
Az orszag veszitett

-Voltak azonban nemet ajku csaladok,
akik ugymond megmenekiiltek a kite le-
pftestol. mint pelddul az On csalddja is.
Mikent volt erre lehetoseg?

-Mindjart az elejen felallt egy ugyn-
evezett mentesftesi bizottsag, amely a
jogszabalyban meghatarozott esetekben
adhatott mentesftest. Ilyen meghatarozott
eset volt peldaul a nemet-magyar veg-
yeshazassag, az allami alkalmazas, a mag-
yarosftott nev es meg ki tudja mi. Egy biz-
tos, ket tanut kellett allitania annak, aki
mentesftest akart, s termeszetesen
megk!vantatott a "tiszta" politikai mult is.
Hiszen ne feledjiik, Hitler meg kamyujtas-
nyira volt...

-Es Szdlasi...
-Nem, nyilasok nemigen voltak Buda-

orson, inkabb Hitler szedftett meg sok
fiatalt. Oket vittek a vag6hfdra. Itt van a
yaros kozepen az emlekm([, tessek meg-
nezni az elesettek szliletesi evet: 1927,
1928, 1929, 1924... Voltak, akik onkent
mentek, s kesobb mar vittek haboruba az
embereket. Akkor mar az eletkor sem
szamftott.

-A kitelepftessel mekkora veszteseg
erte Budaorsot?

-A haboru el5tt a kozseg lakossaganak
mintegy kilencven szazaleka nemet ajku
volt. Az en becslesem szerint Budaorsr51
osszesen mintegy hetezer, hetezer-otszaz
nemet ajku polgart telepftettek ki. Az els5
szakaszban het vagy nyolc szerelveny
indult utnak, s azt kovette a masodik, az
1947-es kitelepftes az NDK-ba. Jellemz5,
hogy a mi utcankban, ahol a hazszamok 1-
t5l 60-ig terjedtek, talan hat portaban
maradhattak itthon az emberek. Lassuk
csak: Vogl bacsi, mi, Erzsiek, Schulz ba-
csiek, Babos es a Molnar porta. De sorol-
hatnam a kozseg mindeD akkori lak6jat,
hiszen ugy is, mint kozseghazi alkalma-
zott, mindenkit nev szerint ismertem.
Felbecsiilhetetlen veszteseg erte a kitelepf-
tessel Budaorsot, s a tobbi hasonl6 kozse-
get, egyben azonban ezt a szegeny, szeren-
csetlen, haboru sujtotta orszagot. Hiszen,
csak Budaorsnel maradva: az elkoltozottek
nagy szazaleka kitlin6 iparos, szakmajanak
elismert mestere volt. Rengeteg volt az e-
pft6iparos, olyan szakmat nem lehetett
mondani, amib6l itt ne lett volna j6ne-
hany. Sorolhatom a csiszol6t61, a k6fa-
rag6t6l, az acst6l kezdve az asztalosig, az
esztergalyosig, a faesztergalyosig, a bado-
gosig, a k6muvesig. Szamtalan szat6csliz-
let, vendegl6 volt, a legkorszenThb m6don
muvelt foldet, tenyesztett allatot a gaz-
dalkod6. Fantasztikus emberi es targyi er-
tek halmoz6dott tel Budaorson. Csak erze:-
kelteteslil: 1944-ben kiugr6 volt aborter-
mes, hatvanezer hektolitert adtak a kor-

az agyb6l riasztottak ki az embereket,
nehany percet adtak nekik a legsztiksege-
sebb holmik osszecsomagolasara, s
tereltek 6'ket a kozseghaza udvarara. En a
sztileimnel aludtam, s kinezve az ablakon
a sotetben talicskat tol6, batyut cipel6
embereket lattam. Borzalmas volt a kep,
elfelejteni sohasem lehet. A kozseghaza
udvarar6l az irany a vasutaI\omas volt.
Amikor osszegytilt egy szerelvenyre val6
kitelepftett, nemi sztinet kovetkezett...
Meg nem tudnam mondani, pontosan
melyik napon indult el az els6 vonat
Nemetorszag fele... Nekem a tazifar6l val6
gondoskodas volt a feladatom. A vagonok
kozepen, mindegyikben, egy-egy vaskaly-
ha volt, azokhoz kellett biztosftanom a
tuzifat. A mar elhagyott hazak udvarair6l
hordtuk Ie a kozseghaza udvarara az
olfakat, ott vagtuk ossze, hogy beferjenek
a vaskalyh~kba, hogy tudjanak melegedni
a szerencsetlenek.

