
í ÜLTURA-NEPITARSADALOM 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 

XIX. 

TÁRSADALOMNÉPRAJZI 
TANULMÁNYOK 





TÁRSADALOMNÉPRAJZI 
TANULMÁNYOK 



N É P I K U L T Ú R A — N É P I T Á R S A D A L O M 

FOLCLORICA ET ETHNOGRAPHICA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE XIX. 

F Ő S Z E R K E S Z T Ő 

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA 

S Z E R K E S Z T Ő 

SZILÁGYI MIKLÓS 

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 



TÁRSADALOMNÉPRAJZ! 
TANULMÁNYOK 

•1828« 

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 



Megjelent 
a Magyar Tudományos Akadémia 

támogatásával 

M T A NÉPRAJZI 
KUTATÓINTÉZETE 

, K Ö N Y V T A R A 

ISBN 963 05 7494 2 

Kiadja az Akadémiai Kiadó 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35. 

Első magyar nyelvű kiadás: 1998 

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1998 

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, 
a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, 

az egyes fejezeteket illetően is. 

Printed in Hungary 



TARTALOM 

H O F F M A N N T A M Á S : Barna vagy fekete? (Néprajzi elméletek német nyelven) 9 

Kocsis G Y U L A : A jászsági társadalom rétegei a 14—16. században 27 

SZILÁGYI MIKLÓS : Halászati bérlet és szabad halászat a jobbágyfelszabadítás 
után 43 

JAKSA E L E O N Ó R A : A paraszti vadászat legális és féllegális lehetőségei 
Magyarországon a 18—19. században 69 

FÜLEMILE Á G N E S : Királyok nemzeti viseletben (Példák A nemzeti elemek 
megjelenésére a 19. századi európai udvari öltözködésben) 91 

FLÓRIÁN MÁRIA: A közrendűek szűrposztó öltözete (A csapó és szűrszabó 

árszabások néhány tanulsága) 111 

P A L Á D I - K O V Á C S ATTILA : Egyházak, iparosok, munkások 1 2 5 

P ó c s ÉVA: Miért nők a boszorkányok? 135 

JÁVOR K A T A : A nemi sztereotípiák továbbélése és a szocializációs modell 
alakulása a nemi szerepre nevelésben (A varsányi példa) 155 

MOHAY TAMÁS: „Franciások". Szlovákiai magyar vendégmunkások 
franciaországi falvakban a két világháború között 173 

B A L O G H B A L Á Z S : Egy kisparaszti család gazdasági törekvései Tápon 

(1920—1959) 191 

S Z A B Ó PIROSKA : A magángazdálkodás visszatérése (Egy őrségi példa) 205 

T O M I S A ILONA : Tiszttartók — j o b b á g y o k — uradalmi rendtartások 
(Szemelvények a Dessewffy család gazdasági irataiból a 18. századból) 217 

5 





SUMMARIES 

T A M Á S H O F F M A N N : Brown or black? (Ethnographic theories in German) 2 5 

G Y U L A KOCSIS : Layers of Jász society in the 14th—16th centuries 41 

M I K L Ó S SZILÁGYI : Fishing tenure and free fishing after the abolition of serfdom. 67 

E L E O N Ó R A JAKSA : Legal and semi-legal possibilities of peasant hunting 
in 18—19th century Hungary 90 

Á G N E S FÜLEMILE : Royalties in national dress (Some examples of national style 
court dress in Europe in the 19th century) 109 

M Á R I A FLÓRIÁN : Frieze (szűrposztó) garments of commoners (Some lesssons 
drawn from the study of the price-limitations for weavers of frieze cloth and 
for tailors of frieze garments) 123 

ATTILA P A L Á D I - K O V Á C S : Churches, craftsmen, workers 134 

ÉVA PÓCS: Why witches are women? 152 

K A T A JÁVOR: Survival of gender stereotypes and the development of the sociali-
sation model in the formation of gender roles (The Varsány example) 172 

T A M Á S M O H A Y : „Franciások". Slovakian Hungarian seasonal workers in French 
villages between the two World Wars 190 

B A L Á Z S B A L O G H : Economic ambitions of a smallholder peasant family in Táp 
from 1920 until 1959 204 

PIROSKA S Z A B Ó : The return of private farming (An example from Őrség — 
Western Transdanubia, Vas County) 216 

ILONA T O M I S A : Bailiffs, servers, estate statutes ( A contribution to the economy 
of the Dessewffy family estate in the 17th and 18th centuries according to 
their economic documents) 235 

7 



MOHAY TAMÁS 

„FRANCIÁSOK". 
SZLOVÁKIAI MAGYAR VENDÉGMUNKÁSOK 

FRANCIAORSZÁGI FALVAKBAN 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

i. 

Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy változatosan összefoglaljam azt az 
élettörténeti jellegű emlékanyagot, amely a történeti Hont megyéhez tartozó dél-
szlovákiai magyar falvakban a két világháború közötti franciaországi falusi, illetve 
mezőgazdasági munkavállalással kapcsolatosan összegyűjthető volt. Gyűjtéseimet a 
(Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság által koordinált honti kutatási program 
keretében végeztem 1992—1996 között nyolc alkalommal, körülbelül ötven nap alatt, 
mintegy 25 faluban. Ez alkalommal nem törekszem teljességre sem az adatok közlése, 
sem az értelmezés és összehasonlítás tekintetében, hiszen a különböző országokba 
induló falusi munkavállalók közül ezúttal csak a franciaországiakat emelem ki. 

A falvakban a legtöbb helyen viszonylag könnyű dolga van annak, aki azokat ke-
resi, akik részt vettek franciaországi vendégmunkán: szinte mindenütt ismerik a „fran-
ciás '-okat, tudják, hogy ki volt kint, kinek hol él a felesége, gyermeke, kik voltak kint 
rövidebb ideig vagy hosszú évekig. Tudják, kik kaptak kint töltött éveik után nyugdí-
jat, sokszor azt is emlegetik, mit vett a pénzén az illető: ők azok, akik „kapták a 
bonikat", azokat az utalványokat, amelyekkel a valutás tuzex-boltokban lehetett vásá-
rolni. Volt, ahol már a falu közepén, a vegyesboltban meg lehetett kapni a legelső 
tájékoztató adatokat, volt, ahol az egykori postás volt a kulcsember. Másutt hosszas 
kérdezősködés után sikerült csak bizonytalan információkra bukkanni. Az ilyenfomán 
megtalált „adatközlőktől" igyekeztem részletes beszélgetésekben minél többet meg-
tudni arról, hogy külföldi munkavállalásuk hogyan illeszkedett az egyéni életutakba, a 
családi kapcsolatrendszerekbe, milyen új helyzetekbe kerültek, hogyan álltak helyt, 
hogyan tettek szert új tapasztalatokra, azokat hogyan hasznosították, milyen volt oda-
kint a hétköznapi élet, s mindez milyen új viszonyítási pontokat alakított ki a hazatérés 

1 E helyütt is megköszönöm mindazok támogatását, akiknek segítsége nélkül aligha végezhettem 
volna eredményes munkát. A csoportos gyűjtéseket főként LLSZKA József szervezte meg a párkányi 
(Stúrovo), az ipolysági (Sahy) és a csábi (Cebovce) helyi vezetők, valamint a szobi könyvtáros, MÁNDLI 
Gyula szíves támogatásával. A gyűjtések minden résztvevőjétől kaptam ötleteket, értékes tanácsokat, 
hasznos adatokat, különösképpen HALA Józseftől és CSAKY Károlytól. Sokat jelentett az OKTK VIII/B 
magyarságkutatási főirányának kutatási támogatása 1993—1996 között, amiért személy szerint a 
főirányvezető HOFER Tamásnak tartozom köszönettel. 
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után; kíváncsi voltam arra, hogy a kinti munka hagyott-e mélyebb nyomokat, avagy 
csupán múló epizódnak tekintik; érdekeltek a jövedelmi viszonyok, s minden fellelhe-
tő tárgyi vagy írott emlék. Sajnos meg kellett tapasztalnom az emlékezet romlását, 
még inkább azt, hogy mint annyi más, ez a kérdezősködés is kissé megkésett: sokan, 
akik a harmincas években voltak fiatalok, a nyolcvanas-kilencvenes évekre már meg-
öregedtek, megbetegedtek és meghaltak. Több helyen fogadtak azzal a hírrel, hogy 
egy-két évvel, vagy csak néhány héttel kellett volna előbb érkeznem, hogy azzal be-
szélhessek, akit keresek; máskor a még élő idős ember memóriája már csak emlék-
foszlányokat őrzött. Ma már azok is a legidősebb nemzedékhez tartoznak, akik gye-
rekkoruk egy részét töltötték kint munkavállaló szüleik mellett, ott tanultak beszélni, 
ott jártak iskolába. Sokaknak már csak feleségével vagy gyermekével beszélhettem 
(jellemző, hogy a férfiak előbb halnak meg, és sok magányos özvegyasszony tekint 
vissza közös életükre). Az ötven-hatvan év előtti emlékeket sokszor éppen a nyugdíj-
jal kapcsolatos ügyintézés, a hivatalos igazolások beszerzése, a levelezések elevenítet-
ték fel, s ennek következtében a családi irattárakban olykor meglepő bőségben lehetett 
találni régibb és újabb írásos emlékeket, fényképeket. Ezek nemcsak kitűnő kiegészí-
tései voltak a szóban elmondottaknak, hanem elő is hívták azokat. 

