
' SORSKÉRDÉSEK " 

Lendva-vidéki magyar kivándorlók 
A szlovéniai Lendva-vidék Trianon előtt Zala vármegye alsólendvai járásához tarto-

zott. Ennek mintegy 20 vegyes nemzetiségű településén, a tágabb értelemben vett 
történeti Hetésben1 végzett néprajzi gyűjtéseim során meg-megújuló erőteljes migrá-
cióról, kivándorlási hullámokról szereztem tudomást. E jelenség okait már csak azéit 
is vizsgálgatni kezdtem, mivel a statisztikák azt bizonyítják, hogy a körzet lélekszáma 
1870-1910 között eleinte gyorsan, később lassan, majd kb. 1950-ig még minimális 
mértékben gyarapodott, attól kezdve azonban általában csökken.2 

A gyarapodás oka a magas népszaporulat volt, melynek következtében az amúgy 
is szűkös paraszti birtokok mindinkább elaprózódtak. így gyorsan nőtt az agrárpro-
letárok és napszámosok száma, az egyre növekvő munkaerőkínálat következtében 
viszont a napszám és a termények ára minimálisra csökkent. Mivel pedig egyébb 
munkalehetőség az ipar és az infrastruktúra fejletlensége miatt nem adódott, a nincs-
telenek egy része idegenben, bérmunkásként vagy summásként kényszerült a kenye-
rét megkeresni. Mások a kivándorlásra buzdító ügynökök csábító szavára a tengeren-
túlon próbálkoztak sorsukat jobbra fordítani. 

A lakosság - főleg a magyar népesség - lélekszámának csökkenése különösen 
Lendva község3 említett, ma már jobbára vegyes, magyar-szlovén nemzetiségű telepü-
lésein szembetűnő. Ennek dokumentálására néhány, a népszámlálások alkalmával 
közzétett statisztikai adat: 1910-ben 14637, 1961-ben 8056, 1981-ben 7081, 1991-ben 
6315 magyar nemzetiségű lakost vettek számba.4 

Vizsgálódásaim során az derült ki, hogy e vidéken a spontán asszimiláció és az 
egyébként is csökkenő gyermekszám mellett három nagy kivándorlási hullám 
apasztotta előbb a teljes, az 1920-as évektől pedig főleg a magyar népességet. 

Az első kivándorlási hullám 

Az első, név szerint ismert kivándorlók századunk elején indultak az Egyesült Ál-
lamokba. Bizonyosra vehetjük azonban, hogy már a múlt század végén is többen 
próbáltak szerencsét Amerikában, ám nevük időközben feledésbe merült. Az 
Alsólendvai Híradó egyik 1903. évi száma5 ugyanis megrázó cikket közöl egy csoport 
Mura-vidéki (Csáktornya, Szemenye) kivándorló tragikus sorsáról, akik az embertelen 
munkakörülményektől teljesen kizsigerelve, csaknem fillér nélkül akkortájt érkeztek 
haza, s még reményük sem maradt arra, hogy 2 évvel korábban eladott földjeiket 
visszavásárolhassák. 

1 Szentmihályi Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Zalai Gyűjtemény 7. 
Zalaegerszeg, 1977. 

2 Bencze Laps: A Mura-vidéki magyarság helyzete a demográfiai adatok tükrében. Nap-
tár 1992. A Szlovéniai magyarok évkönyve. Lendva, 1991. 113-120. old. - Zbornik 
Obcine Lendava. Lendva Község Közleménye. Lendva 1981. 

3 A község szó Szlovéniában egy nagyobb, magyar viszonylatban csaknem megye nagy-
ságú közigazgatási egységet jelent. 

4 Bencze Laps fentebb idézett tanulmánya. - Göncz László: A magyarok fogyatkozása a 
Muravidéken. Muratáj. 1992.1-2 száma. 51-55. old. 

