táj, a
rokonságom és szülõfalum közelsége megnyugvással tölt el. Annyira megszerettük Komáromot, mintha mindig itt éltünk volna. Tolnába csak halottainkhoz járunk vissza, a
sírokat rendben tartani. Nem köt oda az a pár év, amit ott éltünk, el sem tudom képzelni, mi
lett volna velünk, ha nem tudunk feljönni Komáromba.
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Kelkó Balázs vagyok. Komáromszentpéteren születtem 1931. május 7-én. Apám Kelkó
Balázs, édesanyám Gerendás Vilma. Családunk földmûveléssel foglalkozott a Komáromtól
északra lévõ mátyusföldi kisfaluban. Négyen voltunk testvérek: Kelkó Vilma, Kelkó Mária
és Kelkó Zoltán. Édesanyám 1938-ban meghalt, két lánytestvéremet anyai nagyanyám
vette magához, én apámmal maradtam.
Iskoláimat Szentpéteren végeztem ötödik osztályig, majd Érsekújvárra kerültem polgáriba. Az iskolába Szentpéterrõl jártam be, a szomszéd faluban volt a vasútállomás, onnan
vonattal mentem Éresekújvárba, és tanítás után vissza minden nap. 1944-ben az iskolát a
katonaság elfoglalta, és megszûnt a tanítás. A háború után a magyar iskolákat bezárták, így
a tanulást abbahagytam. Az otthoni gazdaságban dolgoztam tovább, ott is elkelt a munkáskéz a háború utáni nehéz idõszakban.
1948-ban kaptuk meg a kitelepítési értesítést, a falunkból az utolsók voltunk, akiket
áttelepítettek. Nemsokára a kitelepítések is megszûntek. A komáromi vasútállomáson
vagoníroztunk be. Mindent, amit tudtunk, elhozhattunk magunkkal, de a földek, ház, családtagok és barátok otthon maradtak. Együtt telepítették a családot, apámat, mostohaanyámat, apai nagymamámat és testvéreimet. Velünk jöttek a már férjnél lévõ nõvéremék,
férjével és csecsemõ gyermekükkel.
A Tolna megyei Kocsolára telepítettek bennünket. Amikor áttelepítettek, már a svábok
kitelepítését megszüntették. Olyan házat utaltak ki nekünk, ahol a sváb család még benn lakott. A kétszobás kis házon kellett osztozni a két családnak, mi hatan voltunk, õk nyolcan. A
szûkös körülmények ellenére békességben éltünk egymással. Ahogyan tudtunk, másik házba költöztünk, ahonnan már egy áttelepült család elköltözött.
Áttelepítéskor kaptunk földet, ezen gazdálkodhattunk. Én is az otthoni gazdaságban
dolgoztam. 1951-ben behívtak sorkatonai szolgálatra, és 1953-ig voltam katona. Amíg
katonai szolgálatomat töltöttem, a beszolgáltatások felemésztették a gazdaságot, apám az
állam javára lemondott a földekrõl, és az iparban próbált munkát vállalni. A leszerelés után a
Dalmandi Állami Gazdaságban helyezkedtem el. 1954-ben házasságot kötöttem Igar Juliannával, aki szintén Szentpéterrõl származott, õt és családját a tõlünk 50 kilométerre lévõ
Kalaznóra telepítették.
Kocsolán kezdtük közös életünket. 1955-ben megszületett lányunk, Teréz. A Tolnába
telepítettek közül sok ismerõsünk visszatelepült Komáromba és környékére. Apám Almásfüzitõn dolgozott, és az õ és feleségem kezdeményezésére 1959-ben földet vásároltunk
Komárom szélén, melyen majd házat lehet építeni. Egy éven belül elkezdtük az építkezést.
1960-ban a félkész házba költöztünk. Az építkezés ideje alatt nem voltam állásban, hogy
minél többet tudjak dolgozni a házon. Õsszel a vasútállomáson kezdtem dolgozni, a
szénrakodón, de nem tudtam megszokni az éjszakázást és a vasúti munkát. Az utcánkban
volt a Lengyár, oda felvettek, és 1989-ig, a rostüzem megszûnéséig ott dolgoztam. Elõször
segédmunkás voltam, majd teherautó-vezetésbõl levizsgáztam, és sofõrként dolgoztam.
1973-tól a rostüzem áztató üzemében daru- és kisvonatkezelõ lettem, melyet az áztatás
megszüntetéséig végeztem. 1989-ben megszûnt Komáromban a lenáztatás és a rostüzem,
58 évesen új munkahelyet kellett keresnem. A Komáromi Mezõgazdasági Kombinátnál
rendészeten kaptam állást, és innen mentem nyugdíjba 1991-ben. Feleségem 1993-ban
ment nyugdíjba, azóta a ház körül és a kertben dolgozgatunk.
Az áttelepítés utáni években sokat gondoltunk az ottaniakra, mindig nagy izgalommal
készültünk a rokonlátogatásokra, az otthon maradottakkal való találkozásra. Komáromba
költözésünk után könnyebb lett a hazautazás, de egyre ritkábbak lettek a látogatások. Az
otthon maradottak közül is egyre többen meghaltak, lazultak a rokoni, baráti kapcsolatok.
Édesanyám 1938-ban halt meg, az õ sírját évente többször is felkeressük, a rokonokkal is
már csak szinte az esküvõkön vagy temetéseken találkozunk.
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Komáromba költözésünk, úgy gondolom, jó döntés volt, közelebb kerültünk falunkhoz, a környezet, a táj mind ismerõsebb volt nekem, mint a dombos Tolna. Az életünk is jól
alakult, Komáromban lett munkahelyünk mindkettõnknek, a gyerekek iskoláztatását is
rendezni tudtuk.

Komárom, 2009. március 7.
Kelkó Balázsné
Igar Julianna

Igar Vilmos

Igar Vilmosné Molnár Mária

Igar Julianna és Kelkó Balázs esküvõ elõtti képe
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Kelkó Balázs és Igar Julianna gyermekeikkel: Terézzel és Balázzsal

Családi kép Balázs keresztelõjén

Kelkóné Igar Julianna Adél unokájával

143

Családi körben Balázs unokával

Kelkó Balázs és felesége 2001-ben
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KELKÓ család családfája
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Igar Vilmos
1939–2004
Komárom,
Térffy Gy. u.

Kelkó
Teréz

Igar Julianna
1938
Komárom,
Térffy Gy. u.

Igar Ilona
1928
Felvidéken
maradt

Kelkó
Balázs

Igar Erzsébet
1923
Meghalt 1985
Komárom

Igar Vilmos
1898
Meghalt 1979
Komárom

Igar Mária
1918
Meghalt 1960
Kalaznó

Molnár Mária
1898
Meghalt 1954
Kalaznó

id. Igar Vilmosné
1878
Meghalt 1960,
Kalaznó

Kitelepítés
1947

Felvidéken maradt
testvérek,
meghaltak
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Kocsis István emlékezése
Nagyszüleim, Kocsis Sándor és Kovács Zsófia Szentpéteren éltek, a falu tehetõs gazdái
közé számítottak, 30-40 hold földön gazdálkodtak, volt szõlõ, szántó és erdõ. Nagyszüleim, Kocsis Benõ és Tokodi Vilma a Szentpéterhez tartozó Várföldpusztán éltek, 60-70
holdat mûveltek, és állattenyésztéssel is foglalkoztak.
Az 1947-es, úgynevezett „lakosságcsere” egyezmény alapján nagyszüleimet, szüleimet és
testvéreimet Kocsolára telepítették. Kocsola sváb falu volt, Braun János házába költöztettek be bennünket. Szüleim visszafogadták a tulajdonost, a ház egyik szobájába helyezték
el. Kocsolán házat, 25-30 hold földet kapott családunk. Nem maradtunk ott sokáig, már
1948-1949-ben felköltöztünk Komáromba. Komáromba elsõként a mi családunk érkezett
a kitelepítettek közül. Szüleim a Madách Imre utcában vettek házat.
Komáromban is földmûveléssel foglalkoztak, 15-20 földön dolgoztak. Sándor bátyám
kitanulta a hentes szakmát, Benõ bátyám fuvarozott. Késõbb a téeszbe kellett beadni a földet, s ekkor édesapám agyvérzést kapott. Rövid idõ alatt elvesztette a szentpéteri birtokot,
majd ezt, a jóval kisebb földet is. Így édesanyám lépett be a téeszbe. Mindig sokat dolgoztunk, így nem panaszkodunk.
Én elvégeztem a gimnáziumot, s megszereztem a pincér szakmát is. Késõbb elvégeztem
a Testnevelési Fõiskolát. Testnevelõ tanárként tanítottam elõször a komáromi szakmunkásképzõ iskolában, majd Budapesten, a Mûszaki Fõiskolán, utána a Mûszaki Egyetemen.
Megszereztem a labdarúgó szakedzõi oklevelet, több csapatnál töltöttem be az edzõi tisztet.
Feleségem, Pázmány Eleonóra szintén a Felvidékrõl származott, Aranyosról. Válásunk
után Tatabányára költöztem, majd Kömlõdön telepedtünk le jelenlegi párommal.
Bátyáim Komáromban éltek, Sándor hentesként, majd vendéglátósként dolgozott. Benõ
fuvarozásból élt.
Szüleim, bátyáim meghaltak, édesapám 1959-ben, Benõ bátyám 1957-ben, édesanyám
1981-ben, Sándor bátyám 1999-ben.
Szülõföldünkkel, a szentpéteri rokonokkal, a hetényi barátokkal tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. A szentpéteri temetõben nyugvó rokonaink sírját én ápolom.
Szerettünk Komáromban lakni, Sándor bátyám gyermekei, Sándor és Katalin, Benõ bátyám gyermekei, Tibor és Tünde most is itt élnek. Sándor bátyám Zoltán fia pedig Ácson
telepedett le.
Kocsis Jánossal és családjával Kocsis Benõ és családja anyai ágon került rokoni kapcsolatba. Kocsis János felesége Tokodi Klára, Kocsis Benõ felesége pedig Tokodi Vilma.
Kocsis Tibor emlékezése
Apámék 1948-49-ben költöztek fel Kocsoláról Komáromba. Telket vásároltak, és
1950-ben készült el a házuk. 1953-ban házasodtak össze édesanyámmal. Nagyapám és
édesapám a komáromi Mezõkertnél fuvaroztak két lóval.
1959-ben idõsebb Kocsis János, a nagyapám letette a fûtõvizsgát, és az orosz laktanyában a
konyhán dolgozott mint fûtõ nyugdíjazásáig. Édesapám a Mezõkert megszûnésével magánfuvarozó lett, édesanyám a háztartást vezette, a földeken dolgozott, ellátták az állatokat.
Két gyermekük született, 1955-ben Tibor, 1957-ben pedig János. A két fiú az általános
iskola után szakácstanulónak jelentkezett a Kristály Vendéglátó Vállalathoz, ahol sikeres
vizsgát tettek. 1973-ban édesanyánk kifõzde nyitására kapott engedélyt, ettõl kezdve mûködik a családi vállalkozás.
Nagyapánk 1978-ban, nagyanyánk 1990-ben, édesapánk 1997-ben hunyt el. Istennek
hála, édesanyánk ma is köztünk van.
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Tokodi Sándor, Mészáros Julianna
Kocsis Tibor dédszülei

Kocsis János és Tokodi Klára
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Tokodi Sándorné Mészáros Julianna,
Tokodi Klára balra, Tokodi Julianna hátul,
Tokodi Vilma elöl

Tokodi Vilma

Kocsis János
és neje Tokodi Klára,
fiuk, Kocsis János

id. Kocsis Benõ,
Tokodi Vilma,
balról jobbra:
Kocsis István (ölben),
Kocsis Benõ,
Kocsis Sándor

Kocsis János
és Nagy Irén
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Tokodi Vilma, Kocsis Sándor, id. Kocsis János

Kocsis István

Kocsis Tibor és Páli Éva

Kocsis János, Markó Erzsébet

ifj. Kocsis Tibor,
Kocsis Jánosné
Nagy Irén,
id. Kocsis János

150

KOCSIS család családfája

151

Sebestyén József
1. férj

Kocsis Sándor
1953 Szőny

Nagy Irma
Ács

Kocsis Tibor
1946 Szőny

Varga Mária
Nagyigmánd

Kocsis Benő
1933. Szentpéter

Kocsis András

Pázmány Eleonóra

Kocsis István
1938. Szentpéter

Kocsis Sándor
1867 Szentpéter
Meghalt Kocsola

Kocsola

Dóczé Margit

Raffai Etelka

Tokodi Vilma
1906 Szentpéter

Kocsis Zsófia
1891 Szentpéter –
1957 Oktalun

Kocsis Benő
1904 Szentpéter

Kocsola

Kocsis Sándor
1928. Szentpéter

Sebestyén József

Kocsis Zoltán
1957 Szőny

Kocsis Tünde
Szőny

Kocsis Beáta

Sebestyén Zoltán

Kocsis Katalin
Szőny

Vilmányi Gábor

Kocsis Mónika
Szőny

Sebestyén Tibor

Vilmányi Márk
1996 Budapest

Vilmányi Bernadett
1994 Budapest

Sebestyén Julianna

Kocsola

Kocsola

Takács Jolán

Kocsis Csaba

Kocsis Márta

Kocsis Jolán

Kocsis Sándor

Mór

Mór

Pákozdi Erzsébet
1911. október 28.

Kocsis Irén

Maji László

Maji Erzsébet

Kocsis Dávid
1870. szeptember 9.

Kocsis Benő
1908. november 11.

Kocsis Benő

Forhécz Emma

Kocsis Benő

Maji Vera

Mészáros Tímea

Mészáros Zoltán

Kocsis Gyöngyi

Kocsis Julianna
1896. október 30.

Kocsis Julianna Kocsis Sándor

Dóczé Zoltán

Dóczé Zoltán

Marsaliková
Klaudia

Kocsis János

Kocsis Bianka

Nagy Irén
1931. szeptember
28., Szőny

Kocsis János
1903. április 15.

Mészáros Julianna
1879. október 1. –
1918. július 10., Szentpéter

Tokodi Klára
1906. március 24.

Kocsis János
1957 Szőny

Karkó Erzsébet

Kocsis Norbert

Kocsis Gergő

Kocsis János
1924. április 24.

Kocsis Tibor
1955 Szőny

Páli Éva 1957

Pap Ágnes

Kocsis Renáta

Kocsis Sándor
1929. november 28.
– 1946. július 02.

Dóczé Julianna

Papp Sándor

Papp Júlia

Papp Csilla

Kocsis Kinga

Tokodi Sándor
1873.április 5. –
1953 Komárom

Tokodi Julianna
1902. augusztus 10.

Pári

Dóczé József

Dóczé Zsófia

Czobor József
2. férj

Czobor Éva

Körmendi Miklós

Körmendi Miklós

Körmendi Dávid

Kocsis Gábor

Kocsis Tibor

Kocsis Eszter 1935

Fekete Zoltán

Fekete Péter

Fekete István

Fekete Eszter

Fekete Zoltán

Dóczé Zsófia
1878. december 12.

Kocsis Dávid
1905. november 11.

Kocsis Mária

Kozsdi Mária

Kocsis Jenő

Andrusek Ilona

Kocsis Dávid

Mészáros Zoltán

Kocsis Nóra

Kocsis Friderika

Bizik Teréz

Kocsis Ernő 1931

Szabó Margit

Kocsis Ernő

Kocsis Márta

Kocsis László

Kocsis Tibor

Kocsis Hilda

Kocsis Dániel

Kocsis Angelika
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Kosdi Jánosné sz. Németh Edit
Hetény – Mór – Komárom
„3 és fél éves voltam akkor, mit sem értettem a Benes-dekrétumokból”
Komáromba pályázat útján kerültem a Tanárképzõ Fõiskola elvégzése után 1966-ban.
A férjem családja már régen itt lakott és itt dolgozott. A Kosdi családba házasságkötésem
révén kerültem 1968-ban. Az esküvõ után a férjem családja által felépített házban kezdtük
közös életünket. Mi, az új házasok a legszükségesebb berendezési tárgyakat próbáltuk megvásárolni, az otthonunkat megteremteni, hogy a napi munkánk után legyen egy szerény,
ugyanakkor kényelmes hajlékunk.
Rövidre fogva: az új házasok örömei és megélhetési gondjai, mindannyi tennivalói
maximálisan kitöltötték minden idõnket. A férjem korán indult a munkahelyére, késõn érkezett haza, én pedig az iskolában tanítottam. A szüleink szintén elfoglalt emberek voltak,
szorgalmasan végezte ki-ki a maga munkáját. Ahányan voltunk, annyifelé dolgoztunk, így
csak a vasárnapokat töltöttük el a szülõkkel. Ebéd közben idéztünk fel néhány eseményt a
múltból, és a jelen problémáit beszéltük meg. Ezért hiányosak maradtak az ismereteink a
múlt eseményeirõl, történéseirõl.
A történelem élõ tanúi: szüleink, nagyszüleink, nagybácsik és nagynénik, a hozzánk
legközelebb állók ma már nem világíthatják meg homályos ismereteinket, mert elköltöztek
az égi mezõkre a földi világból. Mi, fiatalok a saját „kis történelmünk” formálását helyeztük
elõtérbe. A fellelhetõ dokumentumokból sok minden kiolvasható, de a személyes beszámoló az említett okok miatt már végleg elmarad.
A „nagy történelem”, a szlovákiai kitelepítések végrehajtása nagyban beleszólt az
életünkbe. A nagyszülõk, szülõk fájdalmas emlékeirõl és a saját magunk által átélt eseményekrõl a megsárgult, újra és újra átforgatott dokumentumok tanúskodnak. Az olvasóból
sok sóhaj és fájdalom tör a felszínre, minden sor foglalkoztatja a gondolatainkat.
A „miértre” adott válaszok egyáltalán nem nyugtatták meg a szüleinket. Sohasem fogadták el, hogy miért lettek jogfosztottak Szlovákiában, kollektíven bûnösök, kényszerbõl
kitelepítettek, és miért kellett új országban újrakezdõnek lenni, mikor a felmenõ rokonok
generációkon keresztül ott éltek, és a holtjaik sírhalmai ott lelhetõk még ma is a temetõkben.
Szabad-e ilyen döntéseket hozni felelõs politikusoknak, kormányoknak, mint amilyenek
születtek 1945-1948. között?
Szabad-e több százezer embernek fájdalmat, keserûséget okozni?
A fiatalokban talán kevesebb a keserûség, kisebb a lelki törés éppen a kitelepítéskori
gyermekkoruknál fogva. Máig sem érthetõ és nehezen feldolgozható, hogy miért nem
találkozhattunk éveken át a Szlovákiában élõ nagyszülõkkel, ottmaradt testvérekkel, rokonokkal, miért nem kaphattunk sok-sok szeretetet tõlük, és miért nem adhattunk nekik, mint
más hasonló korú gyermek.
A család és a kényszerkitelepítésük rövid története:
A családból id. Kosdi Jánosnak már a gyermekkora sem volt egyszerû. Édesapja tragikus
körülmények között korán meghalt. Az édesapa Bálint nevû testvére és felesége örökbe
fogadta az árva gyermeket, gondoskodott a felnevelésérõl. A nevelõapa felesége tüdõbajban fiatalon meghalt, s a nevelõapa késõbb másodszor is megházasodott.
Így fordult elõ, hogy a kitelepítésig Jánosnak már két apától (vér szerinti, örökbefogadó) és
három anyától (a vér szerinti, két felnevelõ) kellett elbúcsúzni, kellett elszakadni. Az említett szülõk sírja, síremléke ott árválkodik a komáromszentpéteri temetõben.
Kosdi János házasságot kötött Kocsis Juliannával, mely házasságból egy gyermek született,
ifjabb Kosdi János.
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Ifj. Kosdi János és Czibor Klára házasságából két gyermek: Klári (1930) és János (1938)
született.
A három generációs család Komáromszentpéteren élt. Hallatlan szorgalommal dolgozó
emberek voltak. Reggeltõl napestig tartó munkájuk eredményérõl tanúskodik az 1947 májusában felvett 23 lapból álló összeírási jegyzõkönyv is, melyet áttanulmányozva írhatom le
a továbbiakat, és amit látogatásaink során személyesen is megtapasztalhattam.
Lakóházuk szélesen terült el a komáromszentpéteri fõutcán. Férjem egy látogatás alkalmával megmutatta a ház elé ültetett, árnyat adó, hatalmas gesztenyefasort, a házat és környezetét. Az udvar nagyon széles volt, mind a két oldalán beépítve.
Az egyik oldalon a lakóház, nyári konyha, éléskamra, szerszámoskamra, a másik oldalon
pince, magtár, takarmánytároló, istálló, sertésólak voltak, hátul pajta, kocsiszín gazdasági
gépek részére és silótároló. Az egyes részek mérete az összeírási jegyzõkönyvrõl mind leolvasható volt. A leírtakból is kitûnik, hogy földmûveléssel foglalkoztak. A földek megmûveléséhez lovakat és ökröket, a család ellátáshoz pedig apró baromfik tucatját tartották. Szõlõt
mûveltek, és ahhoz tartozott egy présház is.
Sokat és sokszor erejüket meghaladva dolgoztak. Aratáskor még segítõket is kellett hívni,
hogy a gabona idõben a tárolókba kerüljön. Apósom (ifj. Kosdi János) nagyon értett a lovakhoz is, a katonaságnál is a lovasságnál szolgált huszárként. Jó nyelvérzékkel áldotta meg
a sors, katonaideje alatt megtanulta és társalgási szinten beszélte a cseh nyelvet.
A gyerekek (Klári, János, Bálint) tanultak.
Klári be is fejezte ott a tanulmányait, János csak egy évet járt a komáromszentpéteri
iskolába. A család kitelepítése 1947-ben következett be.
Már 1946-ban megkapták a további sorsukat meghatározó ún. fehér lapot, majd megérkezett az 1947 áprilisában a Pozsonyban kiadott levél.
A nagypolitika beleszólt a szlovákiai magyar kisebbség életébe, a Kosdi családéba is.
Szenvedõ alanyai lettek a lakosságcsere-egyezmény rendelkezéseinek. Vitték õket az ismeretlenbe.
Mindazt, amit addig két kezük munkájával életükben megteremtettek, elveszik?
Ott marad?
Hová visznek?
Hogyan tovább?
Mikor találkozunk testvéreinkkel, rokonainkkal?
Ki gondozza szüleink sírját? – mely gondolat minden jóérzésû embert foglalkoztatott.
Semmi nem volt tudható.
Záporoztak a könnyek, gyûlt a keserûség a családtagokban.
Ez az ára a szorgalmas munkának? – így õrlõdtek magukban.
Hányattatásuk útja a kitelepítés során Tolna megye világtól eldugott, sáros, dimbes-dombos falujába, Páriba, egy kitelepített német család helyére vezetett több száz kilométerre a
szülõfalutól.
A kirakodó állomás Szakály – Hõgyész volt. Innen a bútorokat, ládákat, a több vagonnyi
árut teherautók vitték Páriba. Az utazás során az állatok szomját csak akkor sikerült valamennyire oltani, amikor egy-egy állomáson megállt a vonat. Az út viszontagságaitól már
kimerült jószágot éjnek idején ismeretlen földutakon úgy hajtották a faluba.
Pári teljesen más éghajlati adottságokkal rendelkezõ, agyagos talajszerkezetû, hegyekkel,
erdõkkel körülvett vidék, nem úgy, mint a régi szülõfalu, Komáromszentpéter volt.
A sárból tapasztott ház, amit kaptak, kicsi és öreg volt, kiszolgáló helyiségek nélkül. A nagy
család csak szûkösen fért el benne. A szállított állatoknak azonban helye sem volt. A korábbi
lakók csupán két birkát tartottak.
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Páriban munkalehetõség sem volt, a falu régebbi lakói favágásból éltek. Az asszonyok
otthon kötögettek kesztyût, zoknit, mellényt… birkagyapjúból, s volt, aki selyemhernyót
tenyésztett.
Az odatelepített családok a juttatott földeken gazdálkodtak, birkóztak a természeti
nehézségekkel (meredek lejtõk, agyagos talaj, vízmosások).
Rendkívüli nehézségeknek voltak kitéve. Ezért az állatok egy részét eladták, a földek egy
részérõl az állam javára lemondtak, a Pári Tsz mûvelésébe kerültek. Új munkahelyek keresésében, új megélhetési formában gondolkodtak.
Két rokon család összefogásának eredményeként 1952-ben sikerült Komáromban egy 502
60m -es házat közösen megvásárolni, melyben ¼ rész id. Kosdi János, ¼ rész ifj. Kosdi
János és ½ rész Mészáros Bálint és neje, Kosdi Klára tulajdonrésze lett.
A költözéssel újabb megpróbáltatások következtek. A szülõfaluhoz való közeledés, az
ottmaradt rokonokhoz történõ könnyebb átjárás azonban örömet is jelentett. Komáromba
egymás után költöztek a Felvidékrõl kitelepített családok.
Komáromban újabb fejezete kezdõdött az életüknek. A kis házban alig fért el a nyolc fõbõl
álló kettõs család. 1953-ban költözött külön a két család (Kosdi és Mészáros).
A nagyszülõk elõrehaladott koruk miatt csak a ház körül tevékenykedtek egészen a
halálukig. A papa (2. generáció) a kezdeti idõszakban földet bérelt, majd a Komáromi
Mezõgazdasági Termelõszövetkezetben vállalt munkát. Éjjeliõr volt. Évekkel késõbb egy
kis szõlõt vettek és mûvelték. A család szorgalma mit sem változott. A mama 60 évesen
helyezkedett el a komáromi Gyermekvárosban konyhai kisegítõként, és 70 éves korára
nyugdíjjogosultságot szerzett.
A férjem, Kosdi János Bálint (3. generáció) itt, Komáromban folytatta az általános iskolai
tanulmányait (7. osztálytól), majd a középiskolai tanulmányait a Jókai Mór Gimnáziumban. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után édesipari területen gyarapította ismereteit.
Késõbb édesipari szakmunkásként a Gyõri Keksz- és Ostyagyár dolgozója volt.
Életének nagy részét az autóközlekedéssel kapcsolatos tanulmányok és munka töltötte ki
(pl. személyforgalom, díjszabás, …)
1968-tól 1990-ig, 22 éven át az Építõipari Szállítási Vállalat almásfüzitõi kirendeltségének volt a vezetõje a hirtelen bekövetkezett haláláig. A fuvarozással összefüggõ feladatok megszervezése, a hatékony munkavégzés, a telep fejlesztése, a dolgozók szakmai
továbbképzésének biztosítása nagyon komoly munkát jelentett.
Szabadidejében kertészkedett, szõlõt mûvelt, gyümölcsfákat gondozott.
Kosdi Jánosné (sz. Németh Edit)
Magamról néhány gondolat:
Én is Csehszlovákiában, Hetényen születtem 1943-ban.
„Háborús” gyermek vagyok, elsõ mondataim egyike volt: „Mama bomba! Mama bomba!” – amikor a hetényi temetõbõl kilõtt bombák repültek a fejünk felett a falu közepe felé.
Apai nagyapámék a temetõhöz közel laktak, és azok pincéjében húzódott meg a család a
bombázások ideje alatt.
Édesapámat 1944-ben behívták másodszor is katonának, kivitték õket a frontra, s onnan
sohasem tért haza. A Honvédelmi Minisztérium 2006-ban kiadott nyilvántartásából
tudtuk meg, hogy 1945-ben meghalt a háborúban, addig minden keresésünk hiábavalónak
bizonyult (Vöröskereszt).
A háború után édesanyám (sz. Gál Etel) visszaköltözött a szüleihez anyósáéktól.
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Az anyai (Gál) nagyapámékat és velük együtt minket is kitelepítették 1948-ban. Nagyapámék heten voltak testvérek, és közülük 4 testvér (három családos és egy nõtlen férfi) és
azok hozzátartozói: feleségek, gyerekek és kis unokák kerültek fel a kitelepítési listára. Én 3
és fél éves voltam akkor, mit sem értettem a Benes-dekrétumokból.
Célállomásként Kaposvár volt megjelölve, de a hosszú utazások után Mórra vittek bennünket és Hetényrõl még 47 családot. Móron nõttem fel, ott végeztem általános és középiskolai
tanulmányaimat is. Felsõfokú tanulmányaim befejezése után tanári diplomával kerültem
Komáromba.
Egy évvel késõbb édesanyám és nagymamám is ideköltözött. Már lakott itt unokatestvére,
közeli rokona. A két unokatestvér idehozatta „móri halottjainkat”, a 3 kitelepített férfitestvért, köztük az én nagyapámat is.
1966-tól egy munkahelyen, a Petõfi Sándor Általános Iskolában dolgoztam nyugdíjazásomig 37 éven át. Képesítésem matematika, fizika, mûszaki ismeretek tárgyak tanítására jogosított. Pedagógiai munkámban sok örömet találtam beosztott tanárként, igazgatóhelyettesként (12 éven át) és igazgatóként (6 éven keresztül) egyaránt.
Komáromban kötöttem házasságot, így kapcsolódik életem a Kosdi családhoz.
Házasságunkból két gyermek született, Edit és Csaba János.
Edit lányom gondolatai
Három generáció után a családban én lettem az elsõ, akit nem érintettek a kitelepítések.
Komáromban születtem, gyermekkorom legtöbb élménye ehhez a városkához köthetõ.
Viszont városi gyerek létemre hamar megismertettek a szüleim, nagyszüleim a régi falusi
hangulattal, a saját múltjuk ízével. Nekünk elég volt hátramenni az udvarba ún. „simogató
állatkert” helyett, a vadnyulak, fácánok, s rõt vadak viselkedését sem a televízióban néztük,
hanem a szõlõben és a kukoricaföldön láttuk élõben, és a régi történeteket, anekdotákat a
rokonság beszélte el, nem szóvivõk olvastak fel elõre megírt szövegeket.
A rokonságunk kissé kettészakadt, emlékszem arra, hogy csak az „ötablakos” útlevéllel
látogathattuk meg Hetényen a dédnagyapámékat (édesanyám anyai nagyszüleit), hogy
milyen volt, amikor a kapuban állva vártak, és milyen tekintettel integettek idõs korukban,
mikor elindultunk hazafelé. A Kosdi mamám is megmutatta egykori szentpéteri házukat, s
gyerekfejjel nem igazán értettem, miért kell sírdogálni egy nagy, zöld kapualjú, öreg parasztháznál, és miért szabadkoznak a házban lakók.
Szerencsére ma már sok minden másként van, a gyökeres politikai változások eredményeként a világ bármely tájára szabadon elutazhatunk, a szabadság csupán idõ és pénz kérdése lett. Mégis e kis szülõvárosnak, Komáromnak van egy olyan varázsa, amelyet fõiskolai
és nyelvi tanulmányaim helyszínei közül sem Pécs, sem Bécs, sem London nem tudott
legyõzni. Hiába éreztem jól magam e három nyüzsgõ nagyvárosban, valami hiányzott.
Külföldi tanulmányaim, munkáim esetén már induláskor tudtam, hogy vissza fogok jönni.
Szerencsére nem el kellett mennem, visszajöhettem, szabadon dönthettem sorsomról. A
tanári hivatásomat gazdasági pályára módosítottam, és egy multinacionális cég után ismét
egy magyar vállalatnál dolgozom.
Változások mindig vannak és lesznek körülöttünk, az emlékek nem változnak, némelyik
szinte feledésbe merül, némelyek élesebbé válnak. A nagyszülõktõl, szülõktõl és rokonoktól
hallott történeteket igyekszem továbbadni, és remélem, sohasem kell magamról ehhez
hasonlót mesélni.

