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né metek ,,visszatelepité se" Magyarországról egykori hazáiukba, az ,,anyaországba" (az aktákban, el ter|esz-

,1f\tesekben. ka m pányizava |atokbán m]ndig í gy szerepelt) l94ó. ianuár l9-é n Budaörsön kezd dött, é s l948

}ú niusában felez dött be Baranyában, El tte is s ezzel párhuzamosan is börtön, internálótábor, szibé riai ké ny-

szermunka, bürokratikusan ,,bels  telepí té snek" hí Vott ide-oda  zé s. A Boldogasszony havától indí tott, f tetlen
marhavagonokbó1 álló szerelvé nyek kis ablakrácsain át hangzó sí rás, ké tsé gbeesett mondattöredé kek, a magyar

himnusz-görcsös é neklé se, a vagonoko]dalán a szemrehányó fö]irat: ,.Mi azé rt mé gis magyarok maradunk", ,,Be-

csülettel Magyarországé rt" stb., hogyan is ellensú lyozhatta volna az elké peszt  gy löletet, amely a né metsé gre

mindenfel l áraclt, kí sé rte mé g e szere]vé nyeket is szinte a határig. S volt gondja egy fé kevesztett közvé lemé ny-

formálásnak, hogy tovább nyomassza, keserí tse, fé lem]í tse az egyel re valamely oknál fogva mé g itthon mara-

dókat, A hónapok s é vek telté vel, |g47-48-ban, e gy lölet már tudjuk, nagyobbré szt köZönnyé  visszaál]ott, a

transzportok az oldalvágányokon nyugodtabban várhatták az indulást, mú lt a hatóság g gje, a közeg, a

kiteleií t _lend r clurvasága, szeszé lye, hiszté riáia, egyik-másik meg rzött amat rfölvé tel fé ny-árny foltiain a

bú csú zók kicsit gyámo]talanul s dacosan mosolyogva integetnek,
Mindez mint szenzáció is mú lni kezdett, Mosonszoinoktól Elekig a szabad bánásmód akár könnyedé n kezelt

napirenddé  változhatott. Valamelyik tolnai á]lomáson napokig várakozott a szerelvé ny, hogy elindulhasson, s

egy fé rfj, valamilyen indí té kból, átment a vágányokon, hogy kicsit mé g hanyatt feküdjön a napsÜtÖtte, gazos

tdité soldalon _ a rend r é Szrevette, nyilván azt hitte, szökni akar, s ezé rt idegessé gé ben arcul ütötte. A fé rfinak

eleredt az orra vé re, é s bár minden szem ezt né Zte, a fé rfinak olyan határtalan düh öntötte el az agyát, már meg-

emeIl" a kezé t, hogy visszdüssö,,]
Bodor György teié pí té si kormánybiztos nem sokáig tudta áttekinteni az általános káoszt é s az inté zkedé sei

nyomán tamaái helyietet, lgal, tú lságosan nagyvonalú an s magabiztosan kezdte, karhatalmi emberei ett l mé g

c;ak fölbiztatva é reité k magukat, különben is, a politikai rend rsé g státusát é lvezté k, bármit megtehettek, Bo-

dor nevé hez, ha sorozatos törvé nytelensé geit l eltekintünk, els sorban a bukovinai szé kelysé g letelepí té se f -

z dlk. |945. április 25-é n é rkezett Budapestr l Bonyhádra. hivatalt rendezett be, önké nyesen kormánybiztosnak

szólí ttatta mágát, s né gy nap alatt tí z közsé get üIí ttetett ki a környé ken, Április 29-é n azt í rta felesé gé nek: ,,A

lengyeli Appoiyi-kasté ilt koncentrációs tábornak neveztük ki," A kasté lyban eluralkodott áliapotra május ele-
jenlievtetán levé lben f;gyeLmeztette valaki a megyei f ispánt: ,,A né peket kihajcsák a legel re é s azt viszik a get-

ióba akit akkarnak,,, É i a lengyeli kasté lyba, vagyis gettóba egypár dolgot emlí tené k a Tekintetes F iSPán