5 1903. december 13. 
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Kapczáról 1903 őszén szökött át a határon egy kivándorlási ügynök biztatására több 
mint tíz, részben még sorozás előtt álló legény. Egy chicagói vas- illetve egy bostoni 
téglagyárban viszonylag jól fizetett, bár igen kemény munkát találtak. Azért 1903-ban 
hívták maguk után barátaikat is. Fiúméból indult a hajójuk s New-Yorkban várta őket az a 
Lebár Jóska, aki a munkát szerezte számukra. Az újonnan érkezett Koczet Mihály pl. 
bognár lett. Fizetésükből jócskán meg is takarítottak. Hálából azért 1911-ben alapítványt 
tettek a lendvai plébánián, melynek szellemében a falu Lendva felőli végén fogadalmi 
keresztet állíttattak. A „márványkereszt" szövege: „Isten nagyobb dicsőségére állították 
Kapcza községből Amerikába vándorolt hívek. 1911" A talapzat két oldalán 19 név olvas-
ható, köztük egy asszonyé is. A néhány idősebb férfi levélben irányította az itthon hagyott 
gazdaságot, s ha eladó földről értesültek, megvételre küldtek dollárt még akkor is, ha azt 
egymástól kérték kölcsön. Átvészelték a gazdasági válságot és a háborút, ám a politikai 
változások miatt csupán öten tértek haza 1922 táján több-kevesebb pénzzel. Akkorra vagy 
nyolcan meghaltak már közülük, mások elköltöztek vagy kint alapítottak családot. S bár a 
honvágy gyötörte őket is, a végleges hazatérést addig halogatták, míg csupán vágyálom 
maradt. Ez lett a sorsa Koczet Istvánnak is, aki többször járt itthon. Hogy biztosítsa békés 
öregségét nemcsak gyertyánosi házát hozatta rendbe, Lendván is vett 2 emeletes házat és 
szőlőt; mégis amerikai földben nyugszik. 

Az öt visszatelepült leszármazottjai szívesen meséltek az amerikás élményekről. 
Balazsek József lánya ma is őrzi azt a nagy, berámázott fényképet, melyen kistestvére 
egy széken áll takaros édesanyja mellett, s melyet apja kívánságára 1914-ben utána 
küldtek. Ő ott ráfényképeztette magát is, aztán megnagyíttatta és kiszíneztette, hogy 
büszkélkedhessék a családjával. Közben ugyanis egy jó évig itthon volt, földet vásá-
rolt, rendezte a gazdaság ügyeit. Amikor visszament, egy vállalkozónál a hintókat és 
lovakat tartotta rendben. Amikor pedig 1922-ben végleg hazatért, amerikás ládájában 
ruhafélét, szerszámokat, használati eszközöket, aranyozott jeggyűrűt és egy duplafe-
deles zsebórát hozott magával. A megtakarított pénzből földet, szőlőt vásárolt, és új 
házat épített. Leánya ma is ebben lakik. 

Amikor Balazsek József 1912 táján visszatért Amerikába, több kapczai és gyertyá-
nosi fiatal csatlakozott hozzá, köztük házaspárok is. Az itthon is módos, kitűnő 
lovasként ismert Szarjas Vendelt főleg a kalandvágy űzte, már családos fivérét azon-
ban megélhetési gondok késztették a nagy útra. Előbbi egy farmon lovakat gondo-
zott, utóbbi gyári munkás lett. 1914-ben tértek haza. 

Az öreg Juretics Miska Kati testvérbátyja 1913 szeptember 2-án indult útnak negyedma-
gával. Várta őket a munkahely a gyárban, ott, ahol rokonaik - a márványkereszt alapítói -
dolgoztak, ő a kilátástalan jövő elől menekült, mivel a 12 holdnyi apai birtokból reá még 3 
hold sem jutott volna. 1928-ban ő is hazajött egyszer, de nem tudott már beilleszkedni a 
falusi életbe. Földecskéjét ezért eladta 4 testvérének, és visszatért Amerikába. Ezt követően 
már csak elvétve írt, s csupán néhány fénykép őrzi emlékét. 

