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1.Bevezetés
A nemzeti kisebbségek kutatásának részét képezi az 1970-es években megkezdődő
„repatriáltak” problémájának a tanulmányozása.1 A nemzeti kisebbségek kutatása
kibővítiakutatósajátnemzetikultúrképét,továbbáalkalmatnyújtaspecifikusproblémák kutatására. (Paríková 1976, 76. p.) A repatriálás folyamatának vizsgálata pedig
képetadaszlovákésamagyarnépikultúrafejlődésérőlhazánkbanésSzlovákiában,
ésáltalanyomonlehetkövetniazokataváltozásokat,amelyekazáttelepülteknépikultúrájábanamáskultúrájúetnikumokkalvalókapcsolatkialakításkövetkeztébenlétrejöttek.
Aszlovák–magyarlakosságcserefolyamánakétévszázadonátMagyarországonélő
szlovákok cseréltek helyet csehszlovákia évezredes magyar lakosságával. de míg a
csehszlovákiábanéltmagyaroknépiéskulturálistekintetbenintegránsrészeivoltaka
magyarságnak:ugyanolyanvoltanyelvük,hitük,szokásaik,erkölcseik,hagyományaik
stb.,a18.századbanMagyarországontörténtszlováktelepítésekazösszefüggőszlováketnikumtóltávol,kisebb-nagyobbszigetekbenelszórtan,atöbbietnikumbabeékelődvetörténtek.Aszlovákságmerőbenújkörülményekközékerültaszülőföldiviszonyaihoz képest. ennek következtében az ősi anyagi és szellemi kultúrájukban új elemekjelentekmeg,azazmegkezdődöttaszlovákésamagyarlakosságkulturálisértékeinekkölcsönöskicserélődéseésazakkulturációsfolyamatok.2
Arepatriánsokkutatásatehátalkalmatadakülönbözőkulturálisfolyamatokhatásának magyarázatára és a kultúrák átalakulására, valamint az egyes akkulturációs
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folyamatokra.Anépikultúraváltozásainakmagyarázataazonbanakkorválikteljessé,
ha megismerjük azt a kultúrát és környezetet is, ahonnan a repatriánsok Magyarországrajöttek.Arepatriálásfolyamatátazalábbiszempontokszerintvizsgáltam:
1.Arepatriánsokérkezéseelőtt
–azeredetilakosságnemzetiségi,anyanyelvi,vallási,vagyonimegoszlásátés
foglalkozását;
–akultúrakarakterét;
–atradíciókjelenlétét.
2.Arepatriálásmenetétilletően,hogy
–önkéntesalapon,vagyhatóságifelszólításratörtént;
–mikorésmilyenmódonzajlottle;
–távozásukmilyenszellemi,anyagiértékekésszemélyikötődésekelvesztését
eredményezte;
–milyenekvoltakérkezésükésfogadtatásukkörülményei.
3.Arepatriánsokérkezéseutánikörnyezetbenpedigazintegrálódásukfolyamatát
tekintve
–azújállampolgárokletelepedésénekésmegélhetésénekkörülményeit;
–érték-eőketdiszkriminatívintézkedésekésatrocitásokahelyihatóságokésa
lakosságrészéről;
–anemzetiségi,anyanyelvi,vallásimegoszlásmódosulását;
–tartották-eakapcsolatotaszülőföldjükkel;
–milyenrendezvényekreésünnepségekrekerültsorérkezésükután;
–tartottak-eazévfordulókapcsánmegemlékezéseket;
– milyen interetnikus kapcsolatot alakítottak ki az őslakossággal (asszimiláció
mértéke);
–hozottkultúrájukfejlődése,módosulásaazújkörnyezetben.(Paríková1976,
79–80.p.;Paríková1981,454.p.)
dolgozatomban szülőfalumnak, Medgyesegyházának a „hontalanság éveiben”
megéltsorsátésaszlovák–magyarlakosságcsere-egyezménymegkötésével„ikertelepülésévé”válóGútával,egytőle350km-relevőszlovákiaitelepülésselvalókapcsolatátmutatombeazemlítettkutatásiszempontokalapján,azezenidőszakkalfoglalkozószakirodalom,alevéltáriforrásokésavisszaemlékezőksegítségével.