ttrnak ott van külön szoba ahoi csak tojl van é s oda visznek be akit ök akkarnak é s össze vissza verik é s hem-

pergetik, Nappal é s é iszaka é p ú gy mint öreg Vagy fiatal a dolgukat csak a szobában vé gezhetik.,, Kivé te]es ese-

iekls e] fordulnak, pé ldául onekik megfelel  lányokat, az örzé sükre  rszobába visznek," Bodoré k inté zkedé sei-

vel a bonyhádi nemzeti bizottság is foglalkozott, a lengyeli ügyet e] lehetett Volna utasí tani azzal, hogy a levé l

né vtelensé ge miatt vizsgáiatra nincsen mód. Az alispáni szemle azonban a foglyok kihallgatása után a Panaszt
igazoltnak l"átta, csupán-a nemi er szakra nem akart mindvé gig senki vallomást tenni, Bodor karrierje ezzel sé -

l'Últ, .á. fölielenté sre az orosz,,Controll Commission" ké rt í rásbeli tájé koztatáSt t le, maga Erdei belÜgymi-

niszter egyre nagyobb fönntartással né zte kormánybiztosa m ködé sé t,
godori mások-munka jeienté seib l napi vé grehajtása derül ki annak, amire paí lamenti fölszólalások, páttkÖ-

Zi S kormányülé sek beszé c]ei már korán igé nyt támasztottak: a nemzetköZileg fö]Vetett elvné l, hogy a vagyoneL-

kobzás, internáláS, kitelepí té s, állampolgárságtól való megfosztás stb, szankciója csakis magyarellenes
volksbund-tagokra terjeszthet  ki, itt megnyugtatóbb a ,,kollektí v bünteté s", a korlátlan kisemmizé s gyakorlata,

A vé gletes elfógultságok közt ,.józan" lehet sé g fogalmazódik meg pé ]dául az ú jjáé pí té si miniszteí  sZáián: ,,Soha

nem ]esz ilyen alkalom, hogy megszabaduliunk a né metekt l."

Ft ibó lstván belüevminiSzté riumi osztályvezet  memoranduma, cyöngyöSi jános külügyminiszter é s mUnka-

tsltuou rerté sz tJiván, a beke_el ké szí t  osztály vezet jé nek aggálya é s Ruppert Rezs  jogász, Budapest f ,

Város törVé nyhatóSági biZottságának tagla Nagy Ferencnek í rt levé lbeli analÍ zise hatástalan maradt, Bibó a táv-

Jati po)itikus gondolkodásmódján emlé keztette volna a kormányt, ,,a sváb ké rdé ssel kapcsolatos sajtóagitáció

é s magánakciók mögött igen sok ponton olyan er k vannak, melyeket nem a fasiszta svábság kitelepí té se é rde-

ke], hJnem egé szé bán a né met kisebbsé g kitelepí té se, é s ha lehet, mindenfajta kisebbsé g kitelepí té se, Mé g eZ

Kalá§z Márton költ , m fordí tó, veí set legutóbb 99ló, számunkban |elentek meg. Az ltt közölt ré szleté t a szerz  azonos cí m 

kónyvé b l vettük át, amely a Kortárs kiadónál ielent meg, l999-ben.
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is hagyján volna, ha csak arróI volna szó, hogy az egé sz közé p-kelet-európa i né metsé g egy szervezett akció kere-
té ben Né metországba visszatelepí ttessé k. Itt azonban kezdik sokan hamisí tat]an fasiszta stí ]usban az egé sz ké r-
dé st ú gy beállí tani, hogy nincs szüksé g másra, csak gyors elhatározásra, gyors cselekvé sre, mindenfé le felesle_
ges jogászkodás fé lreté telé re, jól tácí tható keretfogalmakra, a tárgyilagos fórumok kikapcsolására, é s lehet leg
minden felesleges szentimentalizmus é s álhumanizmus meIl zé sé vel egyedüJ a nemzet é rdeké nek haté kony fi-
gyelembevé telé re,",