A kivándorlók - főként az útlevél nélkül lopva távozók - kiszolgáltatottságára hívta fel a 
figyelmet az Alsólendvai Híradó 1913. október 19-i száma egy bizonyos buksi kivándorlási 
iroda által terjesztett röplap szövegét ismertetve. Ez is különféle tanácsokkal látta el a tiltott 
úton Amerikába vándorolni szándékozókat. „Buksban tessék vigyázni, hogy csak a mi 
emberünk kezébe jusson, mert itten sok az ágens, akik az utasokat mézes-mázos szavak-
kal akarják megnyerni, ne hagyja magát elcsalni..." 

A fenti, I. világháború előtt kivándoroltak emlékét ma már jobbára csak néhány 
„amerikás ház" őrzi. Ezek az akkor szokásosnál tágasabb, vakolatdíszes, többnyire 
még végoromfalas épületek később mintaként szolgáltak a helybeli építkezés számá-
ra. Allentownból küldte pl. a pénzt a Biró család egyik tagja a Radamos 31. szám alatti 
tulipánokkal ékes tágas családi házra. Velük együtt 6 család fiataljai vándoroltak még 
ki az Egyesült Államokba, ám közülük csak kettő tért haza némi pénzzel. 
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Soós István 1928 táján építtette akkor nagynak és korszerűnek számító téglaházát. 
Csentében pedig már földrajzi névként szerepel egy, a falu végén álló, oromfalán az 
1929-es évszámot viselő hangulatos épület, amit hazatérte után Fehér István vásárolt, 
korszerűsített és bővített. 

A nép emlékezetében főleg azoknak a kivándorlóknak a neve maradt fenn, akik 
hazatérve sorsukon lendíteni tudtak, akikkel családjuk rendszeresen levelezett, s akik 
a küldött fényképekkel jómódjukat bizonyítani tudták. Azok nevét azonban, kiknek 
számítása nem vált be, akiket az itthon hagyott család többé nem látott viszont, vagy 
akiknek megtakarított pénzét a nagy gazdasági válság idején a munkanélküliség 
elnyelte, jótékony feledés borítja. 

A már említett Alsólendvai Híradó egyik 1914-es száma ilyen amerikásokról tudó-
sít. „1909. nyarán mentem ki és most jöttem haza. Ohió államnak Ellirija városában 
egy vasgyárban dolgoztam. Az első esztendőben naponta 2 dollárt és 10 centet 
kerestem. Nem tagadom jól ment a dolgom, tellett mindenre, még haza is küldözget-
tem, egész 1912. évig. Akkor kezdődött ránk a rossz világ. A gyárban 45-en dolgoz-
tunk, mind magyarok. Közülünk huszonkettőt elbocsátottak, mert nem volt munka... 
Már nem tellett a szalonra, s örültem volna, ha csak annyi pénzem lenne, amiből haza 
tudnék valahogy jönni... Másfél esztendeig raktam félre a hajójegy árát és a vasúti 
költséget. Még 80 krajcárom van, az éppen elég lesz hazáig..."6 

A kivándorlók második hulláma 1925-1928 táján tetőzött e vidéken. Az ekkor 
már Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak nevezett államalakulat területéről számará-
nyához mérten fokozott mértékben vándorolt ki főleg Dél-Amerikába a gazdaságilag 
és politikailag egyaránt hátrányos megkülönböztetéssel sújtott magyar lakosság. 
Hasztalan kértek ugyanis a felparcellázott Esterházy-majorok földjéből a sokgyerme-
kes magyar agrárproletárok, abból csak a szlovének illetve az új állam távoli vidékei-
ről betelepített kolonisták részesültek.7 

