
Új élet az új hazában
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A puskagolyók hangja egyre ritkábban, egyre messzebbről és tompábban 
hallatszott, amikor a bukovinai székely menekültek egy kisebb csoportja 
Szakadát felől, a lerövidített úton, a horhoson leereszkedve a faluba érke-
zett. Egy másik csoport, hogy az utat még jobban lerövidítse, Hidegkútról 
Szárazdon keresztül a földúton közelítette meg a falut. Érkeztek még Hő-
gyész felől is, akik először széjjelnéztek Kalaznón, s onnan körbe Hőgyész 
felől jöttek ebbe a faluba, majd itt is maradtak. 

Berényben már ekkor elterjedt a hír, hogy a háború után a svábokat kite-
lepítik, és visszaviszik Németországba. A helyükre, házaikba a Romániából 
hazahozott bukovinai székelyeket költöztetik be.

Ennek bizony nem örültek a svábok, sőt elég nagy ellenszenvvel fogadták 
a jövevényeket. Azt gondolom, hogy ez érthető is, hiszen már több mint 
kétszáz éve itt éltek, itt születtek, itt laktak és dolgoztak elődeik, itt építkez-
tek, itt szenvedtek jóban-rosszban. Itt temették el halottjaikat, ami szoros 
kötelmet jelent az embereknek. Nekik ez – mármint Magyarország – volt az 
igazi hazájuk.

Tisztában voltak azzal, hogy kitelepítésükkel életük munkája megy 
kárba, hiszen itt kell hagyni a hazát, a házat, a földet, a földművelési eszkö-
zöket, vagyis a teljes vagyont. Talán még ettől is lehangolóbb, hogy itt kell 
hagyni halottaikat, a kedves emlékeiket, itt kell hagyniuk a szívüket.

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!” – érzéssel várták a jövőt, a csodát, ab-
ban bizakodva, hogy ez az intézkedés, mármint a kitelepítés, nem fog meg-
valósulni. 

Bánatossá, szomorúvá tette érzéseiket, hogy még el sem mentek, de már 
itt vannak azok, akik beleülnek a házaikba, akik – a szemükben jogtalanul 
és törvénytelenül – „elveszik”a vagyonukat.

Kellemetlen volt mindez a „jött-menteknek” nevezett székelyeknek is – 
hiszen télvíz idején alig várták, hogy valamelyik házba, de legalább fedél 
alá mehessenek gyermekeikkel, idősebb családtagjaikkal.

Az összetűzések, esetenként a kemény összeütközések nem sokáig várat-
tak magukra. 
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A kormánybiztosok úgy gondolták, hogy a jövevények beköltöznek a 
németek házába, s átmenetileg a helyiségeket megosztva együtt laknak. 
Szinte előre meg lehetett jósolni, hogy ez nagy gondot fog okozni. 

Nem lehetett elvárni, hogy a németek keblükre szorítják a vagyonukat 
öröklő ismeretlen embereket.

Az ellenszenvet csak növelte, hogy a székelyek hosszú menekülés után, 
meglehetősen ingerült állapotban voltak, míg a svábok ingerültségét a va-
gyonuk elvesztése, s családi békéjük megzavarása idézte elő. Mivel hosszú 
menekülésből jöttek a bukovinaiak, ruháik megkopott, feslett volt, külle-
mük ápolatlan ember benyomását keltette. 

A legtöbb német család megértéssel viselte a kialakult helyzetet, de azért 
akadtak olyanok is, ahol csúnya veszekedések, sőt helyenként tettlegességig 
fajuló ellentétek is kialakultak. 

Előfordult olyan eset is, hogy a váratlan vendégeket az istállóba szállásol-
ták el. A szerencsétlen székely család ezt is elfogadta, mivel a hosszú me-
nekülés okozta szenvedésből immár elege lett. Azt gondolták, hogy még ez 
is jobb, mintha a szabad ég alatt, esetleg katonai sátorban kellene lakniuk.

A megérkezés, és az ideiglenes elhelyezkedés után, rögtön összejöttek az 
emberek a községháza előtt. Meg kellett választani a vezetőjüket és az in-
téző bizottságot.

