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A "Jogfosztások Budaör-

sön" címû tanulmánykö-

tet magyar és német

nyelven dolgozza fel az

1945-46-05 budaörsi né.

metek kitelepítésének

történetét. A 410 oldalas

kiadványt január 19-én

mutatták be a szerzõk.

kutató csapat, amelyben voltak

doktoranduszok, jogászok, és a té-
ma iránt érdekl6d6, nem hivatásos

történészek is. Elkezdtünk interjú-

kat készíteni. 2008 kora nyarán az

igazgatón6 vetette fel, hogy könyv

készülhetne a munkából, hiszen

írott formában a legjobb meg6rizni

ezeket az anyagokat. Így 2008

nyarától erre fókuszáltunk, és

2010 végére elkészült a kiadvány.

A most kiadott könyv nem egy

végleges állapot. Még most is talá-
lunk újabb és újabb forrásokat,

amelyekkel ki lehetne egészíteni a

történeteket.

.Mik a további terveitek?

Eddig három és fél éves munkánk

van a kiadványban. A nehézséget

az jelentette, hogy szakmabeliek és

nem szakmabeliek tanultak meg

közösen dolgozni. Emiatt nehéz

volt mindezt összehangolni, és egy

tudományos kiadványban megje-
lentetni. Bízom benne, hogya csa-

pat a továbbiakban is együtt ma-

rad. A munka folytatásaként életút

interjúkat szeretnénk készíteni. Ez

a kiadványunk egyébként jól ki-

egészíti a Kovács József László által

szerkesztett "Rögös utakon" címû

könyvet. Az a kiadvány kizárólag

visszaemlékezéseket tartalmaz,

míg a mostani kiadvány inkább

tudományos jellegû, az írott forrá-

sok alapján dolgozta fel az akkor

történteket.

KELEMEN SZILVIA

A kötetben 6 tanulmány szere-

pel. A bevezetõt Tóth Ágnes

történész, a Magyar Thdományos

Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebb-

ségkutató Intézetének igazgatója
írta. Õ országosan dolgozza fel ezt

a témát. Ezt követi Grósz András

"Menekülõk és internáltak -Bu-

daörs a második világháború vé-

gén" címû írása, amely a kitelepí-

tést közvetlenül megelõzõ idõsza-

kot vizsgálja. Ebben a részben

Grósz András kitér az 1944-es me-

nekülésre is. Ekkor sok német la-

kos hagyta el önkéntesen Budaör-

söt, és Németországba menekült a

szovjet csapatok elõl. A tanulmány

kitér az internálások témakörére
is: 1945-ben sok budaörsi németet

ren~õrségi õrizet alá helyeztek, és
munkatáborokba vittek.

A könyv harmadik tanulmánya

Marchut Réka "Ki- és betelepítések

Budaörsön" címmel, amely az

1946-1947-es kitelepítéseket, és az

1945-ös földreformot dolgozza fel.

Ezt Bognár Szabina "Vagyoni kor-~

látozások, vagyonelkobzás" címû

tanulmánya követi. A jogász, szo-

ciológus azt kutatta, hogyan fosz-

tották meg a németeket birtokaik-

tól, házaiktól, illetv,e azok hogyan

kerültek új telepesek, idege}:tek ke-

zébe. Mindezt milyen jogi eljárás

követte, ami a kárpótlás kérdésére

is kitér.

Az ötödik írás Kálmán Ágnes

munkája. A tanulmány azt a 23

interjút dolgozza fel, amit a köny-

vet összeállító kutató csapat az
itthon maradt némttekkel készÍ-

tett. Ebben a történetek közti ha-

sonlóságokat és eltéréseket vetik

Össze. A tanulmány nem azt ku-
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tatja, hogy ki milyen pontossággal
emlékszik a múltra, hanem kiben
hogyan maradtak meg a múlt ese-

ményei.
A kiadvány utolsó fejezetét

Steinhauser Klára készítette arról,
hogy a kitelepítettek hogyan élték
meg az eseményeket. Beszámol a
vonatútról és a németországi
letelepedésrõl. Ez az 1945-46-os
idõszak hangulatát adja vissza.

A tanulmányok mellett a
szerzõk a kiadványt eredeti újság-
cikkekkel, dokumentumokkal és az
MTI 15 fotójával"színesítették". A
könyv kétnyelvü (magyar és né-
met), így Budaörsön és Németor-
szágban egyaránt nagy érdek-
lõdésre számítanak...
A kiadvány kapcsán Grósz András-
sal beszélgettünk:
.Hogyan jött az ötlet egy
ilyen könyv összeállítására?
2007 februárjában alakult meg

Kovács Veronika igazgatónõ felhí-
vására egy kutatócsoport a Hei-
matmuseumban. Ennek az volt a
célja, hogy feltérképezze a buda-
örsi németek kitelepítésének az

elõzményeit, lefolyását, követkl:z-
ményeit. Két célt szerettünk volna
elérnil: egyrészt a kitelepített, de
itthon maradt német családokkal
interjút készítsünk, másrészt
mindazokat a levéltári, irattári'
forrásokat felkutassuk, amelyek
ezzel kapcsolatosak. Összeállt egy-"