Bibó né pszer tlen memorandumának, ú gy tetszik, é pp egyik sarkalatos pontjára nem figyelt elé ggé  a magyar
kormány Bibó arra figyelmeztet: ,,Azzal, hogy mi nekikezdünk svábjaink tömeges kitelepí té sé nek, nemcsak jogcí -
met adunk mindenekel tt a cseheknek arra, hogy ugyanazt tegyé k az alájuk kerüJt magyarokkal, hanem mé g
azonfelüI azt aZ ürügyet is nyú jtiuk számukra, hogy a magyarországi svábság kitelepí té Sé Vel Magyarországon
óriási helyek szabadulnak fel, amelyek nagyszer en ké pesek befogadni az utódálIamok magyarságát,"

f! ene§ csehszlovák államelnök l945, február ló,i rádióbeszé dé ben meghirdeti a csehszlovákiai magyarok é s
lJ né metek ,,ügyé nek vé gé rvé nyes megoldását", Bene§ a SZudé tané metek kitelepí té sé hez már 1942-ben meg-
szerezte a nagyhatalmak |óváhagyását, a magyarok áttelepí té sé hez I943-ban Moszkvában csupán a SZoViet-
uniÓ, Sztálin é s Molotov egyeté rté sé t, 1945 tavaszán megindult a szlovákiai magyarság nyí lt üldözé se, razzia,
lakásfoglalás, intelnálás, utcán, piacon fé rfiak, n k s lappangók elfogása, a határon való é jszakai átdobások, A
pozsonyi tölté nygyárban né gyezer embert, fé rfit, n t zsú fo]nak vegyesen ösSZe, puszta föidre terí tett papiroson
fekszenek, cukortalan kávé n, hí g levesen é lnek, né gy hé t alatt csak háromszor látnak kenyeret. A töité nygyári
barakkokban azel tt a né metek a zsidókat tartották fogva, Bánré ve közsé g a menekültek elhelyezé sé hez ké r a
kormánytól segí tsé get, a közsé gben csaknem háromszáz család sorsára várakozik_ Bene§ má|us 9,é n Pozsony-
ban elmondott beszé dé nek forrpontia: ,,A csehek é s a szlovákok visszavonhatatlanul elhatáIozzák, é s már el is
határozták, hogy a né metekkel é s magyarokkal az eddigi körülmé nyek köZött egy államban é lni nem tudnak, é s
nem is fognak, Ezen háborri után már nem lesz az els  világháború  utáni é rtelemben vett kisebbsé gi jog, A b -
nöSök megbünteté Se után a né metek é s magyarok 1egnagyobb ré szé nek ezt az országoí  el kell hagynia." A Ma-
gyar Kommunista Párt Rajk Lász]ó é s Kállai Gyula programiavaslatára l945 augusztusában tesz hiábavaló tár-
gyalási kí sé I]etet, Az Ideiglenes NemZeti Kormány huszonhé t alkalommal fordu l orvoslaté rt a Szövetsé gi Ellen-
 rz  Bizottsághoz, közbenjárásé rt több í zben a Szovjetunióhoz,

Kassát különösen sú jtotta ez az elszabadult bosszú hadlárat-nyár közepé ig legalább hú szezer magyar ké ny_
Szerült elhagyni a Várost,

