
Az otvennyolcadik evfordulora
Gedanken zur 58. Jahreswende der Vertreibung

A nernet kisebbseg, a kisebbsegi iinkorrnanyzat es a yaros vezetese egyiitt ernlekezett
rneg koszoruzassal es beszedekkel a budaiirsi svabok 58. evfordul6jan, januar 19-en.
A Helytiirteneti Gyffjtemeny igazgat6ja ott rnondta el az alabbiakat.

1952-ben megjelent a Budaorser Heimatbuch,
az ell1zott nemetseg legels6 honismereti konyve.
Mott6ja: halottaink emlekere, emlekOi a feln6ttek-
nek, az ifjaknak tanuls.1gkent" Neh.1ny peld.1nyt az

-akkor tiltott konyvb61 megis hazacsempesztek Bu-
daorsre.

dalmaztak. (.. .) Igazs.1gtalan volna teh.1t, hogy ma- "Budaors, Perle des Ofner Berglandes " a leg-

gyars.1gom miatt szenvedtem, most, mint svc1b Ie- szebb kepeskonyv az elveszett sz0l6foldr61. Ez is
gyek bOntetve!" A Mentesftesi Bizotts.1g megis azt azt bizonyftotta, hogy az ell1zottek sohasem felej-
frta kerelmere: "mentessegi ok nincs!" Az elkerge- tettek el az elvesztett sz0l6foldet. A szfvek f.1jtak, de
tesre fteltek nem ertettek, hogy miert kellett elhagy- egyre b.1trabban visszal.1togattak az elkergetettek,
ni a sz616iket, a budaorsi hegyeket? Ritter M.1rton, amikor mar lehetett. 15 eve 1989-ben -megszO-
elkergetett budaorsi egy KOnzelsauban ki.1l1ftott letett a Bretzfeld-Budaors testverv.1rosi szerz6des.
iratra egy kis megr.1z6 verses foh.1szt jegyzett tel: Itthon is, az Ohaz.1ban, es az OJ haz.1ban el6szor
"Gott im Himmel / Wir geklaQt / Wie ein Mensch / b.1tors.1got osszeszedve, maid egyre b.1trabban,
Den andern plagt" "lsten az Egben!/ panaszt erne- ma pedig szabadon .1polja kapcsolatait a ket he-
IOnk; miert kfnozza / egyik ember a masikat?" Iyen el6 budaorsi nemetseg.

MegerthetjOk Ritter gazd.1t, hiszen m.1r 1945- A sebek lassan behegednek. De orok id6re ta-
ben is csak engedellyel mehetett ki csal.1dj.1val nuls.1got szolg.1ltatnak: a mOltat nem szabad elfe-
sz.1nt6foldjere dolgozni! lejteni, tanulni kell bel6le. Egy testveri koteiekbe

A gyerekek f.1ztak a barakk-sz.1l1.1sokon, a fel- tartozik az Ohaz.1ban es Ojhaz.1ban el6 nepes bu-
n6tteket a honv.1gy gyotorte. Volt, aki abban lelle a daorsi kozosseg. Azt tapasztaljuk, hogy az unok.1k
hal.1l.1t, hogy nem tudta eletet az OJ haz.1ban foly- nernzedeke sem felejti el az 6haz.1hoz tartoz.1st,
tatni, mert gyotorte a honv.1gy. Az elkergetett buda- emellett hl1 polg.1rai az OJ haz.1nak. Az ell1zott ne-
orsiek szegenyes csomagjaikban is magukkal hoz- metseg az 1950-es stuttgarti nyilatkozat jegyeben
t.1k sz0l6foidjOk egy darabj.1t, egy-egy regi fenyke- megbocs.1totta serelmeit es tekintetet a jov6 fele
pet, Clementis L.1szl6 imakonyvet, meg6riztek a fordftotta .fgy kovetve J6zsef Attila tan.1cs.1t: ren-
regi nepviselet egy-egy darabj.1t, de meg jobban dezni kell vegre kozos dolgainkat! Azt sohasem
ell szfvOkben az 6haza "die aile Heimat" emleke. szabad tl1rni, hogy a tOrelmetienseg b.1rhol a vil.1-
Franz Riedl megfrta budaorsi himnuszukat: "Die gon embereket l1zzon el sz0l6foldjer61. Erre is ta-
Ofner Berge schlie3en rings dich ein/ mein nuls.1gkent szolg.11 az 58 ev el6tti szomorO elL1ze-
Heimattal, mein Vaterhaus, / ach, konnte ich darin tes emlekOnnepe, azt tanftva, amit Friedrich Schil-
verborgen sein, / es zieht mich niGhts in die Well ler sugall Orom6d.1j.1ban : Testver lesz majd min-
hinaus. / Darum grO3en wir immerfort / Budaors- den ember / oIl hollengnek sz.1rnyaid -Aile Men-
teurer Heimatort" "Korbez.1rnak a budai hegyek / schen werden Bruder / wo dein sanfter FIOgel
sz0l6helyem, sz0l6h.1zam / b.1r benned rejtve el- weiht.. .! Osszetartozunk, vigymunk az osszetar-
hetnek / nem vonzana a nagyvil.1g / ezert koszon- toms torekeny ertekere!
tOnk mindenkor / Budaors, dr.1ga sz0l6fold.. Kovacs J6zsef Laszl6

Ismet visszatert az elOzetes szomoru evfordul6ja,

amikor a budaorsi nemetseg kenyszer-kitelepitese-
nek 58. evere emlekeziink. 1946 januar 19-en kez-

d6doll a budaorsi nernetseg gyalazatos elkergetese
sziil6foldjiikr61 , akik pedig mar 225. eve eltek ill. .AI
elOzetes az ill maradtak visszaemlekezese szerint -

Maria megtisztulasanak iinnepeig -1946. februar
2- ig befejezOdoll. Pedig az ill lak6k azt vallottak:
"Mir san Schwaben, aber ungarischi Schwaben",
azaz svabok vagyunk, de magyar svabok.

Het transzportban, csaladonkent egyetlen 50 ki-
16s batyuval zsufol6doll ossze a budaorsi nemet-
seg a vagonokba, a tehervonatok kerekei a bizony-
talanba, lebombazoll nemet varosok fele kattogtak.
Innen elkergellek 6ket, 011 kezdetben "magyar ci-

ganyoknak" hfvtak az elOZolleket.
A budaorsi nemetseg lelki megtorese mar egy

ewe! korabban, 1945-t61 megkezd6dott. A buda-
orsi ferfiak jelent6s szamban, hadifogsagban szen-
vedtek, az ill maradt csaladokat, razzia razziat ko-
vetve zaklalla. .AI egykoru napilapok csak uszft6
ujsagcikkekben szidalmaztak a nemet 6slak6kat,
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ide. taka-

mindig magyarnak ereztem es vallottam magamat,
a Volksbundba minden fgeret es fenyegetes ellene-
re nem leptem be. amiert alland6an OIdoztek is. szi-