Kivándorlásra ösztönző kalendárium címlapja 1926-ból Kámaházáról (Berentés Tamás reprodukciói) 
Az Egyesült Államokba a megszigorított bevándorlási törvények miatt akkor már 

viszonylag kevesen mentek. Elsősorban azok, kiknek korábban kivándorolt rokonai 

6 Alsólendvai Híradó 1914. július 5. 
7 Székely András Bertalan: „...Ezért mind küzdeni kell." Életút a szlovéniai magyarság 

szolgálatában. Székely András Bertalan beszélgetései Varga Sándorral. Szombathely, 
1990. - Varga Sándor - Pivar Ella: Dobronak, Göntérháza, Kót helytörténete, Lendva 
1979. 104. old. 
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biztos egzisztenciát teremtettek már, s akiktől meghívólevéllel rendelkeztek. Kapcza, 
Völgyifalu, Kót fiatalsága így utazhatott Chicagóba, Edmontonba, Kanadába. 

Ezért megélénkült a levelezés a korábban kivándoroltakkal, munkalehetőség után 
érdeklődtek, s tanácsot, ötletet kértek tőlük az újonnan kivándorolni szándékozók. 

Dél-Amerika egyes államai viszont éppen ekkortájt kezdtek telepítést. Göntérháza, 
Radamos, Dobronak térségében 2 hajóstársaság is terjesztett olyan többnyelvű röpla-
pokat, melyek kecsegtető ajánlatokat tartalmaztak a Dél-Amerikában letelepedni 
szándékozók részére. A kámaházi Danes családnál pl. egy 1926. évi kalendáriumot 
találtam, mely a brazíliai Sao Paulo kávéültetvényeire toboroz legalább háromtagú 
földművescsaládokat. A füzet szerint — mely a munkafeltételeket vázlatosan ismerteti 
- az utazás költségeit az ottaniak vállalják. 

Töprengésre késztet, miként lehetséges, hogy e csábító ajánlat ellenére sincs 
egyetlen olyan családról sem tudomásunk, mely e kávéültetvényeken telepedett 
volna le, noha a radamosi Fehér család ma is őriz egy képeslapot, melyen azon 
falubeliek láthatók, akik 1926-ban éppen e társaság szervezésében utaztak La Platába. 
A hagyomány szerint egy Csicsek nevű agitátor és Fehér Örzse toborozta a családo-
kat. Az utóbbi, a bátyja és sógornője La Platában telepedett le, számos fényképet is 
küldtek, de nem jöttek haza soha. Erzsébet egy spanyolhoz ment feleségül, s az 
egykori mezítlábas radamosi leánykából elegáns hölgy lett. 

Néhány adalék az ekkor kivándoroltakról: A Kanadában, pl. Edmontonban mun-
kát vállalók közül a völgyifalui Fehér házaspár 2 fiúcskát hagyott itthon a nagyszülők-
re, amikor elindultak szerencsét próbálni. 8 évig dolgoztak egy szénbányában, s elég 
jól kerestek. Bár az indulás előtt lefényképeztették a gyerekeket, odakint restellték 
mutogatni őket parasztos öltözékükben. Ezért hamarosan küldtek nekik egy-egy 
vadonatúj öltönyt, amiben a nagyszülők itthon újólag lefényképeztették őket, hogy a 
szülők büszkélkedhessenek gyermekeikkel. 

A radamosi Rudas Rozi és férje a rokonok hívására vándorolt az Egyesült Államokba. Jó 
munkát találtak, s bár évenként több levelet váltottak az itthoniakkal, többé nem tértek 
haza. Ugyanezen család apai ágából Fehér Jenő asztalos La Platában telepedett le. Néhány 
év alatt önállósította magát, és a küldött fotók szerint csakhamar elektromos meghajtású 
munkagépekkel felszerelt műhelyt üzemeltetett, ő sem tért haza soha. 

