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Mikozben a szovct.'icges nagyhatalmak meghoztak a potsdami don test,
majd 1945. dcccmbcr 29-cn a' magyar kormany rendelcte is megjelent a

kitclcpitesrol. A l>udaorsi ncmct lako.'iSag -levcn szorgos ncp -

fclelmek kozepette ugyan, de vcgezte a dolgat. Ezt tette Bencze Antal Cs
felescgc is, akikkel visszaidezzuk az akkori esemenyeket.

A Lehcl piacra jar1unk igy telviz idejen. ezer pengoert -, amikor odajott egy ke-
Vittuk nagy kosarakban a hires Csiri-szo- reskedo es egy ujsagot lobogtatott. .,Nez-
lot -ezert akkbr1ajt igen jo penzt lehe- zenek ide. mi all ebben az ujsagban!"- s
tctt kapni. Ez a szolofajta kulonlcges. HUs- olvasta a rendeletet a kitelepitesrol. Mi
vetig is elall, ezert igen-igen kerestek. Az persze legyintettUnk -a, ez nem lehet
igy kapott penzbol aztan vasaroltunk egy- igaz. Januar elejen azonban mar sokan 00-
egy tyUkot, vagy ami eppen kellett a csa- szeltek rala a faluban, s bar radio nem-
ladnak -kezdi az emlekkep-toredekeket igen volt, az ujsagok es a kOsza hirck elju-
osszerakni Terike neni, a feleseg. -Soha tottak ide, Budaorsre is.
ncm .fclejtcm .cL Ep~n .vasaroltam egy Par hct mulva pedig mar rendorok szilll-
sapkat a hat honapos klslanyomnak -45 IOlylalas a 11. olda/on



tak) hazajottiink. Csak a buton hoztuk ma-
gunkkal es egy kis osszegyujloll pCnzt.
Mivel az elvett hilzunkban idegcnck lak-
tak. felesegem nagynenjc fogadott be.
Csakhamar sikeriilt az allami ga7.da.,;ag-
ban munkat talalnom. Addig 'iI7.onban
ncm nyugodtam. mig a regi hilzunkal visz-
sza nem vilsarolluk. I957-bcn -li)bb~zo-
ri targyalils ulan vegrc OlVCnCi'-cr forimcn.
ami akkor nagy pCnz volt. ~ikcrUlt mcg-
venni es december I5-en vissza is koltoz-
tUnk. Bizony elegge tonkrctcttck. lobb-
szOr rcndbe kellett hozni. de mivel vize-
sek voltak a falak. lebomottuk es helycre
ezt a jelenlegit epitettiik.

Mindv~gig a gazdasagban dolgoZOll, vagy
megpr6ball Onnal16an gazdalkodni?

~ Eloszor foldet muveltunk felesbe, ahol
kukoricilt, majd szOlot es gyumolcso. ler-
meltUnk. De egyre olcs6bb Jell az osziba-
rack. igy nem el1e meg. villtoltunk. Yad.
szOlot telepitettem. amit beoltollam -ve-
giil is ehhez ertek igaziln. Kesobb pincet
vasilroltam. Jelenleg is en es a csalild mu-
veli meg. sziireteli Ie es dolgoZ7.8 rei. Tcr-
mesztUnk tobbfele szolot, csirit. ami cse-
megefajta. traminit. rizIingszilviinil es
kekfrankost -ez ut6bbi hilrom borszOlo.

lory/a/as az 1. ok/a/ro/
tak meg a falut. Meg mindig nem hittiink
cl scmmit a mendcmondakbOl -akkor
Icgalabbis azt hittiik, hogy az -, de mar
fclni ke7.dtiink -folytatja Bcnce Antal.
A hirek szcrint a kO7...cghaziln keszult egy
(ista a kitelcpitendo lakosokr6I, es aki e
listan s7.crcpclt. nem hagyhalta cl a lakO-
hclyct. Az osszc{lllita"ban az akkor Ictrc-
hozott feliigyclo bizoltS{lg vctl r~szt.

Vollak-e ismerOsOk a bizollsagban es
lehelell-e ludni, hogy kik kerullek fel a lisla-
fa?

~ Pers7.c, volt ismems a bizottsagban.
Dc ncm mondom ki a nevel, ne is kerdez-
ze. Ismer1iik mindannyian. S kik keriiltek
a listara? Az egyik ember bekopte a masi-
kat. Ncm kcllctt bizonyitani, hogy volks-
bundista volt valaki, elhittck.

A Bence-csal~dol az elsOk kOzO11 lelepilellek
ki. Mikor is? Es kaplak-e elOtte ~rtesit~st?

~ Er1esitest? Ugyan! 1946. janu'ar 27-en
cjjel tel 12 koriil koriilvcttek a faluszeli
harom-negy utcat, es kizavar1ak az embe-
rcket az agybOl. ,.Az a helY7-ct, pakolni
kefl. Egy oran bcliil kinn kellienni az allo-
mason" -.,- zor6gtek be a haloszobaabla-
kon. Mindenfele gycrmek- es a.'iSzonysi-
ras hallatszott. A felcsegem megpr6balta
menteni a csaladot"-"Van egy kicsi, hat

honapos gyerck. -Hogy hivjak magat?
-Kittner. -Sietni!" -hangzott a dur-
va, elutasito vaJasz. l:iideg volt, faztunk.
Hir1elenjeben nehany dol got osszepakol-
tunk -egy kistekn6t, pelenl<at a gyerek-
nek, keveske elelmet. Dehogy tudtunk
100 kg-ot osszeszedni. Se id6nk nem
volt, se szilollitOeszkoz. Talicskakon toltak
ki az emberek a sebteben osszeszedett hol-
mil. A rend6r6k nagy resze durvan bant
az emberekkel. A volt horthistak kikiser-
tek bennUnket egesz Nemetorszagig, a
karszalagosok (kommunistak) azonban
nem ismertek konyoriiletet, ak'ar gyerck-
ml, ak'ar id6s emberr61 volt szO.

