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Drága feleségem emlékének,
aki tizennégy éves korában elszenvedõje
volt a deportálásnak.
És szülei emlékének, akiket vele
együtt szintén elhurcoltak.
Drága emléküket
áldja meg az Isten!
És mindazok emlékének,
akik szenvedõ
alanyai voltak egy barbár szülõföldrablásnak a XX. század derekán.
Akkor, amikor a II. világháború után
az emberiségre „ráköszöntött a béke”

Kisfaludy Károly

Szülõföldem szép határa…
Szülõföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.
Ha madár jön, tõle kérdem,
Virulsz-e még, szülõföldem?
Azt kérdezem a felhõktül,
Azt a suttogó szellõktül.
De azok nem vígasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak;
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fû, mely a sziklán kel.
Kisded hajlék, hol születtem,
Hej, tõled be távol estem!
Távol estem, mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.
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Együtt kezdtük el írni ezt a könyvet kedves
feleségemmel…
Néhány hónap híján ötven évig tartó házaséletünk során gyakran volt beszédtémánk a
deportálás – annak felkavaró eseményei. Édes
feleségem is elszenvedõje volt ezeknek. Ártatlanul és
bûntelenül élte át az elhurcolást a húszfokos hidegben, az „utazást” a marhavagonban. Majd a
szülõföldtõl távol végzendõ kényszerközmunkát,
szinte gyermekfejjel.
Én is szemtanúja voltam - és részben szenvedõ
alanya – ezen eseményeknek. Hiszen csak egy
hajszálon múlott, hogy nem telepítettek át
Magyarországra.
Együtt kezdtük el írni ezt a könyvet… Dehogyis
írtuk! Maga az élet írta!
A második világháború utáni, békének hitt és
demokráciának hirdetett években következett be az
ártatlan magyarok deportálása és kitelepítése a
szülõföldrõl.
Akkor, amikor Csehszlovákiában – és más országokban – a politikát, és hát az életet is, az emberek
életét az alábbi jelszavak szerint irányították a
demokraták és a kommunisták:
„Soha többé fasizmust!”
és
„Világ proletárjai, egyesüljetek!”
1999. december 31.
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Elõszó
Könyvünk fõ témája a szlovákiai magyarok deportálása Csehországba
kényszerközmunkára az 1946–1947-es években, részben pedig az ezt követõ
kitelepítésük Magyarországra, az 1947–1948-as években.
Ezek keretén belül pedig egy család kálváriáján keresztül írjuk le a deportálás viszontagságait. Ugyanakkor – némi képet adva egy faluközösségben megtörtént eseményekrõl – kevésbé részletesen leírjuk a Gyerk községbõl
deportáltak és kitelepítettek sorsát is; valamint néhány más környékbeli család hányattatását.
Mindezeket pedig „belülrõl nézve”, mert akik ezeket elmondjuk és leírjuk,
elszenvedõi voltunk a deportálásnak és kitelepítésnek. Tehát nem a levéltári
kutatások, hanem az átélt események a forrásaink, s részben a családunk és
más családok tulajdonában fennmaradt dokumentumok.
Nem akarjuk ezzel lebecsülni a tudományos kutatók munkáját. Csupán
megjegyezzük, hogy e kutatók közül sokan már a 60 évvel ezelõtti események
után születtek, vagy más vidékrõl érkeztek, kifaggatva azokat, akik átélték a
meghurcoltatásokat. Ezért nem biztos, hogy mindenkor pontos képet kaptak
a kárvallottaktól, mivel õk egyrészt már felejtettek, másrészt a megszépítõ
múlt hatása alatt állhattak.
A könyvünkben közölt adatok és vallomások viszont a mieink, akik átéltük, átszenvedtük az eseményeket, s azok esetleges megismétlõdése okán
nem felejtünk.
Egy szégyenteli múlt megörökítése a következõképpen történt:
A Gyerk községben lakó Nagy István és családja deportálásának történetét Nagy István leánya, Nagy Margit, a késõbbi Tipary Lászlóné mondja el,
aki tizennégy évesen szenvedõ alanya volt a deportálásnak.
A történelmi és politikai eseményeket és azok magyarázatát – a valóságot
– pedig én, Tipary László, az õ férje mondom el.
A Nagy család deportálásáról szóló dokumentumokat maga a családfõ,
Nagy István õrizte meg. Õ sajnos 1982-ben eltávozott az élõk sorából. Így a
megõrzött dokumentumok hozzánk, Tipary Lászlóhoz és nejéhez, Nagy Margithoz kerültek.
Dokumentumokkal, valamint az események leírásával szolgáltak még: Halász Lajos gyerki lakos, valamint Péter János és özvegy Bolgár Péterné
Ácsteszérõl (Magyarország). Õk is Gyerk község szülöttei, innen lettek kitelepítve 1948 áprilisában.
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A további dokumentumokat pedig én õriztem meg, illetve gyûjtöttem össze
több forrásból. Az eseményeknek, így a deportálásnak is szemtanúja voltam,
a kitelepítésnek pedig kijelölt személye. Csupán a véletlenen múlott, hogy végül is itthon maradtam a szülõfalumban, Kistompán.
Sajnos, drága feleségem, Tipary Lászlóné szül. Nagy Margit is meghalt
2000. április 12-én, 68. életévében.
A történelmi és politikai események leírását és magyarázatát elengedhetetlennek tartjuk. Ugyanígy a dokumentumok idézését, illetve a hozzájuk fûzött magyarázatokat, mivel sok esetben mást tartalmaznak a dokumentumok (pl. a beneši dekrétumok) és mást azok végrehajtása. Ennek az a magyarázata, hogy a hivatalos járási és helyi szervek a dekrétumok mellé még
külön, titkosított utasításokat kaptak, mit és hogyan hajtsanak végre!
Ezek az eltérések pedig lépten-nyomon kiviláglanak a dokumentumokból
és azok végrehajtásából!
Példaként már itt megemlítjük, hogy az 1945-ben született, hírhedt beneši
dekrétumban nem szerepel a „deportálás”, sem a „nemzetiség” szó! Az szerepel benne, hogy a szlovák országrészbõl a cseh országrészekbe „munkára lehet elvinni” az itteni munkanélküli embereket. (Tudni kell, hogy Csehországban a németek kitelepítése miatt munkaerõhiány támadt!) Ugyanakkor a
dekrétum kimondja, hogy nem lehet elvinni állapotos anyákat, sem azokat,
akik kiskorú gyermekekrõl gondoskodnak stb. De tudjuk, és dokumentumokkal is igazoljuk, hogy elvitték az ilyen személyeket, illetve családokat is. És
olyanokat is, akik aláírták a „reszlovákizációt”. A dekrétumok szerint számukra az állam szavatolta, „hogy nem esnek sem belföldi, sem külföldi áttelepítés alá”! Ezekrõl bõvebben a késõbbiekben szólunk.
Megjegyezzük még azt is, hogy visszaemlékezéseinkben csak részben
érintjük az országos eseményeket. Teljes mértékben csupán az Ipolysági járásban, s a város közelében fekvõ Gyerk községben lezajlott eseményeket írjuk le részletesen, de kitérünk a szomszédos községekben lezajlottakra is.
Ebbõl adódik, hogy Gyerk s néhány szomszédos falu történelmi hátterét is
meg kell világítanunk, ugyanis ez mutatja meg, milyen nemzetiségû lakosok
lakták e falvakat az elmúlt századokban.
(Végül még egy megjegyzés: A deportálás eseményeit az azokat átélt
Tipary Lászlóné szül. Nagy Margit mondja el. Az egyes fejezetekben leírt és
dokumentumokkal alátámasztott részek magyarázatát pedig én, a férje
mondom el. Így az egyes fejezetekben az elsõ rész Nagy Margit elbeszélése. A
második rész pedig a hozzájuk kapcsolódó magyarázat.)
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Egy kis történelmi áttekintés
A történelem folyamán, beleértve a „fejlett” és „gyilkos” XX.
századot is, végtelenül sok ártatlan embert kínoztak meg, gyilkoltak és gyilkoltattak le.
Ez a szégyenfolt örökké lemoshatatlan marad a történelem
vérzõ vásznáról.
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Történelmi események
Bevezetés
A felvidéki magyarság kálváriája Trianonban kezdõdött. Akkor, 1920-ban,
amikor a „hatalmasok” elrabolták a magyar földet, idegen országok birtokává téve; a földet, melyen ezer éve magyarok laktak és éltek!
Gyászos, szomorú és végzetes döntés született Trianonban számunkra is:
hontalanná tettek egy nemzetrészt a szülõföldjén!
Demokráciát, igazságot és békét hirdettek, jogokat az Osztrák–Magyar
Monarchiában a nemzetiségeknek! És ezért fel kellett darabolni a Monarchiát. A nemzetiségek önálló államait kellett kialakítani. Nem is vonjuk kétségbe
ennek jogosságát. Csupán azt hangoztatjuk, hogy ugyanakkor miért kellett
rabságba dönteni az ezer éve szülõföldjükön élõ magyarokat? Amikor országot és hazát akartak adni a cseh és szlovák nemzetnek, miért hajtották rabigába az ártatlan magyar embereket?
Ha nyelvhatárt vontak volna – ám legyen! De a magyarok lakta falvakat
és városokat milyen jogcímen foglalták el?
Hatalmasok! – Trianon szép palotájában hogy mertek a szabadság jelszavával bilincsbe verni egy nemzetrészt!?
Sok év után a döntõbírák elismerték, hogy õket becsapták, csúnyán és
aljasul. De a hamis határokat továbbra is a helyükön hagyták, s a demokrácia hazug jelszava alatt, a nemzetek önrendelkezési jogait hangoztatva,
megalázták a szülõföldjükön élõ magyarok százezreit és millióit…

Visszatekintés a múltba
Mielõtt az 1920 utáni helyzetre rátérnénk, egy kis történelmi visszatekintést kell tennünk az elõzõ idõkre.
Közismert tény: a XIX. század vége felé a magyar kormány részérõl voltak olyan törekvések, hogy „elmagyarosítsák” a nemzetiségeket.
Régi igazság: az erõszak mindenkor erõszakot szül! Nem mondhatjuk,
hogy igazságos volt az elmagyarosítási szándék, de tény az is: a nemzetiségek ellenállása jóval felülmúlta az elmagyarosítási igyekezetet. Ezt a tények
bizonyítják:

~8 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:56

Page 9

Köztudott, hogy a tatárjárás és a törökdúlás idején sok helyen elnéptelenedtek a Kárpát-medencei magyar városok és falvak. Ezért a Habsburguralkodók német lakosokat telepítettek az országba: zipsereket, svábokat,
szászokat. Ugyanakkor északról a szlovákok, keletrõl a románok is egyre
beljebb települtek az ország belsejébe, egyre gyarapodó számban. És az is
tény, hogy a magyarok nem zaklatták õket nemzetiségük miatt, hanem békésen együtt éltek velük. Sõt, baráti, rokoni kapcsolatok is kialakultak a nemzetiségek és az anyanemzet lakosai között. A számtalan vegyes házasság is
a békés együttélés bizonyítéka.
Nem célunk itt és most részletezni a történelem évszázadait, ám néhány
példát mint tényt mégis meg kell említeni: Nemzetiségi települések, illetve kisebb-nagyobb nemzetiségi csoportok voltak az országban számtalan helyen.
S hogy õk az „elmagyarosító igyekezet” dacára megtartották nemzeti identitásukat, íme néhány példa:
Történelmi tény, hogy az egykori Hont vármegye déli részén magyarok,
északi részén pedig szlovákok laktak. A családnevekrõl fennmaradt adatok
ezt igazolják már a mohácsi vész elõtti idõkbõl (lásd: Bakács István: Hont
vármegye Mohács elõtt). Ugyanakkor a török adóösszeírásokból, melyeket a
megszálló törökök 1664-ben végeztek el (lásd: Blaskovics József: Az újvári
ejálet török adóösszeírásai). Hogy pontosan hol volt ez a nyelvhatár, nem lehet egyöntetûen megmondani. Például Bát községben 1864-ben (akkor, majd
késõbb is járási székhely) mintegy felerészben találunk magyar és szlovák
családneveket.
És tény az is, hogy bár a megye északi részét szlovákok lakták, a városokban többségben voltak a németek és a magyarok. Nemcsak Hontban, pl.
Selmecbányán, Korponán, hanem északabbra, Körmöcbányán, Besztercebányán is. Tulajdonképpen ezekben a városokban mindhárom nyelvet beszélték
a lakosok, ezért nem voltak kommunikációs gondjaik.
De térjünk vissza az „elmagyarosításra”. Hont vármegye monográfiáját
1906-ban adták ki. Ebben találjuk a következõ adatot: a XIX. század végén,
az elmagyarosítás idején Gyügy, Mere, Terény, Teszér, Németi, Dömeháza,
Apátmarót stb. községek lakosai „eltótosodtak”! (Ekkor még nem volt sértõ a
„tót” megnevezés, hiszen a magyarokat a szlovákok „uhornak” mondták, s
azzal sem sértettek senkit.) A fentnevezett községekben ez volt a helyzet még
az 1900-as és 1910-es népszámláláskor is. 1930-ban fordult a kocka; ilyen
családnevek szerepelnek benne: Buda, Budai, Talaj, Balogh, Nyíregyházi,
Debreceni, Szalatnyai, Petróci, Magyar stb. Persze, ma már a leszármazottjaik nem beszélnek magyarul.
Ugyanez a helyzet a Lévától északra elterülõ szlovák községekben, a
„èilejkároknál”, akik szlovákok, s nagyon szép és egyedülálló a népviseletük.
Ezekben a falvakban is találunk magyar neveket: Mészáros (Meszároš), Köteles (Köteleš), Szekeres (Sekereš) Csíkos (Èíkoš) stb. Feltételezhetõ, hogy
~9 ~
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ezen esetekben magyar nemzetiségû férfiak nõsülhettek be a szlovák falvakba, s mivel a családban szlovákul beszéltek, az utódok magyar vezetéknévvel
szlovákok voltak. De azért megtörtént, hogy színtiszta magyar családok is
laktak ezekben a községekben. És sokáig megõrizték nemzeti identitásukat.
Majd késõbb, fõleg az 1945 utáni években teljesen elszlovákosodtak. Hiszen
magyar iskola e falvakban nem volt.
Mindezekhez még azt kell megjegyezni, hogy ezek a szlovákok több száz
éve itt éltek.
Más példákat találunk a Pallas nagy lexikona köteteibõl, melyet
1892–1896 között adtak ki. Ebben olvashatjuk, hogy az 1890-es népszámlálási adatok szerint Zólyom vármegyében, amelynek székhelye Besztercebánya
volt, a lakosok 92 százaléka nem tudott magyarul! Nem vonhatjuk kétségbe
ezen népszámlálási adatokat, már csak azért sem, mert a szlovákok javára
szólnak. Tehát nem lehet ferdítés oly módon, hogy az elmagyarosítás következtében elmagyarosodtak. Tudjuk, ezt a falusi lakosság adatai mutatták,
mivel a városokban, mint utaltunk rá, mindhárom nyelvet ismerték a polgárok.
Tehát, egy biztos belõle, hogy az elmagyarosítás semmiképpen nem sikerült Zólyom vármegyében!
Egy másik példa a Pallas nagy lexikona adataiból: Békés-Csaba címszó
alatt olvashatjuk, hogy miként kerültek oda a szlovákok s miként emelkedett a lélekszámuk. A törökök kiûzése után, 1717-ben telepedett itt le az elsõ felföldi három tót (értsd: szlovák) család. Majd õket fokozatosan továbbiak követték, olyannyira, hogy az 1890. évi népszámláláskor Békéscsabán 25 917 személy vallotta magát szlováknak! Világos tehát, hogy az
erõszakos elmagyarosítás ideje alatt nemcsak hogy megmaradtak szlovákoknak, hanem azt be is vallották, be is vallhatták a népszámláláskor! Ezt
pedig elmagyarosítási kényszer hatására nem tehették volna! Sõt, természetesnek tartották, hogy magukat szlováknak vallják! S olyan adat nem
ismert, hogy õket netalán büntették volna azért, mert bevallották nemzeti
hovatartozásukat. S olyan sem, hogy ezért kiûzték volna õket otthonukból,
hazazsuppolva északi szülõföldjükre!
Mindezekbõl a példákból és sok más adatból tudjuk, hogy a magyarok és
szlovákok együttélése lehetséges volt. Az egyszerû emberek nem tartották
egymást ellenségnek. Ha elõfordultak néha súrlódások, azt mindenkor a politikusok szították mindkét részrõl!
S hogy mennyire volt tiltott vagy megengedett a cseh és szlovák sajtó Magyarországon 1918 elõtt, erre egyetlen példa: Käfer István egyetemi tanár jelentette meg 1985-ben kutatási eredményét az 1918 elõtti szlovák és cseh nyelvû periodikumok Budapest könyvtáraiban címû könyvében. E periodikumok
száma 255!
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Még egyetlen példát említsünk: Az elsõ világháború elõtti idõkben nálunk
Hontban is bevett szokás volt a „cseregyerek-akció” a szlovákok és magyarok között. Az északabbi falvak szlovák családjai a délebbi magyar falvakba adták gyermekeiket a nyári szünidõben, hogy magyarul tanuljanak.
Ugyanakkor ugyanannak a magyar családnak a gyermeke ment szlovák faluba, hogy ott szlovákul tanuljon. Tehát nem gyûlölködtek, hanem igyekeztek
egymás nyelvét elsajátítani. Az én családomban is van erre példa. Édesanyám
bátyja tízévesen Szebellébre ment szlovákul tanulni. S az ottani család lánya
nálunk vakációzott Alsószemeréden, magyar szót birtokolni.
E cseregyerek-akciókból évekig tartó barátságok, olykor rokoni kapcsolatok alakultak ki (komaság stb.), de voltak esetek, hogy „csereházasságok”
is köttettek!

Adatok községeink történetébõl
Mielõtt folytatnánk az eseménybeszámolót, a pontosabb megértés kedvéért ismertetnünk kell néhány környékbeli község történetét, értelemszerûen
elsõsorban Gyerkét, mivel végezetül is az ebben a községben lezajlott deportálások és kitelepítések megörökítése a célja ennek a könyvnek.
Palócország, illetve szûkebb szülõföldünk települései már a honfoglalás
utáni idõkben, az Árpádok korában kialakultak. A vármegyerendszer kiépülésekor közülük több is létezett. Erre utalnak a községek, városok szép magyar nevei. S ami nagyon értékes, hogy többnek a neve a hét magyar törzs nevébõl is leszármaztatható! A honfoglaló hét magyar törzs nevei, gondolom,
mindenki elõtt ismertek. Ezek: Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenõ, Kari, Kazi v. Keszi. S íme itt találhatók: Nyék, késõbb Ipolynyék, a Megyer nevet
viselõk kissé távolabb: Nagymegyer, Békásmegyer; van Kürt, Balassagyarmat, Hontfüzesgyarmat, Salgótarján, Diósjenõ, Ipolykeszi, Kõkeszi, Kiskeszi
és további Keszik. Bátran állíthatjuk, hogy e helységeket az itt letelepedett
törzsek ivadékai alapították. Ugyancsak szép magyar helynevek: Hídvég,
Saág, Tompa Horváti, Egeg, Tarcsány, Hévmagyarád, Szakállas,
Nemesoroszi, Nemesbori, Balog, Kóvár. S persze a megye nevével azonos
Hont, s a Honttal kezdõdõ falvak: Hontnémeti, Hontteszér, Nádas, Palást. –
És még sokáig sorolhatnánk tovább…
Térjünk azonban vissza témánk községeihez.
Gyerk – Ipolyságtól északnyugatra fekszik. A legrégibb írásos emlék
1156-ban említi Villa Gyrki névalakban. A Gyerk, Gyerki megnevezéseket a
„gyerek” szóból levezetve is értelmezik. A falu tehát átvészelte a tatárjárást,
a török uralmat, a szabadságharcot, a két világháborút. A török pusztításokig mai határában még két település volt: Damasa és Dopoputs. A mohácsi
vész elõtti idõkbõl fennmaradt családnevek mind magyar eredetûek: Kis,
Nagy, Halász, Molnár, Honthy, Farkas, Sille, Máté, Bartal, Jakab, Pál stb.
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Lakosai évszázadokon át magyarok voltak. A XX. század elején települt
ide két német család: Wilt és Krajzinger, akik elmagyarosodtak. 1930 táján
egy korponai szlovák cipész telepedett le itt (Randuska), és a Hontnémetiben
született Labuda nevû férfi, aki Kistúron kapott az államtól birtokot s benõsült Gyerkre. Õk kihaltak, ill. elköltöztek. További szlovák családok csak
1948 áprilisában telepedtek le, akik Magyarországról érkeztek a gyerkiek
kitelepítése után; valamint pár család Szlovákiából. Elsõ temploma, a kéttornyú Szent Katalin-templom a XII. században épült. A második 1770-ben, mely
ma is áll. 1925-ben ide helyezték Kistompáról a közjegyzõséget. Plébániai
székhely elsõ temploma óta. Már a népvándorlás korából is találtak itt leleteket.
Trianonig a község neve Gyerk, utána kapta szlovák nevét, ez máig
Hrkovce. Ma a Lévai járáshoz tartozik. A község az Ipoly folyó közvetlen közelében fekszik, vasútállomással.
Pereszlény – Gyerk szomszéd községe. Legrégibb írásos dokumentuma
1156-ból való, Prilscan névalakban. Lakói a kitelepítésekig mind magyarok
voltak. Szlovák neve Prese¾any nad Ip¾om.
Ipolyság – Ság – Város, járási és megyeszékhely. 1244-tõl ismert Villa Sag
névalakban. Lakói Trianonig magyarok. 1920 után szlovákok és csehek költöztek a városba (katonatisztek, hivatalnokok), 1945-tõl újabb szlovákok, s
az 1948-as kitelepítés után szlovákok Magyarországról is. 1925-ig Hont megye és az Ipolysági járás székhelye. 1926-tól: Korponai járás. 1938–44: Hont
megye, Ipolysági járás. 1946–1960: Ipolysági járás, 1961-tõl Lévai járás. Szlovák neve: Šahy.
Visk – Ipolyvisk – Már a Kr. u. I. században rómaiak lakták. Kelta leletek
is elõkerültek. Legrégibb fennmaradt írásos dokumentuma 1266-ból való,
Vysk névalakban. A középkorban mezõváros, ennek maradványa a község
nyugati része, a Kisváros. Itt 1930-ban egy agyagedényben 1067 db római
ezüstpénzt találtak 36 római uralkodó idejébõl, a II. század közepéig bezárólag. Közvetlenül az Ipoly mellett fekszik, Gyerktõl nyugatra. Szlovák neve:
Vyškovce nad Ip¾om.
Tompa – Kistompa – Gyerktõl északra 2 km-re fekszik. Legrégibb írásos
dokumentuma 1332-bõl való, Terra Tompa névalakban. 1338-tól
Thompaháza, 1388-ban már Tompa. 1898-ban, az ipolyság–korponai vasútvonal kiépítésekor nevét Kistompára változtatták, mivel Magyarországon már
volt egy Tompa nevû vasútállomás. 1925-ig Kistompa, szlovákul Malá Tompa.
Majd Tompa szlovákul is. 1938–44: Kistompa. 1945 után Tompa, 1947-tõl
Tupá.
A XIX. század végéig lakói mind magyarok. 1896-ban telepedett itt le az elsõ szlovák család (béresek). 1930 után újabb szlovák családok (8) is érkeztek. 1945 után és a kitelepítéskor továbbiak. 1962-ben Horvátival egyesült
Tupá néven.
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Horváti – Szent István idejében már létezett, Velamica Vata (Vata palástja) névalakban. A legrégibb megmaradt írásos emlék 1270-bõl Horwath néven említi. Lakosai 1945 októberéig mind magyarok, ezután költöztek ide
szlovák telepesek Körmöcbányáról, s a kitelepítéskor Magyarországról. Mai
temploma 1795-ben épült.
1962-tõl Tompával egyesített község. Szlovák neve 1925-ig Chorvaty, utána Chorvatice.
A Gyerktõl keletre fekvõ szomszéd községek: Kistúr, Középtúr, Felsõtúr
és Palást. Szlovákul: Dolné-Stredné Túrovce, egyesítve: Velké Túrovce, Horné
Túrovce és Pláštovce.
Felsõszemeréd – A községrõl fennmaradt legrégibb írásos emlék 1276-ból
ismert Zemered névalakban. Ugyanis akkor még csak egy Szemeréd létezett.
1402-bõl ismert Felsewzemered és 1403-ból Alsozemered, a kettéválás után. A
Selmec patak jobb partján terül el, a bal parti Tompától és Horvátitól 1 kilométerre. Legnevezetesebb épülete a ma is álló temploma. A szentély-rész román kori, a középsõ 1482-ben épült. Ezek õrzik eredeti helyükön a székelymagyar
, rovásírásokat. Ezek felirata: „1482 – Kûrakó János mester” – 1968ban fejtette meg jelentését Püspöki Nagy Péter. A másodikat csak 1989-ben fedeztük föl. Megfejtése: „Szentséges hely, szerény, dicsér e felírás.” Ezt pedig
e sorok írója fejtette meg. Felsõszemeréd lakosai eredetileg magyarok. Mivel
három uradalom is volt a községben, fokozatosan szlovák gazdasági cselédek is megtelepedtek itt. A község szlovák neve: Horné Semerovce.
Alsószemeréd – Felsõszemerédrõl vált le 1403-ban. Színmagyar lakosai
1711-ben elhagyták házaikat és a dombok mögé költöztek, a sok háborús
zaklatás miatt. 1930 táján telepedett itt le az elsõ szlovák család (Pupava József), majd 1938-ban a második (Puliš János). Õk a Magyarországhoz való
visszacsatoláskor, 1938 után is itt maradtak. Senki nem üldözte õket. 1940ben szekerezõ oláh cigányok is letelepedtek a községben.
Deménd – A legrégibb fennmaradt okirat 1291-ben Damján névalakban
említi. 1411-ben már Demend. Mai határában volt egykor Tarcsány – 1247ben Starchan. Az 1500-as években a törökök elpusztították. Peres puszta maradt a helyén. Határában terült el Hébec – 1276-ban Hebech. Várjobbágyok
lakták. 1930 óta a Hébec-majorokban, Deménd határában szlovák telepesek
élnek. Ma szlovákul Demandice. Vegyesen lakják magyarok és 1925 után idetelepült szlovákok, németek. Az utóbbiak ma már szlovákoknak vallják magukat.
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Az elsõ világháború eseményei
1914–1920
1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, amiért is július 26-án Ferenc József, az Osztrák–Magyar Monarchia
császára megindította a háborút Szerbia ellen, mely az elsõ világháborúhoz
vezetett.
Gyerk és a többi szomszédos falu minden hadköteles férfiának be kellett
vonulnia. Sokan elestek a frontokon, s többen hadifogságban sínylõdtek
Oroszországban, Olaszországban. Idehaza, a hátországban a termény és a
harangok rekvirálása, valamint az egyre növekvõ árak sújtották a lakosságot. A katonának behívott férfiak helyén pedig orosz, szerb, olasz hadifoglyok voltak elszállásolva a családoknál; õk mûvelték a földeket.
•
1918 õszén véget ért a háború. Magyarországon, kilépve a Monarchiából,
kikiáltották az önálló Magyar Köztársaságot. Gróf Károlyi Mihály, a köztársaság elnöke kijelentette: „Nem akarok katonát látni.” A katonák a frontokon
eldobálták fegyvereiket, s ki hogy tudott, igyekezett hazajutni. Gyerkrõl és
környékérõl a hadifoglyok is azonnal hazaindultak.
A Monarchia összeomlott. Prágában 1918. október 28-án kikiáltották az
önálló Csehszlovák Köztársaságot, amit Masaryk és Beneš korábban elõkészített Párizsban. Meggyõzték a nagyhatalmak vezetõit, hogy szlovák nemzet
nem létezik, mert a szlovák nyelv csak egyik dialektusa a cseh nyelvnek, s a
szlovákok lakta Észak-Magyarországot Csehországhoz kell csatolni. Párizsban mindehhez részben csatlakozott Milan Rastislav Štefánik is, bár õ nem
akart önálló Csehszlovákiát, csupán autonómiát a szlovákoknak az önálló
Magyarország keretén belül. Štefánik szlovák evangélikus papnak a fia volt,
magyar nemzetiségû anyai nagymamával. 1918 õszén Japánban tartózkodott, amikor kinevezték Csehszlovákia honvédelmi miniszterévé. Õ ez ellen
tiltakozott, és azonnal haza igyekezett. Olaszországból, olasz repülõgépen
közeledett Pozsony felé, jelezték is érkezését, rádió-összeköttetésben voltak
a géppel, ennek ellenére a Pozsonyban való leszállása elõtt a csehek lelõtték
a repülõgépét. Meghalt. A gép lelövését a csehek nem tagadták (aminek
egyébként az volt az oka, hogy Štefánik tiltakozott, amiért a morvákat nem
tekintették nemzetnek; valamint az, hogy nem értett egyet azzal, hogy magyarok lakta területeket is Csehszlovákiához csatoljanak). Lelövését azzal magyarázták, hogy az olasz repülõgép zöld-fehér-piros felségjelét piros-fehérzöld felségjelnek vélték, ami magyar repülõgépre vallott, vagyis azt hitték,
magyar gép támadja az akkor már a csehek által megszállott Pozsonyt. Utána Štefánikot nagy pompával temették el, majd mint nemzeti hõst ünnepelték,
s ünneplik máig. 1919 tavaszán lõtték le. Még megjegyzésképpen ide tartozik,
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hogy az Enciklopédia Slovenska (Szlovák nagylexikon) sem közli Štefánik
halálának dátumát. Csupán mint hõst írja le, és az egyik államalapítót.
Egyébként Štefánik már Párizsban, a háború alatt kapcsolatban állt a Monarchia nemzetiségeinek képviselõivel. S nekik az volt a tervük, hogy a háború után kiválnak az Osztrák Birodalomból és megalakítanak egy
Cseh–Morva–Szlovák–Magyar– Horvát Föderációt, melyben minden nemzetiség egyenlõ jogkörökkel rendelkezett volna.

Csehszlovákia megalakulása
Mielõtt a történelmi események menetét követnénk, egy fontos megjegyzést
kell tennünk. Dr. Gyönyör József alkotmányjogász írja egyik könyvének elején: Csehszlovákiában a megalakulása óta minden hazugsággal történt.
Ezek után még egy kis visszapillantás:
Benešék a Párizsban megjelenõ francia nyelvû újságjukban, a LA NATION
TCHEQUE-ban 1915. június 1-jén már megjelentették a leendõ Csehszlovákia
térképét. Eszerint a csehek „nemzetállamának” 12 millió lakosa lesz (8 millió
cseh és szlovák és 4 millió a más nemzetiség). Köztudott, hogy Csehországnak fõleg a nyugati peremvidékén és Prágában 3 millió német élt. Ugyanakkor Szlovákia déli és keleti határait még nem jelölték véglegesnek, csupán
szaggatott vonallal a „demarkációs vonalat” – ideiglenes határt. Mert ezt az
1900- és 1910-es népszámlálások nemzetiségi adatai szerint rajzolták be. S
már szóltunk róla, hogy nálunk Hontban ez Hontnémetinél húzódott. Tehát
az Ipolyság környéki magyar falvak még nem is voltak országukhoz csatolónak jelölve. Sem a Csallóköz, amely ugye színmagyar volt!
Amikor aztán a párizsi „urak” ezen követelésükre rábólintottak, elõálltak
a további követelésekkel. Így: Azért, hogy Szlovákia déli határa természetes
legyen, kérték a határt kitolni a Duna vonaláig. Majd meghosszabbítva Párkánytól kelet felé az Ipoly vonalán, merthogy az „Ipoly is hajózható nagy folyam”. S ezt is elhitték nekik. S jóváhagyták. De megtudták, hogy ott mégiscsak magyarok élnek, s mi lesz velük a „nemzetállamban”? Természetesen
megígérték, hogy nekik (nekünk) „kisebbségi jogokat” biztosítanak. Ez pedig
belekerült a trianoni szerzõdésbe is.
Nálunk, Hontban a demarkációs vonalat 1918 késõ õszétõl egyre lejjebb tologatták. Így volt kis ideig ez a határ Horváti és Kistompa, valamint
Felsõszemeréd és Alsószemeréd között. Majd behatoltak Ipolyságra is, az Ipoly
vonaláig. Így a város északi része, az Ipoly jobb partján az övék, déli része, a
Homok városrész, az Ipoly bal partján Magyarországé volt, tehát Pereszlény
község is.
Közben Magyarországon Károlyi hírhedt kijelentése révén („nem akarok katonát
látni”) nem volt katonaság. A románok is betörtek, egész Budapestig hatolva, s ott
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raboltak, fosztogattak. Nagyszüleim és 18 éves fiuk, késõbb édesapám akkor
Budapesten laktak. Édesapám aztán többször elmesélte, hogy a románok leszerelték a gyárakban a gépeket, minden mozgathatót vagonokba raktak, és
mozdonyostul, vagonostul elszállították Romániába. Persze, a vagonokat,
mozdonyokat sem adták vissza. Csupán a MÁV feliratot festették le, s tettek
helyébe CFR jelet. Ugyanígy Csehszlovákiában még az 1930-as években is láttuk a vagonok tengelyburkain a MÁV feliratokat. A vagonok oldalán persze
ÈSD jelzés volt. Ugyanez történt 1945 után is.
Amikor az 1949 januárjában elfoglalták a községeket, a csehek már ezzel
sem elégedtek meg. Ugyanis Ipolyszakállosnál a vasút áthalad az Ipolyon, s
annak bal oldalán folytatódik Ipolyság vasútállomásig. Nekik ez a vasút is
kellett. Páncélvonattal éjjel bejöttek az ipolysági vasútállomásra. Akkor még
ugyan felszólításra visszamentek Szakállosra, de nemsokára támadást intéztek Ipolyság Homok városrészéért és az állomásért. Majd az egész vasutat birtokukba akarták venni Ipolyságtól az Ipoly bal oldalán Balassagyarmatig. Bevonultak Balassagyarmatra is. De onnan pár nap múlva kiverték
õket.
Közben Magyarországon 1919. március 21-én kitört a forradalom, kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Nálunk pedig március 19-én a már elfoglalt jobb parti falvakban felszólították a községi bírókat, hogy doboltassák ki: a 20–32 év közötti férfiak mozgósítási parancsra kötelesek bevonulni a csehszlovák hadseregbe. Ezek a férfiak pedig az Ipolyon átkelve átszöktek Magyarországra, és beálltak a magyar hadseregbe. Vidékünkön a velük
feltöltött „Pálmay csoport” katonái harcoltak szülõföldjük visszafoglalásáért. El is foglalták községeinket, még Lévát is, s az utána következõ falvakat.
Tõlünk keletebbre, illetve északabbra vonultak, és elõsegítették kikiáltani
Eperjesen a Szlovák Tanácsköztársaságot. A gyerkiek közül is többen harcoltak a Pálmay csoportban. Voltak közöttük sebesültek, sõt halottak is.
Az antanthatalmak parancsait francia tisztek ellenõrizték Magyarországon. S mivel Párizsból utasítást kaptak, felszólították a Pálmay csoportot és
a hadsereg parancsnokait, hogy azonnal vonuljanak vissza Léváról és környékérõl Ipolyságra, az Ipoly bal oldalára, a Homok városrészbe. Ezt az antantparancsot a magyar katonáknak teljesíteniük kellett, noha fegyverrel
nem tudták volna õket kiûzni. Pálmay parancsnok 1918 végéig a lévai magyar helyõrség parancsnoka volt. Õ is, katonái is ismerték a községek határait, terepviszonyait. Hiszen sok katonája a vidékünkrõl származott.
A csehszlovák képviselõk – miután megkapták Párizsban az ígéretet,
hogy országuk határa a Duna és Ipoly vonalán fog húzódni – újabb követelésekkel álltak elõ. Kérték a határ délebbre tolását egészen Vácig. De ezt a kérésüket már nem akceptálták. Megjegyezzük még, hogy a „hajózható Ipoly
vize” sok helyütt 10-20 cm-es volt, gyalog is könnyen átgázolható, nemhogy
hajózható lett volna.
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Néhány adat a nemzetiségek összetételérõl
Gyerk és néhány község nemzetiségi összetételét, illetve csaknem színtiszta magyarságát már leírtuk. További adatok 1918-ból, a Monarchia felbomlásának idejébõl.
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Ipolyságon és a környékbeli községekben, amelyeket Csehszlovákiához szándékoztak csatolni, a lakosság
93,68%-a volt magyar nemzetiségû, 5,6%-a szlovák és 0,59%-a német. Cseh egy
sem! A kis százalékú szlovákság is csak az elmúlt évtizedekben telepedett itt
le. Pozsonyban ekkor 41,92%-ban németek, 40,53%-ban magyarok és 14,92%ban szlovákok éltek. Tehát a város háromnyelvûségének dacára is elenyészõ
volt a szlovákok aránya! Viszont a cseh delegáció Pozsonyt úgy állította be
Párizsban, hogy az szláv település. Ami soha nem volt igaz, csupán ezáltal
akarták elérni, hogy Pozsonyt Csehszlovákiához csatolják!
Nem soroljuk tovább a többi városokat és környéküket. Csak még azt kell
megállapítani, hogy a Csallóköz városaiban és falvaiban még magasabb volt
a magyarok százalékaránya, mint Ipolyság környékén. Ugyanúgy még
Nyitrán is több volt a magyar, mint a szlovák.
Az elõzõ fejezet utolsó bekezdésébõl és az itt felsorolt adatokból világosan látszik, hogy Párizsban ismét hazudtak. A „nemzetállamukon” kívül már
magyarok lakta területekre is igényt tartottak. Lehet, hogy ha Vácot is megkapják, a következõ igény Budapest lett volna. Hiszen máig azt állítják, hogy
Budapestet és Prágát a szlovákok építették. Biztos, hogy voltak itt is, ott is
szlovákok, akik maltert kevertek, téglát hordtak a paloták építésénél.

Trianon
Párizsban folytak a tárgyalások az antanthatalmak és az utódállamok
(Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia) képviselõi között, elõkészítve a trianoni szerzõdésnek nevezett „diktátum” cikkelyeit. Véglegesítették a jóváhagyandó határokat is. A magyar delegáció is jelen volt 1920 januárjától, de velük szóba sem álltak. Pedig nekik az volt a kérelmük, hogy rendezzenek népszavazást az elszakítandó területeken, és döntse el az ott élõ lakosság, hová
akar tartozni. Ehhez azt is tudni kell, hogy még Ausztriának is adtak a történelmi Magyarországból. Pedig köztudott volt, hogy az osztrák császár indította meg a háborút és nem a magyar nép. Itt, egyetlen esetben, Sopron
ügyében engedélyezték a népszavazást. Tudták, hogy a város lakosságának
nagyobbik része német, a kisebbik magyar. Így biztosak voltak abban, hogy
a város polgárai majd Ausztria mellett döntenek. Az eredmény ellenkezõ lett.
Elképzelhetõ, mi lett volna az eredmény Pozsonyban, Komáromban, Érsekújvárban, Ipolyságon, Léván, de még Nyitrán is! Ezért e helyeken nem engedélyezték a népszavazást.
~18 ~
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A Párizsban lévõ magyar delegációt 1920. június 4-én felszólították,
hogy írja alá az elõterjesztett új határok, dokumentumait, azaz az ország
kétharmad részének elcsatolását Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia
javára. S ami még érthetetlenebb, Ausztriának is adtak belõle.
Magyar részrõl fellebbezés, kiigazítás nem volt lehetséges! Sõt tudatták a
magyar delegációval, hogy ha nem írják alá a szerzõdésnek nevezett diktátumot, abban az esetben az egész Magyarországot letörlik a térképrõl. Vagyis felosztják teljes területét az utódállamok között.
Ne csodálkozzunk ezen, hiszen Lengyelországgal is megtették már a XIX.
században, hogy az egész országot feldarabolták, csupán Varsót magát hagyták meg. S ezt tették 1939-ben Lengyelországgal a németek és a szovjetek is. Felosztották egymás között, s Lengyelország megszûnt létezni!

Trianon után
1920. június 4-én tehát hivatalosan megalakult a Csehszlovák Köztársaság.
Cseh katonaság, hivatalnokok és csendõrség jött a magyarok lakta városokba és környékükre. Megkezdõdött a csehszlovák közigazgatás.
Az elsõ lépések egyike volt a községek, városok átkeresztelése. Egyes esetekben az eredeti neveket tekerték el, s általában hozzájuk tették a cseh végzõdést: „ce, ice”. Így lett Szemerédbõl Semerovce, Deméndbõl Demändice,
Viskbõl Viškovce, a három Túrból Túrovce, Palástból Plášt’ovce, Horvátiból
elõször Chorvaty, majd 1925-tõl Chorvatice. Gyerk, Egeg és más községek az
eredetihez nem hasonlító neveket kaptak. Gyerk: Hrkovce, Egeg: Hokovce.
Érdekes, hogy Zalabát nem tudták lefordítani, s maradt: Zalaba. Kistompát
sem, így lett: Malá Tompa.
Persze, a helynevek néhány év alatt cserélõdtek, változtak.
Ipolyság volt: Šáhy, Ipe¾ské Šahy, s végül lett Šahy. Fegyvernek: Feïvernek
– szlovák helyesírással, s csak 1946 után: Zbrojníky. Ipolyfedémes: Fedímeš,
majd 1946 után Ipe¾ské Ú¾any. Inámból lett: Jnám, s csak 1946 után Dolinka.
Nádas, a szlovákok lakta falu Nadošany, s csak 1945 után Trstany. Pereszlény: Pereslín, Pereslány, Pereslán, Pereslany, majd 1946 után: Prese¾any nad
Ip¾om. Szete: Setie, majd 1946 után Kubánovo. Visk: Višk, majd VyškViška,
Vyškovce. Végül 1946 után: Vyškovce nad Ip¾om (Ipolyvisk) stb.
Tehát kezdett beindulni az új közigazgatás. A szlovák hivatalnokok a járási hivatalokban, a jegyzõk és mások általában tudtak magyarul. Vagyis
magyarul tudó hivatalnokokat tettek a magyarok lakta falvakba, városokba.
Jöttek cseh csendõrök, fináncok a határra, hivatalnokok, akik nagyon intelligensen és udvariasan viselkedtek a magyarokkal szemben. Igyekeztek ma~19 ~
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gyarul is megtanulni. Vagyis betartani a trianoni szerzõdésben vállalt kötelezettségeket. Pl. a korponai járási és adóhivatalokban mindenkor álltak a
magyar felek rendelkezésére magyarul tudó hivatalnokok.
A hivatalos nyomtatványok, a kiragasztott hirdetmények is kétnyelvûek
voltak.
Igaz, a magyar fiúkat minden esetben csehországba vitték katonának,
míg a szlovákok a közelben szolgáltak.
Megmaradtak a magyar iskolák, amelyek általában mind egyháziak voltak. Az iskolában magyarul tanultuk a politikusok, írók neveit. Masaryk
Garik Tamás, Beneš Eduárd – államvezetõk. Kukuèín Márton író stb. A cseh
és a szlovák himnuszt is magyarul énekeltük, le voltak fordítva. Tehát a tankönyvek is magyarok voltak, s mivel szlováknyelv-oktatás is folyt az iskolákban, így volt egy szlovák tankönyv is.
A környékünkön szlovák elemi állami iskola nyílott Paláston, mivel ott
1912-ben beköltözött szlovák családok is laktak; ugyanígy Deménden, ahová
1920 után költöztek szlovák és német családok. Az utóbbiak gyermekei is
szlovák iskolába jártak. Majd 1932-ben nyílt szlovák állami iskola Tompán;
ide jártak a szlovák gyerekek a szomszédos Felsõszemerédrõl, valamint a
helybeli és gyerki vasutasok gyerekei is. A szegény magyar családok gyerekeit is igyekeztek e szlovák iskolába csalogatni, azáltal, hogy ingyen iskolatáskát, karácsonyra csizmát stb. kaptak. S akadtak olyanok is, akik jobban
meg akarták tanulni a szlovák nyelvet.

Szlovákok betelepülése
Gyerkre, mint elmondtuk, csak egy család jött, majd egy vasutas és egy útkaparó. Horvátiba egy sem. Tompára viszont több család költözött. Ugyanis
az elsõ földreform által a nagybirtokokból bizonyos területeket fenntartottak
a szlovák betelepülõknek. Õk állami támogatást is kaptak földvásárlásra,
házépítésre, esetleg munkát a vasútnál stb. Ez már tudatos betelepítés volt.
Cseh és szlovák nagybirtokosok jöttek a falvainkba. Nekik érdemeik voltak,
úgy mondták, õk „legionárusok”, a világháború alatt csehszlovák légiókban
szolgáltak. Ingyen kapták meg azokat a földeket, amelyeket a magyar földbirtokosoktól vettek el.
Végeredményben ki lehet jelenteni, hogy az õslakos magyarok és a betelepült szlovákok között ellentétmentes volt az együttélés! A népnek nem voltak
semmilyen politikai céljaik. Az 1930 utáni választásokon egyetlen magyar
párt indult: Egyesült Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt néven.
Több mint 30 párt indult a választásokon, akik a röpcéduláikat, plakátjaikat
magyarul is kinyomtatták.
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Községeinkben a képviselõ-testületek tagjait is a pártokra leadott szavazatok alapján választották, s a legtöbb képviselõje valamennyiben a magyar
pártnak volt. Tompán – egy kivétellel (Szlovák Nemzeti Párt) – valamennyien.
Gyerken Hodza miniszterelnök agrárpártjának is volt képviselõje. Horvátiban csak a magyar pártnak. 1938-ban a vidékünket visszacsatolták Magyarországhoz. Az egyetlen szlovák képviselõ utána is megmaradt községi képviselõnek. Tehát nem volt ellentét.
v

A becsületes szlovákok (ilyen volt a többség) mindenkor tudatában voltak
annak, hogy magyar falvakba költöznek. És annak is, hogy Csehszlovákia
jogtalanul szállta meg a magyarok lakta vidékeket!
Vásárokra a földmûvesek, munkába a munkavállalók kölcsönösen jöttekmentek a szlovák falvakból a magyar vidékre és fordítva.
Nagyon érdekes volt a szlovákok megnyilvánulása, ha magyar falvakba
jöttek. Így mondták: „Idem na Maïari!” Szó szerinti fordításban: „Megyek a
magyarokra!” A valóságban azonban azt jelentette: „Megyek a magyar földre, a magyarok közé!” Annak õk mindenkor a tudatában voltak, hogy ez a vidék nem a szlovákok földje! Ezt a megnyilvánulást végig, egészen Csehszlovákia felbomlásáig lehetett hallani, tapasztalni!
Megjegyzem, hogy ezt még 1968-ban is hallottam. Vonatra szálltam föl a
tompai vasútállomáson, ahol egy korponai szlovák volt az állomásfõnök. A
vonat ablakából egy szintén korponai lakos, az állomásfõnök ismerõse, kikiabált az ablakból:
– Janko, aj ty si prišiel na Maïari? (Janko, te is a magyarok földjére jöttél?)
A fõnök rám nézett, és visszafelelt barátjának: – No vidíš, tak je! (Ez már
csak így van!)
Egyébként az õslakos magyarok között naponta lehetett hallani – ha politikáról esett szó -: „Cseh megszállás!” „Cseh megszállás alatt élünk!
•
Az 1920-as években volt egy olyan gesztus a csehszlovák vezetés részérõl,
élén Masaryk államelnökkel (aki beszélt magyarul is), hogy a magyarok lakta vidéknek egy részét hajlandók visszaadni Magyarországnak! Sajnos, a
magyar politikusok ebben az ügyben képtelenek voltak megegyezni Csehszlovákiával. Õk konokul ragaszkodtak ahhoz, hogy az egész FelsõMagyrországot, az akkori Szlovenszkót adják viszsza, beleértve a Tátrát is.
Ebbe természetesen a szlovákok nem egyeztek bele, de a népszavazás sem
lett volna eredményes. Viszont ha több magyar várost és vidékét, így a Csallóközt, Lévát, Érsekújvárt, Párkányt, Ipolyságot, Losoncot, Rimaszombatot,
Rozsnyót és vidékét visszaadták volna, nem következik be a második világháború utáni kitelepítés.
~21 ~
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A csehszlovák államrendszer
A csehszlovák államrendszer alapja a demokrácia volt, élén az államelnökkel, a kormánnyal és a parlamenttel. Az államelnök „rangja” elnök „úr”
volt, s az „úr” megszólítás kijárt a legutolsó munkásnak is.
A rendszer nagyban különbözött a király nélküli Magyar Királyságtól,
ahol méltóságok és rangok voltak. 1938 után, amikor visszakerültünk Magyarországhoz, a felvidéki lakosok a rangokat sokáig nem tudták megtanulni. Ezért is ragadt ránk a méltóságos és kegyelmes urak részérõl a megjelölés, hogy „beneš-magyarok” meg „kommunisták”.
A cseh csendõrök nem pofozkodtak, mint a magyar kakastollasok. Bûnesetekben is szépen, udvariasan vallatták a gyanúsítottakat.

Az árak és a keresetek
Létezett munkanélküliség, fõleg az 1920-as években, a gazdasági válság
idején. A keresetek sem voltak magasak, de az árak hozzájuk viszonyítva elérhetõk voltak. A napszám a mezõgazdaságban 7 korona volt, igaz, egy kétkilós kenyér ára meg 6 korona. De a zsellérek igyekeztek aratást vállalni,
mellyel egy hónap alatt megkeresték családjuknak az egész évre szükséges
kenyérgabonát. A földmûvesek termékeit a piacokon lehetett értékesíteni, s
az állam felvásárolta a gabonát s más termékeket. Egy métermázsa búza ára
180 korona volt. Ezért lehetett venni egy pár erõs bokszbõr ünneplõcsizmát.
A tej eladási ára 1 korona volt. Ipolyságon a piacon el lehetett adni a tejet,
túrót, vajat, tojást, babot, csirkéket és egyebeket.
Bajos volt ezeket gyalog becipelni Ipolyságra a környezõ falvakból, de
a földmûveseknek csak az eladott termékeikbõl származott bevételük. Persze a gazdák igyekeztek tehenet, üszõt, csikót is eladni. Sokan földet is
tudtak vásárolni, házat építeni.
A cseh textilipar ontotta az aránylag olcsó termékeit. Az ezekbõl itthon
megvarrt ruhák már az 1920–30-as években teljesen kiszorították a vászonból készült népviseletet! Pl. 15 koronáért selyeminget lehetett vásárolni. 29
koronába került Bat’a-bakancs, 19-be a gumicsizma.
Az életszínvonal magasabb volt, mint Magyarországon. Sztrájkok, tüntetések csak iparvidékeken fordultak elõ.
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1938 – az államfordulat
Mint már elmondottuk, az itt élõ magyarok mindenkor a „cseh megszállást” emlegették, és várták annak visszafordítását, a Magyarországhoz csatolást.
Ez következett be 1938 októberében-novemberében.
Tegyük most félre a hitleri nagypolitikát! Végül is a visszacsatolás igazságos volt. Mert a magyarok lakta vidékek kerültek vissza Magyarországhoz. Az 1920–38 között vidékünkre bevándorolt szlovákok nagy része a leválasztás után is itt maradt. Kivéve a nagytelepeseket, akik nagyobb területû
földeket kaptak az államtól ingyen, bizonyos politikai magatartásukért.
Ez a megállapodás Csehszlovákia és Magyarország között korántsem
volt olyan igazságtalan, mint a trianoni diktátum. Csehszlovákia részérõl a
kormány meghatalmazásából Jozef Tiso (a nemsokára önállósult Szlovák Állam elnöke) írta alá, hogy az ezer éve magyarok lakta falvakat, városokat
vissza kell adni.
Mivel én átéltem ezeket az eseményeket, bátran ki merem jelenteni, hogy
azok a szlovák családok, akik 8-10 évvel korábban a falvainkba költöztek,
nem szenvedtek sérelmet a magyar közigazgatás részérõl. Hiába állították
késõbb néhányan az ellenkezõjét, a mi vidékünkön ilyesmirõl nem hallottam.
Deménden például megmaradt a szlovák nyelvû iskola, Paláston is, ahol csupán 14 szlovák tanuló volt.
A magyar diákok pedig végre tanulhatták Magyarország földrajzát és
történelmét, hiszen elõtte csak a cseh(szlovák) történelmet tanították az iskolákban.
A földreform idején, 1943–44-ben a nagybirtokokból kiosztott földekbõl
ugyanúgy részesültek a szlovákok is, mint a magyarok. Persze a földekért
részben elõleget kellett fizetni, de ez így volt a csehszlovák földreform idején
is, 1925 táján.
Ipolyságot és Sátoraljaújhely vasútállomást 1938. október 11-én, a környékbeli falvakat pedig november 9-én adták vissza Magyarországnak. Bátran kijelenthetjük, hogy „visszaadásról” volt szó, nem „magyar megszállásról”. Gondolom, ez mindenki elõtt világos az eddig leírtakból is.
Utána háborús évek következtek. 1939. szeptember 1-jén a németek megtámadták Lengyelországot, majd az oroszok az ország keleti részét foglalták el. Szörnyû pusztításokat és emberirtásokat végeztek Lengyelországban
a németek és az oroszok. Az akkor már önálló Szlovák Állam is bekapcsolódott a németek oldalán Lengyelország megtámadásába. Magyarország nem!
Ellenkezõleg, az akkor már Magyarországhoz tartozó Kárpátalján keresztül a lengyelek, akik tudtak, Magyarországra menekültek. Itt lakást, élelme~23 ~
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zést kaptak, s mivel pedagógusok is voltak a menekültek között, még lengyel
iskolák is létesültek, sõt gimnázium is.
1941 júniusában a németek megtámadták a Szovjetuniót. A szlovák fasiszta állam is katonákat küldött a szovjet frontra. Magyarország csak késõbb
kapcsolódott be a háborúba, amikor a németek csellel Kassát bombázták, s
azt mondták, hogy az oroszok támadták meg Magyarországot.
A háború miatt bekövetkezett nélkülözés, a jegyrendszer egyaránt sújtotta az Ipolyság környéki magyarokat és szlovákokat.
Végezetül a Szovjetuniót hathatósan megsegítették a nyugati nagyhatalmak, élelemmel és fegyverekkel is. S megfordult a háborús helyzet: a szovjetek lendültek támadásba, s 1944 õszétõl 1945 áprilisáig elfoglalták Magyarországot is, kiûzve onnan a németeket.
Ipolyság környékét 1944 decemberében foglalták el a szovjet csapatok.
December 13-án Tesmagnál keltek át a megáradt Ipolyon, s 14-én Ipolyságot,
15-én Gyerket, Kistompát, Alsó- és Középtúrt, 16-án pedig Alsó- és
Felsõszemerédet foglalták el. 20-án már Lévát.
1945. március 25-ig a Garam vonalán állt a front. Állandóan tele voltunk
orosz katonasággal. Kistompán állt az utolsó vasútállomás, a lõszerutánpótlást ide szállították az oroszoknak. S mi munkára voltunk kivezényelve, éjjelnappal raktuk ki a lõszert a vagonokból. A németek még néhányszor bombázták a falvainkat, december végén, január elején, több civil áldozattal. Köztük volt édesapám is, aki nem élte meg a 44. születésnapját.

