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A kisváros sajátos lakossági összetétele miatt  esett  
az Országos Szlovák Önkormányzat és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) vezetői-
nek választása erre a településre, amikor helyszínt 
kerestek a reformációról és a második világháborút 
követő népmozgásokról megemlékező közös ren-
dezvényüknek. Mint azt bevezetőjében Heinek Ott ó, 
az MNOÖ elnöke elmondta, a város vezetése, a hely-
ben működő szlovák és német nemzetiségi önkor-
mányzat, valamint a helyi nemzetiségi társadalmi 
szervezetek a javaslat megfogalmazásának pillana-
tától partnerek voltak a program előkészítésben s 
megvalósításában.

A Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon 
címmel a mezőberényi Városháza Dísztermében 
október 13-án megrendezett  szimpózium program-
ján hat előadás szerepelt. Az előadások a német és a 
szlovák evangélikusok városba településétől kezdő-
dően, szakaszolva ismertett ék Mezőberény lakossá-
gi összetételének alakulását, a város történetét, külö-
nös tekintett el a településen, illetve Békés megyében 
tevékenykedő evangélikus lelkészek, s az evangéli-
kus egyház szerepére, a város társadalmi folyamata-
ira. Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igaz-
gatója, első előadóként a XVIII-XIX. században Bé-
kés megyében élő és szolgáló evangélikus lelkészek 
tevékenységéről tartott  tartalmas előadást. Mint el-
mondta, az elnéptelenedett  területre érkező, vegyes 
összetételű telepesek közösséggé formálódásához 
erőskezű, szabályokat megfogalmazó és azokat be-
tartató vezetőkre volt szükség. A puritán életmódot, 
a protestáns munkakultúrát népszerűsítő evangé-
likus lelkészek közül kiemelte idősebb Tessedik Sá-
muelt és Haán Lajost, akik Békéscsabán, Markovicz 
Mátyást és ifj abb Tessedik Sámuelt, akik Szarvason, 
valamint Skolka Mátyást, aki Mezőberényben tevé-
kenykedett . Irányításuk alatt  az evangélikus nagy-
községekben erős önkormányzatiság alakult ki, ami 
rövid idő alatt  megmutatkozott  a parasztbirtokok 
erősödésében és az egyházi oktatás terjedésében is. 

A közösségeket formáló lelkészek a szigorú szabá-
lyok kialakítása mellett  egyéni példamutatással és 
racionális irányítással befolyásolták gyülekezetük 
gondolkodását. Az előadó szerint az így kialakult 
szellemiség önmagában is megérne egy alaposabb 
tudományos vizsgálatot, hiszen – tekintet nélkül a 
valláshoz való kötődés erősségére – máig hatással 
van az evangélikus (református) családi hátt erű né-
pesség életére és gondolkodására.

Dr. Novákné dr. Plesovszki Zsuzsanna, a Károli 
Gáspár Református Egyetem adjunktusa előadásá-
ban a mezőberényi szlovákságnak a protestantiz-
mus őrzésében vállalt szerepét vizsgálta. Beveze-
tőjében vázolta az evangélikus közösségeknek az 
észak-magyarországi vegyes lakosságú városokban 
való formálódását és megerősödését. Hangsúlyozta, 
hogy érdekes módon a török megszállás önmagában 
nem akadályozta a reformáció terjedését, így annak 
kezdeményét elsőként nem az Alföldre települő 
szlovák és német közösségek hozták magukkal. Ki-
emelte, hogy az evangélikus hívők már a XVII. szá-
zadban létrehozták szilárd egyházi szervezetüket, 
amelyet 1770 után az Alföldre is magukkal hoztak. 
A Mezőberényben megtelepedő szlovák és német 
lakosság ugyan együtt  hozta létre az első evangéli-
kus gyülekezetet, de az rövid időn belül kett évált, és 
saját városrészében mindkét közösség külön épített  
templomot. Gazdasági megerősödésük révén sike-
rült lerakni az evangélikus egyházi oktatás alapjait 
is. Úgy a leány-, mint a fi úiskola tanítói nagy művelt-
ségű, általában négy nyelven oktatni képes férfi ak 
voltak, akik tovább erősített ék az egyház befolyását 
a közösségben.