Bibó István ké s bb ú gy emlé kszik vissza, hogy Erdei aZ   iavas]atát Vitte az 1945. május l4-i pártközi é Itekez,
let elé , A |egyz könyvek ennek ellenkez jé r l tanú skodnak, sem Erdei, sem a pártok ké pvisel i nem vetté k ko-
molyan Bibó vé lemé nyé t. A pártközi é rtekezleten kisebb hangsú llyal a né metek háború s b nössé gé r l volt szó,
sokkal inkább annak gondláról, hogy a letelepí té seket meg ke]l oldani, s ehhez üres házak, elkobozható vagyo-
nok kellenek. Erdei másnap a Nemzeti Paí asztpárt inté Z bizottsági ülé sé n fejtegeti, az SS-ek, a Volksbund_
tagok kitelepí té sé t az Ellen rz  Bizottságnál el ke]l é rni, addig is a földieiket el kell venni, interná]ótáborokat
kell lé trehozni, ,,Egyel re messzebb nem Iehet menni, nem cé lszer  tehát generális sváb kitelepí té snek hí rt ver-
ni, mert eZ könnyen Visszaüthet ránk," Bibó egy inter|ú ban í gy emlé kszik vissza a páftköZi é rtekezletre, ,,. , ,leszö-
gezté k, hogy esetleges sváb kitelepí té sek é s a csehszlovákiai magyarok kitelepí té se között semmifé ]e organikus
összefüggé s nincs, Ez elé g szamár megállapí tás volt, hisz té nyké rdé s vo|t, s már jelek voltak arra, hogy a cseh-
szlovákok erre hivatkoznak. De egyben ú gy határoztak, hogy a ké rdé st a legegyszer bb a potsdami é rtekezlet elé
terieszteni, megké rdezni, van-e szándé kuk né met kitelepí té st elrendelni Magyarországon is. A potsdami é rte-
kezletnek, gondolom, minden eszé be jutott, csak az nem, hogy Magyarországon ilyet elrendeljen, hiszen nem
rendelt el Romániában, ]ugoszláviában sem. EZZel azonban a magyarországi svábok ügyé b l akta lett, s ha már
felelni kellett a magyarok ké rdé sé re, a legegyszer bb az volt, hogy a lengyel é s a cseh kitelepí té sre vonatkozó
határozatok mellé  hozzácsapják a magyarországi né metek kitelepí té sé t is."

Bács,Bodrog vármegye f ispániának ugyanebben az id ben az is gond|a volt, hogy az 1945 februárjában szer-
bekb l, horvátokból, sziovákokból Battonyán megalakult Szlávok Antifasiszta Frontiának tagjai ugyan nagyobbré szt
beJé ptek a kommunista pártba, a tagság azonban vé lemé nye szerint ,,tevé kenysé gé t ott nem annyiIa a kommunista
eszmé k kifejté sé re, mint inkább nemzetiSé gi, mondhatni SoViniszta cé ljai elé ré sé re fordí tia", AZ AntifasiSZta Front
bácsalmási Szervezete, amikor tagot kí vián azl, számú  igazolóbizottságba küldeni, í gy é rvel: ,,szervezetünk ú gy hely-
ben, mint vidé ken számottev , baloldali demokratikus alapokon nyugvó, é s a kijelölt elvek irányvonalán halad
Ezek szerint ú gy hisszük, hogy általánosságban a közügyek irányí tásában jogosan kí vánunk ré szt venni,"

]| falvak körülzárása Bodorek karhatalmi rend rsé gé nek lecsapásszer  módszere volt, ott is, ahol a letelepí -
flté s mé g nem indult meg, A szé ls  házaktól befelé  haitani a lakosságot, a közsé gháza udvarán szertárba, ol-
vasókörbe, fásszí nbe, egyé b alkalmas helyisé gekbe bezsú folni, s egyenké nt, családonké nt terelni a valahol he-
lyet foglaló bizottság elé . Repül bizottságnak hí vták a falvakban ezt a helyr l helyre igyekv  inté zmé n}t, hozzá
egy-egy köZsé g ké pvisel |e társult mindig, forgatókönyv szerint, inté zkedé St hite]eSí t  szemé lynek. Ez lehetett
ú i ember, hiszen szórványosan már té len elfoglalták a telepesek a Né metországba menekült Volksbund-tagok
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e]hagyott házait, de lehetett a kózsé g jegyz je is, Egyik baranyai faluban ebé dtájt kezd dött meg a terelé s, s ké -
s  dé lután már a közsé gháza el tt álltak a teheí autók, hogy a ké nyszermunkára kiszemelteket elszái]í tsák a hat
kilomé terre lev  vasú tál]omásra, Onnan vonat vitte  ket Pé csre, alkalmi ,,gy jt be", majd más falvakból inter_
náltakkal együtt elkerültek Bicsé rdre, a faiskolába. Otthon mé g é pp annyi id  volt, hogy a hazaengedett id sek,
gyerekek váltás fehé rnem t, é ]elmet hozzanak nekik rohanva, s föladogassák a teherautókra. Egy kültelki
asszony, aki ebé d után gyanú tlanul bejött volna a temet be a sí rokat megigazí tani, s valamelyik ut cában hozzá-
csapták a menethez, hangosan a kapáiát próbálta mé g valahogy, valaki által hazajuttatni,