2.Atörténetiháttérbemutatása
Magyarországmindigistöbbnépáltallakottállamvolt.AHabsburgBirodalomkeretei
között létező Magyarországon a 18. századra, a török világot követő újratelepítések
következtében a magyarság a nemzetiségiekkel szemben kisebbségbe került. A 19.
század folyamán felerősödő nacionalista törekvések hatására a Monarchia keretei
közöttélőnépcsoportokközülnemcsakamagyaroknál,hanematöbbinemzetiségnél
is felerősödnek a nemzetállami törekvések, melyek előre jelezték a Monarchia szétesését. Az 1867-ben megkötött osztrák–magyar kiegyezés értelmében ugyan a magyarságkiemelkedettaddigihelyzetébőlésakéturalkodónemzetegyikévévált,deaz
immárpolitikaijogokértküzdőnemzetiségiekönállósodásitörekvéseitnemtudtamegakadályozni. A Monarchia számára vereséget jelentő első világháborút lezáró versailles-ibékeszerződésértelmébenpedigatörténelmiMagyarországelvesztetteterü-
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leténektöbbmintkétharmadát,lakosságánaktöbbmintfelét.Azújonnanmegszületett
nemzetállamokbanamagyarságkisebbségbe,mígMagyarországonszámbelifölénybe
került.
Magyarországon a Horthy-korszakban fő politikai célkitűzéssé vált az elvesztett
területekvisszacsatolásaazanyaországhoz,azazarevízió.Arevízióstörekvésekazonbannemhoztaktartóseredményt.AmásodikvilágháborúbólMagyarországismétvesztesenkerültki,ígyatérségnemzetiségiellentéteitovábbraismegoldatlanokmaradtak.
Arégióországainemzetállamukatnemakisebbségiérdekekfigyelembevételévelakartákmegerősíteni,hanemajogokkorlátozásávalvagymegnemadásával.
Agyőztesésanemzetállamátmegerősíteniakarócsehszlovákiaszámáraamásodik világháború után, kimondva a kollektív bűnösség elvét, a magyarság jelenléte a
németekévelegyüttnemkívánatossávált.Akisebbségellenespolitikaelsőtörvényesítőjeaz1945.április5-énkihirdetettkassaikormányprogramvolt,melyanémetekésa
magyarok kollektív bűnösségének kimondása mellett tartalmazta állampolgárságuk
megvonását,anyanyelviiskoláikbezárását,nyelvhasználatukkorlátozásátésvagyonuk
kárpótlás nélküli elkobzását. 1945 őszén csehországban a szudétanémetek kiűzése
miattfellépőmunkaerőhiánypótlásárapedignemzetiségieketvittekkényszermunkára.
Akisebbségellenesintézkedésekmegszüntetéseésakérdésvéglegesrendezése
végettkötöttemegamagyarésacsehszlovákkormány1946.február27-énBudapesten a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt. Az egyezmény értelmében a
csehszlovákfélannyimagyarttelepíthetettátMagyarországra,amennyiszlovákönkéntesjelentkezésalapjánáttelepültcsehszlovákiába,valamintaparitásonfelülháborús
bűnösöketisátkellettvennieMagyarországnak.„Járták a szlovákok az utcákat és má
mis elbújtunk, mer mondták, hogy nézik kinek a házát adják el a szlovákoknak és azokat akkor áttelepítik Magyarországra.”3 „Többnyire már, mondták itten (Medgyesegyházán), hogy ha átmegyünk, milyen házat fogunk kapni Szlovákiában.”4 AvI.cikkbiztosítottaazáttelepülőket,hogymindeningóságukatmagukkalvihetik,ezazonbannem
vonatkozottazokraaszemélyekre,akika33/1945.számúnépbíráskodástelrendelő
SznT(SzlováknemzetiTanács)-rendelet1–4.és5.§-aibanmeghatározottbűncselekményeketkövettékel.AfüggelékértelmébenMagyarországaztisvállalta,hogymindent megtesz a magyarországi szlovákok toborzásának sikere érdekében, ezért a
toborzáscéljárafelállítandócsehszlovákbizottságteretkapottamagyarsajtóban,sőt
különműsoridőtamagyarrádióban,amelybenszlovákulfejthettekipropagandáját,a
községekben pedig nyilvános gyűléseket tarthatott. Az egyezmény végrehajtását a
csehszlovák áttelepítési Bizottság (cSáB) és a Magyar áttelepítési kormánybizottság
(Mák)végezte.(Angyal1997,8.p.;vadkerty1999,284.p.)
Az áttelepülésre jelentkezők száma Magyarországon megdöbbenést, csehszlovákiábancsalódástkeltett.Acsalódásokacsehszlovákrészrőlazafelismerésvolt,hogy
alakosságcserenemoldjamegvéglegesenaszlovákiaimagyarproblémát,hiszenlegalább félmillió magyar marad csehszlovákiában, magyar részről viszont ennél jóval
kevesebb jelentkezőre számítottak. (Angyal 1997, 9. p.) A szlovák propagandisták
magukismeglepődtekazon,hogyatöbbmintkétszázévemagyarközegben,deszlovák etnikai tömbben élő, nemzettudatukat megőrzött szlovákok az első felhívásokra
aligreagáltak.Bármegőriztékanyanyelvüket,ésazőseikáltallipótból,Trencsénből,
Gömörbőlhozottkulturálisörökségükbizonyoselemeit,anagyobbtelepülésekenmár
érezhetővoltamagyarokkalvalókeveredéshatása.Amagyarországiszlovákokennek
következtében kettős identitástudattal rendelkeztek. A Mák vizsgálatai során azt is
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megállapította,hogyajelentkezőkmintegyötödemárszlovákulsembeszélt.(vadkerty
1999,120.p.)Azáttelepüléslehetőségealassanasszimilálódómagyarországiszlovákságotnégycsoportraosztotta:
1.azáttelepülésrevállalkozók,kikettovábbinégyalcsoportbalehetosztani:
a. az infláció és a szegénység elől menekülők, akiket a „csehszlovák paradicsomba”csalogatópropagandávalgyőztekmeg;
b.akiketapolitikaiigazolóbizottságokhatározatakényszerítetttávozásra;
c.ameggyőződésesszlovákok;
d.amagánéletiokokbóltávozók.
2.aMagyarországonmaradniszándékozók
3.ingadozók
4.generációsmegosztottságkövetkeztébenazidősebbekmaradniakartak,afiatalokviszontmenni,hiszenúgyérezték,ezáltalnagyobblehetőségekhezjutnak.
Akezdeticsaládi,rokoni,barátivitákazonbanacSáBpropagandájakövetkeztében
politikaisíkraterelődtek,sanemzetigyűlölködéshirdetésévelpárhuzamosanacsaládi,rokoniésbarátiellentétekforrásáváváltak.(vadkerty1999,112–113.p.)
Acsehszlovákfélalakosságcsere-egyezményv.cikkeértelmében1946augusztusábanátadtaMagyarországnakakitelepítésrekijelöltszlovákiaimagyarokjegyzékét,
amely105047,másforrásokszerint106398nevettartalmazott.(Angyal1997,9.p.)
Acsehszlovákokeredetiterve180ezermagyarkitelepítésérőlszólt.Alakosságcsere
azonban ilyen keretek között nem eredményezett volna homogén Szlovákiát, ezért a
csehszlovák kormány az 1946. június 17-i rendeletével megadta a lehetőséget délSzlovákia„elmagyarosodotttömegeinek”,hogyvisszatérjenekeredetinemzetükhöza
reszlovakizációrévén.(Miklós1988,246.p.)Areszlovakizációértelmébenakorábban
magukatmagyarnakvallottszemélyek,szlovákőseikrehivatkozva,kérhettékszlovák
nemzetiségükelismerésétésezzelacsehszlovákállampolgárságotis,sezáltalmentesültekazáttelepítésalól.zöldkartonlaponkellettfeltüntetnianemzetiségiátállási
szándékot,melyutánazigénylőkmegkaptákazigazolástareszlovakizációról.Azévekig húzódó reszlovakizációs intézkedéseket azonban kiegészítő megoldásként kezelték.(Angyal1997,9.p.)„Aki reszlovakizált, az otthon maradhatott, de hát nem is mindenki lehetett, csak néhány embernek engedték meg a faluból… Ez csak ilyen mondás
vót, akkor mindenki otthon maradt vóna, nem jött vóna el senki. A családoknak meg
kellett lenni. Amennyien jelentkeztek Magyarországról, annyi családnak menni kellett
itthonrúl (Gútáról).”5 „Hogy volt-e, ezt ugye nem tudom. Ez má aztán alakult ki, ezt már
aztán találták ki, hogy aki szlováknak vallja magát és a magyar állampolgárságról
lemond és vállalja, hogy csehszlovák állampolgár lesz, akkor azt átírták csehszlovák
állampolgárnak.”6
Miutánsikerültmegegyezniazingóságokkérdésében,1947.április11-énmegkezdődöttalakosságcsere,melykisebb-nagyobbmegszakításokkal1948.december22ig tartott. A csehszlovák fél által kiállított, ikresített névjegyzékek szerint történt a
„transzportok”összeállítása,melynekértelmébenamegközelítőenegyformanagyságú
és értékű ingatlanokkal rendelkező családokat párosították. (Angyal 1997, uo.)
végeredményben, 76 616 fő települt be Magyarországra és 60 257 fő települt át
csehszlovákiába.(SzabóA.1991,61.p.)
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3.Medgyesegyházarövidtörténeteacsehszlovák–magyarlakosságcsere-egyezménymegkötéséig
3.1.AszlováknépességmegjelenéseMedgyesegyházán
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ArégenArad,Békés,csanádészaránd,majdazegyesítettcsanád-Arad-TorontálvármegyéheztartozóMedgyesegyházamaBékésmegyében,pontosabbanannakdélkeletirészén,amegyeszékhelytől,Békéscsabátólmintegy30km-refekszik.Szomszédos
községei Pusztaottlaka, kétegyháza, nagykamarás, Almáskamarás, kunágota,
nagybánhegyes, Magyarbánhegyes és Medgyesbodzás. A régen a Mezőkovácsházi
járáshoztartozóközségheztartozikközigazgatásilaglászlómajorésBánkútis.
AnagyközségnemazonosazzalaMedgyessel,amelyhajdanSámsonésIgásközt
feküdt.AmaiMedgyesegyháza–korábbinevénMeggyes(Megyes,Meggyes,Medgyes)
–azegykoriMedgyes-pusztánelterülőfaluemlékétőrzi.Arégitelepüléspontoskeletkezésénekéspusztulásánakidejétbiztosannemlehettudni,deokleveleinkésarégészetileletek(pl.afaluhatárábantaláltszarmata,avar,honfoglalásésárpád-korileleteket,törökadóösszeírások)bizonyítják,hogyállott,ésatörökkorbansemmisültmeg.
(Borovszky 1896, 385. p.) A település nevével legelőször 1418-ban találkozunk
Meggyesegyház és Medgyesegyház alakban. ekkor már templommal rendelkező falu
volt. A Medgyesegyház elnevezést a tatárdúlás után kaphatta, amikor a falu maga
elpusztult,scsakapusztatemploma,egyházavagyannakromjamaradtfenn.(Szabó
1993,147.p.)
Aközségnevénekeredetérőltöbbelképzeléstisolvashatunk.Azegyikameggygyümölcsnévsképzősszármazékánaktartja. (Szabó1993,148.p.) egymásikszerint: „A
település a római időkben a selyemút mentén helyezkedett el. ezért kapta a medias,
medgyesnevet,merteterületabirodalom,illetveakárpát-medenceközepénhelyezkedettel.(Alatinközépszóbólszármazikamedias,medgyesszó.)”(karsai1996,II.5.p.)
Az 1567-es és 1579-es török összeírások bizonyítják a falu létezését Medgyes
néven,deahosszantartótörökmegszállásmiattatelepüléselpusztult,settőlkezdve
csakpusztakéntemlegették.(Márki1892–1895,757.p.)Atörökkiűzéseutánakincstárkezelésébekerült.(Fényes1851,78.p.)Atelepülésállapotaa19.századderekán:
„Megyes… róna határa igen jó gabonát termő, s fekete homokkal vegyes földe van.
kiterjed10.295holdra,melyekhaszonbérbeadatnak,dedohánykertészekisvannak
rátelepítve, összesen 82, lélekszám szerint 345-en, többségében római katolikus
magyarok. Bírja a királyi kincstár. kétegyházáról igazgatják.” (Fényes 1851, 79. p.)
Megyes és Bodzás ekkoriban együttesen 521 lakossal rendelkezett, kik társadalmi
helyzetükettekintvealegszegényebbrétegheztartoztakéskétkezi,napszámosmunkábóléltek.(Szabó1993,76.p.)
Alakosságnemzetiségi,vallásimegoszlásaazonbana19.századmásodikfelére
megváltozik. A törökök kiűzése utáni belső migráció idején a régi otthonukat önként
elhagyó felvidéki, evangélikus vallású szlovák népesség érkezett a faluba. A szlovák
népességnekamagyarságáltallakottterületretörténőbevándorlása–melyvagyszervezett telepítés, vagy kisebb közösségek gazdasági-vallási indíttatása által valósult
meg–háromnagyobbmigrációshullámbantörtént:
1. Az első nagyobb migrációs hullám során, az 1690–1711-es évek között Bars,
nyitra, nógrád, Hont, Abaúj vármegyéből és a természeti csapások által sújtott
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Trencsén,árva,liptóésSzepesvármegyébőlindultakeltelepesekészak-dunántúlra
ésazAlföldreajobbmegélhetésreményében.Jelentősvoltaszerepükatörökökáltal
elpusztultvidékújratelepítésében.
2. A második migrációs hullám már szervezett telepítések útján valósult meg,
1711–1740 között, amikor állami engedéllyel a történelmi Magyarország északi vármegyéibenélő,deatörököktőlvisszafoglaltterületekenföldeketkapottföldbirtokosok
saját északi birtokaikról hoztak le munkaerőt. velük párhuzamosan anyagi érdekek
általvezérelt,államiengedéllyelrendelkező„vállalkozók”istelepítettekfelvidékiszlovákokat,elsősorbananógrádtólészakraesővármegyékbőladélkelet-Alföldre.AtelepítésekbenjelentősszerepetjátszottbáróHarruckernJánosGyörgyudvarihadiszállító,
aki1720-banBékésmegyetulajdonosalett.
3.Aharmadikmigrációshullám,aszlovákokészak–déliirányúvándorlása1740-től
a19.századközepéigtartott.Abelsőtelepítésekkortöbbnyirenemszervezett,nem
csoportostelepítés,hanemegyénikezdeményezés.eharmadikvándorlásiszakaszjellegzetességeazún.másodlagostelepülés,vagyisakorábbiszakaszokbanbetelepültek
utódainak átköltözése a kedvezőbb életfeltételeket biztosító településekre. A békéscsabai és szarvasi családok így kerültek Tótkomlósra, nyíregyházára, Pitvarosra,
csanádalbertibe, nagybánhegyesre, Telekgerendásra stb. (vadkerty 1999, 111. p.;
Angyal1997,28.p.)
ennekakirajzásnakeredményekéntérkeztekszlovákésmásnemzetiségűtelepesekMedgyesegyházára:
–1813-ban,többségükhaszonbérlődohánykertészvolt;
–1818–1824között,HengelmüllerMihálytámogatásával;(Palugyay1855,194.p.;
Madary1960,292.p.)
–1841és1843közöttaBorsodmegyeiMezőkövesdről;(Takács1964,98.p.)
–1843-banakincstáritelepítésáltal.(karsai1996,II.28.p.)
Medgyesegyházafejlődéseigazán1867utánindultmegavasúthálózatkiépítésével, mely jelentős gazdasági előnyökhöz juttatta a falut. A települést átszelő
kétegyháza–Mezőhegyesvonalat1883.május20-ánadtákátaforgalomnak.(Szabó
1993,80.p.)ArégiMedgyesi-pusztaközpontjaaMedgyesi-csárda(karsaiMihályszerint rózsa Sándor, a híres alföldi betyár is többször megfordult benne) és a mellette
levőpiacvolt,melynagyvonzóerőtgyakoroltatovábbibetelepülésekszámára.7
Apusztalakóinakszámaabetelepülésekáltalfokozatosangyarapodott,atelepülésazonbanhivatalosancsakacsabaiszlovákokmegjelenéseutánválhatottnagyközséggé.(Márki1892–1895,757.p.)Acsabaiszlováknépességmegjelenéseaz1880as évek végére tehető, amikor a kincstári ügyekben illetékes pénzügyminisztérium
1886-ban meghirdette, az Arad-csanád megyei kertészközösségek „örökváltsága”
utánfennmaradt,bérbeadott,kevesetjövedelmezőpusztarészek(medgyesi,bodzási,
apácai)árubabocsátását.Apusztákárubabocsátásánakahíréreazelsőnégyhónapbanmintegyháromszázcsabaiszlováklakosiratkozottfelavárosivezetésközbenjárásával,hozzávetőlegkilencezerholdra.(Szabó1993,82.p.)1887októberébenszületett meg a megegyezés, mely szerint a medgyesi pusztán 3539 kataszteri hold és
1567négyszögölterületetvásároltmeg117békéscsabaivevőörökáron,összesen966
414 forintért, húszévi – 1887. szeptember 1-től kezdődő – részletfizetéssel. A kincstárral szemben a vevők kötelezettséget vállaltak arra, hogy „a kijelölendő területen
háromévalatt300beltelekbőlálló,segyenkéntnyolcszáznégyszögletetmagábanfoglalótelepközségalakítassék aMedgyespusztán”.A3539katasztrálisholdonfelüla
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békéscsabaievangélikusegyházközösség300holdat,acsabaiközbirtokosság1000
holdatvásárolt,deaközbirtokossághamarosaneladtabirtokaitalakosoknak.Avevők
amegállapodásszerint1889őszénvehettékténylegesenbirtokbaföldjeiket,amikora
korábbi nagybérletek lejártak. (kristó–Székely 1970, 153. p.) „1887-ben széjjel lett
osztva Medgyes, mer hát tudniillik Medgyesegyháza egy szlovák település. Az én nagyapám az első telepesek között volt, rajta van a szlovák templomban lévő táblán a neve,
Zsilák Pál. Medgyes tehát széjjel lett osztva és ezt egy Zsilinszky nevű, akkor képviselő
végezte el, de ugyanakkor a szlovák püspök, az a Szeberényi az is ott Csabán buzdította a szlovákokat, hogy jöjjenek Medgyesre. Megkapták a földeket, mindenki kapott
ennyit meg annyit és hitelre is természetesen.”8
Azegyháziforrásokatalapulvéve93-96parasztcsalád–kb.750ember–„honfoglalásáról” beszélhetünk Medgyesegyházán. A feljegyzések szerint a családfők közül
kilencvenevangélikus,háromrómaikatolikusvallásúvolt.Azevangélikustemplomban
1939-ben–atelepítés50.évfordulóján–helyeztékelazemléktáblát,melyazoknaka
csabaiszlovákcsaládfőknekazalábbinévjegyzékéttartalmazza,akik1889-benföldhöz
jutottakMedgyesegyházán(Szabó1993,81.p.):BagyinkaMihály,BagyinkaPál,Bartos
György,BelicsaGyörgy,Bohusv.György,Bohusv.Pál,BrezovszkyJános,BrhlikGyörgy,
csankóGyörgy,csepregiGyörgy,dunaP.György,FabulyaMihály,FarkasAndrás,Farkas
János,FehérMihály,FilipinyiJános,FlenderJános,GajdácsMátyás,GálikJános,Gálik
Pál, Gulyás András, Gyebrovszky András, Gyebrovszky György, Gyucha András, Gyucha
Mátyás, Gyurkó György, Hajnal György, Hankó András, Hrabovszky András, kerepetzky
Pál, kesjár Mátyás, kesjár Mátyás, kiszely András, kocziszky György, kocziszky Pál,
kojnok János, komavecz András, kupecz János, lagzi Mihály, linder károly, lipták
András, lukoviczky János, lukoviczky Mihály, Maulis Pál, Medovarszky ádám,
MedovarszkyAndrás,MekisMihály,MelisAndrás,MitykóPál,MocsáriGyörgy,nyistjárv.
Pál,PálenkásJános,PalikJános,PatajMátyás,PatajPál,PluhárJános,PusztaiMátyás,
rajtár János, rajtár Pál, reöck Iván, resetár András, Sajben János, Szák András,
Szekerka András, Szelcsányi György, Szelcsányi János, Szeverényi András, Szeverényi
Pál,SzlávikGyörgy,SzpevárJános,TarabaSándor,uhrinJános,urszinyiJános,valkusz
Pál,valyuchJános,id.vargaJános,zahoránádám,zelenyánszkyJános,zubaMihály,
zsilák Pál, zsilinszky András, zsilinszky ádám, dr. zsilinszky endre, zsilinszky György,
zsilinszkyJános,zsilinszkyMihály,zsírosJános,zsírosMihály,zsírosPál.
A táblán azonban csak az evangélikus vallású „honfoglalókat” tüntették fel, az
eltérő vallásúakat, illetve a parcellázás előtti nagybérlőkből tulajdonossá lett személyeket–TelbiszJános,Újhelyilipót,durschtMátyás,MészárosJános,akik1895-ben
négyenegyütt2236kataszteriholdatbirtokoltak–nem.rólukakataszteritérképek
nyújtanakinformációt.
Alegtöbbellentmondásosadataközséggéalakulásdátumakörülolvasható,1881tőlkezdve1887,1889–1895és1900egyarántmegtalálható,viszontaközigazgatási
ésminiszteriálisszervek1893-attekintettékaközségalakuláshivatalosidőpontjának.
Az1900.évinépszámlálásdemográfiaiköteteMedgyesegyházaadatainálkülönfelis
tünteti:„…1893-banalakultközséggé,azelőttMedgyesbodzáshoztartozótelepvolt.”
(Szabó1993,87.p.)valószínű,hogyegyesekacsabaiszlovákoktelepítésénekazidejét, illetve a betelepülésük folyamatát tekintették a községgé válás időpontjának,
hiszen a családok letelepülése folyamat, mely elhúzódhatott és több évig tarthatott,
viszontaközséggéalakulásazazidőpont,amikorafelsőhatóságokalétrejötttelepet
községnekismertékel.
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3.2.AkkulturációsfolyamatokMedgyesegyházán
Aközségetalapító93-96családegységétnemcsakazitttaláltkülönbözőnemzetiségű
„őslakosság”,hanemazebbenazidőbenfokozatosanbevándorlómagyaréselekisváb
családok is megbontották. Amikor a medgyesi piac híressé vált, több zsidó család is
betelepedett, mint például a zelkermann, engelmann, Guttmann, Fogel családok,
ugyanakkor Medgyesbodzásról magyar iparosok költöztek be, illetve megjelentek a
románcsaládokis.(karsai1996,II.87.p.)Akétvilágháborúközöttapiacnakköszönhetőenvirágzottakereskedelmiélet,jelentősszámúiparos(cipész,csizmadia,szabó,
asztalos, bognár stb.) tevékenykedett Medgyesegyházán, és számos egyesület jött
létre,melymegpróbáltaösszefogniaközséglakosságát.(zsilinszky2000,5–20.p.)
A különböző etnikumok megjelenése nem okozott nemzetiségi ellentéteket, sőt a
dolgozatomszempontjábólkiemeltszlováklakosságnálisazegyüttélésfolyamánmegindultazakkulturációsfolyamat,melyelőszöragazdasági,későbbaszellemikultúra
területénjelentkezett.Azakkulturációsfolyamatokmegindulásánakelőfeltételeakétnyelvűségkialakulásavolt.(Botík1986,81–89.p.;Balassa1986,20.p.;käfer1986,
473–474.p.)AMedgyesegyházánélőszlováktelepesekazegyüttéléssoránakölcsönösmegértésjegyébenszinténelsajátítottákabefogadótelepülésnyelvét,mellyelkezdetétvetteazidegeneredetűkultúraelemeinekmegjelenéseéletükben.A20.század
elejénefolyamatkövetkeztébenatelepülésenélőszlovákságbeolvadásátfigyelhetjük
meg a helybeli magyar lakosságba. Az etnikai hovatartozás ekkor már elsősorban a
felekezethezvalótartozásbanjelentmeg,aközségbenugyanisalokális,afoglalkozásiésazetnikaiendogámiafokozatosanháttérbeszorultavallásiendogámiávalszemben.9 „Nálunk szokás volt, hogy szlovák szlovákhoz menjen, meg evangélikus az evangélikushoz, nálunk ez szokás volt, hagyomány volt, hát most már ugye nem.”10 „Először
szlovák szlovákkal házasodott, de asztán magyarral is… meg inkább a vallás vót fontos, hogy azonos vallású legyen, meg hogy milyen módú.”11 Aközségbenugyanakkor
megfigyelhető volt az azonos anyagi helyzetűek közötti házasság, illetve a családfők
megpróbálták minél jobban kiházasítani a gyermeküket: „Sokakat meg úgy adtak
össze, hogy az is vagyonos, meg az is vagyonos, vagy annak több vagyona van, asztán
összehozták őket. Nem mindig vót ez jó, előfordút, hogy rokonyokat is összehoztak,
aztán ott hibás gyerek is született. Itt inkább zsidók, a kereskedők, meg a magyarok,
meg inkább az uraság, Telbisz vót a vagyonosabb.”12
Azalábbi,népszámlálásiadatokattartalmazótáblázatokbólérdemlegesadatokhoz
juthatunkazanyanyelviésavallásimegoszlástilletően.
1. táblázat. Medgyesegyházalakosságánaknemzetiségimegoszlása(Szabó1993,115.p.)
Népszámlálás
éve
1900
1910
1930
1937
Népszámlálás éve
1900
1910
1930

Összes
lakos
2917
3628
4156
4908

Róm.
katolikus
781
1043
1349

Magyar

Német Szlovák

Román Egyéb

1055
1431
1841
2480

32
63
97
108

51
49
56
52

Gör.
katolikus
13
?
33

Görögkeleti
52
66
67

1784
2084
2156
2261

Evangélikus
1902
2319
2502

Református
94
111
134

Unitárius
6
13
4

1
1
5
7
Izraelita
75
65
52

éve
1900
1910
1930
1937

lakos
2917
1055
32
1784
51
1
3628
1431
63
2084
49
1
migrációs
és akkulturációs
folyamatok
4156
1841
97
2156
56 medgyesegyházán...
5
4908
2480
108
2261
52
7
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2. táblázat.Medgyesegyházalakosságánakvallásimegoszlása(Szabó1993,115.p.)
Népszámlálás éve
1900
1910
1930
1937

Róm.
katolikus
781
1043
1349
1703

Gör.
katolikus
13
?
33
14

Görögkeleti
52
66
67
72

Evangélikus
1902
2319
2502
2841

Református
94
111
134
194

Unitárius
6
13
4
?