Franciaország az első világháború után a második legnagyobb befogadó ország lett 
az USA után: tíz év alatt több mint kétmillió külföldi érkezett, és számuk később még 
emelkedett. 1931-ben a lakosság 7%-a volt külföldi. Ennek összetett okaira itt nem 
szükséges kitérni, ahogy arra sem, hogyan szabályozta a francia állam és a munka-
adók sokféle szervezete a munkavállalási lehetőségeket, az életkörülményeket alakító 
tényezőket.2 Ugyancsak messzire vezetne a bevándoroltak és a franciák nemzeti tuda-
tának kölcsönös egymásra hatása; elég annyit megjegyezni, hogy a franciaországi 
bevándorlók — nélkülözve azt a kulturális hagyományt, amit Amerikában az „ol-
vasztótégely" jelentett — némileg talán nagyobb mértékben maradtak „idegen test" az 
országban, mint a tengerentúl.3 Fontos viszont, hogy 1919—20-ban Franciaország 
sorra kötött bevándorlási szerződéseket egy sor országgal, elsősorban volt szövetsége-
seivel, Lengyelországgal, Olaszországgal, Csehszlovákiával (1920-ban), Belgiummal, 
Luxemburggal, majd Ausztriával,' 1929—30-ban Jugoszláviával, Görögországgal, 
Romániával. Ezek szabályozták a kontingenseket, a toborzást, a szállítást és az ellen-
őrzést. A szerződéseket 1930 körül újra rendezték, és kiegészítették a munkanélküli 
segélyre, a nyugdíjra, a betegellátásra, a hazaszállítási költségekre vonatkozó szociális 
kötelezettségekkel, amelyek elvben egyenlő elbánást biztosítottak a különböző orszá-
gokból érkező bevándorlóknak. Hasonló szerződés Franciaország és Magyarország 
között nem jött létre, s ez az államilag szervezett munkamigrációt voltaképp megaka-
dályozta; a munkáltatók ügynökeinek toborzó akciói pedig éppen a mezőgazdasági 
munkásokra kevésbé teijedtek ki, mint az ipari és gyári munkásokra." A szerződéseket 

2 S I N G E R — K É R E L 1 9 9 1 ; PÉCSI 1 9 8 2 . 
3 Két újabb munka erről: SILVERMAN 1992; NOIRIEL 1996. 
4 PÉCSI 1 9 8 2 . 1 2 — 1 3 ; S I N G E R — K É R E L 1 9 9 1 . 2 8 8 . 
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követően létrehozott toborzó vállalatoknak kihelyezett felvevőhelyei működtek Len-
gyelországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában. 1929 után a francia munkaügyi 
minisztérium (a mezőgazdaságban alkalmazottak számára a földművelési minisztéri-
um) a válságra tekintettel már sokkal nehezebben adott ki engedélyeket a munkaszer-
ződésekhez — kivéve éppen a Csehszlovákiából és Romániából érkezetteket, akiket 
főként földmunkához juttattak.5 Ezt a tendenciát erősítette az is, hogy a húszas évek 
végétől a franciaországi parasztok is nagyobb számban hagyták el földjeiket, és igye-
keztek városokban megtelepedni, relatív munkaerőhiányt okozva ezzel a parasztbirto-
kokon, nemkülönben a nagybirtokokon. 1931-es adat szerint 30 932 csehszlovákiai 
bevándorlót tartottak számon Franciaországban.6 Csehszlovákiából az 1922—1931 
közötti évtizedben 285 ezren vándoroltak ki (az arány százezer lakosra 200 fő), közü-
lük kb. 53 ezren indultak európai országokba, s 35 ezren választották Franciaországot 
úticélként.7 

A franciaországi magyarokról szóló változatos és kiterjedt szakirodalom áttekinté-
sére ezúttal nem vállalkozom; csak utalok rá, hogy jóval kevesebbet tudunk róluk, 
mint a tengeren túli, elsősorban amerikai (USA) kivándorlásról." Ennek nyilvánvaló 
oka, hogy a múlt század végétől a nagy kivándorlási hullámnak elsősorban tengeren 
túli országok voltak a célpontjai, s kisebb mértékű figyelemben részesültek azok, akik 
európai országokba indultak. Az útirány megváltoztatásában kétségkívül szerepet 
játszott az amerikai bevándorlási törvények megszigorítása 1921—24 közt, az első 
világháborút követő időszak nyugat-európai munkaerőigényének megnövekedése a 
győztes és a vesztes országokban egyaránt, majd a nagy gazdasági válság, ami a rész-
ben újonnan megszületett kelet-európai kisállamok gazdasági megingásához kétségte-
lenül hozzájárult. ' PUSKÁS Julianna szerint „magyar munkások és bányászok az 1920-
as években viszonylag nagyobb számban keresték fel elsősorban Franciaországot és 
Belgiumot, majd főleg az 1930-as évek második felétől a határon túli időszakos sze-
zonális vándorlások egyik centrumává Németország vált. A kontinentális vándorlások 
méreteit körvonalazni már csak azért is nehéz, mivel jellegüket az időszaki munkavál-
lalás, a ,vendégmunka' , az oda- és visszavándorlások határozták meg, még sokkal 
hiányosabb statisztikai számbavétellel, mint a tengerentúlra vándoroltak esetében. "1 

Az 1920-as években egyes források alapján gyors növekedés jellemzi a franciaor-
szági magyarok hozzávetőleges számát: ezt 1901-ben alig néhány ezerre, 1926-ban 13 
ezerre, 1927-ben 50 ezerre, 1928-ban 80 ezerre becsülték. Magyarok nagyobb szám-
ban éltek Párizsban és környékén, az észak-francia bánya- és iparvidéken, kevesebben 
Elzászban, a déli országrészekben Lyon és Grenoble, valamint a tengerparti városok 
környékén. Valódi számuk kiderítését megnehezíti, hogy a statisztikák természetesen 

5 M O L N Á R 1 9 3 1 . 
6 MILLET é . n . 3 4 . 
7 THIRRJNG 1 9 3 3 . 7 2 — 7 5 . 
8 L . pl . PUSKÁS 1 9 8 2 ; FEJŐS 1 9 9 3 . 
9 LENGYEL 1 9 8 0 . 

10 PUSKÁS 1 9 8 2 . 1 7 3 . 
11 KOMJÁT — PÉCSI 1 9 7 3 . 1 7 — 2 3 ; N A G Y 1 9 3 5 ; PÉCSI 1 9 8 2 . 2 6 — 2 8 . 
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nem a nemzetiséget, hanem a származási országot regisztrálták.12 A csehszlovákiai 
kivándorlási statisztikák adataiból az 1 9 2 2 — 3 1 közötti évtizedre vonatkozóan THIR-

RING Gusztáv kb. 2 0 0 0 Franciaországba induló magyart mutatott ki,13 M O L N Á R Sán-
dor szerint pedig a párizsi Magyar Háznál Jelentkező munkásoknak egyharmadát az 
utódállambeli magyarok teszik, kik teljesen magukra vannak hagyatva".14 A két világ-
háború között a Franciaországban élő magyarok egy talán nem nagyszámú, de annál 
jelentősebb csoportját politikusok, értelmiségiek és diákok alkották; csoportjaikról, 
szervezeteikről, életükről visszaemlékezések és tanulmányok egész sora tanúskodik." 
Mások ipari munkahelyeken: bányákban, gyárakban, valamint szolgáltató ágazatok-
ban találtak munkát.16 A harmadik foglalkozási társadalmi csoportba a mezőgazdasági 
munkások tartoztak — talán róluk tudni a legkevesebbet, hiszen a többi csoportnál 
szétszórtabbak voltak, szervezetekbe nem tömörültek, és a munkaadók gyakran a 
hivatalos bejelentési kötelezettségeknek sem tettek eleget velük kapcsolatban. A fran-
cia földművelésügyi minisztérium által lebonyolított, 1927 januárjára vonatkozó ösz-
szeírás a közel 13 ezer magyar állampolgár között például csak mintegy 100 mező-
gazdasági munkást regisztrált, ami vélhetően alatta marad a valódi számnak, és ké-
sőbb jelentősen megnövekedhetett.17 KERECSÉNYI Edittől tudunk róla, hogy pl. a ju-
goszláviai Lendva vidékéről is toboroztak munkásokat franciaországi birtokokra.1' 
Pontosabb számokat alighanem az adatvédelmi okokból hozzáférhetetlen biztosítóin-
tézeti nyilvántartásokból lehetne kapni későbbi számukra, a kibocsátó országokra 
vonatkozóan. 

A szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiában19 nem találtam adatokat kivándorlás-
ról, vendégmunkáról, hasonlóképpen szlovákiai magyarokra vonatkozó jó pár helytör-
téneti, szociográfiai kötetben sem.20 (A Hont megyei szlovák kivándorlást a terület 
néprajzi feldolgozása is éppen csak hogy megemlíti; eszerint a korábban szórványos 
kivándorlás 1918 után vált tömegessé nemcsak Amerikába és Kanadába, hanem 
Franciaországba és Belgiumba is.21) Ez indokolttá teszi, hogy az Ipoly-vidék falvaiból 
útnak indulókat és hazatérőket ne csak általánosságban jellemezzük, hanem néhány 
konkrét esetet közelebbről, a maguk egyediségében is szemügyre vegyünk. 

Ipolyság környékén voltak falvak, ahonnan főként évközi, májustól decemberig 
tartó szezonmunkára szerződtek el falusi szegény emberek (nemcsak magyarok, ha-

12 NAGY 1935. 210, hivatkozva a francia bevándoroltakat összesítő statisztikai munkára: BUNLE, 
Henri: Les étrangers en France d'apres les rencensements de 1921 et 1926. (Bulletin de la statistique de la 
France. 1927. jan.) 

13 THIRRING 1 9 3 3 . 8 2 . 
14 MOLNÁR 1935. 134. 
15 Csak példaként utalok BARÁTH 1935; ILLYÉS 1970; BAJOMI 1975, 1978 könyveire. 
16 Róluk a legtöbb forrást felhasználó összefoglalást munkásmozgalom-történeti szempontok alapján 

írták meg: KOMJÁT — PÉCSI 1973; PÉCSI 1982; egy régebbi szociográfia: PILISI 1928. 
17 N A G Y 1 9 3 5 . 
18 KERECSÉNYI 1994. 33. 
19 LISZKA 1 9 8 8 . 
2 0 C s Á K Y 1 9 8 5 ; ZALABAI 1 9 8 5 ; B . KOVÁCS 1 9 9 1 ; DANAJKA 1 9 9 3 ; FAZEKAS 1 9 9 3 ; MACHNYIK 1 9 9 3 . 
21 BOTIK 1 9 8 8 . 5 0 . 
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nem nagy számban szlovákok is) franciaországi földbirtokokra. Ez összefügg azzal, 
hogy 1920 után lezárultak a dél felé, Alföldre, Dunántúlra irányuló szezonális mun-
kamigráció lehetőségei. A szervezett csapatok távoli helyszíneken mintegy megismé-
telték a summásság intézményét: közösen szegődtek el egy munkavezető irányításá-
val, előre megkötött szerződés szerint kaptak bért, és a nagy kézimunkaerőt igénylő 
ágazatokban, főként a cukorrépa és a szőlő munkáiban foglalkoztatták őket. Erre vo-
natkozó adatok vannak Deméndről, Százdról, Szetéről, Szemerédről, valamint az 
Ipoly menti falvakból, pl. Ipolybalogról, Ipolyviskről. Terjedelmi korlátok miatt ezút-
tal mellőzöm az ipolyviskiek részletesen dokumentált franciaországi szezonmunkájá-
nak ismertetését. Mások azzal a szándékkal indultak útnak, hogy hosszabb ideig ma-
radnak, s ebből olykor 1—2 év, máskor 6—8 esztendő is lett. Erre a fajta munkára a 
falvakban nem hallottam bevett szóhasználatot, a „vendégmunka" kifejezést nem 
használták, ellentétben a „szezonmunká"-val. A néhány hónaptól a néhány évig terje-
dő külföldi munkaviszonyok eredményei igen változatosak: voltak, akik csalódottan 
és sikertelenül tértek vissza, s csak történeteiket hozták magukkal, amit a gyerekek és 
az unokák megőriztek vagy elfeledtek; voltak, akik rendszeresen küldtek haza pénzt, 
ezzel megszabadultak itthoni adósságaiktól és szert tettek egy időleges anyagi bizton-
ságra. Életük vége felé, évtizedekkel később (mind a mai napig) az otthoni nyugdíjuk 
franciaországi kiegészítése (amit a csehszlovák bank utalványokra, „bonikra" váltott 
át) a hetvenes-nyolcvanas években komoly segítséget jelentett leszármazottaik, család-
tagjaik modernizációs törekvéseihez. Ezen az áttételen keresztül az ötven-hatvan évvel 
ezelőtt történteknek közvetlen kapcsolata van a közelmúlt és a jelen viszonyainak 
alakulásával. 

Vendégmunkások alatt azokat értem, akik azzal a szándékkal indulnak külföldre 
dolgozni, hogy ott több évig maradnak, s hogy utána hazatérnek; eleven kapcsolatot 
tartanak hazájukkal, és keresetüket már kinti tartózkodásuk alatt részben az otthoniak 
megsegítésére fordítják.22 Az Ipoly menti falvakból mezőgazdasági és ipari vendég-
munkára egyaránt elindultak a két világháború között; az utóbbira főként iparosok, 
mesterek az Ipoly alsó folyása menti területről: Garamkövesdről, Bajtárói, Helem-
báról, Kisgyarmatról (az idevágó emlék- és dokumentumanyag elemző ismertetésétől 
ezúttal eltekintek). Az agrármunkásokat kibocsátó, a Léva és Nagykürtös közé eső 
határ menti terület a két világháború között döntően mezőgazdasági arculatú volt, 
tekintélyes számú és területű nagybirtokokkal a falvak határaiban.2' A csehszlovákiai 
földbirtokreform annyiban változtatott a birtokmegoszláson, hogy a húszas években 
sokak számára elérhetővé tette néhány hold föld megvásárlását. Nemcsak kisföldű 
parasztgazdák, hanem törpebirtokosok is igyekeztek kihasználni ezt a lehetőséget. Ez 
saját erőből a legtöbb esetben nem volt lehetséges, ezért kölcsönöket kellett felvenni. 
Ez is hozzájárult a szlovákiai magyar parasztság amúgy is súlyos adósságterheinek 

" A „vendégmunkás" sem mint címszó, sem mint utaló nem szerepel a Magyar Nyelv értelmező 
Szótárában, sem a Néprajzi Lexikonban. A kifejezés máskor a faluról fővárosba járó 'ingázó munkás' 
értelemben jelenik meg, pl. K.ORNISS 1988. 

2 3 NÉPSZÁMLÁLÁS 1 9 1 0 ; FELVIDÉKI NÉPÖSSZEÍRÁS 1 9 3 8 . 
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növekedéséhez.24 A vándormunkára indító okok közül talán az egyik legfontosabb 
éppen a földvásárlások anyagi alapjainak megteremtése, a bankkölcsönök törlesztése 
volt. Egy másik, az anyagi lehetőségeket gyakran meghaladó vállalkozás a húszas 
évek szlovákiai magyar falvaiban a házépítés volt, amire ugyancsak sokan vettek fel 
bankkölcsönt. A kedvező vásárlási és hitellehetőségek, valamint a kereseti lehetőségek 
beszűkülése, a mezőgazdasági konjunktúra megingása ahhoz vezetett, hogy sokan 
külföldre indultak dolgozni. Az emlékezések és helyszíni adatgyűjtés tapasztalatai arra 
mutatnak, hogy ez a (gazdasági) motivációs rendszer elsősorban az Ipolyság környéki 
falvakban, az Ipoly mentén és tőle valamivel távolabb, a magyar—szlovák nyelvhatá-
ron fekvő falvakban érvényesült; ott is főként azokban, amelyekben a saját földjéből 
megélni képes kisbirtokos paraszti réteg mellett tekintélyes számú törpebirtokos és 
zsellér élt. Ezeken a területeken már voltak hagyományai az itt bővebben nem érintett 
amerikai, kanadai kivándorlásnak az első világháború előtti időből, ha ez nem is érin-
tett nagyobb tömegeket. Voltak olyan, az északi megyékből bevándorolt és lassacskán 
be is házasodott szlovák nemzetiségű lakosok, akiknek családjában már voltak kül-
földön időlegesen vagy tartósabban munkát vállalók. További kutatandó téma lehet, 
hogy a nemzedékek és etnikumok között a motivációknak milyen hatásrendszere 
érvényesült. 

II. 