156

Csaba János fiam gondolatai:
A kitelepítés keserûsége, igazságtalansága mindvégig ott van valahol a tudatalattiban, s ott
lesz még sokáig az unokákéban is. Azonban az a tudat, hogy a nagyszüleinknek, szüleinknek sikerült a nulláról, a semmibõl újra kezdeni, és az a tény, hogy a mai, globalizált világban szabadon dönthetünk, utazhatunk, dolgozhatunk bármelyik országban, optimizmussal és jó érzéssel tölthet el bennünket.
Bennem, aki 1972-ben – 25 évvel a kitelepítés után – született, még mindig élénken
élnek a „külföldi” rokonlátogatások kellemes, ámde szívszorító emlékei, ugyanakkor szorgalmas és tisztességes felmenõim példájából erõt és hitet merítve büszke magyarként, egyenes gerinccel állok a világ bármely pontján.
Életemet, tanulmányaimat markáns változások jellemzik – talán a múlt hagyatékaként.
Gyermekkoromat a szabad levegõn, a kertben, a szõlõben töltöttem, s már általános iskolás
koromban nyulakat tenyésztettem. A mezõgazdasági technikum elvégzése után pár év
sörgyári és benzinkutas munka után Bécsben tanultam nyelvet. Magyarországra visszatérve
a mûszaki fõiskola és egy komáromi multinacionális cégnél csoportvezetõként eltöltött pár
év következett. Az ország Európai Unióba lépésével megteremtõdött angliai munkavállalás
lehetõségét kihasználva Londonba mentem, és a folyamatos tanulás mellett már 5 éve egy
100 éve üzemelõ kekszgyár dolgozója vagyok.
A természet, a növények, az állatok, a szabadság és a tiszta levegõ szeretete életem alapelemei, amit szintén felmenõim örökségének tekintek.
Természetesen Magyarországra szeretnék visszatérni, és a múlt hibáiból tanulva itt egy
nyugodt, szabad, vidám életet élni.
Kosdi Jánosné sz. Németh Edit
A szlovákiai rokonsággal 1955-ben találkoztunk elõször, 1948 után csak leveleztünk
egymással.
Késõbb esküvõre meghívólevéllel, temetésre távirati értesítõvel – melyet orvosi pecséttel is
el kellett látni – mehettünk át 1, majd 3 napra, hogy megadhassuk a végsõ tisztességet közeli
elhunyt hozzátartozóinknak.
Nagyobb diákként már több idõt töltöttem nyaranta apai nagyszüleimnél és nagybátyáméknál. Ápoltuk a kapcsolatot, hiszen borzasztóan hiányoztunk egymásnak. Ma már
könnyebben megtehetjük mindezt, hiszen szabadon átjárható az országhatár. Sajnos a
legközelebbi felmenõink már csak az égi mezõkrõl integetnek nekünk, a fiatalabb rokonokkal viszont szoros a kapcsolat, közösen ünnepelünk, szüretelünk, …
1966 óta Komáromban lakunk, a közeli településeken dolgozunk. Ez a város és Magyarország boldogulásunk színhelye, de Hetény, Komáromszentpéter a szülõfalunk marad
örökre.
Gyermekeink már csak a szülõk, nagyszülõk szóbeli és fennmaradt írásbeli emlékeire, a
történészek által gyûjtött forrásmunkákból, a történelemkönyvek lapjairól ismerhetik meg
az 1945-1948. évi kitelepítések történetét.
A kitelepítés erkölcsi és anyagi elégtétele még várat magára, s ezt sokan már meg sem
élhetik.
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id. Kosdi János és Kocsis Julianna
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Németh Edit és szülei

ifj. Kosdi János katonaképe

Kosdi Klára és Kosdi János Bálint gyermekkori képe
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Kosdi János és Czibor Klára

Kosdi Jánosné Czibor Klára
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KOSDI család családfája

161

Kosdi Erzsébet

Születési hely: Komáromszentpéter

Kosdi Julianna

Neje:
Mészáros Zsófia
? - 1901

Neje:
Kocsis Julianna
1888-1952

Neje:
Czibor Klára
1910-1999

Kosdi Csaba János
1972 -

Kosdi János Bálint
1938 - 1980

Neje:
Németh Edit
1943 -, Hetény

Kosdi Edit
1969 -

Kosdi János
1827-1897

Kosdi János
1855-1894

Kosdi János
1884-1960

Kosdi János
1906-1976

Kosdi Péter

Kitelepítés
1947

Kosdi Klára
1930-2004

Kosdi Bálint
1861-1945

MARKOVICZ és GELLE CSALÁD
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Mielõtt belekezdenék kedves õseimrõl és családomról szóló megemlékezésbe, pár mondatot írnék arról, hol is következett be ez a „szégyenletes esemény”, a kitelepítés.
Izsa falu, az õseim itt születtek és haltak, bár nem mindenki nyugodhat az õsi földben.
Én magam, Markovics Irma is a község szülötte vagyok. 1943. 04. 07-én jöttem a világra.
Születésemkor édesapám nem volt ott. Elõször katona volt, majd az orosz front, a francia
fogság, végül 1947-ben a kitelepítés következett. Anyai nagyapám, Gelle János dunai halász volt, a nagymama Csabajkó Rozália, 4 gyermeket neveltek.
Apai nagyapám, id. Markovicz István gazdálkodó, a nagymama Bécsi Ilona, 3 gyermekük
volt.
Izsa Komáromtól 6-7 km-re fekszik a Duna bal partján. Története a régmúltba nyúlik
vissza, nevezetessége a Leányvár-Celemantia, a védelemnyújtás volt a szerepe. A kikötõje
összeköttetést biztosított Brigetio, a mai Szõny között. Azt suttogták a régiek, hogy a Duna
alatt volt egy alagút, amely Leányvárt Szõnnyel összekötötte – ez mindig nagyon izgalmas
téma volt. A várfalon volt egy „kûkecske”, melynek farkát csavarva aranyat szedtek ki belõle. Ma is láthatóak a római kori fürdõrészletek és a központi fûtés, a vízvezetékek helye a
szõnyi ásatásokon. A leányvári kõfalakat elkezdték bontani 1800-1848 között Izsán, a kutak körbefalazásához és a Szent András templom építkezéséhez is került belõle. Tóth Kurucz János izsai szülött foglalkozott a feltárásokkal.
A község szerepet játszott a honfoglalástól, írásos adatok vannak a XII. századtól, ahol
megállapítást nyert, hogy szlovákok itt nem laktak. Neve az Árpád-házi okmányokban mint
Ysa szerepel (Zámbó Vilmos: Izsa 1947-ig c. könyvébõl idézek).
IV. László 1826-ban Zsitvánál vereséget szenvedett, így Izsa népe is súlyos pusztulást élt át,
sokan elmenekültek, majd a XVIII. században megindult a visszatelepülés.
Õsi családok: Varga, Kurucz, Zámbó, Izsák, Gelle.
1709-ben Izsa körpecsétje: „Isa. Falv.Pecséti 1709”
1800-ban már mint Izsa szerepel. Itt intelligens népek laktak, 1804-ben új iskolát építettek,
és 1868-ban kötelezõ volt a népiskola 15 éves korig, majd 1907-tõl ingyenes a népoktatás.
Szokások
Az izsaiak szerettek pipázni, „bagózni”, Markovicz nagyapám is nagy pipás volt. Hoszszúszárú pipáját nagy méltósággal szívta, megtanított engem a pipa tisztogatására, sõt cigarettát is sodortunk.
A Duna-part kedvezõ a libatartásnak, a libák lejártak úszni és mindig hazataláltak este.
Úgy tudom, a ludas kása speciális izsai étel. Megfõzni az aprólékot só-bors ízesítéssel, majd
bele a rizst és kásaszerûre kell fõzni. Ha kész, a tetejére friss libatöpörtyû és libazsír kerül.
Nagyon finom.
1924-ben megalakult a könyvtár, nagy hagyománya volt az éneknek és a táncnak. A
Gyöngyös Bokréta országos hírû énekkar, amelynek édesapám, Markovics István is tagja
volt. Budapesten is nagy sikert arattak, operettet adtak elõ Kovács József tanító, férjem
édesapja rendezésével.
1941-ben Izsa község bírója Kurucz Gyula, férjem dédapja volt. Az izsaiak ügyes kezûek
voltak, szinte ezermesterek. A nõk az 1920-as években kezdték a hímzést, toledózást, nagyon ismert szép munka volt.
Az elsõ világháború elõtt hosszú volt a szoknya és ráncos. 1924 táján kezdték hordani a
térden felüli rövid szoknyát, amely 1947-ig megmaradt. Majd jött az ún. „kivetkõzés” az úri
ruhába. A rövid szoknyák szép élénk színûek voltak, selyem bársonyanyagból, 3-5 kikeményített fehér alsószoknya fodrokba rakva alatta. A vállon „berliner” kendõt viseltek. Nagyon szépek voltak a nõk.
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Az 1945. potsdami békeszerzõdés értelmében Izsát visszacsatolták Csehszlovákiához,
kötelezõ a szlovák nyelv használata, és elhangzik a bûvös mondat: „Madari za Dunaj” vagyis „Magyarok a Duna mögé”. Így sok család sorsa megpecsételõdött, és váltak vétlen áldozattá, házuk már nem az övék, földjeiket idegen nép és állam bitorolja. És megtörténik az a
szégyenletes dolog, amit kitelepítésnek nevezünk, a híres lakosságcsere: vagyis a magyarság
feladása volt a tét.
1946 áprilisában összeírták a községbõl az áttelepítésre ítélt személyeket, fõleg azokat
akik szép vagyonnal rendelkeztek. Másik részük a csehországi Szudéta-vidékre került deportálásra. Október 8-án a pozsonyi magyar megbízottól megkapták a „fehér igazolványt”,
így értesültek hivatalosan is az áttelepítésrõl.
A családokat elszakították egymástól olyan durván, hogy ez az emberiség megcsúfolása
volt. Mi 1947. június 4-én voltunk kijelölve az áttelepítésre (izsai házszám: 492.). Bár
mentesülhettünk volna ez alól, ha megtagadjuk magyarságunkat. Markovicz nagyapám
ellenben azt mondta: „Én magyar vagyok, az is maradok!”, így inkább elindult a nagy bizonytalanság felé. Közben jöttek a rokonok, sírva-zokogva búcsúztunk. Mi lesz velünk,
hová visznek, vajon mikor láthatjuk egymást? Kimentünk a temetõbe, utolsó búcsút intve
halottainknak. Teherautók álltak be az udvarba, és a katonaság védelme alatt, a segédmunkások megkezdték a rakodást. A komáromi teherpályaudvarra mentünk, ahol bevagoníroztak bennünket. Elmondásból úgy tudom, hogy csak éjjel vitt bennünket a vonat, hogy ne
lássák kit, mit visz. Napokig zötykölõdtünk, és Érsekújvár felé indultunk el, a Párkány-Szob
határállomáson hagytuk el hazánkat. Otthontalanná váltunk. Sebeink soha nem gyógyulnak be. Sokan, fõleg az idõsebbek közül nem bírták sokáig, és belehaltak a bánatba.
Arra emlékszem 4 évesen, hogy egy szál rózsát fogtam a kezembe, amikor édesanyámmal
beültünk a sofõr mellé a teherautóba, de õ elkérte, és én odaadtam.
Amit nagyon sajnáltam, az a kutyám volt, nem tudom a nagyapa miért nem akarta, hogy
elvigyük. Az ott maradt rokonok elmondása szerint meleg volt, és a kutya az utca porában
várakozott, szaladgált, hogy mikor jövünk vissza, végül elütötte egy kocsi.
A magyar áttelepítései kormánybizottság vette át a vagonokat, és sorszámozott lapot állított ki az elosztóhely nevével. Mi Dombóvárra mentünk, onnan Kocsolára (Tolna megye).
Itt már teherautókkal vártak bennünket és lakóhelyünk házszámával: Petõfi utca 17. A házakban még néhány helyen ott voltak a németajkú emberek és várták, hogy mi lesz velük. A
becsületes magyar embernek itt volt a következõ csapás: az övét elvették, és idegen emberek
házába kényszerítették. Ez a falucska kellemes lankákkal határolt, völgyben lévõ „sváb”
település. A helybeliek is meg voltak ijedve, az õ kitelepítettjeik 25-30 kilogrammos csomaggal mehettek el. A ház hosszúkás, gangos, tipikus gazdálkodó ház: porta a végén, de
még a szérû elõtt a nagypajta, istálló, pince együttese. A portán volt komplett olajütõ technika is. A lakóházban kemence. Kaptunk földet, szõlõt, legelõt. A kezdeti nehézségek után,
a két népcsoport megbékélt egymással. A falu önálló életmódra rendezkedett be, és így kissé
javult az életünk. De ekkor jött a beszolgáltatás. Megvolt, hogy mennyi tejet, tojást stb. kell
leadni a tejcsarnokban, még a padlást is lesöpörték, a disznó bõrét is le kellett adni. Aki maga is szeretett volna enni, annak titokban, éjjel kellett levágni az állatot, és ha rossz volt a
szomszédja, akkor feljelentette õt a hatóságoknál. Kegyetlen idõk voltak. Mindent felkutattak a fináncok, fõleg a bor érdekelte õket, nagyapám viszont nem azért dolgozott, hogy
ne ihasson a saját borából. Ezért egy részét lehetetlen helyekre, még a trágya közé is eldugta.
A fináncok hosszú botokkal árszurkáltak mindent, így a papa fennakadt, mert találtak egy
rejtett boroshordót. A következménye: vagy büntetést fizet, vagy bevonul a börtönbe.
Nem emlékszem, hogyan döntött. Nekem szép emlékeim vannak Kocsoláról, a házunk hátsó udvara mögött magas agyagfal emelkedett. Sok-sok lépcsõn lehetett felmenni, deszkák164

