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A
A tízezres lélekszámú délkelet-magyarországi mezőváros, Mezőberény a török háborúkat 
követő újjáalapításától fogva háromnemzetiségű. Erre – ahogyan a város polgármestere, 
Siklósi István köszöntőjében utalt – a település máig büszke. Sajátjukként élik meg a tele-
pülés magyar, szlovák és német hagyományait, s ugyancsak sajátjuknak vallják Mezőberény 
e három közösségben gyökerező kulturális értékeit. 

A kisváros sajátos lakossági összetétele miatt  esett  az Országos Szlovák Önkormányzat és 
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) vezetőinek választása erre a 
településre, amikor helyszínt kerestek a reformációról és a második világháborút követő 
népmozgásokról megemlékező közös rendezvényüknek. Mint azt bevezetőjében Heinek 
Ott ó, az MNOÖ elnöke elmondta, a város vezetése, a helyben működő szlovák és né-
met nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi társadalmi szervezetek a 
javaslat megfogalmazásának pillanatától partnerek voltak a program előkészítésében s 
megvalósításában.

A Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon címmel a mezőberényi Városháza 
Dísztermében október 13-án megrendezett  szimpózium programján hat előadás szere-
pelt. Az előadások a német és a szlovák evangélikusok városba településétől kezdődően, 
szakaszolva ismertett ék Mezőberény lakossági összetételének alakulását, a város törté-
netét, különös tekintett el a településen, illetve Békés megyében tevékenykedő evangéli-
kus lelkészek, s az evangélikus egyház szerepére, a város társadalmi folyamataira.

A Reformáció Közép-Kelet-Európában című tárlat anyagát Németországban a Német Kul-
turális Fórum Közép-Kelet-Európa Kulturális és Történelmi Központja állított a össze. A 
tablók és feliratok háromnyelvűek, magyarul, németül és szlovákul ismertetik a refor-
máció folyamatát s hatásait a régióban. E tárlatot Heinek Ott ó nyitott a meg, kiemelve a 
reformáció hatását a német irodalmi nyelvre, ami nagyban segített e a német egység elmé-
lyülését. A csehszlovák–magyar lakosságcsere eseményeit a magyarországi szlovákok szemszö-
géből bemutató anyag a történtek 70. évfordulójára készült, és a Magyarországi Szlovákok 
Kulturális Intézete a következő másfél év során az ország több szlovák lakta településén 
is tervezi bemutatni. Megnyitójában Hollerné Racskó Erzsébet kiemelte, hogy a lakosság-
csere megítélése az anyaországban és a Magyarországon maradt szlovákság körében elté-
rő. Az utóbbiak helyzetét nehezített e, hogy éppen azok települtek át Szlovákiába, akik a 
legtöbbet tehett ék volna nemzetiségükért.

Mellékletünkben az elhangzott  előadásokat adjuk közre, melyek bepillantást enged-
nek Mezőberény és Békés megye múltjába, az evangélikus közösségek létrejött ének 
történetébe, a kultúrák találkozásába, a nemzetiségi közösségek életébe. 

A konferencia megrendezését a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma támogatt a.

Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat és Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnökei
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Magyarországnak a középkor óta szoros dinaszti-
kus és gazdasági kapcsolatai voltak a német biroda-
lommal. Mátyás király után II. Ulászló és II. Lajos is 
betöltötte a cseh királyi, s az azzal együtt járó né-
met választófejedelmi méltóságot. Ismeretes, hogy 
a német piacokra vágóállatot, gabonát, bort, mező-
gazdasági termékeket szállítottunk. A németek ipar-
cikkekkel üzleteltek nálunk, de beruházásokban és 
a külkereskedelemben is érdekeltek voltak. A legna-
gyobb magyar városokban, Szegeden, Debrecenben, 
Székesfehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen 
– már a tömeges betelepítések előtt is – gyarapították 
az árutermelő polgárság számát.1

A mohácsi vész után Nyugat-Magyarországon, a 
bányavárosokban és a Szepességben folyamatos volt 
a német egyházközösségek reformációja. A protes-
táns mozgalom nagy hatású volt a felső-magyaror-
szági németekre, teljes lendülettel azonban csak az 
1540-es évektől bontakozott ki. Magyarországi ter-
jesztői közül, mások mellett kiemelkedő személyi-
ség volt Stöckel Lénárt (1510-1560), aki Wittenberg-
ben ismerkedett meg Luther és Melanchton tanítása-
ival. Maradandó hatást gyakorolt a szlovák evan-
gélikusok iskolarendszerére is. 1530-as eislebeni 
iskolavezetése után 1539-től Bártfán lett iskolarektor, 
ahol meghatározó tanintézeti szabályzatot írt. Tan-
anyag-kidolgozása, rendtartása, nevelési módszerei 
és kátéja meghatározó volt az evangélikus iskolafej-
lődésben. Bártfát híres iskolavárossá tette, ami miatt 
„Praeceptor Hungariae” (Magyarország tanítómes-
tere – a szerk.) néven emlegették. Oktatókönyvét még 
évtizedek múltán is használták a mezőberényi szlo-
vák népiskolákban.

A reformációhoz később földbirtokos nemesek 
is csatlakoztak, így a katolikus hitet elhagyó német 
városi polgárság, a szlovák és a magyar falvak la-
kói körében is gyorsan terjedt. A németek lakta öt 
szabad királyi város – Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes és 
Kisszeben – 1546. évi zsinatán nyíltan csatlakozott a 
wittenbergi reformációhoz, ezért 1549-ben aláírták 
a Stöckel Lénárt által megfogalmazott „Ötváros hit-
vallást”. Megállapodásuk a lutheri tanításra alapo-
zódott, amivel elkülönültek a helvét és anabaptista 
irányzatoktól, melyeket az 1548. évi országgyűlés 
tiltott meg. E tettüket 1559-ben hét felső-magyaror-
szági bányaváros követte „Hétvárosi hitvallással.”2 

A reformáció terjedése a török hódoltsági 
területeken

A tanítók és a papok a török hódoltsági területeken 
szabadon közlekedhettek, fenntartás nélkül foglal-
hattak el lelkészi állásokat, s javadalmazásukat sem 
korlátozták. Ismeretes, hogy a törökök megvetéssel 
néztek a „gyaur” magyarokra, de Huszár Gál 1557. 
október 26-i levelében ezt írja: „Gyakran előfordult, 
hogy egy csoport török jelen van az evangélikus is-
tentiszteleten, amíg vége nincs a prédikációnak. Az 
úrvacsoraosztás előtt békésen távoznak.”3 Luther 
halála után Melanchton mellet Bullinger és Kálvin 
került előtérbe. Szövetségükkel a református és a 
lutheri irányzat között megromlott a viszony, s 1552-
ben nyilvánvalóvá vált a szakadás. 1564-ben Deb-
recenben a wittenbergi hitvallást fogadták el, ami 
protestantizmus kálvini ágát erősítette meg, s tette 
uralkodóvá. A XVI. század második felét már nem 
az evangélikus gyülekezeti élet megszilárdulásáért 
folyó küzdelem, hanem a reformáció eltérő irányza-
tainak egymás elleni csatározásai jellemezték. 

Az evangélikusok az 1540-es, a reformátusok az 
1860-as évektől kezdve külföldi hitszónokok mögé 
sorakoztak fel. Az első jelentős hazai személyiség 
Szenczi Molnár Albert (1574-1631), Kálvin első ma-
gyar fordítója volt. Neki köszönhetjük az első biblia-
fordítókat Komjáthi Benedeket, Pesti Mizsér Gábort, 
Szlocster Jánost is. A reformátusok korai humanisták 
voltak, akik műveltségük alapjait is ennek az esz-
meáramlatnak köszönhették. Magyarországon ez az 
irányzat formálta Honterust, Stöckelt, Sztárait és Sze-
gedi Kis Istvánt. Bibliafordításokat, nyelvtankönyve-
ket, krónikákat, klasszikusokat, műfordításokat és 
népies műveket jelentettek meg.4

A református és az evangélikus egyház 
közös protestáns vonásai

Luther egyénisége meghatározó volt a legnagyobb 
személyiségek figyelembevételével is.5 Teológiá-
jához legszorosabban a magyarországi németek 
tartoztak. Első hittudományi írójuk Ozorai Imre és 
Gálszécsi István volt. Batizi katekizmusát az evan-
gélikusok és a reformátusok sokáig közös kátéként 

Dr. Novákné dr. Plesovszki Zsuzsanna (Phd) 
a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa

A mezőberényi szlovákok szerepe 
a protestantizmus őrzésében
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használták. A XVI. századi egyházi életben a refor-
máció irányzatai közötti különbségek dogmatikai 
és szertartási kérdésekben mutatkoztak meg. Vég-
be ment a nagyobb területi egységek kialakítása is, 
aminek alapja a középkori egyházmegyei beosztás 
volt. Felső-Magyarország evangélikusai a zsolnai 
(1610) és a szepesváraljai zsinaton (1614) hozták létre 
hierarchikus jellegű szervezetüket. 

Az egyház vezetése a lelkész kezében összponto-
sult. Több gyülekezet esperességgé alakult, melyek 
püspökséget (superintendencia) alkottak. Ezek az 
esperességek útján – püspöklátogatásaik révén (ca-
nonica visitatio) közvetlen felügyeletet gyakoroltak. 
Az esperességek kötelesek voltak tevékenységükről 
rendszeresen beszámolni a püspököknek, amelyek 
pedig a kerület zsinatának tartoztak ezzel. A kerü-
letek önállóak voltak. Ez a szervezeti felépítés máig 
él. Iskolarendszerét tekintve a 168 latin iskolából 
134 protestáns volt. Wittenberg és Strasbourg pél-
dájára a legfőbb nevelési eszmény a klasszikus latin 
és görög műveltség lett. A legjobb iskolák Bártfán, 
Lőcsén, Késmárkon, Eperjesen, Besztercebányán, 
Sopronban, Brassóban, Nagyszebenben működtek.6 
Az istentiszteletek sokat megtartottak középkori 
formáikból. A pap oltári éneke, a pap, a kórus, va-
lamint a gyülekezet párbeszéde, válaszoló éneke, a 
liturgia szövegei, a passiós énekek és a litániák – a 
Tranoscius-énekek mellett – a XX. század első feléig 
megőrződtek a helyi istentiszteletek hagyományá-
ban. Konzervatívak voltak, de színesek, és a kato-
likus istentiszteletek szokásaira emlékeztettek. Az 
egyház liturgikus szokásait és előírásait az egyházi 
törvénykönyvek s ágendák tartalmazták. A szlová-
koknak saját ágendájuk volt. Az istentiszteleti pré-
dikációnak nevelő célzata volt, ezért a nép nyelvén 
folyt. A prédikáció mellett az egyházi énekek – ószö-
vetségi zsoltárfordítások, középkori himnuszok, hu-
szita énekek, Luther dallammal kísért versei – vitték 
közelebb az emberekhez az evangéliumi üzenetet. 
Az énekek az istentisztelet rendjéhez alkalmazkod-
tak. Nem csak az egyházszervezetben, istentiszteleti 
formákban, hanem egyházi énekekben is sok közös 
vonás van az evangélikusok és reformátusok vallás-
gyakorlatában. Az első magyar nyelvű énekesköny-
vet 1536-ban adták ki, az evangélikusok első jelentő-
sebb énekgyűjteménye pedig 1593-ban jelent meg. A 
szlovák evangélikusok gyűjteménye, a Cithara Sanc-
torum 1636-ban jelent meg, Tranoscius György (Jiří 
Třanov ský, Juraj Tranovský), sziléziai lengyel szer-
zőtől, amit ezért később „Tranoscius”-nak neveztek. 

1608-1715 közötti változások főbb vonásai
Az iskolaszervezet nem volt egységes. Az intézmé-
nyek egyházi irányításuk ellenére gazdaságilag vilá-
gi hatóságoktól függtek. Lényeges vonás, hogy már 
a XVI. századtól a nagyobb latin iskolákban magas 
tudományos színvonalon oktattak, és hallgatói ön-
kormányzatok is működtek. A jobb tanulók külföldi 
akadémiákon tanulhattak. Wittenberg után 1560-tól 

Heidelberg, Leiden, Strasbourg, Genf, Basel, Mar-
burg is megnyitotta kapuit. Ebben az időszakban az 
istentiszteletekre vonatkozóan is történtek változá-
sok. Az 1707. évi rózsahegyi zsinat határozata meg-
szüntette a latin karéneket és a temetési menet előtti 
kereszthordozást. Az oltár előtti éneklést azontúl a 
bibliai szöveg olvasása és az ima elmondása váltotta 
fel. A graduál Ács Mihály Zengedező mennyei kar 
című énekes könyve miatt szorult háttérbe. A szlo-
vákok énekgyűjteménye, a Tranoscius közben több 
kiadást élt meg, s a határon túl is ismertté és nép-
szerűvé vált. Károli Gáspár Biblia-fordítása a protes-
táns iskolák és családok körében egyre népszerűbb 
lett. Az ellenreformáció időszakát követően gyorsan 
helyre állt a rendszer. 

A régi iskolák közül az eperjesi, sárospataki, deb-
receni, nagyváradi kollégiummá fejlődött, melyekben 
elemi, középiskolai és főiskolai képzést nyújtottak.

1715-1790 közötti változások, a 
felvilágosodás korszakában, a szlovákok 

letelepedésének időszakában
Az állam és a protestáns egyházak közti viszony 
1714-15. évi országgyűlésen történt szabályozását 
katolikus részről törvényellenesnek és jogfosztónak 
tekintették, pedig a protestánsok elveszítették a val-
lásgyakorlás általános szabadságát, önkormányza-
tukat és panaszjogukat. Az első Carolina Resolutio 
1731-ben jelent meg, és a protestánsoknak csak kor-
látozott vallásgyakorlást engedélyezett. Kizárólag 
vallási körben imádkozhattak és olvashatták áhíta-
tos könyveiket, szomszédok, ismerősök nem lehet-
tek jelen. Csupán az artikuláris helyeken (az 1681. 
évi XXVI. törvénycikk, az artikulus által felsorolt 
településéken – a szerk.)  lehetett nyilvánosan gya-
korolni a vallást, lelkészek is csak itt szolgálhattak. 
Nagy lépést jelentett a második Carolina Resolutio, 
amely engedélyezte egyházszervezetük rendezését 
az evangélikusoknak, akik e jogukkal élve, négy 
püspökséget alakítottak ki. Az 1781. évi türelmi 
rendelet fordulatot hozott, mivel hozzájárult ahhoz, 
hogy a protestánsok artikuláris helyeken kívül is 
nyíltan gyakorolhassák a vallásukat. Ahol legalább 
száz nem katolikus család élt, templomot, iskolát, 
paplakot is építhettek, a templomuknak viszont 
nem lehetett tornya, harangja és közvetlen bejárata 
az utca felől. 

Az egyházkerületi felügyelők közül legnevezete-
sebb Zay Péter volt. (Unokája, Zay Péter is iskolai fő-
felügyelő lett. Vezetésével dolgozták ki az 1840-es 
években azt a tantervet az ún. zayugróci tantervet, 
ami sokáig érvényben maradt az evangélikus nép-
oktatásban.) A könyvkiadást a katolikus egyház-
hoz, az esztergomi érsek felügyelete alá rendelték, 
ezért a protestánsok csak Bibliát, katekizmust, éne-
keskönyvet és lelki kalauzt adtak ki, minden mást 
jegyzetekben terjesztettek. Az egyházi és a teológiai 
életre nagy hatása volt August Hermann Francke pi-
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etizmusának. Ez leginkább Bél Mátyás munkáiban, 
valamint iskolai rendtartásában, és módszereiben 
mutatkozott meg. 1722-ben Krman Dániellel együtt 
lefordította a Szentírást a szlovákok számára. Az 
első megjelenést 1745-ben, majd 1766-ban újabb ki-
adások követték. Más könyvek, értekezések, röpi-
ratok kerültek ki a nyomdákból, magyar, német és 
szlovák nyelven. A Katekizmushoz Luther Kis Ká-
téját használták. Fellendült az egyháztörténet-írás 
is. Bél Mátyás pozsonyi iskolája mellett fontos volt 
a szarvasi Tessedik-intézet. Wittenberg mellett Halle, 
Jéna lutheránus egyeteme is látogatott volt, de nagy 
csapás volt Mária Terézia azon rendelete, amely csak-
is nemesek számára engedélyezte útlevél kiadását. 
1791-ben kihirdették ki végre a vallásszabadságot.7

A protestáns szellemiség hatása 
a mezőberényi szlovák evangélikus 

gyülekezet történetének néhány 
fontosabb részlete alapján

A letelepülő szlovákok a Felvidéken megismert gyü-
lekezeti hierarchiájukat alakították ki. Vályogtemp-
lom helyett újat építettek, melyre 1768-ban Mária 
Terézia adott engedélyt. Így vált külön a két nem-
zetiség. A németek 1768-ban, a szlovákok 1797-ben 
emeltek új templomot.8 A templomépítés szándéka 
volt az első reform. Ezután újakba kezdtek, de ez 
lassan ment végbe, hiszen csak 1774-től vezettek 
külön templomi elszámolást és 1776-tól külön pénz-
tári könyvet. A teljes különválás csak a templom 
felépülése után ment végbe. Az anyagi-gazdasági 
önállóság feltétele az a létszámnyilvántartás volt, 
amely Petkó Sámuel nevéhez fűződik. A gyülekezet 
erős közösséggé szervezése Kutzián György érdeme, 
aki gondosan ügyelt a pénztárkönyv kezelésére.9 Ő 
volt az első kimagasló egyéniség Jeszenszky Károly 
előtt. A járványok és a Nyíregyházára távozók miatti 
létszámváltozást hamar túlnőtte a közösség, mivel 
1760-1790 között már több mint három ezer fő volt 
a megkereszteltek száma. A zilált körülményeket 
ésszerű átszervezéssel oldották meg, adókönyvet 
nyomtattak ki. Közben a Békési Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Esperesség is rendszabályt alkotott az 
egyházközségi egyházadó-kötelezettségéről. Mind-
ezek az intézkedések jelentősen átalakították a belső 
rendet és fegyelmet. A szokások, ha beváltak, állan-
dósultak, hagyománnyá váltak. Istentiszteleteket 
csak vasárnap délelőtt és az éves ünnepek első napja 
délutánján tartottak. Hetente éneklés, és reggeli kö-
nyörgés volt. Egy héten háromszor tartottak ifjúsági 
oktatást, télen Biblia-órát, Szentírás-magyarázatot. 
Karácsonykor, húsvétkor négyszer, pünkösdkor 
egyszer, nyári mezei munkák befejezése után pe-
dig négy alkalommal tartottak istentiszteletet. A 
konfirmandusok oktatására a karácsonyi időszak-
ban került sor. Szentkeresztség felvétele minden 
nap a reggeli istentiszteleten volt, „bevezetés” min-
den hatodik héten, pénteken és szombaton reggel, 