Egy másik, tolnai fa]uban, mivel itt hosszabban kellene id zni, nevezzük meg: Bikácson _ a rend rök au,
gusztus 9-é n jelentek meg elkobzásra- A családokat a kiszeme]t házakból kisebb, rosszabb állapotú  házakban,
rokonokná] vagy idegenekné l helyezté k el, El fordult persze más vidé ken, hogy módosabb portához csak akkor
nyú ltak hozzá, ha gazdája benne volt a Volksbundban, s haladtak hamar lefelé  a közepes, szegé nyesebb birto-
kokig. Azokból a módos parasztokbóI, akik talán l947-ig meg tudták óvnj magukat, né ha ú gynevezett,,karszala-
gosok" is kikerültek, segé dkeztek e]einte az ügyek lebonyolí tásában, Földjeikb ] közben már valamennyi elkob_
ZÓdott, háZuk azonban, amí g a fölvidé ki magyarság áttelepülé se meg nem kezd dött, saját]uk maradt.

Q chmausser Mátyás Budapest bombázása idejé n kelült gyerekké nt Soroksárról vissza Bikácsra, Wieland
tJ nagyapla házába Edesapia, aki Csepelen a Weiss Manfré dnál kapott munkát, s korábban pusztai dohányos
voit, bevonult magyar katonának, kikerült a frontra, de mé g a háború  vé gé n is, akkor már a BESZKÁRl Vala-
meddig iuttatta a fizeté s ötven száza]é kát a családnak, Wieland nagyapa háza el tt reggel ké t civil fé rfi jelent
meg, Egyiknek puska Volt a vállán, cé dula a kezé ben: a házat ké t órán beiül el kell hagyniuk. A háZ ú i Volt, ké t
é ve lakták. A másik civi]r i kiderült,   a telepes, A civil rend r tudtu] adta Wielandé knak, csak a legszüksé ge-
Sebbet Vihetik magukkal, Ké t szemé lyre egy ágyat, dunnát, párnát, azután asztalt, szemé lyenké nt egy-egy szé -
ket, valamennyit pakoljanak az ágynem b l, a ruhálukbóI. Keveset a lisztb l, szalonnából, telezzé k a kolbászt,
sonkából egy darab lár, Megtudták aztán, ezzel a telepessel  k mé g jól jártak, MáSutt Veszekedé s, akár tettleges,
Sé g lehetett az ú j tulajdonos s a kisaiátí tott köZt aZ ,,osztozkodás" vé ge.

Schmausserné  másik dunnát, párnát is vinni akart, hiszen övé k volt, nem a nagyapáé , A,,né prend r" a holmi
egyik vé gé t hú zkodta, aZ aSSZony a másikat, Vé gül a közsé gi parancsnok döntött, Schmausseré k budapestiek,
nem esnek rendelet alá, Wieland nagyapa utoljára befogta teheneit, s eIhurcolta a családot a Wenhardt nev 
rokonsághoz, Schmausseré k mé g háromszor költöZtek, Wenhardté kat is nemsokára kisajátí tották, a második
helyen vagy hat család, huszonhárom szemé ly zsú folódott egyet]en házba, szí nbe kitett ágyon, szé napadon
aludtak, Vé gül 1947 tavaszán megkönnyebbülve találtak otthont egyik nagyné niné i,

