
A nemet ajkuak kitelepiteserol
tavaly megkezdett sorozatunk
tobbekben idezett tel vele vagy
csaladjaval tortenteket. Am ke-vesen vallaltak, hogy emlekei- I

ket el is moncljak, esetleg Ie is
irjak. Olvasonk levelet azert ko-
zoUUk teUes terjedelmeben, mert

:jelezni szeretnenk, hogy to-
vabbra is varjuk a szemtanuk
jelentkezeset.

A budaorsi nepet 1946-ban nem
boldog ujev koszontotte. Nem multak
meg el a haborus borzalmak emlekei.
Nyakunkon volt egy masik ertelmetlen
remOlet. a "kitelepites".
~ Hogy is volt? Kinek sz6lt? Mindenki-

~k? Sajnos igy kell. hogy mondjam.
mert igy hajtottak vegre. Partizanok-
kal. rend6rokkel (nem budaorsiekkelJ.
karszalagos vagy rend6rsapkas kato-
na. puskas civil ruhas egyenekkel.
Kozrefogtak a kozseg egy reszet. veget.
kozepet. a K6hegyet es a kozseg Buda-
pest fel61i oldalat. Kizavartak ottho-
nukb6l a csaladokat. ejszaka az agy-
b61. a munkab61. az asztalt6l a buda-
orsi nep 70-80 szazalekat. Korra.
nemzetisegre val6 tekintet nelkOl. ba-
tyuval a hatukon. ki kiskocsival. ki

.
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at. a kulfoldleket csalo-
gat6 borosplnceket. az
umapl konnenetet. a
j6 Hangya szovetkeze-
tet... Kozel 50 eve a kln-
cselnket. a kozsegun-
ket tonkretette az Ide-
genek nemtor6dese.

Nagyon nehezvolt Itt-
hon maradni Is.Nem
beszelhettunk egymas-
gal anyanyelv1:inkon. a
megszokott madon. csak
titokban. mert megfe-
nyegettek. hogy klre-
pulunk a tobbl titan.
Sajnos a 40 ev nyomott
hagyott mlndnyajunk-
ban. aklk ateltuk a ket-
szeri kltelepitest.

,
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tragaccsal a kozseghaz ele ment. Majd
csoportonkent hajtottak a vasutallo-
masra az embereket. ahol marhavago-
nokba helyeztek 6ket. Ami utcankra is
sor kerult. bejott a lakasba egy karsza-
lagos puskas fiatalember. es utasitott.
hogy szemelyenkent 50 kg-os szemelyi
holmival a kozseghaza el6ttjelentkez-
zunk.

Eppen nalunk volt Siklosi Terez (a
bal oldali kislany a fenykepen). akinek
az edesapja meg nem jolt haza a
harcterr61. Kitelepitettek oket is. Var-
tam a fejlemenyeket. majd 3-4 ora
mulva jolt egy Idosebb rendor el-
lenortzni. 6 mar embertbb hangon
szolt. hat maguk nem pakolnak? Nem
hallottak a rendeletet? Visszakerdez-
tern: hova telepitenek? Vissza Buda-
pestre? Mert mi mar 1936 ota itt elunk
Budaorson. A rendor magyarazta.
hogy a fiulskolaban van a bizottsag.
oda kell mennl mentesi okmanyert.
Csulics Janosneval (mar meghalt) -
akinek a feIje soha nem jolt haza a
frontrol -hosszas sorbaallas ulan
megkaptuk a ..tenyemyi okmanyt" az-
zal a megjegyzessel. hogy rovidesen
postazzak a vegleges okmanyt. ami

mentesitesul szolgal. A mal naplg nero
postaztak,

A kitelepitettek kozott sokan regen
magyarositottak a nevtiket, Megyeri.
Ferenci. Havas. Komyei. Herendi.
Hemadi. Sikl6si. Sarl6s es meg sorol-
hatnam. Nem hiszem. hogy 1941-ben
a lakossag 70-80 szazaleka nemet
nemzetisegunek vallotta volna magat.
A listak nemzetisegre. volksbundls-
takra es nyilasokra ir6dtak. Torveny-
telenul de sikerult.

Kislanyalnk (Itt kuldok kozuluk
harmat a kepen). tanitas nero leven.
kerestek egymast. iskolatarsaikat,
megtalaltak a vasutallomason a mar-
havagonokban. Szaladtak is haza.
hogy ehesek a baratn6k. a jatsz6tar-
sak. Kicsit osszefogtunk. f6ztunk le-
vest. krumplit. es csomagoltunk ke-
nyeret meg amink volt. Vittek a kisla-
nyok orommel. hogy segitsenek raj-
tuk. mig ..hazaengedik 6ket", Egy par
nap mulva sirva jottek vissza. hogy
elvittek a vonatot. Hol vannak? Ki tud-
ja. hova. merre kerultek. szerte a vilag-
ba. Tiz evet eltem veluk. koztuk, Mlt
hagytak maguk utan? Nezzuk meg a
k6hegyi passi6jatek helyet. a kalvan-