Nagyantant, kisantant, jóvátétel (hadisarc)
Mielõtt lezárnánk az 1914–1918, 1918–1938 és 1938-1944 közötti évek történelmi eseményeit, még szükséges ismertetnünk a politika és történelem
azon számottevõ eseményeit, amelyek közrejátszottak sok „igazságosnak
vélt”, ugyanakkor „meghamisított” törekvések megvalósításában.
A nagyantant v. entente „egyezményt” jelent. Ilyen egyezmények már a XIX.
században is köttettek, de most az 1914-1918 közötti évek egyezményérõl
szólunk. Ekkor az antantba tömörült világhatalmak: Anglia, Franciaország és Oroszország hármas szövetsége háborúban állt a világ újrafelosztásáért. Fõ törekvésük a központi hatalmak: Németország, Osztrák–Magyar Monarchia, Törökország és Bulgária ellen irányult. Majd az
antanthoz csatlakozott az USA, Olaszország, Japán, Szerbia és Románia
is. S a világháború után õk mint gyõztesek ráerõszakolták a háborút vesztett országokra a „Párizs környéki békeszerzõdéseket”! Németországra a
versailles-i, Magyarországra pedig a trianoni „békeszerzõdést”, a valóságban „diktátumot”.
~~24 ~
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Az antanthatalmak 1920 után is hathatós segítséget nyújtottak a kisantantba tömörült utódállamoknak. Hadfölszereléssel (fegyverek, egyenruhák, repülõgépek stb.) és különbözõ pénzügyi segítséggel. S persze, a közben vesztes
államoktól „hadisarcot” hajtottak be a saját javukra.
Kisantant. Ezt az „egyezményt” v. „szövetséget” az antanthatalmak hozták
létre az utódállamokból: Jugoszlávia, Románia és Csehország szövetségével.
Ezeknek az államoknak az volt a feladatuk, hogy Magyarországot – az elcsatolt magyar területek megszerzése után is – sakkban tartsák. Az antanthatalmak megtiltották Magyarországnak a fegyvergyártást, korlátozták
hadserege létszámát stb. És behajtották rajta a hadisarcot.
Zömével a történelmi Magyarország peremvidékein feküdtek a gyárak és
a bányák, amelyek a trianoni szerzõdéssel elvesztek. A megmaradt országrészben, „Csonka-Magyarországon” a mezõgazdaság volt a fõ ágazat. S mint
már szóltunk róla, 1919-ben az utódállamok katonái a francia tisztek vezetésével még a megmaradt országrészbe is behatoltak, sok mindent kirabolva
és elhurcolva. A három állam közös „szövetségben” igyekezett mindenben
Magyarország gazdasági újjáépülését fékezni.
Jóvátétel. Micsoda szép nevet adtak neki! A valóságban ez volt a „hadisarc”, amelyet a háború után foganatosítottak! Vagyis a trianoni szerzõdésben kötelezték Magyarországot, hogy hadisarcot fizessen az antanthatalmak és a kisantant országainak.
A megcsonkított és lerombolt Magyarország 20 éven keresztül köteles volt
fizetni több száz vagon gabonát, húst és egyéb termékeket. A hadisarc értékét 200 millió aranykorában szabták meg. A „fizetni” fogalom is hamis, mert
nem fizetni, hanem csak úgy „ajándékba” kellett adni a termékeket!
(Megjegyezzük, hogy Németország Hitler uralomra jutása után kiépítette
a titkos hadianyaggyártást, majd megtagadta a hadisarc fizetését!)
Magyarország megsarcoltatásának egyik további oka az volt, hogy 1919
márciusában kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Oroszország
után a második államalakulatot a világon, ahol a szocializmusnak nevezett
kommunizmus eszméit akarták megvalósítani. A nyugati nagyhatalmak s a
kisantant államai is féltek, hogy ez a rendszer hozzájuk is begyûrûzik, emiatt is le kellett tiporni a már amúgy is megcsonkított Magyarországot!
Igaz, a magyar vörös hadsereg elõsegítette Eperjesen kikiáltani az önálló Szlovák Tanácsköztársaságot, de a csehek ezt is leverték. S mivel Szlovákiát Csehországhoz csatolták, nekik ezt nem rótták fel bûnül!
Érdemes még megemlíteni, hogy a Párizs környéki diktátumok kidolgozói, a nagyhatalmak vezetõi évek múltán kijelentették:
„Minket félrevezettek. Hamis adatok alapján döntöttünk.” S ezt a kijelentést alá is írták az USA, Nagy-Britannia és Franciaország vezetõi. Mindezek
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ellenére nem látták szükségét annak, hogy a „téves, azaz hamis” döntésüket
utólag helyreigazítsák.
Még ezt is meg kell írni: Az újdonsült Csehszlovákiában az állami alkalmazottakat, akik addig a magyar államot szolgálták, a legtöbb esetben elbocsátották. Ilyenek voltak a vasutasok, hivatalnokok stb. Akik a megcsonkított
Magyarországról származtak, azokat mint „nem idevalókat” kiutasították
az országból. Ugyanezt tették az itt születettekkel is, akik nem írták alá a
Csehszlovákiával szembeni hûségnyilatkozatot, illetve azt, hogy magukat
szlovák nemzetiségûeknek vallják. A megmaradt Magyarországon számuk
olyan nagy volt (százezrek), hogy évekig vagonokban laktak, nem volt mód
õket lakásokban elhelyezni.
Ugyanakkor az utódállamokban (annak dacára, hogy a trianoni „szerzõdésben” kötelezték magukat a kisebbségi jogok bebiztosítására), már 1918
õszétõl megkezdték a magyar emlékek elpusztítását! Nincs módunk ezek felsorolására. Csupán néhányat említünk meg:
Poprádon, a többi zipser városban és máshol is, a felbecsülhetetlen értékû, sok száz éves magyar könyveket az utcára vitték és elégették! Minek nevezhetõ ez? – Kultúrrombolásnak! Mert egy több száz éves könyv, íródott az
akármilyen nyelven, nem pótolható; óriási a kulturális és az anyagi értéke is!
Vagy nézzük a pozsonyi Mária Terézia-szobor esetét. Pozsony városa
megrendelésére (nem a magyar államéra) készítette Fadrusz János szobrász, carrarai fehér márványból. Ezt a szoborkompozíciót 1897-ben állították föl, a millennium jegyében, a világ csodájára! S a „mûvelt csehek” 1921ben lerombolták! Fadrusz másik nagy alkotását, a kolozsvári Mátyás-szobrot, a mûveletlenebb románok meghagyták. Ma is áll, igaz, sokszor akarták
eltávolítani.
Nem soroljuk tovább a tetteiket…
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Izmusok
és „szép eszmék”

Némely „izmusok” olykor csupán tiszavirág-életûek, mások
tovább élnek. S vannak, melyek újraélednek évtizedek múlva is.
– De egyben mind azonosak: Hazug ámításaik és rémes tetteik
fönnmaradnak a történelemben!
S utólag már nem lehet megváltoztatni az emberiséggel
szemben elkövetett bûntetteiket.
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Az izmusok s a „szép eszmék” jellemzésében és leírásukban nem kanyarodunk viszsza a távoli idõkbe. Csupán a „dicsõ XX század” egyes izmusairól
szólunk. Azokról, melyek kapcsolódnak az eddig leírtakhoz, s kapcsolódni
fognak a továbbiakhoz.
Kommunizmus
Eszméi a XIX. századba nyúlnak vissza, majd 1917 novemberében Oroszországban gyõzött igazából. Fõ jellemvonása a közösségi társadalom, kommunista uralom. Vagyis, a dolgozó nép hatalma, a munkásosztály vezetõ szerepe. A néphatalom kiépítésének elsõ foka a szocializmus. A második a kommunizmus, azaz a teljes közös tulajdonú népi társadalom.
Jellemzõi: Nincs kizsákmányolás, sem társadalmi elnyomás. Teljes és
egyenlõ jogokkal bírnak a nemzetek és a nemzetiségek. Jelszava az egész világra szól: „Világ proletárjai, egyesüljetek!”
Az elsõ Csehszlovák Köztársaságban (1918–38) engedélyezett volt a kommunista párt tevékenysége. Ugyanekkor Magyarországon nem.
Az Új Magyar Lexikon írja 1961-ben: „Korunk leghaladóbb erkölcsi felfogása. A magán- és közélet ellentéteinek a megszûnése. A munkásosztály mély
közösségi erkölcse. A munkásosztály hatalomra jutása után egyre nõ azoknak a száma, akikben kifejlõdtek a szocialista erkölcs legfõbb tulajdonságai.”
A megvalósításáról a továbbiakban szólunk.
Nemzeti szocializmus
Ennek nevében is benne van a szocializmus. De a szakemberek így definiálják: Megtévesztést célzó neve a fasizmusnak. Eredete az olasz „fasci” szóból ered, ami pálcaköteget jelent, s egyúttal szövetséget is a haza ellenségei
ellen. Holott a fasiszták rohantak le más nemzeteket.
Sovinizmus
Szélsõséges nemzeti gyûlölködés. Egy nemzet felsõbbrendûségének a hirdetése. A nacionalizmus legreakciósabb formája. Vagyis fasizmus.
Közismert tény, hogy a német fasizmus leigázta és gyilkolta a más nemzetiségûeket, fajokat, pl. a zsidókat. Magukat pedig felmagasztalták, más nemzetek fölé emelték.
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Anschluss
Csatlakozást jelent. Ám ez alatt a jelszó alatt igázták le a német fasiszták
Ausztriát 1938 márciusában.
Faji törvények – fajgyûlölet
Azok a megkülönböztetõ törvények, amelyek faji alapon az állam polgárainak egy részét kizárják a politikai jogok gyakorlásából. Vagy megfosztják
polgári jogaiktól.
Ezek tulajdonképpen a fasizmus jellemvonásai. A németek kezdték Hitler
idejében megvalósítani más nemzetek ellen.
A továbbiakban látni fogjuk, hogy 1945 után ezt a faji törvényt alkalmazták Csehszlovákiában is. Amikor azt hirdették: „Soha többé fasizmust!” Mégpedig a kommunisták és ademokraták!
Demokrácia
Népuralmi rendszer. De így is definiálják: Kizsákmányoló rendszer,
amelyben a demokráciának csak a külsõ látszata van meg. A valódi és tényleges demokrácia soha nem valósul meg. Mert ami az elnyomók számára demokrácia, az az elnyomottak számára diktatúra.
Kolonizáció
Két értelmezése ismeretes:
1. Gyarmatosítás. – Ezt tették fõleg Ázsia és Afrika népeivel az európai
gyarmatosítók. Kizsákmányolták õket.
2. Betelepítés. – Ezt tették Csehszlovákiában 1920 után, amikor szlovákokat
telepítettek a magyar falvakba. Mégpedig bizonyos demokratikus elvek
alapján, ugyanakkor alattomos megfontolásból, pénzügyi és egyéb támogatással. De ekkor még egyetlen magyar családnak sem foglalták el a házát,
földjét. Fõleg nem díjtalanul és erõszakkal.
1945 után a betelepítés már erõszakkal történt! Kolonisták települtek be a
magyar falvakba. Akkor úgy mondták, hogy ezek mind partizánok voltak,
akik a német „fasiszták” ellen harcoltak – és joguk van bárkitõl (a magyaroktól) elvenni a házát, földjét! S mindezekhez meg is alkották a törvényeket!
Ezek voltak a hírhedt beneši dekrétumok, melyek alapján a magyarok szülõföldjükön hontalanokká és jogfosztottakká váltak! (Hihetetlen, de ezek a
rendeletek ma is érvényben vannak, így megtörténhet, hogy egyszer csak jön
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a katonaság és kitesznek a saját házainkból, majd elhurcolnak más vidékre,
vagy áttesznek a határon Magyarországra!)
Deportálás
Számûzés, idegenbe, kényszerlakóhelyre hurcolás. Összefügg a fajgyûlölettel, a sovinizmussal és a fasizmussal! A kommunista elvekkel nem!!! A valóságban a kommunista rendszer urai ugyanezt csinálták! Például a II. világháború alatt, amikor deportálták a krími tatárokat és az Oroszországban
több mint kétszáz éve lakó németeket Szibériába!
A legnagyobb mértékû deportálás az 1945 utáni Csehszlovákiában történt,
a demokrata párt és a kommunista pártok uralma idején! Vagyis meghirdetett elveikkel ellentétben cselekedtek!!!
Kitelepítés
Például a németek és a magyarok kitelepítése erõszakos és barbár módszerekkel szülõföldjükrõl, õsi jussukból, Csehszlovákiából 1945 után. Hasonlóan brutális módszerekkel, mint a deportálást végezték. Ez pedig összefügg a fasiszta elvekkel.
Protektorátus
Latin eredetû szó, védnökséget jelent. Olyan módszer, amelyben a „védnökség alá helyezett”, azaz megszállt országnak megszûnik az önálló külpolitikája, külkereskedelme, hadserege és pénzügye. A Brit Nemzetközösség alkalmazta a múltban a megszállt afrikai és ázsiai országokban.
Protektorátusnak nevezték el a németek, amikor 1939-ben megszállták
Csehországot és Morvaországot. A valóságban semmiféle védnökség nem
volt, hanem megszállás. Vagyis „jogtalanság”. A csehek akkor gúnyból így nevezték a rendszert: „Pro ten, kto rád” (azok részére, akik ezt szeretik).

Koncentrációs táborok
A Szovjetunióban már az 1920-as években felállították õket, s „GULÁG”oknak nevezték. Módszereik hasonlítottak a cárizmus idejében fennálló „szibériai számûzetésekhez”.
A németek Hitler uralomra jutása után állították föl a velük szemben nem
szimpatikus politikai ellenfeleik „elszigetelésére”. Késõbb a zsidókat vitték
koncentrációs táborokba, nemcsak Németországban. Szlovákiából már 1939~30 ~
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tõl, Magyarországon 1944 májusától. Elõször gettókba vitték õket, mondván,
hogy ott összpontosítva fognak lakni, majd onnan kiszállították õket Németországba, a koncentrációs táborokba. Kínozták, éheztették a foglyokat, ragályos betegségeket oltottak beléjük. És kísérleteztek velük, hogy meddig bírják a betegségeket. Végül gázkamrákban és egyéb módszerekkel ölték meg
nagy részüket!
Mindezeket szükségesnek tartottuk elmondani az izmusok és „szép eszmék” elveirõl, s magáról a valóságról. Mert mások voltak a papírra fektetett,
törvénybe iktatott elvek, és más a megvalósításuk.
Könyvünkben mi a valóságot írjuk le! Azt, amit átéltünk, átszenvedtünk.
Maradjanak meg papíron is az utókor számára!
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Amikor
ránk köszöntött
a béke…

Urunk, Istenünk!
Adj ismét békét a világnak!
Felejtsük el a háború borzalmait,
temessük el az áldozatokat.
S mi, akik élve maradtunk,
fogjunk kezet: Testvér a testvérrel,
nemzet a nemzettel…
Építsük újjá házainkat,
a közös cél érdekében fogjunk össze.
Ezek pedig: a szeretet, az együttélés
és a béke!
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Már említettük, hogy Ipolyságot 1944. december 14-én, Gyerket, Kistompát
és Horvátit december 15-én az esti órákban foglalták el a szovjet-orosz csapatok.
Ám mielõtt a további eseményekkel foglalkoznánk, térjünk vissza néhány
mondat erejéig az e dátumokat megelõzõ történésekre.
Községeinkben német megszálló csapatok nem tartózkodtak. Nem is fejtettek ki semmilyen népellenes tevékenységet. Csupán a Kistompán és
Gyerken áthúzódó országúton (fõleg az utóbbi hetekben) vonultak német autók, páncélkocsik Ipolyság irányába, a frontok felé, Léva és Korpona felõl jövet. Néha megálltak egy kis pihenõre, fõleg a gyalogosan vonuló katonák.
Az utolsó napokban azonban már ellenkezõ irányba is rengeteg német autó vonult. Sokszor egy teherautó két-három másikat is vontatott. Úgy hírlett,
nincs elég benzinjük. Olykor lófogatú szekéroszlopok is vonultak.
A Selmec patak, a Korpona patak és az Ipoly folyó felett, az országút vonalán a hidakat aláaknázták. Majd a vicinális utak hídjait is, s persze a vasúti hidakat a gyerki határban az Ipoly felett.
A csapatok mindkét irányban szinte szakadatlanul vonultak.
Az 1944. november 25-i mozgósítás is háborús eseménynek számított. Ennek értelmében a leventéknek is be kellett vonulniuk 18 évtõl s a hadköteles
felnõtteknek, akik még itthon voltak. Rétságra, majd onnan a Vác környéki
falvakba vitték õket lövészárkokat ásni.
December 8-án délután 2 óra tájban hirtelen kéttörzsû amerikai repülõgépek jelentek meg felettünk. Északról, Gyügy irányából jöttek. Kistompán nem
lõttek, nem bombáztak, pedig német gyalogoscsapatok vonultak az úton
Ipolyság felé. A gyerki szõlõknél felállított ágyúkra viszont bombákat dobtak.
Pár perc múlva már Ipolyságot bombázták, géppuskázták. Több civil áldozat is volt.
Még aznap este Kistompán az állomáson benzinfejtés közben felrobbant
egy vasúti tartálykocsi. Az óriási lángokban több magyar katona megégett.
•
Már napok óta s egyre közelebbrõl lehetett hallani a robbanásokat, a géppuskák ropogását. A lakosok a pincékbe bújtak el, s akiknek nem volt pincéjük, bunkerokba. Egyesek elásták a ruháikat, élelmüket. Az idõsebbek, akik
átélték az I. világháborút, nyugtatták a fiatalokat, hogy ez a front gyorsan
átvonul, mint 1919-ben – és aztán nyugalom lesz.
Nem így történt. Az orosz katonák már az elsõ éjszakán s utána jó három
hónapra megszállták a házakat: tankokat, teherautókat, katyusákat állítva
be az udvarokba.
A kistompai és gyerki réteken ideiglenes repülõtereket építettek ki, ahova
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a közeli-távolabbi falvakból munkára hajtották a népet. Ugyanakkor
Kistompa volt az utolsó állomás, ameddig a lõszerszállító vonatok eljutottak.
Így minket, kistompai, horváti, gyerki lakosokat ide is kihajtottak „robotra”.
Nagyon sokszor éjjel-nappal raktuk ki a vagonokból a lõszert, heteken-hónapokon keresztül.
Ekkor tapasztaltuk az elsõ változásokat életünkben. Ipolyságon a környezõ falvakból összegyûlt néhány kommunista, s „kinevezték magukat” községi elöljáróknak. Az addigi községi bírótól átvették a község bélyegzõjét
(amelyet már ugyan semmire sem kellett használni), kinevezték rokonaikat,
barátaikat a község irányítóivá. Így lett Kistompán Madula gyerki jegyzõ sógora, Fülöp, községi bíró. Másik sógorának a fia, Szabó Gyula, „policajt”, azaz rendõrparancsnok. A beosztottjaik nem jártak robotra, hanem minket
hajtottak ezekre a munkákra.
Az ipolyság–lévai országút vonalán az oroszok elfoglalták a falvakat, Lévát is, miközben a szomszédos községeinkben, Pereszlényben, Visken, ViskÚjmajoron, Bernecebarátiban, Kemencén, Paláston még németek tartózkodtak. Kistúr, Középtúr, Felsõtúr községekben, a Korpona és a Selmec patak
völgyében, továbbá Szalatnyán, Egegen és Gyûgyön viszont oroszok voltak.
Az országúton vonuló „szovjeteket” a német és magyar tüzérek
Bernecebaráti felõl ágyúzták, aknázták. Így Gyerket, Kistompát, Horvátit is
több találat érte. Sõt néhányszor a német „Stukák” még bombázták is ezeket
a községeket. 1944. december 22-én ilyen bombatámadás érte Kistompát, s éjjel Ipolyvisk felõl visszajöttek a németek. Palást felõl pedig Szalatnyára. Vagyis bekerítették a már Léváig eljutott oroszokat. Másnap a minden oldalról
támadó oroszok legyõzték õket.
A németek egy szörnyû vérengzését is meg kell említeni: Amikor az oroszok kiverték õket Szalatnyáról, a faluban visszamaradt néhány trénszekerük, bizonyos készletekkel (élelem, pokrócok, ruhanemûk). 23-án visszajöttek a németek, s keresték a trénszekereiket. Közben a készleteket részben az
orosz katonák s a helyi civilek (magyarok), részben az itt lakó cigányok
szétlopkodták. A németek megkérdezték a helybelieket, kik rabolták el. A felelet az volt, hogy a cigányok. Erre a németek összeterelték a cigány családokat. Kivéve azokat, akiknek a férjeik, fiaik a frontokon voltak. Beterelték
õket egy putriba, azt leöntötték benzinnel, s az ablakokon kézigránátokat dobáltak be rájuk. Így, ilyen brutálisan oltották ki 56 cigány életét. Egyetlen kislánynak sikerült az égõ házból kimenekülnie. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a német SS-katonák, illetve a fasiszták is végrehajtottak számos
mészárlást az ártatlan emberek között. Fõleg persze a koncentrációs táborokban, gázkamrákban!
Amikor az oroszok visszafoglalták e három községet, sok katona elesett
mindkét részrõl. S mindhárom községben több civil áldozat is volt.
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Az oroszok ezután már végérvényesen itt maradtak. Karácsony napjaiban s pár napra utána elfoglalták a fentebb leírt falvakat is, melyek házaiból
az vittek el, amit akartak! Persze, ingyen! Nekik a „szabadrablás mindenütt
meg volt engedve”! Nõket is követeltek, s megerõszakolták õket. Persze voltak
közöttük becsületes katonák is! Számtalan olyan jó cselekedetet is tapasztaltunk a részükrõl, amit úgy szoktak jellemezni, hogy „még az ingét is hajlandó volt odaadni a rászorulóknak”. Ugyanakkor a helyi vezetõk is igyekeztek
több községben kihasználni a „szabadrablás” kínálta lehetõséget! Az oroszok beleegyezésével, esetleg segítségével bútorokat, hízósertéseket, ruházati cikkeket sajátítottak el! Az orosz katonák – amíg a civilek a pincékben,
bunkerekben tartózkodtak – a kamrákból elvitték a zsákokban talált gabonát s egyebeket. Ezeket Felsõszemerédre, a földbirtokosok kastélyaiba vitték.
Egy alkalommal, a pincébõl hazajövet (nem volt saját pincénk) én is szemtanúja voltam egy ilyen esetnek: az oroszok szekere éppen az udvarunkból
hajtott ki a gabonánkkal. Futottam utána, s láttam, hogy az országúton
Felsõszemeréd felé tart.
Késõbb, 1945 augusztusában-szeptemberében e szemerédi földekre „hajtottak” bennünket: szedtük föl a gabonát, s hordtuk teherautókkal a saját állomásunkra a vagonokba, melyek a Szovjetunióba indultak, a maguk élelmezésére. Nálunk, Kistompán a vasútállomáson több tucat vagon gabona, kukorica gyülemlett fel, ponyvákkal letakarva, amit Magyarországon szedtek össze; ezt 1945 õszén szállították „haza”!
Léváról és a Garam bal partjának községeibõl kitelepítették a civileket,
azzal az indokkal, hogy ha a németek ellentámadást intéznének, illetve lõnék
ezeket a községeket, sok civil esne áldozatul. Hogy aztán mit hordtak el az
üresen hagyott házakból, arról inkább ne beszéljünk.
Az „evakuált” családokat az Ipolyság környéki falvakban helyezték el: Gyerken,
Kistompán, Horvátiban, a három Túron, Paláston stb. (Az evakuálás magyarul kitelepítést, kimenekítést jelent.) Õket akkor evakuáltaknak nevezték. Nálunk két rokon család volt Deméndrõl és kettõ Tergenyérõl. Ozsvald Árpád mesélte egyszer,
hogy õk Nemesorosziból Gyerken voltak. Duba Gyula pedig le is írja az Ívnak a csukák címû regényében, hogy õk Palástra kerültek Füzesgyarmatról. Persze minden
házban több-kevesebb orosz katona is el volt szállásolva! Mi otthon a döngölt földön, szalmán aludtunk, a két család pedig a fûtetlen kamrában. Az ágyakat az
orosz tiszteknek kellett átadnunk.
Szóval, teljes volt a felfordulás…
•
Amikor a Garamon átkelve elõrenyomultak az oroszok, a falvakból lassan eltûntek a katonák, de mindenütt maradt egy rendfenntartó egység. Õk a GPU (Orosz Politikai Rendõrség) katonái voltak. Ha valahol rendbontás történt volna, õk voltak hivatottak rendet csinálni. Tõlünk civileket nem hurcoltak el orosz hadifogságba (szerencsénkre!).
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Május 8-án este arra lettünk figyelmesek, hogy a GPU-sok az utcán végigvonulva a levegõbe lövöldöznek géppisztolyaikkal. Mindenki megrémült,
majd hallottuk a kiáltásaikat:
– Vojna kaput! (Vagyis vége a háborúnak!
Ekkor köszöntött ránk a b é k e !…
A b é k e ?…

…és megjött a béke
1945. május 9-e után, de már korábban is megjelentek községeinkben a
„csehszlovák hatóságok”, mondván, hogy újra megalakult a csehszlovák állam.
Azt hittük, hogy megint csehszlovák állampolgárok lettünk. Tévedtünk!
Rá kellett eszmélnünk, hogy „minden jogtól megfosztott magyarok lettünk
a szülõföldünkön”. – És megtudtuk, hogy 50 kilós csomagokkal ki leszünk telepítve Magyarországra! A németek pedig a Szudéta-vidékrõl, Csehországból, és persze Szlovákiából is Németországba!…
A gyûgyi szlovák–magyar határról a vámõrök, a csendõrök és a hivatalnokok leköltöztek Ipolyságra és a környékbeli falvakba. Elfoglalták az „ezeréves és jogos földjüket”, az Ipoly, vagyis a „hajózható Ipoly folyam” jobb oldalát. Felállították a határállomást Ipolyság és Parassapuszta között. Ezen
át felénk már csak orosz katonák jöttek, igaz, õk szabadon mehettek Magyarország irányába is.
A falvakban megjelentek a civil rendõrök (detektívek), akik a háború alatt
az önmagukat kinevezõ vezetõkkel megtárgyalták, kit kell elvinni koncentrációs táborba. Keresték, hogy kik voltak tagjai a „levente pártnak” (ilyen nem
is létezett!) s más magyar pártoknak. Kistompáról elsõnek két „proletárt” vittek el a korponai táborba: Péli Pált és Pistrik Józsefet, akik 1919-ben és utána is a kommunista párt tagjai voltak. Kõbányában robotoltak, majd fél év
után hazaengedték õket, mivel semmilyen vádat nem tudtak felhozni ellenük.
Micsoda megtévesztés, mekkora kortévesztés a II. világháborúban gyõztes kommunisták részérõl ez a cselekedet, akik pár éve még azt hirdették,
hogy „világ proletárjai, egyesüljetek!”. Meg azt, hogy minden ember, minden
nemzet egyenlõ. A kommunista eszmék szerint nem létezhet faji és nemzeti
megkülönböztetés (jogfosztása az ártatlan, bûntelen embereknek), ellentétben a fasizmussal!
Új urainktól, az itt-ott kézhez kapott újságokból azonban lassan megtudtuk, hogy Moszkvában Sztálin és Gottwald elvtárs már megfogalmazták azt,
amit 1945. április 5-én a kassai kormányprogramban papírra vetettek: A ma~36 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:56

Page 37

gyarok jogvesztését és kiûzését Csehszlovákiából! Merthogy 1945 után Csehszlovákia a kommunisták és demokraták vezetésével „kommunista nemzetállam” lesz!
Hát ez volt a „kortévesztés”, az anakronizmus!
Éppen ezért tekintsünk vissza egy kissé a múltba. Az 1920-30-as évekre,
amikor Gottwald, Široký (korábban Széles volt a családi neve, amit szlovákosított), Bacílek, Major István és társaik járták a magyar falvakat, gyûléseket
tartva a kommunisták részére Ipolyságon és másutt, melyek során a „proletár nemzetköziséget” hirdették. Ipolyságon Dudok József kommunista molnársegéd házában tartottak elõadásokat, ahol ingyenkosztot és -szállást
kaptak. Ezek a „vendégeskedõ elvtársak” 1945 után kijelentették, hogy „magyarok nem lehetnek kommunisták” az új államban, így Dudok József sem!
Azt javasolták neki, hogy önként távozzanak Magyarországra, s ott lépjenek
be a kommunista pártba!
A magyar sajtó, a magyar iskolák megszûntek. A Pravda címû kommunista újság fejlécén továbbra is nagy betûkkel ott díszlett: Világ proletárjai,
egyesüljetek! – persze csak szlovákul: Proletári všetkých krajín, spojte sa!
(Mellesleg a „pravda” „igazságot” jelent.) A demokraták lapjának (ÈAS) a
fejlécén Masaryk, az elsõ csehszlovák államelnök jelszava díszlett: Pravda
zvít’azí! (Az igazság gyõz!)
Vagyis a saját bõrünkön kellett tapasztalnunk, hogy az „új kommunizmus
és új demokrácia” jelszóba burkolva valójában a fasizmus folytatódik.
A helyzet illusztrálására ide kívánkozik egy élményem 1975-bõl: A CSEMADOK Központi Bizottságának pozsonyi ünnepi ülésérõl gyorsvonattal utaztunk hazafelé Poszpis Józsi bácsival; kettesben voltunk a fülkében, amikor
ezeket mesélte el:
„Én Vágtornócon voltam községi bíró a kommunista párt részérõl az I.
Csehszlovák Köztársaság idején. 1938 szeptemberében nagyszabású tüntetést rendeztünk Vágtornócon, hogy a magyarok lakta vidékeket ne csatolják
vissza Magyarországhoz. Ugyanis ott nem volt engedélyezve a kommunista
párt, Csehszlovákiában viszont igen. Annak ellenére, hogy Masaryk elnök esküdt ellensége volt a kommunistáknak. Vágtornócra összehívtuk a környék
kommunistáit manifesztációra. Ott voltak a párt vezetõi: Major István,
Široký, Lõrincz Gyula és mások. Én vezettem a felvonulást az élen haladva a
fenti vezetõkkel.
1945. április elején, amikor a szovjet csapatok elfoglalták a falunkat, összehívtam a kommunistákat és átvettük a község vezetését. Újra én voltam a
községi bíró. 1945 nyarán, amikor kezdett helyreállni a »rend«, megjelentek
nálam a szlovák elvtársak, és kijelentették, hogy nem lehetek tovább községi
bíró, sem párttag, mert magyar vagyok! Erre én nagyon megdühödtem, kiabáltam velük, hangoztatva, hogy mi korábban nemzetköziséget hirdettünk és
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vallottunk! Nekem érdemeim vannak a párt megalapításában! De mindezek
dacára egy, a faluba akkor beköltözött szlovákot ültettek a helyembe.
Elutaztam hát Pozsonyba, Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottságára. Bacílek elvtárs, régi elvbarátom volt akkor a párt elsõ titkára. A
bejáratnál õrök állták el az utamat. Én nagy hangosan magyarul Szabadság!ot köszöntem nekik. S mondtam, hogy azonnal vezessenek be Bacílek elvtárshoz. Õk szlovákul válaszoltak, hogy azt nem lehet! Még dühösebb lettem, s
mondtam, hogy menjenek be hozzá és jelentsék, én vagyok itt, Poszpis József.
Bement valamelyikük, jelentette, majd kijött és mondta, hogy bemehetek. Ott
is hangos Szabadság!-ot köszöntem a régi elvtársamnak. Bacílek intett, hogy
ne beszéljek magyarul. – Miért – kérdeztem. – Azért, mert itt nem szabad magyarul beszélni! Majd elmagyarázta, hogy magyarként nem lehetek községi
bíró, sem párttag Vágtornócon. A magyar nagyközségben! Igyekezett meggyõzni, hogy önként távozzak Magyarországra, még a kitelepítésünk elõtt, s
ott lépjek be a kommunista pártba! Kapok majd tisztséget is! Hiába vertem
az asztalt, õ elmondta, hogy a kommunista pártnak már ezek az elvei: magyarok nem lehetnek párttagok és nem is élhetnek Csehszlovákiában. Csehszlovákia, mondta, a kommunista párt vezetésével a csehek és szlovákok
nemzetállama lesz!
S még egy eset: Szabó József Horvátiban volt kovácsmester. Behívták katonának, kivitték a frontra. Ott átszökött az oroszokhoz, mivel kommunista
volt, s beállt a Szovjetunióban szervezkedõ csehszlovák hadtestbe. A
Duklánál is harcolt Csehszlovákia felszabadításáért. Hazajövetele után mégis sikerült õt meggyõzniük, hogy mint magyar nemzetiségû itt nem lehet kommunista. Önként költözött át családostul Magyarországra.
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A kassai kormányprogram, a magyarok
kollektív bûnössége, a beneši dekrétumok
A kassai kormányprogram
Mielõtt e témáról – az eddig leírtakon túl – némi adattal szolgálnánk, egy
múltbeli tény is idekívánkozik:
Csehszlovákia Kommunista Pártjának igazolványában 1918–1938 között
minden szöveg az országban élõ összes nemzet és nemzetiség nyelvén volt kinyomtatva
Vagyis: csehül, szlovákul, németül, lengyelül, magyarul és ruténul. 1945
után a cseh országrészben kinyomtatott pártigazolványokban már csak csehül, a szlovák országrészben csak szlovákul. Vagyis a „nemzetközi kommunizmus” „nemzeti kommunizmussá” alakult! Hol voltak már az addig hirdetett „nemzetköziség” elvei!
Beneš államelnökrõl még el kell mondani: 1938-ban Londonba emigrált,
ahol a csehszlovákiai demokrácia folytatásaként emigráns kormányt alakított. A II. világháború vége felé, amikor már biztos volt, hogy a németek elveszítik a háborút, s az is, hogy Közép-Kelet-Európa országai szovjet fennhatóság alá kerülnek, átvándorolt Moszkvába, mivel ez az új térkép az
USA–Nagy-Britannia–Szovjetunió közös megegyezésével született. Noha addig nem akart a kommunistákkal tárgyalni, most erre kényszerült. Azért is,
hogy az új Csehszlovákiában újra államelnök lehessen. Vagyis Sztálinnal és
embereivel tárgyalt.
Tehát mint elmondottuk, a „kassai kormányprogram” már Moszkvában
megszületett; az ott lévõ kommunista vezetõk dolgozták ki, élükön Klement
Gottwalddal. 1945. április 5-én kassai kormányprogramként hirdették ki, noha korábban készítették el! S a valóságban ez nem is kormányprogram, hanem a kommunista párt programja volt! Ám az új kormánytagok, akik Kassán ott voltak, utólagosan jóváhagyták és aláírták. Beneš viszont megtagadta annak aláírását! Neki már balsejtelmei voltak az õ „demokráciájukat” illetõen. Kezdett belelátni a kártyájukba: a demokratákat el akarják tüntetni
az új államrendszerbõl. Még ha a programnak új nevet adtak is: Csehszlovákia Kommunista Pártjának útmutatása a jövendõ politika számára. Mégpedig Gottwald aláírásával.

A magyarok kollektív bûnössége
A kassai programban azt is jóváhagyták, hogy a németek mellett a magyarokat is megfosztják jogaiktól. Elveszítik állampolgárságukat, elkobozzák
összes vagyonukat – és kitoloncolják õket Magyarországra!
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Vagyis a trianoni diktátum államhatárait jogfolytonosnak tekintették. Ám
az akkor aláírt kötelezettségeiket a nemzetiségekkel szemben már nem tartották magukra nézve kötelezõnek.
Itt meg kell jegyeznünk, amit már korábban is leírtunk: Trianonban tudatában voltak annak, hogy a szlovákok magyar lakta városokat, falvakat kaptak tulajdonba. S most az ezer éve itt élõ õslakosokat akarják kiûzni a szülõföldjükrõl!
Vajon a demokrácia, a kommunizmus vagy a fasizmus elvei alapján kezeltek-e minket saját falvainkban és városainkban?
A jelszót mindenütt fennhangon hirdették: „Na Slovensku – po slovensky!” –
vagyis: „Szlovákiában csak szlovákul szabad beszélni!” S nem egy esetben elõfordult, például Ipolyságon, hogy azokat, akik az utcán egymás között magyarul beszéltek, a „bevándorlók” megverték!
A németek és a magyarok kitelepítését és vagyonuk elkobzását elõ kellett
terjeszteni a nyugati nagyhatalmaknak is. A németek kitelepítését jóváhagyták, a magyarok esetében viszont fenntartásaik voltak. Még megfontolásra
sem fogadták el a javaslatot. Így nem lehetett bennünket „azonnal” átdobni a
trianoni határon, a „hajózható” Ipolyon!
Még ezt is meg kell jegyeznünk, hogy ez a jogfosztás kiterjedt a ma, holnap és azután születendõ gyermekekre is!

A beneši dekrétumok
Igaz, a kassai kormányt sem választották, õk magukat nevezték ki, de választott, illetve semmilyen parlament sem volt. Ezért a törvényeket az újra tisztségbe helyezett Beneš elnök „elnöki dekrétumokkal”, azaz rendeletekkel, határozatokkal
szabályozta. Ezek voltak a „HÍRHEDT BENEŠI DEKRÉTUMOK” jogaink megfosztásáról. Noha biztos, hogy nem egyedül dolgozta ki õket.
(Ezekrõl a továbbiakban még szó lesz. Sõt azok hamisságairól is, de már
itt meg kell jegyeznünk, hogy a dekrétumok a cseh és szlovák törvénytárban
mindmáig mint „érvényes törvények” szerepelnek! Pedig hát azóta régen
megszûnt a „beneši demokrácia”, a „gottwaldi kommunizmus”, a kiagyalóik
is régen meghaltak. Sõt a csehszlovák állam is megszûnt! Viszont az útodállamok, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság e dekrétumokat érvényesnek tartja!)
Ma, amikor ezen sorokat írjuk, 2001-ben, azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek
a magyarok jogfosztásáról és vagyonuk elkobzásáról szóló dokumentumok 1945–46ban lettek megfogalmazva. Nem tudjuk, arra várnak-e az államok vezetõi, hogy mint
érvényes rendelkezéseket elõhúzzák a fiókból és újból érvényesítsék velünk szemben?!
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Kollektív bûnösségünk
Hogy miért lettünk kollektívan bûnösök mi, akik itt szüllettünk és itt éltünk, élünk, sosem fogjuk megérteni. És sosem fogjuk elfogadni. Hiszen mi
soha senkit nem bántottunk! Amint azt már korábban is leírtam, az 1930 körüli években kezdõdött meg a szlovákok betelepülése az Ipolyság környéki
magyar falvakba – de az itteniek közül senki nem bántotta õket, sõt hajlandók voltak velük együtt élni!
Az is közismert tény, hogy a nyugati nagyhatalmak 1938-ban a müncheni
egyezmény aláírásával feláldozták Csehszlovákiát Hitlernek! Mi, Csehszlovákiában élõ magyarok ebben a legkisebb mértékben sem vettünk részt!!!
Miért lettünk hát bûnösök?
Minket a csehszlovák állam megbízottjai aláírásával csatoltak vissza Magyarországhoz! És a szlovákok ugyancsak elszakadtak Csehországtól, önálló államot alakítva. S köztudott, hogy Hitlerék oldalán részt vettek a Lengyelország elleni háborúban 1939-ben, a magyarok nem. S elõbb mentek harcolni
ugyancsak a németek oldalán a Szovjetunió ellen is. Õk mégis mint gyõztes
állam kerültek ki a német fasizmus elleni háborúból. És a „Soha többé fasizmust!” jelszó alatt fasiszta módszereket alkalmaztak 1945-tõl a németekkel
és a magyarokkal szemben!

1945 és az utána következõ évek
Jogfosztottak lettünk. És a csehszlovák vezetõk a Szovjetunió hathatós támogatásával megkezdték a „nemzetállam” kialakítását. A németeket gyors intézkedésekkel kitelepítették! Voltak esetek, hogy az ebéd fõtt a tûzhelyen a
német családoknál, a tányérok az asztalokon terítve voltak – és jött a karhatalom, az asztaloktól szedte fel a családokat, s máris vitték a határra, ahol
átdobták õket. A házukba költözõ csehek és szlovákok máris ebédhez ülhettek, és a tûzhelyen még a tûz sem volt kialudva!
Ennek befejeztével ezt akarták tenni velünk, magyarokkal is! Bizonyítéka
ennek az is, hogy szovjet támogatással propagandát fejthettek ki Magyarországon. Járták a szlovákok lakta településeket, hívták õket, hogy költözzenek „õshazájukba”. (No, nem az õseik földjére, a hegyek közé, hanem a magyarok házaiba, földjeire.) Ígérték, hogy terített asztalok várják õket, megüresedett házak, birtokok, s a kamrákban lógni fog a kolbász, sonka, szalonna. A szekrények is tele lesznek ruhákkal stb. S valóban így is lett volna, ha
minket is 50 kilós csomaggal dobhattak volna át a határon! Még olyan meséket is mondtak nekik, hogy kolbászból lesz a kerítés! – Vagyis Meseországba
jönnek!
Illusztrációképpen itt kell elmondanom, hogy 1946-ban meglátogatta
Ipolyságot dr. Gustáv Husák, Szlovákia Kommunista Pártjának késõbbi fõ~41 ~
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titkára, aki ekkor a magyarok kitelepítésére felállított „kitelepítési bizottság” vezetõje volt. Autókkal jöttek Léva felõl az országúton, Tompán és
Gyerken keresztül. Tompán a vashídnál az ide már betelepült szlovákok várták a delegációt. Megálltak és ezzel a kommunista jelszóval üdvözölték õket:
„Kladivo a kosák – nech zije Husák!” (Kalapács és sarló – éljen Husák!) Vagyis kommunista szimbólumok és jelszavak!
v

Husák Ipolyságon, a Fõ téren beszédet tartott, a vállalatok alkalmazottjai
ki voltak vezényelve meghallgatni õt. S õ, a „kommunista”, az Ipoly felé mutatva (amely a várost szeli ketté) ezt kiabálta, öklét rázva: A magyarok itt
lesznek átdobálva az Ipolyon 50 kilós csomaggal!
Kommunista jelszavak – kommunista elvek!

Földreformok – földosztások
Az elsõ földreform Csehszlovákiában
Az elsõ földreform 1925 táján valósult meg az országban, amikor is a
nagybirtokok földjeibõl bizonyos százaléknyi földet kiosztottak a csaknem
vagy teljesen földteleneknek.
A mi három községünkben ez így történt: Gyerken nem volt magánnagybirtok, csupán egyházi birtok a káptalan tulajdonában. Ebbõl már korábban
kapott az államtól ingyen mint arra jogosult „legionárius”, Ján Babka, a gyerki Major dûlõben. Ott feküdt a Kismajor (cselédek lakása, istállók), s Babka
állami támogatással a felette lévõ dombon építtetett magának csinos házat. A
lakosok 1925-ben kaptak a birtokból, a Babkáé mellett, a dombon 1-2 kataszteri hold földet. Fõleg a földdel nem rendelkezõ zsellérek, nincstelenek.
Kistompán a Külsõtag dûlõben szintén adtak 1-l kataszteri holdat. Ugyanennek a dûlõnek az északi felében, ugyanígy a horváti lakosoknak, ugyanennyit. Ezt a Szabados-nagybirtokból kapták. Ugyancsak a Szabados-nagybirtokból adtak Horváti község déli részén házhelyeket, s ott házakat építettek.
Tompán pedig a báró Ivánka birtokából kaptak az út mellett házhelyeket az
ezt igénylõk. Gyerken is, a temetõ mögött, a vasút irányában. E belterületeket
mindhárom községben Újteleknek keresztelték el. A földeket ugyanígy mindhárom községben Proletároknak. Mivel nagyobb részben földnélküliek kapták.
A Proletár dûlõben kisgazdák is földhöz juthattak, ha igényelték. Mégpedig nemzetiségre való tekintet nélkül, tehát az ide bevándorolt szlovákok s a
helybeli magyarok is. Hogy az állam a nagybirtokosokkal hogyan rendezte
el a dolgot, nem tudom, de az új tulajdonosoknak fizetniük kellett a nekik juttatott földekért, háztelkekért. A legtöbben kölcsönöket vettek föl, és azt évekig törlesztették. A tulajdonosok földjeit telekkönyvileg a nevükre írták.
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Magyar földreform – 1944
1938 után Magyarországhoz tartoztunk. A földreform 1944-ben zajlott,
amikor is a nagybirtokokból osztottak ki ugyanígy földeket. Nemcsak a zsidó nagybirtokos földjeibõl, hanem ismét Ivánka báróéból is. Gyerken már
1939-ben kiosztották a földeket a Babka-birtokból, mivel õ 1938-ban, a magyarok bejövetelekor fõbe lõtte magát.
Földet kaptak ugyanígy a földnélküliek s részben a kisgazdák is, mégpedig mind az õslakosok, mind az ide betelepült szlovákok. S ugyanígy ekkor
is fizetni kellett az államnak a földekért. A legtöbben nagyobb kölcsönöket
vettek föl a földvásárlás elsõ részleteinek befizetésére. A nagycsaládosok ekkor több hold földet is kaphattak.
Mindössze egy évig használhatták ezeket a földeket, mert jött a háború és
a „felszabadítás”.

A „nemzeti földreform” Csehszlovákiában
A kassai kormányprogram értelmében új, most már „nemzeti földreformot” valósítottak meg. Ezek szerint elsõsorban elvették a „magyar rendszerben” kapott földeket a lakosoktól, de kölcsönük a bankokban és más hitelezõknél megmaradt! Így a földekbõl már nem volt hasznuk, ám a kölcsönöket
évekig törlesztették!
Az így elvett földeket szétosztották a szlovákok között, mégpedig ingyen.
S késõbb telekkönyvileg is a nevükre írták!
Ekkor jöttek a falvainkba az elsõ kolonisták, a legtöbben 1945. október 1jén költöztek ide. S valamennyien 10 hektár vagy több földet kaptak egyenként (családonként) az államtól – ingyen. Ez idõben költöztek Horvátiba az
elsõ szlovák családok, Körmöcbánya környékérõl, Ihrác és Nevolné községekbõl, itt véglegesen letelepedve. S 1945 õszétõl a betelepülõk száma egyre
nõtt.
A magyar földreformra még vissza kell kanyarodnunk. Ugyanis Horvátiban egy másik földosztás is zajlott. A Szabados-féle nagybirtokon évtizedekig dolgozó béreseknek ekkor, a korábbi idõkbõl is ismert, más országokban
is foganasított „végkielégítés” címén joguk volt a ledolgozott évek arányában
ingyenföldhöz jutni.
Mivel itt a zsidó nagybirtok 1944-ben, a zsidók elhurcolásakor megszûnt,
a cselédek kaptak néhány hold földet, és a béresházakban is tovább lakhattak. Ezeket a földeket is a nevükre írták a kataszterben mint törvényes juttatásokat.
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1945. október 1-jén pedig ez történt:
A béreseknél (szegény proletárok voltak mindannyian!) megjelentek a
csehszlovák csendõrök és felszólították õket, hogy 3 órán belül (!!!) hagyják
el a házakat, mert jönnek bele még azon a napon a szlovák „kolonisták”. Óriási riadalom, sírás, jajgatás támadt. A béresek között akadtak szlovák származásúak, született szlovákok is, de senkinek nem volt irgalom! A csendõrök
kirakták szegényes holmijaikat a házakból. A falu lakosai fogadták be õket
házaikba. Természetesen elvették tõlük a jogosan kapott végkielégítés-földeket is!
Még meg kell jegyeznünk, hogy a kolonistákat akkor nálunk, az õslakosok
között „partizánoknak” nevezték, mert állítólag õk voltak azok, akik a szlovák nemzeti fölkelésben a „német fasisztákkal szemben harcoltak” Csehszlovákia felszabadításáért! S azt is mondták nekünk, hogy nekik mint partizánoknak mindenre joguk van! Ezt gõgös viselkedésükkel ki is mutatták!
Meg azt is mondták róluk, hogy õk mind kommunisták! S mint látjuk, igazi fasiszta módszereket alkalmaztak! Joguk volt a magyar „proletárokat” kirakni a házakból és elvenni földjeiket, amelyeket sok évtizedes béresmunkáért törvényesen kaptak!
S hogy mi mindenre volt még joguk? Hát íme, ez is megtörtént Horvátiban:
1947. december 26-án, karácsony másnapján, azaz Szent István vértanú
ünnepén táncmulatságot rendeztek Horvátiban a kultúrházban. S ott éjfél
tájban hasba szúrták Csernák István 23 éves fiatalembert, aki bele is halt a
sérülésbe! A hasa bal oldalán éppen a fõütõeret vágták el, s nagyon gyorsan
elfolyt a vére. Mire a tompai vasútállomásra futottak (csak ott volt telefon),
hogy Ipolyságról orvost hívjanak, s mire kijöttek a mentõk, õ már elvérzett
és meghalt. A kórházba kellett szállítani az apját, id. Csernák Sándort is, mivel a kultúrházból kifelé menekülve a gyilkosok õt is hátba szúrták, szétvágták egyik veséjét. Õ valamivel késõbb halt meg.
Idõvel kitudódott, hogy két kolonista fiatalember elõre megfontolt szándékkal „magyar vért akart ontani”. Már délután megköszörülték tõrjeiket, s
ezekkel mentek a táncmulatságra… Kisebb börtönbüntetést kaptak a kettõs
gyilkosságért. Persze, a börtön után nem mertek a faluban lakni. Az idetelepült kolonisták mind katolikusok voltak, illetve egyesek „hithû” kommunisták. Késõbb kiderült, hogy akadtak közöttük volt „Hlinka-pártiak” (ez a párt
volt a fasiszta Szlovák Államban az egyetlen létezõ, azaz fasiszta párt). Nekik felkínálták a lehetõséget, hogy ha hajlandók magyar faluba települni, akkor nem lesznek elítélve. Sõt, megkapták a tíz hektár földet is. A lényeg az
volt, hogy magyar faluba menjenek „honfoglalásra”! Volt köztük egy, aki a
Hlinka-Párt tagjaként otthon községi bíró is volt. S a háború után nem vonták felelõsségre!
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Másik községünkbe, Tompára ugyancsak 1945 õszén jöttek a kolonista
partizánok, három család. A Besztercebánya és Zólyom között fekvõ
Hrochot és Zolná községeibõl. Két család evangélikus, egy pedig katolikus
volt. Kaptak 10-10 hektár földet abból a volt Ivánka-birtokból, amelyet elkoboztak azoktól, akik a magyar rendszer alatt jutottak hozzá, illetve részben
már az árát is kifizették.
Persze az itteni szlovákok is ingyenföldet kaptak (a magyarok nem!), és
nevükre írták a telekkönyvbe. Tompára visszatért Párièka földbirtokos is,
aki 1945-ben az államtól nyerte a birtokát ingyen, mivel legionárius volt
Oroszországban, és a csehszlovák légió tagja; 1918–1919-ben harcolt a kommunisták ellen.
Gyerkre kolonisták nem jöttek. A Babka-féle nagybirtokot visszakapta annak egyik rokona, s Páricka bérletben mûveltette a földeket, melyeket a helybéli magyaroktól ugyancsak elkoboztak.
Gyerkre elõször két személy költözött, akik úgymond „gondnokságot”
(szlovákul: správca) gyakoroltak Pásztor Györgyné kis szatócsüzletében.
Majd rövidesen a tulajdonost „kitessékelték” az üzletébõl. Az egyik egy katonai egyenruhában járó, hadnagyi rangot viselõ partizán volt. A rangja úgynevezett kikölcsönzött rang volt (szlovákul: prepoèizená hodnost’), amit
mint partizán kapott, minden tiszti kiképzés nélkül. Majd elment a faluból, s
a társának költözött ide a családja is.
v

A további „partizánok” csak a deportáláskor jöttek Gyerkre, s elfoglalták
a kitelepítettek házait. (Ez egy késõbbi téma.)
Még el kell mondani, hogy ezek a idetelepültek átvették a községek és pártok vezetését a falvakban, mindenütt, nemcsak a mi három falunkban. Vagyis
leváltották a front alatt „önmagukat megválasztott” magyar kommunista vezetõket.

Az új közigazgatás
A háború alatti önjelölt vezetõket leváltották. Helyükre újak, ám nem a
nép által szavazáson választott községi vezetõk kerültek.
Gyerken Tamás József lett a községi bíró, aki ugyan magyar volt, de ekkor még egyetlen szlovák sem lakott a faluban. Õ pedig az elsõ Csehszlovák
Köztársaság idején a Hodza által vezetett Csehszlovák Agrárpárt tagja volt.
Talán csak egyedül a faluban. (A lakosok többsége az Egyesült Magyar Párt
tagja volt, néhányan pedig a kommunista párté, valamint a szociáldemokrata párté).
v

Tompán a bíró Stiegel János lett, aki szlovák volt; 1930-ban Korponáról települt a faluba.
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Horvátiban pedig Benedek Pál, majd unokaöccse, Benedek József lett a bíró. Magyarok voltak; ekkor még nem lakott szlovák a faluban.
A közigazgatás megnevezése mindjárt 1945-ben megváltozott. Az addigi
községi képviselõ-testület és községi bíró helyébe, persze kizárólag szlovák
elnevezéssel, a miestný národný výbor és a predseda mnv (miestneho národného výboru) került.
(Magyarra lefordítva: helyi nemzeti bizottság és a hnb elnöke [helyi nemzeti bizottság]).
Ez lett a népi közigazgatás. Magyarországon: községi tanács.
Elrendelték, hogy sehol nem lehetnek magyar hnb-tagok és hnb-k sem. A
magyarok lakta falvakban felsõbb rendelkezésre megalakult a miestna
správna komisia és a predseda msk (miestnej správnej komisií).
Magyarra lefordítva: helyi közigazgatási bizottság és a hb elnöke.
•
A körjegyzõségek elnevezése is megváltozott. Addig obvodný notariat
(körjegyzõség) s obvodný notár (körjegyzõ) volt, majd obvodný úrad msk
(helyi közigazgatási bizottságok körzeti hivatala) lett.
A helyi közigazgatási bizottságok élére mindenütt a már ide betelepült
szlovákok kerültek! Ugyanígy a helyi pártszervezetek élére is. Értsük alatta
Szlovákia Kommunista Pártját. Tagjai szinte kivétel nélkül betelepült
kolonisták lettek. Létezett ugyan demokrata párt is, de ennek taglétszáma
elenyészõ volt.
Gyerken egyelõre Tamás József maradt az msk elnöke, mivel még nem voltak szlovákok a faluban!
Tompán Ondrej Hraško kolonista lett a „preceda” msk, a kommunista
párt elnöke pedig Juraj Šiandor st.; ugyancsak kolonista. (Megjegyezzük,
hogy az elnök elnevezés szlovákul „predseda”, de Hraško, aki csak egy nyelvet beszélt, a szlovákot, így írta a tisztségét: „preceda”, vagyis távol állt tõle
anyanyelve helyesírásának ismerete!)
Horvátiban Jozef Krist lett a „predseda”. Õ az 1920-as években Csehországból költözött a faluba, s itt feleségül vette a magyar Szabó Veronikát. Pályamunkás volt a vasútnál. 1938-ban hazatelepült, majd 1945-ben visszajött.
A kommunista párt tagja volt.
Mûveltsége „akkora volt”, hogy ittléte alatt sem a szlovák, sem a magyar
nyelvet nem tudta elsajátítani. A nevét aláírnia is percekig tartott, majdnem
teljesen analfabéta volt. Az 1945 utáni vezetésnek ez teljesen megfelelt.