az istentiszteletek után. A harangozások hagyomá-
nya is kialakult. A rend és a fegyelem minden téren 
elsődleges volt. Az egyházi vezetés biztosította a 
sokszínű fejlődést. 1790 és 1848 között olyan esemé-
nyek történtek, melyek a következő évszázadokat is 
meghatározták: a fiú- és leányiskola, a lelkészlakás, 
a szárazmalom és magtár építése, templomfelújítás, 
legelőelkülönülés, templomfestés, az új orgona fel-
állítása, a harmadik tanítói állás betöltése, a temp-
lom újrafedése követték egymást. Mindezek hatal-
mas anyagi áldozatokkal jártak, és csak széleskörű 
gyülekezeti összefogással voltak kivitelezhetők. 
Közben a hívek gondozása, a járványok elleni véde-
kezés, felvilágosító előadások szervezése is komoly 
energiát igényeltek. Gyülekezetünk lelkészei min-
dig igyekeztek betartani a törvényességi kereteket, 
s hatalmas szervezői munkát végeztek. Reagáltak a 
kor kihívásaira, állami- és egyházi rendelkezésekre. 
Ez jól nyomon követhető például Jeszenszky Károly 
személyes feljegyzéseiben. Az adózásról, a belső au-
tonómiáról, a szabad vallásgyakorlatról és elvilági-
asodásról írt. A mezőberényiek 1845-ben javaslatot 
tettek egyebek mellett arra is, hogy a helybeli lelkész 
legyen az iskola felügyelője, s ne kötelezzék a tanító 
helyettesítésére. Határozati javaslataik mind az egy-
házszervezet észszerű átalakítására vonatkoztak, 
rendezési elveik korszerűek voltak. Javasolták, hogy 
az egyházi kormányzásban az egyházi és a világi 
elem azonos arányban szerepeljen, s „a helybeli köz- 
és választmányi gyűlés minden évben annyiszor 
tartassék, amennyiszer szükséges”. Azt is kezdemé-
nyezték, hogy az esperességek ne a gyülekezetek, 
hanem a lelkek száma után küldhessenek követeket 
a kerületi gyűlésbe, s az egyetemes gyűlés is egy-
házi és világi kettős elnökkel ülésezzen. Határozot-
tan léptek fel 1859-ben a császári pátens ellen (ami 
dur va be avat ko zás volt a ha zai pro tes tan tiz mus 
tör vény al ko tó és szer ve ze ti éle té be – a szerk.). Az 
iskolák szellemiségét a kor követelményeihez iga-
zították. Ékes példa erre a Schedius- és a zayugróci 
(korabeli írásmóddal: zay-ugróczi) tantervek beve-
zetése, amelyről Szeberényi püspök úr is elismerően 
szólt. Tanítóink a lelkészekhez hasonlóan járatosak 
voltak a szlovák, német, latin és a magyar nyelvben, 
az egyházi és világi irodalomban. Az evangélikusok 
eszmerendszere hatotta át gondolkodásukat, tanítá-
si-nevelési módszereiket. Legerősebben a pietizmus, 
a filantrópizmus és a neohumanizmus (az egyéni 
jámborságot, emberbarátságot, emberségességet és 
a protestáns egyház egészét megújítani akaró moz-
galmak – a szerk.) jelentkeztek. Pietista lelkészek 
szervezték újjá a gyülekezetet, s telítették friss szel-
lemiséggel. Hasonló szemléletű tanítókat, tanárokat 
hívtak (pl. a gimnázium szervezésénél). A népisko-
lákban a tananyagtartalmat, az egyes tantárgyak 
bevezetését 1840-től a megújulás szándéka hatotta 
át. A pedagógusok szakmódszertani tájékozottsága, 
a korszerű német humanista pedagógiai törekvések 
ismerete, fennmaradt feljegyzéseikben és az osztály-
könyvekben is megmutatkozik. Ezt az eszmei irány-
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zatot Skolka András, a tudós tanár és Wilym János, a 
néptanító épp úgy ismerte, mint a Szeberényi test-
vérek. Olvasták a protestáns országos folyóiratokat, 
melyekbe gyakran írtak is, kifejtve sürgető, újító tö-
rekvéseiket. Ennek volt köszönhető, hogy a békés-
csabai központi gyülekezet mellett a mezőberényi 
tanítók is jelentős szellemi erővé váltak a keresztény 
értékek és a humanizmus megteremtésében. A XIX. 
század elején működő gimnázium rövid, nemes mű-
ködése a nemzeti érzés kialakításához és a szlová-
kok 1848-as bátor helytállásához is hozzájárult.10 

Gyülekezetünk jó kapcsolatokat ápolt nemcsak 
a csabai, hanem természetesen a helyi német és re-
formátus gyülekezettel is, melyekkel egymást erő-
sítő protestáns közösséget alkotott. Lelki vezetőink 
cselekedetei, irányvonalai a jövőbe mutattak, s máig 
hatnak. A reformáció hitújításának – a gyülekezet 
megtartásának, az evangélium szellemében törté-
nő egyházújításnak útját járták, s járják immár több 
mint két évszázada. 

Sole Deo Gloria! 
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Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés 
súlyos csapást mért Magyarországra, hiszen jelen-
tős nagyságú területeit csatolták el, és ezzel együtt 
a népessége is számottevően csökkent. Az 1920-as 
népszámlálást már az új határok közé szorított or-
szágban végezték, és a számok jól tükrözik a bekö-
vetkezett változásokat 

A területek elcsatolása közvetlen következményé-
nek számít, hogy nyelvi és kulturális szempontból 
is homogén állam jött létre. Míg 1910-ben a nem 
magyar anyanyelvűek aránya a 45,5%-ot is elérte, 
addig az az 1920-as népszámlálás szerint már csak 
10% körül mozgott. A korábban közel két-kétmillió 
főt számláló németek és szlovákok, valamint csak-
nem hárommilliós román népesség közül már csak 
a németek száma haladta meg félmilliót. A szlová-
kok valamivel több mint 140 ezren voltak. Mindez 
azt is jelentette, hogy a nemzetiségi kérdés a két vi-
lágháború közötti időszakban már nem tartozott a 
magyar politika és társadalom komoly problémái 
közé.1

A település nemzetiségi összetétele
A két világháború közötti Mezőberény etnikai ösz-
szetételének elemzéséhez is a népszámlálási adat-
sorokhoz2 fordulunk forrásként, hiszen ezekkel jól 
megmutathatók az 1910 és 1930 között a község la-
kosságszámában végbement változások.

A vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett 
Mezőberény lakóinak száma, 1930-ban már több 
mint ezer fővel meghaladta a húsz évvel korábbit. 
A népszámlálások során összeírták a külföldi honos 
és a külföldön élő személyeket is, akiknek száma 30-

40 körül volt. A többség a szlovák, a német vagy a 
magyar nemzetiséghez tartozott, 10 fő tájt mozgott 
azoknak a száma, akik további más nemzetiségű-
nek vallották magukat. Egyértelműen megállapít-
ható, hogy míg a magyarok száma folyamatosan 
emelkedett, addig a másik két nemzetiségé végig 
csökkent. Jól látszik, hogy a mezőberényi magyarok 
száma 1910-ben közel annyi volt, mint a szlovákoké, 
egy évtized múlva azonban már jelentős különbség 
figyelhető meg. A folyamat felerősödött, így az 1930-
as népszámlálás idején a községben már kétszer 
több magyar élt, mint szlovák. 1920-1930 között a 
szlovákok száma mérsékelten csökkent az 1910-ben 
mérthez képest. A népszámlálási összeírás magya-
rázata szerint, a nem magyar többségű falvak ese-
tében azonban a számok gyakran mást tükröznek, 
mint ami a valóság volt. Így volt ez Mezőberényben 
is. A népesség itt nemzeti tekintetben ugyanis bizo-
nyos átmeneti helyzetben élt, a sajátját s a magyar 
nyelvet egyformán beszélte és használta. Ilyen eset-
ben a számlálóbiztos felfogásától, a lakosság hangu-
latától, s nyilatkozatától függött, hogy melyik nem-
zetiséghez írták be az adott családot. 

Így természetesen a helyi magyarság számát min-
dig felülmúlta a magyarul beszélőké, amit a nép-
számlások során külön rögzítettek. Mezőberényben 
ez már 1910-ben is elég magas volt, hiszen lakóinak 
89%-a tudott magyarul, de 1930-ra ez az arány már 
97%-ra emelkedett. 

A területi elkülönülés
A törökök kiűzése után, 1723-ban kezdődött meg 
Mezőberény újranépesítése, amely egy évszázado-
kon át fennálló, soknemzetiségű települést ered-
ményezett. A betelepítéskor nem vették figyelembe 
az új lakosok nemzetiségét és vallását sem, ugyan-
akkor a nemzetiségek különállóan telepedtek le. 
Mezőberény településszerkezete – jól konzerválva 
a nemzetiségi heterogenitást – három fő település-
részből állt, amely a három templom körül jött létre. 
Ott működtek azok az egyesületek, intézmények is 
(olvasókör, szövetkezeti bolt), amelyek az adott nem-
zetiség tagjainak szolgáltak elsősorban politizálási, 
művelődési és szórakozási lehetőséggel. A nemze-
tiségek közötti békés együttélést biztosította az a 
szokás is, hogy bíróválasztáskor minden évben más 

Szakál Veronika 
történész, Munkácsy Mihály Múzeum

Egyetértésben, de elkülönülve
Fejezetek Mezőberény etnikai és vallási életéből

Nemzetiségek száma 1910 1920 1930
Magyar 5382 6610 8391

Tót (szlovák) 4919 3919 3809
Német 2977 2935 2197

Oláh (román) 4 2 1
Szerb 1 4 0
Egyéb 2 7 12

Összesen 13 285 13 477 14 410

Mezőberény nemzetiségi összetétele 1910 és 1930 között
Forrás: Az 1910., az 1920. és az 1930. évi népszámlálás adatai
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nemzetiségből, a község egyetértésével került ki a 
bíró. A törvénybírót és a községi gazdát a másik két 
nemzetiség adta.3

Magyarországon az egyes településrészek elne-
vezésére különböző kifejezéseket, többek között a 
„tized” és a „vég” szavakat használták, majd a XIX. 
század utolsó évtizedeitől megjelent a „gát” meg-
nevezés is. Mezőberényben ezek keveréke valósult 
meg, hiszen a köznyelvben sokáig élt a Tótvég, a Né-
metgát és a Magyarvég településrész-megnevezés. 

Az 1920-as évek közepéig az utcanevek is tük-
rözték ezt a fajta elkülönülést. 1927-ben – a nemzeti 
politika felerősödésével – azonban megváltoztatták 
a közterületek neveit, hogy megszűntessék a nem-
zetiségi különállást. Ekkor minden olyan utcát át-
neveztek, amelyben valamelyik nemzetiség neve 
szerepelt. A Magyargát utcából például Vasút utca, a 
Németgát utcából Luther Márton utca lett, a Tót kö-
nyök utca új neve Könyök utcává rövidült, az Oláh 
sikátor pedig Teleki utcává változott. A Fábián siká-
tor (a mai Szent István utca) is az átnevezések áldo-
zatává vált, a szlovák nemzetiségű Fábián családot 
ugyanis akkor és mindmáig az elsők között tartják 
számon, akik az újratelepítéskor Mezőberénybe ér-
keztek. 

Ugyanakkor az is megfigyelhető volt, hogy em-
léket állítottak a nemzetiségek (elsősorban a szlová-
kok) életében jelentős szerepet játszó személyeknek. 
Ekkor történt meg, hogy a Tótgát utcát, az egykori 
evangélikus lelkész után, Jeszenszky Károly utcának 
nevezték el, míg a Malom utcát Madarász utcának. 
Madarász András Mezőberény benépesítője, impo-
pulátora volt, aki a szlovákok beköltözését egykor 
szervezte.4

A különállás megszűntetésében nagy szerepet ját-
szottak ebben az időszakban a különféle egyesüle-
tek is. Ezek a világháború előtt nemzetiségi keretek 
között működtek, az 1920-as évekre viszont ez a jel-
legük háttérbe szorult. Főleg társadalmi rétegekhez 
kapcsolódó egyesületek jöttek létre, ami azt is mu-
tatja, hogy a nemzetiségi kérdés helyett, más társa-
dalmi problémák kerültek a középpontba.5

Vallási összetétel
Mezőberényt nemcsak nemzetiségi, de vallási sok-
színűség is jellemezte, jellemzi. A három nemzetiség 
három templom köré szervezte meg az életét. A szlo-
vákok többsége evangélikus vallású volt, de a XIX. 
század végén a katolikusok száma is megnőtt, s ők 
is templomot építettek. A németek is az evangélikus 
vallást gyakorolták, a németgáti részen épült temp-
lomot gyakran német templomként említették. A 
magyarok elsősorban reformátusok voltak, s temp-
lomukra a magyar templom kifejezést használta a 
köznyelv. A népszámlálási adatokat6 áttekintve, a 
számok egyértelműen tükrözik a protestáns vallá-
sok dominanciáját.

Ez az arány végig fennmaradt a vizsgált időszak-
ban, jelentős eltolódások nem figyelhetők meg. Míg 

a nagyobb felekezetek híveinek a száma emelkedett, 
addig a görögkeletiek és az izraeliták száma csök-
kent, sőt 1930-ra az unitárius vallásúak teljesen el-
tűntek a településről. Egyértelműen megállapítható, 
hogy az 1930-as hivatalos adatok alapján, a lakosság 
közel 90%-a az evangélikus vagy a református val-
lást gyakorolta.7

Berényi hírek
A korabeli sajtóban gyakran közöltek – elsősorban 
vallási – híreket Mezőberény életéből. 1920-ban 
a Békés8 című napilapban jelent meg egy cikk az 
evangélikus lelkészválasztó közgyűlésről. A tudósí-
tás szerint, a mezőberényi közgyűlésen Jeszenszky 
Károly vezető lelkész szlovák nyelven nyitotta meg 
a gyűlést, amelyet magyarul folytatott. A gyűlésen 
résztvevők egy részének ez nem tetszett, ezért olyan 
bekiabálások hangoztak el, mint a „Mi nem vagyunk 
magyarok! Beszéljen tótul!” vagy „Aki magyar, az men-
jen ki innen!”. 

Az viszont már csak a levéltári iratokból9 derül ki, 
hogy az esetet kivizsgálás követte. 1920 végén a Bé-
kési járás főszolgabírója levelet írt, amelyben a gyű-
lésen elhangzott „hazafiatlan nyilatkozatok” hátteréről 
kért tájékoztatást. A kifogásolt felszólaló Czinkoczki 
János – 31 éves, evangélikus vallású – földműves volt, 
de részéről „nem pánszláv bujtogatás” folyt, hiszen az 
egyház ügyelt arra, hogy ilyen ne fordulhasson elő. 
Az ügy kivizsgálását a legnagyobb titokban kellett 
lefolytatni, és azt is megjegyezték, hogy „éber meg-
figyelés azonban kívánatos lehet”. Az iratok között van 
a Gyulai Királyi Ügyészség levele 1921 elejéről, ahol 
pontos tájékoztatást kérnek Czinkoczkiról. Többek 
között a következő kérdésekre vártak választ: Hány 
iskolát végzett? Folyékonyan beszél-e magyarul? Tót nem-
zetiségű-e? Tót érzelmű-e, vagy tót származása ellenére 
jó és teljesen megbízható-e? A vizsgálat eredményét 
az iratok már nem tartalmazták, de ez is példa arra, 
hogy egy felszólalás milyen következményekkel jár-
hatott, amelyről talán legkevésbé, az érintett tudott. 

Egy másik eset 1930-ban történt, amelyről az 
Evangélikusok Lapja10 számolt be.  A cikkben az 
evangélikus egyházközségek képviseletét mutat-
ták be a vármegyei törvényhatóságban, ahol érdek-

Vallási felekezetek 1910 1920 1930
Római katolikus 668 777 1119
Görög katolikus 13 10 32

Református 3427 3592 3861
Evangélikus 8777 8768 9144
Görögkeleti 64 61 51

Unitárius 29 12 -
Izraelita 280 216 166
Egyéb 27 41 37

Összesen 13 285 13 477 14 410

Mezőberény vallási összetétele 1910 és 1930 között
Forrás: Az 1910., az 1920. és az 1930. évi népszámlálás adatai 



IX

képviselettel a vármegye öt legnépesebb egyháza, 
vagyis Békéscsaba, Szarvas, Orosháza, Tótkomlós 
és Kondoros egyházközsége rendelkezett. A statisz-
tikák tanúsága szerint Békés vármegye területén az 
evangélikus népesség szempontjából Mezőberény 
állt az ötödik helyen. Ennek megfelelően az alispán 
behívta Bárdy Ernő mezőberényi lelkészt, azonban 
kiderült, hogy Mezőberényben a német és a szlovák 
evangélikus egyházak semmiféle szervi közösség-
ben nem álltak egymással. Emiatt a vármegye alis-
pánja a mezőberényi evangélikusokat külön-külön 

egyházközségként bírálta el, ami azt eredményezte, 
hogy a törvényhatóságba mezőberényi lelkész he-
lyett végül kondorosi került be.

Mezőberény jellegzetes példája egy soknemzeti-
ségű és sokvallású településnek, amely a telepítés-
kor létrehozott különállásból csak lassan, az első 
világháború után tudott kimozdulni. A település 
címerében látható három búzakalász jól jelképezi 
azonban, hogy az elkülönülés ellenére, egyetértés-
ben éltek, és élnek ma is együtt a szlovákok, néme-
tek és magyarok.

Jegyzetek:
1 Romsics 1999. 186-187.
2 Az 1910. évi , az 1920. évi és az 1930. évi 
népszámlálás adatai.
3 Szilágyi 2000.  971-972.
4 Molnár 1973. 160-174.
5 Köteles 1973. 335-336.
6 Az 1910., az 1920. és az 1930. évi népszámlálás 
adatai.
7 Implom 1973. 108-109.
8 Békés. 52. évf. 104. szám. 1920. december 25.
9 Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, 
Mezőberény nagyközség iratai (V.326. – B. b. 40. 
doboz – 5521/1920.)
10 Evangélikusok Lapja 16. évf. 4.sz. 1930. 01.26.
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Mezőberény ma is háromnemzetiségű kisváros a 
dél-alföldi régióban. A város harmadik újratelepíté-
sét 1723-tól számítjuk, amikor is III. Károlytól szolgá-
latai jutalmául gr. Harruckern János György megkap-
ta a megye nagy részét, benne Mezőberényt, majd 
nekilátott az újranépesítés és a gazdasági fellendítés 
nehéz feladatának. Jelentős kedvezményekkel 1723-
ban evangélikus szlovákokat, 1725-től pedig evangé-
likus németeket hívott a jó termőföldi adottságokkal 
rendelkező településre. 1731-től református magya-
rok települtek vissza a nagy határral rendelkező új-
jáéledő faluba. 

A nemzetiségek lakóházai elkülönülten helyez-
kedtek el, így háromközpontú településszerkezet 
alakult ki. A határban azonban nem különültek el 
szigorúan – különösen nem a kialakuló tanyásgaz-

dálkodás során – az 1850-1950 közötti években. A 
nemzetiségi hovatartozás szerinti zártság az első 
világháborút követően jelentősen fellazult, gyako-
ribbak lettek a vegyes házasságok. A község veze-
tésében egyébként már a kezdetektől közösen, szá-
marányuknak megfelelően vettek részt az eltérő 
nemzetiségű képviselők. 