Izraelita
75
65
52
60
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Atáblázatokbólkiderül,hogyMedgyesegyházaavizsgáltidőszakbantöbbségébenaz
Szerelvény sz. Indulás
Családok sz. Személyek sz. Állomás
evangélikusszlovákokésarómaikatolikusmagyarokáltallakotttelepülésvolt,ahola
B-56-3-15 sz. 1947. június 7.
30
105
?
B-57-3-15 sz. 1947. június 9.
31
131
?
többségbenlevőevangélikusszlovákságvallásátmegőrizte,defokozatosanvisszaszoB-58-3-15 sz. 1947. június 10. 33
103
?
rultamagyarlakossággalszembenazerősasszimilációsfolyamatkövetkeztében.
B-59-3-15
sz. 1947. június 11. 27
114
?
Aszlováklakosságasszimilálódásátbizonyítja,hogyakörnyezőmagyarnyelvtenger
B-60-3-15 sz. 1947. június 12. 26
110
?
annyiraátalakítólaghatotta18.századbanésaz1880-asévekbenérkezőszlovákokB-61-3-15
sz.
1947.
június
28.
30
113
?
ra, hogy egy sajátos nyelvet alakítottak ki maguknak, melyet heterogenitása
miatt –
B-62-3-15
sz.
1947.
június
29.
22
71
?
hiszenszlovákésmagyarkifejezések,végződésekkeveredtekbenne–seszlováknak,
B-63-3-15 sz. 1947. június 30. 15
46
?
semagyarnaknemtekintettek,hanem„tót”,illetveaBékéscsabárólérkezőszlovákok
S-15025
sz.
1947.
október
16.
1
?
?
„csabienszka”nyelvnekneveztek.AzidősebbnemzedékszinténenyelvváltozatothaszS-15027
sz.
1947.
október
20.
1
?
?
nálta, ugyanakkor a fiatalabb generáció a környező falvak magyarságával,
a fiatalos
S-15028 sz.
1947. október 24. 1
?
?
közegekkel stb. való érintkezés s az állami iskolák hatása folytán
egyre szebben és
S-15029 sz.
1947. október 26. 1
?
?
helyesebbenbeszéltmagyarul.(Szabó1993,115.p.)„Mi mán nem tudtunk jól szlováÖsszesen
218 család
793 személy 13
kul, tótul beszéltünk, felit magyarul, felit szlovákul mondtuk.” „A nagyanyám nem
tudott magyarul, de a fiú már tudott. Sok családnál így volt, de az unokák már csak
magyarul
tudtak
az asszimiláció
az ment.
hibásan beszélSzerelvény
sz. és szlovákul
Indulásnem, tehátCsaládok
sz. Személyek
sz.Bár
Állomás
tünk
szlovákul, mertsz.a szlovákok
keverik
A/B-48,49,51-3-15
1947. június
22. 23a szlovákot a97magyarral.”14 ezanyelvváltozat
Medgyesegyháza
A/B-50-3-15 sz.
1947. június 23. 16
58
Medgyesegyháza
a2.világháborúelőttáltalánosvoltaközségben,anemszlovákokközülissokanmegA/B-61-3-15 sz.
1947. július 2. 17
68
Medgyesegyháza
tanulták.(karsai1996,II.87.p.)Azönelnevezésükisennekmegfelelőenmódosult,a
1947. július 3. 18
72
Medgyesegyháza
A/B-48,49,50,60,
Békéscsabárólérkezőszlovákok„csabienszkatótnak”,azőslakosszlovákokpedig„tót62-3-15 sz.
nak”neveztékmagukat.
A/B-62,63-3-15
sz.
1947. július
4. 3 anyai nagyanyám,
19
Medgyesegyháza
A felvidéki szlovák
ősöktől
származó
Számel Mária
elmondása
A/B-79-818
sz.
szerint
a mindennapi
érintkezésben családtagjaival, rokonaival ezt a kevert nyelvet
Összesen
67 család
314 személy
használták,ezértaziskolábannehezenértettemegmagát:„Először
szlovák vót, mer
én nem is tudtam rendesen magyarul, egyáltalán mindig szlovákul beszéltünk otthon
a szüleimmel, meg sőt megértettem mindent, amit az iskolában mondott a tanár úr
nekem, csak nem tudtam felelni rá helyesen, mer én szlovákul feleletem, vagyis tótul,
ezért többször rám szólt és mondta a szüleimnek, hogy tanítsák meg a lyányt rendesen magyarul.”15
egymás között a családok többnyire szlovákul beszéltek, az idő előrehaladtával
azonbanafiatalabbgenerációnemsajátítottaelanyelvet,ígynapjainkbanmárcsaka
legidősebbekismerik(beszélik).
Azistentiszteletekazevangélikusnagytemplombanmindkétnyelven,tehátszlovákulésmagyarulzajlottak,ennekmegfelelőenmindkéthagyománytápolták:„Hát vót,
gyerekem, szlovákul is meg magyarul is, első vót a szlovák istentisztelet, asztán meg
10 órakor vót ez a magyar istentisztelet, az evangélikus templomban. Az istentisztelet
vasárnap vót és a Hrivnyák nevű pap vezette.”16 „Először szlovákul, aztán mindkét nyelven, aztán csak magyarul voltak az istentiszteletek.”17
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A medgyesegyházi lakosság hagyományairól, népszokásairól, viseletéről egyetlenegyleírássemszületett,errőlképetcsakavisszaemlékezőktöredékesemlékképeiből
ésegykéziratosfeljegyzésbőlkaphatunk.Arendelkezésreállóadatokbólkiderül,hogy
akétvilágháborúközöttsemaszlovákok,semamagyarokkörébennemvoltjellemző
anépviselet.Amedgyesegyháziszlovákoknemőriztékolyanmértékbenszokásaikat,
hagyományaikat, mint például a szomszédos nagybánhegyesi szlovákok. „Rendes
ruhában jártunk, nem népviseletbe. Vót nekem selyemruhám, meg szövetruhám, meg
ilyenek voltak. Volt kartonruhám, meg kötényeim. Mi már pártát, főkötőt nem hordtunk.
Már polgári ruhákban vótunk, nem parasztiba. Nagybánhegyesen voltak népviseletek,
de itt Medgyesen nem vót. Ott ugye bő szoknyások voltak, ugye ott teljesen szlovák
viselet vót.”18 „Itt nálunk nem viselték a népviseletet, inkább csak Nagybánhegyesen,
meg Tótkomlóson, hát itt valahogy nem.”19 A községben ugyanakkor jellemző volt az
ünnepi viseletként hordott, úgynevezett „magyar ruha”, mely fehér szoknyából, fehér
buggyosujjúingből,pirosmellényből,pártábóléskötényből,feketecipőbőlvagypiros
csizmából állt: „Csak magyar ruhánk vót. Gyerekkori élményem, amikor iskolába jártam, hogy magyar ruhánk vót, amikor szerepeltünk március 15-én, mer én is sokat szerepeltem. És akkor ugye magyar ruhában. Szoknyából, buggyos ujjú blúzból, mellényből, magyaros mellényből, pruszlikból, ugye az piros vót. A blúz meg a szoknya fehér
vót és akkor az aljába vót varrva a nemzeti színű szalag. Meg kötény. Cipő vót hozzá,
vagy piros csizma.”20
Azemberiéletfordulóihozésajelesnapokhozkapcsolódószokásokakétvilágháborúközöttmégelevenenéltek(kántálás,betlehemezés,háromkirály-járás,farsangolás,májusfaállítás,szüretibálstb.)aszlovákokésamagyarokkörében,lényegesebb
különbségnélkül:„Mink jártunk karácsonykor énekelni. Először szlovákul, de szlovákul,
a mama úgy tanított, szlovákul, de asztán később meg magyarul. Kántálni jártunk
szomszédokba, meg a rokonyokhoz jártunk, hát ugye összefogtunk, amikor nagyobbak
vótunk hárman-négyen és ugye mink sokan vótunk és akkor mentünk és akkor kaptunk
adományokat, pénzt, diót, almát, süteményt, úgyhogy mindig kellett vinnünk egy szatyrot és akkor abba raktuk. Rendes ruhába vótunk, egy ízben szlovákul énekeltünk, de
asztán magyarul. Farsangkor sokszor beöltöztek maszkába az emberek… Húsvétig böjt
vót, 40 napos, nem szabadott húst enni, mi akkoriban ezt betartottuk. Húsvétra csináltunk kalácsot, sonkát, süteményeket, tojást festettünk a locsolkodóknak. Akkoriban
nem kölnivel locsoltak minket. Jöttek a legények, és a kúthoz vittek és leöntöttek vödör
vízzel. Mondta is szegény anyám a legényeknek: Hát hagyjátok azt a lányt, mer még
megfázik. Vót, amikor háromszor kellett átöltöznöm. Májusba májusfát állítottak fel a
legények a lányoknak, nekem is állítottak. Ilyen szalagok vótak rajta, színes szalagok.”21
Avizsgáltidőszakbanazakkulturációsfolyamatokmárannyiraerősekvoltak,hogy
aszlovákokésamagyarokközöttikülönbségmárelsősorbancsakafelekezetihovatartozásban,anyelvbenésaszlovákokkörébenjellemzőbabonáshiedelmekmeglétébenmutatkozott.Ababonásabbnaktartottszlovákokkörébenmaradtakfentrontással,
szemmel veréssel, babonával kapcsolatos történetek, melyeket a magyar lakosság
többségekinevetettéstudatlanságnaktartott:„Egyszer, valamikor az első világháború
táján történt a következő eset. Kocziszky bácsi tanyája a falu határának délnyugati
szögletében volt. A falu központjától 3-4 kilométerre volt a tanya. Közismert dolog volt,
hogy a parasztasszony a hét során kifejt tejből hétvégén túrót és sajtot készített, meg
tejfölt, melyet elvitt a vasárnapi piacra. Egyszer csak feltűnt az asszonynak, hogy a tej
egyre soványabb, kevés tejfölt ad. (A dolog mögött azonban a két siheder fiú, Mátyás
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és Mihály állt, akik a szoba ablakában köcsögökben hagyott tejből, ha feljött a tejföl,
akkor azt szalmaszálon leitták.) Hát itt nem lehet más, csak az, hogy a tehenet megrontotta valaki. Itt tenni kell valamit! Felállították a tehenet az udvar közepén, az apa
tartja a tehenet szarvánál fogva, a mama meg égő szalmacsomóval körüljárja a tehenet és valami varázsigét mormolva próbálja elűzni a gonoszt. A két fiú pedig ott állt az
udvar egyik sarkában, majd az egyik megszólal: »Anyám, látom az ördögöt!« Ugyanis
persze hogy látta a testvérét, aki a tejfölt leszívta. Persze a két gézengúz mégsem akarta elrontani az öregek kedvét, nem nyúltak többet a köcsögökhöz és így az »ördögűzés«
sikeres volt. E hiedelmek mögött a tudatlanság állt.”22 „Vótak ilyen babonák, de hát szóval, minél együgyűbb a nép, annál jobban hisz benne. Babonások vótak, főleg az asszonyok, meg az idősebbek. Kétfajta ember van, az egyik hisz és mindent elhisz, a másik
meg gondolkozik és kételkedik. Ma már ugye ilyenekben nem hisznek.”23„Amikor a
gyermek nyűgös volt és sírt, akkor szemmel volt verve. Azok tudtak szemmel verni, akiknek össze van nőve a szemöldöke. A nagyanyámtól hallottam, hogy a szemmel verést
hogyan köll megszüntetni. Három kanál vizet kell mérni egy tányérba, majd abba
háromszor belemártom az ujjam, majd keresztet vetek a szemmel verten, annak a
homlokán. Ő meg a homlokárúl a kifordított kombinéjával letürli. A maradék vizet a tálból az ajtó vagy az ablak sarokvasára köllött mérni, ha több volt, mint három kanál,
akkor szemmel vót verve az illető, mert ott szaporodik a víz. Ezt háromszor kellett megcsinálni... Akkor olyan 32 éves lehettem, együtt laktam Csicsejnéval, annak vót egy Ica
lánya, azt is megverte valaki szemmel, olyan rosszúl vót, hogy már csinálták neki a
koporsót. Valaki mondta az anyjának, hogy nézze meg, nincs-e megverve. Aki megverte szemmel, az a fődet nézte. A kislyány jobban lett. Vót olyan is, hogy amikor lyány voltam, egy férfi magbabonázta a tehenet, attól fogva nem is adott tejet. Akkor ólmot is
olvasztottunk, aki meg van ijedve, abból kiderül. Az olvasztott ólom olyan formájúvá
vált, amitől megijedt. Akkor vót egy fiú, aki járt egy lyányhoz. A lyány nem szerette,
annak a lánynak az anyja csinált olyat, hogy megzsírozta a kilincset a kiskapun, és az
a fiú ahogy aszt a kilincset megfogta, attúl a perctől kezdve a fiú nagyon beteg lett, de
annyira, hogy meg is halt, meg lett babonázva, azé.” Afiatalabbgenerációmárkételkedveszemlélte,szemléliehiedelmekvalóságalapját:„Amikor először megcsinálta rajtad a nagyanyád a szemmel verés feloldását, még pólyás voltál, apád nagyon mérges
lett, azt mondta, tudatlan a nagyanyád. Én már nem hittem benne, de elfogadtam,
hogy ilyeneket csinál. Legalább ő is megnyugodott, meg te is megnyugodtál.”24
Avisszaemlékezőkközléseialapjániselmondható,hogyaférfiakkevésbéhisznek
ababonáshiedelmekben,mintanők.Azidősebbekmegtartottákahiedelmekhezkapcsolódórítusokat,szokásokat,ezeketnapjainkbaninkábbcsakfelidézik,mintgyakorolják.Afiatalabbgenerációpedigtudatlanságnaktartjaehiedelmekmeglétét.25
Anépigyógymódokismereteviszontaszlovákokésamagyarokkörébenegyaránt
megfigyelhetővolt,ezekegyrészétafiatalabbgenerációmegismerteésalkalmaztaa
mindennapokban: „Gyógymódok, hát például Kálmán bácsi kocája, olyan rosszul
nézett ki, hogy csudaság, nem evett, nem ivott, nyűgös vót, gyütt-ment. Adtam neki ecetes cukros vizet fél vödörrel, 3 napig csak aszt kapott, de jobban is lett, mer ecet az
mindenre jó, de főleg gyomorbajra. Akkor akkoriban nem vót olyan, hogy kivették az
ember manduláját, hanem kis sámlira ültünk és akkor a mama felállt a padkára és vett
egy törülközőt és ide tette a nyakunkra és akkor így emelte fel és akkor elmúlt a fájdalom. Akkor a fa kerítésén nőt egy rózsa, má nem tudom a nevét, annak e levelét sebre
tettük... Cickafarkából teát csináltunk, ez köhögésre vót jó, meg kamillából is csinál-
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tunk teát, az mindenre jó. Ha fáj a gyomrom, akkor ecetes szódabikarbónát iszom.”26
„Nagyanyád nem orvossággal gyógyított minket, hanem füvekből különböző teákat
készített, tudta, melyik milyen betegségre jó, sok népi gyógymódot ismert. Néhányat én
is átvettem tőle.”27
A medgyesegyházi szlovákok 1947-ig éltek a községben, amikor megkezdődött a
csehszlovák–magyarlakosságcsere,melynekkövetkeztébenmegindultaközségbenis
atoborzás.Sokanéltekalehetőséggel,ésajobbmegélhetésreményébenhazátcseréltek,devoltakolyanokis,akiknemhagytákelaszülőföldjüket:„A tatának is mondták, de neki nem a pap, Hrivnyáknak hítták, hanem azok, akik mán készülődtek kifelé,
azokkal ugye beszélt tata. Például itt vót a nagynénémnek a férje, az is aszondta, hogy
gyere te is, készülődjél, mer neked sokkal jobb lesz ottan, ezzel a családdal, mer hát
akkor ugye mi sokan vótunk. Evvel a családdal, mer ott kapsz mindent, házat is meg
fődet is, meg aszonygya mindent fogsz kapni. De tata azt mondta, hogy ő nem megy ki,
aszonta, ha itt nem jó, akkor ott se lesz jobb kinn. Meg asztán ki is derült, hogy nem is