Felsõbb közigazgatási szervek
Mivel újra a csehszlovák közigazgatásba csöppentünk, visszaállították a
Korponai Járási Hivatalt. Ennek már csak szlovák neve volt: Okresný úrad Krupina.
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Majd visszaállították ennek kirendeltségét. Elnevezése: Okresný úrad
Krupina – Expozitúra Šahy (Magyarul: Korponai Járási Hivatal Kirendeltsége Ipolyságon.) Ennek vezetõje Ipolyságon Pertzián lett, az addigi körjegyzõ Hontnémetiben, aki 1934-ig Gyerken volt körjegyzõ. Hibátlanul beszélt magyarul. Nevébõl ítélve német származású lehetett.
Felsõbb szerv volt a kerület: Krajský národný výbor Banská Bystrica.
(Magyarul: Kerületi Nemzeti Bizottság Besztercebányán, ami ugye a volt
megyei hivatalnak felelt meg, amely 1925 után nálunk Zólyomban székelt.)
Az országrész 1938-ig Szlovákia volt, ezzel a névvel: Krajina Slovensko.
(Magyarul: Szlovenszkó Országrész) Egyetlen miniszter irányította a prágai
kormányon belül.
Most, a kassai kormányprogram értelmében, nagyobb önállóságot kapott
az Országrész, s majdhogynem kormánynak nevezhetõ megbízottak álltak
az élén: Sbor povereníkov, Bratislava (Magyarul: Megbízottak Testülete, Pozsony.)
Persze, magyar megnevezés hivatalosan már nem létezett!
S még egy fontos új szerv alakult meg: Osídlovací úrad Praha, szlovákiai
szinten Osídlovací úrad v Bratislave. Ennek kerületi (valamint megyei) szervei: Krajský osídlovací úrad, Okresný osídlovací úrad. (Magyarul: Kitelepítési Hivatal, Prága, Pozsony, valamint ennek megyei és járási szervei.) Ezek
nagyon fontos szerepet töltöttek be a deportálásban és kitelepítésben! Mint
már szóltunk róla: Gustáv Husák elvtárs volt ennek a fõnöke. (Évek múlva
ezen tevékenységéért bebörtönözték!)
Azt, hogy nem akasztották föl, amikor már a kitelepítéseket elítélte a párt,
annak köszönhette, hogy jogász volt, így megvédte magát, s csak börtönre
ítélték. Míg másokat: Slánskyt Prágában és több magas beosztású társát halálra ítélték. Husák késõbb, évekkel a börtönbõl való szabadulása után Csehszlovákia Kommunista Pártjának fõtitkára, majd az ország államelnöke lett!

~47 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:56

Page 48

Reszlovakizáció,
deportálás,
kitelepítés,
lakosságcsere
Sorsüldözött magyar, kitõl
A végzet elrabolta honod,
Jó vagy rossz lészen
Sorsod idegenben,
Új hazát lelsz-e, vagy mostohaföldet,
Szülõföldedet soha ne feledd el!
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Felvidéki magyarok
Földjén idegen lett, árva nép,
Vihar sújtotta rab-magyar,
Szereté bár mindenik rögét,
Szülõföldjén mégis hontalan.
– Miért?
Tiporják álnok, zsarnok hadak,
Kínozva asszonyt, gyermeket,
Nincs, aki nyújtana segélyt;
Rabságra hurcolt emberek.
– És mindez miért?
Szülõföldjének mostohagyermeke,
Tán az anyaföld tagadta meg?
A föld, amelyen küzdött e nép,
Mostoha hozzá nem lehet!
– Hiszen miért?
És mégis, mégis, olyan elhagyott,
Kacagva nézi a nagyvilág,
Amint könyörög és sír a nép,
De nincsen, ki néki oltalmat ad.
– Vajon miért?
Itt-ott, valahol szabadabb hazában
Néhány magyar megkönnyezi talán,
Oh, de a könny most nem segít,
Mikor a népnek vére foly
Ártatlanul – miért?
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Pillámról mégis könny pereg,
De elfedem elõled arcomat, Világ!
Holnap talán rajtunk a sor,
Holnap talán minket hurcol a had,
És szívem tovább már nem dalol.
Ne lássa senki könnyeim harmatát,
Zokogástól hangos a vidék,
Megreped szívem népemért,
Utolsó szavam zokogásba fullad:
Miért?….. Miért?…
Czímer Péter, alias Tipary László, 1947
1945. május 9-én, amikor ránk köszöntött a béke, azt hittük, a gyilkos háború elmúltával békében fogunk élni…
Hogy nem így lesz, sõt, rosszabbra fordul a sorsunk – ki gondolta volna
akkor? Akik túléltük a háború borzalmait, azt hittük, most már rendbe hozhatjuk a házainkat – már amelyeket lehetett. Majd új magot vethetünk a földbe. S a nyár, 1945 nyara, megérleli az anyaföld felejthetetlen ízû és tápláló
kenyerét…
De ami akkor ránk köszöntött, az nem szívet melengetõ, hanem szívszorító idõszak lett. S amikor már az ártatlan magyarok deportálását is megkezdték, a dermesztõ hidegben marhavagonokba zárva õket, s utaztatva a
„senki sem tudja, hová?” ismeretlenbe, akkor fakadtak a szívemben a versek,
amelyeket titokban elrejtve õriztem sokáig.
1994-ben a somorjai Bibliotheca Hungarica meghirdetett egy pályázatot,
vagy inkább felhívást tett közzé „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék” címmel. Hát ide beküldtem az eddig rejtegetett verseimbõl néhányat. S
hogy az akkor beküldött írások még könyv alakban is megjelennek, nem gondoltam volna. Ám 1995-ben megjelent a kötet Magyar Jeremiád címmel.
Még azt is el kell mondanom, hogy akkor Czímer Péter költõi álnév alatt
küldtem be a verseket. Így is jelentek meg.
Mivel e versek könyvünk témájával szorosan összefüggnek, így közzéteszem
õket, az elõzõ és a késõbbi oldalakon. Hiszen ezek is emlékei azoknak a fájdalmas idõknek.
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Kitelepítés
Említettük már, hogy a nyugati nagyhatalmak habozás nélkül beleegyeztek abba a szovjet-csehszlovák javaslatba, hogy a Csehországban élõ szudétanémeteket 50 kilós csomaggal kitelepítsék szülõföldjükrõl. Ugyanígy a
zipsernémeteket Észak-Szlovákiából, a többieket pedig Szlovákia más részeibõl.
Azt is elmondtuk, hogy a Csehszlovákiában élõ magyaroknak az ilyen
módszerekkel való kitelepítésébe nem egyeztek bele a „humánus nyugatiak”.
Ezért a csehszlovák és szovjet politikusoknak más módszerekhez kellett folyamodniuk. Mielõtt erre rátérnénk, néhány dolgot el kell mondanunk a németek kitelepítésérõl:
A történelmi Csehország területén németek éltek. Fõleg körben, az ország
nyugati peremvidékén és Prágában. De nekik ez a föld az õshazájuk volt!
Nincsenek adatok arról, hogy oda csupán néhány évszázaddal korábban települtek volna be. Mint például Magyarországra, a törökök kiûzése után. Hiszen láttuk a korábbi térképünkön is, melyet Párizsban jelentettek meg a leendõ Csehszlovákiáról, hogy nyolcmillió cseh és szlovák lakosa lesz, s négymillió más nemzetiségû (fõleg németek!), pedig akkor még nem sorolták be
jövõbeli hazájukba a Csallóközt, a magyarok lakta Délvidéket és Kárpátalját sem. A csehek 1915-ben nem, csak késõbb, Trianonban kapták meg a magyarok lakta területeket. Persze 1945-tõl ezt a földet már „õsi tulajdonuknak” tekintették. Sõt az õslakosok innen való kitelepítését is teljes mértékben
meg szerették volna valósítani!
Lengyelország 1939. évi leigázásáról is szóltunk már. Az ország nyugati
felét a németek, a keletit pedig a szovjet-oroszok háborúval és az ártatlan
lengyelek lemészárlásával, közös támadással valósították meg. S az oroszok
még az ország elfoglalása után, a katini erdõkben mintegy 12 000 lengyel
tisztet brutálisan legyilkoltak!
1945-ben a szovjetek – mint testvéri szláv nép! – „szabadították föl” a lengyeleket. De az 1939-ben jogtalanul elhódított területeket nem adták vissza a
„felszabadított” Lengyelországnak! S mivel ezt még ma, több mint 60 év után
is uralják, elképzelhetõ a „testvéri segítségük”! Igaz, néhány éve ez a terület
már Ukrajna része.
A „felszabadítást” 1945-ben így oldották meg:
Az orosz „testvérek” és kommunisták meghagyták maguknak a Lengyelországtól elbitorolt keleti részt. Sõt, a lengyeleket innen ki is telepítették: Oly
módon, hogy Németország keleti részébõl „lekanyarítottak” egy részt, onnan
kitelepítették a németeket, és helyükre a volt Kelet-Lengyelországból kitelepített lengyelek költöztek! Micsoda humanista cselekedet a nagy szláv testvértõl, a kommunista elveket „hirdetõ” elvtársaktól.
~52 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 53

~53 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 54

~54 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 55

Még Kárpátaljáról is szólni kell. Ott fõleg ruténok, a déli részein pedig
magyarok éltek. Nem részletezzük, hogyan kaparintotta meg Csehszlovákia
az I. világháború után ezt a részét Magyarországnak. S hogyan ígértek soha meg nem adott autonómiát Kárpátaljának!
•
S most térjünk vissza a magyarok kitelepítésére õsi szülõföldjükrõl, Csehszlovákiából!
Tehát a nagyhatalmak nem egyeztek bele a magyarok teljes kitelepítésébe.
Így a kommunista szovjet nagyhatalom és a fõleg kommunisták által vezetett
Csehszlovákia újabb fortélyokhoz folyamodott! Kitalálták a szép hangzású
„lakosságcserét”. Vagyis azt, hogy a Trianon utáni Magyarországról hazahozzák az ott élõ szlovákokat, és a helyükre „kitelepítik” az itt élõ magyarokat. Csakhogy a magyar vezetés most már – mivel a Nyugat nem egyezett bele a magyarok vagyonának teljes elkobzásába és kitelepítésükbe – új álláspontra helyezkedett: Ha csere, akkor legyen csere!!! Vagyis: annyi magyart
fogadnak be, amennyi szlovák „önként” áttelepül helyükbe Magyarországról.
Az pedig köztudott volt, hogy Magyarországon sokkal kevesebb szlovák él,
mint amennyi magyar Csehszlovákiában.
Ezért hát két utat választottak:
1. A cél az volt, hogy minél több Magyarországon élõ lakos vallja magát
szlováknak! És hajlandó legyen „önként” áttelepülni Csehszlovákiába. Vagyis
a létszámot kell emelni, hogy több magyart telepíthessenek ki „nem önként”!
S hogy a Magyarországon már mûködõ, a szovjetek által támogatott csehszlovák kitelepítési, illetve áttelepítési bizottságok még nagyobb propagandát, meggyõzõ akciót fejtsenek ki e cél érdekében!
2. Mivel a csehszlovákiai magyarok száma a többszöröse volt a magyarországi szlovákokénak, kieszelték a reszlovákizációt! Elhitették magukkal s
a lakosokkal is, hogy az itt élõ magyarok tulajdonképpen nem is magyarok,
csupán „elmagyarosodott szlovákok”! Tehát magyarul beszélnek, szép magyar családneveik vannak, de az õseik szlovákok voltak!!!
Tessék itt visszalapozni a könyv elején leírt tényekre, településünk szép
magyar megnevezéseire, a hét magyar törzstõl is származtatva. S a szép magyar családneveinkre. Ugyanilyen szépek õsi határ- és dülöneveink is!
Vagyis ez a politika ugyanúgy hamis volt, akár a többi! (Megjegyzem még,
hogy Gyerk, Kistompa, Horváti és néhány környékbeli község magyar dûlõneveit teljes terjedelmükben, s néhány szomszédos községét részben, leírtam
az Érik a, hajlik a búzakalász címû terjedelmes tanulmányomban, 1996-ban.
A Magyar Néprajzi Múzeumban van elhelyezve Budapesten.)
Tehát kieszelték a „reszlovakizációt”. Vagyis: az itt élõ, magyar nevû, magyarul beszélõ lakosokat, „akiket a csere keretén belül” nem tudnak kitelepí~55 ~
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teni, vissza kell szlovákosítani, aláírásukkal igazolva, hogy õk szlovák nemzetiségûek. Persze betiltották a magyar beszédet, a magyar iskolákat, lapokat, könyveket is!

Reszlovakizáció
Elõször a gyerki körjegyzõség községeibõl idézték be a lakosokat. Kistúrból, Középtúrból, Gyerkbõl, Kistompáról, Horvátiból. A kisebb csoportokban
érkezõk a jegyzõirodában, Gyerken jelentkeztek, ahol felszólították õket, írják alá, hogy magukat szlovák nemzetiségûeknek vallják; ha ezt aláírják,
nem lesznek kitelepítve Magyarországra, sem deportálva. Az öt községbõl
vegyesen jelentek meg a lakosok a jegyzõnél, ahol egy bizonyos „reszlovakizációs biztos” is tartózkodott, aki a beidézetteket ugyancsak „igyekezett”
meggyõzni, hogy írják alá az íveket.
Ott történt, az öt falu lakosainak jelenlétében a következõ eset: Tompán lakott két testvér, külön-külön házban a családjukkal: Pistrik Péter és bátyja,
Pistrik József. Apjuk a faluba gazdasági cselédnek jött, szlovák volt, Nádas
községbõl érkezett az I. világháború elõtt. Itt megnõsült, helybeli magyar
lányt vett feleségül: Bartus Viktóriát. Idõsebbik fiuk, József (1893-ban született) az I. világháborút is megjárta, valamelyest tudott szlovákul. A nyelvet
más vidékeken sajátította el. Öccse, Péter (1901-ben született) nem volt katona, más vidékeken nem járt, nem tudott szlovákul. 1945-ben és utána József
magyar volt, akit Korponára vittek internálótáborba. Öccse „hõs szlováknak
vallotta magát”, csak az volt a baj, hogy nem tudott jól szlovákul. De akkor
elég volt, ha valaki annak vallotta magát!
A reszlovakizáció alkalmával õ is elment önként a jegyzõirodába Gyerkre,
hogy bizonyítsa szlovák nemzetiségét. Köszönni tudott szlovákul, többet nem.
Sokak jelenlétében beköszönt a jegyzõnek:
– Dobrý deò, pán notár! (Jó napot, jegyzõ úr!)
A jegyzõ már mint ismert szlovákot fogadta:
– Dobrý deò, pán Pistrik, vítajte! (Jó napot, Pistrik úr, legyen üdvözölve.)
Péter ezután magyarul folytatta:
– Jegyzõ úr, azt a „marhaságot” nekem is alá kell írnom? Mert én szlovák
vagyok!
A jegyzõ is magyarul felelt neki:
– Nem, magának nem kell aláírnia, hiszen maga szlovák!
A jelenlévõk persze hangos nevetésben törtek ki!…
Nemsokára a „reszlovakizációs akciót” – községi hivatalok akkor még
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nem lévén – a községi bíró házában folytatták. Persze, Gyerken a jegyzõirodában. Tompán 1946-ban Stiegel János volt a községi bíró, a reszlovakizációt végsõ biztos pedig Ján Lupták tanító, aki akkor éppen
Hontnémetiben tanított az elemi iskolában. Gyetván született, egy szót sem
tudott magyarul.
Megjegyzem még, hogy ez az akció 1946 júniusában zajlott. Minden órában vagy félórában két-két családfõ volt a bíró lakására beidézve. Mivel az
elsõ próbálkozásokra nemigen sikerült az aláíratás, néhány nap múltán újra beidézték az embereket. Majd többször, újra és újra.
Én mindig Péli Géza szomszédommal voltam beidézve. Az õ apja a munkatáborban sínylõdött Korponán, az én édesapám pedig a háború alatt meghalt, így mi voltunk a családfõk. A tanító úr igyekezett meggyõzni bennünket,
írjuk alá, hogy szlovák nemzetiségûek vagyunk. Hiszen mi tudunk is szlovákul (mert tudtunk). Ha aláírjuk, nem leszünk kitelepítve, állampolgárságot
nyerünk, jobban mondva visszakapjuk elkobzott állampolgárságunkat stb.
Ez az akció a Korponai járás déli részén, az ipolysági expozitúra (kirendeltség) községeiben nem sok eredménnyel járt. Ezért újabb cselhez folyamodtak!
Plakátokat nyomtattak ki Ipolyságon a Brza könyvnyomdában, melyeket kiragasztottak a falvakban! Ez pedig csoda volt! Ugyanis kétnyelvû
szöveggel, szlovákul és magyarul készültek. Ezeken a plakátokon világosan olvasható: ha aláírjuk, hogy a Csehszlovák Köztársaság lojális polgárai vagyunk, nem esünk sem belföldi, sem külföldi kitelepítés alá. Visszanyerjük vagyonunkat, sõt a háborús károkért is megkapjuk a kártérítést,
mint az itteni szlovákok! És felszabadulunk a bizonytalanság érzése alól!
A hirdetményt a járási közigazgatási bizottság adta ki Šahyban (nem
Ipolyságon) 1946. június 25-én.
Az alább látható plakátot az egyik kapuról téptem le, és a legközelebbi beidézésünkkor magammal vittem.
Bár a szöveg magyarul is világosan olvasható, némi magyarázatot kell
hozzáfûznöm!
Már a megszólítás is cinikus: polgártársaknak nevezi azokat a magyarokat, akiket megfosztottak állampolgárságuktól; „polgártársaknak”, nem pedig magyaroknak! A helyes megszólítás így hangzott volna: Hontalan, jogfosztott magyarok! De azért így is világos volt, hogy az itt élõ magyaroknak
szólt, mert hiszen benne van, hogy ha kinyilvánítjuk lojalitásunkat, nem
esünk sem belföldi, sem külföldi áttelepítés alá. Viszont nincs benne olyan
szöveg, hogy azt írjuk alá: „szlovák nemzetiségûek vagyunk”!
Azt is ígérik benne, hogy megkapjuk a háborús károkért járó illetményeket. Eddig csak az itt lakó szlovákok kapták meg a kártérítést (ha nem is
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volt, vagy alig volt kár a házaikon), mégpedig nagy összegeket! Hiszen ezt
behajtották hadisarcként Magyarországtól és Németországtól!!! A valóság
persze az volt, hogy ezek után (mármint az aláírás után) sem kapott egyetlen magyar õslakos sem egyetlen fillér kártérítést. Vagyis újfent hazudtak!
Pedig volt Kistompán három ház, amelyek egy német bombatámadás során
teljesen elpusztultak. Az egyik ház tulajdonosa egy vagyontalan özvegyasszony volt kiskorú fiával, akiknek ez a ház volt az egyetlen vagyonuk; késõbb
sem, soha nem kapott egy fillér háborús kártérítést sem! A kamrája maradt
meg, abban lakott évtizedekig!
Persze a plakáton azt is elárulják, hogy bel- és külföldi áttelepítésre ki
voltunk jelölve! Ez is érdekes, mivel a hírhedt beneši dekrétumban nincs szó
deportálásról (kitelepítésrõl), csupán munkakötelezettségrõl, azok számára, akiknek itthon nincs munkájuk!!!
Még egy érdekesség: A plakát alján pici betûkkel a nyomda neve szerepel,
ahol kinyomtatták. Ez: Brza könyvnyomdája Ipolyságon (persze, szlovákul).
Ehhez pedig meg kell jegyezni, hogy Ipolyságon már az 1920-as években is
mûködött ez a nyomda, Tóth és Brza Könyvnyomdája Šahy–Ipolyság néven.
Mivel Tóth úr magyar volt, az õ neve 1945 után már nem szerepelhetett a
nyomtatványaikon!
A június 25-e utáni beidézésünk során, amikor ezt a plakátot magammal
vittem s bemutattam, kértem ¼upták tanító urat, hogy ezt kell-e aláírni?
Mondta, hogy igen! Akkor ezt Péli Gézával együtt aláírtuk. S úgy tudom, a falunk lakosainak nagyobb része is aláírta!
•
Ezek után azt hittük, megtettük kötelességünket. Aláírtuk, hogy a Csehszlovák Köztársaság polgárai akarunk lenni!
Gyerken jó néhányan ezek után sem írták alá (lehet, hogy nem is olvasták
a plakátot), köztük késõbbi apósom, Nagy István sem. A szomszédja, Matyis
István viszont aláírta, mégis mindkettõjüket családostul deportálták! (Errõl
még késõbb szólunk!)
Tehát azt hittük, biztonságban vagyunk! Ahogy a plakát is mondja: „Felszabadultok egy nyomasztó érzés alól, amelyet a bizonytalanság okoz most
nektek.” Vagyis: „Visszanyeritek ezáltal elveszett csehszlovák állampolgárságotokat, vagyonotok nem kerül konfiskálás alá és kivonjátok magatokat
a kül- és belföldi áttelepítés alól.”
Ez volt az ígéret! S más volt a valóság! Tehát egy újabb hazugság!
Mert:
Annak dacára, hogy 1946 júniusában hogy a „hûségnyilatkozatot” aláírtuk, 1946. július 25-én elkészítették minden községben a magyarok vagyonának tömeges elkobzásáról szóló dokumentumokat! Azon személyeket is bele~59 ~
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véve, akik aláírták, és azokat is, akik nem írták alá a „hûséget”. Sõt, még másfél évvel korábban elhunytakat is belevettek! Meg olyanokat is, akiknek semmilyen vagyonuk nem volt. És szlovák származású személyeket is. E tömeges
vagyonelkobzási javaslat másolata, valamint annak tartozéka, a személyre
szóló határozat a lentiekben látható.
Ezek a határozatok már csakis szlovák nyelven íródtak! S még itt kell
megjegyeznem, hogy a fentebb közzétett Polgártársak! megszólítású plakáttal sehol másutt nem találkoztam. Ebbõl azt vélem következtetni, hogy más járásokban ilyen felhívást nem adtak ki! Hogy honnan vették a bátorságot ennek kiadására, nem tudtam kideríteni! A tény viszont világos, „hogy úgysem
teljesítették”!
Most pedig a fordítások és magyarázatok:
Hromadný návrh na konfiškáciu = Együttes vagyonelkobzási javaslat a
Tompa község kataszteri területén lévõ mezõgazdasági vagyon elkobzásáról, amelyet magyar nemzetiségû személyek birtokoltak, s akik ellen büntetõeljárási kezdeményezést foganasítottak a 33/1945. sz., a Törvénytárban megjelentetett határozat értelmében. És még a 64/46. sz. rendelet szerint is.
Vagyis: Nemcsak vagyonelkobzást kezdeményeztek ellenünk, hanem még
büntetõeljárást is foganasítottak!!! Tehát bíróság elé akartak bennünket állítani
NEMLÉTEZÕ BÛNEINKÉRT!!! Ez is egyike volt a kommunizmus és demokrácia
elveibe csomagolt fasizmusnak! És fennhangon hirdették: „Soha többé fasizmust!”
Ezt a gyerki jegyzõségen dolgozták ki mind az öt község õslakosai ellen!
De a fejlécen az áll, hogy a helyi közigazgatási bizottság adta ki!
Kényszerítették az akkori községi bírót, Stiegelt, hogy írja alá, és lássa el a
község bélyegzõjével. Aláírta a körzeti titkár, Gomboš Norbert jegyzõ is,
1946. július 25-én. Tulajdonképpen õ dolgozta ki! Majd az Ipolysági Járási
Közigazgatási Bizottság is jóváhagyta 1946. szeptember 3-án. S végül a
Korponai Járási Közigazgatási Bizottság irataiba iktatta 1948. április 20án. Az 1948. február 25-i kommunista hatalomátvétel után!
Valamikor az 1950-es években mint nem végrehajtott intézkedést helyezték el ezen iratokat a Besztercebányai Kerületi Levéltárban. Én e borítólap
egyik belsõ lapjának másolatát kaptam meg 1995 júliusában a Budapesten lakó, Horvátiban született Tóth Károlytól. Õ akkor váltotta ki a másolatot, mert
Budapesten a szlovák nagykövetségen kérte a kistompai határban lévõ, saját
pénzéért vásárolt földjeinek a visszaadását. Mégpedig az akkor született szlovák restitúciós törvény értelmében. Ez rá is van írva a kiállító levéltári másolatra, lebélyegezve és aláírva. A túloldalán a lap utolsó és belsõ oldala is látható, miszerint 1946-ban nevezett a tompai határban 8 kat. hold és 400 négyszögöl földdel rendelkezett. Akkor Magyarországon lakott és hontalan volt! 1995-ben
Budapesten mint ott élõ szlovák (noha magyar a nemzetisége) kérte a nagykövetségen a vagyonelkobzás törlését. Ezt meg is kapta a „szlovákigazolvánnyal”,
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s átjött a fiával, Léván pedig a telekkönyvben visszaírták a nevére a vagyont,
majd saját elhatározásból a fiára íratta. Mivel õ akkor már túl járt a 80. életévén!
Én 1995 szeptemberében mentem el a levéltárba Besztercebányára, ahol lehetõségem nyílt ezeket az iratokat megkapni, kimásolni Tompa és Horváti községek névsoraiból a neveket, akiknek vagyonát 1946-ban elkobozták. A Gyerk
község és lakosai ellen kiállított vagyonelkobzás a levéltárban nem található.
Valahol valakik megsemmisítették!
E névjegyzékhez vannak csatolva az egyéni nevekre szóló „határozatok”
a vagyonelkobzásról. (Belõlük több, az enyém is hiányzott.) A fentebb közétett, Dombi Ferenc nevére kiállított Határozat a vagyonának elkobzásáról
1946. december 17-én lett kiállítva, ugyancsak a beneši dekrétumok alapján.
Érdekessége e határozatnak, hogy a tulajdonosok neve, születési dátuma
pontos, viszont mindenkinél úgy van feltüntetve, hogy születési helye ismeretlen. Pedig mindnyájuknak már az õseik is a falvainkban születtek!
A vagyonelkobzás indoklásában olvasható, hogy a nevezett(ek)
áruló(k), ellensége(i) a szlovák és cseh nemzetnek és Csehszlovákiának.
Ezért ezen határozattal visszamenõleg 1945. március 1-jével a teljes vagyonát elkobozzák, legyen az bármely község kataszterében. Ezen határozat ellen pedig fellebbezésnek helye nincs!
Ennek alsó felében 16 pontban vannak felsorolva a hivatalok, akiknek
ezen határozatot eljuttatták, a 14. sorszámú a tulajdonos. Noha a tulajdonosoknak a legtöbb esetben nem kézbesítették. Így Dombi Ferencnek sem, és nekem sem!
Nem mellékelem az összes vagyontulajdonos névjegyzékét, amit kimásoltam, s õrzök. Csupán megjegyzem, hogy köztük szerepel Ragács János is, aki
1945. január elején, a háború alatt maghalt. Igaz, volt a nevén ház, kert. Ez
a tompai lakosok jegyzéke.
Horváti község lakosainak vagyonelkobzása is azonos. Csak ott Josef
Krist községi bíró írta alá. Ebben a jegyzékben találtam olyan neveket is, mint
Pazúr József, aki Gyetván született szlovák béres volt, végkielégítés címén
kapta a kis földet, mégis elkobozták tõle! Igaz, a felesége, Paraj Rozália itt
született, magyar volt. Ugyancsak szerepel a jegyzékben Bodnár Gyula, aki
csak kis házrésszel rendelkezett; õ magyar volt, de a felesége született szlovák. Továbbá Dudás Ignác, Pereszlényben született itteni kántortanító, akinek egyetlen négyzetméter földtulajdona, háza sem volt. De a jegyzékben mint
földtulajdonos szerepel, mert a nevére írták a helyi római katolikus egyház,
azaz a templom tulajdonát képezõ földeket!
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Mindezen névjegyzékbõl világosan látható, hogy ha az 50 kilós csomaggal
való kitelepítésünket megvalósíthatják, a községben egyetlen õslakos sem
marad!!! A cseh Kristnek ez nem okozott volna fejfájást, neki jobban megfeleltek a betelepültek.
•
Még egy újabb meglepetés!
Többször elmondottuk, hogy a hazugságoknak se szeri, se száma nem
volt. Mindez bizonyítható már 1915-tõl.
Mint elmondottam, 1946 júniusában aláírtuk a „Hûségnyilatkozatot”. Ennek ellenére még abban az évben, 1946-ban megkaptuk az „Elbocsátó szép
üzenetet”! 1946. október 8-i keltezéssel érkezett dr. Wágner Ferenc hivatalától Pozsonyból. A hivatal neve: Meghatalmazott az áttelepítendõ magyarok
érdekvédelmére Csehszlovákiában. A két nyelven kiállított Igazolványban értesítettek, hogy „Ön a Csehszlovákiából áttelepítésre kijelölt magyar nemzetiségû személyeknek a csehszlovák kormány által a magyar kormánynak
1946. augusztus 26-án átnyújtott névjegyzékében szerepel… stb.” Vagyis, ki
leszünk telepítve! Igaz, már nem 50 kilós csomaggal. De ez nem rajtuk múlott!
A Nyugat bele nem egyezése akadályozta meg.
Wágner Ferenc Korponán született, de Ipolyságon lakott. Édesapja az állomás épületével szemben álló Wágner-vendéglõ, -kávéház és -szálloda tulajdonosa volt. Az épület ma is áll! Az apát mint Ipolyságra naponta bejáró kisdiák sokszor láttam. Fiát személyesen nem ismertem, hiszen akkor már nem
tartózkodott Ipolyságon.
Wágner Ferenc a lévai líceum, azaz tanítóképzõ középiskola vezetõje volt.
Természetes, hogy tökéletesen beszélt szlovákul, csehül is. Így lett a magyar
kormány konzulja és megbízottja 1945 után Pozsonyban.
A „fehér lapok”
A Wágner Ferenc megbízott által küldött Igazolványokat a nép a falvainkban „fehér lapoknak” nevezte. Amikor egy-egy családnak kézbesítették õket,
gyorsan terjedt a hír, hogy kik azok, akik ki lesznek telepítve Magyarországra.
Az elsõ „fehér lapok” valóban fehér papíron voltak kinyomtatva. Innen
eredt a népi elnevezésük. Mint a mellékelt Igazolványomon is olvasható, a
csehszlovák–magyar vegyes bizottság VII. számú véghatározata értelmében
leszünk kitelepítve. Ezt azért hangsúlyozom, mert akik valamivel késõbb
kapták a fehér lapokat, az övéiken már a VIII. számú véghatározat volt feltüntetve. S ezek már nem nyomtatott, hanem sokszorosított lapok voltak. A
többi szöveg azonos volt. A legfontosabb, hogy meg kell szüntetni az ellenünk
elrendelt vagyonelkobzást és összes ingóságainkat magunkkal vihetjük Ma~62 ~
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gyarországra. (A késõbbiekben majd ezekre visszatérünk. Ugyanis voltak
vagyonosabb gazdák, akiknek egy tucat is kellett a vagonokból vagyonuk elszállítására: állatok, ólak, széna- és szalmakazlak stb.)
Következzen hát a deportálás eseményeinek a megörökítése, drága feleségem, Tipary Lászlóné szül. Nagy Margit elmondása szerint, aki – szüleivel
és bátyjával, valamint sok gyerki lakossal együtt – szenvedõ alanya volt a deportálásnak.

~63 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 64

Szülõföldem szép határa…

Azt a szívfájdalmat nem lehet elmondani, sem leírni, amit akkor éreztünk, amikor egy zimankós téli estén letették asztalunkra a határozatot arról, hogy deportálják családunkat, elhurcolnak szülõföldünkrõl és szülõházunkból.
És azt sem, amikor húszfokos hidegben éjjel-nappal marhavagonban dideregve robogott velünk a vonat az ismeretlen tájak
felé. Mert azt sem tudtuk, hová visznek bennünket!
Pedig mi semmilyen bûnt nem követtünk el. Nem bántottunk
senkit!…
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Néhány adat életrajzomból
Tipary Lászlóné Nagy Margit vagyok. Az Ipolysághoz közeli Gyerk községben születtem 1932. június 16-án. Õseink évszázadokra visszamenõleg ebben a községben éltek. És magyar nemzetiségûek voltak.
Édesapám soha semmilyen pártnak nem volt a tagja sem az elsõ Csehszlovák Köztársaságban, sem utána, amikor bennünket visszacsatoltak Magyarországhoz. Tehát politikával nem foglalkozott. Szüleim és nagyszüleim kisebb területû földjeiken gazdálkodtak. S amikor lehetett, édesapám munkát is vállalt:
a vasútnál, olykor az ácsmester Medgyesi nagybácsink mellett házépítéseken.
Nyáron, ha lehetett, aratási munkát is vállaltak édesanyámmal, részes aratóként nagyobb gazdáknál, majd a cséplõgépnél.
Elemi iskolába a szülõfalumba jártam. Ez volt a Római Katolikus Elemi
Népiskola. És persze magyar tanítási nyelvû. Hiszen szülõfalumban akkor
még nem is laktak szlovákok. A háború után Ipolyságra jártam a szlovák
tannyelvû polgári iskolába. Ez nagyon keserves volt, mivel a kezdetekkor
csak néhány szót tudtunk szlovákul. Voltak tanáraink, akik belátták, hogy
magyarok vagyunk, nem tudunk szlovákul, segítettek. Az egyik, akinek nevét
sosem felejtem el, Petrovic tanár úr volt. Évek múlva is, ha találkoztunk
Ipolyságon, megszólított, elbeszélgetett velem, másokkal is. De voltak olyan
tanáraink, akik majdhogycsak meg nem ettek bennünket, amiért nem tudtunk
szlovákul. Osztották a szekundákat. A nevünket is szlovák helyesírással írták, így kellett írnunk. Így lettem Nagy Margitból Margita Nadová.
1996. december 17-én, a deportálás 50. évfordulóján.

Téli világ
Téli idõben csendesek a falvak…
Hólepellel van szépen befedve a határ. Az új kenyér a föld ölében tavaszról és nyárról álmodik. Õzikék, nyulak, foglyok, fácánok serényen keresgetik
téli eledelüket a bokrokon, kórókon, s kapargálva a hó alatt.
A falvakban is csendesebb az élet. Alig mozdulnak ki a házakból, akiknek
nem muszáj. A férfiak istállózó állataikat etetgetik, dobálják el a havat. Járdákat hánynak ki a hóban az istállók, ólak, kutak felé. S ahol van rá alkalom,
fairtásra járnak az erdõkbe. Tuskózzák ki a vágásra érett fákat. Majd otthon a zimankós hidegben tuskókat hasogatnak, aprítják a tüzelnivalót. Mert
a favágók bére a tuskó és az ág. Az elõbbi téli, a másik nyári tüzelõ.
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A házakban az asszonynép tüzel, meg a pipázgató öregapók. Közben fõznek, tollat fosztanak a csiperedõ lányok staférungjába. Fonnak, szõnek, ruhákat varrnak. Zsákokat foltoznak, készítve õket a nyári csépléshez. Közben
persze etetgetik a tyúkokat, libákat meg a sertéseket.
A zimankós téli egyhangúság csendjét felveri olykor egy-egy disznó sikítása. Beragyogja a kora reggeli sötétséget a pörkölés lángja. De hát a disznóölés is hozzátartozik az élethez. Az esti disznótor meg éppen fenséges családi ünnepség. A szalonna, a kolbász, a sódar pedig erõt adó táplálék lesz tavasszal, nyáron a nehéz munkákhoz.
A gyerekek ilyenkor is iskolába járnak, ha éppen nem olyan nagy a hó,
hogy nem lehet iskolába se menni. Délután, az iskolából kiszabadulva, szánkóznak a Nagyhegy lejtõin, vagy éppen csúszkálnak az Ipoly vastagra hízott
jegén. A csizmákra szögelt vaspatkó úgy csúszik a jégen, akár a korcsolya.
Mert hiszen falun még senkinek nincsen korcsolyája.
S a téli ünnepkörök, népszokások egy kis vidámságot csennek a gyerekek,
de a felnõttek szívébe is. A Mikulás-este, a lucázás, Szentcsalád-járás, s persze, a kora reggeli misék, a roráték! Aki tud és bír botorkálni a hóban, elmegy a rorátéra. Az idõsebbek botot visznek az egyik kezükben, olykor rátámaszkodva, a másikban lámpást, amelyben egy szél gyertya világít, mutatva
az utat a sötétben.
Karácsony estéjén meg éppen a gyerekek: fiúk és kislányok kisebb csoportokban az ablakok alatt kántálnak. Gyerken „ómegboldogoznyi járnak”,
Tompán meg már a „Mennybõl az angyalt” éneklik. Az ének után hangos kiáltással kívánnak kellemes karácsonyi ünnepeket. Pár diót, almát vagy
aszalt gyümölcsöt kapnak érte. És taposva a csikorgó havat, máris szaladnak a következõ ház ablakai alá.
Szívet melengetõ az éjféli mise, amikor az éjszakai sötétben olyan szépen
szólnak a harangok. Majd a templomban egy szívvel, egy lélekkel éneklik a
szebbnél szebb karácsonyi énekeket: „Krisztus Jézus született, örvendezzünk”, meg a „Pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe”. És a továbbiakat.
Szilveszter éjszakáján mindenki megvárja az új év elsõ perceit. S kívánnak egymásnak boldog új esztendõt. Persze, a farsang is vidámsággal teli.
Régebben a farsang utolsó három napján állt a „batyubál”.
Hát valahogy így teltek a téli napok és esték falun.
Most, 1946 telének kezdetén kissé nyomottabb volt a hangulat. Kint az utcán nem volt szabad magyarul beszélni. Sokan megkapták a „fehér lapot”,
hogy ki lesznek telepítve Magyarországra. Mikor? – Ki tudja? – Nem értesítették róla a lakosokat…
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1946. december 15
Azon az estén nálunk is együtt volt a család. A falas sporhertben ropogtak a tuskóhasábok. Ki-kivillanó fényük táncoló csíkokat rajzolt a szoba falára. Családunk: a nagyszüleim, szüleim, bátyám és mi gyerekek is mind otthon voltunk. Hiszen kint koromsötét volt, csikorgó hideg. Két vendég is tartózkodott nálunk: anyai nagyanyám öccse, Kisapi, meg apai nagyanyám öccse, Váci Joso bátya. Beszélgettek, mi gyerekek pedig hallgattuk õket.
Ezen az estén mi másról is lehetett volna szó, mint a háborúról. Éppen két
éve, 1944. december 15-én az esti órákban foglalták el falunkat, Gyerket az oroszok. Felidézték az átélt eseményeket. Mi akkor az udvari szomszédjaink,
Dovicsék (Tóth volt az igazi családnevük) pincéjében kuporogtunk összezsúfolva. A mi pincénk messze, a Nagyhegy pincesorán volt. Ezen a napon még nem
menekültünk oda. Nem is mehettünk, mert egész nap lõttek a németek, meg távolabbról az oroszok is. A pincébe is behallatszott a puskák, géppuskák ropogása, aknák robbanása.
Hallottuk a németek csizmáinak a dobogását is, amikor futottak végig az
udvaron és hangosan kiabáltak, hogy „Schnell! Schnell!”. Nem tudtuk, ez mit jelent, de az öregek megmagyarázták, hogy azt jelenti: gyorsan. Vagyis már akkor menekültek ki a faluból. Aztán csendesült a fegyverek ropogása. Tóth Laci,
a szomszéd legény nem volt a pincében. Õ a házban húzódott meg valahol. A
pince bejáratát meg már korábban betakargatta fagerendákkal. Aztán elkezdte elbontani a gerendákat, és beszólt:
– Most már kigyühettek. Vége a harcnak, itt vannak az oroszok.
Majd magyarázta, hogy már találkozott is velük a kapuban. Õ szlovákul,
azok meg oroszul beszéltek, de megértették egymást. Majd szomorúan hozzátette: Az egyik orosz lehúzta a kezemrõl a karórámat és el is vitte…
•
Ezekrõl a háborús eseményekrõl folyt hát a beszélgetés. Jó volt felidézni,
hogy most, két év után milyen csend van! Reméltük, hogy eljön az igazi béke
is. A házakon esett károkat, ahogy lehetett, már kijavítgatták. Hát majd elfelejtjük a háborút…
•
Sötét este volt, úgy hat óra körül. Kint lehetett olyan 15-20 centis hó. De
bent a melegben kellemes volt.
Egyszer csak bekopogott valaki. Mindnyájan egymásra néztünk. Ki jöhet
hozzánk ilyenkor, az esti órákban? Benyitották az ajtót. Két idegen lépett be,
egy civil meg egy katona, és szlovákul beszéltek. A civil a táskájából kivett
egy iratot, letette az asztalra, majd kijelentette:
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– Maguk ki lesznek telepítve! Itt a határozat! A családfõ írja alá, hogy átvette.
Nagy lett a riadalom. Apa kijelentette, hogy nem ír alá semmit. Az idegen
erre azt felelte, hogy a kitelepítési parancs akkor is érvényes, ha nem írja
alá. Holnap készüljünk föl, mert 17-én jönnek a katonák a teherautókkal és
visznek bevagonozásra a tompai állomásra.
Még röviden elmondta, hogy azért visznek el bennünket, mert itthon nincsen munkánk, Csehországban pedig, ahova visznek, munkaerõhiány van!
Közölte, hogy ruhákat, élelmet, kevés bútort, pár tyúkot és libát is vihetünk
magunkkal! S ezzel elmentek…
Apa kezébe vette a levelet, olvasgatta, hogy õ, a családfõ, édesanyám és mi
gyerekek: Géza bátyám és én vagyunk azok, akikre a kitelepítés
vonatkozik…
Persze lett erre nagy sírás, zokogás, jajveszékelés. Hiszen édesapánk soha semmilyen pártban nem volt, nem bántott senkit. Igaz, nem írta alá a „reszlovakizációt”! De hát ha egyszer magyar, nem tagadhatta meg az anyanyelvét.
Közben újra kinyílt az ajtó, s belépett Matyis Pista bácsi, Tóth Laci nõvérének férje, a szomszédunk. Látva a sírásunkat, ezt kérdezte:
– Mi az? Magukat is viszik? Mert minket is!…
Édesapám megjegyezte:
– Hiszen te aláírtad a reszlovakizációt. Mégis visznek?
– Hát aláírtam, tudja jól, hogy azért, mert a feleségem, Katóka áldott állapotban van. Azt akartam vele meggátolni, hogy ne telepítsenek ki, amivel
fenyegettek…
Laci, a sógora, meg Pista bácsi is kimerészkedtek az utcára, majd visszajöttek. Mondták, hogy a falut megszállta a katonaság, körül van zárva. Majd az utcára kitódult emberek elmondták, hogy nekik is kézbesítették a „Prídelový
výmert”, azaz a parancsot a kitelepítésre. Sokan jajveszékeltek az utcán.
Persze, hogy nem aludtunk azon az éjszakán! A felnõttek tanakodtak, mit
lehetne tenni? Illetve, ha semmit, akkor mit csomagoljunk, mit vigyünk magunkkal?
Reggel édesapám átment a szomszédba, ott lakott Tamás József, a községi bíró, aki apának bérmakeresztapja volt. Kérte, könyörgött neki, hogy tegyen valamit az érdekünkben. Megfizeti, bármit kérnek is, csak ne vigyenek
el.
Õ mint rokon és a helyi közigazgatási bizottság elnöke meg is ígérte:
– Jól van, keresztfiam, majd csinálunk valamit…
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Persze, az ígéretébõl nem lett semmi! Reggel megjelent nálunk egy civil és
egy csendõr megnézni, csomagolunk-e?
Újra közölték, hogy holnap reggel visznek a teherautók a tompai állomásra.
Nem volt hát mit tenni… Jöttek a szomszédok, rokonok, akiknek nem kézbesítettek parancsot. Gyorsan leölték a hízódisznót, megpörzsölték, szétdarabolták. Kolbászt is készítették, s délután felaggatták a füstbe, hogy másnapra kicsit megfüstölõdjön. A rokonok ládákat készítettek, amelyekbe a holminkat bele lehet majd csomagolnunk.
A parancs szerint nagyanyám és nagyapám itthon maradhattak. Így nem
állt fenn annak a veszélye, hogy egy szlovák telepes foglalja el a házunkat.
Meg hát volt két tehenünk is, talán azokat sem veszik el, nagyapám gondozhatja. Akkor 67 éves volt, még bírta magát. Talán tud majd szántani, vetni is.
A gabonát meg majdcsak learatja valaki, mert 5 hold földünk is volt. Tehát
nem voltunk munkanélküliek! (Nagyapám szép kort ért meg, 1971-ben, 92
éves korában hunyt el). Apa testvére Mészáros József felesége volt, õk is a
közelben laktak, majdcsak segítenek. Nekik több földjük volt, s voltak lovaik
is.
Mi meg csomagoltunk a készülõ ládákba, persze, sok sírás közepette. Ruhákat, pár edényt, valami élelmet. Másnap reggel még a valamelyest megfüstölõdött kolbászból, húsból is. A többi itthon maradt nagyszüleinknek.
•
Tamás József községi bíró, apa keresztapja segítségébõl nem lett semmi!
Nem segített még rokoni alapon sem. (Késõbb tudódott ki, hogy õ volt azoknak a vezetõje, akik kijelölték az egyes családokat a deportálásra, majd késõbb a kitelepítésre Magyarországra. Tehát nem is akart segíteni. Pedig még
akkor is megtehette volna, a jó „keresztapa”!) A továbbiakban még többször
is kénytelenek leszünk róla, és „jóságáról” írni!
Tehát a nagyszüleim otthon maradhattak. Voltak viszont családok, ahonnét mindenkit vittek! Vagyis a házaikat teljesen kiürítették. Pedig állatállományuk is volt. Egyetlen példát elmondok:
Velünk majdnem szemben, az utca túloldalán laktak Cserõdi Istvánék.
(Anyai ágból származó ragadványnevükön õket Farkaséknak hívták.) Nekik
volt két ökrük, két tehenük, s apróbb állatok. Az éj leple alatt az ökröket, teheneket, az Ipolyon átkelve, átcsempészték Pereszlénybe, a rokonaikhoz.
Cserõdi István, a családfõ és neje, Mária 36 évesek voltak. Pista bácsi özvegy édesanyja 60-on túl járt. Két kislányuk: Ilonka és Márta, 12 és 8 évesek.
Elhurcolták az egész családot. Kiürítették a házukat. Cserõdi István unokatestvére volt édesapámnak.
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Azt tudtuk, hogy velünk együtt több családot is elhurcolnak, de hogy kit,
hányukat, arról még nem volt tudomásuk.
Sírással, zokogással és csomagolással telt hát el a nap 1946. december 16án…

1946. december 17
Ezen a napon – a falut megszálló és körülzáró katonákon és csendõrökön,
s persze a civil bizottsági tagokon kívül – megérkeztek a délelõtt folyamán a
katonai teherautók.
A kijelölt családok udvarába beállt egy-egy teherautó, rajta katonák – és
megkezdték a rakodást. Nem volt irgalom! Hiába sírtunk, jajveszékeltünk!
Rakták fel az autóra kevéske bútorainkat, ládákba, batyukba bekötözött
ágynemûnket, ruháinkat. Mivel zimankós hideg volt, úgy mínusz húsz fok körül, hát arra számítottunk, hogy az úton takarókra, dunyhákra is szükség
lesz. Meg ott is, ahová visznek.
De arra nem számítottunk, ami a tompai állomáson várt bennünket. Hosszú vagonsor állt az elsõ vágányon, a rakodótér mellett. Mind marhavagonok!
Voltak ott is hivatalnokok civilben, meg csendõrök, katonák. Õk jelölték ki,
hogy melyik családot melyik vagonba kell „berámolni”! Két családot tettek
egy vagonba. Miközben a kijelölt vagonba rakták be a holmijainkat, láttuk,
hogy sok teherautó jön, további családokkal. S láttuk azt is, hogy nem mind
gyerkiek. Tehát más falvakból is hordták az embereket.
Aki már volt marhavagon közelében, netán utazott is benne, tudja, hogy
azok ajtói (két oldalról felhúzható nagy kapuféle) és rácsos ablakai nem
zárnak pontosan. Egy-két centiméter rés mindig marad, ha bezárják is, s
amint késõbb tapasztaltuk, menet közben ezeken alaposan befütyült a szél!
Hogy mely falvakból voltak még ott családok, nem tudom megmondani.
Nem volt alkalom az ismerkedésre, találkozásokra. Csak azt láttam, hogy
rengeteg a vagon, sok a teherautó és sok a család.
Egy ismerõs családot felfedezett Matyis Pista bácsi, a szomszédunk: Hozták a bátyját is, Matyis Imrét Túrról. Vele volt a felesége és három kiskorú
gyermekük.
Szóljunk itt most Matyis Istvánékról! A deportálási parancs az õ nevére
(29 éves volt) és nejére, a 20 éves Katalinra szólt, aki terhessége nyolcadik
hónapjában volt. (Barbárságnak, vagy fasizmusnak nevezzük a deportálását?) Katalin anyja önként követte õket, mivel nem akarta a nagy hidegben és

~71 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 72

a marhavagonban ilyen állapotban magára hagyni a lányát. Az urak ebbe beleegyeztek, gondolva, hogy vele is eggyel kevesebb magyar marad Szlovákiában! Matyis István és Imre kérték, hogy õket egy vagonba tegyék, mivel testvérek. A „teljhatalmú urak” ebbe is beleegyeztek. Így õk közös vagonban
utazhattak ismeretlen úticéljuk felé. Nem tudom, hogy Matyis Imre Túron
aláírta-e a reszlovakizációt, vagyis a hûségnyilatkozatot, de öccse, István,
igen. Ezt a „szerzõdést” pedig nem õ szegte meg, hanem az állam! (Micsoda
hazugság újfent!)
…A teherautók pedig jöttek, jöttek a környék falvaiból. Rakták be a családokat a marhavagonokba! Mert személykocsi nem volt sem az anyák, sem
a gyerekek számára. Késõbb tudtuk meg, hogy velünk „utaztak” Deménd,
Százd, Felsõtúr és Középtúr, Palást s egyéb falvakból is a családok.
A tompai állomás is körül volt zárva katonasággal. Nem lehetett megközelíteni! De azért volt néhány „civil” rokon és szomszéd, akik eljöttek segíteni a
berakodást a vagonokba. Így valaki megtudta a mozdonyvezetõtõl (mert
egész nap ott állt a mozdony is), hogy este 6 órakor fog elindulni a szerelvény. Mégpedig Ipolyság irányába, dél felé, Gyerk mellett.
Este 6 órakor valóban elindult a szerelvény! Elõtte ránk zárták a vagonokat. A mi vagonunkban „utazott” még Pásztor János gyerki fiatalember (22
éves), egyedül; a felesége otthon maradhatott néhány hónapos kislányával, a
szülei pedig idõsek voltak, nekik nem kellett elhagyniuk a házukat. Micsoda
irgalmas cselekedet, hogy a pár hónapos csecsemõt nem tették a marhavagonba! S az idõs, munkára nemigen alkalmas szülõket! Jani nagyon sírt egész
nap, fõleg induláskor: mi lesz a feleségével, a kislányával és a szüleivel, akiktõl elszakították?
Mivel Gyerkre eljutott a hír, hogy este 6 órakor indul velünk a vonat, az
otthon maradottak tömege várakozott a gyerki vasútállomáson, hogy lássák
a falunk mellett elrobogó tehervagonokat!
Nem tudom megmondani, hogy a mozdonyvezetõ mennyi könnyet hullatott
értünk. De egy biztos, amikor Tompáról a gyerki határba értünk, nagyon
hosszan fütyült a gõzmozdony! A közeledõ vonatszerelvény idején templomunk tornyában megszólalt mindhárom harang. Sirattak bennünket õk is.
Búcsúzott tõlünk szülõfalunk népe, felsorakozva az állomáson! Az idõsebbek meg a házak elõtt, az utcán…
…Mi pedig a bezárt vagonokban sírtunk, zokogtunk! Nem lehet leírni azt
a fájdalmas érzést!!! A vagonok résein át behallatszott a harangok zúgása, s
láttuk a tömeget a sínek mellett!
Istenem! Mi lesz velünk a hidegben és az éjszakában? Nem tudta senki.
Mert ugyan azt mondták, hogy Csehországba visznek munkára, de ki lehetett
abban biztos? Hiszen már annyi mindent összehazudtak!… Istenem, mi sohasem bántottunk senkit! Nem bántottuk sem a szlovákokat, sem a cseheket! Hi~72 ~
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szen õk szálltak meg minket! Mi nem mentünk az õ falvaikba, házaikba!… Istenem! Könyörülj rajtunk, szegény ártatlanokon! – fohászkodott és sírt, zokogott mindenki a bezárt vagonokban!…
Ipolyságon áthaladva, Párkány, illetve Pozsony felé robogott velünk a vonat a hideg éjszakában…
Az elsõ megállás, illetve meglepetés a „zalabai parton” ért bennünket. (Így
nevezték környékünkön azt a kis emelkedõt, amelyen a vasút vezetett). A
kaptatón a mozdonyok prüszköltek, pöfékeltek, nagyobb gõzt adtak, hogy át
bírják húzni a szerelvényt rajta.
Megállt a vonat. Nem is az állomáson, állapítottuk meg, amikor kikémleltünk a vagon résein. Majd visszatolatott az állomásra. Ott vettük észre, hogy
a vagonok egy részét lekapcsolták. Matyisék az utánunk lévõ vagonban voltak. Õk ott maradtak, velünk pedig elindult a vonat. A hosszú, sok vagonból
álló szerelvényt nem tudta áthúzni a zalabai parton! A következõ állomáson
minket lekapcsoltak, s a mozdony visszament a hátrahagyott vagonokért.
Utánunk hozta õket, majd ismét összekapcsolva robogott velünk tovább az
éjszakában….
Hová? Merre? Nem tudtunk, nem láttunk semmit… Ruhákba beöltözve,
dunyhákba, párnákba bebugyolálva dideregtünk, sírtunk, vacogtak a fogaink és… imádkoztunk: Urunk, Jézus Krisztus! Tekints le ránk, szegény üldözött,
elhagyott magyarokra!!!…
•
Furcsa módon ez idõ alatt kalandoztak el a gondolataim a régi iskolánkba, amikor mi, kisiskolások, a második vagy harmadik osztályban ezt a verset tanultuk, szavaltuk:
Szülõföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?…
Akkor még persze nem értettük, mit jelent elhagyni a szülõföldet. S nem
gondoltunk arra sem, hogy egyszer erõszakkal szakítanak el bennünket a
szülõföldtõl!…
S közben a vagonok kerekei kattogtak; a vagonok kissé imbolyogtak, rándultak, amikor robogott velünk a vonat…
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Magyarázat arra, amire nincs magyarázat
A vonat kerekei kattogtak, süvöltött a szél, hullott a hó és belepte a csendesen szunynyadó falvakat (ahol még nyugalom lehetett) – de mi most állítsuk meg az idõ kerekeit… Annál is inkább, mert a vonat kerekeit nem lehetett megállítani.
•
Próbáljunk meg magyarázatot adni azokra a dolgokra, amelyekre nincs
magyarázat.
Az elsõ a Nagy Istvánnak Gyerkre kézbesített „Pridelovací výmer” – azaz
a „Beosztási végzés”; ennek fordítása és magyarázata a következõ:
A járási munkahivatal adta ki Ipolyságon. Fel van rajta tüntetve a sorszám és a transzport száma.
Név, születési év, lakhely (Hrkovce=Gyerk), posta (Šahy=Ipolyság). S újra egy hazugság! A nemzetiség kitöltetlen, azt a látszatot kívánva kelteni,
hogy nem nemzetiségi hovatartozása miatt deportálják az illetõt! Eddigi foglalkozása: munkás!
A Pridelovací výmer alatt az áll, hogy a 88 Sb (a törvénygyûjteményben
megjelent) elnöki dekrétum (amely 1945. X. 1-jén jelent meg) az „általános
munkakötelezettség értelmében” Nagy István, akinek nincs otthon munkája,
Frantíšek Kyrian svatkovicei birtokoshoz, a Tábori járásba gazdasági cselédként van beosztva. (Korábban szóltunk róla, hogy Nagy István nem munkanélküli, hanem földdel rendelkezõ volt.)
Ezért 1946. XII. 17-én jelenjen meg a tompai vasútállomáson! Micsoda
szép (hazug!) megfogalmazás, hogy „jelenjen meg”! Közben csendõrök, katonák vitték az állomásra, s berakták a marhavagonba!
A továbbiakban megindokolják: azért utalják oda munkára, mert a cseh
országrészekben nagy a munkaerõhiány. (Köztudott, hogy a munkaerõhiány a szudétanémetek kitelepítése miatt támadt.) A közérdek megköveteli, írják, hogy a szlovákiai munkanélkülieket egy évre (!) áttelepítsék! Ugyanis az
ország lakossága számára biztosítani kell az élelmet. E munkát a címzett köteles a legjobb tudása szerint és becsületesen elvégezni! S micsoda szép: Munkájával elõsegíti a kétéves terv teljesítését, amelyet a csehszlovák kormány
hirdetett meg.
További utasítás, hogy ha a munkára kiutalt személy megkárosítva érzi
magát munkaadója részérõl, bizalommal fordulhat a munkahivatalhoz. Meg
az is benne áll: Rendes munkabért fog kapni, munka és lakás lesz számára
biztosítva. S ugyanazok a szociális biztosítási feltételek illetik meg, mint az
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ott lakó munkavállalókat! Mi több, ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani 3 napon belül stb. Mint láttuk, 2 nap után elhurcolták õket.
S végezetül: az értesített személy minden ellenkezése ezzel a végzéssel
szemben büntetést vonhat maga után; 10 000, illetve 100 000 korona magasságig, vagy egy év elzárást! A végén a járási munkahivatal pecsétje (Ipolyság), valamint elöljárójának aláírása: Welwath. Szép német név! Kiállítva
Ipolyságon 1946. december 10-én. A „výmer” másik oldalán magyarázat a
munkabérekre. A férfiak havonta 850–1075, a nõk 870–965 koronát keresnek.
Néhány szó a munkabérek értékérõl. Egy kétkilós kenyér ára ebben a
pénzben 40 korona volt. Tehát a családfõ havi munkabére nem egészen 27
darab kenyérnek felelt meg: 1 kenyér árát sem kereste meg naponta.