Veszteségeink
Mezőberény – 1848-1849-et és az első világháború 
időszakát nem számolva – békésen fejlődött az év-
századok alatt. Ezt szakították meg a második vi-
lágháborút röviddel megelőző, a világháború idején 
kibontakozó és az azt követő időszakban megjelenő 
szélsőséges ideológiák, melyek gyakran családokat 

Körösi Mihály
helytörténész, nyugdíjas pedagógus

Családi, intézményes kapcsolatok 
Mezőberény és a kitelepítettek/
kitelepülők között 

(Kugler József emlékének)
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szakítottak széjjel („Bundosok” vagy „hűhások”).1 A 
zsidóüldözés, majd a németséget érintő „málenkij 
robot”, a szülőföldről való elüldözés, a vagyonelkob-
zások, az állampolgári jogok megsértése következ-
tek egymás után. A szlovákság önkéntes kitelepülé-
sét jól előkészítő hangulatkeltés („Majd ha elfogynak 
a németek, jönnek a tótok!”) napi megnyilvánulásai 
folytatták a sort.2 

A község több ezer polgárát veszítette el a máso-
dik világháborút követő megtorlások során. Csak a 
tárgyalt nemzetiségekre vonatkozó adatokat nézve, 
a németségből 1945. január első heteiben „málenkij 
robotra” 558 férfit és nőt, öreget és fiatalt deportáltak 
a szovjet-ukrajnai Sahti, Novo-Sahti s Krivoj Rog bá-
nyáiba.3 A Vörös Hadsereg elől 1944 őszén 450-500 
fő menekült el, 490-et pedig kitelepítettek Stuttgart 
és Esslingen környékére. A hadifogoly- és munkatá-
borokból szabadultak közül 150 főre tehető a kitele-
pültek száma.4 

A szlovák lakosok közül 1947 júniusában 936 fő 
távozott Gútára, 1948-ban 109 főt regisztráltak az 
Érsekújvár, Komárom, Kamocsa, Szimő stb. környé-
kére települők jegyzékében, Gútára, illetve a Szudé-
ta-vidékre pedig 1946 és 1948 között 72-en távoztak. 
Mezőberény ezzel elvesztett több mint kétezer evan-
gélikus hívőt. A Felvidékről 931, római katolikus 
vallású magyar embert telepítettek Mezőberénybe.5

Veszteségeink a visszaemlékezések 
tükrében7

A Wagner család 1944. szeptember 23-án menekült 
el a községből a Vörös Hadsereg elől. 1946-ig bo-
lyongtak az országban s a határain túl, a honvágy 
és a kilátástalanság miatt azonban 1946 tavaszán 
visszatértek Mezőberénybe. A házukban idegeneket 
találtak, oda be nem költözhettek. 1945 januárjában 

egyik fiukat és annak feleségét „málenkij robotra” 
hurcolták, a másik fiuk szovjet fogságban rabosko-
dott, a nagymama pedig már a temetőben pihent. 
Tíznapi itthonlét után kapták meg a határozatot ar-
ról, hogy távozniuk kell. Wagner Józsefet és felesé-
gét 1946. május 6-án kitelepítették Németországba.8

Részlet a Gútára áttelepült Puskel Györgyné visz-
szaemlékezéséből: „Sokat beszélgettünk mi is az átköl-
tözésről. A leendő férjem bátyja orosz fogságban volt […] 
hogy a testvérét hazahozassák, meg az itteni állapotok mi-
att is szándékozott kitelepülni. A férjem családja engem 
is hívott, a szüleim azonban ellenezték, mivel még nem 
voltunk házasok, ezért gyorsan megesküdtünk. Csak az 
öcsém jött át velünk, akinek a döntését az befolyásolta, 
hogy a rendőrök börtönbe zárták hamis vádak alapján, e 
szerint megrongálta a Körös gátján futó telefonvezetéket. 
A család többi tagja, így a szüleim és a többi testvérem 
itthon maradt.”9

Táborok – éhezés – honvágy – szökések
A megszállt Németország amerikai zónájába került 
berényieket táborokban helyezték el. Kevés volt az 
élelmük, fáztak, tisztálkodni sem tudtak rendesen, 
a német családok vonakodtak befogadni az ilyen 
embereket. „Itt Németországban, ahol minden kevés 
van, csak ember van sok. Főleg az a baj, hogy szeretet ke-
vés van. Ha valaki Flüchtling (menekült) akkor azt már 
nem számítják a rendes emberek közé.” – írta naplójába 
Mayer László tanuló.10 

Wagner Józsefné úgy emlékezik, hogy „1948-ban 
az éhínség elérte a tetőfokát, az emberek kezdtek hullani, 
mint a legyek.” Gyakoriak voltak a szökések. „Egyné-
hánynak sikerült feketén szerencsésen hazajutni, így ő is 
elszánta magát...” a szökésre.11 Akik maradtak, azok 
sem tudták – különösen az idősebbek – feledni ko-
rábbi otthonukat. „Szüleim már elhagyták hatvanadik 
évüket, amikor kitelepítették őket, minden odakötötte őket. 
Apám és anyám egymást közt és velem is, gyakran be-
szélgettek arról, már itt kinn Németországban, mi lehet 
most Berényben, megvan-e még a tanyánk, most kellene 
elvégezni az őszi szántást, hogy jól termett-e a gabona az 
idén? Mi lehet az ismerős vagy rokon berényi családok-
kal? A hazai gyümölcsnek, kenyérnek bizony más íze volt, 
mint az itteninek.”12

A Csehszlovákiába települt Puskel Györgyné így 
emlékezik: „Rossz érzéssel szálltunk le a vonatról Gú-
tán. Első látásra elmaradott falunak tűnt Berényhez ké-
pest. A falu közepén egy libaúsztató volt, a mostani park 
helyén, járda nem volt, ellenben sár fogadott mindenütt, 
még ragadósabb a berényi laposikerti sárnál is. Azon 
nyomban megbántam az áttelepülést.”13 Ezzel szemben 
„Benyovszki Pali 1947-ben átúszta a Dunát, hogy szerel-
mével Babinszki Icával lehessen. Ott (Gútán) befogadták, 
25 évig éltek együtt boldogan.”14 A honvágy gyötörte a 
Gútára költözőket is. „Nehezen viseltem az elszakadást 
szüleimtől, hogy évekig nem láthattam őket. Csak 1952-
ben indulhattam el két kisgyermekkel rokonlátogatásra 
Magyarországra, Mezőberénybe.” (A szoba falán fivére 
festménye a Körösről, Gútán készült.)15

Mezőberény anya-
nyelvi,
felekezeti megoszlása6

1941 1949

fő (%) fő (%)

Anyanyelv szerint:

magyar 9720 66,7 12 904 94,5
német 1691 11,6 18 0,2
szlovák 3162 21,7 725 5,3
egyéb 5 0,0 5 0,0
Összesen 14 578 13 652

Felekezet szerint:

Római katolikus 1293 8,9 2226 16,3
Református 3946 27,1 4231 31,0
Evangélikus 9071 62,2 7050 51,7
Görögkeleti 29 0,2 19 0,1
Izraelita 152 1,0 14 0,1
Egyéb 87 0,6 112 0,8
Összesen 14 578 13 652
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Levelezés – cenzúra16

A tárgyalt időszakban az elszakított családok közöt-
ti kapcsolatteremtés legegyszerűbb módja a levele-
zés volt. Ezt azonban számos tényező akadályozta, 
s nemcsak a világháborús időszak miatt összeomló 
postarendszerek, hanem pl. Magyarországon az ép-
pen újraindult postai szolgáltatások politikai okokból 
történő ellenőrzése. 1945 elejétől az Államrendőrség 
Politikai Rendészeti Osztálya cenzúrázta a leveleket. 
E feladat nagyságát és mértékét mutatja két adat egy 
1953-as jelentésből. Abban az évben a napi 400 ezres 
levélforgalomból 14-18 ezret cenzúráztak (az ellenőr-
zés után a leveleket továbbengedték, visszatartották 
vagy elkobozták). E jelentés szerint 5-600 ezer Ma-
gyarországon élő személy neve szerepelt az ellenőri-
zendők között. Nyilvántartották, hogy kikkel állnak 
kapcsolatban, mikor, kitől kaptak, illetve hova, kinek 
küldtek levelet. A levelek felbontása alkotmánysértő 
eljárás volt.  Csak 1964-ben született meg egy bel-
ügyminiszter-helyettesi parancs, amely a lefoglalás 
jogi erejűvé tételét volt hivatva rendezni.17 

Wagner Józsefné emlékei szerint: „1947-től indult 
meg a postaforgalom. Előtte rokonok, ismerősök hozták, 
később Genfen, a Vöröskereszten keresztül jöttek, ezeket 
mind cenzúrázták.”18 Az itthoniak is tudtak a cenzú-
rázásról, melyet igyekeztek megakadályozni, nehe-
zíteni dupla borítékolással, cérnaszállal átfűzött pa-
pírlapokkal, s más trükkökkel. 

Sokan csak a leveleken keresztül ismerhették 
nagyszüleiket, életük során nem találkozhattak. „Ki-
telepített nagyszüleimmel csak levélben volt kapcsolatunk. 
Nagyapám 1948-ban Esslingenben meghalt.”19 Az ittho-
niak igyekeztek segíteni az éhezőkön. „1947-től levél-
ben érkezett ki 1-2 deka szalonna, kolbász. Jól esett, mert 
éhesek voltunk.”20 „1947. február 18. Nagy az öröm, mert 
otthoni kolbászból van a paprikás. Gyula bácsi, a nagybá-
tyám küldte Békéscsabáról. Egy csabai születésű házaspár 
hozta nekünk átutazóban Angliába. Zsír és kolbász, ün-
nepnap volt számunkra!”21 

A haza, Magyarországra érkező levelekben a 
kintiek hogylétéről szóló tájékoztatás mellett már 
az ötvenes évektől kisebb ajándékok is érkeztek. 
Két szóbeli közlő is megemlítette az ellenőrzésen 
átcsúszott Wilkinson márkájú borotvapengéket. A 
használtnak is örültek, az újakat pedig könnyen el 
lehetett adni.22

Megrendítő példa a családi levelezés és a sajtó, va-
lamint a magánélet és a történelem összefonódásá-
ról Wagner Józsefné naplójából: „1956. október 24-én 
olvastam az újságban, hogy véres felkelés tört ki Magyar-
országon. Ezen a napon kaptam levelet Julikámtól, hogy 
Tibikét Pestre vitte a klinikára.” Majd egy újabb újság-
hír: november 4-én leégett a gyermekklinika, sok a 
halott. Csak decemberben érkezett az újabb levél a 
fiától: Mindenki jól van. „Kati nagyon beteg volt, az 
utóbbi időben a gyógyszert sem kapta meg, amit küldtem 
neki.”23 Gyakran előfordult, hogy a felbontott levél-
ből, csomagból bizonyos dolgok hiányoztak vagy 
meg sem érkezett a levél, a csomag. 

Útlevél – vízum – utazás – valutakeret 
– vámok

1945 és 1961 között az utazások szinte lehetetlenné 
váltak, a jogszabályok titkosak voltak, az útlevélügy 
elsősorban államvédelmi feladat lett. A kérelmezők 
nem tudhatták miért utasították el útlevél- vagy 
vízumkérelmüket, ahogyan azt sem, hogy milyen 
előírásnak tettek eleget annak megadása érdekében. 
1956-ot megelőzően jogszabályi enyhítést léptet-
tek érvénybe, ezeket azonban a forradalom leveré-
sét követően újabb szigorítások követték.24 1961 és 
1989 közt, a puha diktatúra időszakában nyilvános-
sá váltak ugyan a jogszabályok, politikamentessé 
azonban nem, hiszen a szocialista és kapitalista or-
szágok megkülönböztetése ebben az időben is leg-
jellemzőbb motívuma volt az útlevél és vízum ki-
adásnak. Nyugati országba a „látogató útlevél” díja 
személyenként négyszáz, a hosszabbítás háromszáz 
forintba, a „turistaútlevél” viszont ezerbe került.25 

Csak 1970-től váltak teljes egészében nyilvánossá a 
jogszabályok. A politikum viszont akkor sem ma-
radt ki, a nyugatra utazásokat továbbra is igyekeztek 
korlátozni, a keleti-nyugati (piros-kék) útlevél meg-
különböztetésével. Folyamatosan bővültek azon-
ban a vízummentességi egyezmények a különböző 
országokkal.26 A világútlevelet végül 1988. január 
1-jén vezették be a magyar hatóságok. Ezután a nyu-
gati utazásokat már nem politikai, állambiztonsági 
szempontok alapján korlátozták, hanem kizárólag 
valutáris okok miatt.27 

Az útlevél megszerzéséhez kapcsolódó eljárási 
szabályok sem szolgálták az állampolgárok érdekeit, 
hiszen a kérelemhez számos dokumentum csatolá-
sát írták elő. Így szükség lehetett állampolgársági 
bizonyítványra, születési (esetleg még házassági) 
anyakönyvi kivonatra, a rendőrség által láttamozott 
fényképekre, családi vagy meghívó levelet, orvosi 
bizonyítványt, a hozzátartozó halotti anyakönyvi ki-
vonatát vagy hagyatéki tárgyalásra szóló idézést stb. 
is gyakran mellékelni kellett. Magánutazáshoz az 
állami vállalatoknál dolgozók részéről a vállalat ve-
zetője, tanuló korú esetén pedig az iskola igazgatója 
által aláírt hozzájárulást is csatolni kellett.28 (Emléke-
im szerint még a lakóbizalmi aláírása is szükséges volt.) 

Az útlevélügyben eljáró szervek sokasága is ne-
hezítette az ügymenetet. Először az illetékes rendőr-
hatósághoz kellett eljuttatni a kérelmet, az környe-
zettanulmányt végzett a kérelmezőnél. Az eljárás 
következő lépcsőfokaival már nem lehetett tisztában 
a kérelmező, ugyanis az aktája az ÁVH megyei osz-
tályához érkezett, majd több illetékes szervet bejár-
va, annak véleményével érkezett az Útlevél Osztály-
hoz. A döntést az 1949. augusztus 1-jétől működő 
Külföldi Kapcsolatok Bizottsága hozta meg. Kedvező 
döntés esetén személyesen kellett megjelenni az il-
letékes szervnél.29 

Egy visszaemlékező elmondása szerint az állam-
polgár számára kedvezőtlen döntésről úgy szerzett 
tudomást az édesanyja, hogy az illetékes rendőrka-
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pitányság szemétkosarában látta viszont kérelmét. 
Szóban pedig azt közölték vele, hogy egy ötéves 
gyermeknek nem kell ismernie nyugaton élő (kitele-
pített) nagybátyját.30 

Egyetemi éveire emlékezve mondta el a vízum-
szerzéssel kapcsolatban egy szóbeli adatközlő: Vasu-
tasok hordták Pestre tucatjával az útleveleket, a vízumké-
rő lapokat. Mezőberényi születésű diákként sokan engem 
kerestek meg még otthon, hívtak segítségül az eljáráshoz, 
mert németül és franciául jól tudtam. A vasutasok Pest-
re hozták, tőlük átvettem, kitöltöttem a vízumkérelmeket, 
beadtam az illetékes konzulátusra, majd érte is mentem 
szükség esetén. Az ismert úton érkezett haza az osztrák 
átutazó és a német beutazó vízum.31 

A határokon való átjutás, az országból való ki- és 
beutazás sem volt mentes számos ellenőrző eljá-
rástól. 1945–49 között a kettős ellenőrzés volt az ál-
lamhatárokon, azaz mindkét fél ellenőrizte a ki- és 
beutazókat. A vonatokat felfegyverzett kordonszol-
gálat biztosította az államhatártól az állomásig. Az 
utasokat jegyzékbe vették. A nyugatról beutazók-
nak ezen kívül megérkezéskor jelentkezniük kellett 
az illetékes rendőrkapitányságon, mint ahogyan 
távozáskor is. Az ötvenes években a ki- és belépő 
határátkelő helyét is megszabták. A határon elle-
nőrizték a személyazonosságot, az útlevél, vízum 
szabályosságát, a csomagokat, a járműveket. 1956-ot 
követően a határsértők, csempészáruk, ellenséges 
propagandaanyagok és kémek után is nagy erőkkel 
kutattak. Kiemelt figyelmet fordítottak az NSZK-ból 
érkező járművekre. Könnyítésre csak 1975-től került 
sor, amikor új, háromlépcsős technikai rendszeren 
keresztül ellenőrizték a kilépőket és az útleveleket.32 
Az utazáshoz való jogot csak 1978. október 26-án, a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényere-
jű rendeletével ismerték el.33 

Külön kell szólni a vámrendszerről, az országból 
kivihető és a kötelező valutakeretről. A 60-as, 70-
es években a meghíváson alapuló nyugati utazásra 
ötven dollárt lehetett vinni, ennél többel elindulni 
már bűncselekménynek számított.34 A valutakere-
ten felül eleinte négyszáz forintot vihetett magával 
(de csak százforintosnál kisebb címletekben) az uta-
zó.35 A szocialista országok meghatározták, mit nem 
lehet kivinni a határain túlra. (Csak példaként: az 
NDK-ból cipőt, Magyarországról szalámit, Cseh-
szlovákiából pelenkát.) A behozatal is korlátozva 
volt. Értékhatárokat határoztak meg, vámot állapí-
tottak meg. Igazolni kellett, hogy a kivitt valutából 
vette a tárgyat az érintett személy, vagy ajándékba 
kapta azt/azokat.36 

A 80-as években először személyenként hat, majd 
tízezer forint értékhatárig nem kellett vámot fizetni. 
Amennyiben ezt meghaladta a tárgy értéke, akkor 
különbözetre harmincszázalékos vámot vetettek 
ki. Ha tehát valaki egy harmincnyolcezer forintos 
képmagnót vásárolt, és hárman ültek a hazatérő 
autóban, csak a nyolcezer forint utáni vámot kellett 
megfizetni. 37 A közbeszédben ez az időszak „Goren-
je turizmusként” híresült el. 

Az első találkozások
Weigert József 1957-ben találkozott először mező-
berényi rokonokkal. Két nővére kisgyermekestül 
látogatta meg a családot Nyugat-Németországban. 
Haza a hatvanas évektől jártak. Elmondása szerint 
egyik itthonlétük alkalmával „apám nagyobb társa-
ságban megjegyzést tett az áruhiányra, ezt követően éve-
kig nem kapott magyar vízumot.”38 A hazalátogatások 
után elmaradhatatlanok voltak az itthoni életről 
szóló beszámolók, hírek a mezőberényi rokonokról, 
születésekről, elhalálozásokról. Ilyenkor nem csak a 
rokonság hallgathatta meg a berényi híreket, hanem 
az ismerősök, barátok szélesebb köre is. 

„Egyedül maradtam – emlékezik Wagner Józsefné 
–, Julikám írta, hogy kijön hozzám, csináltassam a papíro-
kat. Ponciustól Pilátusig, a bernhauseni hatóságtól a Vö-
röskeresztig mindent megmozgattam – eredmény nélkül.” 
A kitelepülés, ahogyan a vízum és az útlevél meg-
szerzése is, igen bizonytalan kimenetelű volt. Wag-
nerné kérelmével egyidőben beadott másik kérelem-
nek helyt adtak a magyar hatóságok, az övének nem, 
pedig igen rászorult volna leánya segítségére.39 

Nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, de min-
denképpen fontos megemlíteni, hogy Ledig Mihály 
– itthonlétét felhasználva – feldolgozta az I. Kerületi 
(német) Evangélikus Gyülekezet anyakönyveit a kez-
detektől a XIX. század végéig. 2009-ban jelent meg 
több mint hétszáz oldalon Ortsfamilienbuch der Deut-
sch-evangelischen-lutherischen Kirchengemeinde Mező-
berény 1732–1895 című könyve, amely a mezőberényi 
németség adattára.40 

A Csehszlovákiába kitelepülők számára elmon-
dásuk szerint, néhány évvel korábban nyílt meg a 
rokonlátogatás, a hazautazás lehetősége. „1952-ben 
indulhattam el két kisgyermekkel rokonlátogatásra Ma-
gyarországra, Mezőberénybe. Az itthoni rossz helyzetről 
a bevetetlen földek árulkodtak és a vonat kalauzainak pa-
naszkodása tájékoztatott. Családom meglátogatása során 
döbbentem meg igazán az itteni, szinte elviselhetetlen élet-
körülményeken. Szüleim idősek voltak, három gyermeket 
kellett eltartaniuk, de a földet művelni nem tudták, mert 
a »ruszkik« elvitték a lovaikat, ami kicsi maradt, azt meg 
elvitték beszolgáltatásba. Napirenden voltak a »padlás-
söprések«, mindent elvettek, amit találtak, aki segíthetett 
volna, a nagybátyám, őt mondvacsinált okokkal börtön-
be zárták. Panasz-panasz hátán fogadott minket. …mégis 
érdemes volt áttelepülni.” – zárta mondandóját Puskel 
Györgyné.41 

Szikora Ilona hajadonként érkezett a csehszlová-
kiai Gútára. Ott ismerkedett meg leendő férjével, 
Marosi Lászlóval. Némi családi ellenállás után meg-
házasodtak. 1958-ban érdekes útra indultak Ma-
gyarországba, Mezőberénybe és Pitvarosra. Marosi 
László Mezőberényben ismerte meg felesége testvé-
reit, míg a felesége Pitvaroson ismerhette meg férje 
rokonságát, a sógornőit és azok családjait is.”42 

Természetesen egyetlen látogató sem érkezhetett 
üres kézzel, akár Nyugat-Németországból, Csehszlo-
vákiából, vagy Magyarországról jött. Igyekezett olyan 
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– gyakran előre megbeszélt – dolgokat hozni, ame-
lyek éppen kurrensnek számítottak, nehezen besze-
rezhetők voltak az adott országban. Nyugat-Német-
országból orkánkabát, nylonharisnya, farmernadrág, 
háztartási cikkek (szappan, mosópor), könnyűzenei 
lemezek, katalógusok, később háztartási gépek, szá-
mítógépek érkeztek, míg Csehszlovákiából majd 
Szlovákiából a melegítők, fehérneműk, sportcipők, 
üvegáruk számítottak kedves ajándéknak.