kal volt kitámasztva, és ugyancsak fakorlátba lehetett kapaszkodni. Kicsit mindig féltem, de
ha felértem, elém tárult egy csodálatos vidék, a határ nagyon szép volt, szinte hihetetlen a
lenti és a fönti világ közötti különbség. Fõleg, amikor a gyapot virágzott, mint egy kis hófehér vattapamacs az alacsony bokrokon. A gyapot termesztése is elõírt, kötelezõ dolog
volt, a magot úgy adták. Rövidesen rájöttek, hogy termesztése itt nem gazdaságos, ezért
megszüntették. Az agyagfalba mélyen beásva volt a borospince. Nagyon hûvös volt bent.
Emlékszem, olyan óriási hordók voltak, hogy többször belefértem volna. Mindig nagyon
meghatódtam, olyan valószerûtlen volt az egész. A pajtában hatalmas szénaboglyákról
csúszkáltunk le a kisebb kupacokra. Létrán mentünk fel, ezt a helyet nagyon szerették a
tyúkok is, s bizony elõfordult, hogy idõ elõtt sikerült rántottát készíteni. Szerettem itt élni,
óvodába jártam, nagyon kedves óvó nénink volt, a testvére pedig tanítónõ. Kis patak szelte
át az óvoda udvarát, és a gyönyörû, füves udvaron sokat játszottunk. Szép volt a sváb viselet, gyönyörû ruhák, sok alsószoknyával, a csípõrészen egy kifli alakú muff, a csípõemelõ.
Csodálatos fejfedõk, mint a lepke szárnyai, más a lányoknak és más az asszonyoknak.
Nagyon ügyesek voltak a férfiak, szinte mindenhez értettek. A nõk gyönyörûen kötöttek,
zoknit, pulóvert. Egy rokonunk, Horváth János feleségül vett egy kocsolai sváb lányt, Marikát, aki késõbb a bérmakeresztanyám lett. Édesanyját, Amri nénit is nagyon szerettük.
Édesapám Markovics István és keresztapám, Gelle János ügyes mesteremberek voltak,
kitanulták a villanyszerelést, és a környék falvaiban beindították a villamosítást. Szerettek
volna egy kisboltot nyitni, rádióértékesítést és elektromos cikkek forgalmazását, de nem
engedélyezték nekik. Közben gondolataik az otthagyott szülõföld felé szállingóztak.
Szerettek volna a közelében élni. Bár átmenni nem lehetett, csak annak, aki hosszabb ideje a
kishatár mentén élt. De így is csak igazolt táviratra. Így történhetett meg, hogy kedves Gelle
nagymamám temetésére sem engedték át anyukámat. Kocsolán végeztem el az elsõ
osztályt. 1950. november 9-én megszületett a húgom, Marika. Mivel Kocsolán nem láttak
perspektívát a Gelle és Markovics szülõk, elhatározták, hogy eljönnek dolgozni az Almásfüzitõn beinduló timföldgyárba. Itt nagyon jó minõségû lakásokat építettek, központi fûtés,
fürdõszoba, minden kényelem megvolt. És így ide költöztünk. Késõbb Szõnyben kezdtek
szüleink építkezni, hogy a nagyszülõk is eljöhessenek Kocsoláról. Mindenki szabadulni
akart a földektõl és az idegen háztól. Ezért odaadták az államnak, és semmijük sem maradt.
1955-ben már Szõnyben laktunk. De ami fontos volt, az a vasárnap délutáni programunk:
lementünk a Duna-partra Izsával szemben, a rokonok is lejöttek és a víz fölé hajolva kiabáltunk át egymásnak. Amíg a határõrök el nem zavartak.
Messzelátóval pedig kicsit közelebb hoztuk a kedves arcokat.
Aztán amikor elõször átmehettünk, az volt a fantasztikus öröm és boldogság, tapogattak
bennünket, hogy: szervusz, te vagy? Aztán lassan elmúltak a nehéz idõk, és most már hála
Istennek, lehet jönni-menni. Csak közben nagyszüleim és kedves rokonaim nagy része is
távozott az élõk sorából. Ez már a legutolsó pillanat, hogy mi még élõk és emlékezõk szüleink szenvedésének emléket tudjunk állítani.
A rokonokkal való kapcsolat
Mi amilyen gyakran lehetett, átjártunk rokonainkhoz, viszonyunk nagyon jó és szeretetteljes volt. Nekem fõleg a 2 Irén nagynéném apai és anyai részrõl, voltak a legkedvesebbek.
Sorsom úgy alakult, hogy visszatértem szülõföldemre, izsai férfihoz, Varga Lászlóhoz
mentem feleségül. Két gyermekünk született: 1965-ben Zsolt, 1967-ben Mónika. Férjem
korai halála miatt (38 éves korában) visszatértünk a mai Magyarországra. Gyermekeim ma
már felnõttek, jól boldogulnak. Két unokám van: Árvai Krisztián 21 éves, Varga Lili Anna
4,5 éves. Remélem, olvasva a kitelepítésekrõl szóló írásokat, elgondolkodnak szüleik,
nagyszüleik sorsáról, amely sok esetben már a feledés homályába vész. Úgy látom, nem
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mutatnak túl nagy érdeklõdést e sorsok iránt. Mivel nagyapám a magyarságát minden áron
megtartotta, benne látom nagy példaképemet, és ezt szeretném gyermekeim emlékezetébe
vésni.
Soha ne feledjék el, kik õk és honnan jöttek.
Családunk mottójának ezért ezt választom:
„Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!”
Hozzáfûzném még, hogy a tudatlanságot kellene a fejekben szétoszlatni, hiszen néhány éve
még úgy mondták a felvidéki magyarokra, hogy jönnek a csehek. Na, ez a szörnyû.
Családunk tagjainak sorsa
Markovicz nagyapám és felesége, Bécsi Ilona, továbbá ifj. Markovics István és felesége,
Gelle Gizella és lányuk-én-Irma, együtt kerültünk kitelepítésre 1947. június 4-én Izsáról
Kocsolára. Két leánygyermekük, Irén és Etel Izsán maradtak. Etel családját deportálták
Csehországba.
Gelle nagyapám korán, 1938-ban meghalt, így csak a nagymama maradt ott a négy gyermekével. Ebbõl Gizella és János került kitelepítésre a családjukkal együtt Kocsolára. András
és Irén maradtak. Irén családját deportálták Csehországba. Gelle nagypapa testvérét,
Andrást feleségével, Pintér Etellel együtt szintén Kocsolára telepítették.
Az õ mondása volt: „Édes jó Istenem, vagy vígy el vagy hagyj meg, mind a kettõt tegyed
meg!”
Továbbá Gelle keresztanyám szüleit, Risavi Istvánt és feleségét, Zámbó Auréliát szintén
Kocsolára vitték. Úgy hozta a sors, hogy unokaöcsém, Gelle István és felesége, Czibulka
Márta is kitelepített család sarja. Szentpéterrõl õket Nágocsra vitték. Ez a szétszakítás sok
szenvedést okozott a családoknak, soha nem heverték ki, és ma már ezt sokan csak a régmúltnak tekintik. Nem fáj miatta a szívük, élik mindennapjaikat. Ahányszor ezen eseményekre gondolok, az elszalasztott, sok boldog órára a szeretteim között, igazi fizikai szívfájdalmat érzek.
1996-ban az izsai önkormányzattól, nagyon szép megemlékezés keretei között,
Esterházy János emlékérmet kaptam a kitelepítés és deportálás 50. évfordulóján. Érmém
sorszáma: 000941.
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A szülõföld szeretete egész életünkben elkísér…
Turi Gyõzõné született Gelle Aranka gondolatai, visszaemlékezése
2009. április
Családomat 1947. június 6-án telepítették ki a csehszlovákiai Izsáról a kollektív magyar
bûnösség alapján, amit mai napig Beneš – dekrétumnak nevezünk; így édesapámat ifj. Gelle
Andrást, született: 1930. április 18. – Izsa, nagyapámat id. Gelle Andrást, született: 1901.
november 1.– Izsa és nagyanyámat Zámbó Etelt, született: 1903. január 6.– Izsa.
Édesapám testvére, Gelle Ferenc (született: 1925. december 23. – Izsa) még Izsáról
került ki a frontra, ahonnan nem tért vissza többé. Anyai ágon dédnagyanyám (Zámbó
Kálmánné született: 1879. Izsa) a kitelepítés elõtt hunyt el Izsán.
A mai napig õrizzük, és megvannak az eredeti kitelepítési okiratok, a szomorú valóság, a
felmérés vagyoni helyzetükrõl, és a szülõföld elhagyásáról. Itt kívánom megjegyezni, hogy
Izsán igen jó módú családnak számítottak abban az idõben.
A nagyszüleim 1967-ben és 1981-ben haltak meg, édesapám 1987-ben hunyt el. A szörnyû kitelepítés okiratait úgy hagyták ránk, elsõsorban nagyszüleim, hogy talán egyszer még
hasznát veszitek, és amit tõlünk elvettek, abból valamit majd talán visszakerül hozzátok.
Mit kaptak, mikor bevagonírozták õket és elindult a vonat a Tolna megyei Kocsolára, jó
messze a szülõföldtõl? Mi volt a vagonokban, amit magukkal hoztak: elõször is egy vagon
bútor, ágynemû, ruhanemû, élelem. A másik vagonban takarmány, egy kis búza, kukorica,
lucerna, és az állatok: 1pár ló, 1 tehén, 3 db malac, tyúkok, kakas, libák, a kutya és a cica. A
harmadik vagonban – mivel hármat igényeltek – voltak a földmûveléshez szükséges szerszámok: lovas kocsi, eke, vetõgép (ezek még most is megvannak), a lovak szerszámai és tûzifa.
Amikor megérkeztek, itt sem volt szerencséjük, mint már az életben oly sokszor…
Olyan házat kaptak, amit az idõs sváb tulajdonosok nem voltak hajlandók elhagyni. Õk vállalták a ház végében lévõ kis szobát a hátralévõ életükre. Itt kezdõdött édesapám és nagyszüleim élete. Mezõgazdasággal kezdtek foglalkozni azokon a földeken, amelyeket az új
lakhelyen kaptak, természetesen kevesebben, mint ami a szülõföldön volt nekik.
A falu valahogy befogadta õket, de igazából a többi odatelepített családdal együtt honvágyuk volt a szülõföld és a Duna határvize után.
1950-ben édesapám megismerte a szomszéd faluban, Koppányszántón lakó édesanyámat Józsa Rózsát (született: 1931. augusztus 1.– Koppányszántó), és még ebben az évben
össze is házasodtak.
1951. július 15-én születtem én, Gelle Aranka Kocsolán, majd húgom, Gelle Mária
1954. július 7-én. Itt nõttünk, cseperedtünk, és jó barátságban voltunk az idõs sváb házaspárral. Stázi nénit sosem felejtem el, tõle tanultam németül, és ennek köszönhetem, hogy a
német nyelv területén a mai napig járatos vagyok.
Drága nagyanyám vetette fel, hogy nekünk unokánknak nem sok jövõnk lesz, és valószínû a honvágy is gyötörte, hogy vissza kellene költözni a Duna mellé. A gondolatot tett
követte, nagyapám és édesapám az Almásfüzitõi Timföldgyárban vállalt munkát, munkásszálláson laktak, és hétvégén jöttek haza, gyûjtötték a pénzt a második újrakezdéshez. A cél
a szülõföld közelsége és a Duna folyama volt. Elõször szüleimmel költöztünk. 1959-ben
Szõnyben vettünk egy kis házat a belsõ utcán, a Kossuth Lajos utcában. Egy tõsgyökeres
szõnyi református közösségben laktunk a református templom közelségében, mi katolikusok voltunk. Nehezen, de látva szüleim szorgosságát, befogadtak bennünket. Édesapám
lejárt a Duna- partra, hogy szemügyre vegye a szemközti Izsát, ahol született és felnõtt.
Édesapám továbbra is a Timföldgyárban dolgozott, édesanyám pedig mezõgazdasági területen vállalt munkát. Telket vásároltak, és elkezdtünk építkezni a Gyöngyvirág utcában,
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ahol édesanyám jelenleg is él. Miután elhaltak a kocsolai ház sváb volt tulajdonosai, a
még Kocsolán lakó nagyszüleim eladták a házat, és hozzánk költöztek.
Miután gyökeret eresztettek az új lakhelyen, otthonra leltek Szõnyben. Aztán késõbb,
amikor csak tehették, mert ugye olyan gyakran nem lehetett, mentek Izsára az ott maradt
rokonokhoz és a temetõbe a halottaikhoz. Sajnos, mire már nemcsak három ablakkal az
útlevélben lehetett utazni, õk már nem éltek. A szõnyi katolikus temetõben nyugszanak õk
és édesapám is. Nehéz, küzdelmes életük volt, tele szomorúsággal és kemény munkával. A
mai napig áll a házuk Izsán a Fõ út 133-ban.
Mivel nagyanyám és nagyapám testvéreit is kitelepítették Mórra illetve Pilismarótra, így
Izsán csak nagyon távoli rokonok maradtak, és csak a Pálinkás családdal tudunk kapcsolatot
tartani.
Bár én Magyarországon születtem, mégis mindig meghatódva gondolok az õ küzdelmükre, a szülõföld iránti szeretetükre.
Életemben volt egy szégyenteljes nap: 2004. december 5-e. Abban reménykedtem, hogy a
kettõs állampolgárság, ha életükben nem is, talán holtukban ad egy kis elégtételt.
E szégyenteljes nap után rengeteg jogos kritika érte hazánkat a határon túli magyaroktól. Egyik szószólójuk a gyergyószentmiklósi Hajdók István fõesperes úr volt, aki jó ismerõsünk, és egy Duna Tv-nek tett nyilatkozata után tollat ragadtam és levelet írtam neki.
Következõ találkozásunkkor elmondta, az ilyen levelek tartották bennük a lelket, a hitet.
Idézet a hozzá írt levelembõl:
„Remélem és bízom abban, levelem megtalálja helyét az Ön szívében, hisz az az
eredménytelenség az én számomra dupla tragédia.
Elvesztettük az Önök anyaország iránt táplált hitét. Drága nagyszüleim és édesapám emlékét, kiket kitelepítettek a mai Szlovákiából azért, mert magyarok voltak. Õk sem adták fel
soha, visszaköltöztek a Komáromhoz tartozó Szõnybe, hogy a Duna szemközti oldalán
Izsát, a szülõföldet lássák. Azóta itt élünk a ránk ragasztott „túlsóféliek” szóval, bár én már
itt születtem. Én és családom, valamint édesanyám igennel szavazott, reméltem, hozzásegít
a végsõ gyõzelemhez, sajnos nem így történt.” Ennyit a levelembõl…
Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy azokat, akiket ez a kitelepítés érintett,
nem tudom már megszólaltatni, és mindezeket emlékeimbõl, a tõlük halott szomorú tények alapján írtam, remélem sikerült ezzel méltó emléket állítani nekik, megérdemlik.
Apám testvére, Gelle Ferenc bátyánk a II. világháborúban meghalt, Szõnyben a Hõsök
terén emelt világháborús emlékmû létrehozásában tevékenyen részt vettem. Adományommal segítettem elkészültét, ez már édesapám és nagyszüleim halála után történt. Az emlékmûvön olvasható Gelle Ferenc neve, ezzel úgy érzem, sikerült méltón megemlékeznem róla, bár õt sosem ismertem, de nagyanyámtól mindig csak jót hallottam róla.
Édesanyám 78 éves nyugdíjas, Komárom – Szõnyben él. Én Turi Gyõzõné Gelle Aranka
a férjemmel Turi Gyõzõvel (született: 1946. november 10. – Szõny) már nyugdíjba vonultunk, Komárom – Szõnyben élünk. Testvérem Kóti Lászlóné Gelle Mária biztonsági õrként dolgozik egy sütõipari cégnél, férje Kóti László (született: 1947. szeptember 16. –
Komádi) már nyugdíjas. Egy lányuk van, Kóti Andrea (született: 1977. április 10. –
Szõny), õ szintén biztonsági õr. Az egész család Komárom – Szõnyben lakik.
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Anyai nagyapám, Gelle János Izsa, 1908

Anyai nagyanyám Izsa, 1937

Szüleim esküvõje 1940.04.21., Gelle Gizella, Markovics István
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Markovicz nagypapával
Irmuska az udvaron, Izsán, 1945

Markovics Irmuska nagyszüleivel, Markovicz Istvánnal és Bécsi Ilonával, Izsa 1946

Szüleim, Markovics István és Gelle Gizella, Izsa 1946
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1947. Markovics Irmuska
Izsán a házunk udvarán

Markovics Irma és férje, Varga László
Izsa 1963

Szüleim
Markovics István és Gelle Gizella
Szõny 1983
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Családi kép 2008, Pintér Andrea, Pintér Gergõ, Markovicz Mária, Varga Mónika,
Varga Zsolt, Varga Lili Anna kisunokám, Czégány Márta, Kopócs Kálmán hátul,
Árvai Krisztián unokám, Csorba László

2009 Szõny, Varga Zsolt fiam, Markovics Irma (Vargáné),
Varga Mónika lányom, Árvai Krisztián unokám, Csorba László
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MARKOVICZ-GELLE család családfája
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Markovicz Irén
1915 Izsa

Turi Győző
1946 Szőny

felvidéken maradtak

gyermekeik

Markovicz Etel
1905 Izsa

Markovics Irma
1943 Izsa

Markovicz Mária
1950 Kocsola

Józsa Rózsa
1931 Koppányrátó

Gelle Aranka
1951 Kocsola

kitelepítve

szülők

kitelepítés
1947

kitelepítés
1947

kitelepítés
1947

Gelle Andrásné
(Zámbó Etel)
1903 Izsa
id. Gelle András
1901 Izsa

kitelepítésre került

Gelle Ferenc
1925 Izsa

Gelle István
1946 Izsa

Gelle Dóra
1977 Komárom

1947 – Izsáról

(1945-ben a fronton meghalt)

