
"Az attelepites vegrehajrnsanak iranyitasara es ellenorzesere a
beliigyminiszter miniszteri biztosokat kiildhet ki... A miniszteri

biztosnak az attelepitessel kapcsolatosan kiadott rendelkezeseit mindeD
kozigazgatasi hat6sag es hivatal koteles haladektalanul vegrehajtani...

A miniszteri biztos rendelkezik a vegrehajtasnal sziikseges
karhatalommal.. ."*

A rendelet ertelmeben a kitelepites lebo- hadseregben, majd amikor 1943-ban le-
nyoliiasara 1946 elejen, Budaorson is szereltem, jelentkeztem a rendorseg ko-
megjelent a karhatalom. Megpedig egy telekebe. Egy rendelet ugyanis kimond-
rendorzasz16a1j, amelynek tagja volt id. ta: azok a harmadeves katonak, akik tel
Maczucza Janos, akkori rendorirnok is. evet a fronton toltottek, jelentkezhetnek
Igy emlekezik az esemenyekre: a BM rendorseg szolgaIataba. Persze a

-En 1940-tol szazadirnok voltam a jelentkezOket a na~yszill6kig visszame-
,.. nOleg leigazoltak. En megfeleltem az el-'12330/1945. M. E. sz. rendelet a magyarorszagl nemel ,

lakossagnak Nemelorszagba val6 allelepilesergl (Fo/ytatas a lO.o/da/on)



(rohat, cipOt) es vigytik ki utanuko A ke-
sObbi csoportoknak mar volt idejiik osz-
szepakolni nemi ZSlrt, lisztet, volt aki
varr6gepet, kezi kotogepet vitt maga-
val, ugy tudom, akkor mar oem ellen-
oriztek Oketo

Kik kisertek ki Nemetorszagba az
elso kitelepitetteket?

(Folytatas az 1. oldalrol)
varasoknak. Tehat rendorirnok voltam,
amikor 1945 vegen, egy elozetes valo-
gata:s utan kivezenyeltek minket a Kele-
ti palyaudvarra.

Milyen szempontok alapjan valogat-
tak ki a rendorzaszl6alj tagjait, es
mil mondtak, milyen feladatot kap-
nak?
..Olyan embereket szedtek ossze,
akiknek elozoleg semmifele biintetese,
fegyelmije nem volt. 'fiszta erkolcs es
eletm6d -ezt vartak el. En akkor Bu-
dapesten laktam. A csoportunk "kiilon-
leges feladattal"volt megbfzva, de bogy
mi lesz ez, nem tudtuk, nem tajekoztat-
tak minket. Budaorsre vagonokkal vit-
tek ki, azokkal, amelyekkel kesObb a ki-
telepftetteket elszallitottak Nemetor-
szagba. Orson aztan kiraktak minket az
allomason, es elvittek a szallashelyiink-
reo En itt, a Szep utcaban laktam, szem-
bell a kesObbi felesegem sziileinek a ha-
zaval. A kitelepft6srol az elso napok-
ban semrnit nem hallottunk, pedig en a
kormanybiztos, dr. Gonczi Janos mel-
lett dolgoztam. KesObb aztan megismer-
tiik a "kiilonleges feladatot", ekkor mar
tobb helyi lakos keresett meg engem is,
segftsek abban, bogy talaIkozhasson a
kormanybiztossal a mentesftes vegett.

Az elso kitelepftes januar 13-an ejjel
rajtaiit6sszeruen tortent -veszi at a
sz6t a feleseg. -A Petofi es a Kisfa-
ludy utcanal kezdt6k, ott, ahol a Francz
nagymama is lakott. Varr6no voltam.
Mivel voltak svab lanyok, akik akkor
mar kezdtek levetni a nepviseletet -
szetbontottak a b6 szoknyakat, hoztak
hozzam, amib61 kiskoszttimot es egyeb
ruhakat keszftettem -ilyen varrnival6
anyagok voltak nalunk. 13-an ejjel ero-
sell zorogtek az ablakunkon. Megremiil-
ttink. Az egyik nalam varrat6 lany volt
a Petofi utcab61 egy rendor kfsereteben:
Erzsi gyorsan add ide az anyagainkat,
mert nekiink el kell menniink. Hova
mentek? -kerdeztem, de a rendor siir-
gette. Reggel megtudtuk, bogy kivittek
Oket az allomasra es bevagonfroztak.
Alig tudtak valamit osszeszedni a batyu-
ba. Egy baratnommel kimenttink a pa-
lyaudvarra, megnezni, mi tortenik ve-
ltik. A Gr6sz Kati anyja meg is kert
minket, bogy szedjtink ossze par holm it