Magyarországból szalonna, kolbász, más élelmi-
szerek érkeztek, de családi Bibliák, rokkák, szép (el-
sősorban cserép) edények és bútorok is útra keltek. 
Mondhatjuk mindazon tárgyak, melyek az óhazára 
emlékeztettek. „A 70-es évek végén édesapám magyar-
országi emlékként Bándi43 meggyfát hozott (Nyugat-Né-
metországba). Gyönyörű, bőtermő fa lett, húsz évig élt.”44 

Disszidálás – kémkedés – munka
Részlet egy jelentésből: „Az 1960-as években a Nyu-
gat-Németországba utazó állampolgároknak mintegy a fele 
rokonlátogató, ezek képezik a nyugat-német kémszervezet 
egyik fő ügynöki bázisát.” Ugyanakkor megállapítha-
tó, hogy „A nyugatra utazó magyar állampolgárok szá-
mához viszonyítva csak elenyésző a disszidáltak száma. 
1965-ben a kapitalista országokba utazó magyar állam-
polgárok száma több mint 170 000 fő volt, közülük 1014 
személy marad jogellenesen külföldön. Az 1964-65-ben 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, egyes személyek tu-
ristaútra vagy rokonlátogatásra olyan céllal készültek ki-
utazni nyugatra, hogy ott 1-2 évig munkát vállalnak, majd 
hazatérnek.45 

Egyébként is gyakorlat volt, hogy akár egy-két 
hónapra Nyugat-Németországba látogatóba érkezők 
munkát vállaltak.46 

Napjaink családi kapcsolatainak néhány 
jellemzője

A korábbi korlátok eltűntek, jelentős könnyebbség, 
kevés törvényi szabályozó akadályozza a rendsze-
res ki- és beutazási lehetőségeket, melyekhez kevés 
időkorlát kapcsolódik. A napi kapcsolatot számos 
technikai lehetőség – internet, telefon stb. – bizto-
sítja. Az ifjabb korosztályra ugyanakkor fogyatkozó 
identitástudat jellemző, egyre kevesebben, s keve-
sebb alkalommal érkeznek „rokonlátogatásra” Ma-
gyarországra, s mind kevesebb magyar szó hangzik 
el otthon. Az általános megjegyzések mellett szólni 
kell arról is, hogy több kitelepített német család vá-
sárolt Mezőberényben ingatlant, tölti a nyarat „itt-
hon”. Látogatóba érkeznek már felnőtt gyermekeik, 
unokáik. Néhányan magyar egyetemeken tanulnak, 
s vannak, akik a nyári szünetre hozzák haza kisebb 
gyermekeiket. S megint néhányan már saját akara-
tukból választottak állandó vagy ideiglenes lakhe-
lyet Szlovákiában, Németországban. 

Testvérvárosi kapcsolatok
1948 júniusában összeült a Genfi-tó partján francia 
és német polgármesterek egy csoportja, hogy mega-
lapítsa a Nemzetközi Polgármester Szövetségét. Ezt 
követően számos egyesület, szövetség jött létre a ba-
rátság ápolására. Az Európai Városok Szövetsége, a 
Fenntartható Európai Városok Mozgalma, az Euró-
pai Középvárosok Együttműködési Hálózata, Test-
vérvárosok Szövetsége és mások. Európában (2002. 
évi adatok szerint) több mint tizenháromezer test-
vérvárosi kapcsolat működik. Magyarország 2002-
ben – a romániai, erdélyi kapcsolatokon túl – 1206 
ilyennel büszkélkedhetett.

Témánk fontossá teszi, ezért szólni kell a Stutt-
gartban 1950. augusztus 5-én megtartott tömeggyű-
lésről, melyen elfogadták a hazájukból elüldözött 
németek alapokmányát. A résztvevők „Isten és ember 
előtti felelősségük tudatában…” megfogadták, hogy a 
sérelmeik miatt nem állnak bosszút, támogatják egy 
egyesült, félelem nélküli Európa létrejöttét, s részt 
vesznek Németország és Európa újjáépítésében.47 

Az első próbálkozások a hivatalos kapcsolatok 
kiépítésére a rendszerváltozás időszakához kapcsol-
hatók. „Az 1989/90. évi magyarországi rendszerváltás 
idején a fiammal együtt kezdeményeztük, hogy Reichen-
bach és Mezőberény kössön testvér-települési megál-
lapodást. Sajnos akkori erőfeszítésünk nem sikerült.”48 
A próbálkozásokat nem követte sem az I. kerületi 
evangélikus „német” egyház, sem a nemzetiségi 
önkormányzat, sem a német hagyományápoló szer-
vezet részéről másféle testvérkapcsolat kialakítá-
sa azokkal a német településekkel, melyek otthont 
adtak az elüldözött berényiek számára. Esetenkénti 
kapcsolatok egy-egy feladat megoldására létrejöttek 
más szervezetekkel, így például az idősek Puskin 
utcai otthonának bútorral való ellátására.49 Pangert 
Mihály tevékenységét is meg kell említeni, aki a 
német evangélikus gyülekezet javára többször kez-
deményezett gyűjtést, az itteni (berényiek) között is, 
így például támogatta az egyházi fúvószenekar lét-
rejöttét.50 

„1989 nyarán néhány fős berényi küldöttség látogatta 
meg Gúta berényi származású tanácselnök-helyettesét az 
esetleges testvérvárosi kapcsolatok kialakításának tervé-
vel. Ábelovszki Pál elmondta, szinte mindenkinek él ro-
kona odaát, és látogatják is egymást. A szülőföld emléke 
mindenképpen tovább él a családokban. Kapcsolatok ezen 
kívül is vannak, a Nőszövetség és a Vöröskereszt többször 
szervezett két-három napos kirándulásokat. De kulturális 
lehetőség is számtalan lenne. Különösen a sport terén és a 
nemzeti bizottságokon keresztül”.51 

A hivatalos kapcsolat 2001. augusztus 10-én jött 
létre, ekkor írta alá Gútán a két képviselőtestület a 
szerződést. A testvérvárosi együttműködés célja: 
mélyíteni, kiszélesíteni a rokoni és a baráti kapcsolatokat, 
valamint az önkormányzatok és a hivatalok közötti tapasz-
talatcsere a közigazgatás terén. Települések közötti közmű-
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velődési és oktatási téren való együttműködés, valamint a 
települések kulturális hagyományainak ápolása és ennek 
elősegítése. A civil szervezetek kölcsönös kapcsolatfelvé-
tele szakmai együttműködés.” A szerződésben foglal-
tak megvalósítása számos sikeres rendezvénnyel, 
rendszeres találkozókkal, a két testület tagjainak 
kölcsönös látogatásaival, egymás munkájának meg-
ismerésével vált valóra. A két város lakói nyertes 
pályázatok eredményeként közös projektek megva-
lósításán dolgoztak együtt, így például a mezőberé-
nyiek segítették a gútai értéktár létrejöttét, az általá-
nos iskolások pedig fotópályázat keretében mutatták 
be településük értékeit egymásnak. 

A szlovák önkormányzat és egyesület gútai 
kapcsolatai

Az első kapcsolat 2001-ben jött létre a Szlovák Kultúra 
Baráti Kör Kolárovo és a Mezőberényi Szlovákok Szer-
vezete között. A 2015-ben elültetett Barátságfa sorsa 
jelképpé vált számukra. Együtt ültették el Mezőbe-
rényben, ám „megbetegedett, kitört, de túlélte és újból 
hajt, akarja, hogy barátságunk, együttmunkálkodásunk 
örökké tartson.”52 2016 szeptemberétől jött létre az 
újabb kapcsolat a szervezet és a gútai Nyugdíjas Klub, 
valamint a Magyar Asszonyok Ligája között, melynek 
eredményeként a Mezőberényi Magyar Rákellenes Liga 
szervezésében a Mellrák ellen a Nőkért figyelemfelkel-
tő sétát „elvitték” Gútára is, ahol az év októberében 
szintén megrendezték a sétát. Mezőberényi példa 
nyomán Gútán is rendszeresen megszervezik a vá-
rosi adventi gyertyagyújtást. 

2017 júniusában a lakosságcsere 70 éves évfordu-
lóján Gútán megújították az együttműködést. Az 
aláírók a Mezőberényi Szlovákok Szervezete (Borgu-
la Györgyné elnök) a Szlovák Kultúra Baráti Kör, Ko-
lárovo (Litvai András elnök) a Gútai Nyugdíjas Klub 
(Füri Edit elnök) és a Magyar Asszonyok Ligája, Gúta 
(Dr. Németh Iveta elnök) voltak. Ugyanekkor kötött 
együttműködési szerződést a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat (Cservenák János elnök) és 
a Szlovák Kultúra Baráti Kör, Kolárovo is. A kapcso-
latok élők, szinte havonta találkoznak valamilyen 
együttes rendezvényen, közös pályázatok megva-
lósításában, bemutatókon, ünnepeken (Ciril-Metód 
ünnepe, gútai bál stb.).

Az első, máig egyetlen hivatalos sportkapcsolat 
a mezőberényi női kézilabda csapathoz fűződik, 
amely éppen a szerződés megkötésének időpont-
jában vett részt baráti meghívásra egy nemzetközi 
tornán Gútán. Így az egyesület hivatalos kapcsolatai 
is 2001-ben kezdődtek. Alkalmi sportkapcsolatok, 
kosárlabda, labdarúgás stb. a találkozók alkalmából 
szerveződnek. 

Összegzés
Összegzésként álljon itt két visszaemlékező gondo-
lata. 

„Egyre többen látogattak vissza nyaranként. Az idő-
sebbekben a már említett keserűség ellenére csillapíthatat-
lan volt a honvágy. Sokuknak (mint említettem szegény 
anyámnak is) megadatott, hogy viszontlássák szülőfa-
lujukat, rokonaikat, a régi szomszédokat, sőt akadt olyan 
idős ember is a hatvanas években, aki végleg hazaköltözött 
Berényben élő gyermekeihez, unokáihoz. […] Úgy látom, 
hogy a fiamat is kezdik érdekelni a berényi dolgok. Meg-
mutattam neki és az unokámnak is egykori lakóházunkat, 
elvittem őket őseink (nagyszüleim) sírjához a Német te-
metőbe, és kimentünk a berényi határban fekvő »kárpótolt 
földünkhöz« is.”53

„Az életemben a történelem, a sors és a családom dön-
tésének következményeként két település játszott megha-
tározó szerepet. Éveim döntő részét már Gútán töltöttem, 
ahová a családom, férjem, gyermekeim, unokáim és dé-
dunokáim kötnek, és itt érzem igazán otthon magam. A 
szülővárosom Mezőberény, ahová viszont a gyermekkori 
emlékek kötnek, ott van az édesapám és a két bátyám sírja, 
és ott él rokonságom egy része is. Lélekben tehát Berény-
től sem tudok elszakadni, ezért amíg egészségem engedi, 
minden évben szívesen visszamegyek, és néhány napot 
eltöltök gyermekkorom színhelyén is.”54 

Mezőberény Önkormányzatának testvérvárosi 
kapcsolatai:55

Gronau – Németország (a megállapodás aláírva: 
1991. április 24.)

Münsingen – Németország (1993. május 30.)
Kolarovo (Gúta) – Szlovákia (2001. augusztus 10.)
Sovata (Szováta) – Románia (megállapodás aláírva: 

2002. augusztus 18.)
Čantavir (Csantavér) – Szerbia (megállapodás 

aláírva: 2006. augusztus 20.)

Jegyzetek:
1 Körösi M. 166.o. Soós Istvánné
2 Kugler J. 104. o. Pilisi Márton.
3 Körösi M. 203. o.
4 Kugler J. 23. o.
5 Kugler J. 27-28. o.
6 Kugler J. 11. o.
7 Számos visszaemlékezés áll rendelkezésre a mezőberényi 
források közül. A terjedelem szűkössége miatt azonban 
csak néhány visszaemlékező, erősen rövidített emlékei 
jelenhetnek meg.
8 Kisari M. 92. o.

9 Kugler J. 111. o. Mihálik Zsuzsanna
10 Kisari M. 70. o. Mayer László
11 Kisari M.  96. o. Wagner Józsefné.
12 Kugler J. 52. o. Ledig Mihály
13 Kugler J. 111. o. Puskel Györgyné
14 Körösi M. Szóbeli közlés: Kozma Sándorné
15 Kugler J. 112. o. Puskel Györgyné
16 Borvendég Zs. i.m.
17 Borvendég Zs. i.m.
18 Kisari M. 96. o. Wagner Józsefné
19 Kisari M. 88. o. Dr. Wagner József
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A magyarországi katolikus, református és evangé-
likus egyház együttesen és külön-külön is többször, 
élesen reflektált a hazai németek kitelepítésével és 
a szlovák-magyar lakosságcserével kapcsolatos kor-
mányzati tevékenységre. Az állami törekvésekkel 
szemben aktívan eljártak híveik érdekében, s állás-
pontjuk a kormányzaténál mind morális, mind jogi 
értelemben árnyaltabb volt. 

Különösen súlyosan érintették a kényszertelepíté-
sek az 587 ezer lélekszámú evangélikus egyházat. A 
vállaltan háromnyelvű – magyar, német, és szlovák 
– evangélikus egyház jelentős számú nem magyar 
anyanyelvű híve elvesztésével az egyházi struktúra 
szempontjából is nehéz helyzetbe került. Tanulmá-
nyomban az evangélikus egyháznak a kényszerte-
lepítésekkel kapcsolatos elvi állásfoglalásait, német 
és szlovák hívei érdekében kifejtett tevékenységét, 
és a telepítéseknek az egyházi struktúrára gyakorolt 
hatását tekintem át. 

A német és szlovák hívek szolgálatában
Az evangélikus egyház különböző fórumain – püs-
pökkari konferenciákon, esperesi gyűléseken –, 
1945 tavaszától intenzíven foglalkozott a németek 
kitelepítésével, a szlovákiai magyarság helyzetével, 
majd a magyarországi szlovákság áttelepítésével. 
Ezzel kapcsolatban számos memorandumot, írásos 
beadványt juttatott el a miniszterelnökhöz és a kor-
mány más tagjaihoz. A kezdetben inkább elvi, álta-
lánosabb megközelítésű beadványok egyre inkább a 
jogi szabályozottság hiányosságait taglaló, a konkrét 
rendelkezések végrehajtását bíráló, a hazai németek 
kitelepítése és a szlovákiai magyarokkal szembeni 
eljárás hasonlóságaira rámutató, gyakorlati lépése-
ket sürgető követelésekké váltak. 

Az érvelés kiindulópontja általában az, hogy az 
egyház a „kényszerű népcserét az Isten és emberi 
törvényekkel homlokegyenest ellenkezőnek” tartja, 
ezért lelkiismereti kötelessége ennek minden meg-
nyilvánulásával szemben fellépni. Több ízben pár-
huzamot vontak a zsidóüldözések és deportálások, 
valamint a mostani eljárások között. A „magyaror-
szági németség ama részével, amelynek kitelepítése 
jelenleg akadályokba ütközik, ugyanolyan módon 
jár el, mint ahogy az általunk kárhoztatott, összeom-
lás előtti kormányzat a zsidósággal eljárt, amikor 

őket összeköltöztetésre s gettóba kényszerítette. 
Nemzetünk súlyos következményeit érzi a kormány 
akkori eljárásának, s bár most… a Szlovákiából ide 
áttelepítendő magyarság érdekében kíván intéz-
kedni, félünk, hogy ennek az elintézésnek a mód-
ja előbb-utóbb ugyanolyan megítélésben részesül, 
mint amilyen megítélésben részesül ma a magyar 
nemzet a zsidóságnak gettóba kényszerítése miatt.”2

Tarthatatlannak minősítették azt a kormányza-
ti érvelést, amely miközben a szlovákiai magyar-
sággal szemben hangoztatott kollektív bűnösség 
vádját elfogadhatatlannak, a vele való bánásmódot 
törvénytelennek minősítette, ugyanakkor a maga 
részéről a hazai németekkel szemben mindezt igaz-
ságosnak és méltányosnak tekintette. Nem véletlen, 
hogy a németek mellett szót emelő egyházi beadvá-
nyokban, tiltakozásokban, közbenjárásokban – amit 
az eljárási módok kétségtelenül meglévő hasonló-
sága is indokolt – párhuzamosan mindig érintik a 
szlovákiai magyarság helyzetét is. Rámutattak a ma-
gyar kormány azon törekvésének kudarcára, amely 
szerint a magyar és német kisebbség megítélése, a 
velük szembeni eljárás között nincs párhuzamos-
ság. Az evangélikus egyház 1946. február 23-án a 
miniszterelnökhöz írt levelében leszögezte: „Idegen 
állam területén hajlékukért és családjukért viaskodó 
magyar véreink gyakran hallották a felettük kimon-
dott ítélet azon indoklását, hogy a magyar államnak 
a németséggel szemben alkalmazott ítélkezését ve-
szik irányadóul.”3

Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartották a né-
metekkel szemben is, hogy a magyar kormányzat 
bűnné tette „a származási adottságot jelentő német 
anyanyelvet”, s ezzel nem egyéni bűnt, hanem sze-
mélytől független adottságot büntet. Kifogásolták 
azt is, hogy a hivatkozási alapul szolgáló 1941. évi 
népszámláláskor az akkori hivatalos álláspont az 
anyanyelvűség kérdését kivette „a nemzethűség fo-
galmi köréből”. Példaként a mezőberényi német kö-
zösséget említik, amelynek tagjai megőrizve német 
anyanyelvüket, 1942-ben, az erősödő német befolyás 
időszakában püspökükhöz írott felterjesztésben ün-
nepélyesen erősítették meg nemzethűségüket, most 
pedig a „kitelepítés ítélkezése elé kerültek”. A Volks-
bundnak a településen 267 tagja volt, a Vörös Had-
sereg büntetésként „510 fiatal férfit és nőt deportált, 
a kitelepítés alkalmával pedig 496 gyülekezeti ta-
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got tettek az országhatáron túlra. …A fájdalmas az, 
hogy sokan kerültek elhurcoltatásra és kitelepítésre, 
akik éppen akkor szervezték meg a magyar hazához 
való hűséges ragaszkodásnak a mozgalmát, amikor 
ez számukra csak hátrányt jelenthetett, és amikor 
másutt igen sokan meghunyászkodtak az idők vi-
hara előtt. Ehhez hasonló tüneteket kell feljegyezni 
Gyoma, Iklad és Harta esetében is.”– írta Ordass La-
jos püspöki jelentésében.4

A németek kitelepítését az egyház vezetői – első-
sorban gazdasági megfontolásból – a nemzet érde-
keivel ellentétesnek minősítették.  

