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                      „Szerettük azt a földet” 
 

Történetek a szülőföldjéről kitelepített magyar lakosság köreiből  

 
      “A csehszlovák–magyar lakosságcsere a második világháború utáni években született 

államközi egyezmény, amelynek értelmében felvidéki magyarok tízezreit telepítették át 

Magyarországra, és ezzel egy időben magyarországi szlovákok települtek át Csehszlovákiába. 

Több esetben a Németországba kitelepített német vagy sváb lakosság helyére is kerültek felvidéki 

magyarok. A csehszlovák kormány végül  1947. április 27-én megkezdte a nem „reszlovakizálódott” 

magyar nemzetiségűek deportálását Magyarországra. Elsősorban a nagyobb falvakból és városokból 

telepítették ki a magyarokat, azok közül is leginkább a módosabb embereket, de a szegényebb sorú 

parasztok közül is sokat vonatra tettek. A telepítések legfőbb célja a dél-felvidéki magyar tömb 

megbontása volt.”(Wikipédia) 

 

     A történet, amelyet most leírok, igaz történet a családunkról. A nagymamám mesélte el 

nekem, hogyan élték meg a kitelepítést, az 1950-es évek megpróbáltatásait, hogyan szakadt szét 

a család, a rokonság nagy része. 

Béres József és felesége Eszter(az én ükszüleim), négy gyermek szülei voltak, közülük három 

élte meg a felnőtt kort: Margit, Lajos és József (családfa az utolsó oldalon). A család 

Garamszentgyörgyön (Jur nad Hronom, Szlovákia, Lévai járás) élt. Becsületes, dolgos magyar 

emberek voltak, megdolgoztak azért, amijük volt. Békésen, nyugodtan éltek, a gyerekek 

nődögéltek, azt is fontolgatták már, hogy építenek egy új házat a családnak. Bele is vágtak az 

ötlet megvalósításába, de a házat már nem volt idejük még befejezni sem... 

1947. május 3. Szomorú nap volt ez Béres József és családja számára. Őket is elérte a 

kitelepítés. Jogukban állt minden ingóságukat magukkal vinni ugyan, viszont a ház és a terület, 

amelyet birtokoltak, itt maradtak. Nagy veszteség érte a családot. Nem volt elég, hogy 

megfosztották őket szinte mindenüktől, még el is parancsolták őket szülőföldjükről, ahol 

felnőttek, s mindennapjaikat töltötték, ahol a barátaik voltak és minden más, ami fontos volt 

számukra. De nem tehettek mást, el kellett hagyniuk a szeretett földjüket. Magyarországra 

telepítették őket, pontosabban Dunaszekcsőre. Ez a település Baranya megyében, a Mohácsi 

járáson belül terül el. Az ükszüleim mindkét oldalról már korábban elveszítették édesapjukat, 

akik a garamszentgyörgyi temetőben nyugszanak. Mindkettejük édesanyja már az idős kort járta, 

ezért magukkal vitték őket is a Pécs melletti kis faluba. 

 Lajos, az ükszüleim fia a II. világháborúban esett el. De nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Lajos 

már nős volt, és született neki egy gyermeke is, mikor behívták katonának. Lajos megözvegyült 

feleségét érdekes módon testvéröccse, József vette nőül, így gondoskodott a csonka család 

biztonságáról és a családi fészek melegéről. 1947-ben aztán nekik is az ükszüleimmel kellett 

tartaniuk Magyarországra. 

Vonattal indultak a messze távolba, az új életük felé, amit nem ők választottak. Amint már 

lejegyeztem, minden ingóságukat magukkal vihették. Nyolc vagont teljesen elfoglaltak az 

állataik, szerszámaik, terméseik (széna, búza). Az ükszüleim Dunaszekcsőre érkezvén a házban, 

ahova telepítették őket, svábokat találtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az áttelepített rokonaimat 

egy német nemzetiségű család házába irányították, akiket onnan szintén száműztek. Ezek a 

svábok még nem hagyták el a házukat akkor, amikor ükapámék odaértek. Rokonaim csak arra 

lettek figyelmesek, hogy egyikük az egyik szobában sírt, a másik pedig a másik szobában. Nekik 

sem volt ám aztán mindegy. Ugyanazt átélhették ők is, mint az én felmenőim. Rossz szemmel 
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néztek a családomra, viszont ők nem tudták, hogy mit kellett otthagyniuk. A ház, amelybe át 

kellett költözniük, vagy háromszor szegényesebb volt, sőt majdnem minden teljesen más is volt 

ott. 

Béres Józsefnek és Eszternek, az ükszüleimnek volt még egy lányuk is, Margit, aki a 

kitelepítéskor már férjnél volt a szomszéd faluban, Zsemléren. Férje, Kotrusz József a környéken 

is megbecsült úgynevezett „nagygazda” volt, 21 hektár földön gazdálkodott. 