)0- Rendorok, de az elso budaorsi cso-
portot Nyiri Tamas, az akkori kaplan
(ma a teol6gia professzora) is elkfserte,
aki kiment, bogy megnezze, milyen ko-
riilmenyek koze viszik az embereket.
Errol aztan tajekoztatta az itthoniakat.
Minket -folytatja Maczucza Ur -ja-
nuar vegen athelyeztek Biara, ugyan-
csak hasonl6 feladatokkal. Engem And-
resz Mihaly, az ottani pekmester haza-
ban szallasoltak el, akinek igen j6m6du
ember leven (az etyeki polgannester la-
nyat vette felesegtil, gazdag hozomany-
nyal), szep portaja volt. Ezt a portal
mar valaki kinezte maganak, erert Oket
is ki akart3.k telepiteni. Mondja nekem
a Matyi bacsi: besrelj mar a kormany-
biztossal, bogy itt maradhassak. Persze,
mi csak tippeket adhattunk, bogy ho-
gyan pr6baljon mentesftest kerni, hi-
szen a mentesfto bizottsag dontott aZ
iigyben.

Azzal vadoltak meg, bogy a haza epi-
tesehez az epitoanyagokat a Szovjetuni-
6b61 (ott volt frontkatona) lopta ossze.
Ez ostoba, nevetseges ragalom volt, de
akkor ennek a hitelesseget senti oem
vizsgaIta. Matyi bacsi azonban oem
hagyta magat: fot6kat hozott, amelye-
ken a felesege es a gyerekek voltak le-
fenykepezve az epitoanyag-kupacok
elott. S ez a fot6 j6val a habonl elott ke-
sziilt. fgy aztan nehezen, de megkapta a
mentesitest. De masoknak is sikeriilt
megmenekiilnitik, legalabbis az elso ki-
telepitestol: peldaul a Frankeknak is se-
gitetttink, de kesObb, amikor mi eljot-
mnk, megis elvittek 6ket. Amikor rajot-
tek, bogy tobb csaladot visszatartot-
tunk, vagyis tanacsokkal lattunk el, le-
valtottak a rendorparancsnokot. A he-
lyere kinevezett tij parancsnok, aki alli-
t6lag szmesz volt eredetileg, igen ke-
gyetlen ember hireben aUt.

Mi tartent a kitelepltettek vagyona-
val?

).. A leltaroz6 bizottsag felleltarozta
az ottmaradt javakat. Ez a lista val6szi-
nUleg a kozseghazara keriilt. In kellett
az igenyeket is bejelenteni, tehat, ha va-
laki foldet, hazat akart kapni, ezekbOl
az itthagyott javakb61, beadta a kerel-
met. Ezeknek a kerelmeknek a jogszeru-
seget a Fovarosi Foldbirtokrendezo Bi-
zottsag helyben megvizsgaIta es j6va-
hagyta.

Kik igenyeltek az ittmaradt hazak-
b61, foldekbol?

).. Voltak helyiek, de nagy reszben Bu-
dapestrOl jottek, sot ErdelybOl is. Vol-
tak, akik partizan erdemeikre val6 tekin-
tettel jutottak hozza a foldhoz, a haz-
bozo Nagy resziik azonban oem maradt
itt souig, egy ido mulva inkabb eladta
az ingyen kapott portat, szo16t. Az egy-
kor takaros Budaors -a helyi svabok
ugyanis rendben tartottak a kozseget,
peldaul murvat hoztak Ie a hegyekbOl
az utak rendezesere -, szornyli aIlapot-
ba kertilt. A rendezett utcacskak, feher-
re meszelt hazak feldulva, kifosztva all-
tak. Volt olyan haz, oem is olyan mesz-
sze toltink, amelyhez az ottlak6k meg a
hatvanas evekben sem nyultak hozza.
pedig mar hullott r61a a vakolat.

Tabb telepulesre is kivezenyeltek a
zaszl6aljat. Meddig tartott a "kulan-
leges kuldetes"?

).. Budaors utan mint mar mondtam, ja-
nuar vegen Bicira keriiltiink, e16tte To-
rokbcilintra, Budakeszire, majd Bata-
szek, Etyek es a Pest kornyeki svablak-
13 telepiilesek mindegyikebe. 1946 au-
guszt~ban jottem vissza. 1947 Urnap-
kor jegyeztem el Erzsiket, es okt6ber-
hen megeskiidtiink. A rendorsegtol
1953-ban szereltem Ie.

Tehat 6n, aki magyar volt, raadasul
bizalmi allasban, svab lanyt vett el.
Nem volt ez veszelyes ilyen ne-
metellenes idoszakban?

).. Ve-,zelyes nem volt, csak szokatlan.
Tobben meg is kerdeztek, bogy atgon-
doltam-e? Kes6bb azonban egyre gya-
koriboo valt a vegyes hazassag.
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