Az „évszázadok alatt a föld rögéhez nőtt, sajátos 
kultúrát, egyházi életet, gazdasági rendet kiépítő 
néptömegeket nem lehet úgy áttelepíteni, hogy az 
az országnak és az áttelepítést szenvedő népeknek 
is anyagi és erkölcsi romlását ne okozná. Mint aho-
gyan az évszázados fát sem lehet átültetni annak 
pusztulása nélkül.”5 

„Német családjaink a földművelésben, állatte-
nyésztésben, a háziiparban, általában a gazdasági 
termelésben előkelő helyet foglaltak el. A kitelepíté-
sükkel járó veszteséget korántsem pótolhatja a bete-
lepítés, mely gyakran aggasztó jelenségeket mutat. 
Bányász és gyárimunkás emberekkel nem lehet pó-
tolni szakszerűen gazdálkodókat.”6

„A beözönlők elvették a törzslakosság bútorait, 
ruháit, élelmiszereit, gazdasági felszerelését, álla-
tait. …Tudunk olyan esetet, ahol a gyermekkocsiból 
kivették a gyermeket és anyjával együtt a kamrában 
helyezték el, míg ők beköltöztek a lakásba, bútorba, 
gyerekkocsiba. Megtörtént, hogy az ilyen sáskajárás 
mikor mindent elpusztított, felkerekedett és átment 
egy másik községbe, új betelepedési mozgalom vég-
rehajtására.”7

Ordass Lajos egy helyütt a németek kitelepítését 
egyenesen „fasiszta módszerekre emlékeztető nép-
cseré”-nek, a magyar nemzet öngyilkos lépésének 
minősítette, hiszen ezt akkor hajtja végre, amikor 
„számban és erőben maga is megfogyatkozott”. 
Ezért arra kérte a magyar kormányt, hogy óvja meg 
az országot ettől „a nemzeti szerencsétlenségtől”.

A földreform végrehajtásával párhuzamosan 
megkezdődő internálásokról, összeköltöztetésekről, 
a németek megfélemlítéséről a lelkészek 1945 tava-
szától szinte naponta tájékoztatták egyházi feljebb-
valójukat, közbenjárást, segítséget, tanácsot kérve. 

Tihanyi János szepetneki lelkész arról számolt be, 
hogy az internálás szenvedései, nélkülözései hatá-
sára három hívő vesztette életét. „Nem annyira a 
nemzet jogos számonkérése érvényesült, mint in-
kább egyesek korrupt ösztönei nyertek érvényesülé-
si alkalmat…” – írta.8

Pusztavámon, télvíz idején tizenhat családot la-
koltattak ki, elhelyezésükről azonban nem gondos-
kodtak, ezért egyházi épületekben helyezték el őket.9

Folyamatos pressziónak voltak kitéve a német 
közösségek a nyelvhasználat terén is. Ezért Kuthy 
Dezső, a Dunáninneni Egyházkerület püspöke a 
tanácstalanság és félelem láttán 1945. június 2-án a 

következőkre utasította egyházközségeit: „Egyhá-
zunkban a nyelv eszköz, mégpedig istentisztele-
teink keretében Isten igéje, iskoláinkban pedig az 
ismeret közlésének eszköze.” Ezért az egyház elvi 
álláspontja mindenkor az volt, hogy minden nép a 
maga nyelvét használhassa, s arról, mint őt legköz-
vetlenebbül érintő kérdésről maga dönthessen.10

Erőteljesen föllépett az evangélikus egyház legna-
gyobb városi közössége, a soproni németek kitele-
pítése ellen is. E közösség 1921-ben népszavazáson 
erősítette meg Magyarországhoz való tartozását. 
Mindez azonban kevésnek bizonyult. A német anya-
nyelvűek nagy részét innen is kitelepítették. Fölke-
rült a kitelepítendők listájára Hanzmann Károly sop-
roni és ifj. Pröhle Károly sopronbánfalvai lelkész is, 
akik nem voltak a Volksbund tagjai, s ismeretes volt 
„magyar állásfoglalásuk is”. A kitelepítést végül az 
egyház és az érintettek közbenjárására elkerülték. 
Sopronban a lelkészek nem kaptak engedélyt arra, 
hogy híveiket a pályaudvaron elbúcsúztathassák, és 
az evangélikus harangot tiszteletükre megszólaltat-
hassák. Ziermann Lajos és Hanzmann Károly ennek 
ellenére fölkeresték a vagonokat, s arra hivatkoztak, 
hogy „gonosztevőknek is jár a pap”, amit a rendőr 
azzal hárított el: „ez nem vesztőhely”.11 

1946 januárjától, a kitelepítések tényleges megkez-
dése után az egyház vezetői igazolva látták elvi ag-
gályaikat. Beadványaikra több esetben még választ 
sem kaptak. A kormány azt hangoztatta, hogy a ki-
telepítésre a „szövetséges hatalmak kényszerítenek, 
s ezért annak meg kell történnie”, felelőssége csak a 
végrehajtásban van.12 Ezért az egyház immár szám-
talan visszás ügy ismertetésével, konkrét adatok 
közlésével jelezte, hogy a „végrehajtásnál hiányzik 
az igazság, a szeretet és a méltányosság.”13 Több eset-
ben sor került az egyházak, elsősorban a protestáns 
egyházak közös fellépésére, de született memoran-
dum a katolikus egyházzal közösen is. Eredményt 
gyakorlatilag nem sikerült elérniük. 

Az evangélikus püspöki kar felvette a kapcsolatot 
a német egyházzal is, hogy a kitelepítettek lelkigon-
dozását nagy körültekintéssel végezzék.14

Hatékonyabb képviseletet remélt a nemzetkö-
zi fórumok bevonásától. Ezért 1947 januárjában az 
Egyházak Világtanácsához fordult a németek kite-
lepítése és a szlovák-magyar lakosságcsere ügyében, 
hogy a kollektív megtorlás ellen és az emberséges 
kitelepítés mellett érveljen. Szlovák nyelvű átiratot 
intézett a szlovákiai püspöki karhoz, felkérte, hogy 
tiltakozzék a kormánynál a magyarüldözés ellen.15 
Kérést intézett a norvég és dán vezető püspökhöz, a 
svéd érsekhez, az észak-amerikai és a francia egyhá-
zi elnökhöz, hogy a külügyminiszterek tanácsánál 
és más alkalmas helyeken lépjenek fel a szlovákiai 
magyarüldözés ellen.16 

Az evangélikus egyház a kényszerűséget, a poli-
tikai pressziót a magyarországi szlovákok kitelepü-
lésével kapcsolatban is elutasította, s az önkéntesség 
elvének érvényesülése mellett foglalt állást. Nehez-
ményezte, hogy a kormány a csehszlovák propagan-
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dának széleskörű lehetőséget biztosított, amely „ál-
datlanul egyházi területre is átcsapott”.17 A szlovák 
és a magyar evangélikus egyház között 1946 tava-
szán vált feszültté a viszony, amikor a Csehszlovák 
Áttelepítési Bizottságban tevékenykedő lelkészek 
azzal a kéréssel fordultak Ordass Lajos püspökhöz, 
hogy evangélikus istentiszteleteken is szólhassanak 
a néphez. Ordass kérésük teljesítését megtagadta, 
mert: „templomainkat pedig istentiszteletek céljai-
ra építettük.” Döntését utólag még inkább igazolva 
látta, amikor tudomására jutott, hogy ugyanezek 
a személyek Szlovákiába azt jelentették, az ottani 
püspöki kar írásbeli megbízása esetén Ordass nem 
zárkózna el a kérés teljesítése elől. Kuthy Dezsőnél, 
a Dunáninneni Egyházkerület püspökénél pedig – 
akihez szintén prédikálási engedélyért folyamodtak 
– arra hivatkoztak, hogy Ordass azt már a Bányake-
rületben megadta.

A „kérelem elutasításában – fogalmazott Ordass 
– nem elfogult szenvedély vezetett, hanem a legtisz-
tább meggyőződés arról, hogy templomaink nem 
politikai akciók céljaira épültek. Kötelességemmé 
tette az elutasítást az a bizonyos értesülésem is, 
hogy híveink általában nem akarnak kitelepülni és 
így nem lehet őket egyházi propaganda hatásainak 
kitenni. Vezérelt végül az is, hogy, már a propagan-
da megkezdése előtt – mint aztán később is – szlo-
váknyelvű egyházi és politikai lapok gondoskodtak 
arról, hogy egyházunkat rágalmakkal illessék.”18

Az 1946. május 8-i püspökkari konferencián elítél-
ték, hogy Békés megyei népgyűléseken maga Osusz-
ky püspök is megjelent, s papi öltözetben, bibliai 
textus felolvasásával tartott áttelepítési beszédeket 
Ezekben azt hangsúlyozta, hogy „Isten igéjével jut 
ellenkezésbe az a szlovák származású ember, aki 
anyjának, a hazának hívásával szemben engedetlen, 
vagy akit a földi gazdagsága tapaszt a hazától idegen 
földhöz.”19 Az evangélikus püspöki kar a szlovák és 
magyar evangélikus egyház közötti kapcsolat felvé-
teléről döntött, s politikai céloktól mentes tárgyalá-
sokat sürgetett, amelyeken tisztázni kellene, hogy 
milyen védelmet tud adni a szlovákiai evangélikus 
egyház az igazságtalanul kiutasított lelkészeknek. A 
szlovák fél nemzetközi egyházi szervezetekben test-
vérietlen magatartással vádolta meg a magyar evan-
gélikus egyházat, a kitelepítő bizottságban működő 
papok istentiszteleti szolgálatának megtagadása 
miatt. A konfliktus nemzetközivé tétele nem volt ér-
deke a magyar félnek, ugyanakkor lehetősége sem 
adódott a cáfolatra. 

Medgyesegyházán a helyi szlovák lakosság kö-
rében feszültté vált a viszony, mert Hrivnyák János 
lelkész házról-házra járva igyekezett kitelepülésre 
bírni híveit. Ő maga korábbi politikai szerepválla-
lása miatt döntött – a nyilas párt aktív tagja volt – a 
kitelepülés mellett. A közösség és az egyház részéről 
nemcsak politikai szerepvállalását, de lelkészi tevé-
kenységét is több súlyos kritika érte. Hrivnyák nem 
élt az állásáról való lemondás lehetőségével, ezért 
egyházi törvényszék elé állították, és 1946. június 

15-én fölmentették. A presbiteri gyűlésen Rohály Mi-
hály esperes a kitelepülőkkel kapcsolatban a követ-
kezőképpen fogalmazott: „Engedjük őket békével, 
ha Szlovákiában jobb sorsot remélnek.”20

A szlovák és magyar protestáns egyházak kap-
csolatfelvétele az Egyházak Világtanácsának kezde-
ményezésére 1947 júniusában Genfben történt meg. 
A Világtanács elképzelése szerint a két szomszédos 
egyház két-két képviselőjének, nem hivatalos meg-
bízás alapján, barátságos eszmecserén kellett volna 
tisztáznia „a testvéri közeledés létrehozásának le-
hetőségét és mozzanatait.”21 Az evangélikus egyház 
meghívottai – Dedinszky Gyula és Rohály Mihály 
– olyan későn kapták meg a meghívást, hogy nem 
tudtak kiutazni. Magyar részről Bereczky Albert 
református lelkész vett részt a megbeszélésen. Az 
általa kötött megállapodást az evangélikus egyház 
kedvezőtlennek minősítette – „mert csak református 
szempontokat érvényesít” –, és nem fogadta el. Első-
sorban azért nem, mert a megállapodás alapján az 
egyházközségekhez tartozó földbirtokokat, alapo-
kat, alapítványokat arányosan osztották volna szét 
az eltávozó, illetve maradó egyházrészek között. Mi-
után a Szlovákiából érkező evangélikusok száma ke-
vesebb volt, mint az innen távozóké, így az evangé-
likus egyházat jelentős vagyonvesztés érte volna. El-
fogadhatatlannak tartották azt is, hogy az államnak 
egyes egyházi kérdésekben döntési jogot biztosított. 
A szintén Genfben tartózkodó Ordass Lajos a Világ-
tanács vezetőinek jelezte ezt, akik Ordass érveit mél-
tányolták, és új megállapodás készítését ígérték.22

A kényszertelepítések hatása 
az egyházszervezetre

A magyarországi evangélikus egyház a háború, a 
kitelepítések és a lakosságcsere következtében mint-
egy 87 ezer hívét veszítette el, ami egyházszervezeti 
szempontból is komoly gondot okozott. A magyar-
országi németek közül – az egyház adatai szerint 
– huszonkilencezer evangélikust telepítettek ki, 
nyolcezer szlovák nemzetiségű evangélikus hagyta 
el az országot, ötvenezer evangélikus személy pe-
dig a háború alatt tűnt el, vagy polgári személyként 
Oroszországba szállították.23 1948 nyaráig, a kite-
lepítések lezárulásáig teljes és megbízható adatok 
nem álltak rendelkezésükre. Egyrészt a különböző 
irányú és nagyságú telepítések – németek összete-
lepítése, kitelepítése, szlovákiai magyarok áttelepíté-
se, magyarországi szlovákok kitelepülése – állandó 
mozgást eredményeztek, másrészt a közigazgatási 
hatóságok azokon a településeken is elzárkóztak az 
adatok közlésétől, ahol a telepítések már befejeződ-
tek. Annyi az eseményekkel párhuzamosan is lát-
szott, hogy súlyos veszteség éri Vas, Sopron, Tolna, 
Baranya, Somogy és Moson megyét csakúgy, mint 
a békési vagy Pest megyei szlovák gyülekezeteket. 
Több dunántúli gyülekezet – Ágfalva és Harka – 
gyakorlatilag megsemmisült, vagy elerőtlenedett. 
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Sopron elvesztette a gyülekezet kétharmadát. Több 
helyről – Harka, Levél, Balf – a lelkészt és a tanítót is 
kitelepítették. 

Purgly Lajos egyházkerületi felügyelő mosoni út-
járól 1947. május 14-én a következőket írta: „Levélen 
sem lelkész, sem felügyelő nincsen helyben, előbbi 
beteg, és Esztergomban van kórházban, utóbbi isme-
retlen helyen tartózkodik. …Szomorú képet nyújt ez 
a közelmúltban még virágzó egyházközség, mert az 
elnéptelenedés tragédiáján kívül még a vezetőségtől 
is elválasztatott, de az oda telepítettek magatartása 
miatt is egyensúlyozottságát és új irányát a gyüleke-
zet még közel sem találta meg. Véleményem szerint 
sajnos itt a gyülekezet volt lelkésze a már kitelepített 
Schrödl Mátyás nagymértékben befolyásolta a gyü-
lekezet tagjait, mely helytelen befolyás következmé-
nye volt a bekövetkezett sokirányú tragédia. Üres 
templom, üres paplak, üres iskolák várják a megol-
dást és Isten kegyelmét. Levélre sürgősen agilis lel-
készre és felügyelőre van szükség. A lelkész lehetőleg 
fiatal, hitbuzgó, jó magyar ember legyen és talán az 
sem baj, ha a német nyelvet egyelőre csak törve bírja. 
…Rajkán a gyülekezet szintén a kitelepítés szörnyű 
hatása alatt áll és majdnem elnéptelenedett.”24 

A Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye gyü-
lekezeteit is alapjaiban rendítette meg a németek 
kitelepítése. Az egyház kiküldöttje, valamint a val-
lás- és közoktatási miniszter képviselője 1947 júliu-
sában közösen kereste fel az érintett településeket. A 
helyszíni tájékozódás célja az volt, hogy az egyház 
jogos államsegély igényét a meggyengült gyüleke-
zetek lelkészi állásainak fenntartásához megálla-
pítsa. A kitelepítések azonban a legtöbb községben 
még nem zárultak le, így a gyülekezeti létszámok ál-
landó változást mutattak. „A kitelepítési lajstromon 
szerepeltek közül igen nagyszámú hittestvérünket 
állandó lakhelyéről néhány kilométernyire fekvő 
szomszéd községbe szállították, és ott elbocsátot-
ták: tegyen, amit akar. Sok helyen keresztül vitték 
az összetelepítést (gettózást), több helyen a telepesek 
rátelepítése történt meg. Mindkét esetben számosan 
a környéken szóródtak szét, de időnként – amikor 
biztonságban érzik magukat és újabb kiszálló bizott-
ságokról nincsenek hírek – hazaszállingóznak, visz-
szaszivárognak. Ez a körülmény magyarázza, hogy 
olyan végleges helyzetképet, amely állandónak, 
változatlannak tekinthető, s amelynek figyelembe-
vételével lehetne a jövőre vonatkozó gyülekezeti 
szervezésre, vagy egyházközigazgatási módosításra 
terveket készíteni és elgondolásokat foganatosítani, 
nem lehet. …A Csallóközből: Alsó- és Felsőszeliből 
áttelepített magyar hittestvéreink legnagyobbrészt a 
Bonyhád körüli római katolikus községekbe telepít-
tettek. Ezeknek nyilvántartásba vétele folyamatban 
van. Tanítójuk Zombán van.”25 Hasonlóan kaotikus 
képet mutatott a meglátogatott többi község is.26

A veszteség minimalizálása érdekében igye-
keztek a megsemmisült, vagy meggyengült gyü-
lekezetek épületei, földjei és egyéb vagyona fölött 
a tulajdonjogot az egyház számára biztosítani. A 
szórványba került hívek megtartását misszió köz-
pontok létrehozásával kívánták elérni, ezeken a 
helyeken népfőiskolákat, vagy egyéb képzési, kö-
zösségmegtartó lehetőségeket is szerveztek. Tár-
gyalásokat kezdeményeztek a feleslegessé váló ta-
nítók állami alkalmazásának lehetőségéről, amire 
ígéretet is kaptak.27 

Kevéssé tudták azonban érvényesíteni egyik leg-
főbb törekvésüket, nevezetesen, hogy a kitelepített 
evangélikusok helyébe evangélikusok kerüljenek. A 
katolikus, a református és evangélikus egyház közös 
levélben fordult Hajdú István telepítési kormánybiz-
toshoz, amelyben azt kifogásolták, hogy az eddigi 
telepítések során – háromezer szlovákiai magyar 
család elhelyezése – figyelmen kívül hagyták a fe-
lekezeti szempontokat – pl. Harta, Hajós, Dunaszek-
cső, Kéty, Hímesháza esetében – ami lehetetlenné 
teszi az érdekelt egyházak szórványba került hívei 
felekezeti gondozását.28 

Állami intézkedést sürgettek annak érdekében is, 
hogy a kitelepülő szlovák hívek a harangokat, temp-
lomi bibliákat, egyéb kegytárgyakat ne vihessék 
magukkal. Végül mégis az az álláspont érvényesült, 
hogy a kegyszerek azok tulajdonában maradjanak, 
akik eddig is használták. Kivételt a különleges tör-
téneti vagy művészeti értékűk miatt már korábban 
nemzeti védelem alá helyezett tárgyak jelentettek.