Újra a beneši dekrétumokról
Tárgyaltuk már a beneši dekrétumok félrevezetõ irányelveit és a hozzájuk mellékelt „titkos utasításokat”.
A „výmerben” konkrétan a 88/45. számúról van szó. Mint láttuk, munkakötelezettségrõl beszélnek, a nemzetiség feltüntetése nélkül (!), holott a valóságban a jogfosztott magyarok deportálása lett benne foganatosítva!
Nem foglalkozom itt a dekrétum fordításával, hanem Duba Gyula Vajúdó
parasztvilág címû mûvébõl veszem át.
Duba Gyuláék is deportálásra voltak ítélve, de megszöktek s így itthon
maradtak. Õ is megerõsíti, hogy a „výmeren” a nemzetiség rubrika nem volt
kitöltve. Hontfüzesgyarmaton laktak; apja és az akkor 16 éves fiú „munkásnak” van feltüntetve, mégpedig munkanélküli munkásnak! Holott az apjának
földjei voltak, falusi gazda volt! Gyula pedig diák.
A Füzesgyarmaton kapott „melléklet” szerint ez volt a teendõjük:
l. Melegen kell felöltözni.
2. Mindent becsomagolni (a bútort is) batyuba és csomagokba. Minden
csomagra egy dróttal felerõsített fatáblácskára fel kell írni az átcsoportosított nevét és szlovákiai lakhelyét.
3. Evõeszközt (tányért, kanalat stb.) elõkészíteni úgy, hogy mindig kéznél
legyen. (Ez talán azt a látszatot akarta kelteni, hogy útközben majd néhol
kapnak kosztot – fõtt, meleg ételt. De ilyen a „kéjutazás során” nem volt!)
4. Baromfi és aprójószág részére eleséget vinni.
5. Mindenki vigye magával:
a) a hivatalos végzést,
b) a vásárlási könyvet a kijelentkezési lappal,
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c) nyilvántartási igazolványt (zöld vagy sárga),
d) személyi és egyéb okmányait.
6. Az élelmiszerekbõl magával vihet: személyenként 5 kg lisztet, a többi
készletet köteles eladni a Szlovákiai Gabonatársaság erre jogosult bizományosának (Zselíz).
7. Minden család vihet magával:
a) 6 darab tyúkot,
b) 2 darab libát vagy 4 darab kacsát,
c) 1 darab sertést 60 kg súlyig minden két családtag részére,
d) összes birkáit vagy kecskéit magával viheti.
8. Borjúkat és anyasertést nem szabad elvinni.
9. Egyéb vagyonát eladhatja vagy õrizetbe adhatja rokonának vagy ismerõsének.
Hontfüzesgyarmat lakóit 1947. január 13-án vitték el, tehát egy hónappal
késõbb, mint a gyerkieket.
Duba Gyula még idézi a 88/45. sz. elnöki dekrétum egyes pontjait is. A
dekrétum szerint közmunkára csak a 16–55 év közötti férfiak és a 18–45
év közötti nõk vehetõk igénybe. Nem hívhatók közmunkára a terhes anyák
3 hónaptól kezdve, valamint azok a nõk, akik legalább egy tíz éven aluli
gyermekrõl vagy két olyan személyrõl gondoskodnak, akik az idézett elnöki dekrétum hatálya alá nem esnek. Nem hívhatók be többek között azok,
akik állandó munkaviszonyban vannak, akik tanoncok vagy iparengedély
alapján ipart ûznek – ide tartoznak a szabadfoglalkozású személyek, továbbá a legalább 50 százalékos rokkantak, betegek és gyengeelméjûek.
Vajon kell-e ezekhez magyarázat? Hazugságok a ki tudja hányadik hatványon!!!
Nagy Istvánéknak idõs szüleik voltak, a fiuk, Géza pedig 16 éven aluli ipari
tanuló: káderinas Ipolyságon. Leányuk, Margit 14 éves volt. És nem voltak munkanélküliek!
Matyis István ácssegéd volt, a felesége pedig 8 hónapos állapotos – még a
„reszlovakizációt” is aláírták!
Bátyja, Matyis Imre is ács volt, dolgozott. Három tíz éven aluli gyermekükkel vitték el õket!
Cserõdi Istvánéknak is volt tíz éven aluli kislányuk, a saját földjeiken gazdálkodtak!
Hazugságok tehát a végtelenségig! A dekrétumok nagyon szigorúak és
igazságtalanok voltak, de a valóságban még ezeket is „megtetézték”!!!
S mivel Duba Gyuláék „törvénytelenül” itthon maradtak, „vagyonelkobzás”
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várt rájuk! Az apa föllebbezett, s e szöveget kénytelenek vagyunk idézni, mert
a továbbiakban majd arról szólunk, hogy amikor Nagy Istvánt a családjával
deportálták, az itthonmaradt 67 éves apja ellen elrendelték a teljes vagyonelkobzást!
Íme, Duba Gyula apjának vagyonelkobzás elleni fellebbezése:
„A megfellebbezett döntés azzal az indoklással rendeli el vagyonom elkobzását, hogy engem a szlovák és cseh nemzet, a ÈSR árulójának és ellenségének kell tekinteni, s teszi ezt anélkül, hogy felsorolná a konkrét körülményeket, amelyekbõl a végkövetkeztetésre lehetne jutni.
A megfellebbezett döntés ilyen körülményeket nem is mutathat fel, mert
nem felelnek meg a valóságnak. E tekintetben rámutatok arra a tényre, hogy
a zselízi népbíróságon nem volt ellenem büntetõ tárgyalás.
A megfellebbezett döntés megsérti azokat a kötelezettségvállalásokat is,
amelyeket a csehszlovák kormány a Magyarországgal való lakosságcsereegyezményben magára vállalt. Az Egyezményhez csatolt Jegyzõkönyv szerint
a magyar nemzetiségûekkel szembeni általános vagyonelkobzási intézkedéseket fel kell függeszteni.
Ezekbõl az okokból kérem fellebbezésem kedvezõ elintézését.
Teljes tisztelettel:
Duba Gyula.”
Már szóltunk róla, hogy a korponai munkatáborba elhurcoltakat végül is
hónapok után hazaengedték, mivel semmilyen vádat nem tudtak felhozni ellenük!
S itt szólunk arról, hogy szomszéd községünkbõl, Deméndrõl több családfõt a Komáromi Kerületi Törvényszék elé állítottak mint háborús bûnöst. Úgy
látszik, az Ipolysági Járási Népbíróságon sem tudták már elítélni õket, nem
találtak bûnt, s az ügyész fellebbezett a felsõbbfokú bírósághoz, a kerületi
törvényszékhez. Végül innen is azzal engedték el õket, hogy nem találtak adatot bûnösségükre. Késõbb az Ipolysági Járási Népbíróságon ezeket a pereket leállították: így nem próbálkoztak ezután ily módon elítélni sem gyerki,
sem tompai magyarokat.
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Három felvétel a deportáltak bevagonozásásáról

~78 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

9:57

Page 79

Kik és miként hajtották végre a beneši dekrétumokat?
Az eddigiekbõl világos, hogy a dekrétumok általános megfogalmazásban
már 1945. április 5-én elkészültek. Lebontásukat és megvalósításukat az
egyes járásokra és falvakra viszont alsóbb beosztású „valakiknek” kellett
végrehajtani.
Én akkor még nem ismertem a járás vezetõit Korponán és kirendeltségén,
majd az önálló járási hivatalban, Ipolyságon. Csupán Perziánt, aki korábban nálunk volt közjegyzõ.
A reszlovakizáció idején ismerkedtem meg Lupták „úrral”, aki a sors iróniájából elõbb Gyerkre, majd hozzánk, Tompa-Horvátiba került tanítónak.
Az 1946. december 17-i vagyonelkobzási határozat bizottsági tagjainak
nevét nyomtatva írták rá: Kmet’ko s. k., Dekýš s. k., Dr. Hovád s. k. – És a kiállító: ismeretlen aláírás.
Közülük, ismét a sors iróniája, Kmetko kommunista kolonista volt Felsõtúron, korábban kõmûves a Besztercebánya melletti Badinban; õ már
1946-ban funkcionárius lett a kommunista párt megbízásából Ipolyságon,
a járási pártbizottságon. Késõbb a párt megbízásából 1954–55-ben instruktori (teljhatalmú felügyelõi) állást töltött be a Tompai Egységes Földmûvesszövetkezetben. Dekýš még hosszabb ideig dolgozott a járáson Ipolyságon.
Tehát a párt különbözõ feladatokkal bízta meg azon funkcionáriusait,
akik hûek voltak kommunista (!) elvekhez.
Gyerken viszont bizonyos idõ után kitudódott, kik állították össze a faluból deportálandók, majd a Magyarországra kitelepítendõk névsorát. Ezt szegény feleségem, valamint Nagy Lajos és Halász Lajos gyerki lakosok is megerõsítették. Mindhármukat deportálták.
Ezek szerint a község akkori vezetõi (1946-ban) voltak a névsorok összeállítói: õk döntötték el, kit kell deportálni Csehországba s kit kell kitelepíteni
Magyarországra. E vezetõk a következõ lakosok voltak: Tamás József, Sille
József, Balla Károly, Ledényi Lajos, Ladislav Labuda, Ján Miškoviè.
Tamás Józsefrõl már szóltunk. Õ volt az egyetlen gyerki lakos, aki az I.
Csehszlovák Köztársaság idején a Hodza miniszterelnök vezette Csehszlovák Agrárpárt tagja volt.
v

Sille József nyugdíjas vasutas, megrögzött alkoholista, a kommunista
párt tagja.
Balla Károly nyugdíjas vasutas, kõmûves, a kommunista párt tagja. Durva ember,
elsõ és második feleségét is gyakran verte. A halálos ágyán sokat kínlódott, nem tudott
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meghalni. Felesége papot akart hozzá hívni, nem engedte. Mikor már nagyon nagy fájdalmai voltak, beleegyezett. A pap ráadta az utolsó kenetet és nemsokára meghalt.
Ledényi Lajos kántortanító volt Gyerken a katolikus iskolában. Nem tudjuk, mi okozta a pálfordulását. Mikor kiderült, hogy õ is a lista összeállítói
között volt, önként átszökött Magyarországra. Ott hosszú idõn át nagybeteg
lett. Felesége üzengetett Gyerkre, hogy imádkozzanak érte. Úgy tudom, Kemencén halt meg, Gyerktõl mintegy 8 kilométerre.
Ladislav Labuda az I. köztársaság idején mint legionárius kapott birtokot
Kistúron, Gyerkre nõsült. 1938-ban elment, 1945-ben visszajött.
Hontnémetiben született, nem volt a kommunista párt tagja.
Ján Miškoviè béresnek jött a gyerki majorba 1937-ben. 1938 után a faluba
költözött. Volt községi tehénpásztor. Analfabéta és a kommunista párt tagja.
Az elsõ három személy õslakos volt. Mégis a deportálandók névsorába került Tamás keresztfia, Nagy István és Sille testvérének a fia, Sille Mihály is!
Róluk még annyit, hogy néhány éven belül valamennyien meghaltak.
Miškovicot gerenda ütötte agyon a vasúti híd újjáépítésekor. Nem tudjuk,
hányan és hányszor átkozták el õket dicsõ tettükért. S azt sem, az átok fogott-e rajtuk.
Mint elmondottuk, akkor még Labudán és Miškovièon kívül több szlovák
nem lakott a faluban. Ezért lehettek magyarok is községi vezetõk, kényszerûségbõl, valameddig. Mert miután a szlovákok páran bejöttek a faluba,
átvették a község vezetését.

Akiket Gyerkrõl deportáltak
Gyerk községbõl két transzporttal szállították el a deportáltakat. Az elsõ
csoportot 1946. december 17-én, a másodikat pedig 1947. január 12-én, azonos módszerekkel. A községet körülzárták, katonai autók szállították õket a
tompai vasútállomásra, s ott marhavagonokba rakták. Majd napokig utaztak a dermesztõ hidegben Csehország felé. Akiket elvittek:
Sille Mihály munkást, a feleségét és kiskorú leányát Vihernicébe. Gáspár
Ferenc kõmûvest, a feleségét és kiskorú leányát Vihernicébe. Okos Lajos nõtlen mezõgazdasági munkást özvegy édesanyjával Výrecbe. Pásztor János
kisföldmûvest (hátrahagyott csecsemõvel) Sezimovóba. Nagy István kisföldmûvest, a feleségével, fiával, leányával Svatkovicébe. Halász István földmûvest, feleségével, fiával és özvegy lánya kétéves kisfiával Èervený Dvùrba.
Csomó István földmûvest, feleségével és két gyermekükkel Sudomeøicébe.
(Itt most kénytelenek vagyunk egy kis kitérõt tenni. A deportáltak között
a hivatalok olyan propagandát kezdtek terjeszteni, hogy aki akar, önként át-
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települhet Magyarországra. A lényeg az volt, hogy ezzel is kevesebb magyar
maradjon Csehszlovákiában. Pedig hát a deportáltaknak a szülõföldje a Palócföld Ipolyság környéki részén volt. Itt éltek õseik sokadíziglen – és itt
nyugszanak az anyaföld csendes ölelésében…
Csomóékat például annyira zaklatták Csehországban, hogy inkább beleegyeztek: önként áttelepülnek Magyarországra. S micsoda jólelkûség a cseh
hatóságok részérõl, hogy vagonba rakták õket és „áttették” Magyarországra. Egy családdal hát ismét kevesebb maradt a nemzeti kommunizmus hazájában!)
A további deportáltak:
Antal János földmûves, feleségével és két kiskorú leányával (Jistebnice).
Nagy Lajos hivatalnok (pár hónapos kislánya az anyjával „megúszta”)
(Hvozïany).
v

Cserõdi István földmûves, feleségével és két kiskorú leányával (Bat’ov).
Balla István nagygazda, feleségével, fiával, menyével.
(Balla István jómódú gazda volt a faluban – mégis munkanélkülinek minõsítették. Érdekes az õ családjuk esete: A falu vasútállomása mellett lakott egy
szlovák vasutas: pályabejáró, a felesége jegykiadó. Azt ígérte Balla Józsefnek, hogy ha feleségül veszi a leányukat, nem lesznek kitelepítve. Ez meg is
történt, de megmenteni nem tudta õket. Balláékat szlovák menyükkel együtt
deportálták. Évek múlva, amikor hazajöttek, nem térhettek vissza a házukba, sõt még a falujukba sem. Menyük szülõfalujában, Terényben telepedtek le.
Ilyen eset megtörtént a szomszéd községünkben, Szalatnyán is. Egy Kocsis
nevû nagygazda võül fogadta az egegi Lendvay nevû szlovák gazda (kik lehettek õsei?) fiát, Pistát, bízva abban, hogy így megmenekülnek a kitelepítéstõl. Nem menekültek meg! A szlovák võt is deportálták velük együtt Csehországba!
S még három deportált család:
Balla István földmûves, feleségével, két nagyobb, két kiskorú fiukkal és
kiskorú leányukkal. Egyik fiuk, Mihály végleg Csehországban maradt,
Brünnbe ment dolgozni. Érettségizett fiuk hazajövetelük után átszökött Magyarországra, ott tovább tanult, állatorvos lett.
Matyis István ácssegéd, anyósával és állapotos feleségével (Ustrašice).
Bolgár István András nagygazda feleségével és leányával.
Gyerkrõl 14 családot deportáltak a két transzportban, 48 személyt. Számuk 49-re emelkedett, amikor Matyis Katalin 1947. január 13-án Ustrašicén
megszületett.
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Kistompai vasútállomáson…
A fenti sorral kezdõdött egy régi népdal, amelyet a békésebb, szebb idõkben dalolni szoktak a táncmulatságokon. A nóta szerint három gõzös áll a fõvágányon.
A deportálások idején csak egy gõzös várakozott, az elsõ vágányon, a marhavagonok hosszú sora elején.
Én akkor megszámoltam és feljegyeztem, hogy 1946 decemberében és 1947 januárjában összesen 17 vonatszerelvény vittel el a deportáltakat az állomásunkról. A
munkamenet mindig azonos volt: katonák, csendõrök, detektívek és civil hivatalnokok irányították a berakodást és az elszállítást. Körülzárva az állomás, olykor a
falunk is. Hó volt és nagy hideg…
Hosszú évtizedek múltán több visszaemlékezés jelent meg a lapokban a deportálásról. Némelyikben leírták, hogy itt-ott a deportálandókat orvos vizsgálta meg, s
ha súlyos betegnek talált egy-egy családtagot, akkor azt a családtagot nem vitték el.
Olyanokat is elmeséltek a visszaemlékezõk, hogy a vonatszerelvény elején volt egy
vasúti személykocsi, amelyet fûtött a mozdony. S ezekbe helyezték el a gyerekeket
és anyákat.
A mi állomásunkról indított 17 szerelvényben egyszer sem volt személyvagon!
Gyerken nem volt orvosi vizsgálat sem, mely által valamelyik család visszamaradhatott volna! A késõbbiekben majd leírjuk, hogy Gyerken Halász István súlyos beteg
volt, mégis elvitték! Bele is halt a betegségébe. A visszaemlékezésekbõl azt is tudjuk,
hogy néhányan útközben haltak meg a vonatban!
•
Hogy a 17 szerelvényben mely községekbõl szállították a deportáltakat, nem lehet pontosan megállapítani, mert az állomás szinte megközelíthetetlen volt. S az is
kibogozhatatlan, hogy mely községbõl hány családot vittek el.
Az biztos, hogy Gyerkrõl, Felsõszemerédrõl, Szalatnyáról, Egegrõl, Deméndrõl,
Százdról, Középtúrról, Felsõtúrról, Palástról, Ipolyfödémesrõl, Kelenyébõl, Inámból
hozták ide a családokat. De további községekbõl is! Még az akkori Kékkõi járásból
is, mivel a járásban nem volt vasútvonal.
Tény, hogy az ipolysági vasútállomáson nem vagonoztak deportáltakat. Valószínûleg azért, mert az állomás 100 méterre fekszik a magyar országhatártól (trianoni határ), így féltek, hogy valaki megszökik és átlép Magyarországra. Meg attól is
tarthattak, hogy bizonyos csoportok megtámadják a „bevagonozókat”! A mi állomásunk 8 kilométerre van az ipolyságitól, illetve a magyar határtól.
Az is tény, hogy nem egyforma arányban, a község nagyságához mérten vitték
el a családokat. Akkor és az évek során sikerült néhány adathoz jutnom.
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Gyerkrõl tizennégy családot hurcoltak el. Tompáról egy családot akartak vinni:
Múdrák Sándort (a felesége született szlovák volt) két kiskorú gyermekükkel. Községükben akkor az egy éve idetelepült kolonista, Juraj Šiandor volt a kommunista
pártelnök. Elment Sanyi után s mondta neki, ha belép a pártba, megakadályozza a
deportálásukat! Sanyi kénytelen volt belépni a pártba, és valóban itthon maradtak.
Palástról sok családot deportáltak. Viszont Magyarországra 1948 tavaszán
már csak hármat telepítettek át. Magyarországról egyetlen család sem jött a községbe!
Ipolyságról több családot deportáltak, majd Magyarországra is sokakat áttelepítettek.
Felsõszemerédrõl négy családot deportáltak, Magyarországra már egyetlen
családot sem telepítettek.
Alsószemeréd különleges eset volt! Ide 1938-ban települt be egy szlovák, Ján Puliš
a családjával. Pár hónapra rá visszacsatoltak bennünket Magyarországhoz. Õk
nem hagyták el a falut, mégsem zaklatta õket sem a magyar közigazgatás, sem a
lakosok. 1945-ben Puliš fia, Jozef lett a községben az állam által kinevezett bíró. Õ
azt vallotta a deportáláskor és a kitelepítéskor: dacára annak, hogy 1938-ban, ideköltözésük idején, nem tudtak magyarul, õket senki nem bántotta. Ezért nem engedélyezte, hogy a faluból valakit is deportáljanak, illetve kitelepítsenek Magyarországra. Egyedülálló volt környékünkön ez az eset! Tehát a helyi vezetõknek módjukban állt sokakat kitelepíteni, deportálni, de módjukban állt ezt megakadályozni is!
Szalatnyáról deportáltak néhány családot. Magyarországra már senkit. Illetve
csak olyan családokat, akik akkor már Ipolyságon laktak.
Ipolyviskrõl több családot deportáltak. Magyarországra senkit nem telepítettek
ki, mert mire „ide ért” volna a kitelepítési akció, akkorra már leállították (1948. április végén).
Kistúr és Középtúr ikerközség. Innen sok családot deportáltak, majd ki is telepítettek Magyarországra.
Felsõtúrról deportáltak is, kitelepítettek is; Tesmagról szintén.
Pereszlénybõl sok családot deportáltak, még többet kitelepítettek Magyarországra. Pedig ott még akkor nem laktak szlovákok. Magyarok voltak és kommunisták a község vezetõi!
Mindezek ismét azt igazolják, hogy sok múlott a helyi vezetõkön is. A gyerki vezetõk kitettek magukért! Túlteljesítették a kétéves tervet ezen a téren! Ugyancsak
Tesmagon, Kis-Középtúron, Pereszlényben! Ezekbe a községekbe aztán sok szlovák
család települt be Magyarországról, akiket tirpákoknak neveztek már otthonukban
is!
Egyetlen megható példa is ide illik: Az 1970-es években Horvátiba nõsült egy fiatalember Inámból. A nagyapja kérte, hogy vigye el õt, az idõs embert egyszer a tom~83 ~
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pai állomásra, oda, ahol berakták õket a vagonokba a deportáláskor. Még egyszer
látni akarta az állomást!

Megy a gõzös, jön a gõzös Kistompára,
kistompai állomásról Csehországba…
Ezt a kis dalocskát, amelyet alább közzéteszünk, szegény feleségem hazatérte után hallotta itthon, Gyerken. De a deportáláskor költötték „ismeretlenek”. Bár valószínû, hogy Pásztor Vendel gyerki legényke a szerzõje, aki vidám természetû volt, sok kópéság kiagyalója. Sajnos, fiatalon meghalt.
Fájdalmas-groteszk fintora a sorsnak, hogy a deportálás tragikus élménye egy vidám gyermekdal dallamára szakadt ki a szülõföldjükrõl elhurcolt
emberek, gyermekek lelkébõl.

Dal a deportáltakról
1946–1947 telén
Megy a gõzös, jön a gõzös Kistompára,
Kistompai állomásról Csehországba.
Elül, hátul csendõrpuska,
Ki a gõzöst, ki a gõzöst irányítja.
Megy a gõzös, megy a gõzös Csehországba,
Ki tudja, hogy ott majd melyik állomásra?
Sírhatsz, magyar, kesereghetsz,
Nem tudod, nem tudod, hogy mi lesz veled.
Lesz még egyszer, lesz még egyszer tavaszünnep,
Mikor majd a deportáltak hazajönnek!
A szülõföld ölelése,
Lesz még egyszer, lesz még egyszer nálunk béke!
A deportáltak bevagonozását mi, kistompaiak lopva figyeltük a faluból,
kertekbõl. A falunk is körül volt zárva! Láttuk a hosszú vonatszerelvényeket,
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a sok teherautót, katonákat, népeket, amint rakták be õket a marhavagonokba. Már az elsõ deportáláskor, december 17-én, majd késõbb is, vettem a
fényképezõgépemet, táskába rejtettem s elmentem Dombi Karcsi barátomékhoz. Az õ udvarukkal éppen szemben volt az állomási rakodó, olyan
300 méterre. Udvaruk keleti végén, a rakodóval szemben állt egy öreg pajta.
Vályogfala hátul mintegy 30 centire szét volt repedve. Ezen a repedésen át készítettem felvételeket a vagonokról, teherautókról. Karcsi a pajta elõtt figyelt. Némely fényképfelvételen látható is, amint ott áll. A fényképek halványak, kicsinyek, távoliak. Senkit nem lehet felismerni rajtuk. De azt látni,
hogy mindhárom esetben más-más vagonok álltak az elsõ vágányon. Nagyságuk, egymáshoz való távolságuk eltérõ. Elõttük alig kivehetõk a teherautók.
Láttuk a siralmas helyzetet, az embereket a vagonok ajtajában. Nem tudtuk akkor, hogy kik õk, mely falvakból hozták õket.
Már az elsõ alkalommal, 1946. december 17-én közöttük volt az én késõbbi drága feleségem is, akit még akkor nem is ismertem! Ki gondolta volna, mit
hoz a sors?…
És ott voltak Gyerkrõl Halász Istvánék, Cserõdi Istvánék, Matyis Istvánék
is. Valamint a bátyjáék Felsõtúrról. Ugyancsak Középtúrról a rokonaink:
Bazsó Istvánék. Õ, a felesége (anyám unokanõvére), nagylányuk, Bözsi a férjével, 15 éves lányuk, Ilonka (aki 1950-ben tébécében meghalt), kisebb fiaik,
Pista, Lajos és kicsi lányuk, Viki. Vagyis a teljes népes család, köztük négyen
15 év alattiak.
A látvány, amit saját szemeinkkel láttunk, leírhatatlan és szívszaggató
volt!
Láttuk a kicsi gyerekeket is a marhavagonok elõtt, és azok ajtajában…
S ez a látvány 17-szer megismétlõdött, csak minálunk. Az Ipolysági járásból 503 családot deportáltak, 1511 személyt, köztük 130 hat éven aluli gyereket! Gondolható, mi volt Dél-Szlovákia összes magyarlakta vidékein! – amit itt
most nem tisztem részletesen tárgyalni.
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A deportálások
idején írott
verseimbõl
Miénk e föld
Miénk e föld, az istenáldott,
Apáink vérével öntözött vidék,
Õseink hagyták örökül reánk,
Itt nevelkedett hõsi nemzedék,
Minden rögéhez a vérünk köt
– Miénk e föld!
A vén Garam, Ipoly és Hernád partjain,
A Vágon és a Kék-Dunán
Magyar nótát suttognak a szellõk,
Itt éltet minket az arany napsugár,
Minden csöpp vízhez a vérünk köt
– Miénk e föld!
Nekünk dalolgat erdeink ölén,
Kertünk fáin sok dalos madár,
Rónánkon folyó patakok felett
Nekünk dalol a kis csalogány.
Minden madárdal minket ideköt
– Miénk e föld!
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Fecskecsicsergéstõl hangos kis falunk,
Gólyafészkes templomoknak tornya,
Muskátlidíszes kis zsaluk,
Halkan bólogató vén akácok lombja,
Minden kis virág minket ideköt
– Miénk e föld!
Innen indultak el a hõs apák,
Harcba, ha kellett, a Honért,
Szülõföldünkért vérüket ontották,
S kik visszatértek, meghozták a babért,
Ezer véres rög minket ideköt
– Miénk e föld!
Itt játszottunk, mint balga gyermekek,
Minden bokor s rög régi ismerõs,
Itt intettek ránk a kéklõ hegyek,
Minden halomhoz édes emlék fûz,
Minden rögéhez a vérünk köt
– Miénk e föld!
Arany kalász, mit ringattak a mezõk,
Belõlük lett e népnek kenyér,
Lágy fehér kenyéren itt nevelte föl
Az édes szülõföld minden gyermekét,
Arany kalászihoz az éltünk köt
– Miénk e föld!
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Híres boraink nem teremnek,
Kesergõ népnek édes nektár nem kell,
Vértõl szikrázó! – mitõl feledtetnek
Borús napok az emlékeinkben,
Minden pohár bor szent emléket ölt
– Miénk e föld!
Ezt akarják most elrabolni tõlünk?
E földet hogy mi hagyjuk itt?
Nem, ez mégse, soha nem lehet,
Ha meghalunk is érte mind!
Nyugvóhelyül e föld ideköt
– Miénk e föld!
Miénk e föld! – Hisz benne nyugszik
Hõs apáink hamvadó pora!
Minden, minden e földhöz köt,
Anyánk e föld! – Nem mostoha
Jöttment nép vagyunk mi itt,
Szemünk a múltnak tengerében
Vissza: Egy ezredévre tekint!

Szülõföldem, édes szülõföldem…
Szülõföldem, édes szülõföldem,
Te vadvirággal hímzett rónaság,
Susogó fáiddal integettél felém,
Mikor még gyermek voltam én.
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Mikor elõször barangoltam
Virágillatos réteken,
El-elringattál szárnyaiddal,
Pihenõt nyújtál kebleden.
Játszottak szellõid kócos hajammal,
S én kacagva futottam tovább,
Vadvirágcsokorral kezemben
Hallgattam a madarak dalát.
Kis patakunk partján pillangót kergetve
Napestig mennyit futottam én,
Felkacagva olykor, balga kisgyerek:
– Szülõföldem, be szerettelek.
Lenge szellõiddel dalolt a lelkem,
Elnézve az egek futó fellegét,
Röpke dalt küldve messze mindenikkel;
– Boldog gyermekévek, ezer szép emlék!
Azóta, hej, de elmúltak az évek,
Rájuk még mindig emlékezem,
És rabod vagyok még most is neked,
Szülõföldem, édes szülõföldem!
Óh, vajon meddig ölelsz még kebleden?
Mert hisz a világ oly gonosz!
Ki tudja, viharja hová sodor el?
– Viharban az út merre hoz?
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Õrült magányban
Egyedül, árván, elhagyottan,
Távol a világtól, hol nem zavar
Zajodból semmi, világi lárma:
A huszadik század õrült haláltusája.
Egyedül benned, magányi csend,
Lelek magamra – bús emlékezet.
Nem életért folyik a küzdelem,
Gyilkolás vágya lakik szívedben,
Ember! – A kéjnek vágya rág,
Hogy rabszolgád legyen a világ!
Mert minden ember, nemzet-orkán
Úr szeretne lenni a világ felett –
Már te is õrjítsz, magányi csend!
Ezért kellett tán megvénülni néked,
Világ? – És szülni ennyi gonosz népet?
Születtek benned álnok zsarnokok,
És születtek híres feltalálók, nagyok,
Kik csináltak sok csodálatos gépet,
Miért? – Hogy irtsák véle a népet!
Ezért szülted a nagy tudósokat?
Ezért vénültél meg hát, szép világ!
Hogy minél vénebb vagy, annál gonoszabb
Legyen koronád, és állatibb: az ember!
Kár volt megvénülnöd, óh, szép világ,
Pusztulnod kellett volna hamarább!
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– Ah, de minek, minek jár a szám?
Te hallgatsz bár, bús magányi csend
– Beszél az ördög teneked!
Nem beszélek, nem! Senkinek se már!
Csupán õrült rémképeknek láttán
Borzadok el láttodra, óh, világ!
És elüvöltöm, vonagló öklömet rázva:
Hogyha már nem pusztult el régen
Álnok, gazember népével a föld,
Aminek már rég jönni kelletett,
Jöjjön mostan el,
Ne várjon tovább:
Pusztuljon el a világ!

Emlékvers 1946. december 13-ra
Tragédia dalban elbeszélve
Jön december tizenhárom,
Beszélgették szerte,
Szomorúan, de hát így van:
Itt a világvége!
Egy bolygó jön, vagy üstökös
– Ki emigyen, ki másképp beszélte –,
Fontos az, hogy óriási,
S rázuhan a földre!
Háromszorta nagyobb,
Mint a Földünk, szegény.
– Háromszor, nem háromszor!
– Így is szólt a beszély.
Végül kisült, hogy meteor
Csupán õ, szegényke,
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Pár országot pusztít el csak,
Ahol Földet ére.
A rádió is kürtölte,
Szerte a világban,
Igaz lesz, mert négy csillagász
Öngyilkos lett Franciaországban.
Hát a szegény vénasszonyok,
Nem tom', mit éreztek,
Pláne, kiknek sok pénzük volt,
Biztos megõrültek!
– Nem csodálják – azt hiszem – hát
Azon szerencsések,
Kik ezután megmaradtak,
Ha álomról beszélek:
– Az én szegény, bús fejem is
Ily gondolatokkal
Volt tele, és gondolkodám:
Meghalni még korán.
Nem csoda, ha álmaimban
Sem hagytak békében,
Rémképeknek látomása
Gyötört minden éjjel.
De a költõ megálmodja
Szörnyû sorsát – ezt gondoltam én is,
Én pedig hát költõ volnék,
Ha névtelen szegény is.
Szerencsésen megálmodtam,
Pár nappal a nagy baj elõtt, titkát:
Nem lesz ebbõl nálunk semmi,
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Csak a bolygó elpusztítja Prágát.
Ez pedig még szép álom volt
Attól a tündértõl,
Aki nékem súgni szokta
Álmaimat éjjel.
Beszéltem is mindenkinek,
Hogy miként lesz – álmomat mesélve,
Ez lett a baj, nem hitte el
Még saját anyám se'.
„Anyám, az álmok nem hazudnak” –
Kaptam én a költõi mondáson –,
Prágán kívül nem pusztul el
Egy város sem a kerek világon!
– De úgy látszik, a magas ég
Nem szeretett engem,
Nem akarta teljesítni
Az én álomképem.
Bár igaz, hogy nálunk sem hullt
Le a szörnyû csillag,
De Prága is úgy maradt meg,
Ahogyan volt tegnap.
No, de ennek más oka volt:
Hazug volt a fáma,
Nem hullott rá az üstökös
Senki föld fiára.
Kár volt pedig be nem teljesedni
Az én szépséges álmaimnak,
Nem volna most a szörnyû baj,
Hogy tovább deportálnak!
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Minek eddig…
Minek eddig csak híre járta:
Megjöttek hozzánk is a supposok,
Már nálunk is deportálnak,
Sírnak az árva rab-magyarok.
Hópihéket hajtva sír a téli szél,
Hideg vagonokból nõk, gyermekek
Sírása hallik együtt a széllel,
És csillognak szuronyos fegyverek.
Óh, én elhagyott, árva népem,
Nem látja senki könnyes arcotok,
A jajkiáltást, mit a széllel
Oly sokszor elsóhajtotok.
Én értem csak szívek szavát,
A rokon-szív fájó kínjait,
Az én lelkem is fájva érzi
A hajcsárok bõsz kiáltásait.
Ma még én is búcsút intek
Vagonba zárt népem után,
Lehet, holnap én is ott leszek
Hideg vagonban, téli éjszakán.
Hópihéket hajtva sír a téli szél,
Hideg vagonokból nõk, gyermekek
Sírása hallik, messze a széllel,
Óh, mért nem hallja senki meg!?
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Hontalanok
Amikor nálunk deportáltak
– Esett a hó, a szél dudált –,
Vagonok közt az állomáson
Láttam én egy könnyezõ anyát.
Karján négyhetös gyermekével,
Amint táplálta magzatát,
Dacolt hideggel és a széllel;
Mellette szuronyos katona állt.
A gyermek sírt anyja ölében,
Hulltak könnyei az anyának,
És nem volt, aki vigasztalná
Elhagyott árváit e bús világnak.
Szoknyája mellett két nagyobb is
Remegve nézte anyja könnyeit…
Óh, jaj, kiket már kiskorukban
A sors szenvedni megtanít.
Apjuk – küzdve kis családjáért,
A vagonból addig otthont csinált,
S ott állt szótlanul, fájó szívvel
A reményvesztett, hontalan család.
Napokig lesz e zord hidegben
Éj s nappalon át lakás e vagon,
Messzi tájakat fut át velük
A vonat, míg megáll valahol.
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…És sírt még sok vagonban odább
Annyi elhagyott, szenvedõ család
Kegyetlen sorsát elhagyottan tûrve;
– Mindenütt szuronyos katona állt.

Rabszolgadal
Meddig, óh, meddig telik még kedvetek,
Meddig tart gyönyörötök e nép kínjain?
Szép zsarnokok, óh, feleljetek!
Vagy nincs idõtök felelni tán?
Kacagni kell a rabszolgák jaján!?
Nem ér el a sírás kõ-szívetekig,
Kéjetek gyönyöre a nép szenvedése?
És ezrek jajában kedvetek telik?
Jövõ napokra nem gondoltok, nem!?
Hogy e zsarnokságért felelni kell!
Évszázadok múltak el azóta,
Amikor még pénzért adták a rabszolgát,
S ti hozzátok ezt most újra divatba?!
Dicsõség nektek, „újfent zsarnokok”!
Megemlegetnek a jövõ századok!
Foganjon rajtatok a rabnépnek átka,
Most a nép szenved, ti is szenvedjetek!
Érjen el a tiprottak bosszúja.
Felelni fogtok! – s nagy lesz kínotok,
Emlegetni fognak a jövõ századok!
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Hogy visszafizeti – erre nem gondoltok?
E nép, mit vele tesztek mostan.
Ezrek kínjáért hogy felelni fogtok
– Gondolhatnátok rá elõre már,
Újfent zsarnokok – a nép bosszúja vár!
Mert jaj nektek, ha egyszer lábra kel
A rabszolganép, ha fegyvert ragad.
Mit tettetek? – azért felelni kell!
Százszoros lesz akkor a ti kínotok,
Megemlegetnek a jövõ századok!
S ha egyszer eljön, minek jönni kell,
A nép szenvedése bosszút követel!
– És egyszer a bosszú el fog jönni, el!
Átkozott lesz akkor a ti sorsotok,
A nép bosszúja, amit tesz rajtatok!

1946 karácsony estéjén
Rab-magyar testvéreinkhez,
akiket a deportálás messzire
hurcolt el az édes szülõföldrõl.
Kigyúlt a szentestnek csillaga
Karácsonyi áhítattal a világban szerte,
Énekszárnyon száll a glória;
Ki gondol most síró emberekre?
Ki gondol tirátok könnyes szemmel, gonddal,
Kinek jár eszében, hol sírtok ti mostan?
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Békesség lakozik az emberi szívben
Szent karácsony békés ünnepén,
De vagytok-e ti is békességben?
– Nem tudja azt senki a föld kerekén.
Ki gondolna rátok e szentestén gonddal,
Kinek jár eszében, hol sírtok ti mostan?
Elhagyatva sírtok messze idegenben,
S lelketek a csendes éjszakában
Elhagyatva, mégis messze szárnyal
Az itthagyott, néma családi hajlékba.
Reátok gondolok, imádkozva halkan,
Rab-magyar testvérim, hol sírtok ti mostan?
Üres a kis szoba, hideg tûzhely benne,
Emléke él csak az ott átélt napoknak;
Hányszor ült a család, hány karácsonyeste
Boldogságban együtt, karácsonyfa mellett?
Itt jár a lelketek az édes otthonban,
Messze idegenben akik sírtok mostan.
Emlékeitekben jár a sok küzdelem,
A boldog családért mennyit dolgoztatok,
Véres verejtékkel, hogy hajléktok legyen,
Ezt rabolták most el a kegyetlen zsarnokok!
S messze õk kacagnak felettetek ottan;
Rab-magyar testvérim, hol sírtok ti mostan?
Ég a karácsonyi szentestnek csillaga,
Karácsonyi áhítattal a világban szerte
Énekszárnyon száll a glória.
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– Ki gondol most síró emberekre?
Ki gondol reátok könnyes arccal, gonddal?
Elhagyott magyarok, hol sírtok ti mostan?

Ének 1947 tavaszán
Tavaszt hirdet már a madárének,
Zöld pázsitja, mely növel, a rétnek,
A napsugár csókolja a fákat,
Rügyekben ébred lomb s virág,
Minden zengi édes himnuszát
A bûvölõ tavasznak suttogón;
Lassan ébred, ébred a tavasz.
Tavaszt hirdet az elsõ fecske,
Tavaszt a meleg napsugár,
De nincs, mi szívünkbe tavaszt hozna,
Elfojtja azt könnyek hullása
– És annyi gyötrõ szenvedés.
Álmodni tud csak e nép rólad,
Te legszebb tavasz: Szabadság.
Óh, te magasban szálló kismadár,
A szabad légnek vagy boldog lakója,
Neked boldogságról szól csak éneked,
A rabságot tán nem is ismered.
– Pedig e nép, melynek dalod zenged,
Rab õ, bár szülõotthona e föld,
S hozzá mégis mostoha!
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Ragyogón süt a nap,
Virágillatot hoz a szél magával,
Ezer madár dala zeng: Tavasz van!
De hol késel, rab népem tavasza?
Sorsüldözöttek egyetlen vigasza:
Mikor ragyog le fényed ránk,
Édes szabadság!?

Vers egy leányka után
Egy lánykához messze, messze
A szülõföldrõl kis madárka száll,
Mint a szélvész, sebesen röpülve
Kopogtat lelke kis falán.
– Fogadd be õt, fogadd kedvesen,
Mert a lelkem e kicsi madár.
Ezer gondolatom viszi neked:
Jöjjél vissza, fájó szívem vár!
Téged is elsodort a vihar,
Mely feldúlta édes otthonunk,
Leányka, édes, messze mentél,
Itthagytad árva, rab honunk.
Fájó szívvel gondolhatsz csak rája,
Küldhetsz feléje ezer sóhajt,
Szülõföldre, a rab hazába
Valami mégis visszahajt.
Visszahív az édes kis falu,
Vadvirágos, ismerõs határ,
A vén Ipolynak csörgõ habjai
– Minden, minden téged visszavár!
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Nem hallod-e, ezer madárnak
Mily énekét küldi feléd:
Jöjj, leányka, visszavárlakÓh, ha e dalt megértenéd!
Pedig lelkedben ott hegedül,
Tudom, hallod, hogy hív minden:
Madárdal és patak csörgése
Azt üzeni, mért mentél el?
Azt suttogják enyhe szellõk,
Melyek ott messze köszöntenek;
Ki küldte õket, azt ne kérdezd,
Üzend vissza azt, hogy: megyek.
Visszavár minden, visszavárnak,
De fájóbban az én szívem:
Gyere te vissza, visszavárlak,
Jöjj nekem vissza, kedvesem.
Majd csak elmúl lassan a vihar,
Honunkra újra ráragyog a nap,
Hozzám, ki híven visszavárlak.
És ha megérted szívem énekét,
Könnyes szemekkel írott röpke dalt,
Poétádnak hozd meg örömét,
Hozd vissza szemed sugarát.
Jöjj vissza, ha tovább nem bírod
Idegenben, a honvágy elragad
Szülõföldedre, ahol bölcsõd ringott,
Hozd mosolyod s boldogságomat.
(1947)
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Órák, nappalok, éjszakák…
Most pedig visszakanyarodunk a száguldó vonathoz. …Amikor átértünk
a zalabai parton, s újra összekapcsolták a vonatunkat, robogott velünk
prüszkölve tovább….
Sötét éjszaka honolt a tájon. Fogalmunk sem volt, merre és hová visznek.
Még mindig az a félelem tartott rettegésben, hogy hátha tényleg Oroszországba – talán Szibériába!…
De hát mi nem bántottunk senkit. Nem ártottunk senkinek. Mért teszik ezt
velünk?…
Dideregtünk a hideg vagonban, amelybe minden oldalról befütyült a szél.
Hiába voltunk belebújva a ruháinkba, dunyháinkba.
Csak sírtunk – és imádkoztunk:
Urunk, Jézus – könyörülj meg rajtunk….
•
Nem tudtuk, hol járunk. Voltak állomások, ahol megállt a vonatunk. De mi
nem tudtuk, hogy ezek milyen városok állomásai lehetnek. A szerelvényt mindig mellékvágányra állították, mialatt a mozdony vizet vett, vagy éppen szénnel töltötték föl a tartályokat. Néhol talán mozdonyt is cseréltek.
Az ilyen megállók a legtöbbször éjjel voltak.
õreink, a katonák, csendõrök végigjárták a vagonokat mindkét oldalról.
Ellenõrizték, nincsen-e kinyitva valamelyik ajtó. Nem szökött-e meg valaki.
Néhol egy-egy vagonból megengedték egy-egy személynek, hogy elmenjen
vízért az állomás kútjához, vagy a vízcsaphoz. Mindig csak egynek, nehogy
megszökjön valaki, gondolva, hogy a családját nem fogja elhagyni…
Már nem tudom megmondani, hány napig tartott ez az utazás. Nem tudtuk számolni a napokat, éjszakákat. A bánatunk nagyobb volt annál, mintsem
ezek számbavétele. Csak azt tudtuk, hogy december 17-én este 6 órakor indult el a vonat a tompai vasútállomásról…
Azon túl, hogy vizet vehettünk magunkhoz, mást nem kaptunk, nem is vásárolhattunk. Fagyott kenyeret, szalonnát vagy ilyesmit ettünk napokon keresztül. S csupán hideg vizet ihattunk hozzá. Egy szem meleg étel: leves vagy
tea – ilyen nem létezett.
Átfagyva a végtelenségig…
És ha belegondolok, hogy egyes vagonokban kisgyerekek is „utaztak”! Õk
hogy sírhattak, fázhattak és didereghettek. A szomszéd vagonban volt Matyis Kató, a szomszédunk s egyben a barátnõm, nyolc hónapos áldott állapot~108 ~
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ban. Mi lett volna, ha megindul a szülés, a marhavagonban, az éjszakában?
Akár meg is fagyhatott, halhatott volna!…
Nem volt orvos… Nem volt irgalom…
Kihunyt az emberi lelkiismeret!…
Arra is gondoltunk néha, hogy úgy visznek bennünket, mint a németek vitték az ártatlan zsidókat néhány évvel korábban. S a háború után azt is megtudtuk, hogy nagyon kevesen tértek vissza közülük…
Vajon mi visszatérünk-e még valamikor?
Élve vészeljük-e át ezt a megpróbáltatást?…
Mert a marhavagonban és zimankós télben nem sokáig lehet kibírni és élve maradni!…
Az is lehet, hogy addig vonatoztatnak bennünket, amíg bele nem halunk –
és akkor majd valahol kidobálnak bennünket a vagonokból, mint háborús
bûnösöket…

Ezek is tények…
Valamikor 1995 után láttunk és hallottunk a szlovák Markíza televízióban, valamint a magyar televízió szlovák nyelvû mûsorában, továbbá a Duna
tévében ilyen visszaemlékezéseket:
A Magyarországról és Erdélybõl idetelepült szlovákok egy részét egyenesen Csehországba vitték a németek helyére. Õk mesélték, hogy amikor beköltöztek az üres házba, még a tûzhely meleg volt. Az asztal megterítve. A német
családot talán csak egy órával korábban vitték el a házból, amely éppen
ebédhez készülõdött. És mindent ott kellett hagyniuk, a tányérokat sem vihették magukkal az 50 kilós csomagban. És a megfõzött ebédjüket sem fogyaszthatták el.
El lehet rajta gondolkozni, vajon miben különbözött a kommunizmus a
hitleri nemzeti szocializmustól, vagyis a fasizmustól?
A magyar televízióban olyan szlovákok mondták el ezeket a tényeket, akik
látva mindezt a Szudéta-vidéken, megijedtek, és önként visszatelepültek Magyarországra!
Olyan adást is láttunk a tévében, mely során szemtanúk mesélték el, hogy
a Szlovákiából kizsuppolt németeket Olomouc mellé, egy félreesõ tanyákra
vitték, ahol agyonlõtték õket. A gyermekeket, a nõket, az öregeket is!
Pedig évszázadokkal korábban a történelmi Magyarországra betelepült
németek virágoztatták fel az ipart, bányászatot, a mai Szlovákia területén
is…
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Kde domov mùj, kde domov mùj?
Hol van honom, hol a hazám?
A fenti sorok a cseh himnusz elsõ sorai csehül és magyarul. Ugyanis az I.
Csehszlovák Köztársaságban az 1920–1930-as években a magyar iskolákban
csehszlovák himnuszként tanultuk a cseh himnuszt cseh nyelven, s ugyanezt
magyarra is lefordítva. Az iskolai ünnepélyeken a magyar iskolákban ezt
mindig magyarul énekeltük.
Ez volt a szövege:
Hol van honom, hol a hazám?
Hol patak zúg a hegyháton,
csörgedez a rónaságon
s üde virág a kertben,
mint egy földi édenben.
Ez az istenáldotta föld,
csehszlovák föld a hazám,
csehszlovák föld a hazám.
A marhavagonokban nekünk is ilyen gondolatok kavarogtak a fejünkben:
„Hol van honunk, hol a hazánk?” Vajon az elhagyott szülõföldön-e, vagy itt
az ismeretlenben, idegenben?
Ki tudott volna erre feleletet adni?…
Csak a Jó Isten – akikben bíztunk, hogy majdcsak megsegít!…

A rabszolgavásár
Már nem tudom, hány napi utazás, rettegés és fagyoskodás után, megérkeztünk a v é g á l l o m á s r a…
Ez pedig T á b o r városának vasútállomása volt, Dél-Csehországban.
A szerelvényünk megállt a rakodótér melletti vágányon. Kinyitogatták a
vagonok ajtajait, és mondták, hogy megérkeztünk, itt fogunk kiszállni.
Remegve és amúgy is dideregve néztünk széjjel. Felálltunk és mozgattuk
elgémberedett tagjainkat.
Különös érzések kavarogtak bennünk, s hogy a lelkünkben mit éreztünk,
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azt nem lehet leírni! Egy csekély megnyugvást jelentett, hogy ez a végállomás.
Tehát nem Oroszország, nem Szibéria!…
Vajon mi lesz itt velünk? Tájékozódni egyáltalán nem tudunk. Eddig azt
sem tudtuk, hogy ilyen nevû város is van a világon!
Késõbb, ittlétünk alatt magyarázták meg nekünk, hogy ez egy nevezetes
város! Ján Zizka huszita hadvezér csapatai itt táboroztak a mezõn. A város
cseh neve: Tábor, ugyanezt jelenti magyarul is. Vagyis a tábor helyén késõbb
várost alapítottak…
v

v

Megállt hát végre a vonat… Nem tudom pontosan, mennyit, talán több mint
600 kilométert tett meg velünk ezen a „téli kiránduláson”! Világokat jártunk,
de keveset láttunk e világból a ránk csukott marhavagonokban. Ki tudná
megmondani, hány milliót fordultak alattunk a vonat acélkerekei, amíg idáig elhoztak?
A gõzmozdony még pöfékelte a füstöt, melyet a téli szél a vagonok felett
hömpölygetett. Talán így búcsúzott tõlünk – talán figyelmeztetni akart, hogy
sose felejtsük el az illatát. Úgy hullott ránk, mint odahaza úrnapkor a tömjénfüst a templomban.
Körültekintgettünk a vagonok kinyitott ajtajából. A szomszéd vagonban a
Matyis család. Kató barátnõm is az ajtóban állt, kerekedõ hassal. Meg ott állt
Matyis Imre három kisfia is. Élnek. Mozdulnak. A másik oldalunkon meg Halász Istvánék vagonja állt. Pista bácsi hadiözvegy lánya, Ilonka a kétéves kisfiát szorongatta az ölében. Még a kis Lacika is élt, mert hangosan sírt…
A rakodótér másik oldalán, nem messze tõlünk teherautók, pótkocsis
traktorok és szekerek sorakoztak, eléjük fogott lovakkal. Gondoltuk, hogy
bizonyosan minket várnak. Nekik a „hivatalos szervek” már elõre jelezték,
hogy jöhetnek átvenni az „árut”, mert nemsokára berobog velünk a vonatszerelvény.
A papírokkal futkározó, már itteni cseh hivatalnokok a vagonok mellett
jártak föl-alá, csendõrök kíséretében. Keresték, hogy melyik vagonból kit kell
átvenni, s megvan-e a teljes szállítmány? A vagonokhoz jöttek a leendõ gazdáink is. Keresték a nekik címzetteket. Meg hát válogattak is. Akinek nem tetszett az „áru”, az a hivatalnokhoz fordult, hogy neki más családot, jobbat
adjanak. Gondolván, hogy tíz éven aluli gyerekek még nem fognak bírni nekik dolgozni. Így aztán csereberéltek, a hivatalnokok meg döntöttek. Hogy
végül milyen magas lehetett a „portéka utolsó ára”, mi azt nem tudhattuk…
Matyisék vagonja elõtt is megállt egy gazda. Neki két családot ígértek. A
két Matyis testvér kérlelni kezdte a gazdát, hogy õket együtt vigye el, mert õk
testvérek, szeretnének egy helyen maradni.
És, íme, milyen nagylelkûek voltak! Megengedték. A két testvér a családjával egy gazdához került.
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A mi vagonunkhoz is odajött egy gazda a hivatalnokkal, pán NAGI-t keresve, azaz Nagy urat.
A gazda elmondta, hogy õ Frantíšek Kyrian, az õ papírján hozzá vagyunk
irányítva.
Valóban, a mi „behívónkon” az õ neve szerepelt. De hát ki nézte akkor a
nevet? Csak azt tudatosítottuk, hogy el kell hagynunk az otthonunkat, és visznek valahová.
Megjegyzem, itt már mivelünk mindenütt cseh nyelven beszéltek! De a cseh
nyelv nagyon hasonlít a szlovákhoz, így édesapám, a gazda és a hivatalnok
meg is értették egymást.
A bemutatkozásra nem tudtunk mit felelni. Ha hozzá kell mennünk, akkor
bizonyára így rendelkeztek rólunk! Õ lesz a mi gazdánk. Tulajdonosunk? Jött
is aztán kis teherautójával és odaállt a vagonunk elé. Megkezdtük a holmink
kirakását a vagonból. Mire átrakodtunk, már esteledett. Azt sem tudtuk,
hogy merre van kelet vagy nyugat. Nem lehetett a hóban, ködben messzire látni. Különben is, sosem jártunk erre. Vihettek volna akár a világ végére is…
Mama és én beülhettünk az autó fülkéjébe, a sofõrködõ gazda mellé. Apa
és a bátyám a holmijaink közé kuporodtak.
Annyit láttunk, hogy hatalmas fenyõfák között haladunk az országúton.
Néhol meg behavazott földek között. Nem tudhattuk, hogy ezek szántóföldek
vagy rétek-e. És dimbes-dombos volt a terep…
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Svatkovice
Útközben a gazda röviden elmagyarázta, hogy Táborból indultunk ki és
Písek felé haladunk. Mindkét város járási székhely. A falu, ahová megyünk,
Svatkovice. De annak irányába majd egy nagyobb falun fogunk áthaladni és
lekanyarodni. Ez a nagyobb falu Bernartice. Itt van a templom, az iskola, az
üzletek, a pékség is. Ide majd gyakran fogunk járni, figyelmeztetett. A sötétben már nem sokat láttunk a faluból, amikor áthaladtunk rajta.
Két kilométerre Bernarticétõl a következõ falu volt Svatkovice.
A gazda elmondta, hogy Tábortól idáig mintegy 20 kilométert jöttünk a teherautóval. Písek valamivel közelebb van.
A falu túlsó végén jobbra bekanyarodtunk egy tágas udvarba. Ez olyan
gazdasági udvar, tanyaféle volt. A nagyobb épületben laktak a gazdáék. A kisebb a cselédház volt az itt szolgáló béreseknek. Álltak az udvarban még istállók, egyéb gazdasági épületek és egy nagy pajta is. Bemenet az udvarba,
balra egy tó feküdt. Késõbb tudtuk meg, hogy ez halastó, halakat tenyésztenek benne.
A gazda bevezetett minket a béresházba. Középen nyitott konyha. Hasonlóan, mint nálunk, ennek a teteje is nyitott volt és a kéményben végzõdött.
Jobbra egy tágas szoba, üresen tátongott, nem volt benne semmi. Régi épület,
vastag falakkal, boltíves mennyezettel. Felkattintotta a villanyt. Nekünk ez
meglepetés volt, mert nálunk még nem volt villany! Tehát nem kellett lámpát
gyújtani. Fél méter széles vastag forsnikból készült a szoba padlója. Egy téglából falazott nagy tûzhely is állott benne. Hát ide kellett behurcolkodnunk.
A gazdánk azt javasolta, hogy elõször a tüzet rakjuk meg, és erõsen fûtsünk, mert ebben a lakásban még ezen a télen nem fûtöttek. A tüzelõfa kint
van az udvaron, hozzunk belõle a fûtéshez. Apa és a bátyám hordtak be fát,
mi meg fûtöttünk erõsen. Rövidesen melegedni kezdett a tûzhely plattnija. A
szoba levegõje lassan melegedett be, mivel nagyon ki voltak hûlve a falak.
Két ágyat vittünk magunkkal. Az volt az elsõ, hogy ezeket összeraktuk,
majd ráhelyeztük az ágynemût. Egy öreg szekrényt is vittünk, abba meg a ruháinkat raktuk be. Az asztalunkat s a négy széket beállítottuk a szoba közepére.
A gazda még elmondta, hogy melegedjünk meg, pihenjük ki magunkat, s
majd holnap apa menjen be hozzá a lakásába és megbeszélik a munkabeosztást.
A pár tyúkot és libát, amelyeket magunkkal hoztunk, elhelyezték egy üres
ólba.
Ahogy meleg lett a tûzhely, gyorsan fõztünk egy kis levest meg teát. Közben olvasztottuk föl a megfagyott kenyerünket és szalonnánkat.
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Ez volt az elsõ esténk és éjszakánk idegenben.
Talán két nap volt még karácsonyig. De hát hol tudtunk volna most mi gondolni a karácsony szent estéjére és az ünnepekre. Szinte bizonyosnak látszott, hogy hasonlóan 1944-hez, amikor bejöttek az oroszok, most sem lesz
igazi karácsonyunk. Ünneplés meg végképp nem. Arra gondolni sem lehetett,
hogy majd a karácsonyfa fényénél körülüljük az asztalt, megtálalva karácsonyi ételekkel.