Az összejövetel nem tartott sokáig.
A svábok közül csak néhányan voltak, elsősorban a község vezetői. A 

helybeliek részéről a bíró köszöntötte az érkező vendégeket. Megkérte, 
hogy kerüljék az összeütközést. Egyben közölte, hogy ő lemond, mivel az a 
hír terjed, hogy őket kiköltöztetik, visszaviszik Németországba. Kérte, hogy 
amíg ez meg nem történik, próbálják elviselni egymást a székelyek és a 
svábok.

– Most pedig válasszátok meg magatok közül a községi bírót és a hat elöl-
járót.

– Már meg is van! Torjai István a bíró! – hallatszott a kiáltás a tömegből.
– Eddig es ő intézkedett, ő harcolta ki, hogy egy-egy községbe befogad-

janak, ő tárgyalt a kormánytanácsosokkal, tulajdonképpen ide es ő hozott! 
– kiáltott közbe Szentes Jóska.

– Helyes! Torjai István legyen a bíró! – szólt közbe Győrffi  Menyhért – 
neki az iskolája is megvan! Hiszen papnak tanult! Ő legyen a bíró!

– Legyen ő! Tulajdonképpen ő bírónak született, mindig igazságot akar 
tenni közöttünk! – így fordította tréfára Ágoston. 

– Csak ez nem így megy! – szólalt meg a sváb bíró. – Először is kell vá-
lasztani egy bizottságot, akik kijelölik, hogy kik jöhetnek számításba. Az-
tán meg kell nevezni a személyeket! Majd titkosan kell választani.
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– Jó! Mi már összeírtuk a személyeket! – kiáltott fel Lőricz Vilmos.
– No! Mondjad! Kik azok?
– Bírónak Torjai Istvánt jelöljük! Ő eddig is sokat intézkedett menekülés 

közben! Meg tudta értetni magát a svábokkal Simontornyán is. Szóval a 
bíró legyen Torjai István!

– Jó! … Jó! Legyen István a bíró! És aztán, a többi?
– Mondom azt es! Nyisztor Árpád, Kató Antal, Beréti Menyhárt, Balaskó 

Jóska, bennszülött, Daróczi Sándor, Söffer Ádám, bennszülött. Hát ennyi! 
Együtt írtuk össze itt a többiekkel! 

– Na, jó! Akkor írjuk ezeket papírokra! Mindenki kap egy papírt a nevek-
kel! A nevek közül át is húzhat és írhat mást, ha mást javasol! Aztán dobja 
be a dobozba.

Mindenki megkapta a cédulát. Megkezdődött a szavazás. Mivel nem sok 
ellenvetés volt, gyorsan véget is ért.

Torjai István lett a község bírója. 
Választás után átmentek a szemben levő kocsmába, megünnepelték a bí-

róválasztást. 
Mivel senkinek sem volt sok pénze, mindenki a saját kontójára ivott egy 

pohár borocskát, egy fröccsöt, némelyikük egy fél luka pálinkát, vagy sört. 
Csak néhány ember akadt, aki kettes, hármas csoportba verődve, egymást 
kínálva ivott. Torjai István, most már az új bíró, meghívta egy fröccsre a 
német bírót. Kikérte az italt, leültek egy asztalhoz, aztán egy kicsit beszél-
gettek.

– No, aztán, hogy tetszik ez a vidék? – kezdte a beszélgetést a sváb bíró.
– Tetszik! Inkább Bukovinához hasonlít jobban. Bácskában lapos földek 

voltak, sík táj volt. Bukovinában meg hegyes, vagy mondhatnám úgy is, 
hogy dimbes-dombos. Ezt valahogy jobban megszoktuk. Ilyen helyen él-
tünk Bukovinában is. Igaz kicsit zordabbak, talán magasabbak voltak a he-
gyek. Na meg több volt az erdő. 

– Hány családdal jöttetek?
– Még nem tudom pontosan. Gyönkön tizennyolc családot számoltam. 

No, de jöttek Hőgyész felől, meg Szárazdról a földúton. Aztán még mások 
is jöhetnek.