A telepítések az egyházközségek életében, a hi-
téletben, az egyházszervezetben is jelentős károkat 
okoztak. Megbomlott a helyi társadalom korábban 
kialakult kohéziója, amelyet különböző elemek 
– nemzetiségi megoszlás, foglalkozási struktúra, 
képzettség, munkakultúra, vallási hovatartozás stb. 
– folytonos és kölcsönös egymásra hatása eredmé-
nyezett. A telepítések hatásának közömbösítésére 
az egyház vezetőinek sem módja, sem eszköze nem 
volt. Annál is kevésbé, mert 1948-tól figyelmüket és 
erejüket az egyházi autonómiát más területeken is 
kikezdő támadások – iskolán kívüli hitoktatás, egy-
házi iskolák megszüntetése – kivédése kötötte le.

Kapi Béla emlékiratában maga is leszögezte, hogy 
a kényszertelepítésekkel szembeni föllépésük ered-
ménytelen volt, ennek felelőssége azonban nem az 
egyházat terheli, hiszen vállalták a kemény tiltako-
zás kockázatát. Mert – mint írta – „teljes erővel érvé-
nyesíteni kellett az egyház erejét és befolyását, s az 
egyház felsőbbségének igazolnia kellett az ország és 
az egész egyház színe előtt, hogy gyáván nem kus-
hadt a sarokban, némán engedve megtörténni, amit 
politikai erőszak a nemzetre oktrojált, hanem a le-
hetőség határa között, erejéhez mérten teljesítette a 
maga kötelességét.”29
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A német lakosság kitelepítéséről, a csehszlovák-ma-
gyar lakosságcseréről a rendszerváltás óta nyílt na-
gyobb lehetőség arra, hogy nemcsak hazánkban, ha-
nem Szlovákiában is megkezdődjön az események 
objektív feltárása, jóllehet a beneši dekrétumok el-
törlése, hatálytalanítása a mai napig várat magára. 
A szerzők többségénél, megfigyelhető ugyanakkor, 
hogy elsősorban a lakosságcsere politikai hátteré-
nek, diplomáciatörténetének és részben a lebonyo-
lításának feldolgozására fordítják a figyelmet.1 A 
lakosságcsere lokális lebonyolításának és következ-
ményei napjainkig ható integrációs, etnokulturális 
folyamatainak vizsgálata s a mikrotörténeti, oral 
history vonatkozásai háttérbe szorultak,2 pedig ezek 
különösen fontosak a csehszlovák-magyar lakosság-
csere vizsgálata kapcsán is. 

A XVIII. században Magyarországon történt szlo-
vák telepítések az összefüggő szlovák etnikumtól 
távol, elszórt kisebb-nagyobb szigetekben a többi et-
nikumba beékelődve jöttek létre. A szlovákság me-
rőben új körülmények közé került a szülőföldi viszo-
nyaikhoz képest. Ennek következtében az ősi anyagi 
és szellemi kultúrájukban új elemek jelentek meg, 
azaz megkezdődött a szlovák és a magyar lakosság 
kulturális értékeinek kölcsönös kicserélődése.3

Magyarország évszázadok óta multikulturális, 
több nép által lakott állam volt. A Monarchia számá-
ra vereséget hozó első világháborút lezáró békeszer-
ződések értelmében pedig, a történelmi Magyaror-
szág elvesztette területének több mint kétharmadát, 
lakosságának több mint felét.4 Az újonnan megszü-
letett nemzetállamokban a magyarság kisebbségbe, 
míg Magyarországon a 92%-kal számbeli fölénybe 
került. A saját nemzetállamukat építő országok nem 
nézték jó szemmel az immár kisebbségbe került 
magyarok, németek jelenlétét az országhatáraikon 
belül. A „problémát” különböző módon igyekeztek 
megoldani. A kollektív bűnösséggel vádolt német la-
kosságot, 1945-ben Szovjetunióba szállították mun-
katáborokba, „málenkij robotra”. Mezőberényből 
509 személyt hurcolnak el, kik közül Szabó Árpád 
segítségével 448 személy, 1947 júliusában hazatér-
hetett. A fogságban elhunyt 61 mezőberényi nevét a 
városháza előtt álló Hősök szobrán elhelyezett em-
léktábla őrzi. A második világháború után a győztes 
nagyhatalmak támogatásával, 1946-ban megkezdő-
dött a magyarországi németek kitelepítése. A ma-

gyar kormány 1946 és 1948 között legalább 185 ezer 
német nemzetiségit fosztott meg állampolgárságá-
tól, valamint ingó és ingatlan vagyonától, s telepí-
tett ki. Csehszlovákiában körvonalazódni kezdett a 
Beneš-féle kitelepítési terv,5 Magyarországon pedig 
kultúrpolitikai intézkedésekkel próbálták felgyorsí-
tani az asszimilációt. 

Csehszlovákiában már 1945 tavaszán-nyarán 
megkezdődött a kassai kormányprogram megva-
lósítása. Azokat a magyar nemzetiségű személye-
ket, akik 1938 novembere után telepedtek le, kiket 
„anyások” néven illettek, minden vagyonuktól meg-
fosztva, 50 kg-os kézipoggyásszal kitoloncolták az 
országból.6 Csehszlovák adatok szerint június végé-
ig 31 780 magyar nemzetiségű személyt deportáltak 
Magyarországra. A németek kiűzése következtében 
Csehországban munkaerőhiány lépett fel, ezért a 
88/1945. sz. elnöki dekrétumra hivatkozva 1945 
őszén, több ezer magyar férfit a telepítési hivatal ve-
zényletével cseh területekre szállítottak.7 

„Először elvitték az izébe (…) Csehországba, Morvaor-
szágba 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 vi-
hettek semmit magukkal, csak kis cóki-móki ruhát, sem-
mi mást, minden ott maradt. Mikor a magyarokat első 
transzportba elvitték, asztán 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 hosz-
szabb ideig vót ott, összegyütt ott valakivel, megnősült, 
meg férjhez ment, asztán ott maradt.”8

„A Mariska néni, aki azóta meghalt, az öcsém akkor 
gyerek vót, azt például eldeportálták Szudéta területre ro-
botra, kényszermunkára.”9 

„Mielőtt átgyüttünk volna, sok családot elvittek Cseh-
országba. 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.”10 

„A nagybátyáméknak 5 kg-os csomaggal Csehországba 
kellett menni, aztán azok visszakerültek [Gútára], de mink 
nem kerültünk vissza, hanem Medgyesen maradtunk.”11 

Dr. Bagyinszky Marianna, 
kutató, középiskolai tanár

A kitelepülések és a kitelepítések 
mikrotörténeti vonatkozásai 
Békés-megyében
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A kitelepítések, a deportálások, a megindult me-
nekültáradat és az egyre riasztóbb hírek nyomán 
hatalmas volt a felháborodás Magyarországon.12 A 
kisebbségellenes intézkedések megszüntetése érde-
kében, a magyar kormány decemberben tárgyaláso-
kat kezdett a csehszlovák féllel. Több hónapig tartó 
tárgyalások után Gyöngyösi János magyar külügy-
miniszter és Vladimir Clementis csehszlovák külügyi 
államtitkár 1946. február 27-én, Budapesten aláírták 
a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt. 
Aláírását Magyarországon „kényszer szülte” egyez-
ségként fogadták el, a csehszlovák kormány és sajtó 
viszont nagy győzelemként ünnepelte. A csehszlo-
vák félnek hat hét állt rendelkezésére 1946. április 
14-ig, az áttelepítendő magyarok kiválasztására, az 
utólagos toborzás pedig legfeljebb június 25-ig tart-
hatott. A kijelöltek megkapták az ún. „fehér lapot”, 
amely bizonyos mértékben menlevélnek számított 
olyan intézkedésekkel szemben, melyek a többi ki-
sebbségi magyart tovább fenyegették (széttelepítés, 
vagyonelkobzás stb.)13 

„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, Farsan-
gék, a fél utca, Vígék meg még egy Kissék vótak az utcábúl 
mennijük köll. Akinek megvót a papírja, kiküldték, annak 
el köllött jönnie. Ilyen nagy fehér lap vót, mert fehér lap-
nak hítták.”14

Az egyezmény végrehajtását a Csehszlovák Át-
telepítési Bizottság (CSÁB) és a Magyar Áttelepítési 
Kormánybizottság (MÁK) végezte. A csehszlovák 
kormány 1946. július 14-én adta át a magyar kor-
mánynak azoknak a szlovákoknak, vagy szlovák 
származású személyeknek a 92-97 ezer főt számláló 
névsorát, akik át kívántak települni Magyarország-
ról Csehszlovákiába. 1946. augusztus 26-án, pe-
dig átadta Magyarországnak a kitelepítésre kijelölt 
szlovákiai magyarok jegyzékét, amely 105-106 ezer 
nevet tartalmazott. A csehszlovákok eredeti terve, 
azonban 180 ezer magyar kitelepítéséről szólt. Az 
áttelepülésre jelentkezők száma Magyarországon 
megdöbbenést, Csehszlovákiában csalódást keltett. 
A csalódás oka csehszlovák részről az a felismerés 
volt, hogy a lakosságcsere nem oldja meg véglege-
sen a szlovákiai magyar problémát, hiszen legalább 
fél millió magyar marad Csehszlovákiában, magyar 
részről viszont ennél jóval kevesebb jelentkezőre 
számítottak. A szlovák propagandisták maguk is 
meglepődtek azon, hogy a több mint kétszáz éve 
magyar közegben, de szlovák etnikai tömbben élő, 
nemzettudatukat megőrzött szlovákok az első felhí-
vásokra alig reagáltak.15 

„Jött a német kitelepítés, hát ugye az mindenkit elbor-
zasztott, viszont aztán jött a Benes-dekrétum. Azt mond-
ták 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 [Medgyesegyhá-
zán] a szlovákok szervezték, voltak tanárok is köztük, ez 
van, de volt egy pap is. Hrivnyák Jánosnak hívták, az ha-
zament, az vissza is ment, mert hát onnan jött ide. (…) 
Sokan talán félelemből mentek ki, mert úgy is ki kell men-
niük, hogy úgy járunk, mint a németek. Tudniillik, azt hir-
dették, 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.”16

Miután sikerült megegyezni az ingóságok kérdé-
sében, 1947. április 11-én megkezdődött a lakosság-
csere, mely kisebb-nagyobb megszakításokkal 1948. 
december 22-ig tartott. A csehszlovák fél által össze-
állított, ingatlancsere, vagy ikresített névjegyzékek17 
szerint történt a transzportok összeállítása, melynek 
értelmében a megközelítően egyforma nagyságú és 
értékű ingatlanokkal bíró családokat párosítottak. 
Az egyezmény értelmében a szlovákok önként vál-
lalták az áttelepülést, míg a magyar családok nagy 
részét a telepítési hivatalok összeírása alapján je-
lölték ki és kényszeríttették az áttelepülésre. Cseh-
szlovákiából is ugyan sokan jelentkeztek önként 
áttelepülésre Magyarországra, de ennek elsősorban 
az évekig tartó magyarüldözés, a létbizonytalanság 
volt az oka. Az áttelepülésre jelentkezett szlovákok 
közül – mivel Magyarországon 1947-ben a gazdasági 
helyzet stabilizálódott – egyre többen visszaléptek.18

„A tatának is mondták, de neki nem a pap, Hrivnyák-
nak hítták, hanem azok, akik mán készülődtek kifelé, azok-
kal ugye beszélt tata. Például itt vót a nagynénémnek a 
férje, az is aszondta, hogy gyere te is, készülődjél, mer ne-
ked 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 idővel ki is derült, hogy nem is úgy kaptak ott, mint 
ahogy ígérték, mint ahogy mesélték a faluban a központ-
ban 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.”19

„Az apósom egy becsületes kisiparos ács ember volt, ők 
nem vágytak kifelé, mert elmesélte, hogy a keresztkomája 
mondta, mikor mentek: »Gyere komám, mert majd batyu-
val jöhetsz!« Mondta erre: Én senki házába nem megyek 
ki!”20 

A lakosságcsere lebonyolítására előkészített üres 
szerelvényeket, az úgynevezett berakodó állomásra 
(Érsekújvár, Galánta, Vágsellye, illetve Békéscsa-
ba, Tótkomlós, Mezőberény stb.) irányították. Egy-
egy szerelvénnyel általában 20-30 családot (80-120 
személyt) szállítottak ingóságaikkal együtt egyik 
országból a másikba. A szerelvények többsége egy 
személy-, 50-70 fedett és 5-10 nyitott vasúti kocsikból 
állt, amelyekhez alkalmanként még 1-2 sertésszállí-
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tó vagont is hozzákapcsoltak. A 300-500 km-es utat 
jelentő átköltözés 2-3 napig tartott, ezért a szerelvé-
nyeket úgy állították össze, hogy minden családnak 
legyen legalább egy saját vagonja, ahol életszükség-
leteiket, alvás, főzés végezhették, melyhez ingósága-
ik tárolására további vagonokat, családonként ötöt, 
vagy hatot is igénybe vehettek.21 

„Mivel mindenünket hozhattuk, csak a földünket és a 
házunkat nem, ezért jobban gyüttünk.”22 

„Aki ide áttelepült, az mindent hozhatott magával, 
minden mozdíthatót, csak a ház meg a föld maradt.”23 

„Nos, a szüleim Gútáról minden ingóságot hozhattak 
magukkal, a szüleim hat, vagy hét vagonnal jöttek ide.”24 

„Mi mindent magunkkal hozhattunk, állatállományt 
is. Annyi vagont adtak, amennyit kértünk, egy vagonnal 
jöttünk. Mi fiatal házasok voltunk, nekünk szinte sem-
mink sem vót.”25

A szlovákiai magyarok csak Szobnál vagy Pesten 
tudták meg, hova irányítják őket, ellentétben a Ma-
gyarországról elköltöző szlovákokkal, akiket több-
ségében tájékoztatták, hogy melyik szlovákiai tele-
pülés lesz az új otthonuk.26 

„A magyar határ átlépése után megmondták, hogy ide 
[Medgyesegyházára]. (…) A szervezet vezetője közöl-
te.”27 

Más beszámolók szerint, csak a végállomáson 
tudták meg az ismeretlenbe történő utazásuk vég-
célját: 

„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 tud-
tuk 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 vo-
natvezető tudta hova megyünk.”28

„Mink nem tudtuk, hogy hova megyünk, minket beva-
goníroztak, aztán irány Magyarország, hogy hol kötünk 
ki, ezt senki nem tudta, senki meg nem tudta, meg nem 
mondták, hogy hová megyünk. Úgyhogy jöttünk, vagy 
négy napig abba a vagonban éhesen, szomjasan, meg min-
den, mert hát ott főzni nem lehetett.”29 

„Nem tudtunk semmit. Vasárnap délután vagoníroz-
tunk be Érsekújvárba, szerdán reggel voltunk itt. Marha-
vagonba vagoníroztak be bennünket, de nem tudtuk hová 
megyünk.”30

Az első magyar, illetve szlovák telepeseket szállí-
tó szerelvény április 12-én lépte át az országhatárt.31 
A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény 
értelmében a kitelepített magyarok az országhatár 
átlépésekor kapták meg harmadik okiratukat. A 
már említett „fehér lap” és a visszamaradt ingatlan-
vagyonról készült leltár mellé átadták nekik a MÁK 
kirendeltsége által kiállított személyi nyilvántartó 
lapot, az úgynevezett „kék lapot”. E három okirat 
együttes megléte igazolta a későbbiekben, hogy 
valakit az egyezmény keretében telepítettek át, így 
„áttelepítettnek” minősült, vagy csak a „fehér lap-
pal” rendelkezik és ebben az esetben menekültként 
kellett kezelni.32 Végeredményben, a magyar-cseh-
szlovák lakosságcsere hivatalos számadatai szerint 

76 616 fő települt be Magyarországra, és 60 257 fő te-
lepült át Csehszlovákiába.33 Ehhez csatlakozott még 
az a mintegy 6000 személy, akik hivatalosan, önként 
távoztak Csehszlovákiából Magyarországra. Tényle-
gesen azonban ennél nagyobb volt a hazánkba érke-
zők száma.34

Békés megyébe az első gútai kitelepített család-
dokkal érkező Ma 81/1 számú szerelvény 1947. jú-
nius 3-án indult el az érsekújvári vasútállomásról, 
és még aznap Párkánynál elhagyta az ország terü-
letét. Magyarországi kirakodóállomása Pitvaros és 
Tótkomlós volt. Az ekkortól folyamatosan érkező 
gútaiakat az újonnan megüresedő helyekre (Pitva-
ros, Kondoros, Medgyesegyháza stb.) irányította a 
kormánybizottság.35 Ugyanezen a napon érkezett 
meg a gútai vasútállomásra az első mezőberényi 
áttelepülő szlovákokat szállító S1 81 számú szerel-
vény. Ezután naponta indultak vonatok. Nemcsak 
a jegyzékeket, hanem a transzportokat is ikresíteni 
próbálták, azonos számmal látták el az indulókat 
és érkezőket. 1947 nyarára azonban Magyarorszá-
gon az ikresített névjegyzékeket nem tudták tartani. 
Ennek oka elsősorban az érkező és induló családok 
vagyona közti különbség volt.36 A magyarországi 
kitelepülő szlovákok (még ha valóban települtek át 
jómódú szlovák családok is), olyan kevés ingatlant 
hagytak hátra, hogy gyakran 3-4 kitelepülő szlovák 
szerelvény után tudtak egy betelepülő szerelvényt 
fogadni Magyarországon. A magyar hatóságoknak, 
ezért gyakorta a kitelepített németek ingatlanva-
gyonát is igénybe vették. Az ikresített jegyzékek fel-
borulása miatt történt meg az, hogy a gútaiak egy 
részét nem mezőberényi, medgyesegyházi és pitva-
rosi „ikerpárjaik” ingatlanjaiba telepítették.37 A ma-
gyar kormány, miután a lakosságcsere-egyezmény 
nem rendelkezett a kitelepítésre jelölt csehszlovákiai 
magyarok társadalmi, vagyoni összetételéről, és ta-
pasztalván, hogy a csehszlovák fél kitelepítésre első-
sorban a módosabb magyarokat jelöli ki, követelte a 
fejkvóta maximálását, melyet később 2,37 kataszteri 
holdban állapítottak meg. A csehszlovák fél azonban 
a megállapodást nem tartotta be, mely ismét az ik-
resített jegyzékek felborulását eredményezte.38 Szá-
mos levéltári forrás szól Medgyesegyházán is a szlo-
vák lakosok visszalépéséről a kitelepüléstől, illetve 
kitelepített svábok és kitelepült szlovákok visszajö-
veteléről, „visszaszivárgásáról” a községbe.39 

Az 1947-es és 1948-as áttelepítések során, Kugler 
József kutatásai szerint végeredményben 472 gútai 
családot, azaz 2026 személyt, telepítettek Magyaror-
szág különböző településeire. Pitvarosra 176 család 
(768 fő), Mezőberénybe 141 család (612 fő), Medgyes-
egyházára 78 család (323 fő), Kondorosra 37 család 
(155 fő), Tótkomlósra 28 család (119 fő), Békéscsabára 
7 család (31 fő), más településekre pedig 5 család (18 
fő) került. Medgyesegyházára összesen 355 személyt 
telepítettek be, s közülük 323-an Gútáról, 32-en pe-
dig más felvidéki településről érkeztek.40 A levéltári 
kutatásaim alapján, 1947–1948-ban hivatalosan ösz-
szesen 77 családot, azaz valóban 323 személyt telepí-
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tettek Gútáról Medgyesegyházára. Amint azt Kug-
ler József feltárta, Mezőberénybe ugyanekkor 882 főt 
telepítettek Csehszlovákiából (Gútáról 612 személyt, 
Nagymegyerről 40-et, Megyeresről 67-et, Csatáról 
59-et, egyéb szlovákiai településről 104-et). Ezek a 
számok, azonban nem tartalmazzák az áttelepíté-
sek után történt településcsere folytán beköltözött, 
továbbá a nem hivatalos úton érkező családokat. A 
Medgyesegyházáról Csehszlovákiába önként áttele-
pülők száma – a hiányos levéltári források alapján 
– összesen 808 szlovák személy, míg Kugler József a 
ténylegesen kitelepülők számát 760 főben határozta 
meg.41 Mezőberényből 1079 szlovák fő élt a lakosság-
csere lehetőségével.