A munkabeosztás
Fölfedeztük, hogy a nyitott konyha nyitott kéményében úgy lehet füstölni
a kolbászt és szalonnát, mint otthon. Amit magunkkal hoztunk a disznóölésbõl, azoknak nem lett semmi bajuk, hiszen egész úton „fagyasztóban” voltak.
Merthogy a nagy hideg csonttá fagyasztotta õket az utazásunk alatt. A kolbászokat tehát felraktuk a kéménybe és füstölõdtek. A szalonnát, húst besóztuk, és késõbb lettek felfüstölve. Utóbb tudtuk meg, hogy a csehek nem ismerték sem a kolbászt, sem a füstölést. Õk, ha disznót öltek vagy borjút vágtak,
a húst hordóban bepácolták, mint mi szoktuk eltenni télre a savanyított hordókáposztát.
Apa aztán reggeli után jelentkezett a gazdánál. Õ elmondta apának, hogy
jártak nála a munkahivatalból és közölték vele, hogy a kitelepített németek
helyére munkaerõket toboroznak Szlovákiából. Onnan szívesen jönnek a jelentkezõk, mert otthon nincs munkájuk! Tehát kérhetnek a gazdálkodók béreseket. Ennek alapján õ kért egy családot, amelynek lakást tud biztosítani.
Két férfi és két nõi munkaerõt. S látja, hogy mi ezekre a munkákra jelentkeztünk. Tehát az egyik férfi tehéngondozó lesz, a másik kocsis egy pár lóhoz.
A két nõ pedig fejõnõ.
Édesapám elõször megmagyarázta a gazdának, hogy mi nem önként jelentkeztünk. Minket brutálisan, katonasággal hurcoltak el, kényszerítettek!
Meg tudta értetni magát a cseh gazdával, mivel õ az I. köztársaság idején
Csehországban volt katona, Terezínben és Litomìøicében, 1925–1926-ban.
Mert akkor minden magyar nemzetiségû besorozottat Csehországba vittek
katonának.
A munkabeosztást illetõen megmagyarázta a gazdának, hogy a felesége
tud fejni, de a 14 éves lányát, vagyis engem nem enged teheneket fejni. Elõször is, mivel nem tudok fejni, másodszor 14 évesen nem tehetem tönkre a kezeimet a sok fejéssel. S elmondta azt is, hogy a fia, Géza, aki csak 15 éves, és
kádárinas volt Ipolyságon, soha életében nem dolgozott lovakkal. Nekünk
otthon nincsenek lovaink, csak tehenekkel dolgozzuk meg kevés földünket.
Igaz, Mészáros sógorának vannak lovai, õ szokott nekünk segíteni a lófogattal.
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A gazda azt felelte, miért jelentkeztünk hát erre a munkára, hisz nekünk
megmondták, hogy õ milyen munkabeosztásba kért munkaerõket? Ismét meg
kellett neki magyarázni, hogy minket a magyarságunkért deportáltak ide,
nem jelentkeztünk és otthon is volt munkánk! A gazda elõvette a munkára való besorolásunkról szóló határozatot. Neki is megvolt a másolata. S jelezte,
hogy a nemzetiség azon nincs is feltüntetve!
Apa elmagyarázta, hogy ez csalás, csak magyarokat deportálnak ide,
azért, mert nem vallottuk magunkat szlováknak. Hogy tehettük volna, ha egyszer magyarok vagyunk. S azt is elmondta apa, hogy a szomszédunk, Matyis
aláírta a reszlovakizációt, ács a mestersége, volt munkája és a felesége 8 hónapos állapotos, mégis elhurcolták a marhavagonban és nagy hidegben!
A gazdánk, úgy tûnik, becsületes ember volt, s megértette az elhurcolásunk hátterét. Ezt bizonyítják azok a tények is, hogy a késõbbiekben nem volt
soha semmilyen nézeteltérés közte és köztünk! Mindig emberien bánt velünk!
Sõt, úgy éltünk együtt, mint idehaza a jó szomszédok vagy rokonok!
A munkaelosztás mégis megtörtént. Azt mondta, jobb lesz, hogy ha bennünket alkalmaz, mert a hatóságok úgysem engednek haza. S olyan munkát
fogunk végezni, amit tudunk és bírunk.
Így lett apa a tehenek gondozója, mama pedig azok fejõnõje. Persze, a
húsz tehenet naponta kézzel kétszer kifejni elég nehéz munka volt. Ezért apa
is segített neki a fejésben.
Géza bátyám, a 15 éves kádárinas kocsis lett. Meg kellett tanulnia a lovakkal dolgozni.
Én pedig gyalogmunkás-napszámos lettem. Mindenféle munkát meg kellett
tanulnom, de igyekeztem mindig rendes munkát végezni. Nem is volt soha
semmi baja velünk a gazdánknak.
Szüleink így kezdték el a munkát december 24-én, a karácsonyi ünnepek
elõtt. Gézának is aznap át kellett venni a lovakat és etetni, gondozni õket már
az ünnepek alatt is. Nekem a karácsonyi ünnepek idején még nem kellett
munkába állnom.
Így teltek az ünnepek – már munkával az új helyünkön. Ünnepelni pedig
nem volt sem idõnk, sem okunk. A teheneket, lovakat eddig a faluból való emberek gondozták. Most már elmehettek, megjöttek a béresek…
A gazdánk megadta az új címünket, hogy tudathassuk az otthoniakkal,
milyen címre küldjék nekünk a leveleket:
Nagy Stìpán
Svatkovice
p. Bernartice
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A Stìpán magyarul Istvánt jelent. Svatkovice kis falu, ott nem volt posta.
Bernarticérõl hordta a kézbesítõ a leveleket.
Kyrian úr elmagyarázta nekünk, hogy náluk a házaknál már nem sütnek
kenyeret. Megõröltetik Bernarticén a malomban a rozsot, s annak lisztjét elviszik a pékhez, az egészet egyszerre. A pék felírja, ki mennyi lisztet hozott,
s annak fejében bármely napon hozhatunk tõle kenyeret. Azt mindig felírja,
hogy mennyi kenyeret adott ki, s mennyi van még nála egy-egy gazda lisztkészletébõl.
A karácsony elõtti napon hozott is nekünk a péktõl két szép gömbölyû
rozskenyeret az ünnepre. Persze, a saját részére leadott lisztjébõl.
Ünnepek után meg adott elõlegbe a kommenciónkból három zsák rozst. A
bátyám azt a kocsistársával elvitte a malomba, ott lisztet kaptak érte. Rögtön elvitték a pékhez. Õ bejegyezte a nevünket, a liszt mennyiségét, és fokozatosan hordtuk abból vissza a kenyeret. Mivel lisztet adtunk, a péknek csak
a sütési díjat kellett megfizetni. Még megjegyzem azt is, hogy ezen a vidéken
búzát nem termeltek, csak rozst, az éghajlat miatt. Így mindig rozskenyeret
ettünk, de finom, zamatos volt!
A gazdánk az udvari halastavából adott Ádám-Éva napján egy szép pontyot is, hogy azt süssük meg. Így volt némi ünnepi ételünk a karácsonyi asztalra. A halat mi szerettük, nagyapám, édesapám is halászjeggyel rendelkezõ halász volt, otthon az Ipolyon gyakran halásztak.

Ismerkedés
A gazdánk bizonyára elmesélte a feleségének a sorsunkat, a deportálást
katonai erõszakkal, az utazást a marhavagonokban a nagy hidegben. És azt
is, hogy mi nem önként jöttünk, nem voltunk munkanélküliek.
Így a karácsonyi ünnepekben átjött hozzánk a felesége. Bemutatkozott,
kalácsot is hozott! S elmondta, hogy õ is sajnál minket. Õk igyekezni fognak
velünk a lehetõ legjobban bánni.
Magával hozta kis unokáját, Zdeòkát. Olyan négyéves forma, eleven, bátor kislány volt. Mindnyájunkhoz körbe járt a szobában. Kérdezgetett, s felelgetett, ha mi
kérdeztük. Késõbb szinte mindennapos látogatónk lett a kedves kislány. Soká nem
tudtuk megfejteni a nevét, nem tudtuk magyarra lefordítani. Csak hazatérésünk
után tudtuk meg, hogy a „Zdeòka” név magyarul „Szidónia”. A mi vidékünkön nem
szoktak ilyen nevet adni az újszülötteknek. A gazdánk neve, Frantíšek, világos volt,
hogy Ferencet jelent. A feleségéé pedig Anna, ez is ismerõs név, de õk így mondták,
hívták: Annuše. Ami nálunk Annuskát jelent.
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Idõsebb, 60 év körüli lehetett a lovak másik kocsisa, Nìmeèek bácsi. Õ
volt, aki Géza bátyámat tanítgatta fokozatosan a kocsisság tudományára!
Mindent megmagyarázott, megmutatta neki a lovak felszerszámozását, befogását és a határban is együtt dolgoztak: szántottak, kaszáltak; ott már ekkor
ló vontatta kaszálógéppel kaszálták a szénát. A krumpliültetéshez is barázdát húztak ekével, s abba kézzel raktuk a krumplit. Õsszel kiszántották, mi
pedig felszedtük. Hát ezek a munkák még akkor nálunk ismeretlenek voltak,
akár a villany is.
Az öreg Nìmeèek sok mindenrõl mesélt. Gyakran felemlegette, hogy az
borzasztó volt, amikor a németeket innen, szülõházaikból elhurcolták 50 kilós csomaggal. Pedig azok a falusi németek, akik évszázadokon keresztül
együtt éltek itt a csehekkel, sosem bántották õket; mégis kegyetlenül elbántak
velük. Tudom, mondogatta, hogy városokban, más vidékeken voltak összetûzések a háború alatt a két nép között, de itt nálunk nem!
Sokszor ismételte ezt a mondókáját: Uvidíš, chlapèe (meglátod, gyerkõc),
egyszer még be fog következni Szibilla jóslata, hogy „Prágából kõ kövön nem
marad!” Ha egyszer visszatérnek a németek, Prágát le fogják rombolni! Tudom, hogy én azt már nem érem meg, de te még megérheted!… És Szibilla azt
is megjósolta, hogy a város helyén káposzta fog teremni!…
Mi arra sosem kérdeztünk rá sem Nemecek bácsinál, sem másoknál, hogy
hány német lakott itt Svatkovicén, akiket elhurcoltak, brutálisan kifosztottak.
És azt sem kérdeztük meg soha, vajon ahol mi vagyunk, a németeké volte a birtok. S mikor elvitték õket, akkor kapta-e meg a gazdánk a birtokot?
Vagy netalán már korábban is õ volt itt a tulajdonos? Megvoltak nekünk a saját bajaink és bánatunk, szenvedésünk!
A következõ ismerõsünk Anca lett, egy szegény lány a faluból. Apja útkaparó volt. Anèa napszámos munkásként járt a gazdánkhoz dolgozni. Tehát
legelõször vele ismerkedtem meg. Munkába jött és bemutatkozott:
– Anna Marešová a nevem, de engem csak Anèának becéznek, te is így szólítsál. – Öt évvel idõsebb volt nálam, de kérte, hogy bátran tegezzem õt.
A téli hónapokban a magtárban dolgoztunk együtt. Gabonát tisztítottunk
a villany hajtotta szelelõrostán. Meg a pajtában gabonát csépeltünk! Ez nekem újdonság volt. Mivel ez a vidék elég csapadékos, nyáron a learatott gabonát behordták a pajtába, és télen csépelték. A gazdánknak is volt egy kis
cséplõgépe bent a pajtában, villany hajtotta. Mi meg néhányan kicsépeltünk
annyit, amennyire a gazdának szüksége volt. Lóvontatású önkötözõ aratógéppel arattak, kis kévéket kötve. Sokszor egyedül dobáltam a kévéket a
cséplõgépre napokon keresztül. A gépen egy ember volt, aki etette a gépet.
Fokozatosan egyre több emberrel ismerkedtünk meg a faluból. Mondhatom, nagyon szívélyesen, barátságosan fogadtak. Bizonyára tudomásukra jutott a valóság,
hogy minket miért hurcoltak el otthonainkból. Majdnem úgy, mint a németeket.
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Kimutatták részvétüket velünk szemben! Nagyon barátságosan beszélgettek velünk, segítettek is, amiben tudtak. Ebbõl azt a tanulságot vontuk le,
hogy a cseh emberek sem rosszak! Barátságos, jószívû emberek! Tiszteltek
bennünket, s mi is tiszteltük õket. Soha egy rossz szót nem mondtak volna
ránk az ottlétünk alatt! Hiába – nem az egyszerû emberek csinálják a politikát és a népek zsarolását, üldözését! És meghurcolását!
Bernarticére elvezettek a templomba vasárnapokon. Õk is katolikusok
voltak. Svatkovicén nem volt se templom, se iskola. Üzletbe is elvezettek
Bernarticére. Az üzletesné szépen fogadott, kínálgatta az árut, mit, mennyit
óhajtunk vásárolni. Mi persze nem tudtuk megmondani csehül a nevét annak, amit venni akartunk. Így mutogatnunk kellett, mint a némáknak. Nálunk
még akkor nem lehetett fûszereket venni, hiánycikk volt. Az üzletesnõ mutatta a borsot, hogy szagoljuk meg, s megtudjuk, mi az. Vásároltunk késõbb is
belõle, és haza is küldtünk.
A cseh bennszülöttekkel tehát nagyon szívélyes viszony alakult ki! Áldjuk
is õket, most, anynyi év után is, a jóságukért! Isten fizesse meg nekik a jóindulatukat!

Megindult a levelezés
Miután megkaptuk a címünket, amelyre írhatnak nekünk, írtunk haza a
nagyszüleinknek, és jöttek a válaszok is. Azt is megírtuk, hogy mi ebben a faluban vagyunk, Svatkovicén, amit úgy kell olvasni, hogy „Szvatkovice”. De
nem tudjuk, hogy hol lehetnek a többi deportáltak. Nem ismerjük a falvak
egymástól való távolságát, se a nevüket, semmit.
Miután a deportáltak mindnyájan írtak haza, elküldve a címüket, otthonról értesítettek az õ lakhelyeikrõl is, s lassan megtudtuk, hogy mely családok
hol vannak? Legkorábban otthoni szomszédaink: Matyisék címe jutott el hozzánk. Õk Ustrašicére kerültek, néhány kilométerre Svatkovicétõl.
Mi is, a többiek is elkezdtünk leveleket írni egymásnak csehországi címükre.
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Megszületett a „cseh” kislány
Legelõször Matyiséknak írtunk, és õk válaszoltak is : megírták, hogy 1947.
január 13-án Ustrašice községben, Csehországban megszületett a kis Matyis
Katalin. Tehát nem egészen egy hónapra a deportálásunk megkezdése, és
három hétre az ideérkezésünk után. Hálát adtak az Istennek, hogy szerencsésen megszületett és egészségesek az anyuka és a kislánya is! Két hétre rá,
1947. január 26-án keresztelték meg õt Planá nad/Luznici község templomában, a Tábori járásban. A keresztszülõk természetesen Matyis Imre és neje
voltak. Hiszen testvérek, és egy tanyán is laktak.
v

Az ottani plébános, Jan Švec esperes még aznap kiállította nekik a keresztlevelet, mégpedig latin nyelven! Azért latinul, mivel nem odavalók voltak,
s ha valamikor hazajöhetnek, vagy máshová sodorja õket a sors, a latin
nyelvû keresztlevél mindenütt érthetõ és érvényes legyen!
Matyis Pista bácsi elment a szomszéd községbe is a plébániára, cseh nyelvû keresztlevélért. Meg is kapta, amelyet a plébános úr 1947. március 23-án
állított ki. A keresztlevélen a szülõk, keresztszülõk adatait úgy írta be a plébános, ahogy bediktálták. Tehát nem Horné Túrovce, hanem magyarul: Felsõtúr. A latin és cseh nyelvû keresztleveleket alább mellékeljük.

A levelek jöttek-mentek…
Más módja a hazaiakkal és a deportáltakkal való kapcsolatnak nem volt,
mint a levelezés. Én lettem a család levelezõje. Haza írtunk a legtöbbet. De az
itteniekkel való levélváltásokból azt is megtudtuk, hogy kinek milyen a sorsa.
Akadtak, akiknek tûrhetõbb volt, de voltak, akiknek úgymond „tûrhetetlen”!
Mert olyan gazdákhoz kerültek, akik nagyon rosszul bántak velük. Ezek voltak azok, akik elhitték a hatósági embereknek, hogy mi mind háborús bûnösök vagyunk! Hazaárulók! – És ezért lettünk deportálva. Az ilyen deportáltakat a szó szoros értelmében kínozták, robotoltatták. S megtették azt is, hogy
némely hónapi munkájukért egyszerûen nem adtak nekik semmilyen munkabért! Éljenek, amibõl tudnak – vagy dögöljenek meg!…
Hát siralmas volt az ilyen leveleket olvasni!
Nekünk – hál'istennek! – szerencsésebb volt a helyzetünk. Megsegített a
drága Jézus, akihez oly sokat imádkoztunk! A mi gazdánk elismerte helyzetünket, nem kínozott, és becsületesen bánt velünk. Persze sokat kellett dolgoznunk, nehéz munkákat végeznünk. Mert a hivatalos szervek ellenõrei látogatták a deportáltak gazdáit, és ellenõrizték, hogy a „semmirekellõ hazaárulók”
becsületesen dolgoznak-e? S felhívták a gazdák figyelmét, hogy ahol csak lehet, srófoljanak rajtunk! Így aztán sok deportált családnak nagyon siralmas
volt a helyzete!
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1.

2.
1. A két gyerki kislány: Gáspár
Margitka és Nagy Margitka, 1948ban, 16 évesen. 1946 decemberében deportálva. A planái búcsún 1948 úrnapján.
2. A 17 éves Nagy Géza 1948-ban
a tábori fényképésznél
3. Az egyik félárva kislány és
Nagy Margitka a veselièkai búcsún
4. A deportáltak csoportja a
veselièkai búcsún. 1948. augusztus 20.
5. Gizike a a veselièkai búcsún.
1948. augusztus 20.
6. A Matyis család Ustrašicén,
Csehországban 1948-ban, az ott
született kis Katókával

3.
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4.

5.

6.
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Nagy Margitka Gyerkrõl, a tábori fényképészek felvételén 1948-ban. Itt
16 évesen. 14 éves korában deportálták.
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Bernartice u Tábora község temploma Dél-Csehországban – 1948.

Tábor – Klokoty
Felül a vár és alul a Luznice folyó egy csónakos halásszal – 1948
v
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Levelezés a plébános urunkkal
Fõtisztelendõ Kovács Pál, címzetes kanonok, esperesplébános volt a gyerki plébánián Gyerk, Kistompa és Horváti községek plébánosa.
Csehországból mind a 14 gyerki család írt levelet, leveleket plébános
urunknak is. S õ mindenkinek válaszolt. Mégpedig mindig. Így a többszöri levélváltás által vele is kapcsolatban voltunk, illetve rajta keresztül a szülõföldünkkel.
A neki írott leveleinket valószínûleg elkobozták és megsemmisítették a
„hatóságok”, amikor õt is letartóztatták és börtönbe zárták. Pedig cukorbeteg volt és vérzõ gyomorfekély kínozta. A papok üldözése már-már „mániája” volt a kommunista vezetõknek. Nagyon sokan voltak bebörtönözve, és többen közülük meg is haltak a börtönökben. Így a mi plébánosunk is börtönben
halt meg 1949. május 1-jén.
Viszont a levelek, amelyeket õ írt nekünk, minden deportált családnál megmaradtak! Családunk levelezése plébános urunkkal az én feladatom volt. Én
is megõriztem, s máig is õrzöm leveleit.
•
Évtizedekkel késõbb megkaptam Kovács Pál plébános urunk leveleit, amelyeket a deportált Halász Istvánnak és családjának írt Csehországba. Ezekbõl némi adatot kapunk az itthoni helyzetrõl és a plébános úr saját betegségeirõl is.
Néhány levél másolatát a késõbbiekben majd mellékeljük.

És amik itthon történtek
Mi Csehországban nem tudhattunk meg mindent az itthon történtekrõl.
Csak amit leveleikben a hozzátartozóink megírtak.
Keserves számûzetésünk közepette azt hittük, hogy mi még valamelyest
szerencsések is vagyunk, amiért is a nagyszüleink itthon maradtak a házunkban. Így bizakodtunk, hogy nem veszik el a házunkat, kis földjeinket, teheneinket s más állatainkat. S reméltük, hogy egyszer még haza is térhetünk,
ha ledolgozzuk a reánk szabott „büntetésünket a nemlétezõ bûneinkért!”
•
Itthon azonban tovább folyt a magyar õslakosok üldözése és vagyonuk elkobzása.
Én, e könyv másik írója, Tipary László 1946 októberétõl a magyar megbízott „fehér levelével” rendelkeztem, amely szerint már nem kobozhatnak el
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semmit tõlünk, mivel ki leszünk telepítve, vagyis kiutasítanak szülõföldünkrõl.
S közben jöttek további családoknak is a „fehér lapok” 1947 elején. Többek között Gyerkre is!
De Gyerken a deportált 14 család közül néhányat maradéktalanul elvittek.
A házuk üresen maradt, a földjeik gazdátlanul hevertek.
A 108/45. számú elnöki dekrétum értelmében jöhettek a hegyekbõl a szlovákok házakat és földeket foglalni. Itt joguk volt ingyen kapni ezekbõl, sõt
válogatni is a falvak és házak között.
És jöttek is!
Egyetlen példát említünk ezekbõl:
1947 évelején, de talán 1946 decemberében eljött Gyerkre „háztûznézõbe”
Dolinský, a szlovák telepes. Kinézte és elfoglalta magának Halász István házát és birtokát. Beleértve lovait, teheneit és egyebeket is.
A korábbiakban már említettük, hogy Halász István földmûvest egész családjával deportálták. Beleértve a hadiözvegy leányát: Szekeres Lajosnét a
kétéves kisfiával együtt. Így a házuk üresen állott, „szabad volt a vásár!”. Dehogyis a vásár, „szabad volt a préda!”. Hiszen nem kellett a birtokot, házat,
állatokat megvásárolni még jelképes összegért sem!
Késõbb ez a Dolinský lett a községben a bíró, illetve hát a helyi közigazgatási bizottság elnöke, amikor Tamás Józsefet, a nagy cseh-pártit leválthatták és leváltották. Miután lett a faluban egy szál szlovák, már nem volt szükség magyar nemzetiségû bíróra!
S jöttek a további „honfoglalók” is!…
Drága feleségem nagyszüleinél, id. Nagy Istvánéknál sem volt teljes a nyugalom! Noha még a házukban voltak.
Náluk is megjelentek a helyi „hivatalos szervek”, lehet, hogy a járásról is,
s elkezdték a 108/45. számú elnöki dekrétum értelmében a vagyonelkobzást.
Illetve annak összeírását, hogy mit lehet tõlük „elkobozni”? Szegény apósom,
ifj. Nagy István azt a „Prihláškát”, azaz „jelentkezõ lapot” megõrizte; az
elõzõ oldalakon láthatjuk a másolatát.
A csak szlovák nyelven kinyomtatott „Prihláška” rövid magyarázata:
„PRIHLÁŠKA = „Jelentkezés”, illetve „bejelentõ lap”, amely az ellenség vagyonának összeírását fekteti le; a 108/45. számú elnöki (beneši) dekrétum
értelmében az alább megnevezett személy vagyona elkoboztatik(!). A helyi
közigazgatási bizottságnak címezve Gyerken.
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A továbbiakban az állam ellenségének személyi adatai vannak feltüntetve:
Nagy István, aki lakik Gyerken a 119. házszám alatt, a Korponai járásban.
Született 1879. III. 28-án Gyerken (érdekes, itt már tudták, hogy hol született!), a Koponai járásban. Magyar nemzetiségû és csehszlovák állampolgár.
Földmûves, nõs, felesége: Mária szül. Váci, háztartásbeli, magyar és csehszlovák állampolgár.
A továbbiakban bejelenti ama vagyont, amely az ellenség tulajdonában van
és elkonfiskáltatik. Majd a hivatalos szervek id. Nagy Istvánnal dátumot írattak alá, kézjegye ellátásával.
De mint látjuk, az elkobzandó tárgyak nincsenek felsorolva.
Keressük az okot:
A harmadik oldal kitöltetlen. Ennek a nyomtatott szövege a következõ:
v

„ Ziadost’ ” = Kérvény az elõzõ oldalakon feltüntetett tárgyak (tulajdonomba való) juttatására.
Ez sincs kitöltve!
Ebbõl pedig arra következtetünk, hogy mivel „csak „ a fiát és annak családját deportálták, s õ a feleségével a házában maradhatott, nem merte senki a vagyonukat megigényelni. Mert akkor õket, a két idõs családtagot ki kellett volna lakoltatni a saját házukból. Erre pedig már, úgy néz ki, nem volt bátorságuk a „helyi hatalmasságoknak”! (Rokonoknak és nem rokonoknak.) Illetve arra, hogy egy a faluba betelepedni szándékozó szlováknak adják a házat. Micsoda rokonias gesztus Tamás József hkb-elnöktõl, a komától. A negyedik oldalon a „Poucenie” = Útbaigazítás található a kérvény kitöltésére: ti.
hogy kinek van joga ilyen vagyont kérelmezni. Továbbá, hogy miként kell eljárni, és mit kell mint vagyont bejelenteni. Vagyis, aki igényt tart a vagyonra,
a hkb-hoz nyújtsa be ezt a kérvényét.

Újra Csehországban vagyunk
Itt pedig peregtek az 1947. év elsõ hetei, hónapjai…
Dolgoztunk. Végeztük azt a munkát, amelyet a gazdánk kiadott, hogy végezni kell.
Mint már elmondottam, a szüleink az állatokat gondozták, fejték. Kádárinas bátyám elérte január 9-én a 16. évét. S lassan beletanult a kocsismesterségbe. Igaz, ez nem a szekerce, a hordódonga faragása, majd elkészítése
volt, de hát ez volt.
Én meg végeztem a napszámosi munkákat. Fõleg a magtárban, ahol a gabonát kellett tisztítani a szelelõrostán. Ezt villany hajtotta, csupán a gabonát
kellett belehordani vödörrel, a kitisztítottat pedig elszedni a rosta alól. A hul~129 ~
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ladék pelyvát, fûmagokat, törött szemeket szintén felszedni. Ezeket aztán elvitték és a halastavakba öntötték be, etették vele a halakat. Mert a gazdának,
ahogy késõbb tapasztaltuk, több halastó is volt a tulajdonában, a határban,
a rétek, szántók között.
Szép látványt nyújtottak ezek a tavak a bennük úszkáló halakkal. Csak
hát a helyzetünk volt kevésbé romantikus. Az elszakítás a szülõfalunktól, a
honvágy és a nehéz munka.
Gabonacsépléskor egész nap a kévéket dobálni a cséplõgépre, elég nehéz,
fárasztó munka volt, fõleg nekem, a tizennégy és fél éves kislánynak. A gép
zúgott, és porzott a szalma…
A gabonatisztítást a szelelõrostával ketten végeztük, de gyakran magamra maradtam.
Egyszer aztán nagy baj történt. Egyedül voltam. Ahogy vittem a vödörrel a
gabonát beleönteni a rosta garatjába, valahogy vigyázatlanságból közel
mentem a géphez. Azt villanymotor hajtotta, s a villanymotort a rostával egy
gépszíj kötötte össze. A rostának fél méter átmérõjû kereke volt, ezen forgott
a szíj. A keréknek, szíjnak szele is volt. Hirtelen elkapta a szíj a szoknyámat
és tekerte máris a kerékre. Az volt a nagy szerencsém, hogy a szoknyám elrepedt, így engem nem rántott magához a szíj és a kerék. Ha erõsebb anyagból lett volna a szoknyám, nagyobb baj történik. Bár egy pillanat alatt szoknya nélkül maradtam, sikerült elszabadulnom a géptõl, s odább lépni.
Odarohant a gazda is, aki kissé távolabbról éppen megpillantott. Elrántott a géptõl. Megállapította, hogy nem sebesültem meg. Mindketten nagyon
megijedtünk, majd utána megörültünk, hogy élve maradtam! Nem marcangolt
össze a gép! Hála Istennek!

Zdeòka látogatásai
A kislány, mint mondtam, bátor, ahogy mondani szokás: szemes volt. Szinte naponta meglátogatott minket a lakásunkban.
Egyszer éppen ebédeltünk. Fõtt kolbász is volt az asztalon. Odajött az asztalhoz és kérdezte, hogy mi az? Mondtuk, hogy „klobása”, vagyis kolbász.
Kérdezte, hogy vajon azt meg lehet-e enni? Mondtuk, hogy igen és hogy finom.
Kérsz belõle? Természetesen kért. Hiszen a gyerek kíváncsi, ha olyat lát, amit
még soha nem evett. Kapott és jóízûen majszolta. Mondta, hogy finom!
Örömmel ment haza s a nagymamájának újságolta, hogy õ kolbászt evett,
ami nagyon finom volt.
Mondtam már, a csehek is öltek disznót, de kolbászt nem csináltak, nem
füstölték a húst, hanem hordóba pácolták be savanyítva. Fõzéskor ebbõl vettek mindig ki az ebédhez.
A kislány aztán, amikor újra meglátogatott, megbátorodva mondta:
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- Prosím si klobásu. – Kérek szépen kolbászt.
Mindig kapott, amíg a kolbászunkból tartott. Õ illedelmesen megköszönte,
és jóízûen fogyasztotta. Mi meg jókat mosolyogtunk rajta.
Az ilyen kapcsolatokkal aztán valóban közel kerültünk egymáshoz a
gazdámékkal. Mondhatom, hogy jó népek voltak!
A gazdánkék a disznóölésen kívül borjúkat is szoktak levágni. Persze, feketén. Mert akkor még jegyrendszer volt, vigyázni kellett, nehogy megbüntessék. Mi, mivel közel voltunk, ezt mindig észrevettük, de nem árultuk el õket.
A levágott borjú húsát is hordóban pácolták.

És jött a tavasz…
Tavaszodott. Közeledtek a munkák a határban…
Legelsõ munkánk a burgonya felszedése volt a pincében és annak válogatása, elõkészítése az ültetésre. Ugyanis Svatovice környéke nagy krumplitermelõ vidék. Itt nem termett meg a búza, a kukorica, a paprikát sem ismerték.
Viszont rozst vetettek, nagyon sok krumplit és káposztát ültettek.
A csehek nemzeti eledele a „veprová s knedlíkem a zelím”, ami magyarul
azt jelenti, hogy „sertéssült zsemlyegombóccal és párolt káposztával”. Ez volt
a legkedvesebb ételük, mint nálunk otthon a pörkölt, birkából, sertéshúsból,
meg a kirántott hús.
A gazdánk is sok krumplit tárolt ültetéshez a pincében. Ezt a munkát már
Ancsával nem bírtuk volna elvégezni. Nekem valahogy lealacsonyító volt az
„Ancsa” megszólítás, nálunk ezt csúfolóan mondták. Azért inkább õt
„Andulkának” szólítottam. Náluk ez úgy hangzott, mint nálunk az „Annuska”.
Õ meg engem „Markétának, Markétkónak” hívott. Ez nálunk „Margitkát” jelentett volna. Mint igazi jó barátnõk, megvoltunk egymással. És ugye, szinte
naponta együtt dolgoztunk.
A krumpli válogatásához további asszonyok jöttek napszámba a faluból.
Így egyre több itteni lakossal ismerkedtünk meg.
Itt sok krumpli terem és nagyra nõnek a gumók. A pincében kiválogattuk
a hibásakat, majd a nagyokat két-három felé kellett vágni közvetlenül az ültetés elõtt. A gazdánk nekem is megmagyarázta, mindig úgy kell a krumplit
szétvágni, hogy mindegyik részén legyen csíra. Így a szétmetélt krumpli is kihajt és termést hoz.
De mielõtt a krumpli kiültetésére került volna sor, megkezdõdtek a talajelõkészítési munkálatok, amikor a földre már rá lehetett lépni, elolvadt a hó
és megszikkadt a talaj. Miközben szántottak, boronáltak a földeken, nekünk
a köveket kellett összeszedni a szántóföldekrõl. Ugyanis itt nagyon köves volt
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a talaj. Az eke, borona kiforgatta a talajból a köveket, s amit lehetett, össze
kellett szedni.
A szántóföld parcellájának a szélére a kocsisok leállították az üres szekereket, a lovakkal mentek szántani, boronálni, s nekünk nõknek kellett mennünk a köveket összeszedni és kihordani a szekérre. A kezünkben cipeltük
kosarakban. Hát ez nagyon nehéz munka volt! A kosárba beleszedni a kisebb-nagyobb köveket és a hasunkon, ölünkben kicipelni a parcella szélére s
ott még átemelni a szekéroldalon s beönteni a szekérbe. A veséim szakadtak
le a sok cipekedésben! És ugye, én voltam a legfiatalabb a nõi munkaerõk között. Még nem értem el a 15. évemet. A falusi anyák az ilyen fiatal lányaikat
még nem engedték köveket cipelni. Nekem viszont ezt muszáj volt csinálni.
Hát, mindennap nagyon kifáradtam!
Utána jött a krumpli kiültetése. Nálunk kis parcelláinkon kapával fészkeket csináltunk a krumplinak, abba tettük bele és betakartuk. Itt a nagybani
krumplitermelésnél a kocsisok barázdát szántottak ekével a földbe, s nekünk
vödrökben vagy kosarakban kellet cipelni a krumplit a barázdákhoz és lépegetve rakni be a barázdába. Számunkra ez újdonság volt. A krumpli cipelése
s a sok hajolás is nagyon fárasztó volt.
Viszont a növekvõ krumplit már nem kapáltuk, csak lovakkal sarabolták,
töltötték a sorokat.
õsszel a krumpliszüret is hasonlóan zajlott. Rengeteg volt a termés a nagy
krumplikból. Ekével kiszántották, mi szedtük össze utánuk és hordtuk a szekérre. Mi otthon a kevéske krumplit zsákokba szedtük. Ez is más volt, egy
más világ!
A határban járva ismertük meg a szép természetet! Gyönyörû
fenyveserdõk váltogatták egymást a szántóföldekkel, rétekkel, legelõkkel és
halastavakkal!
Valóban szép lett volna minden, csak ne lett volna olyan nehéz a munka!

A munkák menete
Az is nagy újdonság volt számunkra, hogy itt a napi munka délután 4 órakor mindig befejezõdött. A cseheknél ez már megszokott volt! Bármilyen munkát végeztek vagy végeztünk. Lehetett tavaszi ültetés, gabona és széna betakarítása, krumpliszedés, ha eljött a délutáni 4 óra, abba kellett hagyni a
munkát. Például ha a szekér félig volt megrakva szénával a begyûjtéskor, akkor azt nem rakták tovább. Fájront! – És leálltak. Hazahozták a fél szekér
szénát.
Nyáron az is elõfordult, hogy a gazda megkérte apát, segítsen a széna betakarításakor, a reggeli istállói munkák után és az estéliek elõtt. Mondta,
hogy ezt külön megfizeti. Meg is fizette.
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Ez is érdekes volt! A csehek nem tudtak szekeret rakni. A nagy, erõs lovaik két szekeret húztak, mivel a megszáradt széna nem nehéz. Ezekbe a szekerekbe csak úgy beledobálták a szénát, kicsit rátapostak és kész.
Édesapám aztán megmutatta nekik, hogy nálunk a szénásszekereket õk
meg szokták rakni! S megmutatta nekik, hogyan. Fölment a szekérre, adogatták neki a szénát, õ meg szépen megrakta a szekeret: Szarvakat hajtott mind
a négy sarkon, közöttük is szépen behajtva berakta a szénát és jó magasan
megrakta. Legalább háromszor annyi szénát rakott egy szekérre, mint a csehek. Csak úgy bámulták! Vagyis, egy szekeret kellett húzni a lovaknak, több
szénával, mint a két „cseh” szekérrel.
Fájrontkor, délután 4-kor letették a munkát, ha bármi kevés volt is még
hátra valamelyik munkából. És akkor is, ha lógott az esõ lába!
Nemcsak a szénásszekér megrakásakor, de máskor is fájront után a helybeliek meginvitálták apát egy-két korsó sörre. Ezt mondták:
– Pane Nagi! Pujdite na piveèko! (Nagi úr, jöjjön söröcskére!) õk ugyanis
sört ittak, boruk nem volt, mert náluk nem termett meg a szõlõ.
S velük kellett mennie a kocsmába, és inni velük sört az izzasztó nyári
munka után. Persze, azt egyszer sem engedték meg, hogy õ fizessen. A cseh
emberek a sors és a hatóságok által üldözött magyart sajnálták, és igyekeztek egy-egy sörrel is megvendégelni. S elbeszélgetni vele!
Ezek a szép emberi kapcsolatok! Nem a háborúk!

Lejárt az év…
Tehát az 1947-es év minden napját végigdolgoztuk. Mindig a kiadott munkát csináltuk.
Mint mondottam, se a gazdánkkal, sem az itt lakó csehekkel nem volt semmilyen nézeteltérésünk. A cseh nyelvet is egyre jobban elsajátítottuk. Akarvaakaratlan beletörõdtünk a sorsunkba.
S vártuk, hogy mikor szabadulhatunk!
Mert a honvágy, az otthonmaradt nagyszüleink csakis vonzottak haza!
•
A beneši dekrétumban, illetve a deportálási parancsban van egy olyan
mondat is, hogy az „általános munkakötelezettség 1 évre szól”. Vártuk, hogy
talán-talán most már hazaszállítanak, vagy legalábbis hazaengednek bennünket. A deportáltakkal való levélváltásainkban is ezek a remények és kétségek voltak a témák…
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Ám a gazdánk s a helybéli lakosok, bármennyire jók voltak is hozzánk, a
szülõföldre való visszatérésünkrõl nemigen akartak hallani. S a „hivatalok
sem aludtak”. Õk jól tudták, hogy a parancson egy év munkakötelezettség
van feltüntetve, hazaengedni mégsem akartak.
1946. december 17-én hurcoltak el bennünket. Az év tehát 1947. december 17-én lejárhatna.
Ám a járási munkahivatal Táborban kiadta az újabb „Pøidelovací výmer”t, vagyis a kényszermunka meghosszabbításáról szóló határozatot. Mégpedig idõben, 1947. december 4-én állították ki. Személyesen hozták el nekünk,
a gazdánknak és a községi hivatalnak. Tehát mindenki tudta, hogy nem mehetünk haza, mert a „kényszermunka” meghosszabbíttatott! Rajta a kiállító
munkahivatal körbélyegzõje és J. Kvasnièka aláírása. Az alsó részén a szöveg, mint 1946-ban otthon, arról értesít, hogy a munkakötelezettség akkor is
hatályos, ha az érintett megtagadná az aláírást.
A 123. oldalon látható cseh nyelvû „Pøidelovací výmer”, azaz magyarul:
„Beosztási végzés” fõbb adatait lefordítottam cseh nyelvbõl és némi magyarázattal láttam el:
A határozat csaknem azonos a szlovák nyelvû határozattal, amelyet nekünk 1946. december 15-én kézbesítettek. Ezen a néven, a születési dátumon
kívül már a nemzetiség is fel van tüntetve: „maïar”. A hazai lakóhelyünk címe és az itteni. A továbbiakban idézi a „hírhedt” 88/45. sz. elnöki (beneši)
dekrétumot, melynek értelmében az általános munkakötelezettségünk 1947.
12. 17-tõl 1948. 6. 17-ig meghosszabbíttatik. Tehát újabb fél évre! Mégpedig
mint „mezõgazdasági munkásnak, František Kyrián földmûvesnél
Svatkovicén, a Tábori járásban.
A túloldalon feltüntetve a családtagok, akikre a munkakötelezettség
ugyancsak vonatkozik. Vagyis Nagyová Juliana, aki 1912. 4. 16-án született,
Nagy Gejza, szül. 1931-ben és Nagyová Margita, aki 1932-ben született. (A hivatalban a Nagy nevet most már magyarul is le tudták írni, i helyett y-nal.)
Az egésznek érdekessége az – az 1946-ban kiadott határozatban és most
is –, hogy ezeket Ipolyságon és itt Táborban is a járási munkahivatalok adták ki. Amibõl a kívülálló és az utókor azt hihetné, hogy a cseh országrészekben fennálló munkaerõhiány miatt munkára kötelezték azokat, akiknek
otthon nem volt munkájuk!
Ezek után a hazugságok után már az is kétséges volt, hogy 1948. június
17-én hazaengednek bennünket.
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Erdõ mellett nem jó lakni…
Maradtunk hát tovább Csehországban. Mi is és a többi deportált is…
Kis falu volt Svatkovice, de azért néha táncmulatságokat is rendeztek. A
csehek nagyon vidám emberek. Szeretnek szórakozni. Mint mondtam, az õ
italuk a sör volt. Nem messze laktunk Èeské Budìjovicétõl, ezért a környéken
az egyik legjobb sört árusították, a budìjovicei Budvart. Mi ugyan nem ittuk,
de az itteni férfilakosok ezt iszogatták szinte naponta. Pláne a nyári melegek és izzasztó munkák idején.
Ide kívánkozik, hogy elmondjam még esetüket a borral kapcsolatban is.
Amikor minket deportáltak, édesapám föltett a vagonba egy ötvenliteres hordóban bort is a saját termésünkbõl. Jó piros borunk termett, vetekedett az Egri
bikavérrel!
Az ismerkedések kezdetén, míg a borból tartott, megkínáltuk a hozzánk
betérõ gazdánkat. Õ, amikor meglátta, hogy decis pohárba öntik neki a szép
piros bort, kezdett tiltakozni, hogy „ne olyan sokat”, neki elég egy stampedlivel is! Nem ismerték a bort! Azt hitte õ is, majd más látogatóink is a faluból,
hogy azt stampedlibõl kell inni, akár a pálinkát. A sörbõl viszont több fél literes korsóval is meg tudtak inni egy-egy ivogatás alkalmával.
Hát nekik újdonság volt a finom piros borunk, nekünk meg a szokatlan a
budìjovicei sör!
•
Andulka barátnõm elvitt engem is a táncmulatságokra. A bátyja gyakran velünk tartott, s olyankor táncba hívott. Majd a többi legény is. Én meg
már kicsi koromtól nagyon szerettem táncolni! Hát most már, a majdnem
16 éves „nagylányt”, engem is kiforgattak. Akadt volna udvarlóm is. De hát
még arra fiatal voltam! Mindenesetre, szívesen kitáncoltatták a magyar
lányt a cseh legények! A lányok is teljesen befogadtak maguk közé. A csehek báloknak nevezték a táncmulatságokat. Az õ báljaikon rezesbandák
muzsikáltak, nálunk otthon cigányzenekarok. Továbbá a mi legkedveltebb
táncaink a csárdás meg a frissek voltak, a cseheké elsõsorban a polka.
•
A lányok, asszonyok énekelgetni is szerettek munka közben, meg a vasárnapi öszszejöveteleken is. Amikor a lányok elvittek maguk közé, tanítgattak
a cseh dalokra. Hát tanulgattam ezt is, mint a nyelvüket. A cseh nyelv szép,
dallamos. Kellemes hallgatni, amikor beszélnek, kedvesen mosolyognak is
hozzá! S ha énekelték a szép dalaikat, népdalaikat, valóban úgy éreztem sokszor, mintha otthon lennék. A kis vidámság, kikapcsolódás a munkából és a
bánatunkból elkelt néha. Pláne amikor elfogott a honvágy! Meg a rabság érzete!
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Nálunk odahaza, a Palócföldön szép régi szokás volt, hogy a lányok, de a
legények is, mintegy megörökítésképpen lejegyezték a szép dalokat saját füzeteikbe. Dehogyis felejtették, felejtettük el azokat! Csak hát így szebb volt, és
kellemes emlékek sokaságát õrizték meg. Mindenki saját magának írta bele
a kedvelt népdalokat, nótákat, s persze, egymásnak a lányok és legények kis
versikéket is beleírtak, virágokat rajzolva mellé.
Nekem, amikor elhurcoltak otthonról, még nem volt ilyen dalosfüzetem.
Itt pedig meglepetés ért, amikor a lányok mutogatták a dalosfüzeteiket!
Mondták, hogy én is vegyek magamnak ilyen füzetet, s írjam bele a cseh dalokat, amelyeket mellettük megtanultam. Persze, õk is felajánlották, hogy írnak bele dalokat, versikéket, rajzolnak virágokat!
Megvettem hát a füzetet, s írogattunk bele dalokat felváltva az itteni lányokkal. Saját magam is írtam a megtanult cseh dalokat. Mikor a füzet betelt, másikat is vásároltam. Hazahoztam, s ma, ötven év után is õrzöm ezeket a füzeteket! A másodikra a dátumot is ráírtam, hogy mikor vásároltam:
1948. V. 23. Kvìten. A kvìten magyarul májust jelent.
Azóta is elõveszem ezeket a füzeteket. Hiszen ezek kedves emlékeim nehéz sorsunk vidámabb perceire!
A magam által leírt cseh dalokban persze nem kevés elírás van! Én ott nem
jártam cseh iskolába, mert dolgoznom kellett. A cseh nyelvet tehát napi beszélgetésben sajátítottam el. Így hallás után több helyesírási hibával írtam le
a dalokat! A helyesírási hibák is emlékek!
Amikor hazajöttünk, még volt néhány tiszta lap is a dalosfüzeteimben.
Ezekre aztán itthoni barátnõim írtak dalokat, verseket, rajzoltak virágokat.
Így is, a keservek ellenére is szép emlékei a fiatalságnak ezek a füzetek!…
•
Visszaemlékezéseim e részét azzal kezdtem, hogy „erdõ mellett nem jó
lakni…” Ez van a mi palócföldi népdalunkban, s ez igaz is! Itt viszont a sok
szép fenyveserdõ között jó volt lakni. Már ami a szépségét, a fenyvesek illatát illeti, nem pedig számûzött voltunkat…
Az erdõkben az erdei munkákat is meg kellett tanulni! Hiszen nálunk ilyen
fenyõerdõk nincsenek.
Igaz, a dal folytatásaként „sok fát nem kellett hasogatnunk”… Édesapám
nem járhatott erdei munkákra. Géza bátyám viszont részt vett a kivágott fa
fuvarozásában.
Andulkával és a többi asszonnyal és lánnyal én is jártam az erdõbe, mégpedig dolgozni, „šišky zbírat”, vagyis fenyõtobozokat gyûjteni. A kivágott
fákról lehulltak az érett tobozok, meg a nem kivágottakról is. Ezeket szedtük
kosarakba s hordtuk a szekérre. Még alig ment el a hó, de a hûvös idõ dacá~139 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

10:00

Page 140

ra ez könnyebb munka volt, mint a nehéz kövek és krumplik cipelése. Hát ezt
is megtanultam.
Sõt azt is, hogyan kell ezeket elültetni. Mert még kora tavaszon ültettük is
a tobozokat. A kivágott erdõk helyén ásóval gödröt csináltunk, abba belehelyeztünk egy-egy tobozt és betakartuk. Hogy mért az egész tobozt, azt nem tudom. Mert abban több mag is volt. Talán nem kel ki minden mag, s ha legalább
egy kikel, akkor nõ majd új fenyõfa.
Más erdõrészekben, ahol már szép kis fenyõfák nõttek ki a földbõl, meg kellett körülöttük kapálgatni a földet, kikapálni a gyomokat. Hát az ember más tájakon más munkákat is megtanul.

A hivatalos menetrend
Közben viszont mindig tudatosítanunk kellett, hogy mi itt rabok vagyunk,
akikre felügyelnek a hatóságok! Mivel meghosszabbították az ittlétünket, december elején édesapámnak adtak egy ideiglenes személyi igazolványt is!
Mégpedig akkor rögtön! 1947. december 2 a kiállítás dátuma. Felirata:
Prozatímní potvrzení totoznosti. Ami lefordítva azt jelenti: Ideiglenes személyazonosság igazolása. Tehát ez a rendes személyigazolványt helyettesítette. A kiállítást már a Milevskói Járási Nemzeti Bizottság állította ki. Nem
tudom, akkor a Tábori járásból kiszakították-e a körzetet és Milevsko (közeli kis város) lett a járási székhely, vagy úgy történt, mint otthon, ahol Ipolyság volt a Korponai járás kirendeltsége.
v

Az igazolvány elsõ oldalán a személyi adatok. S föltüntetve rajta, hogy a
tulajdonosa szlovák nemzetiségû! Befogadtak bennünket a „nemzet kebelébe”?
A belsõ, második oldalon föl van tüntetve, hogy ez az igazolvány a munkakötelezettség idejéig érvényes. Fényképet is tettek rá, bélyegzõvel ellátva.
A fénykép alatt még olvasható a POZNÁMKA (Megjegyzés), hogy az igazolvány határideje lejártával meghosszabbítható. A harmadik oldalon pedig
a bejegyzés: az engedélyezett tartózkodás a Milevskói járásban érvényes,
mégpedig a munkakötelezettség idejére.
Igazolványt mi hárman nem kaptunk. A feleségnek talán érvényes volt a
férj után. Mi, gyerekek pedig még kiskorúak voltunk, nekünk igazolvány nem
kellett. 18 év volt akkor a nagykorúság korhatára. Csupán munkára voltunk
kötelezve!
Tehát, a hivatalok nem feledkeztek meg rólunk! Menetrendszerûen követték itt-tartózkodásunkat!
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1948
Folytatódott tehát a munkakötelezettség az új évben, 1948-ban is!
Édesapámnak kiújult a sérve. Kórházba került és megoperálták. Ezt is
pontosan följegyezte. A kis céduláján fel van tüntetve, hogy sérvre elõször
1935. november 12-én operálták, másodszor 1935. december 17-én a másik
oldali sérvre. (Amikor a vasútnál dolgozott, nehéz síneket cipeltek.) S most
harmadszor 1948. február 18-án.
Alig jött ki a kórházból, távirat érkezett, hogy az anyja, vagyis a nagyanyánk otthon meghalt 1948. február 25-én. Engedélyt kellett kérni a hazautazásra a temetésre. A hivatalok engedélyt csak édesapámnak adtak. Õ utazhatott haza az anyja temetésére. Mi nem kaptunk. Talán túsznak tartottak
bennünket. Nehogy megtörténjen, hogy hazamegyünk a temetésre és elfelejtünk visszajönni.

Kitelepítés Magyarországra
Édesapánk visszatérve már hozta a hírt, hogy megkezdõdik az Ipolysági
járásból is a kitelepítés Magyarországra. Már korábban tudtuk, hogy a
szomszédos Zselízi járásból 1947-ben telepítették ki Magyarországra az õslakos magyarokat.
Közben jöttek a levelek is otthonról. Keresztanyám, Mészáros Józsefné sz.
Nagy Margit (apa húga) írta, hogy már megkapták a pontos dátumot is:
õket, és sok gyerki családot 1948. április 15–17-én fogják áttelepíteni.
Ahogy késõbb megtudtuk, nagyon sok családot telepítettek ki a falunkból.
Magyar teherautók szállították az ingóságaikat s vagonokba rakták az
ipolysági vasútállomáson.
Több nagygazda volt közöttük, rengeteg ingósággal, így napokig tartott a
szállítás!
•
Nagyanyám halála után a nagyapám egyedül maradt a házban, s gondoznia kellett a teheneket, dolgozni a földet, némi segítséggel.
1948 áprilisban aztán a faluban lakó lányát, vejét: Mészárosék családját kitelepítették Magyarországra. Így magamagának kellett fõznie is!
A legközelebbi rokonok, az öccse, Nagy Sándor és családja maradtak a faluban.
Persze, õk is külön laktak. Meg a sógora: Vác Joso bátyja, nagyanyám öccse, de õk
is a másik házsoron laktak. Mert ott még élt az elhunyt nagyanyám anyja, a dédanyám. Õk ketten együtt laktak.
De nemsokára, 1948 júliusában a dédanyám is meghalt. A temetésre senkit nem engedtek haza közülünk, hogy elbúcsúzhassunk tõle.
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A pani Kyriánovától kapott emlékek. Azért adta, hogy csak jóban
emlékezzünk rájuk! Ezt meg is tesszük!
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A marhalevél a hat darab elválasztott malacról. A hátlapján a hírhedt Labuda láttamozása – már Gyerken.
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A kérvény
1948-ban némiképp változni látszott a politikai helyzet. 1948. február 25én Prágában az ország vezetését Csehszlovákia Kommunista Pártja vette át.
A demokratákat kiebrudálták a kormányból, és bekövetkezett az „egypártrendszer”. 1948. február 25-ét „a februári gyõzelem napja” néven minden évben megünnepelték (1989-ig).
A sok rossz, embertelen törvényt igyekeztek a kizárt Demokrata Párt terhére írni. S hangoztatták, hogy ezután a kommunisták igazi népi hatalmat
fognak megvalósítani. Ebbe pedig beletartoztak az „emberi jogok” is.
S jöttek olyan hírek, hogy kérvényezhetjük a hazaengedésünket. Édesapám föl is jegyezte, hogy 1948. április 3-án beadta a járási hivatalba, Táborba a kérvényünket a hazabocsátásra.
Táborból a kérvényt továbbították Korponára, mivel minket a korponai
munkahivatal ipolysági kirendeltsége küldött ki a „kényszermunkára”.
Korponáról kaptunk értesítést, ide Csehországba, hogy a kérvényünket
megkapták. De tovább semmi… Az értesítést 1948. augusztus 19-én keltezték.