Az emlé kezé sek elemei id vel anekdotikussá oldódtak, ami nem is baj, hiszen a tudatos vagy alantas ösztön
következté ben bárki ellen áItalánosan ajzó hangulat, amely ezt a kisebbsé get is a háború  után szinte vé rivó
szörnyekké  alakí totta, eredend  gyámoltalanságukat, szolgálatké sz, alázkodni is tudó habitusukat ú lra el hí vta,
olyan eré nyeiket-hibáikat, amelyek inkább jellemzik  ket, iellemük lé nyegé t inkább tiSZtázZák, mint a hajthatat-
lan mód ráiuk fogott tulajdonságok- Bár az id s haiósi né met asszonyok elbeszé lé se Oroszországba hurcolá-
sukról, a soké ves ké nyszermunkáról, abban már való der  veszi el minden elé rzé kenyülé s lehet sé gé t, Az utak
reggel a lágerból a ré zbányába, este a bányábói vissza a lágerbe; egy távol, bent a mez ben fölfedezett takar-
mánytök köré  sz tt straté gia, mint lehet a jó szándé kú , id secske  r kijátszásával ehhez a kincshez hozzájutni,
titokban tökcsemegé t csinálni bel ]e az é hes szájaknak; hogyan lehet a társakat az aknában támasztani, gyön-
gé lkedé sük ki ne derüljön, a ha]doklókat er sí teni, az áru]ást elkerülnj csak er s le]kület  emberek ké pesek er-
re, CSak a szenvedé s mutatia meg egy né p igazi arcát: filozofikusan t rni, mint makacsul, acsarkodva kiaraszol-
ni, bármilyen meghökkent  a nem é rintettnek, ezeknek az embereknek könnyebb, ennyi igaz.

A mi aZ   szenvedé sükhöz ké pest itthon az országban törté nt, elbeszé lve már_már anekdotikus, a futás a ku,
/a,koricásban, a szökes-bulkálás, a szemé lytelenné  válás ezek fölté tlen tragé diája. l94' augusztus l3-a dé l-
után csé pl gé p mell l visznek el né hány fé rfit, a fiatalabbakat, é jszakára a közsé gházán tartják  ket, Azzal az
ürüggye], hogy SS-ek, s ké szü]nek valamire a falubeli telepesek ellen, Másnap lovas kocsi szállí tja át  ket
Nagydorogra. Egy szembejöv  orosz katonai teherautó poí felh je hirtelen elborí tja  ket, s mire a porfelh  el-
szái], a rend rök mellett máI csak a kocsis s a legid sebb fé rfi ül, A rend rök az id s embert fölpofozzák, mié rt
nem figyelt a foglyokra, Másnap a legegyszer bbet Választották, vitté k a szökevé nyek családtagjait, f ké nt a fe-
lesé geket. Öket már köté ]Ie f zve kí sé rté k át Nagydorogra, onnan vonattal a megyeszé kheJyre, Szekszárdon há-
rom napig zárkában tartották, majd szé  jjeiosztották  ket munkára. Azok jártak közüIük legiobban, akik az
Etd s-Engel-fé le zsidó pé küzembe kerültek, Egy asztalnáI é tkeztek gazdáikka], esté nké nt né ha kimen t kaptak,
s novemberben már hé tvé gi szabadságra is hazamehettek. Karácsony el tt pedig vé gleg elbocsátották  ket_

November 25,é n é jszaka harmincegy szemé lyt, jobbára id sebbeket, tereltek össze er szakosan, gyalog a
szomszé dos Györkönybe hajtották, onnan györkönyiekkel együtt a hatvanöt kilomé terre lev  Páriba ií ányí tották
 ket. Mive] Páriban nem vo]t, aki megmondja, mi cé lt szolgálianak, né hány nap mú lva csoportonké nt hazaszi-
várogtak Bikácsra,