A beilleszkedés megkönnyítése érdekében, 1947 
őszétől szinte mindegyik településen vagy térség-
ben, ahol jelentősebb számú felvidéki magyar ke-
rült, megrendezték az áttelepítettek napját. Az elhe-
lyezkedési nehézségek, az új élet gondjai a felvidéki 
magyarokat, arra ösztönözték, hogy érdekeik védel-
mére összefogjanak és szövetkezetbe tömörüljenek, 
ezért 1947. május elején, Budapesten létrehozták az 
Otthon Szövetkezet. Hetilapjuk, az Új Otthon, az át-
települt magyarok legismertebb újságjává vált, mely-
ben nemcsak a lakosságcserével kapcsolatos rende-
letekről olvashattak az érdeklődők, hanem időszerű 
magyarországi politikai, gazdasági kérdésekről is. 
Jelentek meg benne hirdetések, és alkalmanként a 
legújabban áttelepült családok névsorát is közzéad-
ták.42 Az új életkörülmények elviseléséhez, a szét-
szakított családok megnyugvásához nagymérték-
ben hozzájárultak az egyházak, illetve a lelkészek. 
Az áttelepítettek lelki gondozásának megszervezé-
sét a katolikus és református egyházak kezdettől 
fogva fontosnak tartották.43 

Magyarországi és a szlovákiai 
megemlékezések kezdetei, 

a megemlékezések típusai és az emlékjelek

Az integrálódás évtizedei nem voltak könnyűek, 
az áttelepültek és az őslakosok közötti kezdeti fe-
szült viszony az évek során, azonban fokozatosan 
elcsitult. A felnőttek között kialakult ellentéteket 
lassan elsimította a fiatalok egymásra találása is. A 
lakosságcsere következtében végbemenő migrációs 
folyamatok, azonban nemcsak az át- és kitelepülők 
életkörülményeit, hanem a települések nemzetisé-
gi, anyanyelvi és felekezeti arányait is drasztikusan 
megváltoztatták. Így volt ez még akkor is, ha a tele-
pülések foglalkozási arányai és birtokviszonyai – a 
kárpótlásként adott anyagi juttatások következté-
ben – alapvetően nem változtak.44 Az eseményeket 
évtizedekig hallgatás övezte, megemlékezésekre a 
fennálló politikai rendszer támogatása nélkül, az 
eseményeket átélőknek nem volt lehetőségük. Ma-
gyarországon és Szlovákiában először a rendszervál-
tozás után, a lakosságcsere 50. évfordulóján került 
sor országszerte megemlékezésekre. Ezeket a 60., a 

65. és a 70. évforduló megemlékezései, illetve éven-
kénti megemlékezések követték. Az eseményeket át-
élők többsége, ekkor már elhunyt, így nem lehettek 
jelen. A leszármazottak első nemzedéke ezért tartja 
napjainkban egyre fontosabbnak az eseményekről 
való megemlékezéseket, mellyel megadják a halot-
taknak a tisztességet. Az élőknek szükségük van 
egy helyre, ahol a felejtés ellen az emlékezés köveit 
és mécseseit elhelyezhetik. E törekvéseket erősíti a 
Beneš-dekrétumok napjainkban is tartó érvényessé-
ge.45 Mindezek ellensúlyozására, a magyar országy-
gyűlés 2012. december 4-én, április 12-ét, a magyar 
lakosság Csehszlovákiából történt kitelepítésnek 
kezdőnapját a Felvidéki Kitelepítettek Emléknapjá-
vá nyilvánította.46

Napjainkban mindezek hatására, Magyarorszá-
gon és Szlovákiában látványosan megnőtt – s a mai 
napig növekvőben van – a lakosságcsere és a kitele-
pítések évfordulói kapcsán rendezett megemlékezé-
sek, valamint az eseményekkel kapcsolatos emlékje-
lek száma. Ezek a megemlékezések több településen 
mára hagyománnyá váltak, s évről évre megrende-
zésre kerülnek. Így van ez Gútán és Medgyesegy-
házán, illetve Mezőberényben is. Pierre Nora hívta 
fel a figyelmet az emlékezőhelyek és a megemléke-
zések jelentőségére, mely az emlékezet eltűnésével 
és az emlékeket átélt emberek elhalálozásával válik 
meghatározóvá. 

„Nem más ez, mint az elmúlt idő jegyében az öntudat 
ébredése, egy mindig újrakezdődő valami bevégzése. Csak 
azért beszélünk annyit az emlékezetről, mert már nincs. 
Fordulópont ez, ahol a múlttól való elszakadás tudata ke-
veredik a fájó emlékezet érzésével, de ahol a fájdalom még 
fel tud annyit ébreszteni az emlékezetből, hogy az felvetet-
te megtestesülésének problémáját. A folyamatosság érzése 
a helyekbe költözött át. Helyei vannak az emlékezetnek, 
mivel nincs már valódi közege az emlékezetnek.”47

A kezdeti csendes, sok esetben a helyi, szűk körű 
megemlékezések mellett, széleskörű programok-
kal zajló ünnepségeket, találkozókat is szerveznek, 
amelyeken nemcsak a helyi lakosság és a meghí-
vottak vesznek részt, hanem általában hazatérnek 
szülőfalujukba az egykori kitelepítettek, illetve 

Az érsekújvári berakodó állomáson
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azok leszármazottai. Gyakorivá vált a testvérváro-
sok küldötteinek meghívása is. A megemlékezések, 
ünnepségek, találkozók programjának általában 
része a polgármester, az alpolgármester beszéde, a 
meghívott politikus szónoklata, történész, helytörté-
nész, vagy tanár előadása. Sokszor idézik fel a ki-
telepítés időszakát saját sorsukon keresztül maguk 
az áttelepítettek, vagy azok leszármazottai, akik sok 
esetben a szerzői az emlékműnél elmondott alkal-
mi versnek is. Része továbbá a Himnusz és a Szó-
zat meghallgatása, közös éneklése, a koszorúzás, 
az emlékjel felavatása, az istentisztelet, a színpadi 
emlékműsorok, a témában meghirdetett ifjúsági pá-
lyázatok és eredményeinek kihirdetése, kiállítások, 
koncertek, könyvbemutatók, sőt emlékfutásra is sor 
került már. Az emlékjelekre általában magyar nem-
zeti színű szalagokkal díszített koszorúkat, virágo-
kat helyeznek és mécseseket gyújtanak körülötte. 
Évente egy-két alkalommal megkoszorúzzák, mely-
re legtöbbször a megemlékező ünnepségen és a fa-
lunapon történik, melynek alkalmából katolikus és 
a református templomokban, az áldozatok lelki üd-
véért emlékmisét, illetve istentiszteletet is tartanak. 
A magyar többségű településeken ezek a rendezvé-
nyek többnyire egynyelvűek, azaz magyarul zajla-
nak, ezért a nemzeti hovatartozás egyik prezentáló 
eszközének is tekinthetők. A szónokok is gyakran 
utalnak a „dicső magyar múltra”, a magyar történe-
lem ismeretének, valamint a nemzeti identitás meg-
őrzésének fontosságára is. A szervezők általában 
igyekeznek meghívni az emlékműállításokra és ko-
szorúzásokra valamilyen vezető politikust, mellyel 
sok esetben a fennálló politikai ideológiai rendszert 
legitimálják.48 A megemlékezések keretében állított 

emlékjelek formai szempontból nagyon változatosak 
lettek: emléktáblák, kopjafák, emlékoszlopok, kőből 
vagy fából készült emlékművek, valamint ezek kü-
lönféle kombinációi is előfordulnak, emlékfákat is 
ültettek.  Az emlékjeleken sok esetben a kitelepített 
családok, vagy személyek névsorát is feltüntetik, de 
az is előfordul, hogy a háborús egyben a kitelepítés 
emlékműve is. Az emlékjeleken lévő feliratok általá-
ban egynyelvűek, de néhány helyen két- és három-
nyelvű is megfigyelhető.49

A vizsgált települések között a rendszerváltás 
után újra előtérbe kerültek és – a testvérvárosi kap-
csolatok kialakításával, továbbá az emlékműállítás, 
az emléktábla avatások, és az évente tartandó meg-
emlékezések következtében – újra megerősödtek a 
Gútával, már-már feledésbe merült rokoni kapcso-
latok. Gyakoribbá váltak a szülővárosokba történő 
családi, baráti látogatások és egymás rendezvényein 
való részvételek. Az említett városok iskolai oktatá-
sába is beépült a települések történetének, hagyo-
mányainak és a kitelepítések, a csehszlovák-magyar 
lakosságcsere eseményeinek mélyebb megismerte-
tése.50 

Nagy előrelépés lenne – még ha a magyarok, szlo-
vákok, szlovákiai magyarok, magyarországi szlo-
vákok és leszármazottaik külön-külön, más-más 
értelemben emlékeznek is meg a lakosságcseréről, a 
kitelepítésekről –, ha a nacionalista szerveződések és 
politikai pártok mindkét oldalon történő kiiktatásá-
val, ennyi év eltelte után közösen, a megbékélésre 
törekedve, együtt is megemlékeznének a települések 
lakói, a lakosságcsere és a kitelepítések érintettjei, 
melyre e megrendezésre került szimpózium is szép 
példa.
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Békés megye XVIII. századi újratelepülése során erősen 
protestáns többségű területté vált. A hódoltság idején, 
majd a Rákóczi-szabadságharc éveiben nagyrészt el-
néptelenedett vidék komoly vonzerőt jelentett az evan-
gélikusok és reformátusok számára, az 1710 után meg-
indult benépesülésekkor ugyanis a környék földesurai 
engedélyezték a szabad vallásgyakorlatot. Különösen 
nagyvonalú volt e téren báró Harruckern János György, 
aki 1720-ban a megye nagy részének birtokosa lett. A 
Linz melletti Schenkenfeldenben, polgárcsaládban 
született és a Habsburg-hadsereg magas rangú polgári 
alkalmazottjaként (a hadsereg élelmezési biztosaként, 
majd udvari tanácsosként – a szerk.) komoly karriert 
befutott földesúr, birtokának szervezésekor elsősorban 
a gazdasági szempontokra figyelt. A falvaiba települő 
jobbágyoknak ezért vallási téren az akkor érvényben 

lévő szigorú szabályoknál enyhébb feltételeket szabott.
Hogy a szabad vallásgyakorlás milyen fontos szem-

pont volt a jobbágyok letelepülése során, jól jelzi, hogy 
a Mezőberénybe települni szándékozó felvidéki evan-
gélikus szlovákok öt kérése közül az első éppen erre 
vonatkozott. „Hogy a szabad vallásgyakorlat, amint az 
ország szokása magával hozza, (itt is) szabad legyen” 
– olvashatjuk a gyulai uradalom jószágkormányzó-
jához benyújtott előterjesztésük első pontjában.1 A 
megnyugtató válasz egyik feltétele volt a település 
megindulásának. Mivel a nagy kiterjedésű Harruc-
kern-birtokon letelepülő jobbágyok vallási tekintetben, 
az akkor megszokottnál nagyobb szabadságot kaptak 
a – szakirodalomban bőségesen tárgyalt – gazdasági 
tényezők hatására útnak indult jobbágyok közül a pro-
testánsok számára különösen vonzó lett Békés megye. 

Dr. Erdész Ádám, 
a Békés Megyei Levéltár igazgatója

Közösségformáló evangélikus 
lelkészek Békés megyében 
a XVIII–XIX. században
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Mivel Harruckern uradalmának irányítói – a földesúr 
utasításának megfelelően – arra törekedtek, hogy egy 
településre lehetőleg azonos felekezetű és azonos nem-
zetiségű lakosok kerüljenek, sorra jöttek létre a jó ideig 
homogén evangélikus községek. 1718-ban alapították 
Békéscsabát, 1722-ben Szarvast, 1744-ben Orosházát, 
1746-ban Tótkomlóst. Három település szlovákok, 
Orosháza pedig magyar evangélikusok otthona lett. 
Az azonos nemzeti és felekezeti összetétel Mezőberény 
esetében nem valósult meg, ide szlovák és német evan-
gélikusok mellett magyar reformátusok is települtek. 
A konfliktusmentes együttélés legfőbb biztosítékát a 
lakosok egyöntetű protestáns volta jelentette. A megye 
felekezeti arányait a még eredeti állapotokat tükröző 
1880-as népszámlálás adatai segítségével idézhetjük 
fel. Ebben az éven az evangélikusok teljes népességen 
belüli aránya 36% volt, a reformátusoké 35,8%, míg a 
katolikusoké 22,1%.

Az új községek az elvadult természeti környezet el-
lenére is kedvező gazdasági viszonyok között működ-
hettek. A Harruckern-uradalomban minimális allodi-
ális gazdálkodás folyt. (Allodium a földesurak jobbá-
gyokkal műveltetett földje, mely hűbéres szolgáltatás-
tól, kötelékektől mentes volt – a szerk.) Az első időszak-
ban a föld bőségesen állt a jobbágyok rendelkezésére 
és csekély robotkötelezettség terhelte őket, így a népes 
evangélikus falvak viszonylag hamar megerősödtek. 
Ha áttekintjük a Békés megyei evangélikus települé-
sek történetét, meglehetősen sok azonos jellemző je-
gyet találunk. Az 1840-es években például az önkén-
tes örökváltság lehetőségével csak három evangélikus 
többségű település, Tótkomlós, Békéscsaba és Szarvas 
tudott élni. Ezek lakossága rendelkezett olyan anyagi 
erővel, hogy hosszú lejáratú megállapodással ugyan, 
de vállalni tudták az örökváltság anyagi terheit. A me-
zőváros típusú evangélikus településeken a XIX. szá-
zad végére nagyrészt eltűnt a nagybirtok (a paraszt-
birtok aránya 80-90%). A megerősödő középbirtokos 
parasztság – a Monarchia mezőgazdaság számára ked-
vező viszonyai közepette – fogyasztóként megfelelő 
piacot teremtett a helyi kis- és középiparnak csakúgy, 
mint a kereskedelemnek. E fejlődésnek köszönhetően a 
hajdan evangélikusok által alapított községekben szé-
les polgárosodott vagy polgárosodás küszöbére jutott 
középréteg alakult ki.

Az evangélikus és református mezővárosokat egy-
aránt a presbitériumok (a protestáns egyházközsé-
gi tanácsok – a szerk.) hagyományaira épülő önkor-
mányzatiság jellemezte. A protestáns közösségek a 
XVIII. századtól képviselőik útján papválasztástól a 
templomépítésig maguk intézték az ügyeiket. A korai 
időszakban az egyházi és a községi önkormányzati 
gyakorlat össze is kapcsolódott. Mindennek köszön-
hetően az evangélikus településeken kialakult egy, a 
közösség ügyeinek intézésében tapasztalatokkal ren-
delkező réteg, és meggyökeresedett az önkormányzati 
gyakorlat. Ezért aztán egy-egy mezővárosban olyan, 
a lakosság nagyobb részét érintő, széleskörű együtt-
működést igénylő műveleteket is végre tudtak hajtani, 
mint amilyen az önkéntes örökváltsági szerződés meg-

kötése volt. Az evangélikus – tágabban a protestáns – 
településeken szélesedett ki leghamarabb az oktatás 
intézményrendszere. Az első evangélikus gimnázium 
1802-ben Mezőberényben kezdett működni. A már 
nevezetes iskola a reformkorban, 1834-ben Szarvasra 
tette át székhelyét. A megye második főgimnáziuma, 
ugyancsak evangélikus gimnáziumként, 1895-ben jött 
létre Békéscsabán. Közös jellemzőket a hozzánk köze-
lebbi időkből is találunk. Az úgynevezett „új gazdasági 
mechanizmus” 1968-as bevezetése után – a gazdaság 
bizonyos korlátainak lebontását követően – a kis sza-
badságokkal az evangélikus hagyományú települések 
lakói az elsők között éltek. Bizonyos jellegzetes áram-
latok a rendszerváltozás után is megmutatkoztak. A 
hajdani alsó- és középrétegekből álló helyi társadalom 
a szocializmus idején sok sérelmet szenvedett el, s ezek 
emléke az utódok egy részére is átörökítődött, ami a 
választások eredményeiben megmutatkozott.

Az evangélikus települések történetében, az ott élők 
gondolkodásában meghatározó szerepe volt az egy-
háznak és a közösségben működő evangélikus lelké-
szeknek. A német történészek ragadták meg legpon-
tosabban, hogy mit is jelent a mentalitásban rögzülő 
azonosság. Wolf Lepenies szerint vannak olyan kultu-
rális evidenciák, amelyek a társadalomban rögzített 
és kinyilvánított normák szintje alatt identitásképző 
és magatartásvezérlő módon működnek.2 Hasonlóan 
fogalmazott Peter Dienzelbacher is: „A történeti men-
talitás a szokások, gondolkodási formák, tapasztala-
tok olyan tényezőegyüttese, amely egy meghatározott 
időben egy maghatározott közösségen rajta hagyja 
lenyomatát.”3 Írásomban a Békés megyei evangélikus 
közösségekben működő „identitásképző és magatar-
tásvezérlő” tényezőket keresem, az evangélikus lelké-
szek különféle szövegeit vizsgálva.

Múlt és jövő metszéspontján
Aligha véletlen, hogy Békés megye XVIII–XIX. száza-
di leírói és az első helytörténeti munkák szerzői szinte 
kivétel nélkül evangélikus lelkészek voltak. A gazda-
ságilag megerősödő népes gyülekezetek már az 1740-
es években a kor jeles lelkészeit tudták meghívni. A 
felvidéki gimnáziumi tanulmányok után Pozsonyban 
teológiát hallgató diákok közül sokan megfordultak a 
jénai, berlini vagy erlangeni egyetemen. Friss ismeret-
anyaggal felvértezve léptek be a Békés megyei templo-
mokba. Ebből a nem túl nagy számú lelkészi csoport-
ból kerültek ki jó ideig a megye legműveltebb emberei. 
Az első tollforgatókat is közöttük találjuk. Bél Mátyás 
megyeleírása után a vidék viszonyait rögzítő első szer-
ző Markovicz Mátyás (1707–1762) volt. Ő 1734-től töltötte 
be a szarvasi gyülekezet lelkészi tisztét. A Maros-Körös 
közi táj sajátos természeti viszonyainak rövid ismertetése, 
valamint az ott alakult ágostai hitvallású egyházközségek tör-
ténetének áttekintése című munkáját 1748-ban vetette pa-
pírra.4 A megye megismertetésében nagy szerepe volt 
az ugyancsak szarvasi lelkésznek, Tessedik Sámuelnek 
(1742–1820), akinek A parasztember Magyarországban 
című műve 1784-ben jelent meg. A sort Skolka András 
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(177–1816) folytatta, aki először Tessedik iskolájának 
tanáraként, majd a mezőberényi gimnázium igazga-
tójaként működött. Békés, Füzesgyarmat és Mezőbe-
rény leírása fűződik a nevéhez. A jeles tájleírók és tör-
ténészek sora a békéscsabai lelkésszel, Haan Lajossal 
(1818–1891) folytatódik. Békés-Csaba mezővárosa hajdani 
és mostani állapotjáról című munkája 1845-ben hagy-
ta el a nyomdát. Ugyanő volt a szerzője az első, már 
forrásokra alapozott megyetörténetnek is, ez utóbbi 
1870-ben jelent meg Békés vármegye hajdana címmel. Írt 
egy részletesebb megyetörténetet is, de ez halála miatt 
kéziratban maradt, így Békés vármegye háromkötetes 
nagy monográfiáját 1896-ban a katolikus Karácsonyi Já-
nos írta meg.

