
ROSA EBERLE (72 tVES):

-Mar 1 944-ben tobb fiatal lannyal
egyutt kiszoktem Nemetorszagba egy
Lipcse mellelli kisvarosba az oroszok
e161. azonban 1945 elejen visszajot-
tOnk Magyarorszagra. 1gen rovid id6-
reo Hiszen 1945 vegen. amikor val6-
ban bejOllek az oroszok Budaorsre.
el6szor kikoltoztettek a szuleimmel
e~vUtt a lakasunkb61. majd 1946. ja-
nuar 26-an vonatra szallitottak ben-
nunket. amir61 akkor azt gem tudtuk.
hogy Nemetorszag fele tart. Mindoss.ze
2 6rat kaptunk a csomagolasra. En
akkor kot6geppel kerestem a kenye-
rel. i,!{y ezl larl.oll.am a le.!i;fonlosabb-
nak magammal vinni. Szelszedl.em. es
sikerull is kijutlalni. Nemelorszag.
ban. ahol keves munkalehet6seg vart.
rank. nagy hasznat vetl.em a gepem-
nek. Az ezen megkolott. holmikal cse-
relluk be elelmiszerre. A ferjemmel -
aki szinten b~daorsi volt. de mar
Offenauban eskudtunk meg 1946 de-
cembereben -1953-ig eltem egyutt.
Akkor kiment Kanadaba jobb megel-
hetesl keresni. s en egyedul marad-
tam a ket kisfiammal. Ekkor kaptam
munkat az NSU gyarban. ahol egeszen
a nyugdijig presel6kent dolgoztam. De
\;sszaterve a kitelepitesekre: Buda-
pest korzeteben mi voltunk az els6k.
aztan kovetkezlek a budakesziek. s igy
menl ez lovabb a tobbi Pest kornyeki
telepulesen. Ugy tudom. azokat telepi-
tett.ek ki. akik az osszeirasoknal ne-
metnek vallott.ak magukat. de mivel az
anyanyelviink nemet volt. nem irhat-
lunk mast. A papam nero is tudott
magyarul. Nekunk az iskolaban egy
magyarnyelv-6rank volt. a tobbi tan-
tar~at nemetul tanultuk.

--~

Ketreszes sorozatunkban nem ki-
vanunk elni az ujsagir6i mufaj
egyetlen erzelmekre hat6 eszkoze-
vel sem. Egyszeruen csak lejegyez-
tUk olyan volt budaorsiek visszaem-
lekezeset, akik immar fel evszazada
Nemetorszagban elnek, akik szen-
veda alanyai voltak a kitelepites-
nek, s akik a borzalmas emlekeket
felidezve ma sem igazan ertik, hogy
mi es miert tortent velUk 1946-ban.

MARIA GROSS (88 ~VES)
-1946 februarjaban erkeztem Ne-

metorszagba. 38 evesen a lanyaim-
mal. A ferjem. Franz az 6t6dik ..Trans-
port"-tal kerult ki utanunk a mamaval
me,g a papaval. NeflJ'szer szultem. de
ket gyermekem par h6naposan meg-
halt. igy tulajdonkeppen ket gyerme-
ket neveltunk.

A kitelepiteskor csend6r6k felugyel-
tek rank. s az egyik figyelmeztetett
arra. hogy vigytink magunkkal agyne-
mat. Meg vissza akartunk menni a
lakasunkba osszecsomagolni nehany
dolgot. de megkerdeztek a csend6rok.
hogy mil akarunk. s mert azt valaszol-
tuk. ho[!,y tanyerokat. kaptunk hat
ne[!,y tanyert. Beletettuk egy nagy ko-
sarba az agynemukkel egyutt. A
hosszu vonatozas alatt azonban a ki-
sebbik lanyom rault a kosarra. es a
tanyerok osszetortek benne. igy mire
kiertunk. sz6 szerint nem volt sem-
mink. Elosz6r Oppenheimbe erkez-
tunk. ahol csendorok akartak minke!
a gyujtotaborba kiserni. de az embe-
rek azt mondtak. hogy nem vagyunk
mi bunozok. es nem engedtek minke!
kiserni. Az els6 idoszakban olyan

helyre kellett k6lt6zllunk. ahol mar
mas csalad is lakotl. S e~vetlen szobat
kaplunk. Ezerllovabbmentunk Kun-
desheimbe.

Az egy1k lanyom 19 evesen 1946
juniusaban tovabbment Bel,giumba.
ma is ott eJ. a masik Janyom 53. ban
Kanadaba ment, A ferjem 8 eve hall
meg. azola egyedul elek, Mil jelt:rJI
szamomra Budabrs? Inkabb azt mt"
selnem el, ho,~ amikor nehany e\"\'el
ezeloll otlholl jarlam a bel,(!;a UnOkalJ1
mal. azt mondta: szivesen eJkisi'rJ~k
maskor is Ma[!,yarorszagra. hiszen nCi-
[!,yon szep orsza.l!. de ne m~njur1k
me~int 13udai>rsrc, 11iszt'1l ot I (Jill'"
semmi lalnlvalcJ,