– Na és a falu, hogy tetszik első látásra?
– Tetszik! Szép, rendezett, tiszta falu. Tetszenek a virágágyások a házak 

előtt, az utcákon. Úgy veszem észre, hogy gondos emberek lakják ezt a köz-
séget. Rendezettek, tiszták a porták is. Örülök, hogy ide kerültünk.

– Hát nem ti választottátok, hogy Diósberénybe jöttök?
– Nem mi. Bonyhádon azt mondták Bodorék, hogy ezek, meg ezek menje-

nek Diósberénybe. Így kerültünk mi ide. Aki ide jött, az mind Istensegítsen 
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lakott, mármint Bukovinában. Egy csomó istensegítsi Kalaznóra, meg Hő-
gyészre lett irányítva. Akik velem jöttek, azok csendes, dolgos emberek. 
Nem hőbörögnek, nem verekednek, na meg ami fontos, hogy nem isznak. 
Szóval nem iszákos emberek. No, de azért egy-kettő akad, aki szereti az 
italt.

– Az jó. Így kevesebb lesz a verekedés. Az itteni németek, vagy ahogy ti 
mondjátok a svábok sem részegesek. Úgy néha megisznak egy pohárka pá-
linkát, vagy sört, de nem rúgnak be. No, de majd megismeritek őket.

– Így igaz. Majd megismerjük őket. Elvégre lakva lehet megismerni az 
embert.

– Ez a nagy igazság. – Közben a sváb bíró által hozott fröccsöt is megitták, 
aztán elbúcsúztak. 

Mindenki várakozó álláspontra helyezkedett. A németek azért, hogy mi-
kor mehetnek, vagy mikor jön meg az az örömhír, hogy itt maradhatnak, 
nem kell elmenniük Németországba. 

A székelyek pedig arra vártak, hogy mikor mennek már el a svábok, mi-
kor költözhetnek már be véglegesen a házakba.

– Egy-két nap, vagy hét múlva minden eldől – magyarázta István az em-
bereknek. Megtudjuk, hogy végül is mikor mennek el, vagy egyáltalán el-
mennek-e a svábok. A két dolog nagyon is összefügg. Ugyanis ha a svábok 
itt maradnak, akkor a székelyeknek tovább kell menniük, más letelepedési 
helyet kell keresniük.

Még elképzelni sem lehet, hogy milyen légkör uralkodhatott a faluban a 
két népcsoport között. A svábok úgy érezhették, hogy itt vannak azok az 
emberek, akik az én házamba, ha úgy tetszik, az én vackomba belefeksze-
nek. Szegény svábok nem tudhatták, hogy ezek a szerencsétlen, sokat szen-
vedett emberek – a székelyek – immár két helyen vesztették el a vagyonu-
kat, két helyen hagyták ott az életüket, a szívüket. Bukovinából a románok 
puskája elől kellett szinte percek alatt elmenekülniük, Bácskából pedig a 
csetnikek fegyvere és bosszúja kergette őket a kilátástalanságba, a háború 
poklába. Mindenki őket tartotta bűnösnek, holott ők voltak azok, akiknek 
mindenütt csak a megaláztatás, a szenvedés, a kitaszítottság, az éhezés, a 
nyomor jutott.

A székelyek kétszer építették fel az életüket, a vagyonukat, a majorsá-
gukat, s nekik mégis csak a menekülés, az üldözés, a halál jutott. Most itt 
vannak Berényben, jövendő életterükön, jövendő házuk küszöbén, vagy 
udvarán, farkasszemet nézve azokkal az embertársaikkal, akiket nem is is-
mernek, akiknek soha életükben nem ártottak, s akiknek csak azért lettek 
ellenségeik, mert a sors úgy intézkedett, hogy kényszerű kitelepítésük ese-
tén az ő házukba költöznek be. 
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Itt még az Isten sem tud igazságot tenni! 
Két kiszolgáltatott és számkivetett, a sors által kisemmizett nép áll itt 

egymással szemben. 
– Tőlünk immár az Isten es elpártolt! Számkivetettek lettünk! – mondo-

gatták a székelyek egymás között. 
Minden ellentétet, minden problémát, a faluban Istvánnak kellett meg-

oldani. 
Nem örült ennek.
Sok kellemetlen órát okozott neki a bíróság. Gyakran megjegyezte, hogy 

nem szívesen vállalta, de nem tehetett mást. Őt akarták, benne bíztak az 
emberek. 