-Dermedtnemasag iilte meg. a mindig

pezsgo telepiilest?
-Az els6 6rak es napok dobbenete utan

ocsudni kezdtek a budaorsiek. Felmertek
jovend6 sorsukat, s ahogy elterjedt a hire,
hogy az els6'k kozott melyik portakr6l nev
szerint kiket telepftenek ki, a hozzatar-
toz6k tolongani kezdtek a kozseghazan,
onkentjelentkezve, hogy a csaladok ne
szakadjanakszet. Egy id6 utan mar annyi
volt a jelentkez5, hogy hirtelen vagonokat
nem is tudiak biztositani. Erthet6, a csala-
dok kapaszkodtak egymasba.

-A hazak pedig itt maradtak arvan.

gazddtlanul...
-En, mint a kozseghaza alkalmazottja,

sajnos ugynevezett leltari szemely lettem,
s mint ilyen, tobbedmagammal kozvetlen
tanuja voltam ennek a dramanak. Amikor
az eloljar6sagnal jelentkeztek az uj bete-
leptil6'k a jarasi foldhivatal megadott haz-
ingatlanra- sz616 kiutalasaval, mi menttink
a kulcsokert, mert a kulcsokat a kitelepti-
l5knek Ie keI\ett adniuk. Mi nyitottuk ki
els6'kent az elhagyott portakat, lakasokat.
Osszeszorult a szfvem, s osszeszorul ma
is, ha arra a latvanyra gondolok, ami min-
ket ott fogadott. Agyak bevetetlentil, talan
meg testmelegen, felig becsukott ajtaju
szekrenyek, a konyhaasztalon az esti va-
csora maradekai, mosogatasra var6 tanyer,
fazek... Az els6 kitelepftettek szinte sem-
mit nem tudtak magukkal vinni, csak ami
a hirtelen felkapott leped5be, takar6ba
fert. A kes5bbiekmar nemikepp fel tudtak
kesztilni az utra, ossze tudtak gyajteni
apr6bb ertekeiket, ladakat, kosarakat
kerftettek a legsztiksegesebb ruhanemak-
nek, edenyeknek. Ezzel egytitt azoRban a
szorgos, dolgos nemetek igenyes.. apolt,
gazdag portai, emberi eletek eredmenyei
szinte erintetlentil ottmaradtak. S sorra jot-
tek a keszbe a beteleptil6'k.

Szombaton hajnalban

-Hajnali ket 6rakor indultak neki a
hatalom emberei a kozseg nyugati felen
lev6 utcaknak, a jelenlegi varoshaza
komyekenek. Sorra bezorgettek a hazakba,

Az ideo otven eve, bogy 1945.
november 20-an a Szovetseges
EUenorzo Bizottsag elrendeli a
magyarorszagi nemet nemzetisegu
lakossag attelepiteset Nemet-
orszagba.
A dontessel es kovetkezmenyeivel
foglalkozik "Mennyi a sok sfrkereszt?"
ciml1 konyveben Fur Lajos tortenesz, es
mervad6 adatokat kozol a kitelepftettek
szamar61. "A Szovetseges Ellenorz5
Bizottsag igen szfv6s szorgalmazasa, egy-
egy kemenyebb hangu atirata nyoman
1945-1947 kozott vegul is -a SZEB altaI
kovetelt 400-450 ezerrel szemben -minte-
gy 190 ezer, mas adatok szerint csak 170
ezer nemetet telepftettek ki er5szakos,
embertelen kortilmenyek kozott az orszag-
b61. A hazai nemet nepesseg ujabb
torteneti monografiaja -alighanem ala-
posan eltlllozva -a kitelepftettek szamat
239 ezerre becsulte, akik kozul 170 ezret
az NSZK-ba, 54 ezret az NDK-ba es 15
ezret Ausztriaba toloncoltak ki. "Fur
Lajos konyve a "Magyarorszag ember-
vesztesege a masodik vilaghaborubcm"
alcfmet viseli.