Margit volt az én nagymamám édesanyja, tehát a dédanyám. Margit a 20. évét töltötte be a 

kitelepítés idején. Ő itthon maradhatott a férjével. De idővel ő is érezte szülei, nagyszülei és 

testvére távolságát és hiányát. (Nehéz anélkül élni, kit szeretünk.) 

Viszont hiába vágyott ennyire a sajátjai után, nem találkozhatott velük. A két nemzet nem 

engedte át a másik állam polgárait a határokon, ezért a két állam lakossága elszakadt egymástól, 

még ha egy nyelvet is beszéltek. 

Mit ér az élet azok nélkül, akiket szeretünk, ha nem láthatjuk, s nem érinthetjük azokat, akik 

fontosak számunkra, ha nem pillanthatunk rájuk fürkésző szemünkkel, ha nem szólhatunk 

hozzájuk. Margit dédnagymamám szerintem ugyanezt érezhette, nem honvágyat, de vágyat, 

hogy láthassa azokat, akiket már rég nem látott. Margit úgy döntött, hogy felvállalja a 

kockázatot, hogy láthassa családját. Mint tudniillik azok, akik átkeltek a határon anélkül, hogy 

engedélyt kaptak volna erre, saját felelősségükre tették. Vállalniuk kellett, hogy a határt átlépve a 

katonák lelőhetik őket, vagy akár más szörnyű tettek áldozatai lehetnek. Nem volt egyszerű a 

helyzet. Viszont felcsillant egy lehetőség az átkelésre. Szete (Kubáňovo) nevezetű faluból 

származott egy férfi, aki ismerte az Ipoly folyását. Margittal ismerték egymást. Dédanyám tudta, 

hogy ez a férfi segíthet rajta, így jó baráti szívességként megkérte, hogy segítse őt átszöktetni 

Magyarországra. A férfi kedves volt és megértő. Átsegítette Margitot és még egy másik asszonyt 

is, akinek a lányát telepítették ki. El sem tudom képzelni, milyen megkönnyebbülést érezhettek, 

mikor átértek a túloldalra gond nélkül. A falu, ahol a felmenői és a testvére éltek, mint már 

említettem, egy kis falu volt, Dunaszekcső. Margit ipolyi átkelése után vonatra ült, és Budapestre 

utazott, onnan pedig a Dunán lehajózott Mohácsig, azután gyalog, majd kocsin utazva eljutott a 

végcéljához, Dunaszekcső nevezetű faluba (térkép az utolsó előtti oldalon). 

Felkereste a házat, amelybe a felmenőit telepítették. Amint megérkezett, nagy örömmel fogadták 

őt, csókolgatták, ölelgették, lehet, még egy-két könny is kicsordult a szeméből a nagy örömtől. 

Viszont amint Margit körülnézett, kicsomagolatlan bőröndöket talált. Szülei ugyanis váltig 

bíztak abban hosszú ideig, hogy egy szép napon visszaköltözhetnek a szülőföldjükre, és a 

megszokott eddigi életüket folytathatják. Azt remélték, amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan 

vissza is mehetnek. De a vágyuk, hogy hazatérhessenek, nem vált valóra. A visszatelepülés álom 

maradt, ami aztán soha nem jött el. Csak egy álom maradt. 

Margit tíz napot töltött szülei, nagyszülei és testvére társaságában. Ez idő alatt - gondolom - 

nagyon sok mindent megbeszéltek. Például szó eshetett a kis Margitkáról is. Tudniillik közben 

Margitnak és férjének, Józsefnek született egy kislányuk, akit egyébként a jó szomszédokra 

bízott a látogatás idejére. József, a férj otthon maradt, viszont neki dolgoznia kellett. A kislányra 

pedig valakinek felügyelnie kellett, ezt a feladatott a szomszédok vállalták. A kislány neve is 

Margit volt, akárcsak az édesanyjáé. Ő az én nagymamám nővére. 

Margit, az én dédanyám a tíznapos dunaszekcsői látogatás után visszatért otthonába a 

családjához. Ismét Szeténél szöktek vissza, ahol már várta őket a szetei jó ember, aki átsegítette 

őket az Ipoly folyón. 