testvérek

Gelle Irén Gelle András
1908 Izsa 1922 Izsa

felvidéken maradtak

Kóti László
1947 Komádi

szülők

Csabajkó Rozália
1888 Izsa

Czibulka Márta
1947 Szentpéter

Gelle Attila
1970 Komárom

ifj. Gelle András
1930 Izsa

Szülők

Kóti Andrea
1977 Szőny

Gelle János
1883 Izsa

Gelle Gizella
1921 Izsa

Varga László
1940 Izsa

Árvai Pál
1963 Győr

Árvai Krisztián
1987 Komárom

Varga Mónika
1967 Trencsén

Gelle Mária
1954 Kocsola

Bécsi Ilona
1886 Izsa

Markovics István
1920 Izsa

Varga Zsolt
1965 Trencsén
Teplice

Czigány Márta
1969 Bana

Varga Lili Anna
2004 Bábolna

id. Markovicz István
1880 Izsa

Pintér Andrea
1971 Komárom

Pintér Péter
1974 Komárom

Pintér János
1947 Komárom

Arlett Tamás
1965 Vasszentmihály

Dián Zsuzsanna
1975 Komárom

Pintér Gergő
2001 Komárom

kitelepítve

testvér

Balogh Irén
1944 Budapest

kitelepítés
1947
Risavi Mária
1922 Izsa
Gelle János
1915 Izsa

Gelle Tibor
1942 Izsa

Gelle Tibor
1966 Budapest

MÉSZÁROS BÁLINT CSALÁDJA
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Idõs Mészáros Bálint és családjának története
Szülõföldünk Komáromszentpéter. Emberemlékezet óta mindnyájan itt születtünk,
mint ahogy a család feje, id. Mészáros Bálint is 1870-ben, valamint felesége, Dóczé Erzsébet 1879-ben. Itt éltünk valamennyien 1947 májusáig, amikor Magyarországra, a Tolna
megyei Páriba telepítettek bennünket.
Színtiszta magyar község volt, katolikus és református vallásúak egyaránt. Családunk református volt, minden felmenõnk presbiteri tisztséget töltött be.
Idõs Mészáros Bálint és családja a klasszikus nagycsalád mintája volt, fiai, Bálint nagyapám és öccse, Vilmos az apai házhoz nõsült, itt születtek az unokák is, a harmadik Bálint
(édesapám) és a másik ágon ifjabb Vilmos és László.
Az áttelepítést megelõzõ napokban születtem én, Imre 1947. május 10-én, a negyedik
generáció, aki írja e sorokat. A búcsúzó fotón (1. kép) még látható együtt a család, a házunk, a gazdasági udvar egy része, sõt az áttelepülõ fiatal kuvasz, Kormos is. Mivel kéthetesen még keveset észleltem a külvilágból, apám, ifjú Mészáros Bálint írására hagyatkozom.
Õt édesanyám, Kosdi Klára 2004-es halála után rávettem, hogy írja meg számomra emlékeit, írjon a családunkról, a falunkról, addig sem szomorkodik talán, s figyelmét sikerül
elterelni nagy bánatunkról.
Íme sorai 1946-tól:
Elkezdtünk újra gazdálkodni a lehetõ legsiralmasabb körülmények között. Kora
tavasszal vettünk két silány ökröt, így már két pár befogónk volt, és mintha rendezõdtünk
volna egy kissé a háború után. Sajnos ez csak a látszat volt. Egyre gyakrabban hallottuk a
jelszót: „Madarski za Dunajom”. Ebben az évben kiosztották a „fehér lapokat”, magyar
állampolgárok lettünk. Ebben volt akkor egy kis jónak tûnõ is. Nem deportálhattak Szudétába. Mindezek ellenére tettük a dolgunkat. Gazdálkodni, dolgozni kellett, ebbõl éltünk.
1946 májusában hét határra szóló lakodalmat tartottunk (500 vendég). Abban bíztunk,
hogy zavartalan lesz az életünk immáron (2. kép). Sajnos csak egy esztendõ telt el, az is tele
rémülettel.
1947 a kálváriánk éve. Az esztendõt az elõzõekhez képest anyagilag jobb helyzetben
kezdtük. Vártuk életünk egyik legnagyobb eseményét, az elsõ gyermekünk születését. Boldog és ijedt várakozással. Már volt olyan „fehér lapos”, akinek kijelölték telepítése idõpontját. Nekünk nem volt még dátumunk. Éppen ezért paraszti makacssággal túrtuk a földet.
Az utolsó darabokat szántottuk a Nyitra mellett. Ott is éjszakáztunk, hogy elvégezhessük.
Az úton másoktól tudtam meg, hogy fiam született. A következõ egy hét alatt amúgy sem
felhõtlen boldogságunk kétségbeesésbe fordult. A keresztelõ után két nappal azonnali költözésre kaptunk utasítást. Állítólag más, itthon maradt „reszlovakizált” falubéliek miatt
kellett Vilmos bátyámékkal együtt soron kívül kitelepülnünk. Egy pokoljárás következett.
10-12 nap alatt egy 60 holdas gazdaság ingóságát szállításra elõkészíteni, továbbá egy kéthetes csecsemõt tehervagonba rakni két hét idõtartamra.
Éjjel-nappal dolgoztunk, takarmányt préselni, ládát szegezni. Élõ állatot vagonírozni. A
szállítást vadidegen emberek végezték, „csáki szalmája mindenünk”. Mindezeken túl a bizonytalan, ismeretlen jövõ. A komáromi állomáson volt a berakodás. Sertésállomány, baromfiak ketrecekben, ládákban. Ezeket etetni, itatni, hisz nem vágásra mentek. A számosállatokat könnyebb volt berakni, mert csak szarvasmarháink voltak, és ezek jobban tûrték a
vagonírozást. Nekünk egy vagonba került négy ökrünk és még valakié kettõ, egy másik vagonba kerültek a tehenek és növendékek. Ezeket közel tíz napig itt tartani, a teheneket fejni.
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Csupa trágya volt minden. Volt ugyan beiktatva a menetrendbe egy-egy állomáson etetésitatás, de ezeket nem tartották be. Még rosszabb helyzetben voltak a lovas gazdák. Ezek a
lovak megvadultak már az állomás hangzavarától is. Vagonba menni pedig végképp nem
akartak. Szegény Vilmos bátyám azt mondta, lökjük a Dunába õket. Pedig valaha a menyasszonyát szerethette csak jobban, mint a lovait. Én aztán, az öreg csõdörhuszár, mint Háry
János a frankokkal, úgy elbántam velük. Zsákot a fejükre, rudazókötél a nyakukba, a vagon
ellenkezõ oldalán a kötelet annyian húzták, ahányan hozzáfértek. A lábukat megfeszítették,
úgy húztuk be õket, hogy egyet sem léptek. Nem tudom pontosan, kilenc vagy tíz vagonunk volt tele. Kosdi papáék (apósom), Gergõ bátyámék (anyai nagybátyám), Vilmos bátyámék (apai nagybátyám) és mi voltunk egy egész szerelvény. Kurd-Csibrák állomáson
ébredtünk egy esõs reggel. Azt mondták, tovább nem visznek, de hogy hová leszünk, még
senki nem tudta. Mondanom sem kell, hogy rémes hírek keringtek ezzel kapcsolatban. Két
nap után visszatolták a szerelvényt Szakály-Hõgyész állomásra. Ott volt egy kirendeltség,
amelynek a tisztviselõi diszponáltak felettünk. Úgynevezett telepvezetõk voltak, ismerték a
telephelyek befogadóképességét, és birtokukban voltak a leltáraink az otthoni javakról.
Ezek figyelembevételével irányították jól vagy rosszul a családokat. Úgy szólt a tervük,
hogy az egész szerelvény Páriba megy, csak mi és Vilmos bátyámék megyünk Kalaznóra,
ami be van már telepítve, de igen szép két porta vár ránk. (Ez igaz is volt.) Nagypapa azt
mondta, nem megyünk máshová, mint a többiek. Az ügyintézõ igen háborgott, de beleegyezett. Aztán jött a kínos meglepetés (hogy szándékosan-e, nem tudom), olyan portát
kaptunk, hogy otthon a részaratóink is különbben laktak. Sem a telkek, sem a gazdasági
épületek nem voltak jók, a ház pedig dûlõfélben. Már mindenki bent volt Páriban, csak én
voltam az állomáson az ökreinkkel. Nem láttam sem a falut, sem a házat, csak a híreket hallottam a kapott portáról. Késõ este jött egy vasutas azzal, ha vállalom az állatok lábon
történõ elhajtását, rámpára állítja a vagont. Így aztán dicstelenül egyedül és gyalog érkeztem éjfél után Páriba. A látvány lehangoló volt, és nem is enyhült soha. Sok vagon holmink
le volt rakva Szemcsepusztán, mert a sár miatt az autók nem tudtak bemenni a faluba. Amit
megtaláltunk, szekereztük be napokig.
Rosszul ment a földjuttatás is. A mi házunkhoz semmi föld nem tartozott. Ezért más
házak tulajdonosaitól osztottak nekünk is. Ezek a gazdák, bár sorstársak voltak, nem szívesen vették, hogy a miénk lett, amit az övékének véltek.
Nem nyugodtunk bele, hogy mi, akik a falu egyik legszebb portáját hagytuk otthon, egy
putrit kapjunk helyette. Elkezdõdött egy hatalmas kálvária a ház jobbra cserélése érdekében. Sajnos ez igen nehéz feladatnak bizonyult, mert Párira kitehették a „megtelt” táblát.
Olyan ház, ami minket megilletett volna, egyáltalán nem volt. Kértünk még egy házat két
család mivoltunkra hivatkozva. Kaptunk is a Szõlõ utcában egy csinos kis házat. Mivel
ideiglenesnek tartottuk, csak én költöztem oda két ökör társaságában. Még tartott egy
újabb sváb kitelepítési hullám a faluban, az elõzõ házakat leadtuk, és kaptunk helyettük egymás mellett két házat. Az egyik, a Novák-féle szerény, de jó állapotban lévõ, a másik, a
Scheffer-ház igen silány, öreg porta volt. Külön költöztünk a nagyszülõktõl, természetesen
csak látszólag. Így kaptunk két juttatás földet a két családra, 12 és 15 holdat. Ez igen kedvezõen hatott a család anyagi helyzetére, de csak egy év múltán. Sajnos mire eljött a tél, el
kellett adnunk a négy ökör és két tehén kivételével minden számosállatot. Takarmány nem
volt, pénz sem a vásárlásra, a tél folyamán még az egyik tehenet „föletettük” a többiekkel.
(Eladták, hogy takarmányt vásároljanak.)
1948. Ez az esztendõ már kedvezõbben alakult. Jó termésünk volt, jó gazdasági év is
volt, de pénzt semmiért sem kaptunk. 14 forint volt egy mázsa búza beadási ára! Tej, tojás,
baromfi, zsír, sertés és marha kvóták voltak kiróva. Nemteljesítés esetén börtön.
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1949. Silány gazdasági év szaporodó terhekkel. „Tervkölcsön.” Addig nyúztak érte a
komcsik aktivistái, hogy 300 forintot jegyeztünk, amikor pénze a faluban senkinek sem
volt. Nyomorogtak a belsõ telepesek is (cselédekbõl verbuvált új gazdák). Táblás termelõszövetkezetet alakítottak. Tagosítás csak olyan volt, hogy akinek belépõ szomszédja volt,
annak a földjét elvették. Csereföldet kapott megegyezéses alapon minden „rendes ember”,
de mi kulákok voltunk, és nem számítottunk az idézett kategóriába. Így kénytelenek voltunk lemondani az elkommunizált földekrõl.
Fuvarozás már nemigen akadt, szükségbõl erdõkitermelésre jártunk némi fizetségért. A
fizetés a teljes rõzsemennyiség és 5 forint/nap pénzben. Ez idõ tájt 1 kg kenyér ára 1 forint
80 fillér volt, ha lehetett kapni.
1950. Egy kissé jobb esztendõ alakult, sok kukoricánk termett, sajnos vevõ sehol. Illetve
az állam 25 forint/mázsa áron átvette, de ez nevetségesen alacsony ár volt. A megélhetéshez
pénz kellett volna, elkezdtem ökrökkel „kupeckodni”. Ez már büntetendõ volt, de sebaj,
hozott egy kis pénzt.
A faluban híre ment, hogy a Kocsisék házat vettek Komáromban. Mintha tüskébe léptem volna! Nekünk is ezt kell csinálni! De hogyan? Pénz igen kevés, se eladni való, se vevõ.
A falu globálisan le van maradva a beszolgáltatást illetõen. Jelszó: „Onnan kell elvenni, ahol
van”! Hír érkezett: Kónyiban rekviráltak. Ijedtemben egy éjszaka egy góré kukoricát hordtam át a Hónerékhoz. Vissza már kevesebbet kellett. Jelentõs földterületet és egy pár ökröt
leadtunk, ez utóbbit pénzért. A Kosdi papáékkal (anyai nagyszüleim) közösen megvettük
az Arany János utcai házat Komáromban. Lassú, de biztos közeledés ismét a padlóra.
Egyetlen ruhadarabot vettünk, egy bocskai télikabátot, 5 évig ezt hordtad, fiam.
1951. Igen nehéz volt már az indulás is. A beadást szigorították, csak vetõmagot hagytak. A fejadag 2,5 q/fõ, már csak írott malaszt. Ha szükség volt a beadás teljesítéséhez, ezt is
elvitték. Ez még nem padlássöprés volt. Mi már elhatároztuk, hogy elmegyünk Páriból a
komáromi fél házba. Komfortigényünk nem volt. Tavasszal mindent eladtunk, amit lehetett. Tamásiba adtunk el kukoricát bezsákolva, padlásra felhordva 40 forintért mázsáját. A
faluban elterjedt a hír, hogy el akarunk költözni. Mindenki utált ezért. Mi tagadtuk, de kis
helyen azt is tudják, ami nem igaz. Õsszel egy baleset következtében eltörött a Nagypapa lába (idõs Mészáros Bálint). 6 hét alatt belehalt (81éves volt). Úgy állapodott meg a család,
hogy fiai lemondanak az örökségrõl a „dolgozó nép javára”. Legyünk nagylelkûek, nem
igaz? Így már csak a Bálint papáék földje maradt meg. Úgy döntöttünk, hogy mi, a fiatalok
eljövünk Komáromba. Apám, Mészáros Bálint és a felesége, a Dédmama, meg te (Imre)
Páriban maradtatok egyelõre. Mindnyájunkat nagyon bántott ez, de nem volt mit tennünk.
Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit összeszedjük magunkat, aztán újra együtt lehetünk.
Az a hír járta, hogy Komáromban igen jól lehet keresni fuvarozással. Tévedtünk, de nem
elõször. Vettünk egy pár lovat apósommal, Kosdi Jánossal. A miénk volt a Csillag, egy sodrott, nem szép, de megbízható pej kanca. Kosdi János apósomé pedig Vándor, egy ugyancsak sodrott, pej herélt. Nekik már befogójuk sem maradt, nekünk egy pár ökör, a tehén
már vemhes volt, ezt is eladtuk. November végén eljöttünk. Már nem volt szükség sok vagonra, egy is soknak bizonyult. Kanosszajárás volt ez az út és életkezdés. Senkit nem ismertünk, szegények voltunk, de nagyon. A fuvarból nekünk, idegeneknek az jutott, ami az itteni nagyoknak nem kellett. Édesanyád babot árult a piacon, mert csak babunk és Nova borunk volt, de vevõ az kevés.
Egy alkalommal kocsikísérõt kerestek, mikor a Mezõkernél fuvaroztunk. Én vállalkoztam, és ott ragadtam. Csekély kis pénzeket kerestem, de kenyérre elég volt, krumplit meg
hasonlókat a „Hátizsákboltból” szereztem. Eltelt a tél, gyakran mentem Páriba, mert segítenem kellett a Papának. Õk meg gyötrõdtek, mert mindenféle megszorításokkal sanyargatták õket.
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1952. Ez az esztendõ a rossznál is rosszabbnak indult, és így is folytatódott. Az addigi
szóbeli „kulákozás” helyett bevezették a kuláklistát. A beszolgáltatási könyv fedõlapjára egy
nagy K betût nyomtattak, ami azonos értékû volt a zsidócsillaggal. Törvényen kívülinek
számított a gazdája, függetlenül az akkor birtokában lévõ földterülettõl. Progresszív adót és
beszolgáltatást vetettek ki rá. Ezeket teljesíteni lehetetlen volt. Több szentpéteri gazdát becsuktak tojás, tej stb. elmaradásáért. Hál istennek, a Papa nem került ezek közé.
Komáromban megalakult a „Belsped”, a törzsfuvarosok lovait, kocsijait elkobozták és
államosították. Szerencsére minket nem ismertek, és kimaradtunk a beszervezésbõl, de fuvart már csak a vállalat végezhetett, így újra padlóra kerültünk. Dönteni kellett, mit tegyünk. Én kiváltottam a munkakönyvet, és állandó munkavállaló lettem a Mezõkernél. Ha
volt alkalom, a Kosdi papát (apósomat) is bevittem alkalmi munkára. Az már bizonyossá
vált, hogy itt nem gazdálkodhatunk tovább. Úgy döntöttünk, hogy mind Bálint papáék,
mind a Kosdi mamáék is feljönnek õszre Komáromba. A Papa, hogy eljöhessen, szerzõdést
kötött a Novák bácsival (sváb tulajdonos), hogy bérbe veszi a földeket, mert e nélkül el sem
jöhettek volna. Aratási szerzõdést kötöttünk, és a Papával ketten learattunk. Közben megegyeztünk a Komárom, Zrínyi utcai házra úgy, hogy nem volt rá pénzünk. Újabb döntés
Páriban, eladjuk az ökröket, meglesz a ház fele ára. Betakarításra leviszem az egyik lovat, és
õszre feljönnek mind.
Gyalog levezettem a Csillagot Páriba, mert a vagon többe került volna, mint a ló ára. Ez
volt a hosszú menetelés. Három napig mentünk. Az ökröket eladtuk, pénzt nem kaptunk.
Pári községnek 760.000 forint adótartozása volt, és a kollektív tartozásra hivatkozva
letiltották a kifizetést. A sérelem fellebbezése akkor nem volt divatban. Igen nehéz körülmények között learattunk, betakarítottunk az egyszem lovacskánkkal. Az elcsépelt gabonát
az utolsó szemig be kellett szolgáltatni. Én kaptam aratórész fejében 360 kg búzát, a Papáék
egy szemet sem. Novemberben feljöttek a Papáék. Mi akkor már itt laktunk, de csak egy
szobában, mert a ház másik fele lakott volt. Mint már írtam, ez az esztendõ a legrosszabb
volt, amire csak emlékszem. A Papáék 3 zsák csöves kukoricát hoztak a 12 hold összes terméseként. Maradt egy lovunk, három süldõ, ludak, tyúkok, etetni való jószerivel semmi. A
süldõket le kellett vágni, hogy ne egyenek tovább. A vágásokat be kellett jelenteni, és
ellenõrizték. Természetesen csak kettõt jelentettünk, mert máskülönben be kellett volna
adni olyan mennyiségû zsírt, amennyi nem is lett. Ha feljelentenek, börtön járt volna érte.
Ördögi kör. Hatan laktunk egy szobában. Egyedüli keresõ voltam, 680 forint / hónap. A
búza, kukorica ára 1000 Ft/q volt feketén. Sokat írtam errõl az évrõl, de nem lehet eleget,
mivel szegényen és örökös bizonytalanságban éltünk, de újra együtt.
1953. Anyám és nagyanyám idõs és beteges volt. Feleségem kénytelen volt otthon
maradni, õket ápolni, s közben a ház körüli munkát is végezte. A Papa gazdálkodott volna,
de földünk nem volt, egy-egy kisebb bérlet, esetleg egy-egy fuvar. „Végre valami jó”:
Elhunyt Sztálin elvtárs! Ránk nem közvetlenül hatott, de a párt elbizonytalanodott. A
deportáltakat hazaengedték, a „Nagy Imre” beszéd után megszûnt a kuláklista. A beszolgáltatás maradt, de nem voltunk törvényen kívüliek. Lakáshelyzetünk sajnos nem javult, még
mindig hatan egy szobában, se kutunk, se vizünk nem volt. Szomszédoltunk egy vödör vízért, amit ivásra, fõzésre használtunk. Csináltattunk egy kutat, de csak az állatok itatására
való vizet adott.
1954. Már nem voltunk a padlón, de még nem tudtunk felegyenesedni. Kapaszkodásunk során olyat is csináltunk, amit addig senki a famíliánkban. Részaratók voltunk Szõnyben három évig. Végre 30 mázsa gabonánk volt a padláson. Szinte császárnak éreztük magunkat. A Papa is állandó fuvart kapott a Vasúti híd építésénél, 50 forint egy napra kocsistól, lovastól. Közben Imi iskolás lett, komáromi vitéztelepi legényke.
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1955. Nagyon boldog és nagyon nehéz esztendõ. Már nem voltak mindennapos kenyérgondjaink, a házvásárlás adósságát is visszafizettük, és megszületett második gyermekünk,
Klárika. Egy szerencsés véletlen folytán sikerült megvásárolni a Ságvári utcai házat, ahol ma
Ti laktok, fiam. Nagy keresztelõt rendeztünk már az „új” házban, mely igen silány volt, de
nekünk kastélynak tetszett.
1960. Meghalt a dédnagymama, Dóczé Örzse. Eladtuk a pári házukat, mely silány volt,
a pénz, amit kaptunk érte az is kevéske. Az árából vettük a komáromi temetõben látható
síremléket, amit Ti is láttok, fiam. Õk szegény, hontalan öregek szó szerint öröklakásra cserélték a házukat. Dédnagypapa már csak a sírkõre került fel, Õ a pári temetõben nyugszik
immár jeltelen sírban (3. kép).
1968. Szomorú esztendõ. Meghalt a Julcsa mama. Élt 64 évet. Szenvedett sokat, 240-es
vérnyomás, depresszió, kórházak. Most már csak 4-en vagyunk. Imre Óváron van agráregyetemen. Egy kicsit sok is már a helyünk a sokat siratott helyszûke után.
Papa 70 évesen „nyugdíjba” vonult, elsõ ilyen a családban. Nem egészen 600 forint a
nyugdíja, de ennyi jutott (4. kép).
Bálint papa, apai nagyapám a legszívósabb, legerõsebb férfi volt a családban. Szinte
valamennyiünk helyett õ volt a katona. Az elsõ világháborúban, 18 évesen, 42 hónapot
szolgált az olasz fronton. Közben megsebesült, átlõtték a térdét, majd felgyógyulása után
ismét visszaküldték a frontra. Ekkorra vége felé közeledett az I. világháború, hadifogságba
esett ugyanott Olaszországban. Épségben, de csontig lesoványodva került haza. Mint mesélte, a végén már olasz parasztoknál dolgoztak, de hisz azok is éheztek, így elengedték a
foglyokat.
A II. világháború vége felé, 1944 õszén lovával, Jolánnal együtt, immár 46 évesen ismét
bevonult katonának. Ógyallára vezényelték és hadtáposként, szekerével együtt vészelte át a
háború hátralévõ részét. 1945. május végén került haza Németországból gyalog. Így elmondhatta magáról, hogy két világháborút élt túl.
Eddig idézem Édesapám még sokáig folytatható részletes beszámolóját, s innen, mint a
negyedik generáció tagja, a dédunoka folytatom a történetet.
Édesapám küzdõ szellemére jellemzõen a Mezõkernél is tovább folytatta szorgalmas és
törekvõ munkáját. Jogosítványt szerzett, elõbb egy 125-ös használt Csepel motort, majd
egy új Pannóniát vásárolt, és ezzel járta a komáromi járást mint mezõkeres fölvásárló.
Negyvenéves elmúlt, amikor elvégezte a Széchenyi István Közgazdasági Technikumot Komáromban. Elõbb a komáromi kirendeltségen helyettes, majd Tatabányán kirendeltségvezetõ lett, innen is ment nyugdíjba.
Ide költözésünktõl fogva Édesanyámmal együtt rendszeres templomba járó reformátusok. Apu hosszú évekig presbiter, majd tiszteletbeli presbiterként tevékenykedett 2005.
szeptemberi hirtelen haláláig (82 évet élt).
Édesanyám, Kosdi Klára ugyancsak megküzdött, hogy bennünket és az idõs Nagyszülõket nevelje, ellássa. Elejével 3 mûszakos lenfonógyári munka, majd a szakmunkásvizsga
letétele után bolti eladó, zöldségboltos munka következett.
Igen sok, fizikailag is nehéz munka hárult rá. Apám munkahelyi elfoglaltsága miatt Õrá
szakadt a család mindennapi terhe és a gyerekek tanítása, nevelése is.
Sajnos viszonylag fiatalon, 74 évesen szívinfarktusban hunyt el 2004 tavaszán.
Jómagam, Mészáros Imre, a dédunoka voltam a család, de a falu, Szentpéter legfiatalabb
áttelepített tagja két és fél hetes csecsemõként. Mondták is gyakran a szüleim, nagyszüleim,
hogy azért lettem ilyen egészséges, mert mozdonyvízben fürösztöttek. Valóban így történt.
A masinisztával megbeszélték, szóljon, ha hosszabb ideig áll a szerelvény, mert akkor kérünk egy kis meleg vizet, és megfürdetjük az újszülöttet.
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A Tolna megyei falura, Párira alig emlékszem. Talán csak arra, hogy mi laktunk a felsõ
utcán, meg volt egy alsó utca is. 1952-tõl, 5 éves koromtól Komáromban nevelkedtem, a
régi falunkról, amit hallottam, az a nagyszüleim meséibõl maradt meg, mert Õk holtukig
nem tudtak elszakadni a szülõföldjüktõl, a fiatalságuk helyszínétõl.
Itt jártam iskolába, a Klapkába, majd a Jókai Gimnáziumban érettségiztem 1965-ben.
Mosonmagyaróváron 1966-ban kezdtem az Agráregyetemen, és 1970-ben általános agrármérnökként végeztem. Azonnal meg is nõsültem, mind sok más gazdász, én is Óvárról
hoztam feleséget. Feleségem, Palme Zsuzsanna tanítónõ. Ifjúként Bábolnán kezdett
tanítani 1970-ben, ezt követõen Monostoron generációk nõttek fel 34 éves pedagógusi
munkássága alatt. 2008-ban önkormányzati kitüntetéssel ment nyugállományba.
Lányunk, Anita is pedagógus lett, és két gyönyörû unokával (Lilla és Ádám) örvendeztetett meg bennünket.
Fiunk, András gazdász, mint az apja, ugyancsak Óváron végzett 2000-ben, 30 évvel utánam. Egy multinacionális cégben felelõs beosztásban dolgozik, még nõtlen.
Mészáros Klára húgom 1955-ben már Komáromban született. Általános és középiskoláit is itt végezte, majd Budapesten a Chinoin Gyógyszergyárban szerzett gyógyszervegyész
technikusi oklevelet. Gyógyszertári asszisztensként dolgozik több évtizede helyi gyógyszertárakban. Két gyermekük, Gyöngyösi Ildikó és Tamás már felnõttek, sõt egy-egy unoka is
van már mindkét részrõl.
Komáromszentpéterrel mint szülõfölddel a kapcsolat megszakadt, mert a szorosan vett
családunkból senki nem maradt odaát. Halottak napján jártam át szüleimmel, így a
szülõházunk helyét, egypár dédszülõm és Mészáros Lajos ükapám sírját ismerem és
gondozzuk. Egy alkalommal a templomban is jártam, ahol megkereszteltek.
Ez maradt a szülõföldbõl meg a sok anekdota, melyet a nagyszülõk és szüleink sokszor
elmeséltek a gyerekkori disznótorok alkalmával.
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Idõs Mészáros Bálint dédapám,
felesége Dóczé Erzsébet, kisebbik fiuk Vilmos
(1917).

Mészáros Bálint nagyapám és
Kosdi Julianna nagyanyám (1921).
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Szüleim, ifjú Mészáros Bálint és Kosdi Klára (1946).

Jobbra elöl idõs Mészáros Bálint dédapám, balra elöl Dóczé Erzsébet dédanyám,
mögötte Mészáros Bálint nagyapám és felesége, Julianna, elõttük Szüleim,
a pólyában pedig én. Jobboldalt Dédapám mögött Vilmos fia és felesége, Czövek Bözse,
leghátul és legelöl, fiaik Vilmos és László. (1947)
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Mészáros Bálint
1898

ifj. Mészáros Bálint
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Mészáros András
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2007 Budapest
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MÉSZÁROS család családfája
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1947
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1947
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Gyöngyösi Tamás
1982 Szőny

Kosdi Klára
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Mészáros László

Mészáros Márta
Mészáros László

MOLNÁR CSALÁD
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Én, idõsebb Molnár Sándor, 88 éves vagyok és elmesélem pár mondatban a család történetét.
Nem is tudom, hol kezdjem ezt a tragikus történetet. 1947. május 28-án jött a postás, és egy
értesítést kaptunk. Felszólítás volt az a javából: a mi családunk is áldozatul esett a lakosságcsere, vagyis az áttelepítés szörnyûségeinek. Mindenki ideges volt a faluban. Volt, akinek a
fele családja ott maradt, volt, akit egész pereputtyostul útnak indítottak.
Az én családom 5 fõbõl állt:
feleségem, Igar Erzsébet
fiam, János 6 éves
fiam, Sándor 1,5 éves
édesanyám, Takács Ágnes
és jómagam, Molnár Sándor, de még a dédimama is velünk jött.
Szentpéteren rokona volt mindenki mindenkinek valamilyen úton-módon. Nagy volt a riadalom és a szomorúság a faluban. Szerettünk ott élni. Földmûveléssel, állattartással foglalkoztunk. A család megélhetését biztosította az a 22 kat. hold, amit mûveltünk. Ennek vége.
Ki tudja, hova a sors, ki tudja, látjuk-e még egymást valaha. A rokoni szálak még erõsebbé
kötõdtek, mint azelõtt voltak.
1947. június 2-án jöttek a teherautók, és megkezdõdött a kitelepítés. Pakoltuk mindenünket, amink csak volt, ki tudja, jó lesz még valaha. Az észak-komáromi állomáson vártak a
vagonok a berakodásra. Felfegyverzett katonák õrizték, és azt is kiabálták: „za Dunaj”. Nekünk 4 vagon telt meg a holminkkal. Bútorok, állatok, ennivaló és a család minden szükséges holmija.
A gyerekek kicsik voltak, gondolnivaló, hogy milyen érzések keringtek bennünk.
1947. június 2-án 17 órakor indulás a komáromi állomásról, másnap hajnalban megérkeztünk a szakályhõgyészi állomásra. Egyáltalán nem tudtunk semmit, hogy hova kerülünk,
mi lesz velünk. A teherautók ott voltak, és megkezdõdött a kirakodás. A falut, ahova vittek
bennünket, úgy hívták Kalaznó, Tolna megyében van, Szekszárd felé. Nagyon messzire
kerültünk az óhazától.
Kalaznón egy sváb család házát kaptuk meg, de már üresen, mert elköltöztették onnan õket.
Minõségre hasonló volt a szentpéteri házunkhoz. Hosszú gangos-faragott oszlopokkal.
Két szoba és két konyha volt benne. Egyik szoba padlós, a többi földes talajú volt. Az udvar
hátsó részén pedig istálló és ólak álltak. A kert vége már a domboldal volt.
Az elsõ évben 11 kat. holdat kaptunk. Ezeket a földeket egyénileg mûveltük, megtermeltük
az etetnivalót az állatoknak, s nekünk magunknak a kenyérnek valót. A földeken gyapotot
és dohányt is termeltünk, ezeket eladásra. Ez biztosította a megélhetésünket. A földeket
feleségemmel, gyerekeimmel és apósomékkal mûveltük, mivel õket is oda telepítették.
A faluba többnyire székely családokat hoztak Bácskából. 14 székely család, 7 szentpéteri –
köztük mi is – és 3 család Szencrõl (Pozsony mellett) lett a falu lakója.
A nagy mesélésben majd elfelejtkezek a gyermekeimrõl:
- elsõszülött, János, 1941. december 27-én született Szentpéteren
- másodszülött, Sándor, 1946. március 12-én született Szentpéteren
- harmadszülött, László, 1949. június 27-én született Kalaznón.
Mind a hárman ott jártak általános iskolába. Mikor nagyobbacskák lettek, jártak velünk a
határba.
Telt-múlt az idõ, és mindenkitõl hallottuk, ez ide költözött, az meg oda, de a legtöbben
csak Komáromot és Szõnyt választották. Mi is gondolkodtunk, mitévõk legyünk. A gyerekek nõnek, nem maradhatnak itt a faluban a jövõjük szempontjából sem. Úgy döntöttünk,
hogy mi is körülnézünk Komáromban. Sikerült házhelyet találnunk olyan helyen, ahol már
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több szentpéteri család is építkezett. Ezt az utcát úgy hívták, hogy „kis Szentpéter”. Nagyon
nehéz volt az építkezés 250 km-es távolságból. Megment. A ház elkészült, 1962. november
7-én, délután a berakodott vagonokkal megérkeztünk a komáromi vasútállomásra. Teherautóval hurcolkodtunk. Az ismerõsök közül mindenki jött segíteni. Könnyebben megszoktuk az ittlétet, mert éreztük a szülõfalu közelségét. Tudtuk, hogy sokkal többet találkozhatunk a rokonokkal, mert 15 km-re van a szülõfalu.
Komáromban egy 88 négyszögöles telken 10×10 méteres családi házat építettünk.
Melléképület is volt hozzá.
János fiam az építkezés alatt katonáskodott, késõbb a MOL-nál lett gépkocsivezetõ.
Sándor fiam a MOL-nál géplakatos tanuló, László fiam szintén a MOL-nál villanyszerelõ
tanuló lett. Késõbb mindhárman munka mellett leérettségiztek. Feleségem háztartásbeli,
nem gyõzött sütni-fõzni ennyi éhes férfiszájra.
Jómagam is a MOL-nál dolgoztam, a villanyszerelõknél segédmunkásként. Ez a gyár
adta a megélhetésünket. A fiúk katonáskodtak, válogatott szinten futballoztak, tanultak és
hipp-hopp, felnõtté váltak.
Mindhárman családot alapítottak, és jelenleg is boldog családban élnek. 1985-ben egy csúnya betegség következtében feleségem eltávozott közülünk. Nagyon megviselt bennünket.
Ma már szép nagycsaládot alkotunk. Ha összejön a társaság, akkor 35 fõt számlálunk.
János fiam házasságból 3 fiú született:
- Gábor jelenleg Németországban él családjával együtt. Egy fia és egy kislánya van,
Gábor és Anna, általános iskolások.
- László Komáromban lakik családostul, két fiú boldog édesapja. A fiúk, András és
Dávid szintén általános iskolások.
- Árpád most áll családalapítás elõtt.
Sándor fiam házasságából egy fiú és egy lány született:
- Róbert itt lakik Komáromban, házasságából egy fiú, Renátó és egy kislány, Daniéla
született. Renátó általános iskolás, Daniéla pedig óvodás.
- Mónika családjával Koppánymonostoron lakik. Két kislánya van, Dóra és Kata. Mindketten általános iskolások.
Sándor fiamékkal élek egy háztartásban.
László fiam Zalaegerszegen telepedett le. Házasságából három fiú született:
- Tibor, akinek házasságából egy kislány született, Luca, aki óvodáskorú.
- Péter Egerváron él családjával, egy kisfia és egy kislánya van, Bálint és Virág, mindketten óvodások.
- Ádám Zalaegerszegen lakik családjával, egy kisfia van, Barnabás.
Minden unokám – hét fiú és egy lány – családjukkal együtt egészségben és szeretetben
élnek. 12 dédunokám – hat fiú és hat kislány – még kisiskolások és óvodások, szépek és
egészségesek.
Örülök, hogy megérhettem 88 évemet, mert tõlük sok örömet és szeretet kapok.

