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Mátyusföld 



Diószeg- Mátyusföld része 

-  Első írásos emlék – 1252-ből –IV. Béla oklevelében 

- Nevét a határában levo diófaligetrol, ami védelmi szeg (gyepu) 

- 1301 – Dudvághy Miklós 

- 1337 – Orros Péter 

- 1470 – Dudvághy család – Dudvágszegi – Dyozegi néven 

- 1530 – budai Klarissza rend tulajdona 

- 1582 – várossá nyilvánítják vásár- és vámjogokkal és még a 

                 XVII. sz. is keresztül halad rajta a királyi út (Via regia) 

-    1780 – Erdődyek, Esterháziak és a Zichyek birtokolják  



Diószeg- Mátyusföld része 

  -  1850 – megépül a vasút (Pozsony – Budapest) 

  -   1867 – megépül a Diószegi cukorgyár, majd a malom,... 

                  (Osztrák tulajdonosok – Karl Kuffner Bécsi bankár,  

                  késobb báró Karl Kuffner de Diószeg) 

   -  1870 – újra várossá nyilvánítják 



Németek betelepítése Diószegre 

 1786. júniusától egészen októberig Németország északnyugati 

részébol és Svábországból az első telepesek – 46 család – 

szekérrel, szórványosan érkeznek Újhely-Pusztára, amely 

Diószeg részét képezi, bár attól 4 km-re terül el. 1787. 

áprilisában további 14 család érkezik, így Újhely-Pusztán 

összesen 62 család – 321 személy (216 felnőtt és 105 

gyermek) talált új hazát. A telepeseket, akik Breisgau, 

Würtenberg, Bamberg, Maiz, Layr, Trier, Fulda helységekből 

származtak, a helyiek sváboknak nevezték. 

 A telepesek a házat, telket, földművelésre alkalmas területet, 

lovakat, teheneket, apróállatot, gabonát, élelmet, szerszámokat,  



Németek betelepítése Diószegre 

 mezőgazdasági eszközöket kaptak a királyi kamarától. Annak 

ellenére, hogy a letelepedettek között csupán egy molnár, egy 

pék és egy szabó volt és a többi földműves, mégsem tudtak 

alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz. Annak is köszönhetően, 

hogy mindent megkaptak, amit csak kértek, ha dolgoztak, ha 

nem, sokan nem törődtek a szántófölddel, állatokkal és ivásra, 

szórakozásra adták a fejüket, közösen a Gesztre és Páldra 

települtekkel együtt. Később ez megváltozott, mikoris 

betelepültek Diószegre és együtt éltek a diószegi magyarokkal, 

vegyesházasságok jöttek létre és egy nagyon jól működő 

közösséggé alakultak annak ellenére, hogy megalakult a 

Német Diószeg és a Magyar Diószeg, mint két önálló falu. 



Németek betelepítése Diószegre 

 Sajnos, a második világháborút követően, a diószegi 

németeket és magyarokat is a kollektív bűnösség elve alapján, 

amely a Benesi dekrétumokban fogalmazódik meg, 

jogfosztottá és háborús bűnösökké nyilvánították. 

 A németeket 1946-ban kitoloncolták Németországba. 

  

 A magyarok nagy részét 1946-ban és 1947-ben telepítették át 

Magyarországra, deportálták Csehországba és küldték 

„málenkij robotra“ a volt Szovjetúnióba.  



GALÁNTAI JÁRÁS – DUDVÁG KISTÉRSÉG 
A kistérséget alkotó települések 

Köszönöm  figyelmüket! 