Egy év elteltével megszületett az én dédanyámnak, Margitnak a második leánygyermeke, Irén, ő 

az én drága nagymamám. 
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Egy ideig nagyon jó volt az életük, boldog családi életet éltek. Szerencséjükre lassan 

engedélyezték a határátlépést is, ezért végre többször is láthatták egymást. Évente minimum két 

hétre látogathatták egymást, viszont voltak kivételek, ilyen volt például, mikor a családfő, József 

üknagyapám súlyosan megbetegedett, és sárgasággal Ipolyságon feküdt a kórházban. A betegség 

elég súlyos volt, ezért az éppen látogatóban itthon tartózkodók két hét helyett két hónapig 

maradtak szülőföldjükön. Segítettek mindenben, amiben kellett. Annak ellenére, hogy József 

beteg volt, az unokatestvérek örültek, hogy ilyen hosszúra sikerült a látogatás. József végül is 

meggyógyult. Ez volt a dunaszekcsőre szakadt felmenőim leghosszabb látogatása szülőhelyükön.  

Látogatásaik alkalmából nagyszüleim mindig vittek valami kis csekélységet egymásnak, ezzel is 

nagyobb örömet okozva a rájuk várakozó rokonoknak. Nagymamám mesélte, hogy egyszer tintát 

vittek ajándékba, sikerült is átvinni a határon, ki sem lötykölődött, semmi gond nem volt vele. 

Viszont mihelyt odaértek, és beléptek a házba, valahogy sikerült elejteni, és a tinta teljesen 

szétfolyt a szőnyegen. Mindenki megijedt, főleg az odalátogatók, azt hitték, hogy nem fogják 

tudni eltüntetni a foltot. Amint kidőlt a tinta, Margit, a dédanyám rögtön hozott valamilyen 

tisztítószert, és azzal súrolgatta percekig. Bizony látszódott is a tisztogatás hatása, és a folt 

kezdett egyre halványabb lenni. Erre az én nagymamám, akkoriban még kisgyermek volt, azt 

mondta selypítve: „Édeszanyám öjüj, hogy föjejeszt!?” 

Hát igen, voltak ilyen apró kis incidensek, de végül mindig minden simán ment, és ha nem 

történtek volna ilyen kisebb balesetek, nem lenne mit megemlíteni sem. 

 

      A kitelepítésen történetét még megtoldom egy esetet, ami szintén nagy megpróbáltatások elé 

állította a családom. 1953-ban nagy csapás érte a dédszüleimet, Margitot és Józsefet. Falujukban, 

Zsemléren megalakult a Földművesek Szövetkezete. A lényege az egésznek az volt, hogy 

rengeteg olyan mezőgazdász volt, akik szegényesebb voltak azért, mert nekik nem volt elegendő 

földterületük a jómódú élet fenntartásához. Ezek a szegényebb földművesek mind összecsatolták 

területeiket, és így nagyobb területen gazdálkodhattak, a hasznot pedig mind elosztották jog 

szerint, egyformán egymás között. Na, most eljött az a pillanat, amikor az én dédszüleimet is be 

akarták vonni ebbe az egészbe. Nekik 21 hektár földdel és sok állattal nem érte volna meg 

belépni a szövetkezetbe. Nem is tették. Ez volt a hiba. Mivel nem voltak hajlandóak beállni a 

szövetkezetbe, ezért ingó és ingatlan tulajdonukat a Csehszlovák Állam elkobozta. Kénytelenek 

voltak megvenni az államtól a saját házukat is. 1968-ban a Dubček-rendszerben a pénzüket 

visszatérítette az állam, amin a saját házukat vásárolták meg. De a 21 hektárt és a rengeteg 

állatot, döbön zsírokat nem kapták vissza. Nem csak a kitelepítés, de ez az esemény, a 

szövetkezetesítés is mély nyomot hagyott bennük. 

 

Sokan nem hisznek a halál utáni életben. Én hiszek, sőt szerintem ez csak egy folyamat, ami után 

jön el az igazi életünk. Egy folyamat, mint például a hónapok váltakozása. A hideg, zord tél után 

megjön a gyönyörű virágzó fák által megszépített tavasz. 

Ebben a történetben is eljött a halál ideje, szegény üknagyapám, Béres József, fia és felesége is 

elhunytak, egyedül az üknagymamám maradt életben, Béres Eszter. Ő már nagyon idős volt, és 

egyedül nem tudott megélni. Az én dédanyám, Margit hazahozta őt Zsemlérre, annyi idő múltán 

végre hazajött, együtt lehetett a lányával, az unokáival, szeretett családjával. Viszont az, hogy 

Eszter itt maradhasson, sok intézkedést vett igénybe, rengeteg papírmunkát. Mivelhogy ő magyar 

állampolgár volt, nem élhetett itt nyugodtan a lányával. Három havonta jelentkeznie kellett a 

nagykövetségen, személyesen. Zsemlérről egészen Pestig kellett utaznia. Eleinte nem volt 

különösebb gond ezekkel az utazásokkal. Viszont egyszer történt ugyan, hogy már 

Esztergomban voltak, és készültek az átkelésre a komppal, tudniillik ez idő tájt még nem volt 
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híd, csak hajóval tudtak átkelni a túloldalra. Mint az kötelező, a hajóra felszállva, ki kell szállni 

gépjárműveikből az embereknek, ha történik valami baleset, biztonságosabb helyen legyenek. 