– Megbántam, mint a kutya, melyik kilencet kölykezik – mondogatta az 
embereknek a jól ismert közmondást.

A falu lakói általában szerették. Mindenkit meghallgatott, igyekezett 
igazságosan intézkedni. Persze azért ellenségeket is szerzett szép számmal.

A földosztásban tevékenyen részt vett. Őt akarták megválasztani a föld-
osztó bizottság elnökének. Nem választhatták meg, mivel bíró volt. Beosz-
tásánál fogva így is tagja volt a bizottságnak. Azt is mondhatnám, hogy 
gyakorlatilag ő vezette a földosztás bonyolult tevékenységét, de az okmá-
nyokat az elnök írta alá. 

Nem jó szántából szólt bele a földosztásba, hanem azért, mert neki tekin-
télye volt, így rá a legtöbb ember hallgatott. 

A falu lakossága több nemzetiségből tevődött össze. 
Földtulajdonnal a bennszülöttek, meg a svábok rendelkeztek. Ők nem 

vettek részt a földosztásban, illetve nem igényeltek földet. 
Ott voltak a bukovinai székelyek mellett a bucsaiak, ők az Alföldről jöttek 

a Dunántúlra, a földosztás hírére. Ezek az emberek a háború előtt kubiku-
sok, vagy zsellérek voltak, földdel nem rendelkeztek. Mivel meghirdették, 
hogy mindenki kap földet, meg házat, aki elmegy a Dunántúl községeibe, 
ahol földet osztanak, hát elmentek ők is. 

Néhány héttel később érkeztek a felvidékiek, vagyis azok, akiket Cseh-
szlovákiából kitelepítettek. Nekik is ház meg föld kellett.

Sok család érkezett Nógrád megyéből is, akik kizárólag földért jöttek erre 
a vidékre. 

A faluban a bennszülöttek és a svábok földjét nem vették el, mivel nagy 
birtokuk nekik nem volt. Az előbbiek úgy húsz-harminc hold földdel ren-
delkeztek. A sváboknak ettől is kisebb területük volt, úgy tíz-tizenöt hold 
föld, vagy még ettől is kevesebb. Ugyanis a svábok kétlaki életet éltek. Volt 
szakmájuk, legnagyobb részük az építőiparban helyezkedett el, kőműves, 
ács szakmában. A földet otthon az asszony meg a gyerekek kezelték, na 
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meg a nagyszülők, ahol még éltek az öregek. Nagyon szorgalmas és tiszta 
emberek voltak a svábok. Képesek voltak megszakadni a munkában, külö-
nösen a sajátjukban. Persze munka után és hétvégeken a férfi  is besegített a 
földművelésbe. Házaikat gondozták, a ház körüli kertekben gyönyörű virá-
gokat termeltek, csak a maguk kedvtelésére, vagyis dísznek. 

A faluban azokat a földeket osztották fel, melyek az állam tulajdonában 
voltak, vagy amit elkoboztak a nagybirtokosoktól, vagy a bundistáktól. 
Szerencséjük is volt a falusiaknak, mert az egyik nagybirtokos, Disberger, 
családostól elmenekült az országból, így az ő tulajdonát is elkobzás után 
feloszthatták, ami több száz hold lehetett. 

Nagyon sok probléma volt a földosztással. A bukovinai székelyek, akik 
Romániából menekültek haza, bizonyos mennyiségű földet otthagytak Ro-
mániában. Ezek az emberek jogosan követeltek annyi földet, amennyit ott 
kellett hagyniuk.

Hasonló helyzetben voltak a felvidékiek is, akiknek Csehszlovákiában 
vették el a földjüket és kisemmizve érkeztek Magyarországra.

A bucsaiak, meg a nógrádiak pedig arra törekedtek, hogy minél nagyobb 
darabot hasítsanak ki a közösből, mármint az állami tulajdonból.