A Petesházáról 1927 táján kivándorolt fiatalok részben Kanada és a sarkvidék felé 
vettek irányt. Erdei munkásokként meglehetősen kerestek. Amikor 4 év múltán Kósa 
Jóska hazatért, néhány hold földet és egy szőlőt vásárolt, sőt a falu ámulatára hozott 
egy gramafont is lemezekkel. Akikkel útnak indult, mind Amerikában maradtak, még 
az a Kulcsár József is, aki feleséget és gyermeket hagyott itthon. 

Az 1924-ben először Uruguayba, majd Argentínába kivándorolt petesházi Kálecz 
Mihályéknak csinos összeget sikerült megtakarítaniok. 1933-ban haza is jöttek, de 
nem tudták már megszokni az itteni életet. A férj 6 hónap múlva, felesége egy évvel 
később visszament régi helyére. 1974-ben, amikor a szülők meghaltak, az asszony 
még egyszer hazajött néhány hónapra. Pénzzé tette az örökséget, majd végleg vissza-
tért Dél-Amerikába. 

A hidvégi Göncz Ferkó is gyorsan feltalálta magát. Kivitette a petesházi Péntek Bö-
zsit, feleségül vette, s kétszer is jártak itthon látogatóban. 

Ismerőseimmel összeszámoltuk, s megdöbbenve állapítottuk meg, hogy csupán a 
mintegy 400 lakosú Göntérházáról több, mint 20 fiatal vándorolt ki ekkortájt Dél-
Amerikába. A Danes családból pl. 3 fivér, akik 1938-ban kihívták Rozika húgukat is. A 
kőművesként dolgozó Végi Vendel is kivitette 1934-ben Montevideóba itthon hagyott 
családját, majd kapcsolatuk lassan megszakadt az óhazával. 

Tomas István pedig — aki ugyancsak Montevideóban dolgozott - a bödeházi Fehér 
Teréziát kérte feleségül, házat építettek és végleg ott is maradtak. Soós Imre Tomas 
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ma is őrzi 1924-ben kivándorolt nagybátyja, Soós István napjainkig írt mintegy 60 
levelét, melyek legtöbbjéből kiérződik a testvérek gondviselésére bízott birtok állapo-
ta iránti aggodalom, nem utolsósorban pedig a honvágy. Évtizedek során volt se-
gédmunkás, kőműves, portás. Később szép házat épített, melyben lakókat is tartott. 
Csupán egyszer látogatott haza Göntérházára, 1964-ben. 

E faluban ma is szólásmondásként járja, hogy „...megszokja majd, mint a kis Ádám 
Amerikát..." A mondás eredetét kutatva megtudtam, hogy a nagy kivándorlási láz idején, 
1925-ben az akkor talán 16 éves Danes Ádám rokona, Danes Vendel hívására csatlakozott 
az egyik Braziliába induló transzporthoz. Nagyhirtelen kéregetett össze a rokonoktól az 
útra egy kis pénzt. Mikor aztán apjától megkérdezték, hogy is engedhette el serdülő fiát, 
azt felelte, majd megszokja ... mármint az amerikai életet. Meg is szokta! A kölcsönkért 
pénzeket hamarosan becsülettel visszafizette, és biztos egzisztenciát teremtett magának. 
Megnősült, s egy, 66 év után írt levelében azt olvashatjuk, hogy egyik fia jól kereső fogor-
vos, a másik orvos. Aggódva kérdezi, nincs-e odahaza komolyabb baj a politikában, 
beszámolhatnak-e az itthoniak őszintén a valóságos helyzetről? 

Annak oka, hogy a kivándoroltak miért nem költöztek haza - legalább részben - öreg-
ségükre, az lehet, hogy nyugdíjukat akkor elveszítették volna. 