Találkozások más deportáltakkal
Miután a svatkoviceiekkel elég jól megismerkedtünk, igyekeztünk felvenni a kapcsolatokat a deportált gyerkiekkel is. Leveleket váltottunk, elpanaszoltuk sorsunkat,
és a közelieket meg is látogattuk. Illetve õk látogattak meg minket.
Matyisék laktak a legközelebb. Oda el tudtunk menni. 1948. január 13-án a kis Katóka az elsõ születésnapját is megünnepelhette. Természetes, hogy én magam is elmentem fölköszönteni, édesanyámmal! Szépen növekedett és egészséges volt, hála Istennek!
Ezen a majoron volt béres a két Matyis család, bár a férfiak kitanult ácsmesterek
voltak. És még egy harmadik család is volt ott velük. Azt már nem tudom, hogy õk
honnan lettek deportálva. Valahonnan a Csallóközbõl. A családot egy fiatalember, a
felesége és három kiskorú gyermekük, valamint a fiatalasszony édesanyja alkották.
Közben a levélváltások útján névrõl megismertük a közeli, környékbeli városokat
és falvakat. Már ahol deportáltak voltak. Így 1948 tavaszára, nyarára már látogatásokat is beterveztünk, s meg is valósítottuk, természetesen vasárnapokon és ünnepeken.
1948 úrnapján elmentünk Géza bátyámmal a planái búcsúra. Planá nad Luznici
Tábor városától délkeletre elterülõ nagyobb község. Itt keresztelték meg tavaly januárban a kis Matyis Katókát!
v
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Nagy meglepetésünkre összetalálkoztunk Gáspár Margittal a szülõfalunkból. Persze, nagy volt az öröm, ha idegenben is! Beszélgettünk, ki-ki a maga sorsáról, természetesen magyarul. Ahogy így beszélgetünk, nevetgélünk örömünkben, megállt mellettünk egy alkalmi cseh fényképész, s mondta, hogy lefényképezne bennünket. Megengedtük, lefényképezett. Megadtuk a címünket és el is
küldte a fényképet. Most is õrzöm. A fényképen Gáspár Margit és én vagyunk.
Gáspárék Vyhnice községben laktak. Ott volt béres a kõmûves édesapja, Margit
az édesanyjával pedig mezõgazdasági munkások-napszámosok. Velünk egy
napon, 1946. december 17-én kezdõdött az õ deportálásuk is.
Egy másik alkalommal is adódott olyan találkozás, mely szintén fényképekre került. S mivel a fényképek hátlapjára ráírtam a dátumot, így tudom, hogy
ez az esemény 1948. augusztus 20-án történt:
Ismét egy búcsúra mentünk el Géza bátyámmal. Mégpedig egy másik nagyobb faluba, amelynek a neve Veselicka volt. Elég sok nép mozgott a búcsún a
szentmise után. Persze a legtöbben helybeli és környékbeli csehek voltak. S íme,
lássunk csodát: itt-ott magyar szót hallottunk a kisebb csoportokban álldogálók
között. Természetesen megszólítottuk egymást! S kérdezgettük: Kik maguk, honnan vannak? Kölcsönösen megtudtuk, hogy mindannyian deportált magyarok
vagyunk, Dél-Szlovákia különbözõ magyarlakta vidékeirõl.
Végül már elég sokan voltunk a csoportban! Ott is mellénk állt egy cseh alkalmi fényképész és felajánlotta, hogy lefényképez bennünket! Hát persze, hogy beleegyeztünk. Ezt a fényképet is elküldte utánunk a megadott címünkre, és mindmáig õrzöm! A pár oldallal alább közölt fényképen látható, hogy összesen 13-an
álltunk össze, sorsüldözött magyarok! Öt férfi és nyolc nõ. A dátumot följegyeztem, de a neveket nem. Így nem tudom felsorolni a neveiket, sem azt, hogy mely
vidékekrõl és községekbõl valók voltak. Csak annyit tudok, hogy a kép bal oldalán álló özvegyasszonyt három lányával együtt deportálták. A legkisebbik még
nem volt 10 éves! Hát, az õ falujukban sem volt szívük a bizottság tagjainak,
akik õket a deportáltak közé besorolták!!! Biztos, hogy nem lehettek háborús
bûnösök. Úgy emlékszem, õk valahonnan a Csallóközbõl voltak.
Még aztán külön lefényképezkedtem a három félárva lány egyikével, akinek
a nevét sajnos nem tudom. De legalább a fénykép emlékül maradt! Végül a csoportkép jobb oldalán álló lány egyedül is lefényképeztette magát. Nekem is adott
emlékbe a fényképébõl. Ennek a hátlapjára ráírta, hogy: „Emlék Gizikétõl,
Veselièka, 1948. VIII. 20.” Így legalább a keresztneve megmaradt emlékeimben.
Még egy megjegyzést tennék a fényképekhez: Tessék megnézni, 13-an vagyunk a csoportképen, de közülünk senki nem mosolygott a fényképész lencséje elõtt. Mindenki arcáról a szomorúság olvasható le! Bár örültünk a magyar
szónak, a találkozásnak, de senkinek nem volt kedve mosolyogni! Bizonyára a
fényképezés elõtt egyesek szomorú sorsukról számoltak be, így senkinek nem
volt kedve a mosolyra!
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Végezetül még annyit a fényképhez: Az elsõ sorban én vagyok középen a
három félárva között. Felettünk, a férfiak sorában fehér ingben Géza, a bátyám.
Örök emlékként csatolom ide ezeket a fényképeket. Lehet, hogy megmaradnak valahol halálunk után is az utókornak!
Istenem! – Segíts haza bennünket! Ezt sóhajtottuk akkor ott mindnyájan…
•
S hogy fényképeken is megörökíttessenek deportálásunk emlékei, közzétettem fentebb néhány fényképet, illetve két levelezõlapot.
Matyisék is lefényképezkedtek, amikor a kis Katóka már betöltötte az elsõ életévét. A képen Matyis István, Matyis Istvánné, apja karján a kis Katica,
és a nagymama, aki önként ment a deportálásba. A képen a magukkal vitt,
Ipolyság környéki ünneplõ népviseletünkben láthatók. Így öltöztünk itthon
az 1940-es években. A fiatalaszszony fején menyecskekendõ, a nagymamáén
fejkendõ. A fiatalok díszített blúzt és rakott szoknyát hordtak.
•
1948 nyarán Géza bátyám és én elmentünk Táborba egy fényképészhez és
csináltattunk magunkról fényképeket. Egyrészt, mert már majdnem nagykorúak lettünk, másrészt, hogy legyen emlékünk a csehországi életünkrõl.
A fényképeken kidomborított betûkkel olvasható a fényképész mûterem
tulajdonosainak neve:
SEHTL a VOSEÈEK, TÁBOR. Az õ nevüket is leírtam, hogy megmaradjanak
az emlékek között!
Az elsõ fényképen: Nagy Géza, a ki nem tanult kádárinas és kitanult kocsis,
17 éves korában.
A másodikon én: Nagy Margit, 16 évesen.
A ruha szintén Ipolyság vidéki ünneplõ népviselet az 1940-es évekbõl, a
ruhára varrt csipkegallérral.
A hajviseletem: két copfba font haj, selyemszalagokkal.
•
Végezetül két levelezõlap csehországi tartózkodásunk emlékeibõl. Ezeket
ott vásároltam.
Az elsõn: Bernartice u Tábora – a község temploma. Ebbe a templomba
jártunk vasárnaponként a szentmisére.
A másodikon: Tábor – városrészlet, a felirata: Tábor – Klokoty. Felül egy
vár, alul pedig a Luznice folyó, egy csónakos halásszal. A dél felé folyó
v
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Luznice az északra sietõ nagy folyamba, a Vltavába ömlik. A Vltava magyarul: Moldva. Smetana, a nagy cseh zeneszerzõ ezt a folyamot örökítette meg
világhírû zenemûvében.
v

Szép hazámból ismerõsök jönnek…
Nem idézem itt ezt a gyönyörû, megzenésített Petõfi-verset, hiszen talán
nincs is magyar a világban, aki ne ismerné, és nem énekelné vagy hallgatná
szívesen. A címét is mindenki tudja: Távolból. És azt is, hogy így kezdõdik,
Kis lak áll a nagy Duna mentében.
Nagyon sokszor eszembe jutott ez a dal, itt a messzi idegenben, Csehországban. Gondolom, nemcsak nekem, hanem deportált társaink mindenikének! Már az iskolában is mindnyájunk szívét megdobogtatta ez a vers. Úgy,
mint a Szülõföldem szép határa… Igaz, Kisfaludy és Petõfi nem rólunk írták,
de bizonyos értelemben ránk is vonatkoztak, egy évszázad elmúltával is…
•
Hát a Szép hazámból ismerõsök jönnek szívmelengetõ dallama akkor jutott eszembe, amikor betoppant hozzánk szülõfalumból Medgyesi sógor! Az
egyik legközelebbi rokon jött bennünket meglátogatni 1948 nyarán…
Röviden a rokoni kapcsoltunkat is el kell mondani. Édesanyám anyja
Gyerken született, Felsõtúrra ment férjhez Dankovics Istvánhoz. Szüleik elhunyta után két testvérük maradt Gyerken: Kis api (akinek nevét már említettem) és Kis Margit, késõbb Medgyesi Pálné. Medgyesi Pál Palástról jött võnek Gyerkre, ács volt. Tízen voltak testvérek.
Édesanyámnak egy testvére volt. Õ Dankovics Julianna, 1912-ben született,
az öccse, Dankovics István pedig 1918-ban. Kicsi korukban, 1924-ben mindkét szülõjük meghalt, így árván maradtak.
Az árvákat magukhoz vette a két jó lélek: Medgyesi Pál és neje, Kis Margit, Gyerkre. Saját két fiukkal õket is felnevelték. Áldja meg õket az Isten minden tettükért haló poraikban is! (Meghaltak 1970-ben és 1971-ben.)
Édesanyánkat férjhez adták mint saját lányukat, Pista pedig Ipolyságon
a kádármesterséget tanulta ki. Amikor minket 1938 õszén visszacsatoltak
Magyarországhoz, õ Budapestre ment dolgozni egy nagy káderüzembe. Ott
meg is nõsült, majd végleg Budapesten maradt családjával: pesti feleségével,
fiukkal, leányukkal.
Édesanyánk a nevelõit Medgyesi sógornak és palóc nyelvjárásunkkal
Margit nenének nevezte. Mi, a gyermekei is ezt vettük át tõle.
Egy szép nyári napon megérkezett hát hozzánk Medgyesi sógor. Nagy volt
a viszontlátás öröme! És hát híreket is hozott a szülõfalunkból, szülõföl~151 ~~
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dünkrõl. A falunkból nagyon sok családot kitelepítettek Magyarországra.
Nagyapánk, nagyanyánk halála óta, egyedül lakik. Segítenek neki mindenben,
amiben csak tudnak. De hát az egyedüllét, a fõzés, a mosás stb. gondot jelent
neki…
Néhány nap múlva a sógor hazautazott… Mondta, hogy rövidesen meglátogat a felesége, a nagynénénk: Margit nene is! Örültünk neki és vártuk! Nagyon nagy boldogság volt számunkra a sógor látogatása. És vártuk a következõ látogatást, hogy enyhítsen elhurcoltatásunk örökké fájó sebén.
Mert „áldjon vagy verjen sors keze!”, mi csakis a szülõföldünkön szerettünk volna „élni és meghalni”!
Add, Uram, hogy még egyszer hazatérhessünk a mi szülõföldünkre!!!

Elindultam szép hazámba…
Nemsokára megérkezett Margit nenénk. Neki is nagyon megörültünk! Itt
volt nálunk egy hétig…
Meghánytuk-vetettük sorsunkat. Megbeszéltük, hogy miként lehetne megoldani a kiszabadulást innen. A családot, tudtuk, még nem engedik. Viszont
azon töprengtünk, vajon mi lenne, ha én egyedül elmennék vele haza. …És
persze otthon maradnék. Egyedül élõ nagyapámnak, akit én palóc nyelvünkön Apinak szólítottam, fõznék, mosnék rá, meg segítenék a munkákban. Már
amit bírnék és meg tudnék tenni…
Megbeszéltük, hogy engedély nélkül, hozzá csatlakozva, elindulok haza.
Engedélyt a községi hivatalban, sem a járáson nem adnának…
Összecsomagoltuk hát két jókora bõröndbe a ruháimat, mivel ezekre otthon lesz szükségem.
Elmentünk a planái állomásig. Ott megváltottuk a két jegyet hazáig. Jött a
személyvonat, amely elvitt a legközelebbi nagyobb állomásig, ahol felszálltunk a gyorsvonatra, s azzal utaztunk tovább. Meg is érkeztünk idáig. Bementünk a váróterembe, s vártuk a csatlakozást. Leültünk egy padra, magam
elé tettem a két bõröndöt – és persze magyarul beszélgettünk.
Ahogy üldögéltünk az állomáson és beszélgettünk, felfigyelt ránk egy férfi: a magyar beszédre és bõröndökre.
Megállt elõttünk és igazoltatott. Mondta, hogy rendõrség! Megkérdezte,
hová utazunk. Kérte a vonatjegyeket is. Azok Planáról hazáig szóltak. Kérte
az igazolványainkat. Margit nenémnek volt hazai igazolványa, nekem semmilyen. Hiszen még csak 16 éves voltam, nem is volt igazolványom. Akkor kérte az engedélyt, hogy hazautazhatok. Hát ilyen sem volt.
Bevezetett egy irodába, és leült az írógép elé. Mielõtt elkezdte volna írni a
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jegyzõkönyvet, figyelmeztetett, hogy mivel kiskorú vagyok s nincs igazolásom, visszautazásom esetén Svatkovicére nem büntet meg. Ellenkezõ esetben
visz a börtönbe! Hát én erre rettenetesen megijedtem! Engem, börtönbe? Istenem, mi lesz velem! – sóhajtottam magamban.
Nem volt más választásom, megígértem, hogy visszautazom…
Elkísért a pénztár ablakához, ahol meg kellett váltanom a jegyet vissza, a
planái állomásig. Mi lesz velem, két nehéz bõrönddel? – Hiszen már esteledett. Hogy találok vissza? De mást nem tehettem, csak álltunk Margit nenémmel megrémülten…
Annyit tudtam, hogy Planá innen a Èeské Budìjovice-i vonalon van. Abba
az irányba kell utaznom. Annyira meg voltam rémülve, hogy arra sem emlékszem, melyik nagy állomáson voltunk.
A férfi ott állt mellettünk, amikor Margit nene felszállt a Pozsony felé induló gyorsvonatra. S figyelte, hogy én is felszállok-e visszafelé. Elindultam…
Kimentem a peronra az indulásra várakozó vonatszerelvények felé. Megkérdeztem egy vasutast, hogy melyik vonat megy Èeské Budìjovice felé? Rámutatott az egyikre, hogy ez az. Én meg beszálltam…
A vonat elindult, s figyeltem a kissé már ismerõs tájat, hogy mikor áll meg
a vonat Planá állomásán… Amikor odaértünk, a vonat áthaladt a planái állomáson és nem állt meg… Még jobban megrémültem! Hova visz a vonat? Jött
a kalauz és kérte a menetjegyet. Odaadtam. Nézte. Látta, hogy személyvonatra szól, én meg a gyorsvonatban vagyok. Kérdezte, hogy hová utazom. Mondtam, hogy Planá nad Luzniciba, de nem állt meg ott a vonat. Persze hogy nem,
válaszolta, hisz ez gyorsvonat. Látta rajtam, hogy nagyon meg vagyok ijedve.
v

Áldott jó ember volt ez is! – mint sok cseh, akikkel a sorsom összehozott!
Áldja meg az Isten! Meg sem büntetett. Mondta, hogy a legközelebbi nagyobb
állomáson, ahol majd megáll a gyors, ott fog állni mellettünk egy személyvonat, amely visszafelé megy. Az majd elvisz Planára. Mikor megállt a vonat, segített levinni a bõröndjeimet és megmutatta, melyik vonattal utazzam visszafelé. Jegyet se vegyek, magyarázta, majd õ szól a kalauznak. Jött a vonat visszafelé… S ez már Planán meg is állt… A kalauz, ez is jószívû ember volt,
szólt, hogy itt szálljak le.
Már este volt… Mi lesz velem? Itt senkit sem ismerek. Csak azt tudtam,
hogy melyik irányba vezet az országút Ustrašice felé (ahol Matyisék laknak), majd onnan tovább Svatkovicére….
Az állomásról kijövet, a sötétben elindultam az országúton az ismert
irányba… Cipeltem a két bõröndöt.
Szép fenyvesek között vezetett az országút… Micsoda romantikus lett volna a séta más körülmények között…
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De most?… Egyedül, a sötétben, két bõrönddel bandukolva!
A szívem a torkomban dobogott… Rettenetesen meg voltam rémülve. Ha a
fákon egy madár felröppent, vagy valamilyen vad megzörgette a bokrokat,
az ágakat a fák alatt, én majdnem összeestem félelmemben…
Cipeltem a bõröndöket… Bandukoltam egyedül a sötétben… S közben gondolkoztam, hogy mit kellene tennem. A bõröndök egyre nehezebbek lettek.
Meg a lábaimat is egyre nehezebben vonszoltam…
Azon gondolkoztam, hogy a legközelebbi kilométerkõnél beviszem a bõröndjeimet az erdõbe, s elrejtem valami bokor alá. A kilométerkövet megjegyzem, hogy majd meg tudjuk találni.
Nem tûnt föl még kilométerkõ, se más megjegyezhetõ támpont. Vánszorogtam tovább… Istenem! – mi lesz velem? Sóhajtoztam és imádkoztam magamban…
És ekkor hátulról egy fénycsóva világította meg az utat, meg engem… Nagyon megijedtem újra! Mi ez? Mindenféle rémek suhantak át az agyamon. Mi
lesz most? Rablók? Kik közelítenek? Elrabolnak?…
Utolért a személyautó – és megállt mellettem!… Egy cseh férfi ült benne,
egyedül. Kiszállt és kérdezte, hogy hová igyekszem? Mondtam, hogy
Svatkovicére…
Szépen beszélt velem. Kezdtem megnyugodni kissé…
Mondta, hogy õ is abba az irányba megy, de nem egészen odáig. Ustrašice
elõtt el fog kanyarodni, odáig elvisz.
Hiába féltem, mást nem tehettem, beleegyeztem…
Betette a bõröndjeimet az autóba, én is beültem. Gondoltam, lesz, ami lesz,
mást nem tehetek… Ha agyon üt is, nem tudok védekezni…
Szépen beszélt velem. Kért, hogy nyugodjak meg! õ nem bánt, segít. Hát némiképp megnyugodtam. Mert már nagyon el voltam fáradva. Nem kérdezte,
hogy honnan igyekezem. Gondolta talán, hogy kiskorú vagyok, nem lehetek
valamilyen szökevény…
Elvitt hát az Ustrašice elõtti útelágazásig. Megállt, és kiszálltam… Nagyon
megköszöntem a szívességét!…
Ott valamennyire ismertem az utat. Tudtam, hogy hol, merre laknak innen
Matyisék a faluszéli majorban. Elindultam hát abba az irányba, cipelve a
bõröndjeimet…
Elértem a tanyát és a házat, amelyben Matyisék laktak. Párszor már jártam
náluk. Aludtak, éjszaka volt. Bekopogtam az ablakukon. Kiszóltak, hogy ki az?
Mondtam, hogy én vagyok, Margit.
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Pista bácsi kinyitotta az ajtót, kijött, hát látta, hogy én vagyok két bõrönddel. Bevitte a bõröndöket és bementünk, meggyújtották a villanyt. Csodálkoztak rajta, hogy hol veszem itt magam, éjnek idején? Õk nem tudták, hogy haza akartam menni. Nem árultuk el elõre, meg nem is találkoztunk az utóbbi
napokban. Hát mindent el kellett mondanom…
Persze náluk aludtam. Másnap indultam vissza Svatkovicére. A bõröndöket most már nem cipeltem. Pista bácsi hozta el.
Otthon aztán meglepõdtek, amikor „hazaértem”. Mármint az itteni „hazába”. Mert az igazi hazámba nem jutottam el.
Vagyis, csak „elindultam szép hazámba”…
Be messze is van még mindig „szülõföldem szép határa”…

Amikor Tompán állt a vásár…
Drága feleségem elbeszélését még néhány tény leírásának erejéig meg kell
szakítanom. Amiket itt lejegyzek, nagyon is összefüggnek az akkori eseményekkel!
A háborúról már írtam. Amikor a vidékünket elfoglalták az oroszok. Tetteikrõl is szóltam.
Majd 1945 tavaszán gyorsan nyomultak elõre, Lengyelországot „felszabadítva”, Németország felé. És elfoglalták Berlint, a sokáig ellenálló, majd lerombolt fõvárost… 1945. május 9-én beköszönt a béke!
1945 nyarán a vidékünkön is áthaladva vonultak hazafelé a szovjet csapatok. Teherautós, szekeres karavánok jöttek hosszú idõn át nyugat felõl, s
elértek hozzánk is. A falunk melletti réteken táboroztak le, sokszor éjszakára, pihenõre. Hiszen a lovaknak is pihenniük kellett. Akkor már nagy volt náluk a fegyelem! A világért sem volt szabad bejönniük a faluba. A faluszélen, a
Selmec patak partján olykor néhány szót váltottunk velük. Akkor már mindenkit magáztak és „pán”-nak, azaz úrnak szólítottak. És már nem volt szabadrablás sem!
A pihenésük során biztos, hogy éheztek is!
Mert a réten a közelünkbe jöttek és kenyérért, élelemért cserébe a szekereikben elrejtett textíliákat kínálgattak. Nem hinném, hogy ezeket a cseh textilgyárakban, raktárakban „zabrálták” volna. Mert a csehek szláv testvérek
voltak, akik õket virágokkal várták. A felszabadítókat a német Protektorátus
alól! Ott már biztos nem volt szabad rabolniuk! Tehát ezeket az anyagokat
Németországból hozták magukkal. És igyekeztek volna hazavinni. Mert náluk köztudottan nagy volt a szegénység!
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De „az éhség nagy úr” – mondja a szólás! S ezért kenyérért, szalonnáért, kolbászért rõfölték a textíliákat a rét szélén, a patakunk partján. A
hír gyorsan elterjedt a faluban, az asszonyok futottak a patakon túlra, az
elrejtett kenyérrel, szalonnával. Az oroszok meg hónuk alatt a ruhaanyagokkal. Ahogy emlékszem rá, a legnagyobb cserevásárkor lakosaink a fehér-világoskék csíkos ágynemûkbõl vásároltak. Nálunk ezekbõl volt a hiánycikk! Elég sokat vásároltak belõle! Ám akiknek az oroszok a háború
alatt elvitték a hízósertését, szalonnáját, gabonáját, azok nem tudtak vásárolni. De voltak olyanok is, akiknek akkor nem találták meg a földbe elrejtett borukat, hát azok most borért is cseréltek ruhanemût. Nagyon éhesek lehettek a katonák, mert elég sokat adtak a textíliákból egy-egy kenyérért vagy szalonnáért!
Egyszer, emlékszem, még nem indultak el az éjszakai pihenõrõl a rétrõl
és rájött egy kiadós zápor! A katonák a patak csurgóján átugrálva, ahol 1020 centis volt csak a víz, beszaladtak az udvarokba, s beálltak az ereszek
alá, hogy ne ázzanak. De a házba egy sem merészkedett be közülük. Amint
elállt az esõ, máris futottak vissza a rétre a szekereikhez. Ezek szerint nem
volt semmilyen sátorlapjuk, ami alá a szekéren az esõ elõl elbújhattak volna.
Igyekeztek sok mindent vinni haza, a családjuknak, gondolhattuk! S ezért
megtörtént a következõ eset is: Deménd és Tompa között az országúton haladt kerékpárral egy szlovák telepes, annak elvették a kerékpárját. S bizonyára viaskodtak érte, mert az embert agyonütötték. Másnap ott találták õt
az út mellett meghalva, a kerékpárját meg elvitték.
Úgy beszéltek aztán, hogy amikor a szovjet határra értek, mindent elszedtek tõlük, semmit sem vihettek haza a családjaiknak…
Egyszer volt Budán kutyavásár, mondja a szállóige. Hát mi meg azt is
megértük, hogy a mi kis, alig 300 lelket számláló falunkban is volt vásár,
mégpedig nem is egyszer!…
Mert jöttek a számunkra siralmas-szép idõk!
Amikor is a németeket minden vagyonuktól megfosztották és 50, olykor
csak 20 kilós csomagokkal átdobták a határon, természetesen a házaikban
ott maradtak a bútoraik, konyha- és háztartási felszereléseik és egyebek: a
szerszámok, gazdasági eszközök.
Azon üresen hagyott házaikban, amelyekbe nem költöztek be azonnal
„házfoglalók”, ott maradt prédára minden!
S voltak ügyes emberek, szlovákok is, akik elmentek a Szudétavidékre, ahol szabadrablás folyt. A lakatlan házakban összeszedték a bútort, teherautókkal az állomásra
szállították, ott vagonokba rakták és elszállították Szlovákiába. Itt pedig árulták õket.
Mégpedig olcsó áron! Nekik így is megérte, mert ingyen szerezték, csak a szállítási költségeket fizették és saját zsebükre inkasszálták a bevételeket! Részükre ez is meg volt
engedve, a „szabadrablás” és a „szabad vásár”!
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1946-ban és 1947-ben a tompai állomásra is hoztak ilyen egy-két vagonos
küldeményt egyszerre. Kidoboltatták a faluban, Tompán és Horvátiban, hogy
bútorokat árulnak az állomáson. Ment oda a nép, megnézni, majd vásárolni.
Hát a vagonokban volt sok minden! Szebbnél szebb faragott bútorok: ebédlõszekrény színes üvegbetétekkel, ágyak, asztalok, székek. Még íróasztalok
is. S a kereslet-kínálat szerint alkudták meg az árat. A szállítók meg zsebelték a szép bevételeket!
Bizonyos, hogy más vidékekre, a szlovák falvakba is szállítottak. Talán
amikor ott beteltek, jöttek a mi falvainkba is! Máig megvannak több családnál a falunkban is a gyönyörû ebédlõszekrények, szekrények, éjjeliszekrények, tükrök, nagy faliórák és egyebek. Több alkalommal volt a mi állomásunkon is ilyen vásár! Szegény németek, ha tudnák!…

Új szelek kezdtek fújni…
Mint már szóltunk róla, az 1948. évi „februári gyõzelemnek” nevezett
puccs után a kommunisták átvették a hatalmat. Véglegesen kiebrudalták a
demokratákat a kormányból, a parlamentbõl és a közigazgatásból.
Az 1945-tõl addig elkövetett minden rosszat a demokratákra kenték, s
igyekeztek (látszatra) némi enyhítéseket tenni a nemzetiségi politikában is.
No, ne tessék azt hinni, hogy ez így volt a valóságban is. Mert 1948 februárja után is folytatták a kitelepítést Magyarországra. Ugyancsak a magyar
nevû és eredetû települések „átkeresztelését”, és sok egyebet. Igaz, a deportálást leállították, de a deportált magyarokat még nem engedték haza! Õk
még mindig „a cseh és szlovák nép ellenségei, háborús bûnösök” voltak.
Az 1930-as évekbõl ismert „nagy kommunista elvek hirdetõi”, dr. Husák és dr.
Okáli 1945-tõl már „nemzeti kommunisták” lettek, sõt, õk voltak a deportálást és kitelepítést irányító bizottság „fõnökei”. Igaz, nem azonnal, de Husákot végül is 1950ben bíróságilag elítélték, mint a kitelepítések fõ irányítóját. És 1951-tõl 1960-ig Prága
leghírhedtebb börtönének, a Pankrácnak volt a foglya. Idõvel, mint ez szokás volt a
túlélõknél, rehabilitálták, sõt késõbb Csehszlovákia Kommunista Pártjának fõtitkára és államelnök is lett egy személyben!
Az enyhítések közül: 1949. december 1-jén megjelent az elsõ magyar hetilap, az Új
Szó, mely késõbb napilap lett. Engedélyezték a magyar iskolákat 1950-tõl.
És nagy kegyesen a magyar falvakat vezetõ helyi közigazgatási bizottságok helyébe visszaállították a helyi nemzeti bizottságokat. Az új képviselõket
ugyan nem a nép választotta, hanem a kommunista párt jelölte ki, de magyarokat is beválasztottak. Köztük engem is 1949 decemberében.
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Hozzánk, Csehországba a politikai enyhülésnek még semmilyen szele nem ért el.
Mint elmondtam: dolgoztunk tovább, elítélt bûnösökként végezve a nehéz munkát. És
igyekeztünk a kapcsolatokat kiszélesíteni deportált sorstársainkkal.
De azért vártuk sorsunk jobbra fordulását!
Szóltam róla, hogy büntetésünk, a kényszerközmunka az eredeti határozaton
egy évre szólt. Majd fél évvel meghosszabbították. Már ez is letelt…
Beadta hát minden család a kérvényt, hogy engedjék haza. Táborból ezt
Korponára továbbították. Onnan meg csak azt a választ kaptuk, hogy a kérvényt
megkapták.
A sok munkában elmúlt a nyár…
Aztán õsz felé a kommunista párt elvei szerint kezdték megalakítani az ország
egész területére kiterjedõ szövetkezesítést. Igaz, még csak néhány helyen sikerült.
Itt, Csehországban sem szívesen adták be a gazdák a földjeiket, állataikat a szövetkezetbe. Meg azok sem, akik a háború után kaptak földet, meg akik a kizsuppolt
németek birtokait kapták meg.
De hát a kerekek forogtak… A „szocializmus malmai” ha lassan is, de õröltek…
1948-ban, a termés betakarítása után, október elején Svatkovicén is megalakult
az egységes földmûves-szövetkezet.
Tehát nálunk is beállt a változás. A gazdánk is aláírta belépési nyilatkozatát a
szövetkezetbe. Hogy mi lehetett a gyors cselekvés oka, mi nem tudtuk. Csak találgattuk: ha nem áll be, akkor „kuláknak” nyilvánítják, és úgyis elveszik a birtokát.
Az a helyzet adódott elõ, hogy õ is munkásként kezdett dolgozni a szövetkezetben. Mi pedig vele együtt… Mivel még mindig nem engedtek haza bennünket!…
Édesapám is, a többiek is igyekeztek a hivatalokhoz fordulni, hogy engedjenek
haza.
Édesanyámat végre haza is engedték. Kapott írásos engedélyt és vonattal hazautazhatott. Itthon nagyapámnak tudott fõzni, mosni, s végezni a házi teendõket.
Idõközben idehaza is volt némi változás: Nagyapám, Štefan Naï a Korponai Járási Nemzeti Bizottságtól 1948. február 28-i kiállítási dátummal megkapta a
„Potvrdenie o národnosti” (Igazolás a nemzetiségrõl) címû okmányt. Ebben az áll,
hogy õ szlovák nemzetiségû, mégpedig a feleségével együtt (aki elõtte három nappal meghalt). Már a nevét is szlovákosították, a Nagy helyett Nad lett a neve,
szlovák helyesírással. Tehát már nem eshetett vagyonelkobzás alá!
•
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A sok utánajárás eredményeként 1948. november 29-én végre megkaptuk
a tábori munkahivatalból az „Igazolást”, hogy engedélyezik a hazautazásunkat!
Ez már kézzelfogható okmány volt.
A cseh nyelvû igazolás másolata (s magyar fordítása) alább látható; édesapám mint nagy kincset, ezt is megõrizte!
Az igazolás érdekessége, hogy idõ elõtt engednek haza, meg hogy emiatt
mindenki a saját pénzébõl köteles fizetni a vagon fuvardíját. De hát ezt már
nem reklamáltuk mi sem, meg mások sem, akik ilyet kaptak! Örültünk annak:
ha ilyen áron is, de hazajöhetünk!
Annak az „igazolásnak” pedig, hogy nagyapánkat szlovák nemzetiségûnek „ismerték el”, az az érdekessége, hogy ezt is a 33/45. sz. elnöki (beneši)
dekrétum alapján állították ki, illetve adták meg. Csak emlékeztetõül kell
megjegyezni, hogy ugyanezen dekrétum alapján deportáltak bennünket, s állították ki nagyapánk részére a „vagyonelkobzást”, mivel háborús bûnös és
a szlovák nép ellensége.
Tehát 1948 némi változást hozott, noha ekkor is, kissé kiforgatva, a deportálási dekrétumra hivatkoznak! Ezt az igazolást édesapámnak vagy
nagyapámnak bizonyára valahova be kellett nyújtani, mert megõrizte ennek hivatalos, az Ipolysági Járásbíróságon hitelesített leiratát is. Az igazoláson a kiállítók nevei olvashatatlanok. Viszont a hiteles másoló tudta a
nevüket és ide írta: Rieèanský s. k. titkár és Chudý s. k. elnök.
Ezen igazolás szerint pedig nagyapánkat, az eddigi háborús bûnöst, a
szlovák nép ellenségét, most szlovák nemzetiségûnek ismerték el. Micsoda
gesztus! És micsoda változás a régi 33/45-ös dekrétum szerint.
Ezért ezt az igazolást és annak leiratát is közzétesszük mint megörökítésre érdemes dokumentumot. Már csak azért is, mert a továbbiakban találkozunk még olyan dokumentummal is, mely szerint Nagy István mint magyar nemzetiségû magkapta az 1945-ben elkobzott csehszlovák állampolgárságot!
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Fújja a szél fújja, hazafelé fújja…
Mi október 31-én kaptuk kézhez a 29-én kiállított igazolást, mely szerint
mehetünk haza.
Ismét sírnunk kellett… De nem fájdalmas könnyek voltak ezek, mint 1946.
december 15-én és utána, hanem örömkönnyek! Sírtunk és sóhajtoztunk,
megkönnyebbült szívvel:
Istenem! – mehetünk h a z a !…
Édesapám elment a veselickói vasútállomásra és megrendelte a vagont. Az
állomásfõnök szintén nagyon jó szándékú, intelligens cseh ember volt! Áldja
meg az Isten!
Megegyeztek, hogy november 3-ára ki lesz állítva részünkre a vagon. Rakodhatunk bele, s ha elkészültünk, indulhatunk hazafelé!…
Mi közben Svatkovicén megkezdtük a csomagolást… Persze haza is megírtuk, hogy indulunk, meg válaszokat is kaptunk. A rokonok írták, hogy nálunk otthon nem lehet elválasztott malacokat kapni, kevés van belõlük. Csehországban, ha lennének, vásároljunk. A rokonok részére is!
Kapóra jött erre az egyik cseh szomszéd. Eljött hozzánk, hogy vannak elválasztott malacai, nem akarjuk-e megvenni? Persze hogy akartuk. Meg is
vásároltuk mind a hat darab malacot. Ezek részére gyorsan egy rácsos ládát kellett összeütni. A kádárinas Gézánknak ez nem volt probléma, meg tudta csinálni!
Édesapám, illetve az eddigi gazda kiállíttatták a passzust, azaz marhalevelet az eladott 6 malacra. Az eladó: František Koláø, Svatkovice, 31. házszám. A vevõ Nagy Stìpan, Svatkovice, házszám 8.
Aztán mint saját tulajdonunkat szállítottuk õket is haza a vagonban.
Édesapánk ezt az okmányt is megõrizte, eltette. Megmaradt, mint a többi okmánya!
•
1948. november 3 – az indulás!…
Gazdánk lovaival, szekereivel most már a szövetkezet kocsisai segítettek
holmijaink elszállításában a veselickói vasútállomásra.
A vagon el volt készítve, kiállítva a rakodóra. Lehetett berakodni…
Elbúcsúztunk hát a gazdánktól, feleségétõl, Andulka barátnõmtõl és a többi falubélitõl. Kölcsönösen köszöntük meg egymásnak a becsületes együttélést! Isten hírével búcsúztunk tõlük. Õk is így köszöntek el: Zbohem se mejte!
– Isten veletek!
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A gazdánktól, František Kyriantól, kedves feleségétõl, Annuše asszonytól
és a kis Zdeòkától különösen szívélyesen búcsúztunk el.
Õk megköszönték, hogy becsületesen dolgoztunk, mi meg azt, hogy jól, emberségesen bántak velünk! A kis Zdeòkától, aki már a hatodik évében járt,
szintén elbúcsúztunk. Összevissza csókoltuk egymást! Neki is, nekem is kicsordultak a könnyeink! Hiszen az elmúlt két év alatt szinte rokoni kapcsolat alakult ki közöttünk.
A Jó Isten tudja, mi lett a további sorsuk? Andulka barátnõm néha írt róluk. Talán elhagyták a falut, Svatkovicét is, városba költöztek öregebb korukban. Mert a fiuk, lányuk családjai városban laktak…
Búcsúzásunkkor a gazdánk felesége, Annuše asszony nekem még emlékeket is adott. Mondta, hogy ne feledkezzünk meg egymásról. Nem is felejtettük
el õket. Hiszen igazán jók voltak hozzánk! Áldja meg õket az Isten!
A kis Zdeòka azóta már régen felnõtt – hisz fél évszázad telt el. Remélem,
hogy él! S mint mi emlékezünk rá, talán õ is felidézi emlékünket, még a finom
magyar kolbászt is, amelyet olyan jóízûen fogyasztgatott nálunk… Talán még
a kolbász íze is ott van a szájában. És lehet, hogy olykor a nyála is összefut,
ha rágondol annak zamatára!…
Zdeòka! – Áldjon meg az Isten! Bárhol is élsz a nagyvilágban!…
Annuše asszony, a gazdasszonyunk ezeket az emlékeket adta nekem:
Egy kétlapos, összehajtható szentképet. Díszes, csipkézett. Rajta arany
betûkkel ez a felirat: GLORIA IN EXCELSIS D E O. A másik oldalán Szûz Mária és Szent József a jászolban fekvõ kis Jézus felett térdepel. Alattuk cseh
nyelvû arany betûs felirat:
S JOSEFEM A PANNOU MARII,
CTIME TÌ NEBESKOU LILII.
Magyarul:
JÓZSEFFEL ÉS SZÛZ MÁRIÁVAL
TISZTELÜNK TÉGED, ÉGI LILIOM.
A másik emlék pedig egy nyakba akasztható ezüstérem. Elõlapján a Boldogságos Szûz Mária mennybemenetele, a felhõk és csillagok között. A hátlapján pedig a cseh nyelvû felirat:
v

SVATA MARIA, MATKA BOZÍ, ORODUJ ZA NÁS.
Magyarul:
SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.
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…Így indultunk el kétéves számûzetésünkbõl szülõföldünk felé…
Remélve, hogy: SZÜLÕFÖLDEM SZÉP HATÁRA,
MEGLÁTLAK MÉG VALAHÁRA!…
Istenünk Atyánk, JÉZUS KRISZTUS és Szûz Mária szent nevével elindultunk hát hazafelé…

Megy a gõzös, megy a gõzös Kistompára…
Nem dalolgattunk mi semmit… De a szívünk, lelkünk örömtõl repesett,
amikor a vonat indulását vártuk…
…Mármint a tehervonatét! Most nem volt 20 fokos hideg, csak amolyan kis
dér, s már nem rabokként indultunk szülõföldünk felé. Még utoljára beszívtuk magunkba, nagyokat lélegezve, a cseh levegõt, a fenyvesek ózondús illatát.
Az aranylón sütõ késõ õszi napnak is búcsút intettünk, meg a réteknek,
halastavaknak, s a felettünk röpködõ károgó varjaknak…
S reméltük, hogy rövidesen a felkelõ nap sugarai már otthon fognak köszönteni bennünket!…
A vagonba beraktunk mindent. Az állomásfõnök úr kiállította a fuvarlevelet. A feladónak szóló részt odaadta édesapámnak. Annak eredetije meg,
mondta, kíséri vagonunkat a végállomásig…
Még egy szomorú érdekesség: Nem volt elég pénzünk a vagon fuvarjának
a megfizetésére. A jóságos állomásfõnök így is felvette. Ráírta, hogy a fuvardíjat a végállomáson fogja az átvevõ kifizetni.
A fuvarlevelet is megõrizte édesapám. Errõl leolvasható, hogy a feladó:
Nagy Stìpán, Svatkovice, az átvevõ szintén: Nagy Stìpán, Hrkovce. A vagonban öreg holmik, maradványok vannak. A távolság Tupá végállomásig: 556
kilométer. A fuvardíj pedig 3397 korona. A feladó állomás kiírva és bélyegzõje: Veselièko-Branice, s a feladás dátuma 3. XI. 1948.
Még az is föl van tüntetve a fuvarlevélen, hogy: Prùvodce ve voze (vagonkísérõ). A megjegyzés rovatban még ez: 3 pruvodcí, jizd. = 19,20. (A vagonban három kísérõ van, menetjegyük a tehervagonban 19,20 korona fejenként!)
A fuvarlevélrõl az útirány is leolvasható:
Veselièko-Branice-bõl elindulva a következõ átszállóhelyek (ahol a tehervagonunkat átkapcsolják a csatlakozó tehervonatokra): Tábor, Jihlava,
Brno, Bøeclav, Bratislava, Parkan.
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A fuvarlevél hátlapján rajta vannak az átvevõ és továbbító vasútállomások bélyegzõi dátumokkal. Ezek szerint: Veselièkóból 1948. november 3-án 8
órakor reggel indultunk. Tábor 3-án, 22 órakor vett át. Jihlava 4-én, 17 órakor. Znojmo bélyegzõjén nem látható a dátum és az óra, de valahogy kibogoztam: nov. 5-én reggel 7 órakor. Majd Bøeclav 5-én 17 órakor. Bratislava
pedig 6-án de. 10 órakor. Parkan is november 6-án este 21 órakor. S a végállomás: Tupá november 7-én. Az érkezés órája itt nem olvasható.
A fuvarlevélen mint továbbító állomásé Nové Zámky nem szerepel, mégis
éppen itt volt egy kis kellemetlenségünk. Ahogy álltunk, várakoztunk az állomáson a tehervagonok között, kinéztünk, kissé kinyitottuk a tolóajtót. Oda
jött hozzánk egy vasutas és megkérdezte, hogy mit keresünk ott? Mondtuk,
hogy mi a vagonban utazunk haza Csehországból. Erre kérte a menetjegyünket. Az nem volt, de a fuvarlevélre rá van írva, hogy mint tehervagonban utazók személyenként 19,20 koronát az induláskor megfizettünk. Azt mondta,
hogy az kevés, személyvonatjegyet kellett volna váltanunk. És (irgalomból!)
egy személyre kiállított egy „pótmenetjegyet” csekély 158,50 koronáról, amit
meg kellett fizetnünk! De azért az õ ceruzája vastagabban fogott, amikor a
jegyet pótlólag kiállította Veselièkótól Tupáig; szerinte 573 kilométert utazunk és nem 556-ot, mint azt veselickói állomásfõnök kiszámította. Édesapám ezt a pótmenetjegyet is megõrizte, mint azt alább láthatjuk.
•
Még egy megjegyzés a fuvarlevélhez: Az állomások bélyegzõirõl szépen leolvasható, hogy Tompa vasútállomás új nevet kapott; ez már 1948. november
7-én Tupá volt. Viszont Párkány neve 6-án még Parkan! Csak késõbb keresztelték el Štúrovóra, a nagy szlovák nemzetébresztõrõl; így lett Párkány az õ
városa, noha sosem járt ott! Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy a kommunisták hatalomátvétele után, 1948 végén is folytatták a városok és falvak „átkeresztelését”! Párkány esetében úgy látszik, késlekedtek, nem tudták, hogy melyik szlovák hazafiról kereszteljék el, mivel egyikük sem származott Párkányból!
•
Még egy megjegyzés a marhalevélhez: Amikor hazaérkeztünk, be kellett
jelenteni a község marhalevél-kezelõjénél, hogy Csehországból hazahoztunk
6 elválasztott malacot, 1 anyasertést és 1 ártányt. Mert akkor még jegyrendszer volt és szigorúan nyilvántartották, kinek hány darab háziállata van, nehogy feketén levágja! A hazai nyilvántartásba bevezette: Hrkovce, 8. novembra 1948, L. Labuda. Vagyis: Gyerken, 1948. november 8-án Labuda marhalevél-kezelõ. Õ volt az egyike azoknak, akik minket is kijelöltek két éve a deportálásra! Még okmánybélyeget is ragasztott rá és ráütötte a marhalevélkezelõ bélyegzõjét.
•
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De még térjünk vissza a megérkezéshez:
1948. november 7-én délelõtt 11 óra tájban érkezett meg a tehervonat, vagonunkkal a tupái vasútállomásra. Otthon már várták az érkezésünket: a rokonok és nagyapám a szekerekkel. Hogy amint megérkezünk, megkezdhessék a kirakodást. Édesanyám, aki már valamivel korábban hazaérkezett,
kért kölcsön pénzt a rokonoktól a fuvardíj kifizetésére. Mert mind a négyünk
egyhavi fizetése sem volt elég erre. Ráadásul Svatkovicén megvásároltuk a 6
darab elválasztott malacot is! Nagyapám hozta magával a fuvardíj összegét.
Édesapám átadta az állomásfõnöknek a pénzt, s megkezdhettük a kirakodást. Elõször a sertéseket kellett hazavinni. (A malacokat otthon el is osztották, kettõ maradt nekünk.)
Minden nem fért rá egyszerre a két szekérre. Az emberek mentek haza a
szekerekkel, lerakni a holmikat. A nyitott vagonnál valakinek itt kellett maradni. Eldöntötték, hogy én maradjak vigyázni a vagonban lévõ holmikra;
otthon meg úgyis a férfiak fogják lerakni a holmit.
A vagonban elgémberedett lábaimat meg kellett kicsit mozgatnom. Kiszálltam, s néhány lépést tettem a vagon mellett. A vagon nyugati oldalán álltam,
mivel hideg keleti szél fújt. És ezen az oldalon volt az ajtó is, kinyitva a rakodótér felé.
Várakoztam, amíg visszatértek a szekerekkel értem és a holmijainkért.
•
November 7-e, úgy emlékszem, vasárnap volt…
Ebéd után elhatároztam, hogy a délutáni félkettes vonattal elmegyek
Gyerkre, meglátogatom Medgyesi Laci és Menyhárt Jancsi barátaimat.
Az állomáson a rakodótér túloldalán, az elsõ és második sínpár között
haladtam el. Az elsõ sínpáron állt egy fedett tehervagon. Én a keleti oldalon
haladtam el a vagon mellett. Láttam, hogy a vagon nyugati oldalán, a hideg
szél elõl elbújva áll egy lány. Nem tudtam, ki lehet. A fejét is erõsen betakarta vastag, világoszöld vállkendõje, védte az arcát a hideg széltõl. Igaz, akkor
még nem is ismertem õt! S nem is gondoltam, hogy õ az a lány, akihez a deportáláskor a „Vers egy leányka után” címû versemet írtam!…
Tehát itt és ekkor még nem találkoztunk…

Újra itthon!
Közel kétévi számûzetés után, 1948. november 7-én végre hazaérkeztünk!…
Újra a mi házunkban! Ezt a boldogságot nem lehet leírni! Újra látni a falunkat. Már az elsõ napon is találkoztunk néhány itthonmaradt emberrel.
~182 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

10:05

Page 183

Azokkal elsõsorban, akik segítettek a holmink hazahozatalában a tompai állomásról. Meg jöttek a rokonok, barátnõk is. S elmondták azt is, hogy falunk
régi lakosai közül sokan már nincsenek itt. Áprilisban kitelepítették õket, sok
családot Magyarországra…
Több szomszéd házban Magyarországról idetelepült szlovák családok
laktak már akkor. Akiket persze nem ismerhettem…
Jó volt, nagyon jó volt újra a szülõházban hajtani álomra a fejem! A megszokott családi fészekben! A családi körbõl már hiányzott a februárban elhunyt nagyanyám és a júliusban elhunyt dédanyám.
Újra itthon! – Istenem! Hazasegítettél!…
Ezekkel a sóhajokkal kulcsoltam imára a kezem, s adtam hálát, adtunk
mindnyájan, a drága Jézusnak, hogy mégis hazasegített!…
Amit átéltünk, nem lehet elfelejteni! Bizonyára életünk végéig emlékezni
fodunk rá! De az az öröm, hogy végre itthon vagyunk, felülmúlta a fájdalmas
emlékeket!…
•
Pár nap múlva megjött az új „Végzés”! A Korponai Munkavédelmi Hivatal
állította ki 1948. november 11-én. Ez már postán jött és a hazai címünkre! Bizonyára megkapták a tábori hivataltól, hogy minket hazaengedtek.
A Végzés másolatát alább közzétesszük. Szlovák nyelven van kiállítva,
ezért ismertetjük fõbb pontjainak magyar változatát. Lám, Nagy István ezt is
megõrizte! Maradjon hát meg az utókor számára is!
•
Korponai Járási Munkavédelmi Hivatal
1948. november 11.
Tárgy: Ifj. Nagy István, szül. 1904-ben, Gyerk, a kiutalási (deportálási) határozat törlése.
Végzés:
A Korponai Járási Munkavédelmi Hivatal az 1928/8. sz. törvény értelmében
ezennel törli a saját határozatát, amelyet 1946. december 10-én a … szám alatt
állítottak ki, mely szerint akkor ifj. Nagy István be volt osztva munkára a cseh
országrészekbe, a 88/45. sz. elnöki dekrétum szerint.
Indoklás:
A fenti határozatot meg kellett hoznunk, mert a Prágai Szociális Gondoskodás Minisztériuma úgy határozott, hogy nevezettet a munkakötelezettség
alól felmenti.
Ez ellen a határozat ellen lehet fellebbezni.
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Simonyi Lajos festõmûvész karikatúrái kollégáiról,
a kitelepítési bizottság tagjairól
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Az alábbiakban felsorolva a nevek és hivatalok, akik tudomásulvétel végett megkapták a határozatot.
1. Ifj. Nagy István, sz. 1904, Gyerk,
2. Kyrian František, Svatkovice, a munkaadó.
Továbbá 10 minisztérium és hivatal, egészen az ipolysági csendõrparancsnokságig.
•
Tehát a kommunista államfordulat 1948-ban mégis hozott némi jobbulást
a deportáltak ügyében! A nemlétezõ bûnüket kegyesen megbocsátották!!!
A kiértesített hivatalokhoz még ennyit:
A Pozsonyi Kitelepítési Hivatal és annak körzeti hivatala Léván még létezett! Mi Lévához tartoztunk, közigazgatásilag valójában a Korponai járáshoz. Viszont a földhivatal Zólyomban volt, de a Besztercebányai kerületben.
Õk parancsot kaptak a vagyonelkobzás telekkönyvi törlésére. Végül a helyi
KB, a járási KB és az ipolysági csendõrparancsnokság is megkapta tudomásulvétel végett, hogy Nagy Istvánt és családját ne tekintsék a csehországi deportálás szökevényeinek; õket hivatalosan hazaengedték!
Micsoda könyörületet értünk meg a kommunista hatalomtól! Illõ, hogy
megköszönjük nekik, hogy 1946-ban mint bûnteleneket és hontalanokat, háborús bûnösként deportáltak Csehországba. Vagy azt, hogy 1948 végén kegyeskedtek megbocsátani a nemlétezõ bûneinket!
Tehát a kommunizmus továbbra is „nemzeti kommunizmus” maradt, nem
nemzetközi!
•
És még egy kegyes gesztus a részükrõl.
1949-ben a csehszlovák kommunista államhatalom ismét visszafogadta
kebelébe az eddig hontalan magyarokat.
1949. február 10-én az Ipolyság környéki deportáltakat behívták az Ipolysági Járási Nemzeti Bizottság hivatalába, és feleskedtették arra, hogy magyarokként hûek lesznek a Csehszlovák Köztársasághoz. Még aznap ki is állították errõl a d o k u m e n t u m o t!
Ezen határozatok értelmében visszaírták Nagy Istvánnak és a többi deportáltnak is a tulajdonjogait a telekkönyvben. S nem maradtak hontalanok,
akiknek eddig születési helyük ismeretlen volt.
Még az is érdekessége azoknak az idõknek (1945–1948), hogy ha a magyarokat hontalanoknak nyilvánították, mint nem itteni állampolgároknak
(!) nem lett volna szabad a vagyonukat elkobozni, sem deportálni õket!
Vagyis ezen intézkedések is mind hamisságokon alapultak!
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Adatok további, Gyerkrõl
deportált
családokról
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Halász István és családja
Halász István õsi gyerki család leszármazottja. Már a mohácsi vész elõtti idõkbõl fennmaradt dokumentumokban is megtaláljuk a H a l á s z családnevet Gyerken.
Közepes birtokkal rendelkezõ gazda volt, két lóval. Földjeit családjával
mûvelte. Az 1925. évi kateszteri birtokív szerint 6,98 kat. hold saját földjük
volt.
A kitelepítéskor Halász István 52 éves beteg ember (gyomorfekély stb.)
volt, neje, Erzsébet 46 éves, fia, Lajos 19 éves, lánya, Szekeres Lajosné sz. Halász Ilona 23 éves, annak fia, László 2 éves. Szekeres Lajos 1946-ban még nem
tért vissza a háborúból. Nem tudták, él-e, fogságban lehet-e. 1944 októberében írta utolsó levelét a frontról. Valószínûleg elesett, nem tért vissza soha.
A családot a többi gyerki lakossal együtt 1946. december 17-én deportálták. Volt szívük a községi bizottság tagjainak a kórházakat járó beteg embert, hadiözvegy lányát 2 éves kisfiával deportáltatni!!!
A 19 éves Lajos és a 23 éves özv. leányuk, Ilona, külön, névre szóló „deportálási parancsot” kaptak apjukon kívül, mivel betöltötték 18. életévüket, s az
akkori törvények szerint már nagykorúak voltak. A Halász Lajosnak szóló
parancsot alább mellékeljük. Az õ deportálásuk a Tábori járásba, Karel
Sonkuj gazdához szólt, aki Èervený Dvùrban lakott. Amikor elhurcolták õket,
itthon maradt az üres házuk, lovaik, teheneik, más állataik.
Halász Lajos leírta nekem deportálásuk történetét. Ebbõl idézzük a fontosabb adatokat:
Gyerken, 1946. december 13-án, Luca napján este a legények az utcán barangolva azon törték a fejüket, hogy valamilyen csínytevést kellene véghezvinni. Valaki javasolta, hogy a kapukra lehetne magyar feliratot mésszel mázolni. De hol
vegyük a meszet? Halász Lajos jelezte, hogy õ tudja, hol van mész, egy elhagyott
istállóban. Õ is járt oda maltert keverni, amikor Gyuro Klapal, a honfoglaló a
leégett jegyzõirodából kocsmát épített. Hoztak meszet a legények és mázoltak
feliratokat. Lajos a mázolásban már nem vett részt. Kis Lajos, a legidõsebb legény volt a feliratok megszövegezõje.
Másnap összeszedték a legényeket a csendõrök. Bevitték Ipolyságra. Ott
mindenkit alaposan felpofoztak és bezárták õket. Lajos bevallotta, hogy õ
mondta meg, hol található mész, de õ nem mázolt. Mégis ottfogták.
17-én a börtönbõl egyenesen a tompai állomásra hozták õt, ahol a családja már be volt vagonozva a deportálásra. Késõbb az apja és anyja Csehországban naponta a fejére olvasták, hogy „miattad vagyunk itt!”. De ez nem
igaz, mert a deportálási parancsot Ipolyságon már 10-én kiállították, és Kis
Lajost s a többi legényt, akik a feliratokat festették, nem deportálták!
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Táborba a többi gyerkivel érkeztek. Karel Sonkuj, az új gazdájuk szállította õket Èervený Dvùrba. Nagyon rosszul bánt velük. Õ úgy tudta, hogy Halászék „háborús bûnösök”, akiket kínozni kell. Megtette azt is, hogy 2 hónapi fizetésüket egyszerûen nem fizette ki! Az asszonyokat fejõnõknek osztották be. A sok fejés teljesen tönkretette a kezüket. Az apa különbözõ mezõgazdasági munkákat végzett. Lajos volt kocsis, ökrös, tehén-, majd sertésgondozó.
Halász István egyszer a lányával és kis unokájával hazaszöktek. De a falu új vezetõi: Dolinsky, aki már bíró volt, Labuda és egy új betelepült, Kováè
nevezetû, csendõrökkel visszatoloncoltatták õket. Halász István nagybeteg
volt. Az ottani orvosok már nem láttak reményt a túlélésre. Felinjekciózták és
hazaküldték. Mondták, hogy a vonatról egyenesen az ipolysági kórházba
menjenek. Ott két nap múlva meg is halt, 1948. szeptember 14-én, 54 éves korában. Még akkor nem volt hullaház a faluban. Dolinsky, a bíró nem engedte
felravatalozni Halász Istvánt a saját házában. A bátyjáéban volt felravatalozva, Gyerken van eltemetve.
A családot a temetésre hazaengedték, de vissza kellett menniük.
Ilonka ismét hazaszökött kisfiával 1948 végén. Alsószemeréden, az anyja
húgáéknál bújt meg.
Lajos és anyja hivatalos engedéllyel csak 1949. február 19-én tért haza.
Dolinsky már nem lakott a házukban, mégis csak sok huzavona után engedte õket vissza az otthonukba.
•
Mielõtt hazajöttek volna, Halász Lajosnak is le kellett tenni az esküt a
csehszlovák állammal szembeni hûségérõl, még Táborban, a járási székhelyen. S itt megkapta az állampolgársági bizonyítványt mint magyar nemzetiségû, 1949. január 13-án, az eskütétel napján. Ezután engedték haza õket.
Itthon a semmiben és semmivel mindent újra kellett kezdeniük. De a családfõ, Halász István nélkül, aki már a gyerki temetõben pihent…

Cserõdi István és családja
A Cserõdi családnév is régi Gyerken. Ugyancsak itt találjuk az õsöket már a mohácsi vész elõtti idõkben is.
Cserõdi Istvánt és családját szintén 1946. december 17-én deportálták. Õ és felesége, sz. Kovács Mária 36 évesek voltak. Idõs anyjával és két kiskorú lányukkal deportálták õket Batov községbe, a Tábori járásba.
Ottani kálváriájukat nem részletezzük. A legtöbb esetben azonos volt a többi deportáltakéval.
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Hazaérkezésükrõl akarunk szólni:
Amikor õket is hazaengedték, a házukban már Dolinsky lakott, a községi bíró, miután elhagyta Halász István házát.
Persze Dolinsky nem akarta õket beengedni a saját házukba! Azt mondta, hogy ezt
a házat õ megkapta az államtól. Cserõdi erre azt felelte: Ez a ház az enyém, mert apám
és én építettük!
A nagy veszekedés közepette Cserõdi István fogta a vasvillát, Dolinsky elé állt, s felszólította:
– Ha holnapig nem hurcolkodsz ki a házamból, ezzel a vasvillával szúrlak agyon!!!
Dolinsky még az éjszaka folyamán kihurcolkodott a házból, s beköltözött Mészáros Józsefék házába, akiket 1948 áprilisában kitelepítettek Magyarországra; a házuk
még nem volt elfoglalva a Magyarországról idetelepültekkel.
Így foglalta vissza másnap Cserõdi István és családja a saját házát!…
•
Dolinskyrõl még el kell mondani, azonkívül, hogy községi bíró volt, sok rosszat tett
a faluban. De amikor az 1950-es években a szövetkezetet kezdték alapítani, elhagyta a
falut, beállt csendõrnek. Detektív lett, nemsokára meghalt. Hogy detektívnek jó volt-e,
nem tudjuk, de egy biztos: együgyû fizimiskája miatt senki sem nézte volna ki belõle,
hogy detektív! Tehát megfigyelõként bárhol elkeveredhetett a tömegben.
Még annyit, hogy Gyerkre többé nem tért vissza!…
•
A többi család kálváriáját nem részletezzük. Csak megjegyezzük, hogy az övék is
hasonló volt az itt leírt családokéval.
Mindenesetre el lehet gondolkodni azon, hogy a falu két legnagyobb gazdája: Balla
István és sógora, Bolgár István, hogyan végezhették a lealázó béresmunkát Csehországban! Hiszen nekik itthon szolgáik voltak! És hogyan viselte mindezt Balla István
menye, Milka, a szlovák menyecske, egy vasutas lánya, aki nem is szokott a mezõgazdasági munkához korábban?
Ugyanilyen helyzetben volt Lendvay Pista, a szlovák, aki Egegen hivatalnok volt a
jegyzõirodában. És Szalatnyára benõsülve egy gazdag magyar családhoz, apósáékkal
együtt vitték Csehországba, s ott lealacsonyító munkára fogták.
De hát ezek is tények, és valóban megtörténtek!…
Végül még azt kell megjegyeznünk, hogy az elõzõ oldalak egyikén olvashatjuk Halász István és Lajos családnevét így: H a l á z s! Mert az ún. „szlovák hivatalnok” nem
tudta leírni, még lemásolni sem a nevüket helyesen! De azért megtalálták és deportálták õket!
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Levelek a kálváriáról…

Nézed-e még a csillagokat?
Az esték ott is oly fehérek?
Imádkozol-e minden este,
És hiszed még, hogy visszatérek?
Gyóni Géza
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Már szóltunk róla, és itt csak megerõsítjük, hogy a deportáltak minden
egyes családja levelezést folytatott az itthonmaradottakkal.
Ez nem is lehetett másképp! Hiszen az ismeretlenbe hurcolták el õket. És
tudatniuk kellett, hogy hol vannak, hogyan élnek, szenvednek-e idegenben? Az
itthoniak pedig várták a leveleket – és válaszolgattak. Tudatták, hogy itthon
milyen idõk járnak. Hiszen még 1947 tavaszán is folytak a deportálások.
Majd jöttek a kitelepítések Magyarországra.
A Magyarországra kitelepítettek nemcsak haza írtak, az itthon maradt
rokonoknak, szomszédoknak, hanem Csehországba is a deportáltaknak.
Mert ha más mód nem adatott meg, a levelek Magyarországról is eljutottak Csehországba. Vagyis, a kapcsolattartás mindvégig fennmaradt…
A deportáltaktól érkezett levelek Csehországból valószínûleg soká megmaradtak. Lehet, hogy még most is õrzik azokat némely családoknál. Ámbár,
sajnos, az akkori felnõttek legtöbbje már örök álmát alussza…
Csak az a kérdés, hogy hol!
Vannak, akik Csehországban – ott érte õket a halál.
Vannak, akik itthon a szülõföldön – akiknek ez megadatott…
És vannak, a kitelepítettek – akik valahol Magyarországon…
Mert ott egy-egy falu lakosait nem egy faluba vitték, hanem szétszórták
õket!…
Tehát, a cseh és szlovák kommunistákon kívül a magyar kommunisták is
hozzásegítettek ahhoz, hogy még véletlenül se egy helyen maradjanak az
áttelepítettek!…
Én csak középtúri unokanõvérem: Gál Istvánné sz. Bazsó Erzsébet és húga – unokahúgom, Bazsó Ilonka néhány levelét õrzöm, melyeket a deportálásból írtak.
A gyerki Halász Lajossal is váltottunk néhány levelet. Õ is távolabbi rokon, és gyermekkori barát. Ezeket is õrzöm.
•
Kovács Pál kanonok, esperesplébános úrnak, mint elmondottuk, valamennyi deportált írt. Ezek a levelek nem maradtak fönn. Talán el is kobozta õket
a csendõrség, amikor õt börtönbe zárták, többek között azzal a váddal, hogy
Mindszenty bíboros szlovákiai összekötõje volt. Valószínû, hogy a leveleit elvitték, tanulmányozták, nem találnak-e bennük valamilyen politikai jellegû
célzásokat.
A deportáltak is kaptak tõle rendszeresen válaszokat. Ezeket pedig féltve
õrizték, és haza is hozták õket. Bizonyára most is õrzik e leveleket!
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Nagy István családjából drága feleségem, Margitkám is megõrizte a kanonok úr leveleit. Halász István lánya, Szekeres Lajosné volt a levelezõje a családjuknak. Õ is megõrizte a kanonok úr leveleit és hazahozta.
A kanonok úr minden családnak írt hosszú beszámolókat a szülõfaluról,
emberekrõl, a hitéletrõl – és a betegségeirõl is, amelyek kínozták, gyötörték.
És a félelemrõl, hogy kit fognak a faluból kitelepíteni és mikor.
A következõ oldalakon néhány levelét, vagy annak részletét közöljük. Ezeket a Nagy családnak, illetve Nagy Margitnak írta. A továbbiakat pedig a Halász családnak. A megszólított Pista – Halász István. A Kedveseim – az egész
családja.