Szentpéteri családi házunk
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Házasságkötésünk

Komáromi házunk,
1962-ben építettük

Három fiam: László, János, Sándor
(balról jobbra)

Itt élek fiamékkal ebben
az átalakított házban
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Családom

A kis család,
akikkel lakom és élek

Dédunokáim

Feleségem és én
a nyugdíjas
búcsúztatómon

188

Áttelepítési felszólítás
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A család minden tagjának személyre szóló igazolvány.
Külön-külön.

Áttelepítési személyi adatlap
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MOLNÁR család családfája
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Molnár László

Nagy Ilona

Molnár János

Molnár Árpád

Molnár Róbert

Czompó Ilona

Enikő

Molnár Dávid

Lukács Angéla

Molnár Renátó

Molnár Daniéla

Igar Erzsébet

Molnár Sándor

Molnár Mónika

Molnár Sándor

Molnár Ádám

Molnár Péter

Koppán István

Molnár Tibor

Koppán Dóra

Molnár Barnabás

K. Henrietta

Molnár Virág

Tószegi Viola

Molnár Barnabás

Bődör Zsuzsa

Molnár Luca

Koppán Kata

Petrán Anna

Molnár László

Juhász Andrea

Molnár András

Molnár Gábor

Szilágyi Zita

Molnár Gábor

Molnár Anna

NAGY LAJOS CSALÁDJA
TELEPÍTÉS KÜRT KÖZSÉGBÕL 1948-BAN
Az áttelepítettek: Nagy Lajos 35 és felesége, Varga Rozália 33 éves
A gyermekeik: Mária 13, Rozália 9, Lajos 5 éves
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Treuer Sebestyénné, sz. Nagy Mária vagyok.
1948-ban, az áttelepítés idején tizenhárom éves voltam. Az egész családot nagyon megrázta
az áttelepítés híre és annak a bizonyos „fehérlap”- nak az érkezése.
Szerettük a falunkat, a házunkat, a falunkban élõ embereket. Apám több segéddel, inassal
dolgozó szabó, anyám varrónõ volt, a falu megbecsült polgárai. Apámat a helyi labdarúgó
csapat elnökévé, az önkéntes tûzoltóság parancsnokává, az ipartestület elnökévé választották. Tisztelték, szerették.
Magyarországi szlovákok érkeztek a faluba „háztûznézõbe”. Kiválaszthatták a nekik tetszõ házakat, ingatlanokat. Természetesen a miénket elsõnek kinézték, modern volt és szép.
Fehérlapot kapott apám nõvére és családja, az apai nagymamám, a Szõgyénben lakó anyai
nagymamám és a vele lakó nagynénim is. 1948-ban, az év végén befejezõdött a kitelepítés,
így a szõgyéni rokonok már a helyükön maradhattak, nagy szomorúságunkra, hiszen nehéz
volt elszakadni tõlük. Az utolsó, a faluban töltött vasárnapon az egész falu népe feketébe
öltözve jött a templomba, itt búcsúztattak minket és a többi harmincöt családot, mindenki
sírt.
Felajánlották nekünk már korábban, hogy csak egy papírt kell aláírnunk, hogy szlovákok
vagyunk, csak kényszerítettek a magyarságra. Legalább az apám tegye meg. Õ büszkén elutasította õket: „Senkim sem volt szlovák, becsületes volna, ha megtagadnám a magyarságot?
Vállalom a többiekkel a közös sorsot, talán így nekik is könnyebb lesz.” Nem örültek neki,
viszont mennünk kellett. A szívem fájt a barátaimért, gyermekkorom helyszínéért. Egyszerre éreztem magam felnõttnek és öregnek. Úgy éreztem, hogy vége a világnak.
Eljött a csomagolás ideje. A szomszédok és rokonok segítettek, szótlanul, szomorúan.
Segíteni nem tudtak, a vigasztalás meg nem ért volna semmit. Még utoljára elmentünk a
temetõbe, apai nagyanyám zokogva búcsúzott az ott nyugvó férjétõl, lányától. Soha többé
nem látta a sírjukat.
A legnehezebb volt elbúcsúzni a szõgyéni nagymamánktól. Imádattal szerettem. Úgy
éreztem, hogy megszakad a szívem. A nagynénimet is nehezen tudtam otthagyni.
Elérkezett az utolsó nap, október 15. MATEOSZ teherautók jöttek, rakodókkal. A szomszédok és rokonok segítségével felrakták a holminkat az állomáson várakozó szerelvények
vagonjaiba.
Keserves, utolsó búcsú volt ez, hiszen úgy hitte mindenki, hogy soha többé nem találkozunk. Végleg elhagytuk az OTTHONUNKAT!
Megpróbáltuk az egyik vagont lakhatóvá tenni, mert nem tudtuk, hogy hová megyünk,
és mennyi idõt kell itt tölteni. Egy-két napig éltünk itt.
Három szerelvénnyel indult a harminchat család. Ezzel egy idõben érkeztek, még láttuk a
helyünkre települõ szlovákokat is. Összesen három vagonnal jöttek, nem volt semmijük.
Az állomáson tudtuk meg, hogy a Bakonyba kerülünk Mi, gyerekek, kicsit elfelejtettük a
szomorúságot. Kalandos történetnek tûnt a vagonban utazás, bakonyi betyártörténetek
izgattak minket… A szüleink nagyon féltek az ismeretlentõl.
A vagonra nemzetiszínû zászlót szegeztünk, amit a szobi határállomáson káromkodva
törtek le a szlovák határõrök.
Rákosrendezõn osztották el a vagonokat. A családok egy részét – minket is – Székesfehérváron keresztül Kisbérre küldték. Odajöttek újra a MATEOSZ-ok, és a családok felét Bakonysárkányba, minket pedig Akára szállítottak. Ide telepítették apám nõvérét és velük
együtt az édesanyját is.
Aka nagyon szép fekvésû, jelenleg Komárom- Esztergom megyei, Bakony- széli kis község. Hét kilométerre az állomástól, az útja akkor csak a kocsik által kitaposott föld, mindig
az idõjárástól függõ állapotban.
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A teherautó tetején ülve, félve ereszkedtünk le a völgykatlanban meghúzódó faluba. A helyi, zömmel német anyanyelvû családok idegenkedve, barátságtalanul fogadtak minket.
Nem is csoda, hiszen onnan meg a németeket telepítették ki sokkal rosszabb körülmények
között. Õk is nagyon hiányoztak a faluban. A vagyonukat pedig felélték, elherdálták a kalandor, belföldi telepesek. Késõbb, miután megismertek, megszerettek, befogadtak minket.
Mi szerencsére egy kitelepített iparos házát kaptuk. Szoba, konyha – beépített kemencével – és egy másik helyiség, földes, ez volt a tulajdonos cipészmûhelye. A többi család
sokkal kedvezõtlenebb helyre került. Elég kicsinek bizonyult az új otthonunk, alig fértünk
el benne.
Nehezen értettem meg, hogy a magyarságunk miatt kerültünk ide, itt meg a németek nem
akarnak magyarul beszélni velünk.
Lassan elkezdtük az új életünket. Beírattak minket a két tantermes iskolába. Engem a
korom alapján a „felsõsökébe”. Ketten voltunk nyolcadikosok.
A megélhetésünk bizonytalanná vált. A kis faluban nem volt szükség szabóra. Annyi földet
kaptunk, hogy megtermelhettük a napi szükségletet, kenyeret házilag kellett sütni, a kis
szatócsboltban kevés dolgot lehetett kapni. A politikai élet is rosszabbodott, minden faluban kellett kulákokat választani, Aka sem maradhatott ki. A szomszédban lakott az idegen,
jó káder tanácselnök és a rosszindulatú, irigy felesége, természetesen apám lett az egyik választott a kettõ közül. Köztudott, hogy az akkor mit jelentett.
Apám kénytelen volt más munkát keresni. Budapesten a Vörös Október Ruhagyárban
alkalmazták. Ritkán jöhetett haza, drága volt az utazás, az állomásra gyaloglás oda-vissza
nagyon sok idõt elvett. Anyám a tsz-ben vállalt mezõgazdasági munkát. Ott pénzt nem
adtak. A húgom, Rózsika kislányként is dolgozott, õ kereste meg a fejadagot a családnak.
Ma már bánt a lelkiismeret, hogy engem, a nagylányt továbbtanulni küldtek. Nagy nehezen a kulák, osztályidegen csemetét felvették a székesfehérvári Teleki Blanka Leánygimnáziumba.
Nehéz évek voltak! Kollégiumot nem kaptam, különféle családoknál laktam. Közben a húgom is gimnáziumba került. Kisebb gyerekek tanításával próbáltam a szüleim áldozatvállalásába besegíteni.
1955-ben megszületett a második húgom Katalin. Sok örömet hozott a családba!
Akán ismerkedtem meg leendõ férjemmel, Treuer Sebestyénnel. Õ a mûszaki egyetemet
végezte, én érettségi után a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskola szaktanárképzõ szakára
kerültem, de késõbb – családi okok miatt – pályát változtattam, geodéziából szereztem bizonyítványt.
1956-ban összeházasodtunk. Piliscsabán kaptunk elég színvonal alatti lakást.
A forradalmat egészen közel éltük át. A szovjet laktanya a közelben sok bonyodalmat okozott. Pestre nem mehettünk, élelmünk nem volt. Féltettük a harcolókat és magunkat. Késõbb a menekülõk végtelen sora elõttünk az utcán. Nehéz volt!
Három gyermekünk született, Mária 1957, Sebestyén 1959, Ákos 1961-ben.
Új, nem sokkal jobb lakásba költöztünk.
A férjem másodállásban bírósági szakértõként dolgozott a komáromi bíróságnak is. Itt
javasolták, hogy próbálja megpályázni a helyi tanácsi, akkor megüresedett építési osztályvezetõi állását, amelyet sikerült elnyernie.
Mivel lakást is adtak, nagy örömmel jöttünk. 1963-ban költöztünk Komáromba.
Nekem fõleg nagyon nagy öröm volt. Végre közelebb kerültem a régi otthonunkhoz, a falunkhoz, Kürthöz. Óvodás koromban laktunk a szlovák Komáromban, az apám meg itt
katonáskodott a háború idején a késõbbi szovjet laktanyában.
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Minden áttelepítettet, „tufélit” az elvett otthontól való közelség vonzott Komáromba.
Azóta is itt lakunk, a város szeretettel befogadott minket, otthonra találtunk.
A szüleink közben nehezen, segítséggel új házat építettek Agárdon. Ott lakik a két húgom és a családja, a lányunk is. Az öcsémék pedig Székesfehérváron telepedtek le.
Az apám 92 évesen, 2005-ben meghalt. Az anyám még él, 93 éves. Sajnos egész életükben
hiába várták, hogy hazatelepülhetnek, nem úgy hozta a sors.
A férjem nyolc évig osztályvezetõként dolgozott a Komárom Városi Tanács Építési
Osztályán, majd a Komárom- Esztergom Megyei Tanács Tervosztályán mint fõmérnökfõtanácsos töltött el huszonkét évet.
Én a Komáromi Kõolajipari Vállalat Építészeti Osztályán dolgoztam huszonnyolc évig.
Három gyermekünk közül Mária magyar-történelem szakos tanár és finn-ugor nyelvész.
13 évig a tatai Eötvös József Gimnáziumban, 11 évig a Bencés Gimnáziumban, Pannonhalmán dolgozott, jelenleg a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanára. A férje, Sándor György magyar-angol szakos tanár. Korábban a lányommal együtt tanítottak, jelenleg
angoltanár Gárdony-Agárdon a gimnáziumban.
Sebestyén fiunk épületgépész mérnök, Tatabányán dolgozik a Távhõ Vállalatnál. A felesége, Singer Hilda általános iskolában tanít Bajon. Tatán laknak. Ákos fiunk állatorvos, a
felesége, Szendi Katalin pénzügyes, az egyik IX. kerületi OTP fiókvezetõje.
Az unokák: Anna egyetemista, András 2008-évben végzett a fõiskolán
Nóra egyetemista, Márton végzõs gimnazista
Áron egyetemista, Bálint fõiskolai hallgató.
Remélem, hogy a gyermekeimnek és unokáimnak már nem kell annyi rosszat átélni,
mint nekünk, békében, boldogságban élhetnek majd.
A szülõföldön maradt rokonok közül anyám édesanyja és a húga, az apám nõvére már
meghaltak, a még élõ unokatestvéreket és a távolabbi rokonokat elég gyakran meglátogatjuk.
Sajnos, egyre kevesebben lesznek és leszünk!

Nagy Lajos családja

A kitelepített Nagy Lajos háza
az udvar felõl
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Nagy Lajos háza

Nagy Lajos gyermekei
a vagonban

Nagy Lajos gyermekei
és a rokonok
az utolsó teherautóval

Nagy Lajos és a rokonok
az utolsó teherautóval
„
(hátul látható a ,,Mateosz felirat)
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Nagy Lajos lánya,
Nagy Rozália fiának,
Nochta Imrének a családja

Nagy Lajos Rozália nevû lánya
és Nochta Imre

Nagy Lajos 80 éves
Nagy Lajosné 78 éves

Az áttelepített Nagy Lajos fia és családja
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A kitelepített Nagy Lajos Katalin nevû leánya és családja

Nagy-Treuer család 2009.
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NAGY család családfája
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testvér

Nagy Ágnes
Kürt, 1899 Kürt, 1976

Nagy Rozália
Révkomárom, 1939-

Nagy Mária
Szőgyén, 1935-

Nagy Lajos
Kürt, 1913Agárd, 2004

Varga Rozália
Szőgyén, 1915-

Nochta Imre
Aka, 1932Agárd, 2005

Dr. Nochta Imre
Székesfehérvár, 1959-

Treuer Sebestyén
Aka, 1930-

Dr. Treuer Ákos
Piliscsaba, 1961-

Treuer Sebestyén
Budapest, 1959-

Treuer Mária
Budapest, 1957-

Bakonyi Erika
Székesfehérvár, 1964-

Nagy Ágnes
Székesfehérvár, 1988-

OTTHON
MARADOTTAK

testvér

Varga Borbála
Szőgyén, 1925Szőgyén, 2007

Nagy Lajos
Kürt, 1943-

Horányi Krisztina
Székesfehérvár, 1951-

Czilling Katalin
Szőgyén, 1901Szőgyén, 1987
szülő

Nagy Sámuel
Székesfehérvár, 2004-

Nagy Klára
Székesfehérvár, 1992-

Nagy Ida
Székesfehérvár, 1985-

Nochta Máté
Budapest, 1988-

Nochta Attila
Budapest, 1988-

Szendi Katalin
Budapest, 1961-

Treuer Áron
Budapest, 1986-

Nochta Kristóf
Budapest, 2001-

Nochta Soma
Budapest, 1996-

Singer Hilda
Székesfehérvár, 1964-

Treuer Nóra
Tata, 1988-

Sándor Anna
Tata, 1983-

Treuer Bálint
Budapest, 1988-

Sándor György
Csongrád, 1956-

Treuer Márton
Tata, 1990-

Sándor András
Tata, 1985-

Tóth Luca
Székesfehérvár, 1984-

Nagy Merse Boldizsár
Veszprém, 2008-

Nagy Katalin
Szőgyén, 1955-

Tóth István
Szőny, 1953-

Tóth Petra
Székesfehérvár, 1977-

Nagy Zsolt
Kisvárda, 1970-

Nagy Bercel Marcell
Veszprém, 2006-

PAPP DÉNES CSALÁDJA
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A csehszlovák-magyar lakosságcsere családunkat is érintette.
Az errõl szóló értesítés, a „fehér papír” Pozsonyból érkezett 1946 decemberében. Anyámék
1946. december 12-én kötöttek házasságot. Az értesítés kellõ hangulatot teremtett! Anyai
dédmamám 66 éves volt akkor, nagyapám 43, nagymamám 44, apám 28, anyám 19.
Nagyapámék hárman voltak testvérek. Bátyja és családja, húga és családja otthon maradtak.
Nagyanyámék hárman voltak testvérek, õk mindnyájan kitelepítésre kerültek.
Édesapám szülei, valamint bátyja és családja szintén otthon maradtak.
A rokonság szétdarabolódott. Még a kitelepítettek sem kerültek egy helyre Magyarországon. A mi rokonaink is sokfelé laktak. A kapcsolat nem szakadt meg, de már nem napi szinten volt a személyes találkozás a távolság és a közlekedés miatt.
A kitelepítés elõtt 1947. május 30-án leltárt vettek fel az ott maradó ingatlanokról: lakóház, pince, istállók, ólak, kutak, pajta, szántóföld, rét, legelõ, szõlõ, gyümölcsfák, az erdõ
fáiról db és fajta szerint. A becsült termésrõl: szõlõ, gabona, kukorica, cukorrépa, dohány.
Ezek a leltárok ma is a család birtokában vannak. 1947-ben a termést már nem a tulajdonosok takarították be.
Minden mozdítható dolgot összecsomagoltak, teljes mértékben elhoztak mindent, ami
egy házban és gazdaságban volt: ruházat, bútorok, konyhai eszközök, vetõgép, eke, mindenféle gazdasági eszköz, szekér, tehenek, baromfi: tyúk, csibe, kacsa, liba, sertések, fából
készült sertésólak, széna, szalma, tûzifa, boroshordók, prés, daráló, kádak. Mindent fel sem
lehet sorolni. Ezt a sok holmit úgy kellett csomagolni, hogy bírja a szállítást. Az északkomáromi állomásra vitték a teherautók a családokat, ott kerültek vagonokba ingóságaikkal
együtt.
Senki sem tudta, hová fog kerülni! Az út hosszú volt és nehéz. Az utazás alatt haltak is, születtek is. Nem volt könnyû ezeket át- és megélni. Az állatok ellátása sem volt egyszerû ilyen
körülmények között.
Öt-hat hónapja vettem észre egy korabeli csomagolópapíron egy listát. Már igen
halvány, alig olvasható. Azokat az állomásneveket tartalmazza, amerre vitték a családot,
amit el tudtak olvasni, leírták. A papír már 62 éves, pár helyen lyukas, de a többsége megvan
még. Az útvonal: Komárom, Érsekújvár, Párkány, Szob, Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Verõcemaros, Vác, Szõdliget, Göd, Dunakeszi, Rákospalota-Újpest. Eddig tart a felsorolás. Az út vége Pári volt. Ez egy kis Tolna megyei sváb falu, alig volt ott néhány magyar
anyanyelvû lakos. Az ide érkezõ felvidékiek a Németországba kitelepített svábok házait
kapták meg. A sváb családokat – akik itt maradtak – pedig 2-3 családot is egy házba zsúfoltak össze. Nem volt könnyû a helyzete egyik félnek sem!
A szentpéterieknek nehéz volt a sík terep után a dombokhoz szokni. A falu határa jóval
kisebb volt, mint odahaza, ezért itt maximum 15 hold földet kaphatott az is, akinek otthon
30, 50, vagy 100 hold földje volt is. A szõlõk meredek dombokon voltak, nehéz volt a
megmunkálásuk. Nagyon sok volt a Noa fajta, ami igen könnyen lepotyog a tõkérõl. A szüret nem volt egyszerû, nagyon kellett vigyázni a szedéssel.
Szentpéterrõl 156 családot hoztak Magyarországra. Ez 648 embert érintett. A 156 családból 83 került Páriba 317 fõvel. Egy településrõl egy helyre ennyien más településekrõl
nem kerültek. Dédnagymamámék és nagyanyám két testvére családjával együtt itt is egy helyen éltek. Nagyapám apai nagybátyja a családjával szintén ide került, így a közeli rokonok
nem szóródtak szét. Nagyanyám egyik elsõ unokahúga is itt élt családostól. Nagyon összetartott a família, mindenben segítették egymást. Megtartották szokásaikat. Lassan megszokták az új környezetet.
A sváb házigazdákkal is jó volt a kapcsolatuk. Õk is megértették, hogy nem a saját akaratukból jöttek ide lakni a felvidékiek. Késõbb vegyes házasságok is lettek.
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A mi családunk református vallású. Páriban a betelepítésig csak római katolikusok éltek. A
katolikus családok automatikusan csatlakoztak az ottani közösséghez. A reformátusoknak
új hely kellett. Templom nem volt, így egy családi házat kaptak meg, ahol imaházat tudtak
kialakítani. Vasárnap és ünnepnapokon Tamásiból jött a lelkész istentiszteletet tartani. Ez is
összetartó erõ volt.
Nagyapám földmûves volt, sok mindent meg tudott csinálni, nem csak a földhöz értett.
Nagymama és dédnagymama, valamint édesanyám is háztartásbeli volt. Sokat dolgoztak
õk is. Édesapám kovácsmester volt. Nehéz, de szép foglalkozás. Szerette a szakmáját. 1954ig egyéniként dolgozott, majd a helyi erdõgazdaság alkalmazottja lett.
Néhány év elteltével egyre többen gondoltak arra, hogy közelebb kerüljenek a szülõföldjükhöz. Komáromban vagy Szõnyben vettek vagy építettek házat. A Dunán átnézve látták a
Szent András templom kettõs tornyát, már ez jó érzéssel töltötte el õket. Azóta szinte minden család erre a helyre jött vissza. Itt újra kellett kezdeni az életüket. Új ismerõsök, kapcsolatok lettek. Ez a vidék olyan, mint a szülõföldjük, ez könnyebbség volt, de az itteniek nem
fogadták õket szívesen, „tufélieknek” nevezték a felvidékieket. Komáromban a Térffy Gyula utcában sok szentpéteri lakott (lakik), ezért ezt kis Szentpéternek is nevezték.
Én Páriban születtem. Ezeket az emlékeket a családomtól ismerem. Nagyon sokat meséltek, beszélgettek téli estéken a rokonok, ismerõsök egymással. Ezért tudok visszaemlékezni
az elmúlt, megtörtént dolgokra. Nekem az elsõ barátnõm egy sváb kislány volt, akivel a mai
napig jó barátságban vagyok. Ritkán találkozunk, de a szeretet megmaradt.