A szimpózium első részének harmadik előadását 
Szakál Veronika, a Munkácsy Mihály Múzeum tör-
ténésze tartott a, aki Mezőberény két világháború 
között i etnikai és vallási életének egyes fejezeteit 
vizsgálta. A két közösség fejlődését elsősorban az 
1910., 1920. és 1930. évi népszámlálások anyanyelvi 
és vallási kötődési adatai alapján elemezte. Ezekből 
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jól nyomon követhető az asszimilációs nyomás ha-
tására a szlovák és német anyanyelvű lakosság ará-
nyában, illetve létszámában bekövetkezett csökke-
nés (amit viszont nem követett ugyanilyen ütemben 
a vallási hovatartozás módosulása). 

Az első részt követően az orosházi német nemze-
tiségi önkormányzat tagjai ismertették az Orosházán 
élő német evangélikusok rövid történetét, s bemutatták 
értékeiket. A tulajdonképpeni vitát az első részt le-
záró előadás során – a népszámlálás szóhasználatát 
alkalmazva – elhangzó „tót” népnév használata, il-
letve pontos jelentése váltotta ki a jelenlévőkből. A 
korábban a szlavóniai horvátokra és szlovénekre is 
használt kifejezés a XVIII-XIX. századra vált a szlo-
vákság – nem feltétlenül pejoratív felhangú – ma-
gyar megnevezésévé. Ezzel együtt a megjelent és 
hozzászóló szlovákok nem javasolják a használatát.

A vitát követően, a kávészünetben nyitották meg 
a programhoz illeszkedő két tematikus kiállítást. 
A Reformáció Közép-Kelet-Európában című tárlat 
anyagát Németországban a Német Kulturális Fó-
rum Közép-Kelet-Európa Kulturális és Történelmi 
Központja állította össze. A tablók és feliratok há-
romnyelvűek, magyarul, németül és szlovákul is-
mertetik a reformáció folyamatát s hatásait a régi-
óban. E tárlatot Heinek Ottó nyitotta meg, kiemelve 
a reformáció hatását a német irodalmi nyelvre, ami 
nagyban segítette a német egység elmélyülését. A 
csehszlovák–magyar lakosságcsere eseményeit a magyar-
országi szlovákok szemszögéből bemutató anyag a tör-
téntek 70. évfordulójára készült, és a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézete a következő másfél év 
során az ország több szlovák lakta településén is ter-
vezi bemutatni. Megnyitójában Hollerné Racskó Er-
zsébet kiemelte, hogy a lakosságcsere megítélése az 
anyaországban és a Magyarországon maradt szlo-
vákság körében eltérő. Az utóbbiak helyzetét nehe-
zítette, hogy éppen azok települtek át Szlovákiába, 
akik a legtöbbet tehették volna nemzetiségükért.

A program második részének első előadása a la-
kosságcsere eseményeit, hatásait vizsgálta Békés 
megye, illetve egyes települései – Medgyesegyháza, 
Mezőberény – vonatkozásában. Dr. Bagyinszky Ma-
rianna kutató és középiskolai tanár „A kitelepülések 
és kitelepítések mikrotörténeti vonatkozásai Békés megyé-
ben” című előadása elsősorban a kitelepített németek 
és a kitelepült szlovákok helyére érkező szlovákiai 
magyarok beilleszkedését, a lakosságcsere esemé-
nyeinek megítélését, annak változását foglalta ösz-
sze. Mint elhangzott, mára általánosnak mondható, 
hogy a megye érintett településein emlékjelek hirde-
tik az odaérkezett, Szlovákiából kitelepített magya-
rok jelenlétét, ahogyan rendszeresek az események-
hez kötődő megemlékezések is. Ugyanez mondha-
tó el a német kitelepítésről is, melynek eseményeit 
szintén rendszeres megemlékezéseken elevenítik fel 
az érintett települések. A kitelepült szlováksághoz 
kötődő, a lakosságcsere magyarországi szlovákokat 
érintő hatásairól szóló programok inkább csak a leg-
utóbbi években váltak jellemzővé.