úgy kaptak ott, mint ahogy ígérték, mint ahogy mesélték a faluban a központban a gyűlésen, hogy ez lesz aszongya. Meg hogy ez nem a ti szülőföldetek, hanem aszongya ott
Szlovákiában van a szülőföldetek. Aszongya, gyertek csak kifelé, mer kinn minden lesz,
nem leszel aszongya szegény, hát ilyen dógok voltak, erre emlékszek, ugye mer hát
mindig gyűléseztek a szlovákok.”28 „Jött a német kitelepítés, hát ugye az mindenkit
elborzasztott, viszont aztán jött a Benes-dekrétum. Azt mondták, kollektív bűnösség
ugye, hogy a magyarokat kitelepítik Magyarországra, ugyanakkor önként jelentkező
szlovákok meg menjenek ki. Mindenki be volt rezelve, a szlovákok is Medgyesen, mert
persze látták, hogy mi volt a németekkel, no és persze hozzá is adtak szlovákok természetesen, mert az volt a fontos, hogy minél több szlovák menjen ki, mi is mentünk
Szlovákiába 1947-ben… Vagonnal mentünk, vihettünk mindent… A toborzást itt
(Medgyesegyházán) a szlovákok szervezték, voltak tanárok is köztük, ez van, de volt
egy pap is. Hrivnyák Jánosnak hívták, az hazament, az vissza is ment, mert hát onnan
jött ide... Sokan talán félelemből mentek ki, mert úgy is ki kell menniük, hogy úgy
járunk, mint a németek. Tudniillik, azt hirdették, hogy Magyarországnak sok lesz a fizetése, sok lesz a jóvátétel, hogy ott meg nem lesz jóvátétel. Voltak mások, akik nem
mentek ki, talán azok csinálták jól.”29 „Az apósom egy becsületes kisiparos ács ember
volt, ők nem vágytak kifelé, mert elmesélte, hogy a keresztkomája mondta, mikor mentek: Gyere, komám, mert majd batyuval jöhetsz! Mondta erre: Én senki házába nem
megyek ki!”30
végeredményben1947.június7-eés1947.október26-aközött218szlovákcsalád
(793személy)hagytaelönkéntatelepülést,sköltözöttajobbmegélhetésreményébenGútára,az„ikertelepülésre”,megkomárombavagyrozsnyóra.csehszlovákiából
pedig1947.június22-eés1947.július4-eközött67magyarcsaládot,azaz314személyttelepítettekaközségbe,megbontvaezzelatérségbenévszázadokótalétezőszlováketnikumegységét.31
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4.GútaésMedgyesegyházamigrációskapcsolata,acsehszlovák–magyarlakosságcserekövetkeztében
4.1.Arégiotthon,Gúta
Akisalföldészakifelén,Szlovákiadélnyugatirészén,akis-dunaésavágfolyóösszefolyásánál,acsallóközioldalon,komáromtól23,5km-refekszikGúta.komáromután
acsallóközlegnépesebbtelepülése.Alegnagyobbeurópaifolyamiszigetmagyarmegnevezése napjainkban csallóköz, ám korábbi adatok arról adnak tanúbizonyságot,
hogy a szigetet Aranykertnek, komáromi szigetnek és kukkóniának is nevezték. Az
Aranykertelnevezésatalajrendkívülitermékenységéreutal,illetveacsallóköziekegyik
nevezetesfoglalkozására,azaranymosásra.(liszka2002,163.p.)
Avárosréginevevalószínűlegaguttalatinszóbólered,amelynekmagyarjelentése
vízcsepp,könnycsepp,folt.ezazelnevezésszoroskapcsolatbanállhatottazőslakosok
sajátos, egymástól szétszórtan – a víz cseppjeihez hasonlóan – lakó életmódjával. A
második, ugyancsak feltételezhető néveredet kapcsolatba hozható az 1268-ból eredő
villaGuttamegnevezéssel.Azesztergomiérsekségbirtokánlevő„vízilakocska,házikó”
nevelehetett.AharmadikmagyarázatszerintaGútahelynévpusztaszemélynévbőlkelet-
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kezettmagyarnévadással.Atelepüléselnevezéseazévszázadokfolyamánakövetkező
változatokbanfordultelő:1268-banGuta,1281-benGutha,1349-benGutta,1773-ban
Guta,1948-banatelepüléstkolárovóraneveztékJánkollárszlovákköltőnevealapján.
(dombiné Páczer–libárdi) A településről szóló első adat szerint lakói eredetileg nem a
mostanihelyentelepedtekle,hanemavág-dunabalpartján,majdatörökpusztításidejéntettékátlakóhelyüketabiztosabbmenedéketnyújtójobbpartra,azazacsallóközbe.
Arégioklevelekszerintaközségbeazárpád-háziuralkodókidejébenTiszamelléki
jászokat telepítettek az elpusztult lakosság pótlására. (varga 1989, 289. p.) elődeik
életmódja, szokásai, valamint építkezésük sajátossága a jászokéval volt rokon. A
későbbiekfolyamánGútagyakrannépesültbevándorlókáltal,melyetaFűri,kéri,kürti,
letkési, lévai, libárdi, Madari családnevek bizonyítanak. 1268-ban az esztergomi
érsekségbirtokakéntvillaGuttanévenemlítikazoklevelek.Margitkirálynő1349-ben
Gúta mellett a kis-duna és a vág folyó összefolyásánál négyszögű földvárat épített,
amelyet előbb Béke-várnak, majd később Béka-várnak34 neveztek. 1551-ben már
különbözőkiváltságokatélvezettaváros,lakóimentesültekaharmincad,avámarévbérésapiacihelypénzfizetésealól.Avároséventenégyországosvásártrendezhetett.
Az1552-estörökösszeírásszerintnagy-Gútán33,kis-Gútánpedig7házállt.Az1621es feljegyzések Gútáról úgy tesznek említést, mint oppidumról. 1669-ben Gúta megerősítettvároskéntszerepel,helyőrségénekszáma130zsoldoskatona,várkapitánya
pedig Fruhwurth Mátyás volt. 1715-ben a község a templommal és a községházával
együttleégett,emiattanyakönyveiiscsakettőlazévtőllelhetőkmeg.1724-benújkatolikustemplomaépült,melyet1772-bennagyobbítottakmeg.Az1846/47-esösszeírás
szerintaváros155nyolcadosjobbágytelkével579gazda,240zsellér,49közműves
mesterember,valamint4kereskedőrendelkezik.ezenkívülmég3olajsütő,sajtolószerepelafeljegyzésben.
Atelepüléstazelmúltévszázadoksoránszámostermészeticsapásérte.Atűzvészekésazárvizekolyangyakoriakvoltak,hogyszinteévrőlévrerettegésbentartották
alakosságot.Alegnagyobbtűzkatasztrófa1899-bentörtént,melysorán448ház,560
gazdasági épület égett hamuvá és közel 3000 lélek vált hajléktalanná. (dombiné
Páczer–libárdi) A lakosság kezdetben külterjes, ártéri állattartással, vizahalászattal
(Gaál1947,252–257.p.),ártérigyümölcs-észöldségtermesztéssel,ritkánaranymosással foglalkozott és próbálta megteremteni a mindennapi kenyerét, az iparosodási
folyamatok következtében azonban új lehetőségek nyíltak a megélhetésre. (liszka
2000,162–168.p.)A19.századvégénésa20.századelejénsokatfejlődöttatelepülés,megépültaszivattyútelep,atéglagyár,ahálókészítőüzem,agőzmalom,elkészült az artézi kút, 1914-ben megindult a forgalom a komárom–Gúta vasútvonalon,
1915-ben pedig átadták a közúti forgalomnak az alsó és a felső vashidat. A főutcai
lakásokban1927-tőlműködöttavillanyvilágítás,1928-banpedigfelépültakétemeletespolgáriiskola.(dombinéPáczer–libárdi)
Atelepülésacsallóközitelepülésekhezhasonlóankoránésgyorsanpolgárosodott
a nyugat felől érkező modernizációs folyamatoknak köszönhetően, s a nagyvárosok
(Bécs,Pozsony,Győr,Budapest)közelségeiséreztettehatását,ennekellenérepopuláriskultúrájábansokarchaikusjelenségetmegőrzött.ezakettősségakoraikivetkőzésellenéreaviseletenugyanúgynyomonkövethetővolt,mintanépiépítkezésen,az
élőbeszéden,vagyahit-ésszokásvilágon.(liszka2000,167.p.)
Agútaiakkoránelhagytákanépviseletüket,eztagyorspolgárosodásifolyamatok
mellett a világháborúk is meggyorsították. A községben ugyanakkor, Medgyesegyhá-
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zához hasonlóan, jellemző volt az ünnepi viseletként hordott, úgynevezett „magyar
ruha”,melyfehérszoknyából,fehérbuggyosujjúingből,pirosmellényből,pártábólés
kötényből,feketecipőbőlvagypiroscsizmábólállt:„Mi már nem hordtunk népviseletet,
csak egyszerű ruhákban jártunk. Nálunk az idősebbek is már csak egy szoknyát hordtak, sötétet vagy tarkát, de a lányoknak már kinek milyen volt. Nagyanyáméknak volt
ilyen kis kabátszerű vékony ruhadarab, meg hozzá szoknya, hosszú szoknya, meg kötő
körbe, melyet körbe kötöttek, ez volt az ő divatjuk. Valahogy ez volt nekik az ilyen egybeszabott ruha… De volt másik falu, ahol hordtak népviseletet, nekik öt szoknyájuk volt.
Naszvadon mindig olyanba jártak, népviseletbe. De volt ünnepi viseletünk, melyet ha
ünnepség volt, akkor magyar ruhában voltunk. A magyar ruha fehér szoknyából, fehér
blúzból, mely buggyos ujjú volt, mellényből, kötényből, pártából állt. A mellény ki volt
varrva, piros volt, meg a kötény is. Amikor a magyarok bejöttek, ezt vettük fel. Volt mindenkinek, mert mi nagyon tartottuk a szokásokat. Cipő volt hozzá, de ha szerepeltünk,
akkor piros csizmát vettünk fel.”35 „Nem volt nálunk népviselet. Rendes öltözetbe voltunk mink. Amikor 1938-ba bejöttek a magyarok, akkor magyar ruhába öltöztünk,
piros-fehér-zöldbe, melyhez párta is vót. A ruha szépen ki volt díszítve piros-fehér-zöld
szalagokkal. Naszvadon ott szokás vót. Nálunk magyar ruha vót, akik tehették, azoknak vót. A szabók csinálták.”36
csallóköz szokás- és hiedelemvilága rendkívül gazdag, de az emberi élethez kapcsolódónépszokásokrólkevésleírásszületett.Afennállóadatokalapjánelmondható,
hogyezenszokásokkülönösebbhelyisajátosságokatnemmutatnakfel.csallóközben
nagy szerepet kaptak a különféle dramatikus játékok: Mikulás-játék, lucázás (khin
1941,59–61.p.),betlehemezés,mendikálás,Balázs-járás,háromkirály-járás,pünkösdikirályválasztás,SzentIván-napitűzgyújtásstb.,gazdalegényekkörébenszokásvolt
alegényavatás.(liszka2002,197–202.p.;khin1932,19–24.p.)eszokásokgútai
meglétérőlvisszaemlékezőimmárcsaktöredékesenszámolnakbe:„Karácsonykor voltak a betlehemesek, meg a kántálók. Meg jöttek mendikálni szentestén, ekkor karácsonyi éneket énekeltek a kisebbek. Ha nagyobb legények énekeltek, azt már kántálásnak nevezték.”37 „Gyerekként karácsony este elmentünk házakhoz énekelni, a házak
elé, az ablak alá álltunk, és akkor behívtak minket, kántálókat, és akkor kaptunk diót,
szaloncukrot, almát. Újévkor is elmentünk köszönteni, akkor kaptunk koronát vagy
forintot. Beálltunk a sarokba és mondtuk: Állok, állok, forintot várok (vagy más pénzt
mondtunk), boldog új évet kívánok. Karácsonykor nem lehetett sehová menni, egyszer
el akartam menni a bálba, de nagyanyám azt mondta, hogy ezen a napon nem lehet
sehová menni, csak másnap. Betlehemezés, háromkirály-járás is volt, de jobban a
templomban volt ünneplés, például Úrnapja, nagyon szép ünnepek voltak. Farsang
után nem lehetett húsvétig húst enni, csak a feltámadás után lehetett húst enni.”38
Agútaiakélőbeszédérejellemzővolt,hogyamagyarnyelvnekegysajátostájszólását használták, mely az észak-dunai és a csallóközi nyelvjárástípus keveréke volt.
Jellemzői:
– aköznyelvi„ó,ő”helyénviszonylaggyakoriaz„ú,ű”,pl.:rúzsa,lűnyi;
– anyelvjáráserősení-ző,pl.Bíkavár,csendőrsíg;
– aköznyelvi„é”helyénaz„i”isviszonylaggyakori,pl.ides,kezibe;
– zártszótagbankiesikaz„l”,amegelőzőmagánhangzótmegnyújtja,olykorzártabbáteszi,pl.Hidegódal,asó,főső;
– az„á”utánio-záseléggéerős,pl.kössígházo,pásztorházok;
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– a-ból,-ből,-tól,-től,-ról,-rőlragkövetkezetesen-bú,-bű,-tú,-tű,-rú,-rű,pl.temetőbű,templombú,fődrű;
– a-hoz,-hez,hözragokalakja-hó,-hő,pl.iskoláhó,kereszthő;
– a-val,-velragokalakja-vá,-vé,pl.kapává,ekévé,hagymáú;
– a-nál,-nélragokakövetkezőképpenalakulnak,pl.borozóná,kertné;
– afőnéviigenévképzőjekétalakú,pl.kötnyi,várnyi;
– a „v” tövű igék szótári alakban -ll-re végződnek, pl.: lűll, híll. (dombiné
Páczer–libárdi)
„Tájszólással beszéltünk, például mink azt mondtuk, hogy kosár, itt kas volt. Nálunk
nem az irodalmi nyelvet beszéltük, például itt Medgyesen mondták széna, nálunk az
szóna volt.”39 „Magyarul beszéltünk, csak tájszólással. Gútától nem messze is tájszólással beszéltek, de ott teljesen más volt a beszéd, mint nálunk, ott mondták: Gyertek,
lányok, kapóra, kaszóra,, hörcsög van a noszvodi hatórba!”40
Azelsővilágháborútkövetőhatárrendezésekkövetkeztébenkötelezővéváltaszlováknyelvoktatásaaziskolákban,ennekellenérealakosságtöbbségetovábbrasem
beszéltszlovákul.„Addig kötelező volt az iskolában szlovákul tanulni, amíg 1938-ba be
nem jöttek a magyarok. Ugye én nem is tudok szlovákul, Géza is csak egy kicsit.”41 „A
község 90%-a nem tudott szlovákul, annak ellenére, hogy Szlovákia vót. Mer ugye az
iskolában is magyarul tanultunk. Minden héten, ha jól emlékszek rája, 2 óra vót, egy
héten a szlovák óra, ennyi vót, az egész szlovák tanulás.”42 „Amíg nem jöttek be a
magyarok 1938-ig, addig kellett tanulnunk az iskolában szlovákul, utána nem.”43
AcsallóköziGúta1919és1938között–akorábbanmezővárosijogállásútelepülés–apolgáricsehszlovákialegnagyobbközségelett.1938novemberébenaz1.bécsi
döntésutánMagyarországhozcsatolták,amásodikvilágháborúbefejezéseutánpedig
visszakerült a megújuló csehszlovák állam keretébe. A közigazgatásilag a komáromi
járáshoztartózóközséglakosságánaknemzetiségimegoszlásárólAngyalBélaállított
összetáblázatot,melyazelsővilágháborúbefejezésétől1941-igtartóidőszakalatt–
részbenacsehszlovák,részbenamagyarhatóságokáltal–tartottkétnépösszeírásés
három népszámlálás adatait tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy a vizsgált időszakbanatelepüléshomogénmagyarközösségvolt.Arómaikatolikusvallásúmagyar
lakosság mellett általában 3% körül mozgott az egyéb vallási felekezethez tartozók
aránya,akikközülazizraelitavallásúakvoltakalegtöbben.
5. táblázat.Gútalakosságánaknemzetiségimegoszlása,1919–1941
Év
1919
1921
1930
1938
1941