Komárom, 2009. március 9.
Gere Ida

Szüret Szentpéteren
(ülõ sorban nõvérem, a dédnagymama)
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A család Szentpéteren a kitelepítés elõtt

Gere Benõ és Papp Ida Szentpéteren

Édesanyám, Papp Ida leánykorában

Szüleim Páriban

Gere Andrásné Kocsis Zsófia,
Gere András és Gere Aranka
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A református gyülekezet Páriban

Papp nagypapa Páriban

Az új ház Szõnyben

Szüleim
Dénes unokájukkal
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szülők

Kocsis Zsófia

ifj. Gere András

Gere Aranka

szülők

Páriba került mindenki a családból

Tóth Lajos
Meghalt
1944. X. 11.

Kocsis Zsófia
Meghalt
1945. I. 12.

áttelepítve

áttelepítve

özv. Papp Dánielné
Gere Zsófia
1881. VII. 19.
Komáromszentpéter

Papp Dénes
1904. XII. 13.

áttelepítve

Papp Ida
1928. VI. 22.

Gere Benő
1919. I. 30.

Gere Ida
Pári
1947

Berger Dénes
Komárom
1980.

Berger József
Komló

Papp Benő

Papp Ilona

ott maradt közvetlen családtagok

özv. Gál Lajosné
Papp Zsófia

Gál Ilona

Major Karolina

ifj. Papp Benő

Papp Dániel

Papp Dénes
Komáromszentpéter
1904. XII. 13.

Papp Ida
Komáromszentpéter
1928. VI. 22.

Tóth Ida
Komáromszentpéter
1903. IV. 6.

Gere Benő
Komáromszentpéter
1919. I. 30.

Gere Zsuzsanna
Szekszárd
1954

Papp Dénesné Tóth Ida
1903. IV. 6.

ott maradt közvetlen családtagok

Gere András

Mészáros Zsófia

Gere Vilma

özv. Zajos Istvánné
Tóth Klára

Czibor Sándorné
Zajos Klára

Czibor Sándor

Mindenki Komáromszentpéteren született

ifj. Tóth Lajos

Kovács Klára

PAPP család családfája
Gere Zsófia
Komáromszentpéter
1881. VII. 19.

Papp Zsófia

Papp Benő
Komáromszentpéter

PÉCZI CSALÁD
Sebek melyek nem gyógyulnak be sohasem...
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1948 áprilisában Hetényrõl kitelepítésre került: Péczi Lajos és felesége, Szabó Eszter, fiuk Péczi
Lajos, annak felesége, Gál Ilona és gyermekük, Péczi Ilona
Özv. Péczi Lajosné született Gál Ilona / szõnyi lakos / visszaemlékezése alapján lejegyezte, írta
unokája: Turi Zsolt
/ 2009. március 24. /
1931. július 6-án születtem Hetényben, anyám Szuh Gizella, apám Gál Dezsõ hetényi
lakosok, reformátusok, földmûvelésbõl éltek, a Kis utcában laktunk. 1940-ben született
Gizella, 1944-ben született Dezsõ testvérem. Honnan is kezdjem: 1944. március 24-ét
írunk, éppen ma lenne a Dezsõ születésnapja, nagyon nagy hóesés volt, fújt a szél, akkor
hajtották a zsidó származású embereket, vitték õket az ismeretlenbe… Április van, a templomból jöttek haza az emberek, emlékszem, ekkor volt az elsõ légiriadó, Zsemlye Lajos lelkész üzent, hogy mégis lehet vinni Dezsõt keresztelni. Utána bombázások, 1944. október
15-én reggel bemondta a rádió, hogy Horthy Miklós kormányzó lerakta a fegyvert, délben
már azt közölte, hogy folytatódik a háború, a nyilasok átvették a hatalmat. Bombázások
egész õsszel, nem jó rá gondolni, szörnyû volt. Aztán vége lett a háborúnak, visszakerültünk Csehszlovákiához, elkezdõdött a magyarság üldözése…… 1946 deportálások, elsõként Csehországba, 120 családnak küldték ki a fehér lapot, a mi családunknak is menni kellett volna, de Gál Aranka, unokatestvérem a tanácsnál dolgozott – már a nagybátyámékat
nem fogom hagyni, hogy elvigyék–, de meg kellett fizetni. Aztán még egyszer kellett volna
menni, még egyszer megfizették. Azt mondta apám, nem bánja, ha egy darab marha rá is
megy, de maradunk. Ment a zûrzavar az országban, senki nem tudta, hol fog felkelni. Volt,
hogy este körülfogták a falut a cseh katonák, nem lehetett tudni, hogy most éjjel vagy hajnalban kire mennek rá. Akiket Csehországba vittek, azoknak szinte mindenük ott maradt,
amit csak gyorsan össze tudtak pakolni, meg a bútorokat vihették. Aztán árulták az embereket a cseheknek, munkára vitték õket, sokan vissza tudtak szökdösni. Nagy volt a káosz, nem
tudta senki, hogy mi lesz, mit csináljon. 1946-ban már a Szentpéteren lakókat vitték, mi a
szõlõben dolgoztunk, azt mondtuk, hogy minket is biztosan el fognak vinni. 1946. október 24-én házasságot kötöttem Péczi Lajossal, hozzájuk költöztem a Templom utcába,
ahol õ a szüleivel / Péczi Lajos és felesége, Szabó Eszter / lakott. A férjem egyébként 1939.
január 1-jétõl 1943. október 1-jéig a munka mellett leventekiképzésen vett részt. 1943.
október 5-én tényleges katonai szolgálatra vonult be a komáromi Öregvárba, a Magyar Királyi 22. honvéd gyalogezred állományába. A közvetlen aknavetõ századba került, itt különbözõ kiképzési feladatokat végeztek, rendszeresen kijártak a katonai gyakorlótérre, mely
a város északi részében, a VI. kiserõd (bástya) környékén volt. 1944. augusztus 25-én csapategységüket Erdélybe vezényelték. Szeptember 11-én a lábán megsebesült, fogságba
esett, és Bajorországba vitték. 1945. július 7-én került haza Heténybe, tizedesként szerelt le.
A Péczi család 1946. október 8-i keltezéssel kapta meg azt az igazolványt, mely szerint a
család szerepel a Csehszlovákiából áttelepítésre kijelölt személyek névjegyzékében. 1947.
január 11-én született meg Ilona lányunk. Emlékszem, ekkor nagyon hideg volt, a Duna
teljesen befagyott, sokan szökdöstek át minden holmijukkal, még lovas kocsival is sokan
próbáltak Magyarországra jönni a Csehországba kijelöltek közül… 1947 telén tudtuk meg
mi is, hogy a férjemnek és a szüleinek menni kell, én maradhattam volna meg az Ilonka. Férjem szülei sírtak, hogy nekik ez az egy fiuk van. Menjek vagy maradjak, azt mondták a szüleim, hogy nekik marad még a Gizi és a Dezsõ. Külön fehér lapot csináltattak nekünk. Építkezni akartunk, az udvarba egy házra való tégla le volt már rakva, mész az udvarban beoltva,
gerendák, faanyag.
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1948. április elején már minden el volt vetve, kijött a papír, hogy menni kell, húsvétkor
otthon voltunk, április 11-én már Móron. Szinte mindent összepakoltunk, az állatainkat: 2
tehént, 4 növendék borjút, sok baromfit; takarmányt, munkaeszközöket, lovas kocsit,
bútorokat, ruhát. A tehergépkocsikkal Ógyallára vittek bennünket, ahol bepakoltunk a
marhavagonokba. A komáromi állomáson álltunk nagyon sokat, ott kapcsolták össze a vagonokat, 52 család ment ekkor. Szobnál mentünk át a határon, etetés idejére mindig félreállították a vagonokat. Elõször a papíron Kaposvár és környéke volt, aztán késõbb valahogy
úgy sikerült, hogy mindenki Mórra ment. Összesen ekkor 2 szerelvény volt, mi az elsõvel
jöttünk. Rákosrendezõ pályaudvarán álltunk sokáig. Amikor odaértünk, kijelöltek számunkra egy házat. Összesen 2 szoba volt benne, egy kis közös konyhával, meg egy pici
istálló, az egyik szobában egy sváb család lakott. Nem tetszett nekünk, a ládákból nagyon
nem is pakoltunk ki, hogy fértünk volna el minden ilyen kis helyen. Mondtuk, hogy nem
kell nekünk, csak olyan, amilyet otthagytunk. Állataink a környéken voltak. Addig-addig
jártunk utána, hogy év végén kaptunk egy másik házat. A karácsonyt már az új házban töltöttük, a Rákóczi utca 41-ben. A nekünk jutott földön gazdálkodtunk, 800 öles szõlõnk
volt. Nagyon jó helyen volt, fent a hegyen. Nehéz volt a munkája, sokat dolgoztunk vele, mi
mindig a kipréselt mustot adtuk le. Jó évben úgy 6000 hektoliter is megvolt a termés. A
szüretet csak október 5-én lehetett kezdeni, augusztus 20-ig le kellett szerzõdni az eladásáról. 1953 õszén megbetegedett a mama, 50 Ft volt a kórház naponta, meg volt határozva,
hogy mennyit kell fizetni orvosnak, nõvérnek, 1500 forint volt a mûtét, késõbb jobban
volt, aztán rosszabbul lett. 1954-ben halt meg, Péter-Pálkor volt a temetés. A félretett
20.000 Ft mind elment, még az egy darab üszõborjút is el kellett adni a vásárban. 1956.
április 24-án megszületett András fiunk. 1957 szeptemberében meghalt a papa is. Késõbb
megalakultak a termelõszövetkezetek, elvették a szõlõt, be kellett adni Laci nevû lovunkat
is. A tsz-be kerültem én is, a határban dolgoztam,120 munkaegységet kellett teljesíteni. A
férjem Balinkára járt a vasúthoz a fûtõházba dolgozni. Egyszer a vonatablakból láttam a
lovunkat a földön dolgozni, kiszóltam neki, hogy Laci…, Laci….., hosszasan felnyerített,
megismerte a hangomat, hazáig sírtam…… Kisfiamat nehezen vették fel az óvodába, én
korán mentem el otthonról, három helyre tudtam vinni munka elõtt, attól függõen, hogy ki
ért rá aznap, nagyon nehéz volt. Ekkor már csak egy tehenünk maradt, munka elõtt hajnalban megfejtem, utána, ha nem volt otthon a férjem, Ilonka lányom rendezte a tejet iskola
elõtt. Aztán késõbb Bandi mégis csak óvodás lett, egyébként nem szeretett ott lenni. Emlékszem, egyszer azzal jött haza, hogy a dadus néninek van egy eladó kis kerékpárja. Azt
mondta, akkor megy legközelebb, ha a Kovács nénitõl megvesszük neki. Férjem egy napig
ekézett a kukoricában, hogy meg tudjuk neki venni. Ilonka meg a Pintér Ida tanította biciklizni, a Rendõrség után volt az óvoda, szinte otthonról odaláttunk. A ház elõtt felültettük, õ
meg kiabált végig az utcán, hogy menjenek félre. Amikor odaért, az utcán eldobta, és úgy
ment be az óvodába. Még élt a papa, amikor egyszer elhatároztuk, hogy eljövünk Mórról.
Szõnyben a Dobi utcában néztünk egy házat, de kicsi volt az istálló, közös udvar, így ebbõl
nem lett akkor semmi, ez akkor volt, amikor a tsz-ek megalakultak. Aztán eljött az 1962-es
év, Ilonka kijárta a 8 osztályt, Bandi most kezdené majd az elsõt, nincs mire várni, elhatároztuk, hogy eljövünk. Egy kis házat sikerült Szõnyben a Tatai úton találni, a falu legvégén,
gondoltuk, majd sikerül késõbb egy másikat, de aztán végleg itt maradtunk. A 15 km-es
sávba a határ mentén beleesett Hetény és Szõny is, így a Rendõrkapitányság késõbb adott
kiutazási engedélyt. Addig nagyon nehezen tudtunk érintkezni, szinte csak levélben, nehezen jutottak el egymáshoz a hírek. Hosszú idõ telt el addig, hogy láthattam újra otthonról
valakit... Elõtte voltak próbálkozások, voltam én a nagykövetségen, Budapesten vízumért,
ott a Népstadion utcájában, mondták, hogy nem fognak minket a faluba beereszteni. Apám
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is volt a helyieknél, mondták neki, akkor jöhet a lányuk haza, ha aláír a tsz-nek, hogy belép
hozzájuk, akkor engedélyezik, nem tette meg. Nem sokáig bírta a megpróbáltatásokat,
1956-ban kitört a forradalom, nem tudta, hogy mi lehet velünk 1956 novemberében halt
meg, nem láthattuk újra egymást, és nem láthatta már az áprilisban született unokáját sem...
Szõnyben én a helyi tsz-nél dolgoztam tovább, elõbb a határban, késõbb a csibenevelõ telepre kerültem. Beteg lettem, 1975 decemberében 44 évesen leszázalékoltak. Férjem a
vasúthoz került Komáromba, itt nem sokat dolgozott, beteg lett, 1972 decemberében halt
meg.
Ilona lányom 1962 áprilisától a Komáromban mûködõ Lenárugyárban kapott munkát,
1973 szeptemberétõl a szõnyi óvodában dolgozott nyugdíjazásáig. 1965. február 13-án
kötött házasságot Turi Bálinttal, õ 1959-tõl a vasútnál dolgozott, innen ment nyugdíjba.
Két gyermekük született: 1965-ben Bálint és 1971-ben Zsolt.
Bálint középiskolai tanár, a Komáromban lévõ Kultsár István Szakközépiskola igazgatója, felesége, Kiss Adrienn a szõnyi Bozsik József Általános Iskolában tanítónõ. Egy gyermekük van Adrienn, õ 1993-ban született, a komáromi Jókai Mór Gimnázium tanulója.
Zsolt vámtiszt a Vám-és Pénzügyõrségnél Székesfehérváron, felesége, Móricz Katalin a
komáromi VIZÁK Kft-nél dolgozik. Két gyermekük van: az 1998-ban született Zsolt és a
2001-ben született Ádám, mindketten a szõnyi Bozsik József Általános Iskola tanulói.
András fiam autószerelõnek tanult, késõbb mesterlevelet szerzett, most egy vállalkozást
mûködtet Szõnyben. Lengyel Líviával 1981 szeptemberében kötött házasságot, õ tanár
Koppánymonostoron a Dózsa György Általános Iskolában, két gyermekük született:
1982-ben Angéla és 1987-ben András.
Angéla turizmus – vendéglátás szakon végzett a fõiskolán, Debrecenben dolgozik.
András számítástechnikai mûszerésznek tanult, a komáromi ipari parkban talált magának
megfelelõ munkát.
Apám 1956 novemberében halt meg, édesanyám 1999-ben, a hetényi szülõi házat a Kis
utcában 2008-ban adtuk el.
Gizella húgom tanár lett, az Észak-Komáromban lévõ Munka utcai iskolában tanított
nyugdíjazásáig; férje, Répás Pál mérnökként dolgozott. Két gyermekük született, Mónika
és Csilla. Mónika fogorvos lett, férje, Ivan Krupa szintén fogorvos, õk Csehországban
élnek, egy lányuk van, Júlia, aki képzõmûvészeti szakközépiskolába jár.
Csilla lányuk állatorvos Ausztriában, Bécsben dolgozik.
Dezsõ öcsém gépkocsivezetõ volt, felesége, Gáspár Margit a kereskedelemben dolgozott. Mindketten pár éve haltak meg. Két gyermekük született: Dezsõ és Zsuzsanna. Dezsõ
az Ipari Parkban dolgozik Komáromban, felesége, Krucz Bea az aranyosi iskolában tanítónõ: Hetényben élnek.
Zsuzsanna tanítónõ lett, az észak – komáromi Munka Utcai Alapiskolában dolgozik,
férje, dr. Madarász Róbert a komáromi Marianum Magyar Tannyelvû Egyházi Alapiskola
igazgatója, két óvodás gyermekük van: Zsófia és Enikõ; Gútán élnek.
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Péczi Lajos és felesége, Szabó Eszter.
A képek 1943 körül készültek Hetényben

1948. április (húsvét).
Az utolsó kép szüleimmel és testvéreimmel
a kitelepítés elõtt, Hetény.
Fent: Péczi Lajos, felesége, Gál Ilona;
középen ülnek: Gál Dezsõ
és felesége, Szuh Gizella (szüleim);
elöl állnak: Gál Dezsõ
és Gál Gizella (testvéreim);
ölben ül: Péczi Ilona (lányom)

1949 Mór, Péczi Lajosné
született Gál Ilona, Péczi Ilona,
Péczi Lajos

1960. október, Mór.
A kép jobb oldalán Péczi Ilona (13 évesen)
elõtte a 4 éves Péczi András
helybeli barátokkal.
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PÉCZI család családfája
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Péczi Lajos
Hetény
1894

