Nincs a teremtésben vesztes, csak én!
Nincs árva más több, csak az én gyermekem!
(Katona József: Bánk Bán, Ötödik szakasz)
A kitelepítés és az arról való megemlékezések
Válasz Varsányi Viola „Így emlékszem” című cikkére. Nem örülök annak, hogy ezt a témát megbolygattad.
Kedves, kedves Tantó! Nagyon magyar szívedet érthetően megütötte az a vélemény, amely a dunabogdányi svábok
kitelepítéséért az akkori kormányt tette felelőssé, és hivatkozva a Szövetségi Ellenőrző Tanács rendeletére, visszautasítottad
ezt a vádat. Tudjuk, hogy hazádat mindennél jobban szereted.
Cikkeddel a családom érintettsége miatt megszólítva érzem magam. Minden tiszteletem mellett kénytelen vagyok Téged
kiigazítani. Nem kívánok történelmi dolgozatot írni, csupán a Wikipédia „A magyarországi németek kitelepítése” című
oldaláról idézek néhány mondatot:
„Magyarországon a német nemzetiségű lakosság kitelepítése a törvényesség látszatával, pontosabban a törvénytelenségek és
embertelenségek jogi elleplezésére való törekvéssel párosult. Ez elsősorban azzal függött össze, hogy a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság (SZEB) ellenőrzése alatt álló Magyarország nem kívánt precedenst teremteni, tekintettel a szomszédos
országokban élő, kitelepítéssel fenyegetett magyar lakosságra.
A SZEB eredetileg nem tervezte a magyarországi németek tömeges kitelepítését, ezt Magyarország Ideiglenes Nemzeti
Kormánya kezdeményezte. A későbbi magyar emigráció (például Nagy Ferenc volt miniszterelnök) állítása szerint a szovjet
megszálló hatóság nyomására. Azonban ezen állítását hitelt érdemlően, vagyis történelmi forrásokkal nem tudjuk
alátámasztani.
A magyar kormány valójában olyan csodaszernek tekintette a németek kitelepítését, amely a világháború utáni
Magyarország összes kül- és belpolitikai gondját enyhítheti: A hazai németek ingatlanaival kívánta a földnélküli magyar
lakosság földéhségét csillapítani. Mivel ugyanakkor a szomszédos országokban már folyt a magyarság üldözése (lásd
például benesi dekrétumok), a magyar kormánynak német ingatlanokra volt szüksége ahhoz is, hogy a Csehszlovákiából,
Romániából és Jugoszláviából tömegesen érkező magyar menekülteket le tudja telepíteni. Abban is reménykedett, hogy ha a
győztesekkel elfogadtatja a hazai német lakosság kollektív bűnösségét, Magyarországot saját német lakossága áldozatának
tüntetheti fel. A kollektív bűnösség elvével akarta Magyarországot kivezetni a nemzetközi elszigeteltségből.
Ezért közölte Gyöngyösi János külügyminiszter (FKgP) 1945. május 16-án egy jegyzékben Vorosilov marsallal, a SZEB
elnökével, hogy Magyarország 300 ezer német "volksbundistát" szándékszik kitelepíteni.[1] Majd a Dálnoki Miklós Béla
vezette magyar kormány 1945. május 26-án megerősítette ezen szándékát, amikor egy szóbeli jegyzékben tisztelettel kérte "a
Szovjetuniót, hogy a Magyarországról eltávolítandó németeket Németországnak olyan területére telepítsék át, amely a
Szovjetunió haderőinek megszállása alatt áll."[2]
A II. világháborúban győztes nagyhatalmak 1945. augusztus elején a potsdami konferencián a magyarországi németek
kitelepítését együtt tárgyalták a Csehszlovákiából, illetve Lengyelországból kitelepítendő németekével. A megállapodás
XIII. cikkelye alapján a magyar kormány engedélyt kapott arra, hogy a hazai német lakosságot vagy annak részeit úgymond
"rendezetten, humánus módon" Németországba telepítse ki. Az engedélyhez novemberben csatolt keretszám (max. 4-500
ezer fő) lehetővé tette a hazai németség akár teljeskörű kitelepítését is, ugyanis hazánkban akkor Fehér István becsült adatai
szerint legfeljebb 380 ezer főnyi német nemzetiségű személy élt. „
1. ↑ Spannenberger Norbert kutatási adatai szerint viszont a Volksbund taglétszáma a trianoni Magyarország
területén még a szervezet fénykorában sem haladta meg a 150 ezer főt. Mint Balogh Sándor történész közölte, 300
ezer fő azoknak volt a száma, akik magukat az 1941-es népszámláláson német anyanyelvűnek vallották.
2. ↑ Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945-1955. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988. 43.
A kitelepítéseket a potsdami konferencia határozata szerint 1946 december végére be kellett volna fejezni. A dunabogdányi
svábok kitelepítése már teljesen szabálytalanul történt 1947-ben, arra hivatkozással, hogy bányászokra van szükség az
„orosz zónában”, azaz Németországnak a Szovjetúnió által megszállt területén, a későbbi NDK-ban. Az én rokonaim nagy
része a zöldhatáron át szökött az „amerikai zónába”, azaz a későbbi NSZK-ba.
A kitelepítettek barakkokban folytathatták életüket, és részt vehettek a teljesen lebombázott Németország újjáépítésében.
A nagymamámnak 5 testvérét és azok családját telepítették ki.
A nagyszüleim kitelepítéssel kapcsolatos története nem fér bele egy hasábba. Dióhéjban néhány mozzanat: A lényege, hogy
majdnem kitelepítették őket, de a vasútállomásról a harmadik napon a béna, nem szállítható dédanyámra tekintettel
visszajöhettek. (A kitelepítőket ez nem zavarta, az ágyával együtt tették fel a teherautóra.) De addigra már szinte semmijük
nem volt, amijük volt az 50 kg-os csomagon kívül, azt összeírták a tanácsnál, és bárki kiigényelhette. Néhány hónappal
később egy magyar családot telepítettek be a házukba, és a nagyszüleimnek családostul ki kellett menni. Ismerősöknél
melléképületben (amit először rendbe kellett tenni, hogy ne ázzon be, hogy valami világítás legyen benne, hogy az ajtón ne
legyen ujjnyi rés stb.) éltek a béna dédmamával együtt. Ott talált rájuk egy rendőrtiszt Pestről, aki a hálószoba bútorukat
igényelte ki, és kirakatta a béna dédmamát az ágyból, hogy a bútor komplett legyen. Munkát nem kaptak.
Az egyik nagybátyám azért disszidált ’56-ban, mert nem vették fel egyetemre. Még Szegedre is utánanyúlt egy „buzgó”
besúgó.
Nekünk már az anyanyelvet sem merték továbbadni.
Nem folytatom. Nem kívánok olyan versenyt, hogy kinek volt rosszabb, nehezebb, fájóbb.
A megemlékezéseinknek az a célja, hogy ne merüljön feledésbe, soha-soha többé ne következhessen be az, hogy valakit a
származása, nemzetisége, nyelve, vagy hite miatt megfosztanak vagyonától és szülőföldjétől.
Mi a kitelepített, eltávolított családtagokról, rokonokról, ismerősökről emlékezünk meg. Nekik szervezzük.
Együttérzünk mindenkivel, akit elűztek a szülőföldjéről. Ha a betelepítettek megemlékezést kívánnak szervezni maguknak,
ezt mi megakadályozni sem nem tudjuk, sem nem akarjuk.
Dunabogdány, 2011. október 17.
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