Ki kit tudott fé Iemlí teni, ho], hogyan, mivel a telepeseka Né pgondozó Hjvata]hoz fordultak: Vagy telepí tsé k
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ki a ,,Volksbund,svábokat", vagy  nekik engedé lyezzé k a feg}ryerviselé st, A Né pgondozó Hivatal, amely l945_
májuS 10-é n alakult, s a belügyminiszté rium függvé nye volt, leginkább szociális gondokkal foglalkozott, hatás,
kÖré né l fogva a telepí té s körüli panaszok kivizsgálására is jogot formált. A ]é trehí vásával kapisolatos törvé ny
homálya s a mindenkori helyzet kaotikuma miatt azonban orvoslatla lehet sé ge igazán mé giem voh, Né meth
Kálmán premontrei szerzetes - a bukovinai Józseffalva lelké sze s a negj,^r'enes evet álelen a sié kelyek Magyaror-
szágra települé Sé nek szervez je Szinté n a Né pgondozó Hivatalhoz forduIt jú niUs ló,i táVií atáVal: ,,Vé ;é nd,
Somberek, Fels nána, Kistormás, Varasd, Diósberé nyben több száz bukovinai szé kely menekült magyar család
hetek Óta lepakolatlanul, ké tsé gbeejt  viszonyok köZött Várla a letelepí té st, É telmtik is elfogyott, nincs aki
ÜgYÜkben inté zkedjé k, Segí tsé gé rt, inté zkedé sé rt könyörgök," Né meth KáImán a hozzá é rkezett iaiszóra reagált,
nem hiteltelení ti, hogy más é  ntettek emlé kezete, legalábbis töredé kenké nt, egyé br l tanú skodik, Pintz gáTint,
aZ egyik emlí tett közsé g, Somberek plé bánosa emlé kiratában ezt olvashatjuk: ,,l945_ augusztus l jé n é s 2-án
tÖrté nt meg a szé kelyek birtokba helyezé se é s a Volksbund,tagok kité tele házaikból, birtokaikból, ]ú lius 3l-é n
este é rkezett meg a bizottság é s a karhatalom, Másnap, tehát augusztus l ié n dé lel tt házszám szerint idé zté k
be a családf ket (többnyire asszonyokat, mert a fé rfiak többsé ge mé g nem jött haza) é s megmondták: ei kell
hagYniok a házat, A gyermekholmit, 1-2 ágyra való ágynem t, ruháikat elvihetik, a többi mind visszamarad, te-
hát: állatok, baromfi, é lé skamra ké szlete, gazdasági eszközök stb," A plé bános emlé kezé se, mé g a betelepül ket
is beleé rtve, egy egé sz faluközössé g emlé kezete * itt a figyelmes szerkeszté s vé gül ezt az emlé Lezetet kiigazí tla:
az els  szé kelyeket Boda Gé za telepí té sirányí tó jú nius l4-é n helyezte el, nagyobb gond né lkül, Sombereken,A bukovinai szé kelysé g letelepí té se, a hányattatás után lé tük nyugvópontrJ juttatása Bodor György
kormánymegbí zottnak, maga is szé kely lé vé n, nemcsak szí vügye, hanem, mint em]é kszik, Jegf bb küldeté se
Volt. Vé lhet en innen magyarázható gyakori agressZí V magatartása, az ideges Erdei belügyminiJzterrel szembe_
ni é rzé kenysé ge is. ,,Erdei - í rja budapesti látogatásáról - h vös voIt, ú gy Iátszott, hogy kóllemet]en már számá-
ra ez az egé sz szé kely,telepí té si ügy," Bodor megbí zatását május 28-án visszavonják azzal, hogy a mé g befeje-
zet]en földbirtok-politikai ügyeket odalent Iendezze, Mé g egyhetes lázálom, meJynek nyomán a Megyei Földbir-
tokrendez  Tanács az elkobzásokat ú jlatárgyalta, s né hány elkobzott birtokot visszaadott, Né meth kálmán, mi-
el tt elhagyta Magyalországot s kiment Amerikába, sorra látogatta a közsé geket, ahol bukovinai szé kelyek é l-
tek, Zsú folt templomokban misé zett, mondott bú csú pré dikációt, hangja, hordozata, gondolatcsillogtatása hi-
hetet]enül imponá]t nemcsak ré gi hí veinek, hanem a sváb falvakban mindenkinek,