A mezőgazdasági munkára induló férfiak között egyaránt voltak fiatal legények és 
családos emberek, akik otthon hagyták vagy magukkal vitték családjukat. Mindkét 
döntés új irányt szabott az addig megszokott életnek nemcsak a munkavállaló, hanem 
felesége és gyermekei számára is. A családos emberek néhány évvel vagy egy fél 
generációval idősebbek voltak már 1930 táján, mint a legényként elindulok, nagyjából 
1890—1910 között születtek; kevesebben tudtak személyesen visszaemlékezni gyűj-
tésem idején. Gyermekeik közül jó páran, akik kint jártak iskolába, eleven emlékeket 
őriznek, természetesen más nézőpontból. A legényként kint dolgozók, nagyjából az 
1905—1920 között születettek volt az a generáció, amelyik a nyolcvanas években 
még inkább elérhető volt, s amelyről később már főként özvegyen maradt feleségeik 
vagy csak gyermekeik tudtak emlékeket felidézni. 

Ipolybalogról a már családos Zolczer László (sz. 1899.) ment ki két társával: Molnár 
Józseffel és Kereszti Józseffel 1930-ban Franciaországba egy Párizstól nem messze fekvő 
faluba (sajnos a helységek nevét nem őrizte meg emlékezete, iratai pedig nem maradtak 
fenn).25 Családja törpebirtokos volt, neki magának kb. négy hektár földje volt, mikor 

24 HALTENBERGER 1938. (1993) 153: „Parasztságunk mintegy 70%-a van eladósodva, s az eladóso-
dottság foka 80%-ig is felmegy, mert a földeket hektáronként 2000—10000 koronáig is megterhelték." 

25 Zolczer László (1899), Z. János (1918) és Negyela Lajos (1918) emlékezései alapján, az idézetek Z. 
Lászlótól. 
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nekiindult. Az első világháború végén rövid ideig katona volt, majd a húszas években, 
mikor családot alapított, néhány évig még családos bátyjával együtt laktak és gazdálkod-
tak a szülői házban; a nagycsalád szétválása után kezdett önálló házat építeni, erre vett 
fel kölcsönt a banktól. Az első helyére előre megkötött szerződéssel ment ki a saját költ-
ségén: mivel másképp nem lett volna rá pénze, hetven ár földet adott el ennek érdekében 
a testvérének (érdekes, hogy erre nem akart kölcsönt felvenni, ahogy mások tették). Az a 
francia falu, ahol dolgozott, kicsi volt, „tíz ház, két kocsma", az első gazdája nem volt 
nagybirtokos, kb. harminc hektár földje volt. Társai közül az egyik fél év után, a másik 
két év után jött vissza, így ő maradt kint egyedül, összesen nyolc évig. Az első gazdánál 
két évet, a másodiknál egy évet töltött, ezeknél kb. 300 frankot kapott egy hónapban; ez 
nem volt sok, „elfogyott a kosztra", nemigen lehetett belőle hazaküldeni. Közben azon 
igyekezett, hogy bekerülhessen a falubeli nagybirtokoshoz dolgozni a jobb kereset remé-
nyében. „Három évig jártam utána, nehéz volt odakerülni, mert nem volt munkahely, 
nem volt üresedés. Ott többet kaptam fizetést, kaptam 600—700 frankot egy hónapba. 
Kocsis lettem. Ő nagy úr volt, kiadta haszonbérbe a birtokát. Volt neki intézője, az is ott 
lakott." Zolczer László két fiával és a lányával hagyta itthon feleségét, és amikor jó kere-
setű, biztos helyre került, feleségét két évben is kivitette hat hónapos szezonmunkára: a 
répaásás végén, novemberben mentek haza. A második évben szerette volna a gyerme-
keit is kivitemi, de azok közül csak egyik fiát engedték el, Pozsonyból küldték vissza a 
többieket; a rokonok gondjaira voltak bízva néhány hónapig. Mint béres, a kastély mel-
letti külön épületben lakott, végezte a nagy gazdaság mezei munkáit. Nagyban termesz-
tettek gabonát, kombájnnal arattak, télen géppel csépeltek. A kertészet mellett cukorrépát 
ugyancsak nagyban termesztettek, s erre szezonmunkásokat fogadtak. A gazdaság három 
kocsisa közül az egyik az intéző fiatal fia, a másik egy lengyel férfi volt, utóbbi egy kü-
lön majorban szolgált. A béresek minden fizetségüket pénzben kapták; állatot nem tartot-
tak, „nekünk nem kellett". „Vettünk mindent, de nem is köllött menni sehova, helybe 
hoztak mindent autóval. Az hordta szanaszét az élelmet, a ruhát, reggel jött a pék, azután 
jött a hentes, jött az ital, a ruhanemű, ez így ment minden nap. Volt minden, lehetett vá-
logatni." A gazda, akinél dolgozott, igen gazdag volt, „milliomos volt. Három autója volt 
neki, mikor ott voltam. A harmadikat Amerikából egymillió frankért vette. S már har-
madik felesége volt." Jellegzetes, hogy évtizedek távolából az egykori gazdáról legfőként 
a vagyonára és a családjára vonatkozó emlékek maradtak meg. A hétköznapi érintkezés 
szintjén Zolczer László megtanult franciául. Más vendégmunkásoktól eltérően rendszere-
sen eljárt a közeli templomba a vasárnapi misére. A hazaküldött keresetéből a felesége az 
adósságot fizette ki, a család fenntartásáról gondoskodott, és felépítette a megkezdett há-
zukat. Földet nem vettek a pénzen, továbbra is ugyanazon a néhány holdon gazdálkod-
tak, mint amivel kezdtek. 1938 őszén jött haza, amikor a történelmi változások, a háború 
előszele bizonytalanabbá tették az otthontól való távollétet. A háborús években, és azt 
követően, amikor két évet Móron töltött a lakosságcsere folytán, minden igazolásra al-
kalmas papítja elveszett — ennek következtében Franciaországban töltött nyolc évét nem 
tudta beszámítani, és így nem kapott kintről nyugdíjat. 

Ipolyviskről a húszas években kerültek ki törpebirtokosok nagybirtokokra munkás-
nak; a toborzóirodák mellett ők játszottak szerepet abban, hogy szezonmunkások is útnak 
indulhattak, mert földijeik javát keresve közvetítettek a gazdák és a falubeliek között. 
Ipolyvisken Mikulási Györgynek például 1927-ben született meg az első fia, nem sokkal 
később kiment, és két év után hazajött; itthon megszületett a második fia, azután újra kint 
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töltött két évet, majd 1935-ben az egész család kiment, és csak 1939-ben tértek haza. 
Etrapilly-ban (Aisne m.), ugyanabban a faluban kaptak munkát, ahol a szezonmunkáso-
kat is foglalkoztatták. A férfi a gazdaságban dolgozott, a felesége házakhoz járt mosni; a 
gyerekek kint jártak iskolába, megtanultak franciául (később voltak nehézségeik a visz-
szailleszkedéssel: „mikor hazajöttünk, még úgy kellett tanítót fogadni mellém, hogy va-
lahogy menjen a tanulás"). A nagybirtokon a család a cselédek részére fenntartott külön 
épületben lakott, („a tulajnak voltak épületei, amiben a szolgák laktak"), külön főztek. A 
kinti keresetet hazaküldték, s az egyik keresztkoma, aki ácsmester volt, megbízottként 
ebből építette fel a család új házát, valamivel távolabb az eredeti — alighanem nagycsa-
ládi — lakóhelytől. Néhány hold földet is meg tudtak venni, tehenet, állatokat, úgyhogy 
mikor hazatértek, biztosabb megélhetéssel rendelkeztek. Mikulási György hatvanéves 
korában halt meg, felesége 57 évesen, amikor még nem volt megegyezés a nyugdíjakra 
vonatkozóan Csehszlovákia és Franciaország között.26 