Egy csokor szomorúság
Részletek Nagy Lajosnak a deportálásban írt leveleibõl és verseibõl
Nagy Lajos Gyerken született 1923 decemberében. 1944 végéig hivatalnok
volt a körjegyzõi hivatalban Gyerken. Õt egyedül deportálták, mivel felesége
itthon gondozta kétéves kislányát és pár hónapos kisfiát.
Micsoda jóakarat a gyerki bizottságtól, akik a deportálásra kijelölték
polgártársaikat a szülõfalujukból, hogy a feleségét, pici lányát és pár hónapos fiát nem deportálták! Nem tudom, hogy bírta volna ki a marhavagonban
a csecsemõ a 20 fokos hideget közel egy hétig? Tehát itt irgalmasságot gyakoroltak!!! Vajon valaki megköszönte-e nekik?
Nagy Lajos szintén mezõgazdasági munkára volt beosztva egy cseh nagybirtokosnál.
Csehországban egy kockás füzetbe írta leveleit és verseit, melyeket elküldözgetett itthoni aggódó feleségének.
Egyébként gyermekkorától rajzolgatott, képeket festett és verseket is írt.
No, ezeket sehol sem publikálta. Csupán a felesége õrizte meg õket.
1997. április 17-én halt meg. Pontosan tudom a dátumot, mert egy kórteremben feküdtünk együtt több napon keresztül. Hirtelen rosszul lett és két
nap múlva meghalt. Addig sokat beszélgettünk, felidéztük múltunk emlékeit…
A következõ oldalakon a leveleibõl és verseibõl örökítünk meg néhányat,
megõrizve ezzel az emlékezetét! A Kistompai Palóc Falumúzeumban is õrizzük egy festményét.
N y u g o d j o n b é k é b e n ! Amen.

~192 ~

Igazikonyv.qxd

2005. 05. 26.

10:05

Page 193

A „dallos füzetekrõl”
A dalosfüzetekrõl már írtunk. Ezúttal egy magyarázattal szolgálunk: Nálunk, a Palócföldön a dalt a nép „dall”-nak írta és mondta, mindig két „ll”-el.
A dalosfüzetekben is mindig így találjuk. A legtöbb esetben a dal címét nem írták le, csupán mindegyiknél ezt a címet: Dall.
Itt most Nagy Margitka két dalosfüzetébõl közlünk pár oldalt. Azokból,
amelyeket Csehországban vásárolt és kezdett bele dalokat bemásolni. Mint
mondtuk, a cseh dalokból is.
Hazatérve, a füzetekbe még további dalokat, sõt emlékverseket is beleírtak. Tulajdonosuk és barátnõi is. Tehát a „Dallos füzetek” sok esetben az
„Emlékkönyveket” is helyettesítették. Noha a legtöbb lánynak emlékkönyve is
volt.
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Kitelepítés
– lakosságcsere
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Már elmondtuk, hogy a nyugati nagyhatalmak nem hagyták jóvá azt a
szovjet és kommunista javaslatot, hogy a magyarokat is 50 kilós csomaggal
telepítsék ki Csehszlovákiából. Mégpedig mindenkit!!!
Ezek után valósult meg az újabb agyafurt elképzelés, a „lakosságcsere”.
Õk már a szlovákokat (tirpákokat) régebben elkezdték „hazahozni” Szlovákiába, csak nem az õseik szülõföldjére, a hegyekbe.
De mert a magyaroknak (nekünk) meg kellett engedniük az ingóságok elvitelét, az ide áttelepült szlovákokat nem várhatta a beígért „kolbászból való
kerítés, s a kamrában függõ szalonna”. A lakosságcsere mégis beindult, és
folytatódott az 1948. februári kommunista hatalomátvétel után is!
Nézzük, hogy zajlottak ezek!

1947 – kitelepítés a Zselízi járásból
1947 tavaszán kezdték meg a kitelepítést a szomszédos Zselízi járásból.
(1960 után a Zselízi és Ipolysági járások egy részét a Lévai járáshoz csatolták.)
Az ott megkezdett kitelepítésnek is szemtanúja lehettem. Ugyanis édesanyám nõvére, sz. Ballai Veronika Tergenyére ment férjhez Gál Andráshoz.
Õket is 1947-ben telepítették át Magyarországra. Érdekes a története, hogy
miért, és hogyan!
Gál András, a nagybácsim kisbíró volt Tergenyén már az I. Csehszlovák
Köztársaság idején, s a Magyarországhoz való visszacsatlakozásunk után
is. Sõt, 1945-tõl is, amikor visszaállt a csehszlovák közigazgatás. Mert akkor
még Tergenyén egyetlen szlovák család sem lakott, így nem lehetett sem szlovák községi bírót, sem szlovák kisbírót kijelölni! Csak a jegyzõ urak váltották egymást. Õ pedig kisbíróskodott tovább… Így volt annyi becsülete az új
jegyzõ úr elõtt is, hogy õket nem tették bele a kitelepítendõk jegyzékébe!
S közben lezajlott a „reszlovakizáció”. A jegyzõ úr ki akarta osztani a
„reszlovakizációs okiratokat” az arra érdemeseknek. A kisbírónak parancsba adta, hogy ezt dobolja ki. Megjegyezzük, hogy akkor még dobolni is csak
magyarul lehetett, mert nem volt, aki szlovákul felolvasta volna a hirdetményt, olyan meg végképp nem, aki megértse.
Hát a nagybácsim végigdobolta a falut és utána saját szavaival (régi kisbíró volt, papír nélkül is tudta a szövegeket) ezt hirdette ki:
– Értesítik azokat, akik eladták magukat, hogy menjenek a jegyzõirodába
a pakszusér'!…
Persze a jegyzõ úr ezen felháborodott!
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A kisbírót azonnal beiktatta a kitelepítendõk névsorába!!! Ki is telepítették
õket, a két öreget. Mert csak ketten voltak a családban. A fiuk, Gál Árpád, az
unokabátyám 1937-ben meghalt a katonaságnál szerzett tébécében. Menyük
férjhez ment a nagybácsim húgának fiához, Csurgay Sándorhoz. Vitte magával az unokát, Árpikát is. Sándor erdész lett, Zselízen lakott, megmenekült a
kitelepítéstõl! A nagybácsimék szomszédjában lakó húga, Eszter nénénk és
másik fia, István a feleségével ugyancsak ki lettek telepítve!
1947 áprilisában történt az õ kitelepítésük. Alsószemerédi nagybácsimkeresztapám, Ballai Ferenc és én is ott voltunk nekik segíteni. Ládákat csináltunk, csomagoltunk és a magyar Mogürt teherautókkal fuvaroztuk az ingóságaikat a zselízi állomásra. Tergenye nagyobb falu, innen sok családot telepítettek ki. Így a kitelepítés napokig tartott!
Az elsõ napon elszállították a második szomszédban lakó Grómuszékat
(nagybácsimékkal komaságban voltak), és másnap következtek õk. Sokat
fordultak a teherautók, hordtuk a holmijaikat a vagonba. Az egyik alkalommal mi nem mentünk az állomásra, a kapuban vártuk a következõ autót.
Közben a szlovák teherautók máris hordták az állomásról a Magyarországról idetelepülõ, Nyíregyháza vidéki új lakókat, a „tirpákokat”. Ne tessék
sértésnek venni, de õket Magyarországon tirpákoknak nevezik. (Az itthon
maradt õslakosok is így nevezik õket máig is a falvainkban.) A Grómusz
komáék kapujában, a hídra lerakták az egyik teherautóról egy család „szegényes holmiját”: Pár zsákot és egy ládát, batyuba kötött ruhanemût. S egy
fiatalasszonyt két kisgyerekkel. Várakoztak, nem mertek bemenni az udvarba. Mi meg a közelben álldogáltunk a másik kapuban. Keresztapám, aki szerette a vidámságot, azt mondja nekem:
– Menj át a szomszédba, te tudsz szlovákul, és fogadd az új jövevényeket,
akik a koma kapujában ülnek.
Hát ráálltam és oda mentem. Illedelmesen köszöntem a fiatalasszonynak:
– Dobrý deò prajem! Vítajte! (Jó napot kívánok! Legyen üdvözölve!)
Mire õ nagy ijedten magyarul felelt nekem:
– Ne haragudjon, én nem tudok tótul, csak az uram, õ meg még az állomáson van.
Ez volt az elsõ találkozásom velük. Amibõl levontam a tanulságot, hogy
minket kitelepítenek, akik tudunk szlovákul, s ide olyanokat is hoznak, akik
nem tudnak szlovákul!…
Nagybácsimékat és özvegy húgát, annak fiát, Csurgay Sándort Császártöltésre telepítették át. A Duna–Tisza közbe, a Kiskõrösi járásba. Több
tergenyeit is ebbe a községbe vittek. Mégpedig a kitelepített, onnan elhurcolt
németek házaiba és vagyonába. Micsoda szép volt a „Világ proletárjai, egyesüljetek” jelszó alatti szovjet kommunista propaganda és tevékenység. Ami~196 ~
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kor is a szegény magyarokat innen, a német svábokat Magyarországról kiûzték otthonaikból. Azokat is, akik semmilyen háborús bûnt nem követtek
el!!!
Lezárva nagynénimék hányattatásait, itt mondom el még: Nagybácsim, Gál
András meghalt Császártöltésen. Elõtte még megünnepelték ott 50. házassági évfordulójukat! A következõ években lehetõség nyílt arra, hogy nagynénim
visszatelepüljön. Azért akart hazajönni, mert egyetlen unokája, ifj. Gál Árpád Szlovákiában, Komáromban lakott. S az örökségét neki akarta adni.
Császártöltésen a ház az õ nevükre volt írva telekkönyvileg, mert tergenyei
házukat itt elvette az állam, és a beletelepült nevére írták. Persze, itt nem követelhette vissza vagyonát. De Császártöltésen eladta a házat a kitelepített
volt tulajdonos lányának, akinek magyar férje volt s nem telepítették ki õt a
szüleivel Németországba. Azt már nem tudom, hogy a ház régi tulajdonosai,
építõi visszatelepülhettek-e Császártöltésre? Ez 1963-ban történt.
Nagynénim ügyeit, az eladást, a visszatelepülést dr. Demszky József budapesti ügyvéd intézte. A bélyegzõjén az is rajta volt, hogy õ a „szlovák nyelv hivatalos tolmácsa”. (Nem tudom, apja volt-e a mai budapesti fõpolgármesternek, dr. Demszky Gábornak.) A ház árát az ügyvéd hivatalosan átutalta Komáromba. Így az unoka pénzt kapott érte, és házat épített Komáromban.
1963 májusában én mentem a nagynénimért. Mert csak a testvéreihez települhetett, az unokájához nem. Itt lakott egy ideig nálunk, utána költözött
Komáromba.
Császártöltésen ismét minden ingóságát becsomagoltuk, s Kecelen az állomáson raktuk vagonba, amit az ottani, kelebiai fináncok leblombáztak a
leltár elkészítése után. A vagont feladtuk, majd nagynénimnek Kiskõrösön a
rendõrségen ki kellett jelentkeznie. Én mentem vele. Felkerestem Petõfi szülõházát! Megnéztem a szép múzeumot s meghatódva beírtam nevem az emlékkönyvbe. A szülõházról, a szoborról stb. több felvételt készítettem.
Budapesten felkerestük dr. Demszkyt. Átadta az útlevelet – a kivándorlásit stb. S vonattal hazautaztunk Tompára. Nagynéném késõbb Komáromban
halt meg…

1948 – kitelepítés az Ipolysági járásból
Az Ipolysági járásból a kitelepítést 1948 tavaszán kezdték meg – de nem
fejezték be! Végre leállították!!! Köszönjük meg a kommunistáknak és
Husáknak, Okálinak? Hiszen a kitelepítés a kommunista puccs után még
folytatódott! Végül is a leállítás oka az volt, hogy Magyarország csak annyi
magyart volt hajlandó átvenni, ahány szlovák onnan ide települt. „Ha csere –
akkor legyen csere!” Ezért követtek el a csehszlovák toborzók Magyarországon mindent, hogy minél több embert meggyõzzenek az áttelepülésre. A Bata~197 ~
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gyár bakancsait, gumicsizmáit és egyebeket ingyen osztották a Magyarországon élõ „szlovákoknak”, akiknek nem is kellett szlovákul tudniuk, csak
abba beleegyezniük, hogy hajlandók áttelepülni! Majd itt megtanulnak szlovákul! – mondták a szervezõk.
•
Tehát 1948 tavaszán megjött az „ELBOCSÁTÓ, SZÉP ÜZENET”… Megkaptuk az értesítéseket, hogy elõreláthatólag mely napokon leszünk áttelepítve
Magyarországra! Az elsõ értesítés másolatát, melyet még 1946 októberében
kaptuk, már korábban közzétettük.
1948 elején megjött az újabb értesítés a Csehszlovákiából áttelepítendõ
magyarok érdekvédelmével megbízott „magyar” meghatalmazottól. Késõbb
megjött kisebb, alig olvasható papíron a Csehszlovák Kitelepítési Hivataltól
is ugyanez. Ezt Wágner Ferenc, a magyar meghatalmazott már nem írhatta
alá, Nyugatra távozott.
Nemsokára még egy értesítést kaptunk, amelyen már a dátum is fel van
tüntetve: 1948. árilis 21 – a családom részére.
Majd jöttek a további értesítések:
Meg fog látogatni a csehszlovák-magyar közös bizottság, akik elvégzik az
ingatlanok és ingóságok leltározását, nálunk és minden családnál, a helyszínen. Ezekben értesítettek, hogy a csehszlovák koronát hol és milyen árfolyamon lehet átváltani magyar forintra. Az akkori árfolyam szerint 100 koronáért 18 új magyar forint járt. A csehszlovák koronát még itthon kell átadni átvételi elismervény ellenében a bizottság tagjának, majd Magyarországon annak ellenértékét forintban kapjuk meg.
A magyar–csehszlovák vegyes bizottság 26. sz. véghatározatát is megkaptuk. Ebben pontosan el van magyarázva, hogy mi az ingatlan és mi az ingóság, amit át lehet vinni. Ez háromoldalas, magyarul kinyomtatott véghatározat. Nem csatolom ide, csupán az aláíróik nevét írom le:
A csehszlovák tagozat részérõl:
Dr. Okáli s. k. és dr. Pohánka s. k.
A magyar tagozat részérõl:
Dr. Péchy s. k. és Berecz s. k.
A véghatározatban arról is értesítenek, hogy a csehszlovák bizottság
Ipolyságon székelõ tagozata bérmentesen állítja ki részünkre a kataszteri
kivonatot az ingatlan vagyonról. Elmentem hát én is a bizottsághoz; a városháza egyik emeleti szobájában volt a hivataluk. Kiállították részemre az ingatlanok jegyzékét. Kézzel, írógépük nem volt! Mivel a tompaiak közös legelõje a gyerki határban feküdt, ezen adatok helyességét Gyerken 2 tanúval alá
kellett íratnom. Tompán ugyancsak 2 tanúval. Majd aláírták mindkét faluban
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a községi bírók és mindkét falu nevében a most már jegyzõ helyett körzeti titkárnak nevezett vezetõ a jegyzõségen.
Ugyanezt kellett végigjárniuk minden kitelepítésre kijelöltnek Gyerkrõl,
Tompáról, Horvátiból s a többi faluból. Még az aláírók neveit is megörökítem: Tompán nekem ifjú Pistrik József és Pistrik Péter mint tanúk írták alá.
A községi bíró pedig akkor Kotora Lukáè volt. A község bélyegzõjének felirata: Miestny národný výbor Tompa, okres Krupina. Tehát szülõfalum ekkor
még nem volt átkeresztelve!
Gyerken a két tanú Marcsek Ferenc és Balla János voltak. A község akkori bírája pedig Šimonoviè, a tanító. Õt ide, a községi iskolába 1945-ben helyezték. Nem tudott magyarul, csak szlovákul tanított. Viszont még akkor,
1948-ban is meg volt engedve a templomokban a szertartások magyar nyelven való végzése. A tanító úr kántortanító volt, a kották alapján eljátszotta
az orgonán a magyar énekeket, a nép pedig énekelte. Ekkor még szabad volt
a tanítóknak templomba járni! A gyerki körbélyegen a község neve már
Hrkovce. A volt jegyzõ, most már a hkb titkára mindkét község részérõl írta
alá a kateszteri kivonatot. Az õ neve pedig Havlata volt.
Várhattuk tehát – minden kitelepítésre kijelölt család – a leltározó bizottságokat. Jöttek is a meghatározott idõben. És mindent összeírtak….
•
Ládákat készítettünk és csomagoltunk…
Én széjjelszedtem a deszkából épített nyári konyhánkat az udvarunkban,
amelyet 1945-ben kezdtem megépíteni, mégpedig a háború befejezése után az
orosz katonáktól vásárolt, az állomásunkon megmaradt lõszeres ládákból.

Isten véled, szülõi ház…
Készültünk hát a kitelepítésre, a szülõi ház és szülõfalvaink elhagyására.
Nem tudom, el lehet-e képzelni, milyen érzésekkel csomagoltunk, szedtük az
elvihetõ holmijainkat? Azt a szívfájdalmat lehetetlen elmondani. Tudjuk,
ugyanígy éreztek azok a testvéreink vidékünkrõl, akiket 1946 decemberében
és 1947 januárjában deportáltak. Az õ sorsuk még nehezebb volt! Mert idegenbe vitték õket. Most legalább tudtuk, hogy Magyarországra, magyarok
közé visznek bennünket…
Ám a szülõföldet akkor sem lehet elfelejteni!…
Hiszen a szülõházban, életünk elsõ lépéseinek megtétele óta, minden emlékezetes! Az udvar, a kert, a fûszálak, a gyümölcsfa, a kerti növény, mind
emlék… S ettõl a sok emléktõl kell elszakadni!…
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Alábbi versemben ezeket az érzéseket próbáltam megörökíteni. Gondolom, hasonló érzésekkel búcsúztak és távoztak el többi sorstársaink is. És
azt sem lehetett elfelejteni, hogy mindenki itt hagyta kedvesei sírjait…
Isten véled, szülõi ház – szülõföld ezernyi emlékeddel!…

Isten véled, szülõi ház
Isten véled, vén szülõi ház,
Messze útra indul hû fiad,
Messze megy el, s talán örökre,
Búcsúzik, és búcsúját rebegve
Nagy útra kél, a sors elragad.
Emlékei édes gyermekkornak,
Ábrándjaimnak szülõotthona,
Zokogva intek búcsút felétek:
Isten hozzátok – s útra kélek,
Elsodor az élet vihara.
Életemnek annyi boldog napja,
Avagy borongós bús napok,
Mik e házban engem értetek,
Búcsúzom immár tõletek,
De rátok sokszor visszagondolok!
Búcsúzom e kicsi dallal,
Megyek, mert elûz a végzet.
Szülõi ház – ezer emlék!
Tõletek már messze elmék,
Ismerõsök, Isten veletek!
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Házunk elõtt búgó vén akác,
Udvarunk lombos eperfája,
Susogástok már nem hallgatom,
A madár már nem nekem dalol,
Kit ringatott lombotok árnyába'.
Pedig be sokszor elhallgattam,
És elhallgatnám tán örökké…
Mégis megyek – a sorsom üldöz,
Emlék köt már csak e röghöz,
Emlék, mely él mindörökké!…
Az elsõ szakaszban kitelepítendõk és kitelepítettek közé azok kerültek,
akiknek a „fehér lapján” a VII. cikkely szerepelt.
Akik késõbb kapták a már csak sokszorosított fehér lapokat a VIII. cikkely szerint, késõbb kerültek volna sorra. Ami szerencsére már nem valósulhatott meg!

A kitelepítési bizottságok
Mint elmondtam, ezekben képviselve voltak bizottsági tagok magyar és szlovák
részrõl, egyenlõ létszámmal. A bizottságokba olyan személyeket kerestek, akik
mindkét nyelvet beszélték. Szlovákiában erre a legalkalmasabb a magyar nemzetiségük miatt nem alkalmazott magyar tanítók voltak. Természetesen a magyar bizottság tagjaiként. A bizottság másik felében csak szlovákok lehettek! Ha nem tudtak magyarul, tudtak a magyar bizottság tagjai szlovákul. Így kölcsönösen megértették egymást a leltározásnál! Persze a nálunk leltározók nem a környékünkrõl valók voltak.
Egy „magyar bizottsági tagról” viszont szólnom kell: S i m o n y i Lajos állás nélküli tanítóról, aki nálunk, Horvátiban született 1904-ben. Õ valahol az Érsekújvári
járásban leltározott. Fontosabb az, hogy festõmûvész is volt, s édesapám egykori iskolatársa és barátja. Apja a két községünk: Horváti-Kistompa kántortanítója volt.
Késõbb pedig én álltam vele negy barátságban. Párkányban élte le utolsó éveit, 94
évet élt. Személyes találkozásainkon kívül több tucat hosszú levelet is váltottunk. Leveleiben sok adattal szolgált községeink, környékünk régi nyelvjárásáról, eseményekrõl, emberekrõl. Vastag dossziéban õrzöm leveleit, karikatúráit, képeit is. Emlékül itt négy karikatúráját teszem közzé a bizottsági tagokról.
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A gyerkiek kitelepítése
A gyerkiek részére egész vonatszerelvény volt kiállítva az egyik vágányon
az ipolysági állomáson. Ide vitték õket és ingóságaikat a magyar Mogürt teherautók. Tehát magyarok végezték a szállításukat.
1948. április 15-én kezdték meg Gyerk kiûrítését, mely több napon át tartott. Hála Tamás Józsefnek és társainak, akik igyekeztek minél több barátjukat, iskolatársukat, rokonukat „kizsuppolni” a szülõfalujukból! Azért mondom, hogy rokonaikat is, mert Tamás saját testvérét, Bolgárné sz. Tamás Máriát is kitelepíttette. Pedig nekik nem is voltak örököseik, gyermekeik. De
mégis, hogy ne kelljen velük a szüleik örökségén osztozni! Mert esetükben
csak a Bolgár-vagyont leltározták!
Az elsõ nap bevagonozott családokat elvitte a tehervonat, Párkányon, Szobon keresztül Magyarországra. A következõ napokon a további családokat.
Mivel a kitelepítetteknek joguk volt ingóságaikat magukkal vinni, egyes gazdáknak több vagont töltött meg a rakományuk. A bútorjaikon, ruházatukon
kívül gabonájukat, répájukat, krumplijukat, faóljaikat, lovaikat, teheneiket,
sertéseiket és a baromfiakat is magukkal vihették. S persze az elõzõ évben
bekazlazott szénát, lóherét, szalmát is. Ezekkel tehát megtelt néhány vagon!
– És több vonatszerelvény, csak Gyerkrõl! Elõttük ugyanígy vitték el a tesmagi, kis- és középtúri, pereszlényi, hídvégi s további községek kitelepítettjeit.
Tehát 15-én került sor Gyerkre, Horvátira és Kistompára. Gyerk volt az
elsõ. A következõ napokon újabb szerelvények teltek meg Gyerkrõl, s mentek
el, át a határon. Magyarországra. De hová? Még akkor nem tudtuk, csak késõbb, amikor megjöttek a leveleik, hogy hol is kötöttek ki. Ezekbõl értesültek
az itthonmaradtottak, hogy mind a Dunántúlon: Ácsteszéren, Hidegkúton és
Bakonyszombathelyen vannak.

A kitelepített családok névsora
A Magyarországra kitelepítettek névsorát elõször kedves feleségemmel
állítottuk össze, sok évvel ezelõtt. Aztán Péter Jánostól kaptam meg a kitelepítettek névsorának pontosítását, valamint Bolgár Páterné sz. Bolgár Erzsébettõl; õk Ácsteszéren élnek, és szintén Gyerkrõl lettek kitelepítve.
Ezek alapján közlöm a Gyerkrõl kitelepítettek névsorát.
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A családfõ

Hová lettek

A család-

neve:

telepítve:

tagok száma:

1.

Píri Ferenc

Bakonyszombathely

3

2.

Nagy István, Págyi

Hidegkút

3

3.

Okos István (vasutas)

Székesfehérvár

3

4.

Balla János, Matyis

Bakonyszombathely

4

5.

Bolgár József, András

Hidegkút

4

6.

Csitári Istvánné özv.

Ácsteszér

2

7.

Mészáros József

Ácsteszér

4

8.

Lestár János

Ácsteszér

6

9.

Fricz Simon

Ácsteszér

2

10.

Fricz Mihály

Ácsteszér

4

11.

Péter János (árva)

12.

Bolgár István és Mihály

Ácsteszér

1

(nagycsaládban éltek)

Hidegkút

9

13.

Szondi Ferenc

Hidegkút

4

14.

Baska István

Ácsteszér

5

15.

Okos István

Hidegkút

3

16.

Fricz Mária özv.

Hidegkút

2

17.

Csomó István

Ácsteszér

3

18.

Tóth János, Halász

Hidegkút

2

19.

Tóth Lajos, Halász

Hidegkút

3

20.

Honti József

Hidegkút

5

21.

Okosné Sárik Viktória

Ácsteszér

4

22.

Bolgár József

Hidegkút

5

23.

Tóth Lajos, kocsmáros

Hidegkút

6

24.

Csomó István

Bakonyoszlop

4

25.

Bolgár István, Herceg

Hidegkút

4

26.

Bolgár János, Herceg

Hidegkút

3
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27.

Halász Mihály

Ácsteszér

5

28.

Tóth János, kocsmáros

Ácsteszér

2

29.

Bolgár József, Csala

Ácsteszér

30.

Bolgár József, Nagy

Ácsteszér

2

31.

Sinkó János

Ácsteszér

4

32.

Sinkó Simon

Ácsteszér

2

33.

Balla József és István

Ácsteszér

7

34.

Nagy János, Kaparó

Ácsteszér

7

35.

Nagy Mihály

Ácsteszér

5

36.

Balla János, Gyugó

Hidegkút

7

37.

Molnár János, Baráti

Ácsteszér

2

38.

Bolgár Péterné özv. Págyi

Ácsteszér

3

39.

Fricz János

Ácsteszér

5

40.

Uhrin Pál

Hidegkút

7

Korábban, önként,
szökve áttelepültek:
41.

Balla József

Bernecebaráti

4

42.

Gáspár Lajos, szabó

Bernecebaráti

2

43.

Ledényi Lajos, tanító

Kemence

2

Nemesvámos

7

És Ipolyságról telepítették
át a már ott lakó:
44.

Medgyesi József Pált,
aki gyerki születésû.

A 24. sorszámú Csomó Istvánt egyenesen a csehországi deportálásból telepítették át.
A keresztnevek után még egy nevet írtunk egyes esetekben. Azért, mert a
több azonos nevû család miatt nekik ragadványnevük is volt. Áttelepítésükkel a Píri, Csitári, Mészáros, Lestár, Fricz, Péter, Szondi, Baska, Honti, Molnár, Uhrin és Ledényi nevek Gyerken teljesen megszûntek. Pedig itteni õsi
családok leszármazottjai voltak.
Összességében tehát 41 családot telepítettek ki erõszakkal, 3 család átszökött önként, félve az itteni fejleményektõl. Nekik rokonaik voltak a határon túli közeli falvakban: Honton, Bernecebarátiban és Kemencén.
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A népszámlálási adatok szerint 1940-ben Gyerknek 554 lakosa volt. Tehát
az áttelepített és önként távozott 175 személy, a 44 család a község lakosainak 32%-át tette ki. Ugyanakkor még nem tértek vissza a családok a csehországi deportálásból, így összesen a község lakosainak mintegy a felét telepítették ki vagy deportálták!!! Tehát a gyerki bizottság tagjai, akik õket kitelepítésre és deportálásra kijelölték, a l a p o s m u n k á t v é g e z t e k!!! Az
állami hivatalnokok pedig bizonyára megdicsérték õket, hogy hozzájárulásukkal nagyszámú gyerki lakost tudtak a szülõföldjüktõl megfosztani! S persze a vagyonuktól is! Mert a keserves verítékkel felépített házaik és nehéz
munkával megszerzett földjeik itt maradtak. S persze az õseik sírjai is, meg
a templom, ahol megkeresztelték, eskették õket...
És minden rög, minden fa és bokor, az Ipoly olykor hûsítõ habjai, máskor
hullámzó árvizei – mind-mind itt maradtak. És már csak emkékként élnek
szívükben és lelkükben a messzi idegenben! Mert az új otthon, haza sosem
tudja feledtetni, sem helyettesíteni a szülõföldet!
És hát a családi kötelékek is megszakadtak, széttépték õket. A legtöbb
családot úgy szakították szét, hogy az egyik testvér és családja (véletlenül)
itthon maradhatott, míg a másikat, a többieket kitelepítették! S nemcsak testvérek, hanem rokonok, barátok is maradtak itt, míg a másikokat elhurcolták!!!
Ezt tették hát velünk s nem is elõször a XX. században a nagyhatalmak
politikusai, s tetteik helyi végrehajtói! Vajon volt-e lelkük? S ha volt, tud-e
nyugodtan pihenni valahol a másvilágon?…

Az új élet Magyarországon
A névsorból kiolvasható, hogy a Gyerkrõl kitelepített legtöbb családot Hidegkútra és Ácsteszérre vitték. Itt pedig az a furcsa „lakosságcsere” állt
fönn, hogy nem az áttelepült szlovákok birtokaiba (!) telepítették õket, hanem a Magyarországról kitoloncolt német-svábok házaiba-birtokaiba!
Micsoda bölcs „cselekedete” volt ez Rákosi elvtársnak, a magyar nép atyjának és társainak, akik hûen végrehajtották moszkvai fõnökeik utasításait. Mindezek ugyebár a „kommunizmus elvei alapján” történtek!
Mert mi, akik már éltünk az I. Csehszlovák Köztársaságban, a Magyarországhoz visszacsatolt területeken, majd a megtépázott és elvett emberi jogok
idején, 1945 után, mi már tudjuk, mi volt a krími tatárok, a volgai németek kitelepítése a Szovjetunióban. És a lengyeleké is, akiket az 1939-ben elrabolt
szülõföldjükrõl 1945 után kitelepítettek a Németországtól elrabolt területekre. A mostani lakosságcserét már mi is saját bõrünkön tapasztalhattuk!
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Milyen volt a Dunántúlra kitelepítettek sorsa? Ott az elûzött svábok házaiba tették õket. Minden faluban maradt azért néhány sváb, akit nem hurcoltak el Németországba. De voltak olyan esetek is, hogy a németeket még
el sem vitték, s már megérkeztek a „felvidékiek” az õ házaikba. Persze
hogy az õslakosok, a házak és földek jogos tulajdonosai az odatelepülõket „betolakodónak”, vagyonuk erõszakos elrablóinak tekintették. Idõbe
tellett, amíg megértették, hogy ezeket a felvidékieket is kitelepítették! Itthon elvették házaikat és földjeiket, kisebb-nagyobb vagyonkájukat! És erõszakkal vitték õket Magyarországra az õ házaikba!
Az áttelepítetteknek pedig ott kellett új életet kezdeni, beilleszkedni az ottani életbe!…
Mindezek dacára az élet nem állt meg. Mert „az élet él és élni akar!”. Lassan az adott viszonyoknak megfelelõen az áttelepített lányok és legények,
majd az ott „eladósorba érettek” elfeledték az átélt viszontagságokat. És fokozatosan megszülettek a vegyes házasságok! Sokszor megtörtént, hogy az
innen áttelepített legény sváb lányt vett feleségül – s az innen áttelepített leány
sváb fiúhoz ment feleségül! Persze az ottani magyarokkal is megszülettek
ezek a „vegyes házasságok”. Késõbb a gyermekeik is hasonlóan keveredtek.
Lassan eltûntek a megkülönböztetések, hogy ki is a sváb, az ottani vagy a felvidéki magyar leszármazottja?
És az utódok immár csak hírbõl ismerik, hogy hol van Gyerk és a többi falu, ahonnét az õseiket kitelepítették. Noha kiskorukban olykor ellátogattak a
szülõföldre, fõleg az õsök sírjához. Mára már õket semmi sem köti ide! Nekik már nem ismerõs a szülõi ház, a bokrok, a fák, az Ipoly… Végleg elszakadt a köldökzsinór, amely ide kötné õket! Nem is vágynak az „ismeretlen”
tájra!
Az áttelepítettek új otthonaikban különbözõ körülmények között illeszkedtek be az ottani életbe-világba!
1965 nyarán látogattam el kedves feleségemmel Ácsteszérre a rokonokhoz, Mészáros keresztanyáékhoz. S ott találkoztunk a „volt gyerkiekkel”. Bemutatták sváb feleségüket vagy férjüket, az õslakos rokonokat. És azok,
akikkel persze még megismertük egymást, elmondták, hol dolgoznak, hogy
megy a soruk.
Néhány fényképfelvételem õrzi ezeket az emlékeket…
S bizony már csak emlékek! Mert azóta sokan meghaltak az áttelepültek
közül, sajnos! És itthon is, akik még emlékeztek rájuk. Köztük az én édes feleségem is. Õrizzük meg, míg élünk, az emléküket!
2001 õszén küldte el nekem Péter János, egykori gyermekkori barátom az
áttelepítettek névsorát, amelyet Bolgár Böskével, a rokonnal állítottak össze.
S ennek a végén megjegyezték, hogy mára (2001 õszére) már csak 17-en élnek a Gyerkrõl áttelepítettek közül!
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S az utódaikat már semmi sem köti az õsök szülõföldjéhez… Így a kitelepítések és deportálások átélt borzalmai lassan teljesen a feledésbe merülnek…
Talán néhány fénykép az õsökrõl ott és itt még valameddig õrzi az
emlékeket…
„Õk pedig nyugosznak az örökös hazában” – Vörösmarty soraival emlékezünk rájuk, mi, akik még élünk…
Csak hát van, aki az õsi szülõföld hantjai alatt pihen – s van, aki távol,
messze a szülõföldtõl…
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! Amen!
•
Ezek a sorok is megõrzik talán egy kis ideig az emléküket!…
…És emlékeidet is, „mûvelt XX. század – nemzedékeidnek embertelen tetteit!…”
Még az olyan apró eseményeket is, amelyeket nem jegyeztek le a történelemkönyvek lapjaira!…
„Ne hagyjuk kialudni a lelkekben a mécsesek alig pislákoló lángjait!” (Zilahy
Lajos)

Akik ide települtek
Alig vitték ki szülõházaikból az itteni õslakosokat, egy-két napon belül már jöttek is a Magyarországról ide települõk, az õ házaikba.
A Gyerkre települõk eléggé közelrõl jöttek, az Ipoly magyarországi oldaláról. Õk
nem tartoztak a nyírségi tirpákokhoz, de az itthon maradt lakosok õket is csak „tirpákoknak” nevezték és nevezik máig is.
Gyerkre két községbõl jöttek az áttelepültek: a Romhányhoz közeli Kisecsetrõl
és a Hont megyei Márianosztráról.
A kisecsetiek, ahogy elmesélték késõbb (én láttam régi keresztleveleiket is), a XX.
század elején települtek Kisecsetre Észak-Szlovákiából, Èadca vidékérõl. Ahogy elmondták, férfitagjaik mint „drótosok” járták a honti és nógrádi falvakat. S Kisecseten meghallották, hogy ott földeket adnak bérbe. Oda költöztek hát, kibérelték a földeket és elkezdtek gazdálkodni. Ez az I. világháború elõtt történt. Tehát földmûvelõk lettek, de azért a férfiak továbbra is jártak drótozni (azaz fazekakat foltozni)
Hontban és Nógrádban. Költözésük idején még népviseletben jártak. Hosszú szoknya, blúz volt a lányok öltözéke. Hajuk copfba fonva, szalaggal megkötve, amely a
hátukon majdnem a földig ért. Régi szlovák nyelvjárással beszéltek, de magyarul
jobban tudtak.
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A Márianosztráról idetelepültekrõl nem tudom, mikor és honnan költöztek arra
a vidékre. A legtöbb férfitagjuk kõfejtõben dolgozó munkás és kõfaragó volt. Az õ
öltözetük már nem népviselet volt. Polgáriasan öltöztek, úgy mint a városokban.
Egybevarrt szûk szoknya, rövidre vágott haj stb.
Az idetelepültek mind Kisecseten, mind Márianosztrán valamennyien rokonok
voltak. Bizonyára családi alapon döntötték el a csehszlovák propagandisták gyõzködésére, hogy „hazatelepülnek”. S mint tudjuk, mindent megígértek nekik. Azt is,
hogy a kamrák kolbásszal, szalonnával megrakva várják õket. És szép házakba
költözhetnek, nem olyanokba, amilyenekben eddig laktak… A nosztraiak között volt
egy gépész is, Vanka Péter. Neki cséplõgépe is volt, s azt elhozta magával. Természetesen õk is hibátlanul beszéltek magyarul. Szlovákul kevésbé.

Gyerken, 1950. október 24-én
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Václav Fuka és Anna Marešová esküvõje Milevskóban,
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Anna Fuková (Anduklka) levelei: Boríték 1995. november 2.

Andulka egyik levelének részlete 1992-bõl
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Nagy István és Dankovics
Julianna
aranylakodalma

1946–1948 Csehország,
Svatkovice 1970 Kistompa – 22
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Több szlovák férfinak magyar felesége volt, így a családban, mivel a nõ
nem tudott szlovákul, magyarul beszéltek.
A Gyerkrõl kitelepítettek mind gazdák voltak. Tehát eléggé szép házakat
hagytak hátra, valamint földbirtokot, 5-15 holdat, vagy többet is. Akik megkapták az õ házaikat, természetesen a hozzá tartozó birtok is az övék lett. 1948-ban
még magángazdálkodás folyt, így parcellákban voltak a földjeik a határ legtöbb
dûlõjében.
Nem tudom pontosan, mennyi háziállatot hoztak magukkal, s voltak-e egyáltalán lovaik, teheneik? Csak azt tudom, hogy ifj. Huszárik Ádám, amikor eljött
Tompára szántani, s kereste az „õse”, Bolgár Péter földjét, két lóval érkezett.
Dombi Karcsival a kertek alatti úton álltunk, odajött hozzánk, s kérdezte, melyik
a Bolgár Péter földje, legyünk szívesek megmutatni. Természetesen magyarul beszélt. Egy biztos: a Gyerkre települtek kaptak az államtól lovakat, teheneket,
hogy elkezdhessék a gazdálkodást. Hogy ki mennyit kapott, azt nem tudom megmondani, mivel én akkor a szomszéd faluban, Tompán laktam. De elkezdtek a
földeken gazdálkodni.
Ahogy az egyik levelében írja plébános urunk, Kovács Pál kanonok úr a deportáltaknak: szerencsére mind katolikusok. Így nem lesznek vallási különbségek. Ez így volt. S mivel õket már Magyarországon kiokosították jogaikról, amelyek itt várják, mindjárt éltek is velük.
A nosztrai Holosz Béláné lett a községi bíró, illetve a hnb elnöke. És többen
kaptak községi funkciókat. Eljõve a templomba, mise után felszólították a kanonok urat, hogy õk szlovák misét akarnak! Csak egy pici hiba volt: Nem tudtak
szlovákul imádkozni, sem énekelni! Még a miatyánkot sem tudták szlovákul! Szegény kanonok úr, mondta nekik, hogy a misék után maradjanak a templomban,
és õ a padok között járva az imakönyvbõl olvasta a szlovák szöveget, tanította
õket szlovákul imádkozni. Elõször a miatyánkot, majd a hiszekegyet, majd az Úr
angyalát. Gyerekeik persze itthon már szlovák iskolába jártak (magyar iskolák
még akkor nem is voltak engedélyezve), ott tanulgattak szlovákul. Elemi iskola
helyben volt, 1-5. évfolyam, a felsõbb osztályokba pedig Ipolyságra jártak. Megtanultak szlovákul. Bár a felnõttek halálukig hibásan beszélték a szlovák nyelvet. Ha valamit nem tudtak szlovákul, a beszédbe belekeverték a magyar szavakat, félmondatokat.
•
Közben hol itt, hol ott fokozatosan találkoztunk velük. Természetesen az õslakosokkal mind magyarul beszéltek. Egyetlen esetet elmondok:
Amikor elõször találkoztam Zachar Béla bácsival, aki Márianosztráról jött,
bemutatkozott. Szép magyar bajsza, kalapja, csizmája volt. Így mutatkozott be:
– Lacikám! Én Zachar Béla vagyok, és jegyezze meg, hogy én magyar vagyok!
Nem is tudok szlovákul, csak a feleségem. Neki jöttek a rokonai, õ nem akart
elszakadni tõlük, hát ide költöztünk mi is!
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Az õ fiuk, Béla, késõbb Losoncra költözött, s ott a CSEMADOK (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) járási titkárságán dolgozott.
Szegény Béla már meghalt. Sírkeresztjére szlovákul írták a nevét: Vojtech
ZACHAR. Többjük sírköve a gyerki temetõben mutatja, hogy ott nyugszanak.
Némelyiknek magyar a felirata, másoké szlovák. Pl. Zajcsek bácsién magyarul ez olvasható: Itt nyugszik Zajcsek Ferenc és neje, Juhász Ilona. (A felesége magyar volt.)
Érdekes Labudáék sírfelirata. (Róla elmondtam, hogy 1930 táján nõsült
be a faluba.) Ez áll rajta: Tu spocíva Ladislav Labuda, alatta pedig: és neje,
Számel Erzsébet. Tehát két nyelven egy sírkövön. Labuda korábban halt meg,
s az õt túlélõ felesége bizonyára kikötötte, hogy az õ nevét magyarul írják fel.
A Kisecsetrõl ideköltözött drótosok már nem jártak faluzni, drótozni, elvégre gazdák lettek. De azért amikor szegény feleségemék hazakerültek a
deportálásból, a szomszédban lakó Ádám bátya átszólt az anyósomnak a kerítésen:
– Szomszédasszony, ha valami foltoznivalója akad, ne hívja be az utcáról
a drótost, itt vagyok én, majd megjavítom az edényt. – S valóban, olykor foltozott is nekik, másoknak is, s a többiek is.
Nem sorolom fel, hogy mely családok kiknek a házaiba költöztek, csupán
a családfõk neveit közlöm. Népes családjaik voltak, így csak a családtagok
számát jelölöm. Elõször a Magyarországon használt nevüket, utána pedig,
ahogy itten írták, szlovák helyesírással. Bár sokuknak a személyigazolványában a magyar helyesírással írott vezetékneve szerepelt.
Név

A családtagok száma

Név

Ondrejovics Pál

4

Ondrejoviè Pavel

Németh János

2

Németh Ján

Golisz Alajos

5

Golis Alojz

Csúrik János

6

Èúrik Ján

Káplán György

4

Káplán Juraj

Zachar Béla

6

Zachar Béla-Vojtech

Káplán Ilona

1

Káplánová Helena

Káplán Vilmos

3

Káplán Viliam

Szalai János

5

Salaj Ján

Kocian Imre

4

Kocian Imrich

Bavlsík Alajos

8

Bavlšík Alojz
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Pistyek Ferenc

5

Pištek František

Majerszky József

5

Majersky Jozef

Holosz János

5

Holos Ján

Huszárik József

6

Husárik Jozef

Szikora Mihály

3

Sykora Michal

Szikora József

6

Sykora Jozef

Bezecky Antal

3

Bezecky Anton

Slíz Pál

5

Šlíz Pavel

Szalai István

5

Salaj Štefan

Bezecky Anna

1

Bezecká Anna

Huszárik Alajos

3

Husárik Alojz

Zajcsek Ferenc

5

Zajèek František

Huszárik Pál

6

Husárik Pavel

Csiszárik József

2

Èisárik Jozef

Golisz Apollónia

6

Golisová Apollónia

Bavlsík József

5

Bavlšík Jozef

Vanka Ráfael

5

Vanka Ráfael

Huszárik József

5

Husárik Jozef

Vanka Péter

6

Vanka Peter

Polka Imre

7

Polka Imrich

Még egy fontos megjegyzés: ezen családok legtöbbje Magyarországon kis
vagyonkával rendelkezett. És ami a legfontosabb, nagycsaládosak lévén, minden családból ottmaradt valaki a házukban. Õk magyarnak vallották magukat. Így az õ házaikba nem telepíthettek át senkit.
Az itteni magyarok semmiképpen sem bántották õket! S nemsokára, elõször 1949-ben, majd késõbb is megszülettek a vegye házasságok. Mind
Gyerken, mind más községekben.
Gyerkrõl még el kell mondani, hogy az idetelepültek gyerekeinek egy része
szétszóródott Csehszlovákia-szerte. S a Szlovákiából idetelepült szlovákokból mára már csak egy személy maradt Gyerken.
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A kitelepítés folytatódott
Noha írásunk témája Gyerk története, most mégis kissé elkanyarodunk.
Mert a kitelepítés a gyerkiek eltávolítása után még folytatódott.
1948. április 20-án Horváti község lakosain volt a sor. Részükre a vagonokat a tompai vasútállomásra állították elõ. Ezen a napon ide szállították
õket a magyar Mogürt teherautók. Ha jól emlékszem, ekkor hat családot vagonoztak be. Õket is a Dunántúlra vitték, a gyerkiek új lakóhelyéhez közeli
falvakba, szintén a svábok házaiba. Fiaik, lányaik késõbb házasságot kötöttek volt gyerkiekkel, de helybéli sváb fiatalokkal is…
1948. április 21. Ezen a napon további horváti családok voltak soron a kitelepítési harmonogram szerint. S közöttük egy tompai: az én családom.
20-án megsütötte anyám a kenyeret is az útra – utoljára a kemencénkben.
Mindent becsomagoltunk, mindent elõkészítettünk. S vártuk a teherautókat.
Reggel kitártam a kapunkat is. Elmúlt délelõtt 8, majd 9, sõt 10 óra is. A teherautók még mindig nem érkeztek meg!… Reggel ugyan láttam az udvarunkból, hogy több teherautó vonult az országúton Léva irányába. A falu közepén laktunk, messzirõl nem ismertem föl õket…
Tíz óra is elmúlott, s csak nem jöttek az autók hozzánk és Horvátiba. Nem
tudtuk elképzelni, miért késnek! Így aztán felültem a kerékpáromra s bekerekeztem a 7 km-re fekvõ Ipolyságra, a városháza emeletén lévõ magyar bizottsághoz. Kérdeztem: Mi az oka, hogy még mindig nem jöttek meg a teherautók?
Azt a feleletet kaptam, hogy parancsra el kellett menniük Komáromba.
Most ott kell folytatniuk az áttelepítést. Körülbelül két hét múlva jönnek vissza. És akkor visznek el bennünket…
Közben megtörtént a csoda: Magyarország nem fogad be több áttelepülõt,
csak ahány szlovák onnan átjön! Ez a létszám pedig betelt!
És tényleg! Néhány nap múlva jöttek a magyar és a csehszlovák bizottság
tagjai a falunkba és Horvátiba. Ismertették a fenti tényállást, és közölték,
hogy már csak azokat fogják áttelepíteni, akik arra önként jelentkeznek!
Az utcán fogadtak bennünket az autójuk mellett, mert akkor még nem volt
községi hivatal a falunkban.
Én úgy döntöttem, ha erõszakkal nem telepítenek ki a szülõfalumból és a
szülõházunkból, akkor itthon maradok!!! S ezt alá is kellett írnom. S õk tudomásul vették.
Bár még nem voltunk biztosak sorsunk alakulásában, egyelõre megakadt
a kitelepülésünk…
És még itthon vagyunk!…A szülõföldünkön.
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…És ez véglegesen így maradt! A kitelepítést leállították. Így mi és azok,
akik a VIII. cikkely szerint lettek volna a következõ transzportokban kitelepítve – megmenekültünk.
Ipolyság környékérõl már csak néhány családot vittek át, akik úgy döntöttek, hogy önként mennek…
Jöhettek a visszatáncolások… Adnak-e újra állampolgárságot? És mi fog
még következni?…