A történeti, földrajzi, népismereti munkák mellett 
emlékiratokat és naplókat is hagytak ránk Békés me-
gye egykori evangélikus lelkészei. A legnevezetesebb 
ezek közöl Tessedik Sámuel önéletírása és Haan Lajos 
naplója, amely részben emlékirat. Meg kell említenünk 
a gyakorlati kézikönyveket is, mert ezek is az evan-
gélikus lelkészek és tanítók működésének jellegzetes 
termékei voltak. Haan Lajos, ugyancsak békéscsabai 
lelkész édesapja, Haan János (1779-1855) például a do-
hánytermesztésről, a mezőberényi, majd csabai tanító, 
Wilim János (1800-1871) a gyümölcstermesztésről adott 
ki kézikönyvet.

A csak vázlatosan felsorolt kötetek sokasága is mu-
tatja, hogy milyen magas kultúra jellemezte a békési 
evangélikus lelkészeket. A megye XVIII-XIX. századi 
írott forrásai jelentős részét ők hagyták ránk. Munká-
ikkal visszarajzolták Békés vármegyét az ország szel-
lemi térképére. Az általuk képviselt kiemelkedő intel-
lektus lelkészi gyakorlatukban is megmutatkozott. 

A különböző műfajú írásokat olvasva, csaknem 
valamennyiből tudnánk olyan vallomást idézni, ami 
az otthonhoz és a környező a vidékhez való erős ér-
zelmi kötődést tükröz. Markovicz Mátyás például ezt 
írta Maros-Körös közét ismertető munkája bevezetőjé-
ben: „Tudd meg hát, ki betűzöd ezt az írást, mennyi-
re kedves nekem e rónavidék.”5 Haan Lajos történeti 
munkájának élén ugyancsak az otthon iránti szeretet-
ről és kötelességről írt. Könyvét egyféle köszönetnek 
tekintette: „Hálaadó, mellyel második hazámnak tar-
tozom, mely kisdedkorom óta kebelébe fogadott, táp-
lált, fölnevelt, hivatallal ellátott.”6 A Mezőberény és a 
berényi szlovák evangélikus egyház történetét 1861-
ben közrebocsátó Jeszenszky Károly is szülőföldje iránti 
rajongásáról szólt, amikor írásának indítékait sorolta.7 
A különböző korban, eltérő stílusban megfogalmazott, 
ám azonos tartalmú gondolatok bizonyítják, hogy e 
lelkészek számára kulcsfogalom volt a táj szeretete és 
az otthonosság. Nemcsak írásaik, hanem cselekedete-
ik is megmutatják, hogy szeretett világukat mások – 
környezetük és gyülekezetük – számára is otthonossá 
kívánták tenni. 

A harmadik fontos tényező, amire az evangélikus 
lelkészek krónikái, történeti munkái utalnak, az a vi-
láglátásuk történeti dimenziója. A XVIII. században az 
első helyi krónikát és tájleírást összeállító Markovicz 
Mátyás a megtelepedés után bő két évtizeddel ösz-

szeszedte a Körös-Maros közén alakult hat luteránus 
gyülekezet legfontosabb adatait, és ezzel létezésüket 
szinte azonnal történeti távlatba állította. Ahogyan ő, a 
későbbi tollforgató lelkészek is megtartották a történeti 
távlatot: gyülekezetüket, mint önmaga sorsát évszáza-
dokban mérő közösséget látták-láttatták, maguk pedig 
a múlt és jövő metszéspontján állva, visszafelé és elő-
re egyaránt tekintettek. A múlt növelte a közösségek 
identitását, a jövő pedig erősítette felelősségérzetüket. 
Mára az evangélikus lelkészek XVIII. századtól megje-
lent, különböző műfajú munkái – kiváltképp Tessedik 
Sámuel és Haan Lajos írásai – a helyi identitás alapve-
tő, újra és újra kiadott forrásaivá váltak. Kifelé az adott 
közösséget reprezentálták, befelé pedig önazonosság-
tudatot és otthonosságot teremtettek, megalapozva a 
fennmaradás biztonságérzetét.

Racionalitás, gyakorlatiasság, puritánság
Ha az evangélikus lelkészek és tanítók által papírra ve-
tett szövegeket vizsgáljuk, szembetűnő, hogy, milyen 
nagy súlyt helyeztek híveik tanítására és gyakorlati 
oktatására. Éppen a legkiválóbbak foglalkoztak leg-
többet közösségük templomon kívüli szervezésével és 
gazdasági kérdéseivel. A maga korában legnagyobb 
teljesítménynek Tessedik Sámuel gyakorlati gazdasá-
gi iskoláját tekintették. Ő eleve a parasztemberek ok-
szerű gazdálkodásra, például zöldség- és gyümölcs-
termelésre való megtanítását tartotta a legfontosabb 
feladatának. Ehhez társult a termények legcélszerűbb 
feldolgozásának bemutatása és a józan, racionális élet-
vezetés gyakorlattá tétele. Szövegei pontosan tükrözik 
ezt a szemléletet. Németországi utazásairól szólva a 
következő fontos dolgokat idézte fel: „Halléban láttam 
a nagyszerű árvaházat … Jenában láttam a szép vízsza-
bályozást, tanúbizonyságául annak, hogy egy bölcs fe-
jedelem vezetése alatt mit képes felmutatni az emberi 
ész és kéz vízjárta vidéken, hogy egyszerű gát emelése 
által mily nagyszerű gépezetet lehet a víz által mozgás-
ba hozni; mily nagy darab földet lehet vízmentesíteni 
és mesterséges kiöntés által termővé tenni. Berlinben 
láttam a csinos és hasznos kanálisokat …Charlottenburg-
ban és Berlinben láttam a gyönyörű, hűs árnyékkal kí-
nálkozó kellemes erdőket az egykori homokpusztaságon, 
és elgondolkoztam a Tisza-vidéki puszták felett …
Potsdamban bámultam a Sanssouci-kertet …és a Pregel 
folyócska ügyes felhasználását. Itt fogamzott meg bennem 
a kanálisépítés, a folyók és mocsárok szabályozása és 
helyesebb felhasználása iránti előszeretet, itt saját sze-
meimmel győződtem meg ezeknek országos haszná-
ról.”8 Tessedik élményei között csak olyan látnivalókat 
sorolt fel, amelyek hasznosak, praktikusak voltak s a 
szűkebb és tágabb közösség javát szolgálták.

Ugyanez a gyakorlatias szemlélet a korábbi lelkész-
nemzedékekre is jellemező volt, ami válsághelyzetben 
különösen sokat jelentett. 1738-ban Békés megyét is 
elérte egy pusztító pestis járvány. A vármegye jegy-
zőkönyvei szerint 6648 áldozatot követelt a ragályos 
kór, melyben Békésen több mint ezren haltak meg. Az 
áldozatok listáján szembeötlően alacsony számmal 
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szerepelnek az evangélikus települések lakói. Csabán 
169-en, Mezőberényben 68-an, Szarvason 18-an haltak 
meg.9 Markovicz Mátyás, az akkori szarvasi lelkész 
a Szarvasi csodajelek című munkájában, saját szerepét 
nem említve rögzítette az eseményeket. „Az 1739. esz-
tendő február havában a pestisjárvány, amely már ad-
dig is mindenfelé sok száz embert elpusztított, végté-
re a mi városunkba is betört, én azonban 15-nél több 
pestisben elhaltat nem temettem el.”10 Veje, Tessedik 
Sámuel a Szarvasi nevezetességek című írásában viszont 
elárult egyet-mást Markovicz szerepéről is. „1739. Az 
ezen évben dühöngő pestis megfertőzte ugyan Szar-
vast, azonban a legfelsőbb rendeletek pontos betartá-
sa, megfelelő oktatások s a község érdemes papjának 
jól megalapozott tanácsai, az elöljárók hathatós intéz-
kedései, továbbá mindennek a helyi viszonyokhoz és 
szükségletekhez igazodó pontos betartása által (maga 
Kovács János, az akkori bíró volt kénytelen egy ideig 
fenntartani a vesztegzárat) hamarosan elfojtották a 
bajt, úgyhogy az mindössze 15 embert ragadott el. 
Azonban nemcsak imákat mondtak a pestis ellen, de a pes-
tisrendeleteket betartották, úgyhogy csakis e három meg-
nevezett, erőteljesen működő eszköz bölcs egybekap-
csolásával tudták a nagyobb veszedelmet elkerülni.”11 
Békéscsabán Burián Sámuel lelkész játszott meghatáro-
zó szerepet az elkülönítés szabályainak szinte brutális, 
de egyedül eredménnyel biztató szabályainak betar-
tatásában. A német egyetemeken természettudomá-
nyos ismereteket is szerzett lelkészek jól ismerték a kor 
egészségügyi normáit, és mindezt a közösség szolgá-
latának etikai parancsával párosították. E magatartás 
eredményét jól szemlélteti a sok száz és a tizennyolc 
elhunytat számláló áldozati lista közötti különbség.

A gyakorlatias, közösséget szolgáló magatartás vilá-
gosan megmutatkozó haszonelvű szemlélettel társult. 
Tessedik Sámuel szövegei e témában is beszédes pél-
dákkal szolgálnak. Önéletírásában szeretettel írt fele-
ségéről, Lissovinyi Karolináról. Dicsérte, mert gyöngéd 
szeretettel nevelte a gyerekeket, köztük a megözve-
gyült Tessedik első házasságából valókat is. Magasz-
taló mondatait így folytatta: „Szeretettel gyakorolta a 
kertészetet, úgyhogy napjában 100–200, sőt 300 cseme-
tét is bírt oltani, természetesen más gyermekek segít-
ségével, akiket ő tanított az oltásra. Egy év alatt 80, 100, 
120 forint árú különféle salátafajokat nevelt és adott el, 
s megismertette a szarvasiakkal. A krumplit 1816–17-
ben kenyérsütésre és pálinkafőzésre használta, s így 
300 forintot kapott azért, ami egy holdon termett. A 
sárgarépát cukor- és szirupkészítésre használta. Ez 
volt talán az első sikeres kísérlet Magyarországban, 
de egyszersmind élő és igen hatalmas intő jel az effajta 
magyar gazdálkodásra. Egy süveg cukorral, szirup-
pal és tiszta mézzel az egész szarvasi parókiának házi 
szükséglete hét esztendeig volt fedezve.”12 És ez a fajta 
észszerű, haszonelvű szemlélet nem csak a felvilágo-
sodás eszméitől megérintett Tessedik munkáiban jele-
nik meg! Zsilinszky Mihály Wilim János csabai evangé-
likus tanítóról írott életrajzában – egyebek mellett – azt 
emelte ki, hogy kitűnő kertész volt. Évente ezer-kéte-
zer oltványt és három-négyezer magoncot nevelt, „s 

azokból szép jövedelmet csinált”.13 Zsilinszky gondo-
latmenetében természetesen nem önmagában a szép 
jövedelem volt az elismerés tárgya, hanem elsősorban 
az, hogy a tanító a gyümölcstermesztés elterjesztésével 
érdemleges kiegészítő jövedelemforrást adott az isko-
lája környékén lakó csabaiak kezébe és a kertek létre-
hozásával megszépült a városrész.

A gyakorlatiasság és a haszonelvűség mellé társult 
a puritánság értékként való megjelenítése. A lelkészek 
emlékirataiban és más szövegeiben rendre felbukkan a 
pazarlás, az adósságot eredményező mulatságok osto-
rozása. Különösen sokat írtak a többnapos lakodalmak 
ellen. Tessedik intő példa gyanánt állította a közép-
pontba azt a jó családból származó, közhivatalt viselő 
embert, aki az egymást követő mérték nélküli keresz-
telő lakomák miatt úgy tönkrement, hogy zálogba tette 
nadrágját a szegénypénztárból kapott tíz garas fejében 
tudta csak kiváltani.14 Skolka András Mezőberény leírá-
sában ugyancsak kitért a többnapos, évekig tartó adós-
ságot hozó lakodalmakra. Haan Lajos a maga esküvő-
jével is látványos példát akart mutatni. A szokásokkal 
ellentétben egészen szűk körű lakodalmat tartott. Ezért 
aztán az egyik oldalon kárhoztatták, a másik oldalon 
viszont kiemelték a jó példát. Tessedik önéletírásában 
nem győzte hangsúlyozni, hogy kávét, csokoládét, pá-
linkafélét évtizedekig nem ivott, dohányra, kártyára 
nem költött.15 Ugyanilyen ösztönző példaként emelte ki 
Haan Lajos a csabaiak munkaszeretetét. „Okát a csaba-
iak ezen dicséretes erkölcsiségének részint a vallásos-
ságban, részint pedig a páratlan dolog szeretetben kell 
keresnünk, mely oly nagy, hogy például a kukoricatö-
résnél a csabai két éjjel és nappal képes fel lenni és dol-
gozni, anélkül, hogy szemét behunyná” – olvashatjuk 
a Békéscsabáról szóló munkában.16

Úgy tűnhet, a hajdan Békésben szolgáló evangélikus 
lelkészek a szűkösség, a XVIII. században különösen 
mostoha körülmények miatt indultak a helyi társada-
lom gyakorlatias, észszerű átalakítása felé. A valóság-
ban azonban a lutheri tanítás egyik lényeges gondolata 
jelent meg a törekvéseikben. Max Weber, a protestáns 
etika és a kapitalizmus szellemének összefüggéseit ku-
tató művében éppen Luther tanításában találta meg a 
hivatás és a világi kötelezettségek felértékelődésének 
eredőjét. Weber megfogalmazása szerint minden pro-
testáns irányzat központi hittétele fejeződik ki a hiva-
tás fogalmában, azaz a változás lényege, hogy a világi 
erkölcsiséget nem lehet többé szerzetesi önsanyarga-
tással felülírni. Luther tanításainak lényegévé vált az 
a tétel, hogy „minden körülmények között az evilági 
kötelességek teljesítése az egyetlen út Isten tetszésé-
nek elnyeréséhez, hogy Isten ezt, és csakis ezt akar-
ja, s hogy éppen ezért Isten előtt teljességgel egyenlő 
minden bevett hivatás.”17 Amikor a Dél-Alföld nagy 
evangélikus közösségeinek lelkészei – a kapott tálen-
tumok és emberi mentalitásuk függvényében – az em-
lített célok szerint igyekeztek közösségeiket formálni, 
Luther tanításai szerint cselekedtek. Váltakozó sikerű, 
de hosszú távon látható eredményeket hozó tevékeny-
ségükkel az írott normák szintje alatti identitásformáló 
tevékenységet fejtettek ki.



Hosszú út a modernitás felé
A XVIII-XIX. századi lelkészek, tanítók és világi elöl-
járók szövegeinek van egy olyan erőteljes vonulata is, 
amely a maradiságról, a babonákról, a lelkeket bék-
lyózó tévhitekről és az ellenük való küzdelemről szól. 
Az első világos megfogalmazást e téren is Tessedik 
Sámueltől tudjuk idézni. „Második papi állásom Szar-
vas városa Békés vármegyében! Itt vizsgáló szemmel 
tekintettem magam körül, kerestem a költők által oly 
elragadó színekkel festett falusi élet egyszerűségét, és 
találtam együgyűséget, ostobaságot, bizalmatlanságot 
még a leghasznosabb javaslatok iránt is, hamisságot, 
gonoszságot, rögzöttséget és hiányt még a legszüksé-
gesebb dolgokban is. Kerestem cselekvő keresztyénsé-
get, és találtam a vallás álcája alatt borzasztó zavart, 
hamis néphitet, babonaságot, előítéletet, ferde vallásos 
nézeteket, melyek a földművelő nép lelkében sötétsé-
get, a szívben aggodalmat és az életben nyomort ter-
jesztenek” – írta hivatalba lépésének időszakát idéz-
ve.18 Önéletírásában, a Szarvasi nevezetességekben és 
más műveiben is hosszan ecsetelte a gonoszság, a bi-
zalmatlanság és a babonák elleni, sokszor csüggesztő 
eredménnyel járó harcát.

A Tessedik által felvillantott „tradicionalitás” a XIX. 
század közepén is markánsan jelen volt. Haan Lajos 
Békéscsabáról szóló munkájában egy egész csokor-
ra valót adott közre a babonák és hiedelmek köréből. 
Többek között leírta, hogy a csabaiak még az 1850-es 
évek közepe felé sem szívesen fordultak orvoshoz, 
azon végzetszerű elgondolástól vezetve, hogy ha Isten 
akarja, úgyis kigyógyítja őket. Számos betegséget pró-
báltak babonás módszerekkel orvosolni. A csabai az 
újhold első fertályában nem vett be gyógyszert, nem 
vetett, nem ültetett és még sok mást sem csinált. Sokan 
pénteken nem mosakodtak, nem fésülködtek, félvén 
attól, hogy meglepi őket a köszvény.19

A nemegyszer egészséget romboló hiedelmek a lel-
készek erőfeszítései ellenére is csak lassan veszítettek 
erejükből. Néha kíméletlen beavatkozással is próbál-
koztak. Wilim János csabai tanítóról jegyezték fel, hogy 
fiú tanítványait rá akarta venni varkocsba font, tar-
kójukhoz rögzített hajuk levágatására. A szülők erről 
hallani sem akartak, mert meg voltak győződve arról, 
hogy amelyik gyereknek levágják copfját, az köszvé-
nyes lesz, ráadásul örök életére szegénységbe süllyed. 
Amikor Wilim látta, hogy a szép szó nem használ, ollót 
hozatott és – szüleik legnagyobb rémületére és felhá-
borodására – maga nyírta meg a tanítványait. Egyházi 
elöljáróinál is bejelentést tettek ellene, de miután egy 
idő múlva kiderült, hogy sem a köszvény, sem a sze-
génység nem jelentkezik, elült a felháborodás. Eltűn-
tek a varkocsok, helyet adva egy sokkal higiénikusabb 
és könnyebben kezelhető hajviseletnek.20

Úgy az idézett, mint az írásos emlékek hiánya miatt 
elfeledett lelkészek és tanítók hosszú idő alatt, nagy-
jából a XIX. század végére közösségeiket átvezették a 
modern világba. Többségében a felekezeti elemi isko-
lák adták a szükséges ismeretanyagot, és lassan átala-
kult az emberek gondolkodásmódja is.

*
Tanulmányomban az evangélikus lelkészek és taní-
tók írásainak meghatározó elemeit sorra véve, iden-
titásteremtő szerepük néhány mozzanatát próbáltam 
számba venni. Természetes, hogy a lelkészek igen sok-
félék voltak, éppen a legtöbbet idézett Tessedik Sámu-
el konfliktusai mutatják, hogy a papok között, olykor 
lelkész és gyülekezet között is komoly összeütközések 
történtek. A sorra vett munkák kétségkívül a vizsgált 
terület példává emelkedett, mintaadó személyiségeit 
reprezentálják. Ezek a források az evangélikus közös-
ségek folyamatosan formálódó lelkiségének, gondol-
kodásmódjának meghatározó elemeit tükrözik. A sajá-
tos, evangélikus közösségekre jellemző identitás léte-
zett és még ma is létezik. Viselik magukban mindazok, 
akik a hatvanas évek végéig az említett városokban 
és községekben cseperedtek – függetlenül attól, hogy 
vallásosak-e, vagy sem, vagy kötődnek-e valamelyik 
evangélikus gyülekezethez.

XXX
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