Összlakosság
9 252
9 676
10 822
12 160
11 494

Magyar %
9 190
9 479
10 221
12 103
11 466

99,3
98,2
94,8
99,5
99,8

Szlovák
(csehszlovák)
31
63
97
29
8

%
0,3
0,7
0,9
0,2
0,1

Zsidó
–
102
273
–
15

Cigány Egyéb
–
–
173
–
–

31
1
13
28
5

„Az ottan tiszta magyar község volt, nem is tudtak szlovákul, tótul, csak néhány zsidó
család volt.”44 „Gútán mindenki katolikus volt a zsidókon kívül, ők a zsidó templomba
jártak, mi meg a katolikusba.”45 e zömmel római katolikus magyar lakosság körében
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magas volt a népességszaporulat, nem volt ritka családonként a 10-12 gyerek sem.
(Angyal1997,13.p.)
Alakosságtúlnyomótöbbségétamezőgazdasággalfoglalkozóésabbólélőnépességalkotta,1938-banarányukmégmindig80%körülmozgott.Amezőgazdaságitermelésrenagyhatássalvoltaka19.századvégénkezdődőármentesítésiésfolyószabályozásimunkálatok,melyeknekkövetkeztébenakorábbiártérigazdálkodáshelyett
előtérbe került a földművelés. nagyarányú kitelepülés indul meg e folyamat eredményekéntatagosítatlanhatárba.(Angyal1997,13.p.)1941-benalakosságegyharmada a külterületen lakott, így Gúta a kisalföld legnagyobb tanyás településévé vált. A
magas népszaporulat következtében azonban a földbirtokok elaprózódása, azaz a
lakosság elszegényedése volt a jellemző. Ilyen társadalmi tagozódás miatt az első
csehszlovákköztársaságidejénrendkívülerősvoltakommunistapártnépszerűsége
alakosokközött.(Angyal1997,14.p.)
Amásodikvilágháborúszenvedéseiésazaztkövetőmagyarellenesintézkedéseka
településtsemkerültékel:
Gútáról nagy számban soroztak be katonákat a 2. magyar hadseregbe, amely a
donnálkatasztrofálisvereségetszenvedett;
1944-ben a zsidó lakosokat koncentrációs táborokba szállították. „Sok zsidó volt
Gútán; de aztán elvitték őket. Sajnáltuk őket, mert nem voltak olyan rossz emberek.”46
„Volt néhány zsidó család, de azokat eldeportálták a háború alatt. Szörnyűség volt,
velem is járt 3 zsidó lány a polgáriba, először kaptak sárga csillagot, utána a faluban
összeszedték , aztán elvitték őket, szegényeket, amíg át nem települtünk, addig nem
jött vissza egy sem.”47;
1945-ben bezárták a magyar iskolákat, és csak a szlovák nyelvűek működését
engedélyezték;amagyartanítókévekignemkaptakfizetést;
500férfit,sokszorcsaládostólacsehországimunkatáborokbaszállítottak.(Angyal
1997,14.,21–22.p.)„Először elvitték az izébe, Csehországba, Morvaországba, oda
egészen nem tudom, milyen határig a falu nagy részét. De ott se válogatták, hogy kit
vagy mit visznek. Akikre kijött a tíz, annak menni kellett, de azok nem vihettek semmit
magukkal, csak kis cóki-móki ruhát, semmi mást, minden ott maradt. Mikor a magyarokat első transzportba elvitték, aztán jöttek a zsidók. Bátya, azokat is elvitték
Csehországba, vót ott öt gyerek, azok elmentek minden nélkül bányákba, meg ilyen
nagy uradalmakba, szóval ilyen módos csehökhöz. Egy részük visszatért, egy részük
aztán ott maradt vagy meghalt, vagy amikor hosszabb ideig vót ott, összegyütt ott valakivel, megnősült meg férjhez ment, aztán ott maradt.”48 „A Mariska néni, aki azóta meghalt, az öcsém akkor gyerek vót, azt például eldeportálták szudéta területre robotra,
kényszermunkára.”49 „Mielőtt átgyüttünk volna, sok családot elvittek Csehországba. Az
én bátyámat is elvitték télvíz idején, mán nős vót és vót két fia, akkor télen az egyik
pólyás vót, a másik néhány éves és azokat is elvitték, föl, cselédeknek. Azokat úgy vitték el, hogy azok nem vihettek jószágokat, azok csak azt a kis holmit vihették el, meg
a kész élelmet, de vissza sikerült gyünnie, a szülői házat megszerezte ott Gútán és ott
is halt meg.”50 „A nagybátyáméknak 5 kg-os csomaggal Csehországba kellett menni,
aztán azok visszakerültek, de mink nem kerültünk vissza, hanem Medgyesen maradtunk.”51
A csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény megkötése után megindult a
készülődésacsehszlovákállamiszervekrészéről,hogyahatármenténegytömbben
élő magyar etnikumot fellazítsák, illetve áttelepítsék egy új hazába. „Ki vót írva a
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tanácsházára a névsor, akik beleestek ebbe a településbe. Mer a rádió előre mondta,
hogy onnét a magyarok legnagyobb részét kipucolják. Helyette innét visznek át szlovákokat. Jött a hír, hogy a magyarokat kipucolják Csallóközbű.”52 „Rajta vótunk a listán,
először nem köllött, csak hozták a papírt egy héttel előbb, hát ugye én akkor 16 éves
voltam, ez a szülőknek vót gondjuk-bajuk. Ugye egy héttel előbb jött a tanácstúl, hogy
mink meg az utcábúl sokan, Farsangék, a fél utca, Vígék meg még egy Kissék vótak az
utcábúl, mennijük köll. Akinek megvót a papírja, kiküdték, annak el köllött jönnie. Ilyen
nagy fehér lap vót, mert fehér lapnak hítták.”53 „Kiadták a 7-es és a 8-as lapot, akik 8as lapot kaptak, azokat Csehországba vitték el, de azokat munkára vitték el, de akik 7es lapot kaptak, azokat meg hát áttelepítették.”54
első lépésként népszámlálást és vagyonösszeírást hajtottak végre. A Szlovák
TelepítésiHivatalazösszeírásvégrehajtásárarészletesutasítástadottki.Avisszacsatolt
területekenösszeírásaláesettmindenlakos,beleértveaszlovákokatéscseheketis.A
telepítési hivatal számlálóbiztosokat küldött ki az egyes községekbe. Minden családfő
kötelesvoltafelszólításraaközségházán,aszámlálóbiztosokelőttmegjelenni.Acsaládfőnekmagávalkellettvinniemindencsaládtagszemélyiadatait,valamintokmányokkal
igazolniakellettcsaládjavagyonihelyzetét.Aleltárrovatábabeírtákajelentősebbingóságokat,pl.eke,vetőgép,ezeketalehetőlegpontosabbanigyekeztekösszeírni.Afelvett
adatokatacsaládfőazaláírásávaligazolta.Mindezarraszolgált,hogyacsaládokról,vagy
ahogyanhivatalosannevezték,„gazdaságiegységekről”minélátfogóbbképetkapjanak.
Azösszeírásalapjánjelöltékkiavagyonosabbakat,általábanaz5katasztrálisholdnál
nagyobbbirtokkalrendelkezőketalakosságcserére,hogyminélkedvezőbbenelégíthessékkiaMagyarországrólérkező1-2holdasvagyföldnélküliszlovákokigényeit.
Azösszeírókanyilvántartásiívhátuljáraahelyicsendőriszervekútmutatásaalapjánapolitikaimegbízhatóságotisbejegyezték.Feltüntették,havalaki:
–magyarpárttagjavoltakétvilágháborúközött;
–nyilasszervezetbenműködött;
–vezetőszerepettöltöttbeabécsidöntésutánaközségben;
–különtüntettékfelatanítókat;
–sharésztvettazantifasisztamozgalomban.
Amegjegyzésrovatbafelkellettjegyezni,havegyesházasságrólvoltszó,azazhavalakiaházastársakközülszlovákvagycsehnemzetiségűvolt.Azösszeíróívaláírásautána
telepítésihivataligazolványtadottacsaládfőnek,amelytanúsította,hogynyilvántartásba
vétettemagát.Azigazolványtacsaládfőmindigkötelesvoltmagánáltartani.
Aközségekbeérkezőnyilvántartásokszerintajárásihivatalkötelesvoltmégösszeállítani,hogyajárásterületénmennyimagyarésnémetnemzetiségűéltaz1930-as
népszámlálás,valamintaháborúutániösszeírásalapján.Összegezniükkellettaztis,
hány személy vallotta magát a legutóbbi, a magyar szervek által végrehajtott összeíráskormagyarnak,demostszlováknakjelentkezett.Ajárásihivatalokfeladatulkapták
még, hogy március 1-jétől kezdődően folyamatosan 14 naponként jelentsék, mennyi
magyart telepítettek ki az általuk igazgatott területről, azaz mennyivel csökkent a
kisebbségek száma. A járási összegző jelentés alapján a komáromi járásban 1946
tavaszán54900magyarnemzetiségűés5904szlováknemzetiségűlakosvolt.Gútán
11081magyart,216szlovákot,valamint1németettaláltakazösszeírók,továbbá10
voltazoknakamagukatszlováknakjelentőknekaszáma,akikkorábbanmagyarnemzetiségűeknekvallottákmagukat.(Angyal1997,26.p.)Areszlovakizációlehetőségéről
agútailakosságjúniusbankapottértesítést,melyre609személyjelentkezett,28sze-
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4.2.kéthazaközthontalanul
Magyarországon1947.április9-énatótkomlósikörzetheztartozóPitvarosonésanyíregyházikörzetbenmegkezdtékakitelepülőkingóságainakbevagonírozását.ezzelegyidőben
Szlovákiában a Galántai járás (nagyfödémes, nagymácséd), valamint léva és környéke
magyarjai is csomagoltak. Az első magyar, illetve szlovák telepeseket szállító szerelvény
április 12-én lépte át az országhatárt. (kugler 1996, 48. p.) Május közepén a szarvasi,
májusvégénpedigabékéscsabaikörzetisbekapcsolódottalakosságcserébe.Akondorosiszlovákokatnagysallóra,acsabaiakatpedigérsekújvárraéskörnyékéreköltöztették.
Amezőberényikitelepülőknekközelfeleazelső3ezercsaládközötttávozottacsallóközi
Gútára.59 Adélkelet-Alföldönmár1946nyaránés1947tavaszánisletelepedettnéhány
menekültcsalád,jelentősebbszámbanazonbancsakmájusvégénérkeztek.60
BékésmegyébeazelsőkitelepítettcsaláddokkalérkezőMa81/1számúszerelvény
1947.június3-ánindultelazérsekújvárivasútállomásról,ésmégaznapPárkánynál
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mély kérelmét azonban elutasították. Angyal Béla véleménye szerint ez esetben egyrésztavagyonosabb,áttelepítésrekijelölt,másrésztanépbíróságáltalelítéltszemélyekrőllehetettszó.
JúniuselejénaSzlovákTelepítésiHivatallétrehoztaakomáromiTerületiHivatalát.
Azújhivatalajárásegyesközségeibenkiépítetteabizalmiakhálózatát.Gútánkrižko
voltatelepítésihivatalbizalmiembere.Azegyiklegsürgetőbbfeladataalakosságcserérekijelöltcsaládokjegyzékénekösszeállításavolt.(Angyal1997,27.p.)Atelepítésre
kijelöltszemélyekjegyzékébefelkellettvennimindenmagyarnemzetiségűt,aki:
–5kataszteriholdnálnagyobbmezőgazdaságiföldbirtokkalrendelkezett;
–mindeniparost,akijelentősebbházzalrendelkezett;
–mindenértelmiségit,akiellenségesenviselkedettaköztársasággalszemben.
Ajegyzékbőlviszontkikelletthagyni:
–azaktívantifasisztákat;
–areszlovakizáltakat;
–a„gazdaságilaggyengébbrétegeket”:az5kataszteriholdnálkisebbbirtokkalrendelkezőket,amezőgazdaságimunkásokatésanapszámosokat.
Ajegyzéketatelepítésihivatalbanikresítették,összekapcsoltákaMagyarországon
áttelepülésre jelentkezett szlovákokéval. A komáromi járást a magyarországi Békés
megye15.körzetéhez,ajáráshoztartozóGútátpedigelsősorbanaMezőberénybőlés
Medgyesegyházáróljelentkezettszlovákokjegyzékéhezkapcsolták.Gútánazelkészült
jegyzék alapján kitelepítésre 443 gazdasági egységet, azaz összesen 1784 személyt
jelöltek.(Angyal1997,28.,31.p.;vadkerty1999,133–136.p.)
Azát-éskitelepülőkösszeírásautánkezdetétvehettealakosságcsere.Azáttelepítésmiattlétbizonytalanságbanésfélelembenéltszlovákiaimagyarok–annaktudatában,hogymindeningóságukatmagukkalvihetik,kivéveaházaikatésföldjeiket–sorsukba félig-meddig beletörődve, könnyebb szívvel indultak neki a leendő ismeretlen
otthonfelé:„Mivel mindenünket hozhattuk, csak a földünket és a házunkat nem, ezért
jobban gyüttünk.”55 „Aki ide áttelepült, az mindent hozhatott magával, minden mozdíthatót, csak a ház meg a föld maradt.”56 „Nos a szüleim Gútáról minden ingóságot hozhattak magukkal, a szüleim hat vagy hét vagonnal jöttek ide.”57 „Mi mindent magunkkal hozhattunk, állatállományt is. Annyi vagont adtak, amennyit kértünk, egy vagonnal
jöttünk. Mi fiatal házasok voltunk, nekünk szinte semmink sem vót.”58
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elhagyta az ország területét. Magyarországi kirakodóállomása Pitvaros és Tótkomlós
volt, a június elejétől folyamatosan érkező gútaiakat pedig az újonnan megüresedő
helyekre (Pitvaros, kondoros, Medgyesegyháza stb.) irányította a kormánybizottság.
(Angyal1997,39.p.;kugler1996,48–49.p.)ugyanezenanaponérkezettmegagútai
vasútállomásraazelsőmezőberényiáttelepülőszlovákokatszállítóS181számúszerelvény. ezután naponta indultak a szerelvények. nemcsak a jegyzékeket, hanem a
transzportokatisikresítenipróbálták,azonosszámmalláttákelazindulókatésérkezőket.1947nyaráraazonbanMagyarországonazikresítettnévjegyzékeketnemtudtáktartani.ennekokaelsősorbanazérkezőésindulócsaládokvagyonaköztikülönbségvolt.61
Amagyarországikitelepülőszlovákokugyanisolyankevésingatlanthagytakhátra,hogy
gyakran3-4kitelepülőszlovákszerelvényutántudtakegybetelepülőszerelvénytfogadni Magyarországon. A magyar hatóságoknak ezért a kitelepített németek ingatlan
vagyonátisgyakranigénybekellettvenniük.Azikresítettjegyzékekfelborulásamiatttörtént meg az, hogy a gútaiak egy részét nem Mezőberénybe, Medgyesegyházára és
Pitvarosra,„ikerpárjaik”ingatlanjaibatelepítették.(Angyal1997,40.p.)
Amagyarkormány,miutánalakosságcsere-egyezménynemrendelkezettakitelepítésrejelöltcsehszlovákiaimagyaroktársadalmi,vagyoniösszetételéről,éstapasztalván, hogy a csehszlovák fél kitelepítésre elsősorban a módosabb magyarokat jelöli,
követelteafejkvótamaximálását,melyetkésőbb2,37kataszteriholdbanállapítottak
meg.Acsehszlovákfélazonbanamegállapodástnemtartottabe,sezismétazikresítettjegyzékekfelborulásáteredményezte.(vadkerty1999,140–145.p.)
Az út két-három napig tartott és a szlovákiai szerelvények utasai gyakran csak
SzobnálvagyPestentudtákmeg,hovairányítjákőket,ellentétbenaMagyarországról
elköltözőszlovákokkal,akikpontosantudták,hogymelyikszlovákiaitelepülésleszaz
újotthonuk.(Angyal1997,40.p.;kugler1996,52–53.p.)visszaemlékezőimsemvoltakilyenszerencséshelyzetben,ugyanisarrólszámoltakbe,hogyőkiscsakavégállomáson tudták meg az ismeretlenbe történő utazásuk végcélját: „Azt se tudtuk, hova
hoznak minket, hol állunk meg. Egy hétig zötyögtünk a vonattal. Nem mondtak nekünk
se és a többieknek se semmit. Csak a végállomáson tudtuk meg, hogy hova gyüttünk.
Ott mondták meg, hogy Medgyesegyházára érkeztünk. Eddig azt se tudtuk, hogy létezik ilyen falu, meg azt sem, hogy hol van. Csak a vonatvezető tudta, hova megyünk.”62
„Mink nem tudtuk, hogy hova megyünk, minket bevagoníroztak, aztán irány
Magyarország, hogy hol kötünk ki, ezt senki nem tudta, meg nem mondták, hogy hová
megyünk. Úgyhogy jöttünk vagy négy napig abba a vagonban éhesen, szomjasan, meg
minden, mert hát ott főzni nem lehetett.”63 „Nem tudtunk semmit. Vasárnap délután
vagoníroztunk be Érsekújvárba, szerdán reggel voltunk itt. Marhavagonba vagoníroztak
be bennünket, de nem tudtuk, hová megyünk.”64
közben1947júniusábanacsehszlovákkormányújabb10ezercsaládkicserélését
terjesztette elő. (kugler 1996, 49. p.) Július 4-ig összesen 28 transzport indult el
Magyarországfelé.Azegyestranszportokkalolyanokistávoztak,akikeredetilegnem
szerepeltekazáttelepítésrekijelölteklistáján,mivelaszétszakítottcsaládokegyestagjainemkívántakelválniegymástól,ígyazáttelepülőszülőkkeltávoztakmáraházas
gyerekek is családostul. (Angyal 1997, 40. p.) „Én férjnél voltam Feri bátyádnál, én
gyüttem át egyedül. Az egész rokonság, testvér is, szülők is mind ott maradtak. Mi több,
még a temetésre sem engedtek át. A szüleim, testvéreim maradtak, én ugye mivel én
már nem ebbe a családba tartoztam, hát én meg a férjemtül nem akartam elválni, vagy
otthagyni. Hogy én ott maradjak a férjem meg átgyüjjön, így aztán én az öregekkel
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6. táblázat.GútárólMagyarországraindítottáttelepülőszerelvények1947-ben(Angyal
1997,41–43.p.)
1947.június3-aésjúlius4-eközött
Szerelvény sz.
Ma 81/I.
Ma 81/II.
Ma 83/I.
Ma 85/I.
Ma 87.
Ma 89/I.
Ma 89/II.

Indulás
Június 3.
Június 4.
Június 5.
Június 6.
Június 7.
Június 8.
Június 9.

Családok sz.
14
13
20
22
21
19
22

Személyek sz.
60
52
92
97
105
82
88

Ma 91/I.
Ma 91/II.
Ma 93.
Ma 94/I.

Június 10.
Június 11.
Június 12.
Június ?

18
17
20
15

77
64
81
62

Állomás
Pitvaros
Pitvaros
Pitvaros
Pitvaros
Pitvaros
Kondoros
Kondoros,
Békéscsaba
Pitvaros
Tótkomlós
MezĘberény
MezĘberény

Családok sz.
18

Személyek sz.
101

Állomás
MezĘberény

Szerelvény sz. Indulás
Ma 94/II.
Június ?