Mi IOrl~nt, miulan kiOzt~k az emberekel a bu-
da~rsi allonlasra?

~ Ott marhavagonokba zsufoltak be min-
denkit, ahol Cutes nem volt. Dideregve
var1unk a sorsunkra. Se ki, se be, elelmet
nem adtak. Ki mil tudott magaval vinni,
azt ette. Migncm masfcl nap ulan elindult
a szcrclveny. Tizenegy nap alatt jutottunk
cl Hegycshalomig. Sokan, f61cg az id6seb-
bck -mindvcgig azt hittck, hogy a Szov-
jetunioba visznck. EZCr1 nagy volt a fcle-
(cm. Kcs6bb az e)ctoszton fclulkercke-
dett: Bicskcn -mivel elvettck a moz-
donyt, sokaig alii a vonat -, valaki szer-
zeIt sparheltet, Icvcst f6ztek. Dulakodtak
a melcg etelert. Aztan vegrc elindult a sz£-
rclveny. Az oregck egy resze odaveszett
utkozbcn. Wiir1burgba kierve ket csopor1-
ra osztottak minkel, majd tehereautora pa-
koltak es szetszOr1ak a komyezo falvak-
ban. Ott kiallitottak az embcreket a falu
kozcpCrc, cs a ncmct para.o;ztok kivalogat-
tak 6kct. Mi a gycrck miatt nem kellet-
tlink senkinek. Ejjel nem tudnak pihenni
a gyereksirastol -mondtak. Vegiil a szu-
leim, akik mar "gazdara"talaltak, befogad-
tak minket.

HAromslor keldl~k el, mondhalnAm all is,
hogy ujrakezdl~k az ~Iel~el. A harmadik neki.
lulAsI, az 56-os visszal~resl miert vAlialtAk?
Hiszen 011 kinn mAr hAzal, hazAI, barAtokat,
meg~lhel~st lalAllak?

Hogyan fogadtak 6n6ket, kaptak.e valami kis
penzt, elOleget az uj elet elinditasahoz?

~ Ezek magyar ciganyok -il~n volt a
fogadtatils. Majd jOlt a polgannester es
azt kerdczte: tud.e valaki nemetiil? Fur-
csa kerdes volt, hiszen mindenki j61 be.
szelt. Ezek utan kaptunk 50 marka elolc-
get, amit az els6 fizcteskor vissza kellett
adni. Egyebkent akkor mcg jegyrcndszer
volt.

Milyen m~kat sikerull szerezni, es hogyan
tudtak beilleszkedni az idegen k6rnyezelbe?

~ Igen nehez volt az elso idoben munka-
hoz jutni, mert tele voltak kiilfoldi -fo-
leg lengyel -munkilsokkal. Miutan ok
tavoztak, en is talaltam allilst. A felese-
gem a pici gyercktol nero vallalhatott
munkat, sot 46-ban jott a milsodik gyerck.
A beilleszkedes? Azt mondhatom -al-
kalmazkodtunk. Megnyugodtunk. beleto-
rOdtiink a sorsunkba. Otthon ugyanis al-
land6 rctte~esben eltiink az utols6 ido-
ben: mikor Jonnek ertiink, csupan mert ne-
met ne~tisegUek vagyunk. Peldaul
I945.ben Urnapkor a konnenet eppen vi-
szafeJe haJadt a templomhoz, amikor a
rcnd6rseg razziat tartott. A ferfiakat -
koztiik engem is -behajtottak a temp.
lomba, majd felsorakoztattilk es "budaor-
si volksbundistilk es fa.~isztilk"feliratu tab.
lilkat nyomva a keziikbe, elhajtottilk okct.
Aki '!1cgprobalt kilepni a sorbOl, azt Iclot-
tck. En a Mark6ba kctiiltcm, ahonnan si-
kctiilt megszoknom.

Visszatcrve a kinti clctunkrc: a falu,
ahol laktunk, mindossze 11 hilzool alii, es
igen gazdag volt. Allaltenyeszt~sel, bur~
gonya-, es b6zatennesztessel foglalkoz-
tunk. Elelem tehat bOven jutott, de min.
den mils egyeb is, hiszen a haboru ulan
"cserckcreskedelem" folyt a varosi es a fa.
lusi lakossag kozott. Tehat nero ercztUk
magunkat rosszul, de a honvagy mindve-
gig nyomasztott. Haza a sziilofoldre!
Tobbszor kervenycztUk, hogy visszater-
hessiink, de csak I956.ban kaptuk meg az
engedelyt. A jelsz6 az volt: jonni johe-
tiink, de kovetelni semmit nero kovetelhe.
tiink. igy aztan osszepakoltunk es a ket
gyerckkel (nyolc- es kilenc evesek vol.

..Mindig tudtam, hogy eg)'szer visszajo-
vtink. Ide h6zott vissza minden: a fold,
ami sehol nem olyan tapinta.~u, mint itt, a
kis Killvana-domb a keresztte!, mogotte a
K6-hegy, Odvas-hegy, a sziil6i haz, a gye-
rek- es ifjUkori emlekek, a volt baratok,
de mcg azok is, akik kozben ellensegek
lettek. Itt sziilettunk, itt sziilettck cs CliCk
Ie eletUket a sziileink, nagyszuleink. Ugy
hogy a helyes SzO nem is az, hogy
vissza-, hanern hogy hazajottunk.
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