Dr. Kőrösi Mihály helytörténész, nyugdíjas pe-
dagógus a Mezőberényből kitelepített és kitelepült 
német, illetve szlovák családok és itthon maradt ro-
konaik közötti levelezés, illetőleg a kapcsolattartás 
nehézségeiről beszélt „Családi, intézményes kapcso-
latok Mezőberény és a kitelepítettek/kitelepültek között 
1946 és 1956 árnyékában” című előadásában. Az ál-
tala megismert és ismertetett magánlevelek alapján 
mutatta be a kapcsolattartás nehézségeit, a határőr-
ség, illetve a rendőrség akadályozó tevékenységét. 
A rendszerváltásig minden utazás, csomag-, vagy 
levélváltás esetleges volt, hiszen az államvédelmi 
szervek bármikor, indoklás nélkül kobozhattak el 
küldeményeket, s megtagadhatták az útlevél kiadá-
sát. A politikai rendszer megváltozását követően 
mind Németországban, mind Szlovákiában sikerült 
testvértelepülési kapcsolatokat kiépíteni a kitelepí-
tett, kitelepült mezőberényiekkel, illetve az idetele-
pített magyarok szülővárosával.

A rendezvény záró előadását Dr. Tóth Ágnes, az 
MTA Társadalomkutató Központ Kisebbségkutató 
Intézete, valamint a Pécsi Tudományegyetem BTK 
Német Alapítványi Tanszékének munkatársa tartot-
ta „Az evangélikus egyház fellépése a nem magyar anya-
nyelvű hívek érdekében a kitelepítés/kitelepülés időszaká-
ban” címmel. Mint elmondta, a vállaltan háromnyel-
vű – magyar, német, szlovák – evangélikus egyházat 
létszámában és szervezeti szempontból is súlyosan 
érintette a németek kitelepítése, illetve a szlovákok 
kitelepülése. Az egyház püspökei a németek védel-
mében több kezdeményezéssel is éltek a kormány 
felé, azt is hangsúlyozva, hogy az alkalmazott mód-
szerek nemegyszer a fasiszta gettósításra emlékez-
tetnek. A magyar és szlovák evangélikus egyház kö-
zött a lakosságcsere időszakában feszültséget váltott 
ki a szlovák egyház aktivitása a magyarországi szlo-
vákság körében folytatott agitáció során. Az előadó 
értékelése szerint „a telepítések az egyházközségek 
életében, a hitéletben, az egyházszervezetben is je-
lentős károkat okoztak. Megbomlott a helyi társada-
lom korábban kialakult kohéziója, amelyet külön-
böző elemek – nemzetiségi megoszlás, foglalkozási 
szerkezet, képzettség, munkakultúra, vallási hova-
tartozás stb. – folytonos és kölcsönös egymásra ha-
tása eredményezett”. Az evangélikus egyház ugyan 
igyekezett menteni a menthetőt, ám ezzel legfeljebb 
elszigetelt, egyedi esetekben volt képes befolyásolni 
az eseményeket.

A szimpózium záróeseményeként a Mezőberény-
ben maradt németek és szlovákok jelenlegi aktivitá-
sát mutatták be röviden a legilletékesebbek: Wagner 
Márton, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlová-
kok Szervezetének elnöke. Mindketten kiemelték, 
hogy a városban elismerik közösségeiket, a lakos-
ság körében népszerűek rendezvényeik, így lehe-
tőségük van kulturális örökségük megőrzésére és 
átörökítésére. 

P. A.
Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható.