Fórum Társadalomtudományi Szemle, XII. évfolyam 2010/4, Somorja

(férjeszüleivel)meg a férjemmel gyüttem át.”65 „Az én szüleim ott maradtak, Géza családjának kellett átgyünnie. Mi meg februárban megesküdtünk, aztán választanom kellett, vagy elválok, vagy átjövök velük.”66 „Hát az apám ottmaradt a háborúban, akkor
mentem egyszer haza, amikor nagyapám (apám apja) ott van és nézem, miért térdel,
de miért térdel, hát nézem, ott sírt anyámnak, hogy gyertek velünk, mert mi ketten öregek hova menjünk a nagyvilágba. Nekik muszáj volt jönni, ők meg a két öreg, hát meg
voltak ijedve, hiába volt három családjuk, mert a nagybátyám is, apám is a háborúba
maradtak, a nagynénémnek meg családja volt, nekik meg nem kellett jönni. Az anyám
megígérte, hogy eljövünk velük, pedig nekünk nem kellett volna.”67 Jöttekahadifogság
miatttávollevőférfiakasszonyaiisacsaládtagjaikkal,hiszenmagukramaradva„hontalanabbnak”éreztékmagukat,mintáttelepültsorstársaik:„A nővérem is gyütt velünk,
mondjuk, őt úgy bújtattuk. Az ura fogságba volt, és mondta, hogy hát ővele mi lesz, ha
mi elmegyünk. A vagon sarkába a szekrény mögé bújtattuk… De sokan gyüttek ám úgy
át, hogy bújtatni kellett, mert nem voltak a listán.”68
Mégaratáselőttbefejeződöttamezőberényiekésamedgyesegyháziakkitelepítése.Amagyarésaszlovákföldművesekegyrészeéppenalegnagyobbnyárimunkákat
megelőző napokban volt kénytelen lakhelyet változtatni. „1947 május-júniusában
jöhettünk, mert aratni már itt arattunk, aratás előtt kellett átjönnünk.”69 ennekkövetkeztében a lakosságcsere átmeneti szüneteltetését magyar és szlovák oldalról egyarántszorgalmazták,ami1947.július4-eutánkövetkezettbe.(kugler1996,49.p.)
Anyárelejitranszportokkalösszesen451gazdaságiegység,vagyis1920személy
távozottGútáról.Ahelyükre15transzporttalugyancsak451szlovákcsaládérkezett,
összlétszámuk1836fő.ehhezmégnéhánycsaládatranszportokonkívülisérkezett,
a számuk így 1900-ra becsülhető. Az áttelepülő szlovák családok elsősorban
Mezőberényből és Medgyesegyházáról érkeztek. (Angyal 1997, 40. p.) Gútáról az év
végéig458családtelepültát2005taggal.AzáttelepülőgútaicsaládoktúlnyomótöbbségétBékéséscsanádmegyébetelepítették.Háromtelepülésrekerültekalegtöbben:
Pitvarosra,MezőberénybeésMedgyesegyházára.

Ma 91/I.
Június 10.
Ma 91/II.
Június 11.
Ma 93.
Június 12.
82
BagyinszkyJúnius
marianna
Ma 94/I.
?

18
17
20
15

77
64
81
62

Pitvaros
Tótkomlós
MezĘberény
MezĘberény

Családok sz.
18
17
20
3
15
17
23

Személyek sz.
101
67
82
7
71
63
97

15

57

Ma 103/I.
Ma 103/II.
Ma 103/III
Ma 115/I.

Indulás
Június ?
Június ?
Június ?
Június ?
Június 19.
Június 20.
Június 21.
(22)
Június 22.
(23)
Június 23.
Június 25.
Június 26.
Június 30.

16
21
3
17

68
84
20
78

Ma 115/II.

Július 1.

18

66

Ma 116/I.
Ma 116/II.
Ma 115/III.

Július 1.
Július 2.
Július 3.

22
14
3

96
52
19

Ma 117/I.
Összesen

Július 4.

8
451

29
1917

Állomás
MezĘberény
MezĘberény
MezĘberény
MezĘberény
Pitvaros
Pitvaros
Medgyesegyháza
Medgyesegyháza
MezĘberény
MezĘberény
MezĘberény
Medgyesegyháza
Medgyesegyháza
Pitvaros
Tótkomlós
Medgyesegyháza
Pitvaros

Szerelvény sz.
Ma 94/II.
Ma 96/I.
Ma 96/II.
Ma 96/III.
Ma 97/I.
Ma 97/II.
Ma 99/I.
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Ma 101/I.

1947végéig
Szerelvény sz.
Ma 167/I.
Ma 168/I.
Ma 200/II.
Ma 204/IV.
Ma 203/III.
Ma 241/II.
Ma 241/IV.
Összesen

Indulás
augusztus 27.
augusztus 28.
október 18.
október 20.
november 14.
december 11.
december 17.

Családok sz.
1
1
1
1
1
2
1
8

Személyek sz.
1
1
2
1
1
6
5
17

Állomás
?
?
?
?
?
?
?

A határátlépés idĘpontja A szerelvények
A szerelvényeken érkezĘ
Augusztusban
is újracsaládok
megindultakszemélyek
az áttelepülőket szállító
és a kitelepülĘkazonban Magyarországról
sorszáma
szerelvények.ebbenahónapbanatótkomlósikörzethomogénszlováklakosságúfallakhelye
száma
száma
vai
kerültek
sorra:6.nagybánhegyes,
csanádalberti,
Ambrózfalva. A szarvasi körzetből
1947.
6. 2.–1947.
23. S1 81., S1 83.,
S1 85.,
csabacsűdrőlésSzarvasróltávoztakalegtöbbenazévmásodikfelében.(kugler1996,
MezĘberény
S1 87., S1 97., S1 99., 233
936
49. p.) Gútára az év második
S1 101.,felében
S1 103. Mezőberényből, Medgyesegyházáról, Békéscsabárólésakörnyezőtelepülésekrőlindultszlovákkitelepülőketszállítószerelvény.
1947. 6. 8.–1947. 7. 1.
S1 89., S1 91., S1 93.,
Medgyesegyháza
S1 94., S1 96., S1
190
776
115.,
S1 117.
1947. 6. 2.–1947. 12. 31.
Nem Gútára irányított
27
szerelvényeken
egyénileg érkezĘk
1947. 10. 28.

Szerelvény sz. Indulás
Családok sz. Személyek sz. Állomás
Ma 167/I.
augusztus 27. 1
1
?
Ma 168/I.
augusztus 28. 1
1
?
migrációs
83
Ma 200/II.
október
18. és1 akkulturációs2 folyamatok medgyesegyházán...
?
Ma 204/IV.
október 20.
1
1
?
203/III.
november 14. 1
1
?
7.Ma
táblázat.MagyarországrólGútáraindítottszlovákkitelepülőketszállítószerelvények
Ma
241/II.
december
11.
2
6
?
(Angyal1997,41.p.)
Ma 241/IV.
december 17. 1
5
?
Összesen
8
17
1947.június2-aésdecember31-eközött
A határátlépés idĘpontja
és a kitelepülĘk
lakhelye
1947. 6. 2.–1947. 6. 23.
MezĘberény
1947. 6. 8.–1947. 7. 1.
Medgyesegyháza

A szerelvények
sorszáma

A szerelvényeken érkezĘ
családok
személyek
száma
száma

S1 81., S1 83., S1 85.,
S1 87., S1 97., S1 99., 233
S1 101., S1 103.
S1 89., S1 91., S1 93.,
S1 94., S1 96., S1
190
115.,
S1 117.

776

27

33

142

456

1881

1947folyamánakitelepülniszándékozóbékés-csanádiszlovákoknaknégyötödetávozott az országból, és ezen időszak alatt mintegy ezer felvidéki magyar kitelepítése is
megtörtént.AjelentősebbszámbanszlováklaktahelységekközülmárcsakSzarvason
ésBékéscsabánmaradtáttelepülésrevárómagyarállampolgár.1948tavaszátólazonban a hazai szlovákok egyre kevesebb érdeklődést mutattak az átköltözés iránt.
Gyakranelőfordult,hogyazáttelepülésrejelentkezőcsaládoknakafele,harmadasem
éltazegyezménynyújtottalehetőségekkel.levéltárikutatásaimmindeztalátámasztják
Medgyesegyházaközségébenis,hiszenavizsgáltiratanyag–azáttelepült,korábban
Medgyesegyházán élő szlovák családoknak – a visszatelepítés indítványozásáról
tanúskodik.Aszlovákfélavisszalépésekellenére,azikresítésiívekalapján,folyamatosanjelöltekiésindítottaútnakamagyarcsaládokat.Aparitaselveígyismétfelborult. (kugler 1996, 49. p.) A magyar áttelepítési kormánybiztos a külügyminiszterrel
egyetértésbenezért1948.június12-énfelfüggesztettealakosságcserét.Anyárfolyamánazonbanújbóltárgyalóasztalhozültakétérdekeltfél.Acsehszlovákoktermészetesenazösszesáttelepülésreváróéseszándékamellettkitartószlovákátköltöztetésétszorgalmazták.Magyarország10ezertovábbi,azv.cikkelyszerintiéscsaládtagjaival együtt körülbelül 5 ezer „háborús bűnös” (vIII. cikkely szerinti) felvidéki magyar
befogadásátvállalta1948.decembervégéig.1948őszénelsősorbanBékéscsabátés
környékéthagytaeljelentősebbszámúkitelepült.Amásikkétdélkelet-alföldikörzetbenekkorramárfőkéntazokmaradtak,akiknekátköltözésétkorábbanvalamilyencsaládivagyszervezésiokmegakadályozta.
1947.április10-eés1948.december21-eközöttmintegy23ezerszlovák(származásúvagynemzetiségű)magyarállampolgárhagytaeladélkelet-Alföldet.Ahelyükreérkezőfelvidékimagyarokszámaazonbanméga9ezretsemérteel.ekétévbena
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1947. 6. 2.–1947. 12. 31.
Nem Gútára irányított
szerelvényeken
egyénileg érkezĘk
1947. 10. 28.
Békéscsaba és a
S1 209/a
környezĘ települések
Összesítés:
16 szerelvény

936

84
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kitelepítések majdnem fele Békés és csanád megyéből történt. A betelepülő magyaroknak pedig körülbelül ötödét helyezték el a délkelet-Alföldön. Békés és csanád
megye a népcsere utolsó szakaszában viszonylag kevés családnak tudott otthonteremtésilehetőségetkínálni.(kugler1996,50.p.)AcsereegyezménykeretébenBékés
megyében1378család,csanádmegyében781családtelepedettle.Harmincnáltöbb
család került többek között Békéscsabára, Szarvasra, Tótkomlósra, Budakeszire,
Budaőrsre,Póra,Pusztavámra,vaskútra,Bácsalmásra,Pécsváradra,dunabogdányba,
Soroksárra, nyíregyházára, Barcsra, csanádalbertibe, Medgyesegyházára, elekre,
kondorosra,Mosonszentjánosraésrajkára.
8. táblázat. A lakosságcsere-egyezmény keretében letelepített családok megyénkénti
száma(SzabóA.1991,63.p.)
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Megye

Családok
száma
2
2260
603
1378
1
41
781
2
544
215
8
14
7

Abaúj
Baranya
Bács-Bodrog
Békés
Bihar
Borsod-Gömör
Csanád
Csongrád
Fejér
GyĘr-Moson
Hajdú
Heves
Jász-NagykunSzolnok
Összesen: 12 528 család

Megye
KomáromEsztergom
Nógrád
Pest-Pilis-Solt
Kiskun
Somogy
Sopron
Szabolcs
Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Zemplén