Az 1920-as években kivándoroltak közül tehát csak néhányan tértek haza végleg. Pl. a 
göntérházi Furján-nővérek, akik közül a fiatalabbat, Margit asszonyt jó egészségben 
találtam még, s kitűnő adatközlőnek bizonyult, őket is a nehéz gazdasági helyzet és a 
kilátástalannak tűnő jövő késztette a nagy kalandra, hisz a népes család sehogy sem tudott 
volna megosztozni a néhány hektáros családi birtokon. Tőle tudjuk, hogy Lendván 2 
utazási irodának volt az 1920-as években kirendeltsége: az egyik Triesztből, a másik 
Franciaországból illetve Hamburgból indította a kivándorlókat. Miután nővére egy évvel 
korábban olasz hajóval indult, s igen nyomorúságos volt az útja, ő Franciaországon keresz-
tül próbálkozott, de az sem bizonyult kellemesebbnek. A harmadik osztályú utasoknak 
sehol sem volt becsülete. Szinte mindvégig a hajó gyomrában utaztak, és szörnyű tengeri-
betegség kínozta őket. 

Margit asszony 9 évig szolgált Montevideóban. Csaknem mindvégig egy gazdag 
családnál, Mária nővére pedig egy ismerős gyárosnál. Hazaküldött pénzükből apjuk 
cséplőgépet vett, majd amikor 1934-ben többedmagukkal, immár II. osztályon, az 
Óceánia hajón hazatértek, szőlőt és földet is vásároltak, Margit és nővére pedig 
hamarosan férjhezment. 

A kivándorlók harmadik hulláma vidékünkön a H világháború utáni, 1946 és 
1955 közti időre esik. Ekkor is főleg a magyar fiatalság szenvedett nagy vérvesztesé-
get, ők szöktek a zöldhatáron át Ausztriába, majd mentek tovább rövidebb-hosszabb 
lágerbeli tengődés után új hazájukba. Sokat közülük az amerikás rokonok váltottak ki 
innét, s vitettek ki főleg az Egyesült Államokba. 

A regruta Kepe Dezső pl. 1963-ban negyedmagával átúszta a Murát, úgy szöktek 
Ausztriába. 3 hónapig lézengtek egy lágerban, míg a rokonok kivitették őket Kali-
forniába. Dezső jó munkát talált. Mikor megnősült, kapcai lányt vett feleségül. Ké-
sőbb kivitették a feleség egész itthon maradt famíliáját mamástul, unokástul. Dezső 
most ismert építési vállalkozó Los Angelesben, gyermekei azonban már csak néhány 
szót tudnak magyarul. 

A petesházi Mocsnek Józsi 1954-ben disszidált. Menyasszonya, a falubeli Bogár Katica is 
vele ment, s Ausztriában házasodtak össze. Végül is Ausztráliában vetették meg a lábukat. 
Józsi sokáig egy vasgyárban dolgozott. Ma már nyugdíjas, és két szenvedélyének, a vadá-
szatnak és halászatnak hódol. Számos ilyen témájú fotót küld haza édesanyjának. 

A petesházi Kiss Gizi Kanadában kötött ki, ahol kecskeméti férjével együtt saját 
farmjukon gazdálkodnak, ő is kivitette már anyját és családos húgát is. Petesházáról -
miként nemrég nagyjából összeszámoltuk -1945-1960 között mintegy 20 legény és 
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A Futján lányok: a későbbi Gerencsér Futján Margit 1934-ben, hazaindulásaelött. 
Margit és Bíró Mária Monlevideóban „gazdáitól" kapott ruhákat még Göntérházán is 
1926-ban. A felvétel Margit odaérkezése viselte vagy 15 évig. 
után készült. 

25 leány indult neki a nagyvilágnak, a 4 égtáj felé. A 22 vegyes nemzetiségű telepü-
lésről disszidáltak illetve kivándoroltak száma meghaladja a négyszázat. Többségük 
tartja a kapcsolatot a szülőkkel és rokonokkal. Főként az Európában élők haza járnak 
látogatóba is, de hazatelepülni csak kevesen szándékoznak. 

Kerecsényi Edit 

46 

Diósjenői fehér hímzés motívuma 