Szülők

Kitelepített család

Szabó Eszter
Hetény
1903

Péczi András
Mór
1956

Lengyel Lívia
Tatabánya
1958

gyermek

kitelepítésre került
szüleivel együtt

Péczi Lajos
Hetény
1922

Péczi András
Komárom
1987

Péczi Angéla
Komárom
1982

Kitelepítés éve
1948
Gál Dezső
Hetény
1902

Gál Ilona
Hetény
1931

Szülők

Turi Ádám
Komárom
2001

Gál Dezső
Hetény
1944

Móricz Katalin
Szőny
1973

Testvérek

Gál Gizella
Hetény
1940

Turi Bálint
Szőny
1940

Turi Zsolt
Szőny
1971

Turi Zsolt
Komárom
1998

Felvidéken maradt családi ág

Szuh Gizella
Hetény
1911

kitelepítésre került
gyermek

Turi Bálint
Szőny
1965

Péczi Ilona
Hetény
1947
Kitelepítésre került
gyermek

Kiss Adrienn
Komárom
1964

Turi Adrienn
Komárom
1993

PROHÁSZKA CSALÁD
„Felemás” kitelepítés
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A katonaság, a frontszolgálat és a hadifogság után – nagy nehézségek árán – hivatalos
úton hazatérhettem szüleimhez, Érsekújvárba. A megváltozott viszonyok, a határok visszaállítása jelentõs mértékben befolyásolta az egész család helyzetét. Nem voltunk ugyanis
„megbízható” személyek, hiszen aki magát 1938-ban magyarnak vallotta, s aki ünnepelte a
magyar honvédség bevonulását a Felvidékre, az „áruló” volt, mégpedig Csehszlovákia
árulója.
Mi, gyerekek, szüleinkkel együtt ünnepeltünk, tehát „árulók” voltunk. Ezt nyomatékosította édesapám közéleti szereplése – a magyar párt városi képviselõtagja, késõbb a Magyar Katolikus Párt egyik alapító tagja volt –, bátyám pedig a felszabadulást megelõzõ városi „nacionalista” tüntetés aktív résztvevõje volt, akit letartóztattak. Apámat ezért bebörtönözték. Korára való tekintettel azonban – néhány hét után – csupán napközben kellett
bevonulnia a városi fogdába. A rendõrségi nyilvántartásban jómagam is szerepeltem két
bátyámmal együtt, tehát várható volt mindhármunk jövõbeli zaklatása. Így hazatérésem,
illetve otthon tartózkodásom minden perce bizonytalanná vált. Nappal nem mutatkozhattunk a városban, csak esténként állt módunkban a családok vagy barátok felkeresése. Odahaza ki is alakítottuk a magunk menekülési útvonalát: hátul, az udvarban, a kerítés néhány
deszkáját meglazítva, könnyen eltûnhettünk a szomszédos házak kertjében vagy a néptelen
utcákon. A csengetések mindig nagy riadalmat okoztak, de a hatóság „háztûznézése” – óvatosságunknak köszönhetõen – eredménytelen maradt.
Ilyen körülmények között a három fiútestvér egyike sem maradhatott otthon – egyébként is mindegyikünk folytatni kívánta tanulmányait a pesti egyetemeken. Könnyû volt azt
mondani: Visszatérünk Budapestre! De miként? Útlevél hiányában ez legális úton lehetetlen volt, csak a „zöldhatár”, illetve – a mi esetünkben – a folyók nyújtottak erre lehetõséget.
Többször az Ipolyon, néhány alkalommal a Dunán, egy alkalommal pedig a távoli Ronyván próbálkoztunk.
Messze a szülõi háztól, megfosztva a szülõi gondoskodástól elég siralmas volt pesti életünk. Az inflációs idõkben a hazulról hozott cigaretták, gyógyszerek biztosították – cserebere alapján – mindennapi létezésünket. Az egyetemen tisztában voltak a helyzetünkkel, így
szociális támogatásokkal – tandíjmentesség, menzai ellátás stb. – lehetõvé tették számunkra
tanulmányaink folytatását. Még kedvezõbbé vált a helyzetünk, amikor a dékáni hivatal
ajánlására megszereztük a „Menekült igazolvány”-t. Ennek birtokában ugyanis idõnként
jogosulttá váltunk utazási kedvezményekre, sõt pénzügyi támogatásra is.
Menekült diákként tengettük tehát életünket Budapesten. A karácsony varázsa, a nyári
szünidõ mindig kísértésbe ejtett bennünket, a honvágy pedig erõt és hitet adott hazajutási
kísérleteinkhez. Kísérletezést említek, hiszen néha négy-öt napot is rostokoltunk a különbözõ határszakaszok valamelyik pontján, hogy a legjobb pillanatban, a legkedvezõbb körülmények között juthassunk át a határ túlsó felére. A kedvezõ feltételek között említeném a
csónakbiztosítást, az úti vezetõ megtalálását, a járõrözés kifigyelését, és mindezek anyagi
ellenszolgáltatásainak kedvezõ felmérését, teljesítési lehetõségét… Hiszen csóró diákokról
volt szó, akik otthontalanul csak tengtek-lengtek a háborútól terhes, kifosztott új világban.
Pesten a sanyarú élet, hazaérve pedig a félelemmel terhes bizonytalanság – ez volt az életképünk. A helyzetet, – immár az egész család helyzetét – súlyosbította az 1946-ban kézbesített áttelepítési értesítés. Komolyan vettük. Ezek után már csak a családunk magyarországi
egyesítésében reménykedtünk, hiszen mi addig is megosztva éltünk már: a szülõk a határ
egyik oldalán, a gyerekek a másik oldalon.
Mi, az utódok, könnyebben viseltük ezt a tragikus helyzetet. Szüleinken viszont láttuk a
komoly aggodalmat: Hogyan tovább? Itt hagyni mindent: a házat, a kertet, a gyümölcsfákat… a sok rokont, ismerõst és a temetõt…?!
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A ház nyugalma felbomlott. Elkezdtük a pakolást ládákba, dobozokba – csak a legszükségesebb holmik maradtak ki. Nem sok kerülgetni való volt a házban. Családi házunkat
ugyanis 1944. október 7-én egy légiakna teljesen megsemmisítette. A romokból semmi
sem került elõ épségben. A család egy pillanat alatt nincstelenné vált. Szüleim átmenetileg
ismerõsöknél, családtagoknál húzták meg magukat. Végül beköltözhettek édesanyám szüleitõl megörökölt házába, ám ennek a felét is bombatámadás vitte el 1945. március 14-én,
ugyancsak egy újabb amerikai légitámadás alkalmával.
Hazalátogatásunk egyre ritkábbá vált, hiszen az illegális határátlépések nem voltak veszélytelenek. Az egyik télen például a megáradt Ipolyon egy helyi vállalkozó a hátán cipelt
át, de megbotlott, jómagam télikabátostul zuhantam a jeges vízbe. Egy másik alkalommal
pedig csontig metszõ hidegben egész éjszaka eltévedve botorkáltunk a behavazott erdõs
hegységben, putnoki úti céllal. További alkalommal – kedvezõbb idõben – holdmentes éjszakán, Szob felé a mozgó tehervonatra próbáltunk felugrani telepakolt csomagjainkkal.
Olykor sikeres átkelésünknek a fegyveres járõrök felszólítása vetett véget, amit néhány nap
elzárás követett. Ezek az esetek megfontolásra késztettek bennünket, hiszen egészségünk,
sõt életünk forgott kockán.
A távolból aggodalommal érdeklõdtünk: Mikor jönnek már? Van-e már idõpont, mert
bármi áron otthon akarunk lenni, amikor szükség lesz segítségünkre, szüleink vigasztalására, s hogy együtt búcsúzzunk a bezárt házunktól és mindentõl, ami addig az életünket
jelentette.
Pesti tartózkodásunk idején aggódva hallgattuk az otthoni híreket, áttelepítésre ítélt
sorstársaink kálváriáját. Kik és hányan kerülnek még ebbe a lehetetlen helyzetbe, ebbe a
bizonytalanságba? – kérdeztük sokszor. Százezrekrõl szólt a fáma, amit idõnként újabb és
újabb kvótákkal gyarapítottak. Az idõpont után érdeklõdve eljutottam az Áttelepítési Kormánybizottsághoz, ahol a végsõ határidõt 1948-ban állapították meg. Tekintettel arra,
hogy – a sorszámok egyeztetése és azonosítása céljából – a „Fehér lapot” már a kezemben
szorongottam, azt ajánlották, hogy vétessem fel magam a már áttelepítettek listájára, ha
már úgyis Magyarországon tartózkodom. Így elkerülhetõ lesz az, hogy helyemre/ helyünkre – mint távollévõkre – újabb személyt/személyeket soroljanak be. Ez elfogadható
érv volt számomra, így most már menekülti nyilvántartásom áttelepítetté bõvült. Ez a státus
látszólag újabb elõnyöket jelentett számomra, hiszen elfeledkeztek „nyugatos” mivoltomról és tiszti akadémiai múltamról, ami korábban rendszeres számonkérésre, igazoltatásokra
adott alapot, és olykor szankciókat is alkalmaztak velem szemben.
Pesten továbbra is csak vártunk, lestük a híreket, odahaza pedig naponta idegeskedtek a
bizonytalanság, a várva várt indulási idõpont miatt. Szüleim már feldolgozták magukban a
kikényszerített döntést, hiszen a mi hazatérésünkben már nem bíztak, nem is lett volna
célszerû. Olyan légkör alakult ki odahaza, amit korábban sohasem tapasztaltunk. A kollektív
bûnösség elvét alkalmazva napirendre került az õshonos lakosság szülõföldjérõl való elûzése
vagy erõszakos beolvasztása. Napirenden voltak a „partizánok” zaklatásai és az utcai atrocitások a hozzánk hasonló fiatalokkal szemben. A Fehér lapok kézbesítése, illetve átvétele
után lekerültünk ugyan a rendõrségi listákról, de a nacionalista Hlinka-gárdisták szemében
mi, egykori magyar diák- és kortársak, továbbra is szálka és ellenség maradtunk, akiket élvezettel aláztak meg nyilvánosan, vertek össze derékszíjjal, vagy éppen a város szeme láttára
kergettek meg.
Idõközben a három fiútestvér pesti együttléte véget ért. Az egyik bátyám jogászként
állást kapott Monoron, a másik „cselédkönyves” orvoshallgatóként Jászberénybe került.
Még folytak az áttelepítések. Mi reménykedve várakoztunk, hogy végre együtt lehessünk
szüleinkkel. Én mint egyetemista gyakran felkerestem a Kormánybizottságot, ahol utoljára
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arról értesültem, hogy nemzetközi beavatkozás értelmében a további áttelepítéseket leállították. Már 1948-ban jártunk, még egy évem volt hátra tanulmányaim befejezéséig, tétlenül vártuk a további fejleményeket.
Áttelepítési tortúránk rövid befejezése: a szülõk otthon maradtak, mi meg már nem
mehettünk haza. Pedig idõs szüleink öregségükre számítottak segítségünkre, gyámolításunkra. Ebbõl nem lett semmi, élték tehát tovább magányosan életüket. A két szomszédos
ország – Magyarország és Csehszlovákia – barátságtalan viszonya a találkozási lehetõségeinket is a minimálisra csökkentette. Olyannyira, hogy a szülõk egyik gyermekük esküvõjén sem lehettek jelen, az unokáikat is csak felcseperedettként ismerhették meg. Koruk
elõrehaladtával igazolódtak az aggodalmak: Mi lesz velük, ha támaszra szorulnak?
Egyetemi tanulmányaimat befejezve elsõ dolgom volt állást keresni, méghozzá a határ
közelében. Mindenekelõtt Esztergom, Komárom és Gyõr jöhetett számításba, ezekben a
városokban volt ugyanis képzettségemnek megfelelõ szakiskola. Esztergomban azonnal el
tudtam helyezkedni, mégpedig az akkori Közgazdasági Gimnáziumban. Választásom
azonban nem volt a legsikeresebb. Hiába kerültem szülõvárosom közelébe, az átjárhatóság
közlekedési problémák – sokkal inkább azonban a megszigorított határzárak – miatt igen
korlátozott volt. Négyévi esztergomi mûködésem alatt csak egyetlen egyszer sikerült átjutnom a határ túlsó oldalára, télvíz idején, nem is a megszokott kompon, hanem csak egy
ladikon, ami visszatérésünkkor majdnem elsüllyedt.
Az idõsebbik bátyám, Ottokár, ugyancsak kereste a lehetõséget, hogy a határ közelében
telepedhessen le. Õt sem a vagonok hozták át szülõföldjérõl. Új lakóhelyérõl magának kellett gondoskodnia. Jogászi tevékenysége mellett régtõl fogva a pedagógusi pálya vonzotta.
Édesapánk volt a példakép, aki huszonöt évig tanított az érsekújvári Flenger-intézetben,
kezdetben csak mellékállásban, óraadóként. Ötven százalékos hadirokkantsága miatt képtelen volt ellátni fõállásban a folyamatos ülõmunkát követelõ banktisztviselõi munkakört. Így
– gondjai miatt – idõ elõtt nyugdíjazták. A továbbiakban már semmi sem akadályozta, hogy
hetenként pár órában folytassa pedagógiai munkáját, a kereskedelmi jellegû szaktárgyak
oktatását. Visszatérve a bátyámra: õt tehát elsõsorban a határ közelsége vonzotta Komáromba. A helyi pedagógushiány is kapóra jött neki, jelentkezése után azonnal „áthelyezték”
városunkba. 1952-ben megkezdhette tanári munkáját a Közgazdasági Technikumban. A
váltás jól sikerült a számára, hiszen már az elsõ tanítási évben kétszer is hazalátogathatott.
Négy évig volt csupán a város lakója, házasodási szándékával a végleges letelepedést tervezgette, jött azonban 1956…! Belesodródott az eseményekbe, a tanév végén megszüntették munkaviszonyát, és kénytelen volt a várost is elhagyni. Kisiklott élete mellékvágányon haladt tovább, Budapesten sínylõdött egészen haláláig. Sírja ennek ellenére Komáromban van, szülei mellett nyugszik.
Komárom a Duna-hídjával engem is szinte ide csábított. Ez a szép kisváros közlekedési
szempontból is elõnyösebbnek tûnt számomra, éppúgy északi irányba – szülõvárosom
felé–, mint déli irányba, Budapest felé. A régi-új rokoni szálakat, kapcsolatot ugyanis már
csak e két irányban lehetett és kellett keresni. Négy év után az újabb tanévet 1953-ban már
én is Komáromban kezdtem meg, nem kevés utánjárás eredményeképpen. A szerencse is
mellém szegõdött, mert karácsonyra már a megszaporodott családommal együtt hivatalosan hazalátogathattunk. Utólag is csak azt állapíthatom meg, hogy a Jóisten bölcsen vezérelt Komáromba, ahol a negyvenéves pedagógiai pályámból harminchatot itt tölthettem el
nyugalomban, boldogságban, amiért talán kevés a néha-néha elrebegett ima és hála.
Fiatalabbik bátyám, Tihamér, a „kitelepítésével” nem tudott mit kezdeni, bár legszívesebben hazatért volna. Orvosi praxisát ott is jól tudta volna hasznosítani. Komárom felé
történõ „kacsingatása” sikertelen volt. Szõnyben a kórházi élet még igen kezdetleges álla215

potban volt, a magánpraxishoz pedig sem pénze, az államosítások miatt pedig lehetõsége
sem volt. Így további életében hol a pályázatai, hol hivatalos vezénylés alapján volt kénytelen munkahelyet, illetve letelepedést választani. Élete nagy részét Horton töltötte körzeti
orvosként. „Idegenként” nyugszik a horti temetõben feleségével együtt.
Szüleim korábban emlegetett aggodalmaskodása beigazolódott. Magukra hagyatottságukban a lelki problémáikon túl egyre többször jelentkeztek a testiek. Édesanyám egy balesetbõl származóan fekvõbeteg, járó- és mozgásképtelen lett. A helyzeten csak úgy lehetett
segíteni, hogy befogadtuk otthonunkba, állandó éjjel-nappali gondozásra, immár új magyarországi lakásunkba, Komáromban. Havonta meg kellett hosszabbítani az itt- tartózkodási engedélyét a megyeszékhelyen, Tatabányán. Öt éven keresztül 85 éves koráig édesapám Érsekújvárból járt át látogatni és vigasztalni feleségét, a tehetetlenül fekvõ beteg
édesanyánkat.
Édesanyám halála után a megtört édesapa is gondozásra szorult, és ez is otthonunkban
történt anélkül, hogy megszûntek volna odaáti kötelezettségei. Kilencvenéves korában az õ
távozása az életbõl végleg „megoldotta” az otthonától, szülõföldjétõl való elszakadást. Itt,
Komáromban, idegen, de mégis hazai földben nyugodhatnak mindketten.
Most, életem vége felé, boldogan összegezhetem komáromi életutamat. 1953-ban tudatos és célszerû volt letelepedésem helyszínének megválasztása. Gyermekeim itt születtek
(otthoni szülés volt mindkettõ), és kevesen mondhatják magukat komáromi születésûnek.
Pályám felét tanárként, másik felét igazgatóként töltöttem két oktatási intézményben.
Balázs fiam szentpétervári diplomáját Budapesten, a Közgazdaságtudományi Egyetemen
honosította, majd két posztgraduális diplomát követõen megszerezte a doktori címet. Késõbb bõvítette mindezt újabb két külföldi diplomával. Pályafutása során hazai és nemzetközi cégeknél volt vezetõ beosztása, ma egy finn cég regionális vezetõje. Sarolta leányom
pedagógiai végzettségét a helyi Közgazdasági Szakközépiskolában gyakorolja kezdettõl
fogva, ismereteit rendszeresen bõvítve. A családfáról leolvasható az utódok gyarapodása.
Hét unokám közül kettõ Írországban, egy Hollandiában, egy pedig hazai környezetben
dolgozik. A többiek általános és középiskolában, valamint fõiskolán tanulnak.
A tanári pályát elhivatottságból választottam, pedagógiai munkámat mindvégig politikai elkötelezettség nélkül végeztem. Így nyertem el elõbb az Oktatásügy Kiváló Dolgozója,
majd késõbb a Kiváló Pedagógus címet. Nyugdíjas koromban a város megtisztelt a Pro Urbe
Komárom kitüntetéssel, utódiskolám pedig elsõ ízben nekem ítélte oda az oktatási intézmény pedagógiai közössége által alapított Kultsár István-díjat. Korom elõrehaladtával
arany-, illetve gyémántdiplomás tanárrá „léptettek elõ” nosztalgiás örömömre. Vagy inkább szomorúságomra…? Feleségem hû társként végigkísérte életemet, zömmel õ is oktatási intézményben dolgozott. Egész napos elfoglaltságom mellett õ volt – és mai is õ – a
család istápolója, összetartó ereje.
Az elõzõekben leírtakból kitûnik, hogy a mi családunk kitelepítése – a szó legszorosabb
értelmében – felemásra sikeredett. Mi, a regisztrált áttelepítettek, nem éltük át ugyan a
bevagonírozás könnyeztetõ, szívbemarkoló epizódjait, nehézségeit, de könnyek nélkül befelé sírhattunk magányunkban, aggódásainkban. Az együtt el nem töltött ünnepek, családi
események, a búcsú nélküli temetések fájdalmai, valamint a csonkacsalád-szindróma a mai
napig kísértenek bennünket, élõket, az elhunytak pedig sírjukba vitték át nem élt örömeiket, szívet szaggató bánataikat.
Az immár több mint hat évtizeddel ezelõtti embertelen hatalmi intézkedések nyoma
mélyen él nemcsak az érintettek tudatában, hanem magyar közösségi emlékezetünkben is.
A félelem, az üldözöttség érzését a mi nemzedékünk magukban hordozta. S akik még élünk, hordozzuk a mai napig.
216

217

Prohászka fivérek
1947-ben

Prohászka szülõk
1947-ben
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Szüleim
(Prohászka Károly
és Kauka Sarolta)

Érsekújvári
családi házunk
(a bombázás elõtt)

Unokám,
Sauerbrei Dániel
pályázati jutalmát
veszi át
Duray Miklóstól
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Fiam, dr. Prohászka Balázs munkájának elismerése

Az aranydiploma átvétele (1999)

Egykori iskolám elismerése: Kultsár István-díj átvétele
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Az elsõ boldog együttlét Érsekújvárott

Együtt a család Komáromban

A város elismerése PRO URBE-Komárom, 2003.
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Nagyszülõk a felcseperedett unokákkal

Különleges alkalom: együtt az egész család (2008)Prohászka Marcell családja

Házasságunk 50. évfordulója
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PROHÁSZKA család családfája
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Dr. Prohászka Tihamér
1922 Érsekújvár

Prohászka Ottokár
1920 Érsekújvár

Horváth Márta
1931 Budapest

Prohászka Sarolta
1958 Komárom

Dr. Prohászka Balázs
1953 Budapest

Prohászka Marcell
1924 Érsekújvár

Dr. Prohászka Éva
1954 Jászberény

Volenik Katalin
1927 Dunavecse

Kauka Sarolta Mária
1894 Érsekújvár

Kitelepítés éve: 1947.

Felvidéken maradt szülők

Prohászka Károly Imre
1892 Érsekújvár

Dr. Prohászka Tamás
1949 Jászberény

Prohászka Jázmin
1999 Budapest

Huba Éva
1933 Budapest

Sauerbrei Mária
1981 Hatvan

Sirokova Olga
1951 Kolcovo

Dr. Szűrszabó Gusztáv
1950 Tiszakécske

Szrena Ilona
1954 Bér

Sauerbrei Klaus
1957 Halle

Sauerbrei Klaus
1983 Hatvan

Sauerbrei Benjámin
1993 Komárom

Sauerbrei Judit
1996 Komárom

Sauerbrei Dániel
1990 Komárom

Prohászka Balázs
1975 Leningrád

Prohászka Anita
1978 Hatvan

Szűrszabó Péter
1977 Hatvan

Prohászka Tamás
1979 Pásztó

Prohászka Judit
1960 Budapest

Prohászka Réka
1978 Hatvan

Szűrszabó Gábor
1979 Hatvan

Prohászka Míra
2000 Budapest

Neumann Bernadett
1975. Budapest

Prohászka Borbála
1996 Budapest

Prohászka Petra
2002 Budapest
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Tokodi Andrásné Borza Etel
Nagysalló, Aparhant, Váralja, Komárom
Nagysallón, 1937. október 28-án születtem. Itt éltünk családommal: nagyapám Földi
Lajos, édesapám Borza Lajos, édesanyám Földi Jolán és a testvérem, Borza Gizella.
Itt töltöttük dolgos napjainkat a Léva, Zseliz és a Garam közelében. Földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztunk. A családom összetartott a rokonsággal. Apám a lovakkal segített, õk pedig ezt kétkezi munkával viszonozták. Még ma is emlékszem a nagy szüretekre, a
szérûskertre, ahová a gabonát betakarították, s mi, gyerekek játszottunk az asztag tövében.
A kender áztatása a Garam folyóban történt.
Sajnos, amikor 1947-ben elkezdõdött a lakosságcsere, véget ért egy szép szakasza az
életünknek. Házról házra jártak összeírni azokat, akik magyarnak vallották magukat. Megkaptuk a „fehér lapot”. Pár nap múlva megérkezett egy levél, amelyben tudatták, hogy kitelepítenek bennünket, és az elsõ három-négy között leszünk. A legszükségesebb ingó vagyonunkat vihettük csak magunkkal. A jó szomszédok és a rokonok segítségével könnyebben
ment a pakolás, és õk fõzték és sütötték az útravalónkat is. Eljött az utolsó nap, amikor nagy
teherautókra felrakták az ingóságainkat. A nagysallói állomáson vagoníroztak be bennünket. Nagy volt a sírás-rívás, amikor elbúcsúztunk a szeretteinktõl és a temetõbe hagyott
családtagoktól, rokonoktól. Hétfõi nap volt, amikor elindult velünk a szerelvény.
„Ez a gõzõs, jaj, de nagyon robogott,
mikor minket a hazánkból kihozott.
Fekete gõzös vigyél vissza a hazánkba,
hadd borulok édesanyám sírjára”
A szobi határnál keltünk át. Budapestre indultunk tovább, onnan pedig az úti cél Bonyhád volt. Minden nagyobb állomáson megálltunk megitatni az állatokat. Én is mindig elengedtem a kedvenc kutyámat, Pisztolyt szaladgálni. Szobnál viszont annyira elcsatangolt,
hogy a vonatindulásra nem ért vissza, így ott maradt. 1947. május 21-én, pünkösd szombatján értünk a bonyhádi állomásra. Itt minden családfõt bevittek a faluba, Aparhantra.
Megmutatták, melyik házba költözhetünk. Igyekeztünk minél elõbb beilleszkedni az új
faluközösségbe. Szüleim nagyon dolgosak és ügyesek voltak. Cukorrépa- és dohánytermesztéssel, törzskönyves állatok tenyésztésével foglalkoztunk. Mintagazdák lettünk, több
oklevelet is kaptunk.
Telt az idõ, férjhez mentem Váraljára, egy komáromszentpéteri fiúhoz, Tokodi Andráshoz. Az õ családja is kitelepített volt. Itt született meg a fiam. Nemsokára államosították
a földeket, és mi beléptünk a helyi termelõszövetkezetbe. Bevittük a földünket, a lovakat, és
itt újra a semmibõl indultunk építeni a jövõnket. Férjem Dombóváron elvégezte a traktoros
iskolát, és a termelõszövetkezetben dolgoztunk. Kis idõ múlva már útlevéllel lehetett Szlovákiába menni. Látogatóba mi is mentünk a férjem nagyszüleihez Komáromszentpéterre.
Komáromban sok ismerõsünk volt, nagyon megtetszett a város, és hogy közelebb legyünk a szülõfalunkhoz, mi is ideköltöztünk. Férjem itt kapott munkát a lenfonógyárban,
én pedig az I. Sz. Bölcsõde szakácsa voltam. Itt született Klára nevû lányom. 1960 óta Komáromban lakunk két gyermekünkkel, akiket szeretetre és hitre tanítottunk. A fiam gépszerelõ-géplakatos szakmát tanult, a lányom laboráns az egészségügyben. Azóta már a gyerekeim is felnõttek, családot alapítottak. Fiam felesége Marikovec Márta, szõnyi lakos, szülei
szintén kitelepítettek. Három gyermekük született. András a gyõri Audi gyárban tanult
autógyártást, Bianka az ELTE-n tanul, Zsófia középiskolás.
Lányom férje Pintér Imre szõnyi lakos. Két gyermekük született, Orsolya fõiskolát végzett,
Rudolf villanyszerelõ technikus. Már mindketten dolgoznak.
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Ahhoz, hogy eddig eljutottunk, sokat köszönhetünk szüleinknek, akiktõl az útravalót, a
sok-sok szeretetet kaptuk. Többször is kellett az életünk során a nulláról indulnunk, de mindig talpra tudtunk állni. Sokszor hallottam szüleimtõl: ,,Szülõföldem szép határa, meglátlak-e valahára?”
Megadta a Jóisten, hogy egyre gyakrabban hazalátogathatunk a szülõföldünkre. Nagyon jó a kapcsolat a nagysallói, a szentpéteri és a hetényi rokonokkal is. Leginkább lakodalmakban, halottak napján és temetésekkor találkozik a rokonság. Nagy szeretettel fogadnak bennünket és mi is õket, amikor találkozunk.
Örülünk a felvidéki kitelepítettek emlékére rendezett találkozónak, amit a Kecskés László Társaság rendez Komáromban, a Monostori erõdben. Én is részt veszek minden évben a
szervezésben a családommal együtt. Bianka unokám a meghirdetett pályázaton díjat nyert
az írásával, Zsófia szavalattal kedveskedett.
Sajnos nagyszüleink, szüleink, a férjem és a felvidéki rokonok közül már sokan eltávoztak, de emlékük szívünkben örökké él.
Remélem, unokáim is megõrzik azt a történetet, milyen megpróbáltatásokon mentünk
keresztül. Szeretném, ha majd egyszer elmesélnék az unokáiknak, honnan jutott a mi családunk ide, Komáromba.

Komárom, 2009.03.30.
Tokodi Andrásné
Borza Etel

226

Borza Gizella, Borza Etel, Nagysalló 1938.

