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"Buda6rs jelenleg -mondjuk,l<i batran
-a jellegtelen, arcnelkuli telepulesek
k6ze tartozik. Indokolhat6 ez az ismert
t6rtenelmi tenyekkel. Gondolok itt a
helyben el6 nepesseg reszben, vagy
egeszben t6rtent kitelepfteseire. A kite-
lepftett etnikumok kulturaja megszunt
vagy t6redezette valt, torzult. A ma hely-
hen el6 lakossag j6reszenek varosunk-
hoz val6 k6t6dese, tisztelet egy kicsi t6-
redeknek, igen gyenge, minimalis. Ta-
pasztalatb61 okulva azonban tudjuk,
hogy milyen energiakat keres felszaba-
dftani adott k6z6ssegben az, ha magae-
nak erzi lak6helyet."
(Reszlet Buda6rs yaros k6zeptavU k6zmu-
vel6desi koncepci6janak tervezeteb61.)

A kitelepitettek

1946. januar 19-en Magyarorszag teru-
leter61 els6kent Buda6rs6n kezd6d6tt
meg a nemet nemzetisegu lakossag ki-
telepftese Nemetorszagba. Ez, az akkori
k6zseg lakossaganak 92 szazalekat erin-
tette. Az elneptelenedett falur61 Hauser
J6zsef, varosunk t6rtenesze a szemtanu
hitelessegevel fgy fr a Buda6rsi kr6nika
cfmu k6nyveben: "A kitelepftest vegz6
kormanybizottsag gyorsan dolgozott.
Februar elejen a k6zseg gyakorlatilag
uresen allt. A mai Komaromi es a mai
Szeles utcaban mind6ssze 17 lakos ma-
radt. A hazak uresen, tarva-nyitva, a ha-
ziallatok gazdatlanok, ellatatlanul marad-
tak. A preshazak es a pincek a varosb61
j6v6 ugyesked6k predajava lettek.

A betelepitettek

A kitelepftett nemetek exodusaval egy
id6ben azonban megindult egy masik
tragikus folyamat is, mely az ujra elcsa-
tolt teruleteken el6 magyarsagot erintet-
te. Gondoljunk itt csupan az ujvideki par-
tizanok verengzeseire, az erdelyi roman

elhagyott hazak uj lak6kra lel1
kozigazgatas tenykedeseire, az akkori
Szovjetuni6hoz ujra visszacsatolt Karpa-
taljan maradt magyarsag tragediajara,
vagy akar a Felvideken oshonos magyar-
sagot sujt6 Kassan 1945. aprilis 5-en ki-
hirdetett kormanyprogramra. A jelzett te-
ri.iletekrol az eletukert fut6 magyarok to-
megei arasztottak el az orszagot. Az ott-
hontalan, eli.ildozott kitelepftettek szama-
ra az akkori magyar kormanynak valami-
lyen m6don biztosftania kellett az elet mi-
nimalis felteteleit. Kezenfekvo me gold as-
kent kfnalkoztak e celra a kitelepftett ne-
metek i.iresse valt falvai.
Budaors, e szinte teljesen kihalt telepu-
leg, egyenesen kfnalta magat e celra. Ha
ma vegignezzuk a varas lakossaganak
szarmazasi helyet, az idosebb generaci6
tagjai kozi.il bizony alig-alig talalhatunk
helyben szi.iletett oshonos budaorsit. Ki
ne latott volna meg szekelykaput Buda-
orson, ki ne ismerne a jelenlegi orszag-
hawron tulr6l idemenekult szomszedot,
baratot! Csupan testvervarosunkb61, a
ma alig hetszaz lelket szamlal6 Kisujfalu-
b6l tizennyolc fo akkori kitelepftett vallja
magat budaorsinek. Tobb Karpataljar61
erkezett meneki.ilt is el varosunkban. Az
evek folyaman a telepi.iles lakossaga ter-
meszetesen bovi.ilt a jelenlegi orszagha-
tarok kozul ideerkezettek sokasagaval is.

Egy emlekezQ

Nemreg egy veletlen talalkozaskor is-
merkedtem meg T6th Lasz/6neva/, Tu-
siva/, akinek csaladjat a Felvidekrol tele-
pftettek ki. A k6vetkezoket meselte: -
Edesapamat, edesapam testveret es a
nagymamat 1947-ben telepftettek ki Po-
zsonyliget helysegbol. Edesapam biztos
egzisztenciaval, megfelelo anyagiakkal
rendelkezo szakmunkas volt. Csaladom
megbecsi.ilt tagjai annak a k6z6ssegnek,
amelyben eltek. Edesapam, mint abban
az idoben majd mindenki Pozsonylige-

:ek
ten, haromnyelvG volt. J61 beszelt szlova-
kul, magyarul, anyanyelve pedig nemet
volt. Az 1947-es kitelepiteskor mintegy
husz fonek kellett elhagynia szGlohelyet,
Pozsonyligetet. Hatara nem vehette a
szep, ujonnan epitett kohazukat, a
szGlof6ldet, de ott maradtak a szeren-
csesnek tartott baratok, ismeros6k, ro-
konok is. Ot tmaradt minden, ami addigi
eletGket jelentette. Nemi butorral, keves
elelemmel kerGltek fel a kitelepitettek az
ismeretlenbe indul6 szerelvenyre. BGnGk
az volt, hogy magyarokkent lettek 6ssze-
irva. A vagonajt6 Buda6rs6n ny\lt ki ujra.
Edesapam a k6vetkezoket mondta ek-
kor, megpillantva a siralmas allapotban
leva k6zseget, m6g6tte a kopar hegye-
ket: Se elve, se halva itt nem maradok. A
muszaj azonban nagy ur volt. Az akko~i
el61jar6sag utasitasa szerint elkezdod6tt a
felig lakott telepGlesen az otthon utan
szaladgalas. Egy harmincas-negyvenes
evekben epGlt, szabadkemenyes svab
haz lett vegGI kivalasztva a Sagvari utca-
ban. Az uj k6rGImenyek k6ze val6 beil-
leszkedest segitette akkoriban, hogy az
egyGve telepitettek nagyon 6sszetartot-
tak. Mindenben egymas segitsegere vol-
tak. Edesapamek akkoriban anyanyelvG-
k6n, nemetGI, csupan otthon beszelhet-
tek, egyeb helyen tilos volt. En eppen
emiatt magyar nyelvG k6zegben nottem
fel. Edesapam, bar itt halt meg, soha
nem tudta megszokni uj k6rnyezetet. A
nagymama es a lanya, ahogy lehetett
visszatelepGlt szGlof6ldjere. En, aki mar
Buda6rs6n szGlettem, itt maradtam.
Ferjhez mentem, j6ttek a gyerekek, itt
elek, buda6rsinek erzem magam. A
gyermekeim, immar a harmadik genera-
ci6, meg inkabb.
A hazunkb61 kitelepitett nemetek meg
sokaig visszajartak es boldogok voltak,
hogy az epGlet gondos kezekbe kerGlt.
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