Csábról Vido János (1907—1977) 1930-tól 1936-ig dolgozott Franciaországban.21 

Legénykorában Príbelen, egy szomszédos szlovák faluban dolgozott a társaival béresként 
egy gazdánál. Onnan mentek ki többen, hozzájuk csatlakozott. Franciaországban juhász-
ként dolgozott egy parasztbirtokon, ahol nem volt nehéz dolga. Pusztán lakott, ott volt 
még vele három cseléd. Végig egy helyen szolgált, a gazda költségén vitették ki. Franci-
ául nem jól tudott, kint megértette magát, de otthon elfelejtette a nyelvet. Kintről rend-
szeresen küldte haza a pénzt édesanyjának, aki a saját belátása szerint gazdálkodott vele: 
nem tette félre neki, nem is vásároltak rajta, hanem felélték, főként a hatgyermekes test-
vére javára. Kintléte alatt szülei ajánlottak neki falubeli házastársat, Zatyko Ilonát (sz. 
1910), hiszen már idős legénynek számított. A lány előzőleg három évet Pesten töltött az 
angolkisasszonyoknál mint apácanövendék, de az egyik fogadalomtétel előtt orvosi vizs-
gálat után tüdőgyengeségre hivatkozva hazaküldték, mondván, nem bírja a városi leve-
gőt. Később Losoncon szolgált, ahol egy katona udvarolt neki — nem ment hozzá, 
(„pedig úri asszony lehettem volna", mondja), hanem 1936-ban Vido Jánoshoz ment fe-
leségül. A férfi egy hónapra jött haza, ennyi szabadságot kapott francia gazdájától. Az 
esküvő után visszaindult Franciaországba (otthon hagyván újdonsült feleségét), de az el-
beszélés szerint Prágából visszafordult, mert nem volt elég pénze a közben megdrágult 
vonatjegyre. A faluban a további években is szegényen éltek, alkalmi és napszámos 
munkát vállaltak. 1939-ben a férfi mint napszámos kapott községi bizonyítványt, amely-
lyel szociális munkát vállalhatott. 1942-ben az 53. gyalogezredhez sorozták be kato-
nának, Ukrajnában volt a fronton, onnan küldte haza tábori lapjait. 1938-ban egy 
fiuk született, 1943-ban egy kis házat építettek. A férfinak kb. fél hold földje volt, az 
asszony testvérétől vettek hozzá valamennyit, azon gazdálkodtak. Később ingázó mun-
kásként kereste kenyerét építőipari vállalatoknál. Hatvanéves korától nyugdíjat kapott 
Franciaországból is, 1971—72-ben havonta kb. 140—156 frankot küldtek; ezt a tuzexen 
keresztül lehetett felhasználni. Hosszú betegeskedés után hetvenévesen halt meg 1977-
ben. 

Szórványos adatok még több környékbeli faluból vannak. Ipolykesziben Takács Ist-
vánra (1912—1992) emlékeztek, aki a közeli Kiscsalomiáról házasodott Ipolykeszire.28 

Mikulási László (1931) emlékezése. 
Vido Jánosné Zatyko Ilona (1910) emlékezése és dokumentumai alapján. 
Takács Istvánné Kanyó Mária (1918) emlékezése. 



Félig szlovák származású volt, egy Párizsban vendéglősként dolgozó ismerőse révén 
jutott ki Franciaországba 1930-ban, 18 évesen. „Uraságnál volt, a parasztmunkát vé-
gezték". Másfél év után visszajött; letöltötte a katonaidejét, majd még két alkalom-
mal ment ki hosszabb időre. Amikor végleg hazajött, viszonylag későn, 31 évesen háza-
sodott meg. Később eljárt dolgozni a faluból Csehországba, Besztercére fűrésztelepekre. 
Kapott nyugdíjat kintről is, és idős korában is szívesen emlegette a faluban kinti tapaszta-
latait. „Ha lement a boltba, bevásárolt mindent, de ott is fölhozta a fiatalasszonyoknak, 
mindig a franciát hozta föl." A magyar-szlovák nyelvhatáron fekvő Szalatnyán régi 
hagyományai vannak az amerikai és kanadai kivándorlásnak. Innen csak az 1906 körül 
született Varga Jánosról tudtak, aki 4—5 évet töltött Franciaországban és akinek apja 
korábban Kanadában dolgozott néhány évet. Feleségét egy gyermekkel hagyta otthon, 
majd hazatérése után még két gyermeke született. Nem ment sokra a kinti keresetével, 
„csak egy kis lakáskát csináltak, mást semmit".29 Paláston, amely a környék másik na-
gyobb lélekszámú faluja, jelentős számú agrárszegénységgel, ugyancsak emlegettek 
Franciaországban dolgozókat; az Ipolysághoz közeli Kistúrról, Középtúrról és Felsőtúr-
ról valószínűleg ugyancsak történt kivándorlás, de főként egy korábbi időszakban, Ame-
rika felé. 

Az Ipoly-mente falvai közül Ipolynyékről mentek ki Franciaországba a két világ-
háború között a legnagyobb számban. Ez nemcsak a falu nagyobb méretével magya-
rázható, hanem lakóinak társadalmi megoszlásával is. Noha a földhöz jutás esélyei itt 
jobbak voltak a környékbeli átlagnál, a földbirtokosoknak mégis majdnem háromne-
gyed része 5 holdnál kisebb területen gazdálkodott, s ez nem volt elég a családfenntar-
táshoz. Sok volt a mezőgazdasági cseléd, napszámos, és a harmincas évek első feléig 
alig kínálkozott közeli munkaalkalom néhány nagybirtok szezonális munkaerő-
szükségletén, főként az aratáson kívül.30 Az ipolynyéki falukrónika szerint'1 a mező-
gazdasági munkabérek, illetve napszámbérek átlaga 10—20 korona körül mozgott; 
1936-ban 264 munkanélkülit tartottak számon, és egyre gyakrabban használták a 
szólásmondást: „Nyéken majd meghalnak éhen". A faluból már az első világháború 
előtt többen mentek Amerikába, s „az ott gyűjtött összegből tetemesen gyarapították 
itthoni vagyonukat"; a húszas években tengerentúlra, Dél-Amerikába utaztak iparo-
sok, 1930 körül pedig „mintegy 6—7 egyén (egyesek családostul) Franciaországba 
költözött fold- és mezőgazdasági munkára, akik közül többen már vissza is tértek".' 
Szervezett szezonmunkás-csapatról Nyéken nem tudunk; a toborzások eredményeként 
kijutottak a megismert lehetőségeket egymásnak átadva segítették kijutni a rokonokat, 
ismerősöket, szomszédokat. 

29 Krizsánné Varga Mária (1930) emlékezése. 
5 0 M O H A Y 1 9 9 4 . 3 0 — 3 4 . 
31 A helybeli tanító, Korcsog László vezeti, az ő szívességéből tekinthettem bele és jegyzetelhettem ki, 

Id. Néprajzi Múzeum EA 21698; a hivatkozások oldalszámai a továbbiakban az eredetire vonatkoznak. A 
község kiadásában kivonatosan megjelentetett változat: KORCSOG 1995. sajnos nem tartalmaz adatokat a 
kivándorlásról. 

32 Falukrónika, 189., 175., 214—215. oldalak. 
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Kulifay Sándor (1910—1989)" hat társával együtt volt kint Marey le Fuisse-ban 
(Cote d'Or m.) 1937—38-ban: Bali Ferenc, Suth István, Tóth Ferenc, Deák Mihály, 
Lukács István, Antal László dolgoztak akkor ott, részben egy gazdánál. „1937-ben men-
tem ki. Volt kint egy jó barátom, annak írtam, szerezzen egy helyet szerződésre. Ő meg-
beszélte a gazdával, mit fizet. A minisztérium adta ki a szerződéseket a parasztoknak, 
hogy hozathatnak. De olyan csekély pénzeket fizettek egy évig, hogy az jelentéktelen 
volt. 270 frankot fizettek egy hónapra. 1937-ben egy korona 50 fillér volt egy frank, de 
1938-ban leesett úgy a valuta, hogy csak 92 fillért adtak. Ott lehetett belőle élni, de valu-
tára átfordítani nem. Akkor nagyon sokan hazagyüttek 38-ban, rohamosan gyüttek haza." 
Kulifay Sándornak a gazdája nem akarta megadni a kialkudott 270 frankot, csak 250-et 
fizetett neki minden hónapban. Ő szó nélkül hagyta a dolgot, de az egy év leteltével 
(májusban) követelte a részét, és egy magyar ügyvéd révén bíróságon keresztül el is érte, 
hogy kifizessék neki. Tolmácsolni egy szlovák fiú segített, aki már kilenc éve dolgozott 
helyben. A gazdát meglepte ez a kemény fellépés: korábbi munkásai között volt lengyel, 
kisorosz, magyar(országi), csehszlovák, de ilyet addig még nem tapasztalt. A férfi a kö-
vetkező évben egy negyven kilométerrel távolabbi másik faluba szegődött el, ahol 
ugyancsak egy nyéki ismerős szerzett helyet; ott lényegesen többet keresett, 470 frankot 
egy hónapban. A gazdaságban gabonát alig, csak a saját szükségletre és az állatok számá-
ra termeltek, a fő profil a szőlő- és bortermelés volt, mintegy negyven hektár szőlőterü-
lettel. Kulifay Sándornak főként a szőlőben volt munkája: kapálás, permetezés, a hordók 
tisztán tartása, szüretelés. Franciául nem tanult meg, „a szőlőben a tőkék között nem ta-
nulhattam meg beszélni", mondja. Később tsz-elnökként néhány kinti gazdasági és tech-
nikai tapasztalatát közvetlenül átültette a hazai gyakorlatba. 