Meg kellett győzni az embereket az igényelt föld nagyságáról, hogy min-
denkinek jusson valamennyi, legalább annyi, amelyből el tudja tartani a 
családját. Ez a meggyőzés Torjai István feladata volt. 

Minden vasárnap, szentmise után, a templomlépcső végén, az iskola és a 
parókia közötti téren beszédet mondtak. 

A fontos napi dolgokról beszéltek az elöljárók, de leggyakrabban a bíró.
Itt mondta el Torjai István, hogy mindenki kap földet. Arra kérte a széke-

lyeket, vagyis a fajtáját, hogy csak annyi földet igényeljenek, amennyi Buko-
vinában a családjuknak volt. Ha úgy gondolják, hogy ez kevés, akkor még 
bérelhetnek. A bérelt föld húsz évre szól, de ez nem a saját tulajdonuk.

– Azért javaslom ezt, hogy ne kerüljünk a későbbiekben bajba. Ki tudja, ki 
fog bennünket felelősségre vonni.

Az emberek általában hallgattak Istvánra. Így senki sem igényelt hu-
szonöt, harminc holdnál többet. Persze ekkor még nem tudták, hogy né-
hány év múlva a huszonöt hold feletti birtokkal rendelkező embereket ku-
lákká nyilvánítják.

A megyében már intézkedett, illetve tevékenykedett Bodor György, a 
Földművelésügyi Minisztériumból kiküldött vezető. Bodor maga is székely 
ember volt, így szimpatizált a székely telepesekkel.

Az ő elképzelése is megegyezett Torjai István elképzelésével. Ugyanis az-
zal, hogy a székelyek annyi földet kapjanak – legalábbis egyelőre –, ameny-
nyi Bukovinában volt nekik. Továbbá a bukovinaiak és a felvidékiek annak 
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a sváb családnak a földjét kapják majd meg elsősorban – a svábok kitelepí-
tése után –, ahol a család lakik.

Ez azért okozott nehézséget, sőt némi félreértést és káoszt is, mert ezeket 
a földtulajdonokat feljegyezték ugyan, de hivatalosan nem telekkönyvezték, 
vagyis nem írták át a székelyek nevére. Nem akarták, hogy a sváb népesség 
úgy érezze, hogy még el sem mentek, máris osztozkodnak a vagyonán. Lé-
lektanilag rendkívül rosszul hatott volna a németajkú lakosságra.

Torjai István még az emberek lelkivilágára is ügyelt, amiért igen tisztelték.
Bodor György megszerezte a Pécsen összeállított névsort a dél-dunán-

túli volksbundosokról. Engedélyezte ezek földtulajdonának elkobzását, és 
szétosztását az igénylők között. Hogy ezt a tevékenységet ne zavarják a 
bundisták, a Lengyel nevű községbe vitette őket, fogolytáborba. Néhány 
napig ott tartották őket, míg az elkobzást végrehajtották. Amikor hazatér-
hettek, már nem mertek háborogni, mert a táborban megfélemlítették őket.

Az állam tulajdonában lévő föld nagy részét kiosztották, s ami megma-
radt, abból lehetett haszonbérbe igényelni több holdat.

A birtok nagyságát a családtagok száma is befolyásolta.
A székely családok szinte mindannyian egy-egy sváb család házában 

húzódtak meg. A földosztó bizottság úgy döntött, hogy a svábok távozása 
után tulajdonba vehetik a házat és a svábok földjét is. A föld nagysága meg-
közelítőleg a legtöbb esetben megegyezett a székelyek járandóságával, leg-
többje úgy tíz-húsz hold föld volt. 

Mikor sok vita után a földosztás befejeződött, jött a másik nagy gond. 
Ugyanis nem volt mindenkinek igás állata, mivel a földet megművelheti. 
Egymásnak segítettek az emberek, akinek nem akadt segítsége, az mással 
műveltette, szántatta meg a földjét. A székelyekre mai napig jellemző a ka-
lákában való dolgozás.

Az elöljárók összeírták a haszonállatokat és – az igénylések fi gyelembe 
vételével – szétosztották.

A sok osztozkodás után, még mindig megmaradt a legnagyobb és a leg-
nehezebb gond, a svábok kitelepítése. 