Kik települtek ide?…
Sok-sok tanulmány beszámol róla, hány magyart telepítettek át Magyarországra. És hány szlovákot telepítettek be Magyarországról Csehszlovákiába.
De vajon mind magyarok voltak-e a kitelepítettek – és mind szlovákok voltake az idetelepülõk?
Általában igennel felelünk a Magyarországra kitelepítettek esetében, hiszen csak elenyészõ töredékük volt szlovák; õket azért telepítették ki, mert itteni magyarokhoz mentek férjhez.
Meg kell jegyezni még azt is, hogy a kitelepítettek nagyobbik része tudott
szlovákul, noha magyarok voltak! Mert akik 1920 után itt jártak iskolába,
már a szlovák nyelvet is kötelezõen tanulták. Meg a szlovákokkal való keveredés is hozzájárult a nyelvük megtanulásához. De azok a szlovákok, akik
a hegyekbõl lejöttek közénk, magyarok közé, zömükben máig sem tanultak
meg magyarul!
A politikusaik mégis azt hangoztatják, hogy a Dél-Szlovákiába bevándorolt szlovákokat elmagyarosítják! Ez egyáltalán nem igaz!
Kik jöttek hozzánk Magyarországról?
Már néhány példát felidéztünk a sok felidézhetõ közül. Elsõsorban tényleg szlovákok, illetve tirpákok jöttek, akiket hamis ígéretekkel enyhén szólva
félrevezettek.
Míg a kitelepített magyar családok zöme vagyonos gazda volt (több vagonnal vitték egy-egy család ingóságait), addig az idetelepülõk alig hoztak
magukkal állatokat. A nyírségi tirpákoknak sok esetben csak egy kecskéjük
volt. Így is jellemezték õket, hogy õk „golyószórókkal” jöttek. Végül is
Husákot és társait azért ítélték el 1950 után, hogy gazdag és jól gazdálkodó
családokat ûztek ki, s helyükbe gazdálkodni nem tudó kecskés szegényeket,
drótosokat stb. hoztak ide, akiknek hiába adtak akár 10 hold földet is, nem
tudtak rajta gazdálkodni.
Ugyanakkor szlovákul nem tudó személyeket is szívesen hoztak ide, csak
a létszámemelés végett, hogy ugyanannyi magyart innen kitelepíthessenek!
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S ahogy mi a „fehér lap” átvétele után Magyarország által védettek voltunk az itteni hatóságokkal szemben, ugyanúgy védettek lettek azok, akik ide
áttelepítésre jelentkeztek. Épp ezért akadt közöttük pl. sok olyan személy is,
akik 1944-ig Magyarországon csendõrök voltak, s akiket ott üldöztek. Ha jelentkeztek ide, már nem csukhatták be õket! S voltak közöttük szép számban
orvosok is. Pl. Ipolyságra két magyar orvos jött azért, mert Magyarországon
nagyon nehéz volt a megélhetés, itt pedig jobb fizetési lehetõségeket ígértek
nekik! S voltak olyanok is, akik innen származó magyarok voltak; 1939 után
más hivatalba, állásba a trianoni Magyarország területére helyezték õket, s
most jelentkeztek, hogy õk idevalók, tehát vissza akarnak települni (természetesen anyagi meggondolásból). Szlovákoknak nyilvánították õket és visszatelepültek. Igaz, tudtak szlovákul, mert itt jártak iskolába 1920 után.
De voltak kirívó esetek is!
Két példa:
Nagyapám, nagyanyám és nagyapám testvérei még 1900-elõtt Pestre mentek
dolgozni. Ott jobb megélhetési lehetõségek voltak akkor. Végül nagyapám és
nagyanyám, valamint édesapám 1919-ben hazajöttek, mert pesti keresetükbõl
már vásárolhattak Kistompán egy darabka földet. Az pedig nagy érték volt.
Noha még Horvátiban laktak, amikor Pestre mentek dolgozni. Nagyapám kertész volt Pesten a fõvárosnál. Nagyanyám meg mosónõ. Megdolgoztak a kis pénzért, amit összekuporgattak, s nem akarták elveszíteni az érte vásárolt földet.
Házat csak 1923-ban építettek Kistompán. Nagyapám bátyja gyerekeivel viszont végleg Pesten maradtak. Õ szabómester volt. Itthon eladták dédanyám házát, nem kötötte már õket semmi a szülõföldhöz.
Nagyanyámról még el kell mondanom, hogy amikor a kis földdarabot
megvásárolták, 1900-táján, Budapestrõl gyalog jött el Kistompára bekapálni
az elültetett kukoricáját! Börzsönyi hegyek gyalogútjait használta, de így is
75-80 km volt az út. Még virradat elõtt indult, s délre ért Kistompára. Kicsit
megpihent, délután pedig bekapálta a kukoricát. Másnap vissza már vonattal ment, el volt fáradva!
A háború után, 1963-ban jártam elõször Budapesten. A nagybácsimat,
Tipary Dezsõ festõmûvészt látogattam meg. Onnan utaztam tovább a másik
nagynénimhez Császártöltésre. Majd néhányszori pesti utazásom során
meglátogattam Tipary Lajos unokabátyámat is. Õ szépen rajzolt, festett és
sakkmester volt, huszonnégyszeres tagja a magyar sakkválogatottnak nemzetközi mérkõzéseken. Csak egy félreértés miatt nem végezhette el a képzõmûvészeti akadémiát.
Az egyik látogatásomkor, talán 1965-ben, megkérdezte tõlem, miként is
folyt le a kitelepítés. Õ elmesélte a saját esetét: Amikor a csehszlovák delegáció tagjai hosszabb ideig Pesten tartózkodtak, toborozva a népet, az egyik
vezetõjük egy budapesti hivatalnokkal megismerkedvén megkérte õt, hogy
ajánljon neki egy jó sakkozó partnert, szeretne szabad idejében sakkozni.
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Lajos bátyám az illetõnek barátja volt. Összeismertette õket. Az egyik ilyen
találkozásukkor Lajos bátyám valahogy megemlítette, hogy az õ õsei is a
mai Csehszlovákia területérõl jöttek Pestre, s õ már itt született. Erre a csehszlovák toborzó gyõzögetni kezdte, hogy települjön át õsei szülõföldjére. Lajos bátyám azt felelte neki, hogy õ egy szót sem tud szlovákul. Nem baj, volt
a válasz, elvisszük Pozsonyba, ott egy évig csak a szlovák nyelvet fogja tanulni, s utána olyan hivatalt kaphat, amilyet választ!
Erre nekem nevetnem kellett! Az unokabátyám megkérdezte, miért nevetek? Elmeséltem neki, hogy minket pedig mint magyarokat akartak kitelepíteni ide. S csak egy hajszálon múlott, hogy maradhattunk! Pedig én szlovákul
is tudtam. Ebben az lett volna a „csodálatos”, hogy kitelepítenek Magyarországra. Lajos bátyám pedig önként átjön Csehszlovákiába; találkoztunk volna Párkányban az állomáson: õ mint majdani szlovák, én mint kitelepített hazát cseréltünk volna a határon!!!…
Lehet-e hát azon csodálkozni, hogy hány szlovákul nem tudó települt át
akkor Magyarországról Szlovákiába?
Egy nagyon szembetûnõ eset: Markuš papa, akkor még Márkus névre
hallgatott, evangélikus pap volt Nyíregyházán. Elsõ felesége, aki meghalt,
magyar volt. 3 gyermekkel özvegyen maradt. Elvett feleségül egy ottani sváb
lányt, tõle is született két fia. A családban a közös nyelv a magyar volt, mivel
egyik felesége sem tudott szlovákul. Márkus papát meggyõzték a szlovák toborzók, hogy települjön át Szlovákiába, nem baj, ha gyermekei, a felesége
nem tudnak szlovákul. Õ valamennyire tudott, nem tökéletesen!
A Vasárnapi Új Szóban egy egész oldalas interjút készítettek Márkussal. Léván
beszélgetett vele az újságírónõ; szlovák nyelven kezdték, majd átváltottak magyarra, mert Márkus tiszteletes jobban beszélt magyarul, mint szlovákul. Akkor mesélte
el áttelepülésüket: barátságot kötött dr. Okálival, aki Magyarországon volt a csehszlovák bizottság vezetõje. Márkus atyát személyesen hozta el szolgálati autójával
Lévára, s felajánlotta neki, hogy válasszon magának házat; azt megkapja, ha áttelepül. Megálltak egy magánház elõtt, amely megtetszett neki. Okáli segédjei kikeresték az iratokban, ki lakik benne. Megállapították, hogy egy özvegyasszony a tulajdonos, aki „reszlovakizált!”. Tehát nem volt kijelölve az áttelepítésre!
– Nem baj! – mondta Okáli. – Mindjárt megállapítjuk, hogy kicsoda? – Bekopogtak a kapun. Az asszony kijött és magyarul kérdezte meg a jövevényektõl, hogy mit
parancsolnak.
– Ez elég! – mondta Okáli. – Elég, hogy magyarul fogadott bennünket! Ki lesz telepítve! – Ki is tellepítették, és a Márkus atya családja megkapta a házát; áttelepültek és ebbe a házba költöztek!!!
Gondolom, ehhez nem kell kommentár! De azért el lehet gondolkozni azon, hogy
egy keresztény papnak hogyan volt lelkiismerete elrabolni egy özvegyasszony házát?
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Azért még megjegyezzük, hogy Markuš atya fiai, felesége még az idetelepülésükkor nem tudtak szlovákul! De a beígért jogokat a kommunistáktól
megkapták:
Markuš Josko, a legkisebbik fia, 15 éven át a „legnagyobb szlovák” volt az
országban. Õ a Matica slovenská elnöke. Már tud szlovákul, s gyakran látogatja mint a legilletékesebb a nyíregyházai szlovákokat! Igaz, ott rokonai,
testvérei is élnek, akik nem akartak áttelepülni. S a szlovákiai szlovák nacionalisták õt istenítik, mint „atyjukat”!
Viszont okos, mûvelt ember a bátyja, Markuš Štefan! õ a Szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke volt, e sorok írásakor pedig Szlovákia magyarországi nagykövete Budapesten!
•
Bár nem az 1946-48-as évekhez tartozik, itt mondom el még a következõ
történeteket:
Tamás Józsefnek, a volt bírónak a kitelepített nõvére, Bolgárné született
Tamás Mária viszsza akart települni Gyerkre. Nem kért semmit az államtól,
sem a községtõl. Idõs özvegy rokona élt Gyerken, Túri Özsi nene! Õ akarta
befogadni õket a házába, s majd gondoskodnak róla, ha legyengül! Többször
kérvényezték a visszatelepülést, de a kérvényüket mindig elutasították.
Egyszer a Tamás József fia kifakadva mondta a körzeti hivatal (volt
gyerki jegyzõség) hivatalnokának:
– Nem tudom elképzelni, mi lehet az oka, hogy a nagynéném visszatelepülési kérvényét mindig elutasítják.
Mire a barátja elárulta: Az, hogy apád a helyi nemzeti bizottság ülésén
mindig kéri a többieket, hogy ne egyezzenek bele!
Tamás nemsokára meghalt és a nõvéréék hazatelepülhettek a falujukba!
(Tamás volt korábban a kitelepítés vezetõje!)
Ez is megtörtént Gyerken:
1968. augusztus 20-án este Gyerken gyûlést tartottak az idetelepültek. Eldöntötték, hogy többet nem engedélyeznek Gyerken magyar nyelvû misét bemutatni a templomban.
Még el sem aludtak, amikor éjfél után 1 órakor Parassapusztán és Ipolyságon át berobogtak Gyerkre a magyar és orosz tankok, s haladtak tovább,
egészen Léváig.
Ez az éjszaka volt Csehszlovákia megszállása a testvéri Szovjetunió és a
szocialista országok által.
A végeredmény pedig az lett, hogy többet nem bátorkodtak az áttelepültek
Gyerken magyarellenes határozatot hozni!
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A második Trianon
Elmondottuk, hogy Magyarországról nem szlovák származású lakosok is
önként áttelepültek Csehszlovákiába. Szóltunk orvosokról is. Mi volt ennek
az oka? Kis magyarázatot érdemel:
1947. február 10-én aláírták a II. világháborút lezáró párizsi békét – a
második Trianont!
A nyugati nagyhatalmak azt akarták elérni, hogy a szovjet hadsereg
hagyja el a megszállt országokat, beleértve Ausztria keleti felét is. Az oroszok viszont azzal érveltek, hogy Magyarországot nem hagyhatják el csapataik, mert ezen az útvonalon kell ellátniuk az Ausztriában állomásozó csapataikat, amíg ott vannak. S köztudott az is, hogy végül 1955-ben elhagyták
Ausztriát, de Magyarországon ottfelejtették csapataikat még további 35 évig!
A nyugatiak azt is javasolták, hogy Magyarországnak adják vissza az I.
Trianon által elvett Nagyváradot, Nagyszalontát, Aradot és környéküket. Az
oroszok ebbe sem egyeztek bele. Ragaszkodtak hozzá, hogy Romániának jár
az egész Erdély, amit 1920-ban megkaptak Trianonban. Mi volt az oka? Az
oroszok a II. világháború alatt elvették Romániától Besszarábiát, Moldáviát.
S ezt nem voltak hajlandók visszaadni Romániának. S hogy a románok megnyugodjanak, Erdélyt meghagyták nekik.
Párizsban tehát eldöntötték, hogy az 1920-as trianoni határok érvényesek!
Sõt törtölték, illetve hatálytalanították a kisantant államaiban a kisebbségek jogait védõ passzusokat!
Mi több, Csehszlovákia 5 községet követelt Magyarországtól, amelyek Pozsonytól délre a Duna jobb partján vannak. Az indok: Pozsony, Szlovákia fõvárosa nagyon közel van a magyar határhoz, ezért félnek, hogy a magyarok
bármikor meg tudják támadni, s netán „elfoglalni”. Tehát az I. trianoni határon túlról még további területet akartak Magyarországtól!!! Végül a nagyhatalmak, fõleg az oroszok támogatásával, beleegyeztek 3 falu elcsatolásába.
Igen ám! – csakhogy volt egy szépséghibája a dolognak; a három faluban:
Oroszváron, Dunacsúnyban és Horvátjárfaluban magyarok és németek éltek.
Csupán 3 személy vallotta magát e falvakban szlováknak! De kit érdekelt ez
akkor? A magyarok örülhettek, hogy Rajkát végül is nem vették el tõlük!!! Pedig akkor már érvényes volt Csehszlovákiában a németek és magyarokk jogfosztottsága!!!
Mielõtt Csehszlovákia elfoglalta volna a három falut, a lakosok egy része
elmenekült Magyarország további részeibe és Ausztriába.
S mikor elfoglalták, az itt maradtak azonnal jogfosztottak és kitelepíthetõk lettek!!! Ugyanakkor megkezdték e községekbe a szlovákok betelepítését
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északról. Az új községi vezetõknek még fejpénzt is adtak az idetelepült szlovákokért, akik az üres házakba beköltöztek.
A Magyarországot ért legnagyobb büntetés a „jóvátétel, azaz a hadisarc”
volt!!! Az oroszok kérték a jóváhagyását, 400 millió dollár értékben!!! A nyugati nagyhatalmak (micsoda jóindulat az 1920-as igazságtalanságokért!) lefaragták ezt 300 millió dollárra. Mert belátták, hogy ha Magyarországot leterhelik a 400 millió dollárral, az ország gazdaságilag összeomlik. Itt kell
megjegyeznünk, hogy az oroszok Magyarország elfoglalásakor, 1944–45-ben
és utána is, 1946–47-ben óriási károkat okoztak az országnak! Sok várost és
falvat leromboltak, köztük Budapest nagy részét is! És sok mindent (amit
csak akartak) elhurcoltak az országból! (Holott jól tudták, hogy a nemzetközi egyezmények ilyet nem engednek meg!)
Így aztán az oroszok nagy kegyesen beleegyeztek a 300 millióba. Az oroszok 200 milliót kaptak, Jugoszlávia és Csehszlovákia 100 milliót. Magyarországnak 300 millió dollár értékben termékeket kellett adnia ezeknek az országoknak. Tehát sok száz vagon gabonát, húst és egyebeket. S a jóvátétel fejében építették fel a magyarok Szlovákiában, Garamszentkereszten (ma Žiar
nad Hronom) az alumíniumgyárat és szállították ide évekig a bauxitot ingyen az alumíniumgyártáshoz!
Csak megjegyezzük, hogy az utódállamoknak óriási ajándék volt ez a jóvátétel!!! Magyarországnak pedig csak tetézte a háborús veszteségeit!!! Azt
pedig már a ma élõ generációk is tudják, mibe került Magyarországnak a 45
év orosz megszállás, a rengeteg katona állomásoztatása az országban!
Ezekbõl részben meg lehet érteni, ha nem is elfogadni, hogy miért menekültek el Magyarországról az áttelepítéskor olyan orvosok és sokan mások,
akik nem voltak szlovákok!

Adatok a népszámlálásokból
Szólnunk kell végül a mi életünkrõl is, arról, amit átéltünk 1945 óta egészen 2001-ig. Mégpedig néhány adat erejéig a népszámlálások tükrében:
Elsõsorban Gyerkrõl, hiszen ez a község könyvünk fõ témája.
Gyerk – a község lakosainak száma az egyes népszámlálások idején
1869 – 474 lakos – mind színmagyar
1880 – 514 lakos – mind színmagyar
1890 – 583 lakos – mind színmagyar
1900 – 548 lakos – mind színmagyar
1910 – 567 lakos – mind színmagyar
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1921 – 579 lakos – mind színmagyar
1930 – 595 – 1 szlovák család, 5 személy, a többi magyar
1940 – 554 – 1 szlovák család, 3 személy, a többi magyar
1950 – 500 – a kitelepítés után, betelepülõkkel
1961 – 586 – a kitelepítés után, betelepülõkkel
1970 – 519 – a kitelepítés után, betelepülõkkel
1980 – nincs pontos adatunk, Gyerk Ipolysághoz volt csatolva
1991 – nincs pontos adatunk, Gyerk Ipolysághoz volt csatolva
2001 – 339, ebbõl 196 magyar – 57,82%, szlovák: 140 – 41,30%
Tehát Gyerken, a tragikus események után is, megtartották magyarságukat az õslakosok. Pedig a vegyes házasságok gyermekei már szlovákok!
Még néhány szomszédos községet ismertetünk. Ezek a kitelepítés elõtt
színmagyarok voltak. Az idetelepülõkkel megváltozott a nemzetiségi arány.
Néhány adat a 2001. évi népszámlálásból:
Alsószemeréd
Felsõszemeréd
Nagytúr
Ipolyvisk
Ipolyság

499 lakos
633
805
704
8061

296 magyar (m.) 59,32%
93 szlovák (sz.)

18,64%

344 m.

54,34%

278 sz.

43,92%

459 m.

60,75%

307 sz.

38,17%

559 m.

79,40%

135 sz.

19,18%

5015 m.

62,21%

2787 sz.

34,57%

Ipolysághoz van csatolva Pereszlény és Tesmag, sok áttelepülttel.
Ipolyfödémes

369

329 m.

89,16%

34 sz.

9,21%

Gyerken és a szomszédos községekben nagy volt a kitelepítés. Hasonló az
arány a szomszédos Hontfüzesgyarmat, Nemesoroszi, Garamsalló,
Garamszentgyörgy, Fegyvernek községekben is. E falvakból nagyon sok csa~222 ~
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ládot telepítettek ki 1947-ben, és nagyon sok a betelepült tirpák Nyíregyháza
és Békéscsaba környékérõl.
Általam a szülõfalum, az egyesített Kistompa-Horváti adatai a legismertebbek, mivel az addig ikerközség, majd 1962-tõl egyesített község krónikása is vagyok.
Kistompa
Év

Lakosok

Ebbõl

száma

magyar

%

szlovák

%

cseh

%

1869

179

179

100,0

-

-

1880

175

175

100,0

-

-

1890

143

143

100,0

-

-

1900

170

162

95,3

8

4,7

-

1910

191

182

95,0

9

5,0

-

1921

226

217

96,1

9

3,9

-

1930

257

200

78,1

57

21,9

-

1940

286

219

76,9

67

23,1

-

1950

284

181

63,7

103

36,3

-

1961

307

164

53,5

143

46,5

-

1970

323

157

48,8

166

51,2

-

1980

357

137

38,3

218

61,1

2

0.6

1991

369

150

40,7

216

58,5

3

0,8

2001

370

126

34,4

242

65,4

2

0,55

1869

308

308

100,0

-

-

-

-

1880

297

297

100,0

-

-

-

-

1890

312

312

100,0

-

-

-

-

1900

320

314

98,1

6

1,9

-

-

1910

332

327

98,0

5

2,0

-

-

1921

329

328

99,7

1

0,3

-

-

1930

394

393

99,7

1

0,3

-

-

Horváti
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1940

363

362

99,7

1

0,3

-

-

1950

448

323

72,1

124

27,7

1

0,2

1961

412

259

62,6

153

37,4

-

-

1970

431

179

41,5

250

58,8

-

-

1980

319

151

47,2

168

52,8

-

-

1991

262

106

39,3

155

60,1

1

0,6

2001

251

88

35,5

161

64,16

2

0,79

Kistompa-Horváti = Tompa együtt
1991

631

256

40,6

371

58,8

4

0,6

2001

622

214

34,4

404

65,0

3

0,5

A számok magukról beszélnek! 1945 után a sok északról betelepült kolonista és
a Magyarországról áttelepültek teljesen megváltoztatták a nemzetiségek százalékarányát. Igaz, van több olyan család községeinkben, akik noha magyarok: magyarul beszélnek otthon, a népszámláláskor szlováknak vallották magukat!
Mindezek dacára a propaganda (hivatalos és nem hivatalos), valamint a nemzeti pártok (kormány- és ellenzéki pártok) szóban, újságokban, rádióban és tévében fennhangon hirdetik, hogy a Dél-Szlovákiába betelepült szlovákokat elmagyarosítják az itt élõ magyar õslakosok!!! HAMISAN!
Azt ugyan elismerik, hogy a szlovákok, akik itt élnek, egytõl egyik betelepültek.
Vagyis nem õslakosok! De minduntalan azt hangoztatják, hogy ez az õ földjük. Mert
Dél-Szlovákia az õ földjük. S a magyarok, akik itt élnek, csak terhére vannak Szlovákiának! És mindent elkövetnek jogaik elfojtására, korlátozására, valamint
elszlovákosításuk érdekében!
Mi viszont nem ismerhetjük el azt, hogy az ide betelepült szlovákok elmagyarosodnának! Nincs olyan idetelepült szlovák, aki „elmagyarosodott” volna! Ezt ki merem jelenteni! Látom és tudom! Mert itt élek szülõföldemen születésem óta, s a 75.
évemben járok; ezért saját magam tapasztaltam és tapasztalom a lezajló eseményeket!
Tehát hamis az az állításuk, miszerint a Dél-Szlovákiában élõ (betelepült) szlovákokat meg kell védeni a magyaroktól! Senki nem bántja õket a magyarok közül.
Senkit nem támadtak meg, nem gyilkoltak le az õshonos magyarok azok közül, akik
ide betelepültek, csak azért, mert szlovákok. A két nemzet tagjai itt együtt élnek békességben! Csupán a politikusok szítják a nemzeti ellentéteket.
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Hiszen a két nemzet itt élt egymáshoz közel és együtt hosszú évszázadok folyamán! S ugyanúgy, mint a cseh emberek nem bántották az oda deportáltakat, itt sem
bántották az ide betelepülteket! Az együttélés bizonyosságai a kölcsönös rokoni
kapcsolatok kialakulásai, a vegyes házasságok. Sem az 1920 után idetelepülteket,
sem az 1945 után betelepülteket, sem a Magyarországról áttelepülteket nem bántotta senki. Ha akadtak is kisebb nézeteltérések, azokat sosem a magyarok, hanem a
betelepültek kezdeményezték!
Az együttélés bizonyítékaként közzéteszem édesapám, Tipary István versét,
amelyet 1936-ban írt.

A címer
Minden nemzetnek van egy oltárképe,
Mely elõtt fejet hajt a nép.
Melyet tiszteletben tartott a múlt
És tisztel a mai nemzedék.
– Ez a nemzet címere.
Egyesek a sast, a fellegek királyát
Festették nemzetük címerére,
Mások pedig az oroszlánt,
Az állatok földi királyát.
– De ez mind bálványimádás.
Van két nemzet Európa szívében,
Mely nem bálványt imád,
Hanem a termetõ Isten földi alkotásának
Koronáját: A hármashalmot.
– Melyen ott tündököl a krisztusi kereszt.
Ki ez a két nemzet, amely
Nem fétisimádó?
Mely máig sem imád
Semmiféle bálványt:
– Ez a magyar és a szlovák.
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Ez a két nemzet egy évezreden keresztül
Együtt élt jó és balsorban.
Együtt védték a hármashalmot
És a krisztusi keresztet
– Az évszázadok viharán.
Rajtuk tört meg a pogány török
Nyugat felé törõ hada.
õk voltak védõbástyái és
Hõs mártírjai a harcban
– A keresztény Nyugatnak.
Európának elmúlt vérvihara
E két nemzetet kettészakítá…
De azért mindkettõ tiszteli ma is
A hármashalmot és a krisztusi keresztet
– És fogja továbbra is talán…
Tompa, 1936
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Nekünk
találkoznunk
kellett…
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1948. november 7-ével szakítottuk meg a deportálásból hazekrülõ gyerki
Nagy Istvánnak és családjának történetét.
Akkor a vagon szélvédte oldalán állt egy leány. Fejét meleg kendõbe beburkolva óvta magát a hidegtõl. Az arcát nem is láttam, és nem is ismertem õt.
Én a vagon túlsó oldalán ballagtam az állomásépület felé… Nem találkoztunk…
•
Néhány hónappal késõbb: 1949. április 28-án pedig úgy találkoztunk,
hogy egy perccel korábban még egyikünk sem gondolta volna, hogy ez
megtörténik…
Mert nekünk akkor találkoznunk kellett!…
Vasárnap volt. Délelõtt fél tizenkettõ lehetett. Jancsi barátommal mentem
a szentmise után a kerékpáromért, melyet náluk tettem le a templomba menetel elõtt. (Gyalog vagy kerékpárral jártunk templomba Gyerkre, a
Kistompától délre fekvõ plébániatemplomba.) A barátommal még kicsit beszélgettünk.
És ekkor történt a csoda…
Vajon lehet-e ezt csodának nevezni?
Szerintem: IGEN! Velünk szemben egy csinos kislány közeledett.
Pirosvirágos szoknya, rózsaszínû blúz volt rajta. Két copfba font hajában
rózsaszínû szalagokat lobogtatott a tavaszi szellõ. A szomszédban lakó
Medgyesiék udvarából jött ki, az õ kertjükben szedett korai cseresznyével a
kezében indult haza.
A barátom megszólította: – Hol voltál, Margitka? S õ mondta, hogy cseresznyét szedni a rokonok kertjében. Majd megkínálta a barátomat a cseresznyével. Aztán engem is, az ismeretlent az ismeretlen.
Amikor a cseresznyével megkínált, egymásra néztünk és találkozott a tekintetünk…
A szem a lélek tükre! – mondja a szólás.
És valóban! Egy csodálatos és jóságos lelket pillantottam meg a szemében!
És arra is ráeszméltem, hogy õ az, akit nekem rendelt az Isten!
Abban a percben eldöntöttem, hogy mint „kiválasztott” õ lesz a feleségem!
Pedig még nem is ismertem õt. A nevét is csak egy perccel elõbb hallottam. És
a hangját, amikor a cseresznyével megkínált. És a szemei, azok mindent elárultak!
Nem kellett megkérdeznem senkit, vajon jólelkû-e, mert azonnal tudtam:
igen!
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Mikor elment, akkor eszméltem rá, hogy hiszen én már egy verset is írtam
hozzá, az ismeretlenhez 1947 kora tavaszán. A címe: Vers egy leányka után.
(Ezt a verset könyvem korábbi lapjain már közzétettem.)
Egy hónap múlva találkoztunk újra!
A gyerki labdarúgópályára vasárnap délutánonként meccset jártak nézni
a rajongók. Meg mások is a környékére: sétálni, beszélgetni – a lányok, legények virágot szedni. Elmentem én is a barátommal. Sok fiatal volt ott, kisebbnagyobb csoportokban lányok is. S köztük megtaláltam Margitkát! – a szívem
választottját. De errõl inkább két versemmel számolok be.

Tavaszi mese a margarétákról
Szép volt… Tavasz volt… Madarak daloltak,
virágok bódító illatát ringatta a szellõ,
az Ipoly-parti vén füzek alatt
tavaszi mámorban fecsegtek a habok,
a víz tükrében sok kis fehér felhõ
a tajtékban fürdött, mosdatta szemét…
S a tavasz, az ujjongó, kacagó tavasz
suttogni kezdett egy bódító mesét:
Egy lány elindult… – nem is tudta, merre
viszi a lába, ment, csak mendegélt…
Virágok édes bódító illatát érezte,
s valami, egy titok átjárta a szívét.
Méhek zümmögése, madarak dala kísérte,
amikor a szellõk mezsgyéjén lépkedett,
kezében kis kosár, benne cseresznye,
melyet az imént egy fáról csipkedett.
Két copfba font hajában szalagok,
trillázott rajtuk a tavaszi szél,
piros orcáján napsugár játszadozott,
egy katicabogár megpihent a kezén.
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Miközben a kicsi bogarat bámulta,
el-eltûnõdött: Merre, hová repülsz?
Elviszel-e engem is magaddal?
Vagy értem vissza már sosem jösz?
Egy ifjú jött szembe. Csak úgy, szavak nélkül
kérdezte: ki vagy, te édes kisleány?
Egymás szemébe néztek, csak úgy szó nélkül,
de a szemeikben kigyúlt egy talány.
Óh, a szemek! – most azok beszélnek,
találkozott két szemnek sugára.
A fiú sem szólt, de érezte, tudta:
Rád leltem, te kék szemû leányka!
Kosarából az idegennek, csak úgy találón
cseresznyét adott, pirosat, édeset.
– Köszönöm, lelkem! S a lány is szólott:
– Óh, ez csekélység, nem jár köszönet.
Piros ajkakon a cseresznyének vére csordult,
de a zamatja a szívekig hatolt,
amikor mindketten belé haraptak,
s tõle a szívük bódultan, hevesen dobogott…
Aztán a napok múltak és teltek…
De a szívükben valami ottmaradt.
Magyarázatot rája nem is kerestek,
de a fiú õrizte híven a két szem sugarát.
Egy hónap múlva találkoztak újra…
Májusi réten ezer szép virág
pompázott, de a legszebben mégis
most nyíltak éppen a fehér margaréták.
Elindultak hát kettesben, csendben
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margarétát szedni a virágos réten.
A fiú szedte s a leányka adta
szálanként, s õ csokorba szedte szépen.
Egy virágcsokor, s két szívnek dobbanása
valahogy együtt – így indult el a réteken.
Margarétáknak emléke – sosem hervadó,
mert két szívben kigyúlt egy örök szerelem.

Édes feleségemnek, aranyos Margitkámnak!
Ez a mese szép volt és igaz volt!
1949. április 28-án találkoztunk elõször,
amikor megkínáltál a cseresznyével.
És május 26-án szedtük együtt a margarétákat,
Amellyel a lelkedet adtad oda örökre nekem!
1998. április 28-án, találkozásunk 49. évfordulóján.
A Májusi levelek elsõ verse

Május 26 emlékére
Hervadt virágú május vége,
Melynek sok fája már dísztelen,
Elhullott minden virága, mégis
E búcsúzó május
Hozott meg Téged énnekem.
Nem kacagott ránk nyíló akácnak
Ezer, illatos, fürtös virága…
És mi akkor mégis találkoztunk
Szép májusi estén,
Mikor kigyúlt az ég csillagárja.
Piros orgonáknak édes illatát
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Régen elvitték már a szelek,
Mikor az elsõ este ránk borult,
Csendes májusvégen
Kettesben voltunk: én Teveled.
Szilaj, féktelen májusi álmok,
S a szívekben májusi hangulat
Már-már majdnem múló emlék volt,
Mikor mi ketten
Álmodtuk elsõ, édes álmunkat.
Az idú múlik… A május is csak
A múltnak lesz majd fájó emléke,
De mi a szívünkben feldobogott
Azon az estén,
Az ott marad örökre – égve!
1949. május 30.
A Május 26 emlékére ezt a második, most már hosszabb találkozásunkat
örökíti meg. Ez volt tehát a második versem, amelyet én hozzá írtam.
Felejthetelen volt számunkra ez a vasárnap! Amikor a réten sétálva a
margarétákat szálanként szedtem s adogattam neki. Margitka pedig csokorba formálta és a szívéhez szorítva tartotta kezeiben a csokrot. S közben
elõször életünkben, beszélgettünk.
Velem volt a fényképezõgépem, s amikor visszatértünk a barátnõihez, két
felvételt is készítettünk. Az egyiket én, a másikat az egyik barátom, úgy hogy
azon már én is rajta vagyok. A fényképen egymás mellett állunk Margitkával,
aki kezében tartja a margarétákból készített csokrot. Így megmaradt az
emléke felejthetetlen találkozásunknak!
Estefelé hazakísértem Margitkát. Elõször voltam náluk. Távozásomkor
megkérdeztem tõle, máskor is eljöhetek-e? Mondta, hogy ha úgy gondolom,
eljöhetek.
Ekkorra már annyira megbátorodtam, hogy ajánlottam neki: Akkor ne is
magázzuk egymást. Beleegyezett. Erre azt feleltem: Ezt pedig csókkal kell
megpecsételni. Még fogtam a kezét, s õ hozzám hajolt, és félve, gyengéden
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megcsókolt. Ez volt az elsõ csók életemben, amit szerelembõl lánytól kaptam!
Még bátrabb lettem, s azt mondtam, a csókot párosan kell adni. Így ismét
bátortalanul megcsókolt.
Én akkor a világ legboldogabb embere voltam, dobogó szívvel kerekeztem
haza a csendes estén. Ragyogott a hold. Sugarai bearanyozták a szívünket.
•
Ezen könyvnek nem célja életünk történetének elmesélése. De azért annak
néhány állomását el kell itt mondani. Másfél évig udvaroltam Margitkának,
jártam hozzá rendszeresen. 1950 nyarán eljegyeztem. Majd 1950. október 24én felejthetetlen esküvõvel pecsételtük meg örökre szóló összetartozásunkat.
Esküvõnk elõtt, amikor küldtük szét a meghívókat, értesítõket, Margitkám
azt mondta, hogy Andulka barátnõjének is kell küldeni Svatkovicére, Csehországba. Õk levelezés útján tovább tartották a kapcsolatot. Elküldtük a fényképes értesítõt, amelyet én készítettem, igaz csak magyarul. És másnap megérkezett az õ értesítésük, mely szerint:
Anna Marešová és Václav Fuka
1950. október 24-én tartják esküvõjüket.
Pedig nem is beszéltünk össze. Mégis, valamilyen megmagyarázhatatlan lelki kapcsolat útján egyazon napra tûztük kis és tartottuk meg azon a napon az
esküvõnket!
Csodálatos szép idõ volt október 24-én. Szépen sütött a nap… S mi kimondtuk az Isten színe elõtt, hogy ezen a napon összekötöttük életünket. S
megfogadtuk örök hûségünket – amit be is tartottunk!
Megáldotta frigyünket az Isten! Köszönjük Neki mindhalálig! – és a síron
túl is.
•
Azt viszont még el kell mondanunk, hogy sokat dolgoztunk, házat építettünk. És felneveltük fiunkat, leányunkat. Sok-sok fénykép õrzi emlékeit ezeknek az éveknek!…
Andulkával, most már Anna Fukovával és férjével a kapcsolatunk tovább
sem szakadt meg. Rendszeresen váltottunk leveleket. Küldözgettük a fényképeket. Nekik két kislányuk született. Evka és Ivana. A mi fiunk Imike, a leányunk Évike.
1970 nyarán írták, hogy van autójuk, jönnek szlovákiai kirándulásra. A
Tátrába ugyan, de felénk veszik az útjukat. Természetes, hogy azonnal hívtuk és szeretettel vártuk õket! Korábban küldtek egy fényképet, amelyen az
autójuk mellett állnak, s az autó elején szépen olvasható volt az autó rendszáma. Ezt tudva vártam õket a megadott napon a falunk szélén. Már távo~233 ~
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labbról felismerve az autó rendszámát, intettem és megállítottam õket…
Néhány napig itt voltak nálunk. Már az új házunkban laktunk. Gyerkre is
elmentünk velük a Nagy családhoz, drága feleségem szüleihez, testvéréhez.
Kimentünk apósom kõbe vájt szép borospincéjéhez is egy kis borkóstolóra.
Sok fényképet készítettem. Megvannak az emlékei a szép találkozónknak!
Búcsúzáskor még mondták, hogy mi is látogassuk meg õket. Már a városban, Milevskóban laknak. Azt feleltük, hogy nekünk nincs autónk, és nagyon
messze laknak…
…Esetleg, ha Imre fiunk, aki októberben bevonul, és valahová oda kerülne katonának…
És megjött a behívó, ahová be kell vonulnia: az pedig P í s e k volt –
Andulkáék járási városa.
Hát így történt, hogy október végén elutaztunk vonattal kedves feleségemmel Písekbe. S Andulkáékat is meglátogattuk a közeli Milevskóban.
Másnap Fuka barátunk elvitt autóval Svatkovicébe, s megnéztük drága
feleségem sok-sok emlékhelyét. És a házat, amelyben laktak. Már akkor a
gazda háza is üresen állott…
Aztán visszavittek bennünket Písekbe, a katonafiunkhoz.
Hát így mi is megtudtuk látogatni Andulkáékat egyszer az életben!…
A levelezést tovább folytattuk. Rendszeresen küldtük egymásnak a
fényképeket családjainkról.
Mindebbõl kiviláglik, hogy a számûzetésben kötött barátság elkísér
halálunkig! A cseh emberek és a magyarok nem ellenségei egymásnak! A
barátság nem ismer határokat. S nem akadályok a nyelvi különbségek sem!!!
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Emlék már csak az életpálya…

Nem halt meg az, ki életében
becsületesen dolgozott és alkotott.
Annak a lelke fönn az Égben
és emléke a Földön
alkotásaiban tovább él.
(Sírvers)
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Elrepült hát az ötven év az életünkben…
Amelyet nagy szereteben, megértésben és egymás megbecsülésében megéltünk.
Voltak örömök, szép eredmények, de voltak bánatok is. És nagyon nagy
küzdelem, szorgalom, amely végigkísérte életünket.
Sokat dolgoztunk, hogy elõteremtsük a pénzt a család megélhetéséhez,
házunk felépítéséhez, majd fokozatosan a berendezéséhez. Autóra már nem
is vágytunk.
A házunk építésén is sokat dolgoztunk! Drága Margitkámnak volt az ötlete, hogy házat építsünk. Kreatív gondolkodásával és az én segítségemmel
magunk terveztük meg a házunk formáját, méreteit és beosztását. Ezek szerint készítettem el a tervrajzokat, amelyek alapján kiadták az építési engedélyt.
Sok-sok napot, rengeteg órát mi magunk is ledolgoztunk a házunk építésén. Édes feleségem is téglát rakott, maltert kevert… Esténként lámpa- és
gyertyafénynél szögeltük föl a plafondeszkákat, a nádat. S amikor már itt
laktunk, sok mindent szépítettünk, alakítottunk még a házunkon…
Áldja meg az Isten Margitkát fáradságos munkájáért!!!
Sok betegséget is át kellett élnünk. Margitkámnak jutott belõle több. Isten
tudja, a deportálás lelki és testi traumája milyen mértékben idézte elõ a betegségeit! Hála Istennek átvészelte a betegségeket: két operációt, az asztmát,
a többszöri infarktust, majd a szívbillentyû-megbetegedést, végezetül epeköveit és a csontritkulást. S még a klinikai halált is, amelybõl az orvosoknak sikerült õt visszahozniuk. Utána még közel két évig élt.
De lassan elégett a gyertya… Sokat szenvedett, ám sosem panaszolta föl,
hogy miért sújtotta Isten annyi betegséggel. Tûrt és szenvedett…
És végül is kialudt a gyertyaláng…
Margitkám, életem legnagyobb kincse 2000. április 12-én hunyt el, 68 évesen. Sajnos nem élhette meg az 50. házassági évfordulónkat, melyet 2000. október 24-én ünnepeltünk volna.
De így is szép volt küzdelmes életünk…
Köszönöm Neked, Uram Jézus, hogy õt nekem adtad! S hogy annyi évet
együtt megélhettünk!
Befejezésképpen alább még közzéteszek az édes páromhoz, Margitkámhoz írott verseimbõl hármat, melyeket nagy szívfájdalmamban írtam
Bár nem élhette meg, hogy végleges formába öntsem szenvedéseit, a deportálás általa gyakran felidézett, elmesélt fájdalmait, történeteit, mégis
megnyugvással tölt el, hogy vallomások, dokumentumok megõrzik emlékein~236 ~
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ket és emlékünket. És nehéz, fáradságos munkánk a mi alkotásainkban is élni fog valameddig…
Az eleven tény, hogy mi is éltünk… És teljesítettük a feladatokat, amelyek
megalkotására küldött minket az Isten!
Én is immár betegen, mankóval bicegve járok a lakásunkban, amelybõl
csak az édes párom hiányzik. Bár tudom, hogy a lelke itt van velem! És minden lépésemnél elõttem vannak a hímzései, terítõi és függönyei. Minden az õ
keze munkája! És fényképe, fényképeink – mind édes emlékei a mi szép közös életünknek!!!
Köszönjük, Uram, hogy emberként mindezt megélhettük!

Neked nyílnak mind a virágok
Kiskertünkben és udvarunkban
a jácintok már mind kinyíltak,
a tubarózsák – kis harangkelyhek
a harmatban halkan harangoznak.
A gyönygvirág fakad a fenyõk alatt,
az aranyeso napsugárral telve,
várják, hogy Te majd leszakítsad
s megcsókolva öleld a kebledre.
Óh, Édesem, Te már nem tudod
leszakítani, pedig õk azt akarják,
hogy kezeiddel majd megsimogatod
- a virágok vágyakozva várják.
Kivirulnak, majd elhervadnak,
úgy, mint Te, drágám, kedvesem,
kinyíltál, virágzón tündököltél
keblemen és karjaimban kedvesen.
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Szemed sugára itt ragyog tovább,
a csókod ízét érzem ajkamon,
de már mosolygón nem tekintsz reám,
óh, mért hagytál itt, Angyalom?
Mért jött ez a kegyetlen halál,
mely téged tõlem elsodort?
Neked nyílnak mind-mind a virágok,
s te már mindezt nem láthatod…
2000. április 19-én
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A jácintok
Gyönyörû fehér jácintok
kinyíltak kertünkben ablakod alatt,
te már nem érezted az illatot,
szemeddel õket nem simogathattad.
Pedig Te ültetted õket pár éve,
hogy minden évben tavaszt hozzanak,
melegítõ mámort a szíveinkbe
s a szobánkban illatot szórjanak.
A kórházban még elmondtam neked,
hogy már kinyíltak és hazavárnak.
Örültél, mondtad, hogy ha hazajösz,
csókot intesz minden kis virágnak.
Megsimogatod, és az illatot
mélyen beszívod a kebledbe,
a tüdõdet majd meggyógyíthatod,
s gyógyírt hoznak majd beteg szívedre.
Ma már mindez csak merõ mámor,
álom, amely már messze száll…
Téged már égi mezõkre vitt el
a kegyetlen, csúf halál.
Leszedtem kertünkben a jácintokat,
kis csokorba és arany szalaggal átfonva
kezedbe adtam Neked örökbe azokat,
de már csak így tudtam – a koporsódba.
Így pihensz, édes egyetlenem…
Harvannyolc fehér szegfûvel
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van még befedve szemfedõd és tested,
így búcsúzunk el fájdalommal tõled.
Elbúcsúztunk sírva és zokogva,
az újratalálkozásban bízva, várva,
mert a szívünkbõl nem téphet ki senki,
találkozunk az örök hazában!
2000. április 19

Nem igaz, hogy téged elvitt a halál
Elmondom százszor: nem igaz,
hogy téged elvitt a halál.
Rettenetesen fájó mindaz,
amikor egy szív örökre megáll!
Megállt a szíved dobbanása,
de a lelked, ugye él?
S az én lelkem sem gondol másra,
csak hogy hûségünk tovább él.
Óh, azt nem lehet elfeledni,
ahogyan mi egymást szerettük!
A sír sem tudja végleg eltemetni
a mi igaz és nagy szerelmünk!
Nem igaz, drágám, hogy elmentél!
A lelked itt van mindig velem.
S itt van körülem ezer emlék,
melyek közt mindig rád emlékezem!
2001. június 26
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Epilógus
Elmúlott ötven esztendõ…
Sõt, már több is, mint egy fél évszázad…
A deportáltakból és kitelepítettekbõl a legtöbben már örökre elpihentek…
Egyesek az anyaföld ölében. Mások szerte a világban, messze idegenben…
A dekrétumok megalkotói is jobblétre szenderültek…
Vajon megadatik-e nekik a pihenés? – Nem tudjuk. A lelkük… ha volt egyáltalán, vajon tud-e pihenni?
•
A d e k r é t u m o k viszont még ma is élnek!
Ugye, ez hihetetlen!?…
Pedig így van! Most, amikor a 2002. év elején ezen befejezõ sorokat írom,
a cseh és a szlovák kormány képviselõi, a pártok vezetõi még mindig fennhangon hirdetik, hogy „a dekrétumokat” nem lehet eltörölni!…
Vajon ha alkalmuk adódna, újra megindítanák-e az utódok deportálását?
Vagy attól félnek, hogy ha eltörölnék, akkor bocsánatot kellene kérniük tõlük? S ezt nem tudják megtenni!!! Inkább a gyûlöletet hordozzák génjeikben
az azóta született politikus utódok!
Némelyek fennhangon gyalázkodnak!
S a pártokon, kormányokon és képviselõkön kívül még a szlovákiai katolikus püspökök is csatlakoznak hozzájuk! Hiába vannak a Komáromi Imanapok, ahol a magyar katolikus hívek imádkoznak magyar püspökért. Hiába gyûjtöttek össze Szlovákiában 160 000 aláírást e kérelemmel, s juttatták
el a pápához. Mert az itteni Püspöki Kar hivatalosan is ki meri jelenteni,
hogy magyar ajkú püspök kinevezéséhez nem járul hozzá! S a pápa csak a
Püspöki Kar javaslatára nevez ki új püspököt…
Tehát a négyszázezer szlovákiai magyar katolikusnak nem lehet püspöke!
Pedig a nyolcvanezer reformátusnak van! S van magyar katolikus püspök Kárpátalján, Erdélyben, a Délvidéken és Burgerlandban!… Itt nem lehet! Még a papi
pályát választó magyar fiataloknak sem engedik meg, csupán néhányuknak,
hogy itt a teológián tanuljanak. Egyesek ezért kénytelenek a teológiát Magyarországon végezni. Azok, akiket az Isten kijelölt és meghívott, hogy a népet szolgálják a papi pályán. A Magyarországon felszentelt papok viszont nem térhetnek
vissza szülõföldjükre. Ezt a Püspöki Kar nem engedélyezi!
~241 ~
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Pedig Imre Samu tanár úr régen megmondta, hogy mi nem léptük át a határokat, hanem a határok léptek át minket! – Ezt a tényt pedig könyvem elején többször is bizonyítottam…
Urunk Jézus Krisztus! – enyhítsd a mi megalázásunkat! Könyörülj meg
rajtunk! Hiszen mi senkit nem bántottunk!
Hiszek abban, hogy a cseh, a szlovák és a magyar nép együtt tud élni békében! A becsületes és egyszerû emberek nem bántották és nem bántják egymást, együtt akarnak és tudnak élni!
Ú gy l e g y e n ! – A m e n!
Kistompa, 2002. február 18-án, éjjel 2 órakor.
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Utószó
Az alábbi sorokat Tipary László barátom kérésére vetettem papírra, akivel évek óta tartom a kapcsolatot: rengeteg levelet váltottunk, hosszú oldalakon ecseteltük irodalmunk helyzetét, de írásainkból, beszélgetéseinkbõl magyarságunk története és jelenlegi helyzete sem maradt ki. Látogatásaim alkalmával aztán megmutatta az újságokban publikált írásait, dedikálta az
eddig megjelent könyveit, sõt, olyannyira megtisztelt a bizalmával, hogy kéziratait az elsõk között tanulmányozhattam, olvashattam át. Így volt ez a
„Szülõföldem szép határá”-val is…
Elmondhatom hát, hogy ez a könyv nem levéltári dokumentumokból és
statisztikákból kimásolt adatok halmaza, hanem a valóságban is átélt, megtörtént események dokumentációja! Szerzõik: Tipary Lászlóné, született Nagy
Margit már 14 éves korától szenvedõ alanya volt a deportálásnak. Édesapja,
Nagy István semmilyen pártnak sem volt a tagja: mégis deportálták, a családjával együtt. Télidõben, mínusz húszfokos hidegben, fûtetlen marhavagonokban „utazott” az ismeretlenbe. Egyetlen „bûne” volt talán, hogy nem írta alá a
„reszlovakizációt”. De bûnéül lehet-e felróni azt, ha nem tagadta meg magyarságát? Habár ez sem igen segített volna, hisz szomszédja, Matyis István
aláírta: féltette áldott állapotban lévõ feleségét a meghurcoltatástól. Mégis elvitték, deportálták õket is!
Tipary László, a könyv másik szerzõje, noha nem volt részese a deportálásnak, mégis üldözött és hontalan volt. Õ aláírta a felhívást, miszerint „akik
aláírják, hogy hû polgárai lesznek az újjáalakult Csehszlovák Köztársaságnak, azok mentesülnek a bel- és külföldi kitelepítéstõl és visszakapják vagyonukat és emberi jogaikat”. Õ ezt a nyilatkozatot aláírta, mégis megkapta az
értesítést, hogy kitelepítik Magyarországra! Ezeket, és még számtalan ámítást, hazugságot, amelyekkel megalázták a szülõföldjükön élõ magyarokat,
bizonyítékokkal dokumentálva, elolvashatjuk a könyvben.
A deportálást az állami közigazgatás vakbuzgó emberei az ingyenes vagyonhoz jutás reményében hajtották végre. Ugyanakkor megtaláljuk a
könyvben a cseh emberek becsületes magatartását a deportáltakkal szemben. Mint megalázott üldözötteket fogadták be maguk közé, s amiben lehetett,
segítették õket: igyekeztek enyhíteni a fájdalmaikat. Persze, ez azért nem
minden esetben volt így!…
A könyv szerzõivel is az élet íratta meg a történetüket: még ennyi idõ után
is fájdalmas a visszaemlékezés!… Nagy Margit az Ipolysági Polgári Iskola
padjaiból került a deportáltakat szállító marhavagonba. Tizennégy éves volt.
A keserves „utazás” után fejõnõnek osztották be, pedig nem értett hozzá.
Igaz, az õ gazdájuk ezt belátta, s nem kényszerítette erre a munkára. De ez
már inkább az õ emberségén múlott, meg némi szerencsén is. Mert voltak de~243 ~
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portált családok, az õ transzportjukból is, akikre keserves bánásmód és elviselhetetlen munka várt! Azért õk is szenvedtek eleget, hisz az „emberséges”
környezetben is éhbérért dolgoztak. Tény, hogy Nagy István, amikor két év
után „idõ elõtt” hazajöhetett, nem volt annyi megtakarított pénze, hogy a vagon fuvardíját kifizesse. Az állomásfõnök beleegyezett, hogy az összeget
majd a hazaérkezés után téríti meg… Nagy Margit sok mindent elmond a
könyvben, de az átélt fájdalmat nehéz, szinte lehetetlen leírni.
Tipary László, amint a könyvben elmondott számtalan igaz történet bizonyítja, ha nem is volt deportálva, mégis átélte a „hontalanság éveit”, keserveit. Csak a vakszerencse mentette meg a Magyarországra való kitelepítéstõl.
Õ is falusi, földmûves családból származik, bár felmenõ ágon apai õsei
még iparosok voltak. Sõt, voltak köztük mûvészi hajlamokkal megáldott emberek: festõmûvészek, sakkmesterek meg irodalmárok is! Egyik unokabátyja, aki ugyan már Budapesten született, tagja volt a magyar sakkválogatottnak. A könyvben elmondja a történetét: noha egy szót sem tudott szlovákul,
mégis arról próbálták meggyõzni a szlovák áttelepítési bizottság Budapesten tartózkodó „nagyfõnökei”, akiknek mellesleg sakkpartnere volt, hogy települjön át Csehszlovákiába. Õsei egyébként 1902-ben a Palócföldrõl költöztek Budapestre. Unokaöccse, Tipary László viszont tudott szlovákul, aláírta
azt a bizonyos „hûségnyilatkozatot” is, mégis kitelepítésre ítéltetett a szülõföldjérõl. Micsoda rémséges, abszurd, élet írta történetek!
Édesapja, Tipary István, a háború alatt, amikor az oroszok elfoglalták
Ipolyság környékét, saját falujában lett egy német bombatámadás civil áldozata. Két hónappal a negyvennegyedik születésnapja elõtt kellett meghalnia!
Õ is mûvészi adottságokkal rendelketett: verseket és prózát írt, de remekül
festett és rajzolt! Községi könyvtárosként, a helyi színjátszókör rendezõje is
volt…
Fia, Tipary László, a könyv szerzõje, már gyermekkorától foglalkozott a
mûvészetekkel. Nyolcéves korától írt verseket, olykor rajzolgatott is. Majd
apja örökébe lépve, volt a helyi, azaz a kistompai Csemadok elnöke, a színjátszókör rendezõje, sõt, olykor a háziszerzõje. De részt vett a Csemadok járási, kerületi, valamint központi bizottságának munkájában is… Ezen tiszteletbeli foglalkozások mellett huszonöt évig volt a helyi szövetkezet közgazdász könyvelõje, majd tíz évig ugyancsak ebben a beosztásban, a Gyûgyi Állami Fürdõben is. Kevés ideje maradt a kultúrára, mégis írt. Versei, írásai
megjelentek a szlovákiai s a magyarországi lapokban is. Sõt, ami valóban
ritkaság, publikált az eszperantó nyelvû világlapokban! Rengeteg verse, helytörténeti és néprajzi írása van kéziratban – ezek nagy részét pályázatokon
is díjazták –; nyomtatásban eddig kettõ látott napvilágot. Egyik, a „Gyöngyszemek Palócországból – Felsõszemeréd és rovásírásos emlékei” 1995-ben
jelent meg, ahol szemelvényeket mutat be a honti népköltészetbõl és népszokásokból, valamint leírja az ottani rovásírás felfedezésének és megfejtésé-
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nek történetét. A másik mûve pedig, az „El kell menni katonának…”, tavaly
került az olvasók kezébe… Itt válogatást ad közre a régi dalos- és katonafüzetekbõl, melyekben a katonaidejüket töltõ nagyapáink és dédapáink írták le élményeiket: bánatukat és örömüket, illetve a ma már alig ismert
népdalokat, katonanótákat…Versei, újságokon kívül, néhány antológiában is megjelentek, Czímer Péter költõi álnév alatt. Ilyen például a Zalabai
Zsigmond szerkesztette Magyar Jeremiád (1995) vagy a Verses magyar
Bohémia (2001). Szülõfalujában megalapította a Palóc Helytörténeti és
Néprajzi Falumúzeumot, ahol több mint ötszáz kiállítási tárgy látható.
Munkásságát bemutatta mind a szlovák, mind a magyar televízió…
Befejezésül még néhány gondolat: Tipary László és Nagy Margit 1950-ben
kötöttek házasságot. Fáradságos munkával felépítették a családi házukat,
felnevelték fiukat, lányukat. Boldog házasságban éltek ötven évig; majd a szeretett feleség, e könyv társszerzõje, a deportálás elszenvedõje 2000-ben örökre lehunyta a szemét. Tipary László pedig a fájdalmas emlékek, a betegségek
és a vállára roskadó 76 év dacára is ír: hû krónikásként jegyzi múltunk és
jelenünk történéseit.
2004. január 12.

Oros László
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