Mások is voltak Nyéken, akik a társaik segítségével kijutottak, de csak rövid időt 
töltöttek kint; ilyen volt például Csernus István (1899—1994), aki néhány hónap után 
hazatért. A többség viszont több évet töltött kint egyhuzamban vagy több részletben. 
Antal László legényként ment ki, gazdaságban dolgozott, majd hazatérve 1934-ben meg-
nősült, és nemsokára újra kiment, mert leégett a ház, melyben laktak, és kölcsönt kellett 
felvennie az újjáépítésére. A kisfia 4 éves volt, amikor 1939-ben hazajött, addig nem is 
ismerte. Kint a vagonrakodásnál dolgozott, de ezeket az éveket később nem sokat emle-
gette. Mivel a betegsegélyzőbe nem volt bejelentve, nyugdíjat később nem kapott." Lu-
kács István (1906—1993) 1931-ben ugyancsak legényként hat évet töltött kint, és a gaz-
daságban főként az állatok: hetven marha gondozása volt rábízva. A hazaküldött pénzt a 
családja — hasonlóan a csábi Vido Jánoséhoz — részben adósságok törlesztésére költöt-
te, nagyobb részben felélték: nővére családjában már több gyerek is volt, és mivel a bap-
tista térítéssel foglalkozó sógorának (aki néhány hónapra ugyancsak megpróbálkozott a 
külföldi munkával, de sikertelenül) bizonytalan volt a jövedelme, elég szegényen éltek. 
Hazatérése után Lukács István megnősült, de ahhoz is kölcsönt kellett felvenni, hogy a 
lakodalmát megtarthassák. Némi földet ugyan tudtak venni a pénzen, de az kevés volt a 
megélhetéshez; haszonbéres földeket műveltek, amíg a földműves életformát a háborús 
évek, fogság, csehországi deportálás, oroszországi vasútépítés, kollektivizálás gyökere-
sen át nem alakította. Rokonai emlegetik Deák Mihályt, Mayer Istvánt és Suth Ferencet 

33 Azon kevesek egyike, aki saját maga emlékezett vissza felnőttként végzett kinti munkájára, 1986— 
87-ben végzett gyűjtéseim során. 

34 Antal Lászlóné és fia, Antal Sándor emlékezései. 
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(1901—1964), akik sógorok voltak, feleségeik voltak mostohatestvérek.'5 Suth Ferenc 
nyolc évet dolgozott kint, 1939-ben jött haza; házépítésre felvett adósságát akarta törlesz-
teni. Idős korában igen komoly összeget gyűjtött össze a francia nyugdíjból, illetve a 
„bonik" jó áron történt eladásából. Deák Mihály ugyancsak gazdaságba ment ki, de 
nemigen tudott megmaradni egy helyen; több birtokosnál is próbálkozott, míg végül el-
ment egy gyárba fűtőnek, s ott jól érezte magát. Mayer István (1911—1981?) Marey les 
Fussey-ben dolgozott, Kulifay Sándorral együtt. Tóth Ferenc 1936-tól 1938-ig dolgozott 
kint egy közeli faluban, Saulon-la-Chapelle-ben (Cote d'Or т .) , a gazdája Gaulard 
Edmont volt. Már megvolt mind a négy gyermeke, mikor kiment; ki akarta vitetni, de 
még kicsik voltak, így itthon hagyta őket.36 

Nyékről családostul ment ki dolgozni 1930-ban Mics János (1888—1966) Bétheni-
ville-be (Mame m.); egy év után, amikor látta, hogy beválik a hely, követte őt felesége és 
három fia, László (1914—1976), Sándor (1917—1957) és Vince (1922—1989)" A 
család négy tagja dolgozott, a legkisebb fiú járt iskolába, így szép pénzt kerestek. Az ott-
hon hagyott birtokot a sógorukra, Nagy Sándorra bízták, aki művelte, terményben bért 
fizetett érte, és a hazaküldött pénzen gyarapította is: amikor 5 év után hazatértek, 12 
holddal lett nagyobb a birtok, valamint kifizették az ugyancsak leégett házuk rendbeho-
zatalára korábban felvett hiteleket. A házaspár az iskolás gyerekkel 1935-ben, a két idő-
sebb fiú 1936-ban jött haza. A francia gazdának 150 hektár földje volt, 16 lova, 1 trakto-
ra, aratógépe, 300 juha, villanycséplőgépe. A családos munkásoknak 10 ár földet adott át 
saját használatra, erre trágyát is adott, de csak vasárnap lehetett benne dolgozni. Mákot, 
krumplit, kukoricát termesztettek. A cukorrépa munkáit akkordban végezték, a többi 
gazdaságban végzett munkáért pénzbeli napszámot kaptak: 20—22 frankot, ami átváltva 
36—38 koronát tett ki, miközben a falubeli napszám 10 korona körül volt. 

Sranko Ferenc, aki Nyéken juhász volt, 1929-ben ment ki, először egyedül, s néhány 
hónappal később vitette ki a családját: feleségét, két fiát és a lányát.38 A család nemsokára 
visszajött, s két-három év múlva mentek ki újra. Sranko János Szklabonyán született, 
cselédként több faluban is szolgált, míg végül Nyékre nősült és ott telepedett le. Földeket 
vásárolt, s amikor kiment, ezeket egy közeli szomszédra, Micsékre bízta rá (akik utóbb 
maguk is kimentek családostul). Odakint több helyen is megfordult. „Először Versenibe 
(Vercheny, Drome т . , a dél franciaországi Valence közelében) vittek bennünket, ahol 
lakott. Utána még elmentünk Párizs mellé hét kilométerre, ott tán másfél évig volt az 
apám." Azután Douchy-ban kapott szerződést (Aisne m., Ham városka közelében). Fele-
sége tartotta vissza attól, hogy Amerikába vagy Kanadába menjen, így választotta Fran-
ciaországot. A nagyobbik fiú már dolgozott is apja mellett, a kisebbik iskolába járt. 
1939-ben, a háború kitörését követően jöttek haza; ha még tíz napot maradtak volna, 
megkapták volna a francia állampolgárságot (s ezt szerették is volna), de a bizonytalan 
helyzetben nem mertek tovább várni. A visszaemlékezés szerint 1939 őszén a francia fal-
vakban „akkor nyíltan kidobolták, hogy ha valaki el tudja magát látni 15 napra élelem-
mel, akkor azok csomagoljanak, és menjenek Dél-Franciaországba. Akkor már mindjárt 
mást gondoltak az idegenek is." 

35 Mayer Margit (1914) emlékezése. 
36 Dzúr Ferencné Tóth Erzsébet (1925) emlékezése. 
37 Mics Vince és Nagy Sándor emlékezései, 1983—87. L. még MOHAY 1994. 51—53. 
38 Sranko József (1922) és Sranko János (1926) visszaemlékezései. 
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Nyékről Bali Ferenc is legényként ment ki dolgozni 1931-ben; felesége visszaemlé-
kezéseinek és a sok fennmaradt dokumentumnak köszönhetően az ő élete és munkája 
követhető a legrészletesebben.1' 1912-ben született, négy gyermek közül a második volt. 
Társaihoz hasonlóan földjüket gyarapítani akaró törpebirtokos-napszámos szülei voltak; 
mesterséget nem tanult, de a paraszti munkát jól értette. 19 évesen még nem volt katona, 
amikor a külföldi toborzásra jelentkezett. A hivatalos formaságok elintézésére — anya-
könyvi kivonat, állampolgársági és erkölcsi bizonyítvány megszerzése, útlevél — már 
1930-ban sor került, de 1931 tavaszán még Ságon vállalt munkát, talán hogy előteremtse 
a kiutazáshoz szükséges költségeket; ezután 1931. június elsején érkezett Franciaország-
ba. 1932-ben, nem sokkal megérkezése után a Franciaországi Magyar Egyesületek Szö-
vetségének főtitkárától kapott levelet. Noteszének néhány lapján francia-szlovák szósze-
detet írt fel, mellette magyarnóták strófái találhatók. 1934-ben elveszett útlevelének pót-
lása ügyében levelezett a párizsi konzulátussal. 1938. november 23-án tért haza; a gon-
dosan megőrzött kinti hivatalos iratok, valamint saját feljegyzései lehetővé teszik, hogy 
munkahelyeit pontosan követhessük. Hét év alatt hat munkaadója volt, mindegyik Dijon 
környékén, Cote d'Or megyében, hegyes vidéken. Első helye 1931—32-ben Montigny 
s'Aube-ban volt; a második 1933 márciusában Mauviliy-ban, a harmadik 1933-34-ben 
Louesme-ben, majd a negyedik 1934-ben Chevigny par Ouges-ben (Dijontól délre). 
1935 januárjától az ötödik helye Marey les Fussey-ben van, itt volt együtt más nyéki-
ekkel is. Legtovább az utolsó, hatodik helyén maradt, 1936—38 között Saulon la Cha-
pelle-ben, ismét Dijon közelében. Mindenütt gazdaságban dolgozott, többnyire a lovak-
kal járt vagy másutt a marhákkal foglalkozott. „Ott neki sose kellett az istállóban hálni, 
nem volt ott olyan, mint itt, hogy a férfiak itt laktak néha istállóban. Volt nekik rendes 
szoba adva. így mondták, hogy az étkezésnél is két asztal volt egy helyiségbe, egy kony-
hába, reggeli, vacsora vagy ebédnél, együtt voltak, odatették az ő asztalukra, aztán ők 
szedtek, aztán visszatették." „Mindent szeretett megtakarítani, a pénzeket hazaküldte a 
szüleinek, megküldte az adóra, a szántásra, meg hogy tehénre is küldött nekik pénzt, 
hogy vegyenek tehenet, meg a földre trágya is kell." Nem tudjuk, hogy Bali Ferenc az 
egyes helyeken mennyit keresett, de azt gondosan felírta kockás noteszába, mikor meny-
nyi pénzt küldött haza. Eszerint: „Hazaküldtem pénzt, 1931. VIII. 11-én, 500 frank. X. 7-
én 400 frank. 1932. I. 14-én 700 frank, X. 11-én 800 frank. 1933. VI. 20-án 800 frank, 
IX. 11-én 900, IX. 212-én 337, XI. 22.-n 500, 1934. II. 3-án 250, VI. 25-én 500, X. 24-
én 1000, 1935. IX. 18-án 600, 1936. II. 28-án 500, IX. 19-én 810, XI. 20-án 600, 1937. 
II. 18-án 1010, VIII. 18-án 1500." Ceruzával összeadva: 11 707. Hét év alatt majdnem 
12 ezer frank megtakarítás évi átlagban 1700 frankot jelent; az árfolyam ugyan ingado-
zott valamelyest,4" de a néhány havonta hazaküldött több száz korona igen komoly segít-
ség volt az otthoniak számára. A hazaküldött pénzen megvettek négy hold földet. Ezen 
felül Bali Ferenc természetesen saját magára is költött, hiszen ruhát kellett vásárolnia 
(bakancs, ing szerepel a feljegyzései között) és egy kerékpárt is vett 1937-ben 100 fran-

