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Katharin Rittert nem telepitettek ki.
mert 1944 decembereben. 17 evesen
maga menekult k1 Nemetorszagba egy
Lipcse mellett1 k1svarosba a Magyar-
orszagra bejov6 oroszok e161. Azert
nem jott vissza Magyarorszagra -
mondja -.mert 1945 marciusaban
kapott egy engedelyt. hogy Ausztria-
ban. Graz mellett dolgozhat. Azutan
jott egy olyan rendelkezes. hogy aki
nem osztrak. annak tavoznia kell az
orszagb61. ezert ment tovabb Nemet-
orszagba. ltt talalkozhatott 1946 au-
gusztusaban az edesanyjaval. akit a
tobb1 budaorsivel egyutt id6kozben ki-
telepitettek.

Elizabeth Bauer 16 eves volt 1947-hen. 
amikor az utols6k kozott meg-

kaptak a parancsol a csend6rokt61.
hog:.; csomagoljanak. Az edesapja -
akit intemaltak -1948 januarjaban
kovette 6kel. Mivel az edesanyjanak
nem ,'olt munkaja Nemetorszagban. a
fiatal lany es testverei tartottak el.
akiknek sikerult elhelyezkedni. Ko-
rulbelu! egy markat kaptak naponta
akkor. amlkor egy kerekpar 130 mar-
kaba kerult. ..Dolgoztunk. sp6rol-
tunk. s most mindegyikunknek van
onal16 haza. van. aklnek tobb is" -
mondja.. Az els6 evben meg ugy gon-

~

Anton Bauer 15 eves volt a kitelepi-
teskor. Az els6 transzporttal erkezett
Budaorsr61 Mannheimbe" Kes6bb
Heilbronnban talalt munkat es lakhe-
lyet. Az els6 szallashelyenek. ahol
hatan laktak egy pincehelyisegben.
meg utcai ablaka gem volt. es ha vala-'hova 

el akart menni. at kellett masz-
nia a kelitesen. Az 1946 elejen kitele-
pitettek a me,gerkezesig nem hittek el.
ho,!tV Nemetorszagba viszik ki 6ket. azt
hittek ho,!tV Oroszorsza,g lesz a ve,gallo-
mas. Az 5-6 napos \:It alatt el6szor
Becsben es Salzburgban allt meg a
"onat. Hogy mil csomagoltak hirtelen
ossze. maguk mogott hagyva hazat.
berendezest? Anton Bauer edesapja
peldaul a metsz6oIl6t....

Ketreszes sorozatunkban lejegyez-
tiik olyan volt budaorsiek visszaem-
lekezeset, akik immarfel evszazada
Nemetorszagban elnek.

doltak. hogy el6bb-ut6bb hazaterhet-
nek Budaorsre. Azutan a sors ugy hoz-
ta. hogy amikor viszonylag kes6n -
hiszen a tobbseg 1963-64-ben tert
vissza el6szor -1973-ban el6szor Ma-
gyarorszagra latogatott. mar vendeg-
se~be jott ide.

Roza Ritter es felje. Lorenz Hauser
hamarosan betoltik a 90. esztendeju-
keto Mar a kitelepitest is feln6ttkent
eltek tehat meg. Az id6s asszony ma
azt mondja. hogy ha tudtak volna.
hogy milyen elet var rajuk. nem feltek
volna annyira. De 1947-ben. amikor
mar azt hitte. hogy rajuk nem kernl
gar. es megiscsak megjelentek a csen-
d6rok a kapuban. Roza keptelen volt
megmozdulni. csomagolni. mert pa-
nikba esett. es sokkot kapott. Nemet-
orszagban el6szor egy taborba erkez-
tek a feljevel es a ket gyerekukkel.
ahonnan az els6 szabadulast a textil-
gran munkalehet6segjelentette. ahO!
9 evig dolgozott.


