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EMLEKTABLAT AVATTAK

Hosszu
Az elmult esztend6ben emlekezett

meg a vilag a II. vilaghaboru vegenek
50. evfordul6jar61. Az egyes orszagok
att6l fuggetlenul vettek reszt ebben.
hogy a vesztes vagy a gy6ztes oldalon
erte 6ket a haboru vege. s att6l is. a
haborut kovet6en a sors mely politikai
blokkhoz sodorta 6ket.

Hosszu evtizedek utan err6l a kerek
evfordul6r6l Nemetorszag mar egyse-
ges aIlamkent emlekezett meg. vila-
gossa teve. 1945 szamara is szabadsa-
got hozott egy rettenetes diktatura es
az abb6l kin6tt haboru utan.

E haboru saran a frontokon eleset-
tek mellett tobb szazezer honfitarsun-

~at veszitettuk el pusztan szarmaza-
uk miatt. Halalukat az el6itelet. a

megbelyegzes. a yak gyulolet okozta.
Alig lelegzett fel az orszag a haboru

borzalmai utan. az altalanositas. az
el6itelet s a gyulolet szitasa ujabb
szenvedeseket okozott. Az itt el6 ne-
metek eluldozesenek gondolata jelle-
geben nem sokban kulonbozik az esz-
telen fajelmelet megbelyegz6 ideol6-
giajat61. Akkor is igaz ez. ha kovetkez-
menye nem flZikai megsemmisites volt.

Kollektiv bl:inosnek. bl:inos nepnek
kialtottak ki a nemet szarmazasuakat.
Nem cselekedeteik szerint emberkent
tekintettek 6ket. hanem megbelyegez-
ve. idegen testkent vettek ki 6ket az
orszagb61. Akiket pedig hazajukt61.
szul6foldjUkb61 fosztanak meg. ha tes-
tUket nem is. de lelkUket meggyilkoljak.

Budaors kulonosen nagy vesztese-
ge. hogy a kitelepitesek -mert ezzel az
enyhe jelz6vel neveztek az esemenyt -

~t kezd6dtek meg hazankban. s itt
jakorlatilag teljes mertekben veghez

is vittek azt. A lakossag tobb mint
90%-at raktak marhava~onokba.

I Egy szomortl evjordulora gyill-
tunk ma ossze. 1946.januar 19-en
kezdOdott meg BlLdaorson a kile/e-
piles. amivel kezdetel velIe a ma-
gyarorszagi nemelek eluldozese.
250 evvel azutan, hogy oseinkel be-
hivtcik. vegyenek reszt a torokdulas
ulan letarolt orszag ujraepiteseben.

1945 decernbereben a szovetse.
ges halalmak (az USA. Anglia es a
SzovjetuniO) a potsdami egyez-
menyben kimondlak. hogy Lengyel.
orszagbol (Szileziilbol) 3.6 millio.
Csehszlovakiilbol (a SzudelaL'idek-
rOl) 2.5 millio. hazankbol pedig Jel
millio nemel SZamlazasul lehel Ne-
melorszagba allelepileni. AzOla ki-
den:i.Il, hogy az egyezmeny L'ilago-
san kimondla. hogy csak lehe/oseg
van erre. Am az akkori komlany.
szervek utasitaskenl Jogtak Jel. ~s
nagyon gyorsanlepve eppen kozse-
gunkben kezdtek meg a kilelepi/est.
Akik ateltuk a kozseg megszallasa-
tal kezdve az utolso vonat kigordule-
seig a szomyil napokat.. bizonyiLhal.

juk, hogy mi aJelelem. Nem akarom
reszletezni az otthon maradtak sok
szenvedeset sem Sokan szenved.
tunk b6rtonbuntetest. inlemalasl.
csak azert. mert nemel szamlaza-I 
suak vollunk. Vollak. akik a hadi.

Jogsagbol lertek haza. es keriillek
az imemalo taborba.

Az eluldozoUek alellek a hosszu
utat a marhavagonokban. a hideg
lelben. Ott idegenkenl jogadtcik
6kel. Reszben erthelo. mert a lerom-
boll Nemelorszagban is szilkosen
eltek az ernberek.

...Hagyjuk a lorteneszekre. hely-
lorteneszekre az igazsag kiderile-
set. A sok szenvedest. amil az elul-
dozottek. az itthon maradlak alel-
tek, az ido begyagyiLolta. 1950 au.
gusztusaban Stuttgartban az elul-
dozottek egyesiteltek szovelsegei-
kel es hozlak egy kozos halaroza.
tot. kinyilvanilollakegychartal. Be-

jJejezesul ezl szerelnem szo szerinl ,
idezni: .,... Mi, hazankbol eluldozOI.
tek eltekintunk a gyillolettol. meg.
torlastol, ez az elhalarozasunk ko-
moly es szenl..."

...Ez jellemezze egesz jovooe/i
lenykedesunket illhon is. Ne legyen
hatrciny ha valaki szlovciknak.
szerbnek. ciganynak. sL'Qbnak vagy
bamlely nemzetisegilnek szulelik. i
Legyen joga anyanyelven lanullll.

jbeszelnL
Ezert legyenJo torekvesunk. hogy

gyerekeink, unokaink anyanyelL'i
iskolcikba jarhassanak. az ovoda-
tal az egyelemig. mert ha nem kepe-
zunk milvelt jokel. elveszunk az i
asszimilaciO mocsarabarL

Feldhoffer Andras
Bud.~orsi Nemet Kisebbsegi

Onkormanyzat alelnoke

Az els6 1946. januar 19-en gordult
ki a budaorsi palyaudvarrol. az utolso
kb. 6 het mulva. s ekkorra a telepules
gyakorlatilag kiurult.

A mai megemlekezesre keszulve vol-
tak, akik [elvetettek, nem tepjuk-e [el
a begyogyult sebeket. szukseg van-e a
megemlekezesre. ..Meggy6z6desem,
hogy igen. Egyreszt azert, mert nem
csak hazankban, de itt Budaorson is
kevesen tudnak tortenelmunk e sze-
gyenletes reszer61. Masreszt pedig
Contos megemlekezni arrol. hova ve-
zetnek az olyan eloiteletek es indula-
tok. melyek szazezrek megalazasat,
meggyalazasat eredmenyeztek.

A tortenelem soran mindig voltak es
minden bizonnyallesznek is gazdasa-
gilag nehez idoszakok, ahogy mindig
voltak es lesznek olyanok. akik ezt
kihasznalva. demagog, kirekeszto,
uszit6 jelszavakkal egymasnak ug-
rasztjak az egyebkent bekeben el6ket.
Gondoljunk csak a delszlav valsagra.
Nem az a kerdes. hogy a szerb katana
miert harcolt. miert emelt puskat volt
baratjara, aki torteraetesen horvat.
Hanem az. hogyan alakulhatott ki az a
helyzet, amelyben ez mar torvenysze-
n1 kovetkezmeny.

A szellemi eletnek. s valamennyi-
unknek az a kotelessegunk. ne veszit-
suk el ebersegunket es id6ben mutas-
sunk ra a szels6segekre, ne legyen
eselyuk hivatalos es meghataroz6
iranyzatta valni.

Csak igy el6zhetoek meg az olyan
esemenyek, melyre ma egyutt emleke-
zunk.

Wittinghoff Tamas
polgarmester