Családok
száma
335
90
189
1085
92
297
3
1984
51
812
12
15

4.3.Azújotthon,Medgyesegyháza
Azáttelepülő12528családletelepedéseaközségekben,azazagazdaságésalakóházakátvételenemmentzökkenőmentesen.Alegtöbbproblémaakétfélingatlanánakvagyoniértékkülönbségébőlfakadt.ASzlovákiábanparasztigazdálkodástfolytató
áttelepülő családok többsége jómódban élt. A föld mennyisége elegendő volt ahhoz,
hogyakár7-8gyermekfelnevelésemellettisigenjólmegtudtakélni.5-20holdtól120
holdig is terjedhetett az a területnagyság, amit műveltek, ezenfelül jelentős állatállománnyalésmezőgazdaságieszközökkelrendelkeztek.(Simon1995,29.p.)„Nekünk
volt traktorunk, cséplőgépünk, 8-10 hold földünk, sok jószágunk, szarvasmarhánk, tyúkok, kacsák, vót 40 család méhünk, kapák, ásók, kaszák. Az állatok közül sok elpusztult az úton.”70 „Vót, akinek ott 15 hold földje meg 20 hold földje vót, meg nagyobb gazdák még tőlünk is, meg fogat vót mindenkinek ugye, lova, tehene ugye, abbúl élt mindenki.”71 AFelvidékrőlindulószerelvényeknemritkán20-30lovat,30-50szarvasmarhát,60-70sertést,1500-2000baromfithoztakátMagyarországra.Ahazaiszlovákok
elevekevesebbföldtulajdonnalrendelkeztek,stöbbségükföldnélkülilévénazáttele-
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pülést tartotta megoldásnak helyzete javítására, ezért a szlovákokat szállító vonatok
kevesebblovatésszarvasmarhát(2-15,illetve5-15),detöbbsertést(80-100),baromfit(2000-2500)vittekki,mintamennyitafelvidékiekmagukkalhoztak.(kugler1996,
51.p.)Medgyesegyházaesetébenishasonlókövetkeztetéseketvonhatunkle,haaközségelöljáróságánakaki-ésbetelepültektranszportjánakállatállományátésgazdasági felszerelését felmérő jelentését tanulmányozzuk.72 A községben a kitelepülésre
jelentkezett205főközül:
3főrendelkezett20holdfeletti,
14fő5és10holdközötti,
188fő5holdalatti
földingatlannalrendelkezett.A188főtöbbségeis1-2holdasvagyföldnélkülivolt,földtulajdonnal elsősorban bérlés útján rendelkeztek.73 „Akik innen átmentek, hát azoknak
nem volt sok mindenük, azok nagyobb részüknek semmijük sem volt. Nagy különbség volt
a vagyoni helyzetben. Ugye az ottani (gútai) magyarok jobban álltak anyagilag is, meg mindenhogy, mint akik innen elmentek, hát mer innen elment sok olyan, akiknek háza se volt,
ha volt is, az csak olyan putri volt, meg tele gyerekkel. Se istállójuk, se állatuk, se gépeik,
itt minden az uraságé volt. Akik innen elmentek szlovákok, azoknak semmijük se volt,
olyan szegények voltak, mint a templom egere. Megjöttek, mi egy évig köztük éltünk, ezek
között a tótok (MagyarországrólGútáraérkezettszlovákok)között, mert mi csak egy évnyire jöttünk át, mint a többiek. De amikor aztán megérkezetek, azok rögtön kaptak tehenet,
teljes fölszerelést, szobát, házat, konyhabútort, mindennel ellátták őket.”74
Azújállampolgárokmegélhetésétkétforrásbólpróbáltákmegelőteremteniarendeletalkotói:egyrésztaMagyarországotönkéntelhagyószlovákokáltalhátrahagyott,
másrésztamagyarországinémetekelkobzottjavaithasználtákecélra.Térségünkben
elsősorbanazelőbbimódonlehetettmegoldaniafelvidékicsaládokletelepítését.75 A
szlovákiaimagyarokkárpótlásbanrészesültekaSzlovákiábanhátrahagyottföldjeikért.
Azonbanamezőgazdaságiingatlanjuttatásánakmaximumát15katasztrálisholdban
jelöltékmeg:„Egy igényjogosultnak juttatott szántóföld és rét együttvéve a 15 kat. holdat, kert és szőlő együttvéve a 3 kat. holdat nem haladhatta meg. A Tanács a 15 holdas – kivételezetteknél 25 holdas – felső határ alkalmazását csak a gyengébb minőségű földek kiosztásánál és csak az úgynevezett teljes jogú (nős, nagyobb családú)
igénylők részére tartotta indokoltnak. Ekkora területet azonban csak azok kaphattak,
akik a korábbi lakóhelyükön ilyen nagyságú vagy több földbirtok ingatlannal rendelkeztek, ha ennél kevesebb volt, akkor a hátrahagyott birtok nagysága volt a mérvadó.”76
Aföldnélkülivagykevésfölddelrendelkezőparasztáttelepülőkreaföldreformvégrehajtása során, az adott településen érvényes juttatás mértékét alkalmazták. ez 4-6
holdalap-éscsaládtagonkéntegyholdkiegészítőjuttatástjelentett.(kugler1996,55.
p.)„Az én apám is kapott 7 hold földet, meg attúl, azt is nézték, hogy hányadán, hány
fővel van a családfő. Hát mink is, vót a két szülő, meg mink hárman.”77
A Békés megyei községekben tevékenykedő telepítési bizottságok jegyzőkönyve
azonbancsaktöredékesenmaradtfenn,míga–jelenesetünkbenvizsgált–csanád
megyeiekszinteteljesenhiányoznak.Afennmaradtjegyzőkönyvekviszontegyértelműen igazolják, hogy a dél-Alföldre érkező áttelepültek általában elégedettek voltak a
nekikjuttatottföldminőségével,ámbárahatárbelielhelyezkedést,aparcellákelaprózottságátalkalmankéntkifogásolták.
Problémátelsősorbanamegfelelőlakóházésgazdaságiépületek(istállók,magtárak) megtalálása jelentett. A legtöbb felvidéki család korábban önálló (saját) házban
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lakott, míg a kitelepülő szlovákok inkább csak házrészeket hagytak hátra. (kugler
1996, 58–59. p.) ezeket az új lakóhelyükön számukra kiutalt, a hazaiakhoz képest
igenszerényházakatisrosszállapotbantalálták.Aházakésistállókkicsinyekvoltak,
aszobákbanhatalmaskemencefogadtaőket.Soknakhiányzottazablaka,padlózata.
Melléképületeknemvoltak,amagukkalhozottgazdaságifelszerelésaszabadégalatt
rozsdásodott.Aföldekgazosak,elhanyagoltakvoltak,azáttelepülésrejelentkezőszlovákokhónapokótanemműveltékőket.Medgyesegyházán1947-benmégnemvoltvillanyvilágítás.AMagyarországontaláltlakáskörülmények,életszínvonal,agazdálkodás
fejlettsége évtizedekkel maradt el attól, amit Gútán megszoktak. Gúta fejlettségét
mutatja,hogyazelsővilágháborúutánmáraszobaikemencefokozatosankikerültaz
udvarravagyakiskonyhába,aházaképítkezésianyagáváegyreinkábbazégetetttégla
vált,1928-banpedigaközségbebevezettékavillanyt.(Angyal1997,43.p.)
visszaemlékezőim így számoltak be letelepedésükről Medgyesegyházán: „Az állomáson zeneszóval és ebéddel fogadtak minket, majd rögtön odaadták nekünk a kulcsokat, majd teherautóval, ingyen elvittek a házhoz minket. Mink jó házat kaptunk, de
vót, akik épphogy csak elfértek benne. Kiss tatádék (dédapám) Mezőberényben egy
tanyát kaptak, oszt az nem tetszett nekik. Oszt egyet gondoltak és eljöttek Medgyesre
lovas kocsival, a tata meg a Ferenc. Mert Medgyesen vót az összes gútai ismerős.
Voltak itt még felesleges házak, mert ha nem lettek volna, nem gyühettek volna el.
Aztán megkapták a házat, de veszekedés is vót, mert nagyobbat szerettek volna…
Aztán irigység is vót a szomszédok között, ha valaki nagyobb házat kapott, hogy őneki
miért nem jutott olyan… Olyan is vót, hogy a szlovák még nem költözött ki a házból…”78
„Minket nem fogadtak az állomáson, csak odaálltak nagy teherautóval pakolni, aztán
odavittek minket a kapott házhoz, de hát kicsike ház volt, úgy bővítettük ki később.”79
„Mi olyan kis házat kaptunk, amibe most vagyunk, csak ezt kibővítettük. Egy szoba,
meg utána a konyha, meg egy kamraszerű. Semmi több itt nem volt. Rosszabb körülmények közé kerültünk itt, mint Gútán. Különben mi nem is ide jöttünk, hanem
Mezőberénybe, minket oda tettek le egy tanyára, cakli-pakli mindenestül. Feri bátyád
járkált aztán, ő aszonta, hogy ő ott nem marad, mert szabad választás volt. Az meg volt
engedve, hogy ha nem olyan körülmények közé tesznek le, mint amilyet gondoltak,
mert hát lehetett házat választani. Aztán itten hát nagyon sok gútai ismerős volt akkor,
mert itt nagyon sok gútai volt Medgyesen, akik onnan valók voltunk. Aztán addig szaladgált a járásra, Mezőberénybe meg Medgyesre, aztán hát kiválasztotta ezt a házat,
aztán adtak járművet, bevagoníroztak, ugyanúgy bepakoltak a vagonba, aztán raktak
itt ki.”80 „Nem olyan házat hagytunk ott, mint amilyet itt kaptunk. A ház, amit kaptunk,
földes, kis ablakok rajta, a mennyezete nem volt jó, kisgerendás volt. Villanyvilágítás
nem volt, ott pedig (Gútán)mi 3 szoba, 3 szobás összkomfortos lakást hagytunk ott,
gépet, traktort, meg tényleg mindenünk megvolt, jószág is volt, tehén, szarvasmarha,
tyúk, minden. Csak ugye ezek el lettek pocsékolva, az úton megdöglöttek, ugye elhullottak a vonaton, mert két hétig utaztak a szüleim a vonaton.”81 „Gútán sokkal jobban
éltünk, hát ott villany is volt, előbbre voltak, mint itt. Még ha háború is volt, ott magasabb volt az életszínvonal.”82
Aziparosok,akereskedőkésazértelmiségiekelhelyezésekülöngondotjelentett.
Márazelőzetescsehszlováktelepítésitervekalapjánisnyilvánvalóvolt,hogyafelvidéki magyar (magyar többségű) városokból (Pozsony, érsekújvár, komárom, léva,
kassaéskisebbaránybanrozsnyó,Ipolyság,rimaszombat,losonc)jelentősebbnem
mezőgazdasági foglalkozású személy várható. nem ismeretes, hogy készült-e átfogó
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tervezetakormánybizottságrészérőlenagyrésztvárosiéletformátfolytatópolgáriréteg
elhelyezésére. Azt sem tudjuk, hogy a cSáB telepítési osztálya 1947 márciusában
milyen indítékok alapján irányította érsekújvár jómódú polgári rétegét éppen
Tótkomlósra, e kifejezetten agrárjellegű települése. A családok egy része meg sem
érkezettakijelölttelephelyre,hanem„útközben”vagyrövididejűtartózkodásutánaz
országmásrészénpróbáltakszerencsét.(kugler1996,63.p.)„Adott vót az a helyzet,
hogy ha őneki az nem tetszik, még frissibe ingyen elszállították. Vót, aki visszament a
magyar Komáromba,olyan is vót, mer az közelebb vót otthonhoz, vót annyi pénze, hogy
vett ott egy házat, mer ilyen is vót.”83 AFöldhivatalnakabetelepülőktörzskönyvilapját
tartalmazójegyzékétáttanulmányozvamegállapítható,hogyaBékésmegyébenátmeneti ideig tartózkodó betelepülők fő kirajzási iránya Tolna, Somogy, Fehér és Pest
megyetelepüléseivoltak.84
Az itt maradottaknak óriási erőfeszítésükbe került, hogy újrakezdjék az életet az
Alföldön.GondjaikonaMákigyekezettsegíteni.(Angyal1997,43.p.)lakástúgy-ahogy
tudtakbiztosítaniahonitelepítésiszervekaziparosoknak,kereskedőknekésértelmiségieknek, az előbbieknek pedig alkalmanként üzletet, műhelyt is találtak. (kugler
1996,63.p.)Aközségisigyekezettolyaniparosokatfogadni,akikakitelepültektevékenységétfolytatnitudták,ugyanakkorengedélyeztékakorábbanvégzettiparosszakma folytatását is.85 Medgyesegyházáról egy cipész, egy bádogos, egy csizmadia, egy
bognár,egyszobafestő,egyszűcs,egyasztaloséstemetkezésivállalkozó,egyácsiparos,egybércséplősésegyvegyeskereskedőtelepültátcsehszlovákiába,ígyelsősorban
e szakmák betöltésére vártak betelepülőket.86 olyan esetek is előfordultak, hogy a
műhelyt,üzletetugyanbiztosították,deatermelés(vállalkozás)beindításáhozszükségestőkétmárnemsikerültelőteremteniszámukra.Akormánybizottságáltalnyújtott
néhányszázforintoshitelvagykölcsöncsakalegritkábbesetbenvoltelégekorábban
már nagyrészt kifosztott réteg gazdasági tevékenységének újrakezdéséhez. Számos
egykorigenjómódú,nagymúltú,iparos-éskereskedőfamíliakilátástalanuléselkeseredetten sodródott a trianoni országterületen Békéscsabától Szombathelyig,
nyíregyházátólPécsigamegélhetésreményében.(kugler1996,63.p.)Hathatósabb
segítségetcsakatársadalomszegényebbrétegénektudtaknyújtani,pl.pénzbeliésterménybeliszociálisjuttatások,dézsmamentesőrlésengedélyezése.87
Atelepítésihivatalugyanakkorigyekezettfigyelemmelkísérniazáttelepültekhadifogolyhozzátartozóinakhazatérésétéshadigondozását.AMákkörlevélbentájékoztatta a felvidéki családokat, hogy személyi adataikkal együtt levélben jelezzék, ha van
hadifogolycsaládtagjuk.Akormánybiztosságavöröskeresztheztovábbítottaazösszeállítottnévsort,ésahazatérőketadebrecenifogadóállomásrólmáratrianoniországterületen élő családjukhoz irányították, így nem kellett hetekig a volt hadifoglyoknak
szeretteik után kutatniuk. (kugler 1996, 69. p.) nem egy olyan felvidéki akadt, aki
1942–43-banGútánbúcsúzottelafeleségétől,szüleitőlés4-5évmúlvaPitvaroson,
TótkomlósonvagyMedgyesegyházánláttákviszontegymást.Anagyapám,kisskálmán
és testvére, kiss lászló, hadifogságból hazatérve Gútára házukban idegeneket találtak.Itttudtákmeg,hogyszüleiketéstestvérüketimmárMedgyesegyházánkellkeresniük…elindultakhátújotthonukfelé.„Apám, a nagyapád mesélte, hogy a hadifogságból kiszabadulva hazament Gútára. Ott tudta meg a házukba beköltözött szlovákoktól,
hogy a szüleit Magyarországra telepítették. A hivatalban pedig megtudta a település
nevét, azaz hogy Medgyesegyházán kell keresni a szüleit. Előtte azt sem tudta, hogy
létezik ilyen falu.”88 „Hát ugye az úgy vót, hogy ő nem vót itten, amikor a szülei átjöttek
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Magyarországra, hanem kint vót hadifogságba Oroszországba, ugye és onnan jött
haza, nem is tudom melyik évben jött is haza, 1949, vagy 48-ban. De ő először Gútára
ment, csak asztán mondták ott neki, hogy Medgyesre jöttek a szülei. Gyalog meg vonattal jött idáig.”89 AzÚjotthonistöbbalkalommalközöltolyanfelhívást,amelybenvolt
hadifoglyokMagyarországonélőhozzátartozóiklakóhelyétkeresték.
Abeilleszkedésazújközségbenemmentkönnyen.kezdetbenszámoskonfliktusra
kerültsoraGútárólérkezőmagyarokésazőslakosmagyarésszlováklakosságközött,
ez elsősorban a nyelvhasználat terén jelentkezett. A „betelepült” szlovákiai magyarok
többször a tótul beszélő helybeli szlovákság szemére vetették „magyartalanságukat”,
ugyanakkor az őslakos magyarság pedig a gútai magyarság tájszólására tett negatív
megjegyzést. „Hogyhogy nem tudtok magyarul rendesen, hisz Magyarországon éltek,
buta, nincstelen tótok! Ráadásul még szlovákul se tudtok! – mondta sokszor a Gútáról
betelepült néhai nagyapád nekem.”90 „Itt a felit magyarul mondták, a felit tótul, nem is
tudtak jól szlovákul, itt sokan csúfolták egymást, hogy ide domo megyek haza, hogy felit
magyarul mondja felit szlovákul, ugye.”91 Atájszólássalbeszélőgútaimagyarokatpedig
ahelybeliszlovákokgúnyolták:„Eleinte gúnyoltak, hogy betelepültek. Meg ha már két tót
együtt volt, azok nem beszéltek csak tótul. Itt a környéken ebbe az utcában, azok mind
tótok voltak, azok mind tótul beszéltek eleinte. Meg hát az az igazság, hogy mi Gútán tájszólással beszéltünk, és ezt sokszor éreztették velünk a magyarok. Sokszor kinevettek,
ha beszéltünk, gúnyoltak minket. Idővel aztán jó társaság alakult ki.”92 „Hát a beszéd
miatt, a beszéd miatt, hát én már nem beszéltem így, csak anyám. A lányok sokszor
mondták itt: A te anyukád nem betelepült, akkor te miért nem beszélsz úgy? Én Gútán
csak a nyári szünetben voltam, én Komáromban is dolgoztam gyerekek mellett, az ugye
város volt, és én ott szégyelltem már úgy beszélni, és átvettem az ottani beszéd dolgot.”93
„A beilleszkedést megkönnyítette, hogy sok volt itt a gútai ösmerős. Nem bántottak minket, csak sokáig olyan kivetettek voltunk, olyan idegenek. Meg mindig betelepülteknek
mondtak minket, sokszor még máma is, bár már sokan meghaltak a régebbi öregek
közül, főleg azok mondták. A munkahely is körülményes vót. Nem akarták a férjem felvenni sehová se dolgozni, mert hogy betelepült, aztán nagy nehezen talált.”94 „A gútai
magyarokat sokáig betelepülteknek csúfolták a helybeliek, a gútaiak pedig nincstelen
tótoknak nevezték az itt lakó szlovákokat. Amikor gyerekek voltunk, minket is sokat csúfoltak az utcabeli gyerekek, hogy betelepültek vagyunk, de az iskolában erről nem esett
szó. A felnőttek egyfolytában gúnyolták egymást, és nagyon irigyek voltak egymásra. Az
itt élt tótokat bántotta, hogy halálra dolgozzák magukat, mégsem jutnak egyről a kettőre, mert elvitt mindent az uraság. A bejött magyaroknak pedig megvolt mindenük. A
gútaiak ráadásul nagyon összetartóak voltak, végül a tótok fölé kerekedtek.”95
Abeilleszkedésmegkönnyítéseérdekében1947őszétőlszintemindegyiktelepülésen vagy térségben, ahol jelentősebb számú felvidéki magyar élt, megrendezték az
áttelepítetteknapját.Aszervezőkáltalábanazokközülabetelepültgazdákközülkerültek ki, akik igyekeztek túltenni magukat az elszenvedett sérelmeken, és sorstársaik
tekintetét is a jövő felé irányítani. kezdeményezésüket támogatták a községi (városi)
elöljáróságokéspolitikaipártokis.BekapcsolódtakaprogramokszervezésébeéslebonyolításábaakormánybizottságésazotthonSzövetkezetmunkatársaiis.Arendszerint
vasárnaptartottünnepséglovasbandériumokfelvonulásávalkezdődött,majdszónoklatokkövetkeztek.AMák,azotthonSzövetkezet,azelöljáróságésahelyiegyházaklelkészeiköszöntöttékamegjelenteket.Aközösünnepiebédutánrövidzenésműsorral
mutatkoztakbeafelvidékiek.estetáncmulatságzártaarendezvényt.

migrációs és akkulturációs folyamatok medgyesegyházán...