-A magyarorszagi nemet kitelepftesek
Budaorson kezd5dtek, 1946 januarjaban -
idezi a tortenelmet a kortars, a szemtanu,
id. Parkanyi Ferenc, a yarOS kozismert es
koztiszteletben al16 polgara, aki eletet -tfz
evvel ezel6tti nyugdfjazasaig a kozseghaza
alkalmazasaban elte Ie. 1941. junius l-evel
lepett szolgalatba, mint affele gazdasagis,
penzugyis mindenes es csaknem tel evsza-
zadot toltott el egy munkahelyen. A kitele-
pftesekkor huszonket eves fiatalember
volt.

-Emlekszem, 1946. januar 13-an,
vasarnap hajnalban, mint kesobb meg-
tudtuk, tobb mint hatszaz rend5r lepte el
es fogta korul varatlanul a kozseget.
Ahany rend5r akkor Budapesten letezett,
azt a jelek szerint mind idevezenyelttk. A
kitelepftesi kormanybiztossag a
kozseghazat szallta meg, magara zarta az
ajt6kat es targyalt. Sajatos m6don azonban
szinte egy teljes hetig nem tortent semmi.
A feszi.iltseget, a felelmet val6saggal
fogni, tapintani lehetett a kozsegben, a
kitelepftesi hatarozatot mindenki ismerte,
az intezkedes megis varatlanul erte a pol-
garokat. Rettegve figyeltek, mit hoznak a
kovetkez5 6rak, amelyek vegul is a hetnek
a vegen, szombaton hajnalban -val6szfnl1-
leg fels6bb nyomasra -kovetkeztek be.



nyezo hegyek, dombok. Csaknem otszaz
borospincet tartottak szamon, igenyesen
berendezettet es felszereltet. Az erkolcsi, a
szellemi erteket, az embert kitelepitettek;
Magyarorszag ezzel veszitett, Nemetor-
szag pedig nyert. Adenauer kancellar okos
ember leven egy alkalommal egy nagy-
gyulesen nyilvanosan megkoszonte a Ma-
gyarorszagr61 jolt nemeteknek, hogy segi-
tettek ujjaepiteni, felviragoztatni Nemet-
orszagot. Az itt maradt anyagi ertek pedig
az elhagyott svab portakba betelepiilok
olebe hul\ott.

Hazajonnek a nemetek
-Mikor kezdffdtek a betelepltesek?
-1946 marciusaban, aprilisaban. Jott

kerem ide mindenfele ember, amilyent
csak a vilagon el lehet kepzelni. Koztiik
termeszetesen sok rendes. szorgalmas is.

Jellemzoen szamos olyan elvtars kapott itt
dusan ellatott gazdag portal, aki a Horthy-
korszakban mint emigrans nyugaton,
peldaul Franciaorszagban hl1zta meg ma-
gat, vagy a spanyol polgarhaboruban a
kommunista oldalon harcolt. Ezek voltak
az elso beteleptil6k a "telehazakba", es
sajnos aztkell mondjam, utana rabl6gaz-
dalkodast folytattak. Mert a tele pince, a
tele kamra hamar kiiirtiit. S jcttek bete-
leptilok az orszag minden tajar61, Sza-
bolcsb61 is, s tisztelet a kivetelnek, keztik
nyoman, szemunk lattara az ertekek pusz-
tulasnak indultak. Nagy tragedia volt a ki-
telepftes.

-A voLt budaorsiek vissr.a-vissza Ldto-

gatnak?
-Fokent a hatvanas evekt61 -igen. S

azt mondjak: hazajonnek.
Uere.r:an