Ezt is Torjai Istvánnak kellett végrehajtania. 
Elbeszélgetett a sváb emberekkel, nyugtatgatta őket, megmagyarázta ne-

kik, hogy nem a székelyek tehetnek a kitelepítésükről. A székelyek is, meg 
a felvidékiek is ártatlan áldozatok. 

Nehezítette a helyzetet, hogy a bukovinai székelyeket és a felvidékieket a 
svábok házába helyezték el. 

Bizonyos ideig a székelyek és a svábok egy fedél alatt laktak. Tagadni sem 
lehet, hogy ez az állapot sok súrlódásra adott okot. A ház a svábok tulaj-
dona volt, amit véres verejtékkel épített a család. A székelyek pedig jogosan 
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követeltek a Romániában hagyott ház helyett egy másik házat. Akadt bő-
ven munkája a községi bírónak. Ki kellett engesztelni, meg kellett békíteni 
az egy fedél alatt élő ellentétes érdekű embereket. Nehezítette a helyzetet, 
hogy naponta találgatták, és gyakran halasztgatták a svábok kitelepítésé-
nek időpontját. Megegyeztek, ha a svábok elmennek, a ház azé a családé 
lesz, akik jelenleg is benne laknak. Ez a hír azt eredményezte, hogy a széke-
lyek egy része megpróbált nagyobb, kényelmesebb, vagy szebb házba köl-
tözni. Persze ez nem ment egyszerűen. Egyrészt nem volt annyi üres ház, 
másrészt nem nézték jó szemmel a többi emberek ezt a kapzsiságot. 

Néhányan a svábok közül el tudták intézni, hogy itthon maradhattak. Az 
a hír járta, hogy a bíró – Torjai István – tud segíteni abban, hogy ne vigyék 
ki a sváb családokat. Azt nem tudom, hogy így volt-e, de az tény, hogy a 
környező falvak közül Berényben maradtak a legtöbben svábok.

Elérkezett a kitelepítés napja. A falut elhagyó svábok Szakály-Hőgyész, 
vagy a Keszőhidegkút-Gyönk vasútállomásra vitték teherautóval vagy lo-
vas kocsival a holmijukat, ahol tehervagonba rakták. Nem sok holmit vihet-
tek magukkal a németek, egy vagonba négy-öt családot is bezsúfoltak. Ami 
itthon maradt – bútor, edény, egyéb felszerelések – az azé a családé lett, aki 
a házban lakott.

A távozó németajkú lakosságot kétszer is elbúcsúztatta a bíró. Először a 
községháza és a kocsma előtti térre hívta össze a lakosságot, ahol igen érzé-
keny, megható, kiengesztelő beszédet mondott:

„Kedves honfi társaim!
Mi, a székelyek és a felvidékiek jól tudjuk, hogy mit jelent elhagyni a hazát! Azt 

a hazát, ami kétszáz évig békét és nyugalmat adott nektek és családotoknak, őseitek-
nek, apáitoknak és nagyapáitoknak!

Most el kell búcsúznotok ettől a földtől, amit hazának mondtatok és mondotok 
még ma is. 

Mi, székelyek ismerjük ezt az érzést, hiszen néhány évvel ezelőtt búcsúztunk el 
mi is Bukovinától. Ez nem volt a hazánk, de ott voltak őseink, halottaink és a véres 
verejtékkel összekuporgatott vagyonunk! Házunk, földünk, mezőgazdasági eszköze-
ink, lovaink, teheneink. Ugyanolyan fájós szívvel hagytuk ott a románoknak ingósá-
gunkat, ahogy ti búslakodtok a házatok, földetek és vagyonotok miatt. Új, ismeretlen 
helyre, ismeretlen emberek közé mentek. Bármennyire is az anyaországotok, ti mégis 
itt, Magyarországon érzitek otthon magatokat. 

Népem és a magam nevében együttérzésünket fejezzük ki, kívánjuk, hogy új ott-
honotokban is érezzétek jól magatokat!

Jó utat kívánunk, s Isten áldását és gondviselését kérjük nektek!
Isten legyen veletek! ”