Barátnõimmel 1953. Aparhant

Borza Etel, utolsó kép Nagysallón

Utolsó közös kép szüleimrõl, elsõ dédunokájukkal
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Tokodi András családja
1967, Komárom

Édesapám, Borza Lajos
(80 éves) dédunokáival

Leányom,
Tokodi Klára családjával

Fiam, Tokodi András
családjával
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Pintér Orsolya
1984 Komárom

Borza Etel
1937 Nagysalló

Földi Lajos
1887 Nagysalló
Meghalt Komáromban

Szappanos Erzsébet
Nagysalló, 1890

Földi Jolán
1911 Nagysalló
Meghalt Komáromban

Borza Lajos
Nagysalló, 1910Meghalt Komáromban

Tokodi András
1960 Szőny

Tokodi Klára
1961 Szőny

Tokodi Bianka
1988 Komárom

Marikovec Márta
1962 Szőny

Tokodi András
1936 Szentpéter
Meghalt Komáromban

Tokodi András
1984 Komárom

Pintér Imre
1958 Szőny

Pintér Rudolf
1986 Komárom
Tokodi Zsófia
1993 Komárom

Borza Gizella
1931 Nagysalló
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FEHÉR CSABA
A csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményrõl,
annak hátterérõl és lefolyásáról – röviden
Az elsõ világháborút lezáró békegondolat egyik központi eleme volt a népek és nemzetiségek önrendelkezési elve. Ezen elvek alapján újrarajzolták Európát, miközben ezt az
egyetemesnek kikiáltott jogot a gyõztesek egyes esetekben alkalmazták, máskor pedig ennek biztosításától mereven elzárkóztak.
Magyarországot és a magyar nemzetet különösen nagy veszteségek érték Trianonban,
hiszen területének kétharmadát elvesztette, és több mint hárommillió magyar rekedt a
trianoni határokon kívül. A magyar külpolitika ezzel egy olyan politikai és történelmi kényszerpályára került, amely a második világháborúban a náci Németország mellé sodorta. A
csehszlovák állam második világháború alatti széthullása tekintetében nem elhanyagolható
tényezõ a szlovák autonomista törekvés, illetve az önálló szlovák állam létrejötte. E folyamat de facto egy táborba sodorta Magyarországot és Szlovákiát. A háború utolsó éveiben,
amikor már a szövetségesek gyõzelméhez kétség sem fért, a magyar közvélemény és politika
abban reménykedett, hogy Magyarország északi határainak újbóli meghatározásakor a náci
Németország mellett harcoló Szlovákia mint szintén vesztes állam, nem érvényesítheti
határelképzeléseit Magyarországgal szemben.
Beneš diplomáciájának köszönhetõen azonban a Németországgal és szövetségeseivel
hadban álló nagyhatalmak, közöttük a Szovjetunió, 1941-ben de iure elismerte Csehszlovákia és azon belül Szlovákia létezését a bécsi döntést megelõzõ államhatárok között. A
döntéssel tulajdonképpen elismerték a Beneš által irányított emigráns csehszlovák kormány
jogfolytonosságát, törvényalkotási, kormányzási jogát egy, a valóságban nem létezõ állam
és állampolgárai tekintetében. Ezzel a diplomáciai manõverrel Csehszlovákia a fasiszta
Szlovákiával egyetemben a gyõztesek táborába került.
Beneš és a csehszlovák emigráció Csehszlovákiának a korábbi területi keretei közötti, de
a német és a magyar nemzetiség nélküli újraalapítására irányuló terve elõtt immár nem volt
semmilyen akadály. Beneš a csehszlovákiai nemzetiségi kérdés megoldására, illetve a csehszlovák nemzetállam létrehozására vonatkozó elképzeléseit a nagyhatalmak alapjában véve
támogatták, az egyoldalú kitelepítést azonban csak a német kisebbség esetében hagyták
jóvá. A magyar kisebbségi kérdés megoldását pedig kétoldalú tárgyalások útján engedélyezték megvalósítani. Az államhatalom célja Szlovákia tekintetében is a teljes magyartalanítás
volt. A Kassai Kormányprogramban megfogalmazott és az arra épülõ elnöki dekrétumokkal és a Szlovák Nemzeti Tanácsi rendeletek jogfosztó intézkedéseivel, a kilakoltatásokkal,
vagyonelkobzásokkal, a csehországi deportálásokkal igyekeztek olyan helyzetet teremteni,
amely rákényszeríti a korábban elzárkózó Magyarországot a lakosságcserére.
Bár az embertelen bánásmód miatt a magyar kormány és társadalom tiltakozása mellett
a nyugat- európai közvélemény is tiltakozott – sõt egyes sajtóorgánumok egyenesen náci
metódusként értékelték a csehszlovák eljárást –, a nagyhatalmak mégsem akadályozták meg
a deportálásokat, illetve nem gyakoroltak megfelelõ politikai nyomást Csehszlovákiára. A
szovjet vezetés alatt álló Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság által felügyelt magyar kormány,
hogy legalább korlátozza Csehszlovákiát tevékenységében, a magyar kormány meghatalmazottjaként Gyöngyösi János külügyminiszter 1946. február 27-én Budapesten aláírja a
csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt. Az egyezményt csehszlovák részrõl Vladimír Clementis külügyi államtitkár látta el kézjegyével. Ez a szerzõdés nem két egyenrangú
partner közt köttetett, amire az a tény is utal, hogy míg a magyarországi szlovákok Cseh231

szlovákiába való áttelepülése önkéntes alapon ment végbe, addig a Magyarországra áttelepülõ családok listáját a csehszlovák hatóságok állították össze önkényesen. A 16. cikkelyt
tartalmazó egyezmény III. cikkelye a Magyarországon mûködõ Csehszlovák Áttelepítési
Bizottság munkájának feltételeit határozza meg. Ezzel együtt a bizottság az áttelepülõk
toborzásakor olyan erõszakos módszereket alkalmaz, amelyek már-már sértik a Magyar
Köztársaság szuverenitását, illetve veszélyeztetik állampolgárainak szabadságát és biztonságát. A megállapodásban foglalt reciprocitás elvének értelmében a csehszlovák hatóságok
annyi magyart telepíthettek át Magyarországra, amennyi magyarországi szlovák jelentkezett önkéntesen áttelepülésre. Az egyezmény V. cikkelye tárgyalja a csehszlovákiai magyarok kitelepítését. Kimondja, hogy a Beneš elnök 33/1945-ös dekrétuma alapján állampolgárságuktól megfosztott magyarokat a csehszlovák kormánynak jogában áll kitelepíteni.
Csehszlovák részrõl tisztában voltak azzal, hogy a paritás elve nem használ céljaiknak,
mivel hétszázezer szlovákiai magyart nem lehetett volna „kicserélni” százezer magyarországi szlovákkal. Ennek áthidalása érdekében a csehszlovák félnek sikerült elérnie, hogy az
5. cikkely alapján a kitelepítendõk listájára a reciprocitást mellõzve, háborús bûnösség elvén
fel lehessen venni a Beneš 33/1945-ös dekrétuma 1-4. és 5. §-a alapján érintetteket. Így az
egyezmény VIII. cikkelye értelmében ezeket az embereket egyoldalúan ki lehetett telepíteni
„
Csehszlovákiából. A szlovák népbíróságok „emberfeletti munkájának köszönhetõen 1946
végére a háborús bûnösként elítélt magyarok száma elérte a 75 ezret, míg ez a szám ugyanazon év májusában csupán 184 volt.
A csehszlovák kormány 1946. augusztus 26-án adta át a 106 398 áttelepítendõ magyar
listáját. A lakosságcsere végsõ célja nyilvánvaló volt Gyöngyösi számára is, aki így nyilatkozott: „A csehszlovákok nem csinálnak titkot belõle, hogy a lakosságcserével a magyar határ mentén
„
lévõ egységes tömböket, egy bizonyos etnikai határsávot akarnak ide áttelepíteni... . A kétoldalú
„
„
tárgyalások a põstyéni jegyzõkönyvben kaptak „végleges formát. A „megállapodás még a
kitelepítendõk társadalmi rétegezõdésérõl is rendelkezett, miszerint 67,6% földmûves,
14,5% iparos, 3,4% kereskedõ, 3,9% értelmiségi, 10,6 % pedig egyéb.
A kitelepítések 1947 áprilisában kezdõdtek. A csehszlovák hatóságok részérõl a megállapodás ellenére is sorozatosak voltak a jogsértések, hatósági, végrehajtói túlkapások. A magyar kormány folyamatos tiltakozása ellenére sem sikerült a csehszlovák féllel betartatni a
paritás elvét. Az állandó jellegû sérelmek jogorvoslására és a kitelepítésre kijelöltek védelmére, valamint a kitelepítések ellenõrzésére 1946 nyarán Pozsonyban megszervezeték a
Megbízotti Hivatalt, ahol Pócsik Lajos mint áttelepítési biztos, Wagner Ferenc pedig mint
az érdekvédelmet ellátó meghatalmazott tevékenykedik. A Wagner által vezetett Megbízotti Hivatal az egész országra, illetve annak magyarok által lakott területeire kiterjedõ
információs és dokumentációs hálózata olyan jól mûködik, hogy Daniel Okáli, a lakosságcsere csehszlovák biztosa megpróbálta rábeszélni Clementist, hogy „ennek a szabotõrnek” a
helyére diplomáciai indoklással kérjen új megbízottat. A magyarországi szlovákok részérõl
annak ellenére, hogy az áttelepülõ jelentkezése pillanatától csehszlovák állampolgárnak
számított, s mint olyan, megszûnt minden jogi, törvényi kapcsolata a magyar állammal (pl.
adókötelezettsége), nem volt túl nagy a lelkesedés. Az áttelepülés iránti érdeklõdés felkeltése érdekében a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság a szlovákság nemzeti öntudatának hangoztatása mellett Magyarország háború utáni súlyos gazdasági helyzetére hivatkozva,
erõszakosan és megfélemlítéssel élve többek között az alábbi érvekkel manipulálta a tömeget: „minden szlovákot, akár akar jönni, akár nem, kiviszünk. Akik nem jelentkeztek, azok
„
csak 30 kilós csomagokkal jöhetnek, vagy a magyarokkal együtt Szibériába telepítik az oroszok. A
Csehszlovák Áttelepítési Bizottság tevékenysége komoly ellenállást váltott ki Magyarországon leginkább a tehetõsebb magyarországi szlovákok körében, mígnem tüntetésekre is
sor került az erõszakos toborzás és kitelepítések ellen.
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A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság a magyarországi szlovákok körében keltett rémhíreivel, illetve erõszakos tevékenységével szemben Nagy Ferenc kormánya egy nyilatkozatot
adott ki, amelyben a következõket olvashatjuk: „A magyar kormánynak mindig az volt az
álláspontja, hogy szabadon távozhat az, aki az országot el akarja hagyni. Teljes és hiánytalan
jogvédelemben részesül azonban az, aki Magyarországon akar maradni. A magyar kormány
politikájának vezetõ gondolata az, hogy a kitelepülés soha nem kényszer, hanem mindig önkéntes
elhatározás alapján történjen, és a kitelepülök vagyonukban sérelmet ne szenvedjenek. Áttelepülésrõl csakis ebben a keretben van szó. Magyar állampolgárt sem most, sem utóbb nem fognak erõszakkal az ország elhagyására kényszeríteni, vagy pedig a kitelepítés alkalmával vagyonától megfosztani. Magyarország területén minden magyar állampolgár törvényeink védelme alatt áll és
„
állni fog a jövõben is. A magyar kormány így nyilatkozott (bár a szövetséges nagyhatalmak
és némely magyarorsági politikai erõ nyomásának engedve elrendeli a magyarországi
németek kitelepítését), amikor a másik fél az állampolgárságától megfosztott kisebbségi
magyarságot könyörtelenül üldözte, amikor nem várhattak el a hasonló humánus álláspontot a másik féltõl. A magyarországi németek kitelepítése kapcsán már csak a csehszlovákiai
magyarok kitelepítésével való összefüggése következtében is meg kell említeni, hogy a
magyarországi németek kitelepítését Vladimír Clementis is sürgette.
1946. július 14-én a csehszlovák fél átadta Nagy Ferenc kormányának az áttelepülésre
jelentkezett 92 390 szlovák listáját. A Csehszlovákiai Áttelepítõ Bizottság, mivel toborzó
munkája sikertelennek bizonyult, illetve messze nem érte el azt a célt, amelyet Pozsony és
Prága elvárt tõle, hogy növelje a Csehszlovákiából kitelepíthetõ magyarok számát, a Magyarországról Csehszlovákiába áttelepülõ szlovákok listájára felírták harmincezer halott és
hadifogoly magyarországi szlovák nevét.
A módosabb magyarországi szlovákok ellenállása következtében az áttelepülõ szlovákok
döntõ többségben a szegényparaszti réteghez tartoztak, míg a Csehszlovákiából kitelepített
felvidéki magyarok nagy részben gazdag parasztok voltak.
A vagyoni különbségeket jól mutatják a statisztikai adatok. A csehszlovákiai magyarok
kitelepítéséhez 49 571 vasúti kocsit illetve vagont használtak, míg a magyarországi
szlovákok áttelepülésekor 20 288 vasúti kocsit és 8926 teherautót vettek igénybe. A 89 660
kitelepített felvidéki magyar után 160 ezer hold föld és 15 700 lakóház maradt, míg a 73
273 szlovák áttelepülõ után Magyarországon 15 ezer hold föld, illetve 4 400 lakóház maradt.
1948 nyarán a Szlovák Kommunista Párt vezetõsége egy határozatot fogadott el,
„
miszerint „statisztikai adatok alapján a Szlovákiában maradt 190 ezer magyar kitelepítését
feltétlenül be kell fejezni, annál is inkább, mivel véleményük szerint Magyarországon még
„
430 ezer szlovák „várja, hogy visszaköltözhessen õsi szülõföldjére . A prágai kommunista
hatalomátvételt követõen 1948 végén leállították a kitelepítéseket. Ennek többek között az
volt az oka, hogy a Magyarországon maradt 60 ezer szlovák nem volt hajlandó elhagyni
otthonát.
A lakosságcsere befejeztével mindkét fél az áttelepülõk hátrahagyott vagyonát követelte,
melyrõl 1949. július 25-én a Csorba-tói egyezményben kölcsönösen lemondtak.
Csehszlovákia számára a lakosságcsere-egyezmény aláírása és lebonyolítása azzal együtt,
hogy nem teljesedtek maradéktalanul a csehszlovák tervek, mégis történelmi jelentõségû
sikerként könyvelhette el. 1947 áprilisától 1948 decemberéig a magyarok kitelepítésével,
illetve a szlovákok betelepítésével sikerült elérni azt, amit 1918 és 1938 között képtelenek
voltak. Felhigította a csehszlovák-magyar határ mentén mintegy 500 km hosszan elterülõ
homogén magyar területet.
Az európai és ezen belül leginkább a közép-európai nemzetiségek politikai szerepének az
elsõ világháború alatti, illetve a második világháború utáni megítélésében minõségi válto233

zás állott be. Amíg az elsõ világháború ideje alatt a politikai és a szélesebb értelemben vett
közvélekedés azon az állásponton volt, hogy a kisebbségeknek meg kell adni az önrendelkezés, vagyis az önálló állam teremtésének lehetõségét, addig a második világháború utáni
közvélemény a nemzeti kisebbségeket tette felelõssé a háború kirobbanásáért és világméretû kiszélesedéséért annak ellenére, hogy Európát erre a történelmi útra õk maguk kényszerítették. A második világháború utáni gyõztes hatalmak azzal együtt, hogy már az elejétõl
tisztában voltak az elsõ világháborút lezáró párizsi békék igazságtalanságával, valamint a
kérdés ilyetén megoldásának veszélyeivel, alapjában véve mégis osztoztak Beneš nézetével,
vagyis a kisebbségi kérdésnek azok felszámolásával, asszimilálásával történõ megoldásában.
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FEHÉR CSABA
„Kötelességemnek tartottam a kutatást”
Vadkerty Katalin életmûve
Vadkerty Katalin a felvidéki magyar tudományos- és közéletben ismert és elismert személyiség. Neve elsõsorban a második világháború után, az 1945 és 1948 közötti években, a
Beneš-dekrétumok következtében saját szülõföldjén jogfosztottá tett, kisemmizett és elûzött csehszlovákiai magyar közösség történetének kutatása kapcsán vált közismertté nemcsak a történész, de a szélesebb társadalom körében is.
1928. április 21-én született Érsekújvárott. Abban az évben, amikor a prágai Belügyminisztérium jóváhagyja a Szlovákiai Magyar Kultúregyesület még 1925-ben beterjesztett
alapszabályát. Annak a korszaknak született kellõs közepébe, amikor a történelmi Magyarországtól az elsõ világháborúban gyõztes nagyhatalmak bábáskodása mellett megszületett
Csehszlovákiához elcsatolt sok százezernyi magyar kulturális és gazdasági élethalálharcát
vívja.
A kisvárdai gimnáziumban 1946-ban tett sikeres érettségi vizsgát követõen a pozsonyi
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1955-ben
történelem-magyar szakos oklevelet szerzett. 1953-tól, tehát egyetemi tanulmányai ideje
alatt a pozsonyi Pedagógiai Fõiskola Történelem Tanszékén oktatott. 1960-tól 1987-es
nyugdíjazásáig a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Doktori címét 1966-ban szerezte. Gazdaságtörténeti kutatásai FelsõMagyarország gazdaságtörténetére fókuszálnak az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követõ idõszakban. Kutatási eredményeirõl számos publikációja jelenik meg. Munkásságát a
Szlovák Tudományos Akadémia Elnöksége 1972-ben nívódíjjal ismerte el.
Az 1989-ben lezajlott rendszerváltás lehetõvé tette olyan történelmi események, korszakok kutatását, amelyek korábban szigorúan tiltott területnek számítottak. Tudományos
érdeklõdése, illetve munkássága így a csehszlovákiai magyarság történelmének 1945 és
1948 közötti korszakára irányult. Mivel az évtizedeken át agyonhallgatott, hallgattatott
hontalanság éveinek szemtanúja és elszenvedõje volt, saját bevallása szerint is kötelességének tartotta a korszak pontos, levéltári dokumentumok általi feltárását. A szlovákiai, csehországi és magyarországi levéltárak mélyén õrzött, most már szabadon kutatható óriási
mennyiségû dokumentum kutatásának és feldolgozásának eredményeképpen a Janics
Kálmán által „a hontalanság éveinek” nevezett korszakról szóló könyvei sorra jelentek meg a
pozsonyi Kalligram Könyvkiadó gondozásában. 1993-ban jelent meg A reszlovakizáció,
1996-ban A deportálások, 1999-ben pedig A belsõ telepítések és a lakosságcsere címû történeti
trilógiája. Komoly eredménynek számított, hogy a három könyvet 2001-ben egy kötetbe
foglaló A kitelepítésektõl a reszlovakizációig címet viselõ kötet 2002-ben Mad'arská otázka v
Ceskoslovensku 1945-1948 címmel szlovák nyelven is megjelent. A kötet jelentõsége abban
rejlik, hogy a három ország levéltári forrásaira épülõ, azokat cáfolhatatlan bizonyítékokként felvonultató munka, mintegy megdönthetetlen cáfolata azoknak a történeti munkáknak, amelyek a történész minimális objektivitását is nélkülözve láttak napvilágot. Amellett,
hogy a trilógia által kiváltott szakmai rezonancia ellenállást váltott ki a szlovákiai szlovák
történészek között, ugyanakkor rámutatott a szlovák történésztársadalom jó részének 19.
századi gyökerekbõl táplálkozó, az objektív történetkutatást és szemléletet akadályozó
állapotára, és rákényszerítette õket arra, hogy a korszakot szélesebb körben maguk is kutatni kezdjék. Vadkerty Katalin munkája nyomán szembesülhettünk azzal, az immár dokumentumokkal is alátámasztott ténnyel, hogy a csehszlovákiai magyarok deportálását és
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kitelepítését a kezdetektõl fogva komoly gazdasági érdekek is motiválták. A Vadkerty Katalin által feltárt és közzétett múlt olyan folyamatokat indított el, amelyek egyrészt erõsítették
az objektív szlovák történetírás képviselõit további kutatásra buzdítva, másrészt olyan
impulzusokat adott a társadalom felé, amelyek a társadalmi és politikai párbeszéd irányába
mutattak. Vadkerty Katalin úttörõ munkásságának társadalmi és szakmai elismeréseként
1996-ban Fábry-díjat, 2000-ben Jedlik Ányos-díjat, a Magyar Koalíció Pártja kormánytagsága idején 2003-ban Dominik Tatarka-díjat kapott. 2001-ben a Szlovák Köztársaság
Ezüstplakettjét, 2008-ban pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át
Sólyom Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétõl a pozsonyi magyar nagykövetségen.
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a 2004. szeptember 24-én a révkomáromi
Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumában Magyar Kálvária 1945-1948 címmel megnyílott kiállításom szervezése alkalmával lehetõségem nyílott a szakmai együttmûködésre
Vadkerty Katalinnal. Szakmai tanácsadás okán nem kereshettem volta fel mást, s kérésemnek örömmel tett eleget. Történészként és felvidéki magyarként is fontosnak tartotta a
kiállítást, mint ahogy a Kecskés László Társaság által 2001 óta minden évben megrendezett
Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak Országos Találkozóját is. Fontosnak tartotta, mert
nézete szerint a rendszerváltás óta eltelt idõben a történészek nem voltak képesek ledönteni
a társadalmi hallgatás falát. Mint mondta, erre csak a szervezett közösségi emlékezés képes,
amire kiváló alkalom egy kiállítás. Számos alkalommal tettem látogatást érsekújvári otthonában, ahol a szakmai kérdések megvitatásakor hihetetlen, a fiatalokat megszégyenítõ vitalitással segítette munkámat. A kiállítás megnyitóján az alábbi gondolatokat intézte a
megjelentekhez:
„Régi iskolámban megtanultam, hogy a múlt ismerete nélkül nincs önismeret, önismeret
nélkül nem alapozhatjuk meg a jövõnket. Önismeretre nemcsak az egyénnek, de a nagyobb
közösségeknek, nemzeteknek is szüksége van. Ha nem elemzik és értékelik tiszta szívvel a múltjukat, nem vonják le a tanulságokat, nem építhetik biztos talajra a jövõjüket sem. Nem hagynak
az utódaikra maradandó értékeket.
Az 1918 óta kisebbségben élõ csehszlovákiai magyarok történetét sokan értelmezték, sokan
értékelték és sokan mondtak megingathatatlan véleményeket. A múlt század második felében
tájainkon uralkodó ideológia csak olyan tényeket és ismereteket tûrt el, amelyek napi és távlati
politikájának megfeleltek, s megerõsítették hatalmát. Elvetette vagy elhallgatta azokat a tényeket,
amelyek erre nem voltak alkalmasak.
E témák egyike volt a csehszlovákiai magyarok 1945-1948 közötti sorsa, amit hivatalosan
„magyartalanításnak” neveztek. Az állampolgárságuktól, a nyelvük, a kultúrájuk használatától, az ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztott magyarok hallgattak. Magukba zárták, utódaik elõl elrejtették azt a félelmet, azt a bizonytalanságot, ami e nevezett években nemcsak lelkileg,
de testileg is megtörte õket.
A hallgatás az 1980-as évektõl kezdve fokozatosan megtört, Janics Kálmán korszakhatárt
jelentõ munkájának nyomán a Szlovákiából elszármazott fiatal magyarországi történészek egymás után szólaltatták meg az átélõket, a szemtanúkat. Kezdetben csak feljegyezték, összegyûjtötték ezt az anyagot, de a késõbbiekben közölték a kényszerközmunkások, a kitelepített szlovákiai
magyarok emlékeit.
Mindezek ellenére a hivatalos cseh és szlovák történetírás tovább hallgatott, s ismételgette a
bevett szólamait, tovább hirdette az internacionalizmus mindent megoldó hatalmát, majd az
1989-es fordulatot követõen történelmi igazságszolgáltatást kezdett hirdetni. 1993-tól már nem
tagadta, – mert nem tagadhatta – a tényeket, de hallgatott a hivatalos magyarellenességrõl, az
érintettek fizikai és szellemi megpróbáltatásairól.
1989 után a csehszlovákiai magyar történészek sem tétlenkedtek. Felmérték a helyzetet, s az új
politikai körülmények elõnyeit tudatosítva megkezdték az idõközben szabaddá tett levéltári forrá236

sokra alapozott munkák kiadását. Úgy vélték, a tények önmagukért szólnak, nincs szükség kommentárra, érzelmekre, mert a tényeket megtámadni, kétségessé tenni nem lehet. E munkák
megjelenését követõen a cseh és a szlovák történetírás nem hallgathatta el a kellemetlennek ítélt
tényeket.
A levéltári adatok minden drámaisága ellenére csak a tényeket rögzítik, s csak töredékében
adják vissza azt a reménytelenséget, azt a jövõtlenséget, amit az érintettek éreztek. Az írott
anyagnak ezt a hiányosságát pótolja, s hozza emberközelbe a mai napon megnyíló kiállítás. Korabeli tárgyak, a terek, a színek megelevenítik az 1945-1948-as évek csehszlovák nemzetiségi politikájának egy szeletét.
Ezért szakaszhatár ez a mai kiállítás nemzetiségünk történetében, s azért is, mert új minõséget
hoz nemzeti múltunk megismerésében.”
A tárlat megnyitását követõ két hónapban több alkalommal találkoztunk a szlovák politika és társadalom reakciójának elemzése céljából. A beszélgetések alkalmával arra a következtetésre jutottunk, hogy Vadkerty Katalin 1993-ban megjelent, a korszakot a levéltári
dokumentumokkal leleplezõ munkája óta eltelt tíz esztendõ alatt sem változott a hivatalos
szlovák politikai álláspont és a korszak társadalmi megítélése. A szlovák közélet merev elzárkózása arra ösztönzött bennünket, s ebben Vadkerty Katalin is megerõsített, hogy
nemzetközi szakmai konferenciák szervezésével próbáljuk meg építõ jellegû párbeszédre
késztetni a szlovák történészeket, és rajtuk keresztül a kulturális és politikai közéletet. Az
elkövetkezõ években számos nemzetközi történész konferenciát szerveztek és szerveztünk
határon innen és túl, amelyek magas szakmai színvonalát többek között Vadkerty Katalin
mint elõadó biztosította.
A felvidéki magyarság számára Vadkerty Katalin sokkal több, mint egy történész. Õ az a
történész, aki munkájával az elsõ rést ütötte a hallgatás falán. Õ az a szakember, aki komolyan véve a történész feladatát, vagyis a történelmi igazság keresését, szlovákiai magyar
történészként a dokumentumok bizonyító erejével állította szembe Szlovákiát saját történelmével, történelmi felelõsségével és lelkiismeretével. Õ az a történész, aki alaposságával és
objektivitásával jó példa a felvidéki történészek elõtt. Õ az a szakember, aki maga is tevékenyen részt vett a jövõ történészeinek oktatásában, és rajtuk keresztül a közösségi önismeret
erõsítésében. Õ az a történész, aki munkásságával „biztos talajra helyezte a múltat”, amibõl
kiindulva a felvidéki magyar nemzeti közösség bizton építheti jövõjét.
Isten éltesse sokáig Vadkerty Katalint!
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