Még nem voltak fent a kompon, de Eszter azt mondta: „Én ki nem szállok!” 

Szegény,  már megjárta a kort és mint tudniillik, minél idősebb az ember, annál makacsabb is. 

Vissza kellett fordulniuk, és egészen Komáromig kellett kocsikázniuk, és ott átkelni a határon, 

ott már akkor is funkcionált egy híd. Margit, a lánya mindent megtett azért, hogy Eszter még azt 

az egy-két évet a családjával tölthesse, de utána sajnos ő is eltávozott az élők sorából. Sírhelye a 

zsemléri temetőben van. „Még csak a temetőben sem lehettek együtt, elválasztottak őket a sors”- 

mondta könnyező szemekkel a nagymamám. József ugyanis Dunaszekcsőn nyugszik. Annak 

ellenére, hogy testük különböző helyen van, lelkük biztosan egymásra talált. Bár én is csak egy 

emberi lény vagyok, és nem tudok semmit sem a dolgok rendjéről, annyi minden van, amire 

választ várnék, mégsem kapom meg. De remélem, majd egyszer választ kapok arra a sok 

megválaszolatlan kérdésre. 

Visszatérve a családtörténethez, egy másik szálon folytatva: Anyai nagyapám, Kicsindy Gyula 

Oroszkáról származik. A nagyapám arról mesélt nekem, hogy az ő szülei hogyan cselezték ki a 

kitelepítést. Ez egy egyszerű és furfangos módszer volt, miszerint szülei elhagyták a falujukat, 

Oroszkát, és Handlovára mentek dolgozni egy bányába. Azok az emberek, akik bányákban, 

cégeknél és más nagyobb vállalatoknál voltak munkások, biztonságot élveztek a munkaadóik 

által, ők megúszták a kitelepítést. Nagyapám pedig ott született Handlován. Mikor elcsitult a 

helyzet, visszaköltöztek Oroszkára, és az én nagyapám ott nőtt fel. 

Házasságuk után Zsemléren maradtak, és ott folytatták életüket. Együttlétük egy leány- és egy 

fiúgyermeket eredményezett, Gyulát és Irént, ők ketten örökölték szüleik nevét. Irén az én 

édesanyám, Gyula pedig a keresztapám. Mind a ketten egy Zsemlértől nem messzi, mindössze 

7500 lakosú város, Zselíz lakosai. Egymás mellett élnek, két családi ház birtokosai. Gyulának, a 

keresztapámnak született két fiúgyermeke. Irént, az édesanyámat szintén két fiúgyermekkel 

áldotta meg a Jóisten, közülük az egyik én vagyok, aki ezt a történetet leírtam. 

Édesanyám, Irén, apukám megismerése után pár évvel elhatározták, hogy összeházasodnak. Az 

esküvő 1993 június közepére lett bejegyeztetve, de a házasságkötés akkor elmaradt, és október 2-

án került sor az egybekerülésükre. A dédapám, József június elején eltávozott az élők közül. 

József három évvel a születésem előtt hunyt el. Margit pedig kicsivel több, mint egy évvel a 

születésem előtt halt meg. A megpróbáltatások, a sok nehézség ellenére is nagyon sok szép 

együtt töltött évet éltek meg. Margit 68 évesen és József pedig 70 évesen távozott el az élők 

sorából. 

Haláluk nagyon gyorsan jött, és szomorúságot okozott a családban annak ellenére, hogy én nem 

éltem, biztosan tudom, hogy ez így volt. Nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem őket,  mert  

mindazok után, amit meséltek róluk, nagyon jó emberek lehettek. Az én nagymamámat is 

nagyon jó emberré nevelték. Én nem is tudnék elképzelni jobb nagymamát, mint ő. Nagyon 

szeretem őt. Hálát adhatok a Jóistennek, hogy ilyen jó emberek közé születtem, hogy ők neveltek 

fel. Minden pillanat, amit velük töltök, egy ajándék. 

    Nem fogom azt mondani, hogy a mi családunk szenvedte el a legtöbbet, mert tudom, hogy sok 

más család is rengeteget szenvedett a kitelepítés által meghozott döntések miatt, de mindenkinek 

a saját családja története a legmeghatóbb és leginkább megillető. 

 Nagyon sokat köszönhetek 

az én családomnak, hogy eltűrték a megaláztatásokat, és ha testileg el is vagyunk választva 

egymástól, lelkileg mindig együtt leszünk. Az ő szenvedéseik még jobban megerősítik a hitemet,  

a magyarságtudatomat és a ragaszkodást a szülőföldemhez. 
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