89

Fórum Társadalomtudományi Szemle, XII. évfolyam 2010/4, Somorja

Medgyesegyházán is tartottak ünnepséget, melyről visszaemlékezőm így számolt
be:„Amikor átjöttünk, 1947-ben, van is emlékem róla, egy kis fénykép, magyar ruhában, mi fiatalok párosan felvonultunk a faluban. Már előre megbeszélték, de nem
tudom, ki szervezte, nekem is úgy szóltak. Megbeszéltük, hogy mindnyájan összetalálkozunk és felvonulunk magyaros ruhában. Itt mentünk a főúton, szóval körbe befele a
faluba, többfelé jártunk. Énekeltünk közben, de már nem tudom, milyen dalokat.
Felvonulás csak akkor volt egyszer, többet nem.”96
Az első nagyobb ünnepséget térségünkben 1947. október végén az akkor még
csanádmegyéheztartozónagybánhegyesentartották,mintegy600felvidékimagyar,
többszázhelyiéskörnyékbeliszlovákésmagyarőslakosrészvételével.Arendezvényre Tótkomlósról, Mezőberényből, Medgyesegyházáról, kondorosról, köröstarcsáról és
Pitvarosrólérkezteklátogatók.„Tótbánhegyesen volt ünnepség. Volt egy nagygyűlés a
futballpályán, akkor este volt vacsora, meg akkor utána este volt bál.Mer ott asztán
összejött Mezőberényből, Tótkomlósról, Pitvarosról, Medgyesről, legtöbben Pitvarosról
voltak. A gútaiak többsége Pitvarosra került.”97 AbánhegyesiösszejövetelcéljátazÚj
otthon98 –többekközött–ígyfogalmaztameg:„Azáttelepültmagyaroklelkiésgazdasági beolvasztása az egységes magyar demokratikus életbe. ennek azonban vannak
bizonyosmagátólértetődőlélektaniésgazdaságielőfeltételei.ezeketteremtettemeg,
vagylegalábbiskezdtékmegteremteninagybánhegyesen,sezzeltömegformálópéldát
adtakazáttelepülőmagyaroktízezreinek.”(Idézikugler1996,64.p.)
AMagyarországratelepítettcsaládoka„hontalanság”éveibenelszenvedettjogfosztottság,anyagiéserkölcsikárokkövetkeztébenévekignemtudtaknyugodni.Azáttelepülésüketkövetőenmégévekiglátogatóbasemmehettekrégiotthonukba.különösen
azidősebbektudtáknehezenmegszokniazújkörnyezetet:„Jó, hogy bele nem bolondultak a szüleim… Mink hát fiatalok voltunk, így nem vót olyan rossz nekünk.”99 „Az
apám meghalt 1950-ben, majd az anyám, de én nem voltam a szüleim temetésén, mer
nem engedtek át. Voltunk a követségen, a kapitányságon, de azt mondták, ne is próbálkozzunk, ne is induljunk sehova, mert úgysem engednek át Komáromnál a hídon.”100
volt,akiévekignemcsomagoltki,várta,hogyegyszerhazaköltözhet.
Abeilleszkedésttovábbnehezítetteazújpolitikairendszerideológiájánakvalómegfelelés.Megkezdődöttakollektivizálás,abeszolgáltatásokrendszere,atagosítás,avallásoséletháttérbeszorítása… „Kaptunk 5 hold földet, de jött a tagosítás, a szövetkezesítés, akkor mindenkinek be kellett menni, mert magátul nem ment, hanem bekényszeríttették.”101 „Akkoriban eldugtuk a magyar ruhánkat, meg a magyar zászlót is, mert féltünk.
Az oroszok nem szerették. Többet nem is vettük fel, akkoriba nem nagyon szerették a
magyar dógokat. A régi szokásokat már nem csináltuk, csak a nagyobb ünnepeket tartottuk meg, karácsony, húsvét, meg ilyesmi.”102 „Jött az iskolából egy tanár, és agitálta
apuékat, hogy ne járjak hittanra, mert nem jó manapság, ha valaki hittanra jár.”103
csak1955-ben,ahatárokmegnyílásávaladódottlehetőségarra,hogyazelszakított
családtagok annyi év után újra viszontlássák egymást. „1955-ben megnyílt a határ,
aztán lehetett menni, adtak útlevelet, vízumot, aztán lehetett menni. Mi vótunk az
elsők, akik átmentek Szlovákiába.”104 erokonikapcsolatokápolásaazévtizedekfolyamánafiatalabbgenerációfelnövésévelfokozatosanelhalványult,mamárcsakazidősebbgenerációtartjaigazánakapcsolatot,amelynekközvetlenhozzátartozójaélmég
Szlovákiában.napjainkbanafiatalabbgenerációcsakelvétveteszlátogatástGútára,
akapcsolattartáselsődlegesformájávápedigalevelezéséselsősorbanakülönböző
alkalmakraküldöttlevelezőlapokváltak.Alegfiatalabbgenerációmitsemtudalakos-
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ságcserérőlésőseinekigaziszülőföldjéről,Gútáról.„Sokszor voltam a szülőföldemen,
gyakran ellátogatok Gútára, ma már kevesebbet.”105 „Tartjuk a kapcsolatot a rokonokkal, nekem is egy nővérem ott maradt, mert amikor átjöttünk, ő már férjnél volt, és neki
nem kellett jönnie. Jártunk össze, vendégségbe mentünk 3-4 napig, vagy lakodalomba,
temetésre mentünk. A fiatalabbak már annyira nem.”106 „Tartjuk a kapcsolatot a gútaiakkal, de ma már sokan meghaltak, hát ezek a fiatalok már annyira nem tartják, mint
mi. Sokat átjártunk a rokonokhoz. Még egy nővérem él ott, de már az is olyan beteg.”107
„Hát jártam én ki Szlovákiába, nagybátyámékhoz, anyám testvéreihez, meg a nagynénémhez. Sokat mentem. Ma má ugye nem, én is megöregedtem, meg ott is sokan meghaltak. Levelet szoktam írni, meg lapokat, de már Ica néni is több éve nem írt, ő is
beteg. Anyádék ugye már nem tartják semennyire a kapcsolatot. Én meg má nem
tudok menni, de má nincs is igazán kihez, ugye má alig él valaki.”108
Abetelepültekésazőslakosokközöttikezdetifeszültviszonyfokozatosanelcsitult.
Afelnőttekközöttkialakultellentéteketafiatalokegymásratalálásalassanelsimította.
létrejöttek a községben az első „vegyes házasságok”, melyek során római katolikus
gútai magyar kötött házasságot a helybeli evangélikus szlovákkal, ennek következtébennéhányanátkeresztelkedtek,hogyházasságotköthessenek.Idővelazonbanegyre
gyakoribbá vált, hogy a házasságot kötő felek megtartották saját vallásukat, nem
ragaszkodvaarégitradíciókhoz.109 „A gútai apám végül egy helybeli tót lányt vett el.”110
„Én ágostai evangélikus vótam, a tata meg római katolikus, de átkeresztelkedtem, hogy
hozzá mentem.”111 „A községbe befogadtak engem és a szüleimet. Én magam is már itt
élek 1947 óta, semmi konfliktus nincs a lakossággal, sőt az én feleségem őslakos,
Pilinszky Zsófia, a neve is mutassa, hogy szláv. Befogadott engem a családja, az apósom egy becsületes kisiparos ács ember volt, ők nem vágytak kifelé… Befogadtak
engem, mert áldott jó emberek voltak. És valláskülönbség is volt, mert hát én katolikus, a feleségem pedig evangélikus volt. Szépen békességben éltünk a mai napig.”112
elmondható,hogyaMedgyesegyházáratelepítettgútaimagyarokésahelybeliőslakosokazidőkfolyamánpéldamutatómódonszőttékegybeéletüket,ésnagyonrövid
időnbelülalakultakegységes,településüketszeretőközösséggé.Azelmúltévtizedekbenszületettgenerációk–magyarok,szlovákokegyaránt–márnemtartjákszámon,
kihonnantelepültide.Afiatalokmárszülőföldjüknektekintikaztazalfölditájat,melyet
szüleik,nagyszüleik,dédszüleikinkábbszáműzetésükhelyénektartottak,mintotthonuknak.Azidőkfolyamánugyanazidősebbgenerációmegbékéltsorsávalésbeilleszkedettaközösségbe,demégnapjainkbanisfájdalommalemlékezneka„nehézidőkre”: „Nehéz volt, nehéz világ volt, nem kívánom senkinek sem, még a halálos ellenségemnek sem. Mindig is mondom, hogy vót az olyan cifra világ, hogy olyat ne érjen meg
senki, mind amilyen akkor vót, hogy így szétválasszák a szülőt a gyerektül, a gyereket
a szülőtül.”113 „Itt is haladtunk a korral, mikor mi jött, volt, amikor rosszabb volt, volt,
amikor jobb. Nekem az úgy volt jó, ahogy volt, aztán ahogy áttelepültünk, ennek kellett
jónak lenni, ami itt volt. Nem kívánom és azt azé, hogy beleessen valaki, úgy a háborúba, mint akkor, egy kicsit sok volt, hogy ugye vége lett a háborúnak 1945-ben és már
akkor 1947-ben áttelepítettek. Szóval ez átállásnak egy kicsit sok volt.”114 „Én nem gyűlölettel vagyok, csak ez, hogy a krónika írja meg, hogy ilyen még egyszer ne történjen
meg, hogy valakit az otthonábúl kitesznek. Éljenek az emberek békességben, ahol él,
ott ne acsarkodjanak, hogy te szlovák vagy magyar vagy, hogy te román vagy cigány
vagy. Kérem, nem szabad az embereket megkülönböztetni. Ilyen ne történjen meg a
történelemben még egyszer, ez a kitelepítés. Éljenek az emberek békességben.”115
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Aszlovák–magyarlakosságcserévelkétolyantelepüléskerültegymássalmigrációskapcsolatba,amelyekeltérőtörténetiháttérreléskulturálishagyományokkalrendelkeztek.
AtöbbségébenszlovákokésmagyarokáltallakottMedgyesegyházánakamárkétévszázadonátittélőésa19.századbanBékéscsabárólérkezőevangélikusvallású,szerényebbanyagikörülményekközöttélőszlováklakosságacserélthelyetacsallóköziGúta
római katolikus vallású, magyar identitástudattal rendelkező, a polgári fejlődés magasabbszintjénálló,ebbőlkifolyólagviszonylagjómódbanélőmagyarközösségével.
demígaGútánéltmagyarokintegránsrészeivoltakamagyarságnak,amedgyesegyházi szlovákság az összefüggő szlovák etnikumtól távol, kisebb-nagyobb szigetekben,atöbbietnikumbabeékelődveaszülőföldiviszonyaikhozképestújkörülmények
közöttéltek.Azősianyagiésszellemikultúrájukbanújelemekjelentekmeg,ésmegkezdődött a településen a helybeli szlovák és magyar lakosság kulturális értékeinek
kicserélődéseésazakkulturációsfolyamatok.Idővelakétetnikumközöttikülönbségek már csak a felekezeti hovatartozásban (ágostai evangélikus, római katolikus), a
nyelvben(„tót”,magyar)ésaszlovákokkörébenjellemzőbabonáshiedelmekmeglétébenkülönbözött.
AkétvilágháborúközöttMedgyesegyházaésGútalakosságaakoraipolgárosodás
ellenéresokarchaikuselemetmegőrzöttapopuláriskultúrájában,dekorántsemvolt
olyanmértékbenhagyományőrző,mintaMedgyesegyházávalszomszédos,szlovákok
általlakottnagybánhegyesvagyaGútávalhatáros,magyarokáltallakottnaszvad.A
szlovák–magyar lakosságcsere következtében Medgyesegyházáról pedig a szlovák
lakosságazonelemeitávoztak,akikahagyományaikhozjobbanragaszkodtak,mintaz
áttelepülninemszándékozók,akikugyanbizonyoskulturálissajátosságokatmegőriztek,deidővelasszimilálódtakaközségbenalakosságcserefolytánszámbelifölénybe
jutómagyarsággal.
Medgyesegyházánazelső„vegyesházasságok”létrejöttévelfokozatosanháttérbe
szorult az a tradíció, miszerint azonos etnikumhoz és azonos felekezethez tartozók,
azazszlováknemzetiségűszlováknemzetiségűvel,evangélikusvallásúevangélikusvallásúval, magyar nemzetiségű magyar nemzetiségűvel, római katolikus vallású római
katolikussalkössönházasságot.
Akezdetinyelvikülönbségekésazebbőlfakadóellentétekatöbbséginyelvdominanciájaésazállamiiskolákhatásáramegoldódtak,aközségbenazirodalmimagyar
nyelvhasználataváltáltalánossá,háttérbeszorítvaagútaimagyarokészak-dunaiés
csallóközi nyelvjáráskeverékét, illetve a szlovák lakosság tótnak mondott nyelvét.
napjainkbanakorábban„tótul”beszélőszlovákoknyelvhasználatábanazalábbiakjellemzőek:
–anyanyelvetcseréltek,csakmagyarulbeszélnek,a„tót”nyelvbőlcsaktöredékek
maradtakmegemlékezetükben;
–megőriztékkétnyelvűségüket,deamindennapiérintkezésbenamagyarnyelvet
használják,„tótul”elsősorbanarokonokkalvalóérintkezésbenbeszélnek.
Aszlováklakosságfokozatosanátvetteamagyarkultúraelemeit,azonbaneszokások,hagyományokápolásánakazújpolitikaiideológiasemkedvezett,ígynapjainkban
márcsakazemlékezetbenélnekahajdanamindennapiéletrészétjelentőhagyományok.
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A szlovák–magyar lakosságcsere tehát nemcsak két egymástól földrajzilag távol
eső település lakosságának kicserélődését eredményezte, hanem Medgyesegyházán
egyrésztmeggyorsítottaatelepülésenmaradtszlováklakosságasszimilálódását,azaz
teljes integrálódását a magyar lakosságba, másrészt ugyan biztosította az áttelepült
gútaimagyarokszámáraanemzetállamikeretekközöttvalólétet,devégérvényesen
elszakítottaőketszülőföldjüktől,régikulturálisközegüktől,amibizonyoskulturálissajátosságokelvesztéséteredményezte.
Az ötven- és hatvanéves évforduló alkalmából a község katolikus templomában
emléktábláthelyeztekel.emlékezveelődeinknekahontalanságéveibenelszenvedett
teljestársadalmi,gazdasági,politikaiéskulturálisjogfosztottságárasintőpéldakénta
jövőrenézve–nehogyatörténelemmegismételjeönmagát,akárellenkezőirányból–,
hogyanemzetiségiellentéteketnemleheterőszakkalmegoldani.
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Bagyinszky marianna
özv.kisslászlónéközlése.
özv.kissFerencnéközlése.
némethGézánéközlése.
özv.kissFerencnéközlése.
némethGézánéközlése.
özv.kárászAndrásnéközlése.
özv.kisslászlónéközlése.
özv.kárászAndrásnéközlése.
özv.nagyGyörgyközlése.
özv.kisslászlónéközlése.
BMl–Medgyesegyházaközségiratai.XXII.239.b.1947/1731
BMl–Fh.Ir.XXIv.201/h/174
özv.kissFerencnéközlése.
„10.§(1)Azáttelepülőkmegérkezésévelegyidejűlegmindenérdekeltközségbentelepítésibizottságotkellalakítani.Atelepítésibizottságelnökeakormánybiztoskiküldöttje,tagjai:
ajárásifőjegyző(polgármester)általelőzetesenkijelöltegy,valamintaletelepítendőkáltal
megbízottötszemély,ajárásiszociálistitkár,továbbáaFüggetlenkisgazdaFöldmunkásés
PolgáriPárt,aMagyarkommunistaPárt,aSzociáldemokrataPárt,anemzetiParasztpárt,
azÚjbirtokosokésFöldhözjuttatottakországosSzövetsége,aMagyarParasztszövetségés
aFöldmunkásokéskisbirtokosokországosSzövetségehelyiszervezeténekegy-egykiküldöttje. (2) A betelepítéssel érintett községekben a járási főjegyző (polgármester) köteles
községenkéntegy-egykellőhelyiésszakismerettelrendelkezőszemélytatelepítésibizottságbaajelenrendelethatálybalépéseutánkellőidőbenkijelölnisenneknevét,foglalkozását és pontos lakcímét a kormánybiztossal közölni. 11. § (1) A telepítési bizottság feladataatelepítéshelyéreérkezettáttelepítettekgondozásbavételeéselhelyezése.Atelepítésibizottságaleltározóbizottságtólátvettleltáralapjánarendelkezésreállólakóházakat,valamintezekkelegyüttagazdálkodástovábbviteléhezszükségesélőésholtgazdaságifelszerelést,terménykészletet,továbbáaháztartási,felszerelésiésegyébvagyontárgyakatazáttelepítetteknek–részletesenelkészítetttervalapjánarendelkezésreállómezőgazdaságiingatlanokatajelenrendelet12.§-ábanfoglaltakszerintaletelepítettekbirtokábaadja.Aletelepítettanekihasználatraátadottvagyontárgyakatajógazdagondosságávaltartozikkezelniésmegőrizni.”5.300/1947.M.e.számúrendelet.
BMl–Fh.Ir.XXIv.201/avegyesiratok
özv.kisslászlónéközlése.
özv.kisslászlónéközlése.
kárászAndrásnéközlése.
özv.kissFerencnéközlése.
özv.nagyGyörgyközlése.
némethGézaközlése.
özv.kisslászlónéközlése.
BMl–Fh.Ir.XXIv.201/h/161
BMl–Medgyesegyházaközségiratai.XXII.239.b1947/1942,4491
BMl–Medgyesegyházaközségiratai.XXII.239.b.1948/1999.
BMl–Medgyesegyházaközségiratai.XXII.239.b1947/1695,3277
BagyinszkySándornéközlése.
özv.kisskálmánnéközlése.
özv.kisskálmánnéközlése.
özv.kisslászlónéközlése.
némethGézaközlése.
özv.kárászAndrásnéközlése.
özv.kissFerencnéközlése.
BagyinszkySándorné,születettkissMáriaközlése.
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MArIAnnA BAGyInSzky
ProceSSeS oF MIGrATIon And AcculTurATIon
SlovAk–HunGArIAn PoPulATIon eXcHAnGe

In

MedGyeSeGyHázA

In lIGHT oF THe

Part of researching national minorities comprises of studying the problem of
repatriation.Theanalysisofnationalminoritiesexpandstheownperspectiveof
the concerned experts´ national culture and allows for the opportunity of
research specific problems. The study of repatriation process presents an
opportunityforthestudyofthedevelopmentofSlovakandHungarianfolkculture
both in Hungary and Slovakia. Through the study of repatriation processes it is
possible to track those changes, which happened in the folk culture of the
relocated group through the contact with other ethnic groups. during the 1947
Hungarian–Slovak population exchange, cities have come in contact which not
onlyhaddifferenthistoricandculturaltraditions,butweregeographicallydistant
as well. Through this event, two settlements, 350 km apart from each other,
Medgyesegyháza and the then-czechoslovakian Gúta (kolárovo) have come in
connectionwitheachotherandbecame“twintowns”.Thetwosettlementsarea
great example of the migration and acculturation processes which the
Slovak–Hungarianpopulationexchangehasstarted,andwhichhavedefinedand
dramaticallychangedthelivesandindividualdestiniesofseveralgenerations.
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