39 Bali Ferencné Rozália (1920) emlékezései, az idézetek tőle valók. 
40 A pénzt többnyire a Banka Baruch közreműködésével adta fel, amely kifejezetten a bevándorolt, 

főként kelet-európai: lengyel, csehszlovák, jugoszláv stb. munkások pénzügyeinek bonyolítására szakoso-
dott. A fennmaradt csekkszelvények szerint a frank-korona arány a következőképpen alakult: 1935. szep-
tember: 1,63; 1936. február: 1,71; szeptember: 1,71; november: 1,32; 1937. február: 1,48 korona volt egy 
frank. 
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kért, amit sikerült vámmentesen hazahoznia (ennek módjáról már 1932-ben írásban ér-
deklődött). Noteszébe felírta társainak franciaországi címeit, egyszer-egyszer kölcsönt is 
adott nekik, vagy kölcsönkért tőlük néhány száz frankos összegeket. Amikor Marey les 
Fussey-be került, letett a gazdájánál 400 frankot, hogy ő őrizze, s ha szüksége volt rá, 
akkor kért belőle. Levelezett szüleivel; az ő hazaírt levelei elvesztek, de a szüleinek hoz-
zá írt levelei jórészt megmaradtak. Ezekből derül ki, hogy milyen aggódva figyelték, 
biztatták, szinte kényszerítették a távolból: küld-e haza elég pénzt, teljesíteni tudják-e a 
szinte erőn felüli vállalásokat, amelyek legfőként a földvásárlással voltak kapcsolatosak. 
Szinte minden alkalommal igyekeznek megnyugtatni: nem hiába küszködik, szenved, 
tartson ki, mert meglesz az eredménye. Családi, falubeli hírek is szerepelnek a levelek-
ben, noha kevésbé hangsúlyosan: kik a regruták, ki ment ki, betörtek a templomba stb. 
Két levelet olyanok írtak, akik a távoli rokonságra hivatkozva jóindulatú közreműködést 
kérnek abban, hogy helyet szerezzen nekik, hogy ezáltal keresethez juthassanak. Fontos 
része e leveleknek annak megemlítése, hogy az esetleges költségek meg lesznek térítve, 
ami egyúttal burkolt célzás is arra, hogy a fáradozásait nem puszta szívességből kérik. Ez 
abból látszik, hogy édesanyja egy alkalommal egy másik falubeli esetével példálózik, aki 
kifejezetten pénzért vállalt munkaközvetítést. Hazatérése után Bali Ferenc 1940-ben nő-
sült meg, hamarosan megszületett első gyermekük, ő bevonult katonának, a keleti front-
ról írta haza lepecsételt tábori levelezőlapjait. A háború után osztozott annyi falubeli és 
környékbeli fiatalember sorsában: a kínkeserves házépítésben, a kollektivizálásnak áldo-
zatul esett gazdálkodás megszűntében, az ingázó építő- és bányamunkás életformában, az 
évekig tartó súlyos öregkori betegségben agyvérzéssel, megnémulással. Idős emberként 
Bali Ferenc is kapott nyugdíjat Franciaországból, aminek egy része özvegyének is jár. 

III. 

Nincs terünk ezúttal arra, hogy részletesebben elemezzük azokat a tapasztalatokat, 
amelyekkel a Franciaországban dolgozók hazatértek, és azokat a hatásokat, amelyeket 
kinti munkájuk anyagilag és szellemileg jelentett egyéni életükben, szűkebb pátriájuk-
ban. Néhány tényezőre az eddigiekre támaszkodva, azokat általánosítva utalok. 

A Franciaországban mezőgazdasági munkát vállalók közös tapasztalata volt a kinti 
birtokoknak a hazaiaknál lényegesen nagyobb mérete: nem volt ritka a 100—300 
hektárt is meghaladó birtok. Itthoni szemmel nézve ezeknek tulajdonosai urak voltak, 
ám némelyik ilyen „úr" maga is éppúgy paraszti munkát végzett földjein, mint mun-
kásai. Még ahol volt is intéző, „gazda" a munkaadó „úr" és a munkások között, ott 
sem érezhető az elbeszélésekből akkora távolság kettejük között, mint ami például egy 
ipolynyéki foldbérlő és a napszámosok között fennállhatott a húszas-harmincas évek-
ben. Másoknak a gazdagsága talán éppen azért tűnt fel, mert a vagyon használatának 
módja volt feltűnően más, mint amit otthon láthattak az általuk ismert „urak" részéről: 
talán úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy kevésbé volt reprezentatív jellegű. A ten-
gerparti nyaralás, az autók inkább kivételszámba mentek. 

Feltűnő és emlékezetes maradt a gazdaságok felszereltsége: a nagyméretű két-
kerekű taliga, amit két rúd közé fogott lovak húznak; a fél szobányi méretű hordó, 

185 



amit belülről létrára állva tisztítanak. Ide tartozik a gépesítettség, a traktorok, kombáj-
nok, öntözőgépek használata, ami még évtizedekkel később, a tsz-időkben is szinte 
elérhetetlennek számított Szlovákiában. Néhány technikai-technológiai újítás hazai 
bevezetése lehetséges volt ugyan, de csak a tsz keretei között: például Nyéken a sző-
lőben lókapát nem használtak a háború előtt, csak attól kezdve, mikor a Franciaorszá-
got megjárt Kulifay Sándor lett az elnök; vagy a szőlő drótra feszített, kordonos műve-
lése is hasonlóképp. A répaföldekre járó szezonmunkások odakint tanulták meg, hogy 
egyeléskor egészen lefektessék a palántákat, ne féljenek, hogy ettől azok elpusztulnak, 
s hogy ügyeljenek rá, egész pontosak legyenek a meghagyott távolságok a tövek kö-
zött. 

Ugyancsak közös tapasztalat a birtok- és üzemszervezés racionalitása: a fejlett cse-
reviszonyoknak és piaci alkalmazkodóképességnek tulajdoníthatóan a gazdaságokban 
a hazainál lényegesen nagyobb fokú üzletszerűséget tapasztalhattak a magyar munká-
sok. Feltűnt nekik, hogy noha a gazdaságban termesztenek gabonát, a kenyeret a pék 
pénzért hozza, aki megkapja ugyan a búzát érte, de év végén pénzben számolták el; 
minden természetbeni juttatás — leszámítva a lakást, amiért nem kellett fizetni, s 
olykor a tűzhelyre való tüzelő egy részét — ismeretlen és idegen volt a francia mun-
kaadók számára. Saját munkásaiknak pénzért adták a saját istállójukban kifejt tejet és 
az abból készült túrót, sajtot, olykor még a tojást is. A munkások közül a családosok 
teljes mértékben fizetésükre támaszkodva kellett hogy ellássák magukat. 