A Z internálás a te|epí té sse| párhuzamosan általános volt, Hogy börtönbe kit csuktak, ana né zve a levé ltárifi iratok, az emlé kezé sek tú lságos következetessé get nem sugaIlanak. Nevek talá]hatók, í té letek, Schmausser
nagyaPát ,,né pellenes tevé kenysé gé rt" állí tiák Szekszárdon bí róság elé , Tagja voIt a Volksbundnak, mint né met-
nek nagy tekinté lye volt, egy alkalommal mé g Volksbund-gy lé st is engedé lyezett az udvarán, ahol az iskolások
a magyar himnusz mellett né met né pdalokat é neke]tek, Enyhí t  körülmé ny büntetlen eI é Iete, szemé lyi adatai
szerint foglalkozása gazdálkodó, ,,vagyona volt". ]anka Blasch pere, ha nem sikerú I megszöknie a mosonmagya_
róvári böttönb l, alighanem drasztikusabb lett volna,   a Volksbund n szervezeté nek körzetvezet je voIt, kihí -
vóan né met é rzeIm ; mivel poigáí it vé gzett Sopronban, falujában, Mosonszolnokon é rtelmisé ginek számí tott.
1944  szé n,45 telé n a hegyeshalmi vasú táliomáson a visszavonuló né metek s a fiont el i mindenfel l menekü,
l  svábság istápolóia. Í gy é lte át Hegyeshalmon azt a fé lórás bombatámadást, amelynek vé gé n cafattá té pett
testek, fölfordí tott sátras szekerek, roncs teherautók hevertek szanaszé t, Janka Brasch l945 októberé ben ainz-
b l, ahol a Caritas a]kalmazottia volt, hazament Mosonszo]nokra, közben Ausztriába menekült család|a, ké t fia
kivé telé vel, már Visszaé rt, Fé rie l943-ban mint magyar katona veszett el Voronyezsné l, Mosonszolnokon már
állt a gettÓ, bulkált, följelentetté k, s az óVári börtönbe Vitté k, Szöké se után osztrák parasztok segí tsé gé vel nagy
nehezen átiutott a határon, Vissza Linzbe. Schmausser nagyapát Szekszárdon l945 auguSZtusábán ké t é vre ité l-
té k, Vácra vitté k, l94ó;ú niusában id  el tt kiengedté k, de szabadulásakor a börtónben Vilmos császáré ra emlé -
keztet  baiusza fé l szárnyát iókedvb l mé g levágták, ]eborotválták. Schmausser nagyapa csonka bajusszal, fé l
öné rzettel Vonatozott haza családjához Bikácsra.

Schmausser Mátyás Szegmé teí  Pál barátlával mindebben a viszontagságban sem felejtette á]mát,  k ketten
majd Pedagógusok lesznek. M bel taní tó inkább lebeszé lte  ket, most ú j világ lön, iparosí tás, ha lehet, mé r-
nöknek kell tanulni, szakmára menni. M bel taní tót a közsé g, a telepesek, a kommuniiták rendszeresen zaklat-
ták, hogY kivé telezik a sváb gyerekekkel, Schmausser nagyapáé kat 1946  szé n az els  kitelepí té si transzport
NÜrnbergbe Vitte. A fiatalok nem Voltak rajta a listán, l947-ben sem; S l948-ban sem, amikorWieland nagyápá-
é kat telepí tetté k ki a keletné metországi Sangerhausen környé ké re, Matyi ú iságos lett közben, mé g keré kpxí ri is
kaPott, hogy a pusztára, majorba az ú jság id ben kijusson. É desap|a 1949  szé n ielentkezett az odera menti
Frankfurtból. Hadifogsága után magyar katona lé té re né met szerelVé nyre tetté k, most ott lé Zengett, S Várta á te-
let Né metországban, Schmausserné  eIindult Paksra, a járási rend rkapitányságra, erkölcsi biionyí tványt ké rt:
Bikácson a kommunista párt igazolta, hogy soha semmilyen pártban nem voltak, fé rje é rdemes arra, hogy
visszajusson Magyarországra, Több hivatalt, miniszté riumot megjártak, Addig már megfogalmazódott a má,
gYarországi né metek iogegyenl sé gé r l szóló 84/l95O. M, T számú  rendelet - vé gül neki é s fiának is engedé lyez-
té k, hogy l950 nyarán kivándorol;anak. A család Nürnbergben találkozott,
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