A fizetség mint szerződések és alku tárgya ugyancsak újdonság volt a magyar 
munkásoknak, noha talán kevésbé, mint esetleg magyarországi társaiknak. Az a ta-
pasztalat, hogy az elmaradt fizetséget ki lehet kényszeríteni törvényes úton, hogy a 
munkások mozgása a kialkudott bérek függvényében viszonylag szabadnak volt 
mondható, s hogy a szerződésben rögzített fizetség biztosra vehető, nem lehetett ter-
mészetes számukra otthon, ahol a szűkösség, a függési viszonyok újra meg újra bi-
zonytalanná tették — vagy éppen igen alacsonyan tartották — a fizetségeket. 

A paraszti munkaritmushoz szokott vendégmunkások számára ismeretlen volt az 
idő szétválasztása munkaidőre és szabadidőre; meg is mosolyogták, de le is nézték 
azokat a francia munkásokat, akik számára az egyórás ebédidő szigorúan szabadidő-
nek számított, amikor hozzájuk sem lehetett szólni; ha igával voltak, kifogtak, újságot 
olvastak. Ezért érezhették úgy, hogy kétszer annyit dolgoznak, mint a franciák — 
vagy más megközelítésben, ha egy magyar juhász mellől kiesett a társa, nem vette 
szívesen, ha franciát tesznek mellé, mert ebből kettőre volna szükség, hogy ellássa a 
szükséges munkát. Ehhez kapcsolódik az idővel való pontos bánásmód, az óra haszná-
lata, ami ott kellett legyen minden munkásnál, ha az ebédidőt vagy a munkakezdést 
pontosan be akarták tartani. A gazdák nem törődtek vele, mit csinálnak a munkásaik 
esténként: ha kedvük támadt összejárni a kocsmában, mulatozni, megtehették, de ha 
emiatt reggel késtek, azt igen rossz néven vették. 

Újdonság volt a magyar vendégmunkások számára — s életük későbbi évtizedei 
ezt még inkább aláhúzták — az a bizalom, amit az emberek közti hétköznapi és üzleti 
érintkezésben megtapasztaltak Franciaországban. Sokan elmondták, hogy az autóval 
járó kereskedő leteszi az árut az ablakba, kapuba, s ugyanott megtalálja a pénzt is; 
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vevő és eladó akár heteken át is nem találkozott egymással, de az áru és a pénz megfe-
lelő helyre került. Ha két-három magyar család összeállt és mulatni akart, délről ren-
deltek bort, felhozatták vasúton, utólag fizették ki. „Nem féltek ott a néptől", mondta 
egy ott gyerekeskedő férfi, megérezve és kifejezve az ország egyik fő vonzerejét, 
amely korántsem csak a magasabb fizetségben és életszínvonalban rejlett. 

Franciaországból hazahozott tárgyakkal évtizedekkel a kint töltött évek után a 
legritkább esetben lehetett találkozni az egykori mezőgazdasági vendégmunkásoknál 
vagy leszármazottaiknál. Az emlékezésekből kiviláglott, hogy nem is igen törekedtek 
arra, hogy tárgyakat, felszereléseket hozzanak haza. A ruhákon kívül egy-egy kerék-
pár vagy ébresztőóra az, amit emlegetnek, ritka esetben őriznek is. 

Mindezek az emlékek évtizedek során elő-előkerültek beszélgetésekben, ugratá-
sokban, utalásokban, s ha szülőföldjüktől távoli építkezéseken magyarok és szlovákok 
egyszer rátaláltak egykori közös franciaországi (és éppúgy más külországi) élményeik 
közösségére, hamar megtalálták a közös hangot. Ha nem is kell eltúlozni a jelentősé-
gét, valamiféle viszonyítási pontot, mércét bizonyára jelentett az egykor kint dolgo-
zóknak Franciaországban töltött néhány évük. Azok, akik gyerek- vagy fiatalkorukat 
töltötték kint, egyöntetű jóérzéssel emlékeztek vissza, és a kint tapasztalt viszonyokat 
— különösen ami a bizalmat és a megbízhatóságot illeti — szinte elérhetetlenül jónak 
találták, így idézték fel. 

A vendégmunkások többsége számára a hazatérést követően sorsfordító évek-
évtizedek következtek, amikor sokuknak az a kevés anyagi gyarapodása is semmivé 
vált, amit kinti munkájuk révén elérhettek. Az életutak sokfelé ágaztak; bizonyára 
számos változata van annak is, ki hogyan tartotta számon fiatalkori külföldi munkáját. 
Ujabb hatással azok az egykori évek akkor jártak, amikor Csehszlovákia és Franciaor-
szág a hetvenes évek elején megállapodott a társadalombiztosítási juttatásokról, ami-
nek értelmében a bejelentett és biztosítási jogviszonnyal rendelkező egykori munka-
vállalók nyugdíjuk megfelelő részét megkaphatták. Sokan elestek ettől, hiszen nem 
érték meg azt a kort, vagy nem tudták hitelesen igazolni kint töltött éveiket; mások 
viszont anyagilag igen jól jártak. Azokban az évtizedekben, amikor a vasfüggöny 
mögött minden nyugati kapcsolat gyanúsnak számított, amikor a szomszéd országba is 
csak ritkán lehetett utazni rokoni kapcsolatokat ápolni, igen nagy jelentősége volt 
annak, hogy falvakban vannak családok, amelyek kezén torzított formában ugyan, de 
mégiscsak kemény valutaként használható pénz (utalvány) halmozódhat fel. A fran-
ciaországi nyugdíjak értékét éppen az adta, hogy a „bonik"-kal külföldi vagy hazai, de 
exportra szánt árut lehetett vásárolni külföldi utazás nélkül. A frank/boni (korona) 
árfolyam a hetvenes évek közepén kb. 1,18—1,23 között mozgott; a negyedévente 
küldött összegek egy családi adatsor szerint 1976-ban 170 frank, 1977-ben 210 frank, 
1978-ban 250 frank körül mozogtak. Az idős nyugdíjasok számára igen jól jött az a 

jövedelem, amire a bonik eladásából tettek szert; a fiatalabbak között, aki tehette, sok 
ilyet összevásárolt — akár magasabb „árfolyamon" is —, hogy hozzájuthasson neme-
sebb ruhaanyagokhoz, szövetekhez, autóhoz, hűtőszekrényhez, fagyasztóládához, 
mosógéphez, de éppúgy telkekhez, házakhoz vagy éppen elegáns, értékes italokhoz. 
Ilyenformán a fiatalon kint töltött évek kétszeresen is jó befektetésnek bizonyultak, és 
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ha szerény mértékben is, de évtizedekkel később is hozzájárultak egy perifériális hely-
zetű falusi régió anyagi gyarapodásához, technikai értelemben vett modernizálásához. 
Nem tartható kizártnak, hogy annak idején indulásra motiváló erő is lehetett az a vi-
szonylagos szociális biztonság, amiben az államközi szerződéseknek köszönhetően a 
munkások odakint részesedhettek: a családi pótlék, a betegbiztosítás terén lényegesen 
jobb helyzetbe kerülhettek az otthoninál. 

Végezetül megállapítható, hogy a vendégmunkások túlnyomó többsége valóban 
ideiglenesnek tekintette franciaországi tartózkodását, és nem a kivándorlás felé vezető 
út első állomásának. Törekvéseik, célkitűzéseik, kinti kapcsolatrendszerük mind a 
végleges hazatérés szem előtt tartásával alakultak. 
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TAMÁS MOHAY 

„FRANCIÁSOK". SLOVAKIAN HUNGARIAN 
SEASONAL WORKERS IN FRENCH VILLAGES 

BETWEEN THE TWO WORLD WARS 

This study summarises the life history type of data on agricultural work in French 
villages between the two World Wars collected recently in Hungarian villages in 
Southern Slovakia. The first part gives a general picture of France, one of the most 
important countries accepting immigrants between World War I and World War II 
where many migrant workers arrived in an organised fashion within a contractual 
framework from Eastern European countries. A significant proportion of these work-
ers were hired on contract not only in industry but also in agriculture. The second part 
presents memories of those who had worked there and memories of their relatives and 
descendants. The data was collected in the villages by the method of oral history and it 
was supplemented by documents of home archives. These reveal the motivation for 
undertaking these jobs, the decision situations in the life of the individual and the 
family, and also many details concerning everyday life. Since so far there has been no 
access to other sources of this topic, the comparative analysis of the data presented 
would be difficult to perform. In the third part are some conclusions and generalisa-
tions follow based on individuals' personal experiences: what were those characteris-
tic differences that poor Hungarian peasants from Czechoslovakia working on big 
estates in France perceived as significantly different from their own home experi-
ences? 
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