
A zirci é s Zirc környé ki né metek törté nelme
a xx. században

A magyarországi né metsé get 1848_jg semmi veszé ]y
sem fenyegette. Ké sóbb, a kie€yezé s korában az állam
é s a magyarosí tó egyesületek a gyermeknevelé s teré n
igyekeztek sikereket elé rni, A magyar nyelv elterieszté -
sé t a Dunántú Ii Közm Vel dé si Egyesület óVodák ala-
pí tásával segí tette, fu els t 1855-ben alapí tották
Váí osl dön, ezt l9ló,jg további nyolc követte, köZtük
a zjrci is A /x század fordulójára a megye legtöbb
né rret nerr/eti-egú  l"Lo,d ketnyelVuV",/"ll

Az állami beavatkozások sjkereké nt a né met ]akos_
ság aránya hazánk né hány területé n (pl Büdapesten)
drasztikusan lecsókkent, de ez a vidé ki terü]eteket
nem é rintette ennyire é rzé kenyen, bár itt i5 határozot-
tan é szrevehet  a né met települé sek Visszaesé se. Erre
ió pé lda a köVetkez  táblázat,

f\ é met lakassáq aráh,Ja hé hána bakonui települé sen
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Zií c

A magyar kormány 1933,ban rendelte el a nem ma-
gyar családnevek magyarosí tását (l933 jú nius 27-ei
rendelet) E szewezett akciót a rend rsé gre, á hadse-
regre a hivatalnokokra é s a tanárokra terjesztetté k ki
A nag"sabolol,u ol,"l;.i 1lé lm-'ly"koen d n"\ m"
gyarosí tásának megtagadása eseté n a diploma, illetve
az é rettsé gi bizonyí tvány VisszavonásáVal zsaro]ták az
embereket, 1 943-ban százezer nevet magyarosí tottak,

T1lnai Máí ia az egyik megké rdezett szemé ly el-
mondta ho€y a Trrn,fiel családné vre a iecyz  a követ,
kez  iavaslatokat tetle: Tatai, Tolnai Tavaszi, A három
testvé r közül az egyik Tremmel maradt, a tóbbjek ne,
Vüket l938-ban Tataira illetve Tolnaira Változtatták.
rld-ke9 log\ -oln"i Mdí i;l .1JlotlUi"b"r é detapid
foglakozása után ma is Tisch]er Máriké nt emlegetik,

Az l900-as é Vek eleié n, a kivándorlási láz a zircieket
.en l-agi-" el 1Le!lel L], B;l "l dpdl\d€ é t d id'js
szé khely Városia5 ielleget kölcsönzótt a telepü]é snek,
küls lec mé gis inkább falu maradt, A falu fejl d-ásé ,
nek ú tjában álltak az elhanyago]t ]akásviszonyok a le,
lekspekuláció é s az é pí t anyagok hiánya Nem Volt
elé g ház a telkek té nyleges é rté kük többszörösé n ke_

Ré szlet A zi..i ré gió né metsé ge .í ní í  ké tnyé lv  moí ográflá-

rú ltek forgalomba, pé nZ é s Vállalkozó is hjányzott e€y
té glaé pí t  lé tesí té sé heZ

A szegé nyes ányagi körülmé nyek é s a rossz munka,
lehetósé gek mjatt sokan hazáiuk elhagyása mellett
döntöttek Hiába je]entek meg szjnte havo|ta a he]yi
ú jsácba|, a Zirc 8 vidé kóen aZ Amerlkába kjVándolol,
lak nehé z helyzeté r l szóló cikkek ezeket az e]kesere,
delt embereket, f ké nt a bé r- é s seqé dmunkásokat, a
szolgá]ókat nern lehetett már Visszatartanj. sokan kö,
zülük ké s bb csaIódottan té ftek haza, A megielent ú j-
ságcikkek alapián ma már csupán a nevek hangzásá
után - nem lehet megállapí táni hogy ki volt köZülük
né met é s ki Volt né metesen hangzó neve ellené re j5,

ma€yal, Mindenesetre felté te]ezhet , hogy a kivándo-
rollak köZött mind né metek, mind macyarok ielen Vol_
tak, miVel a települé s mintegy 2500 lakosának fele ak_
koriban mé g né met nenrZetisé g  Volt

l905 áprilisában a Zirci iárásból 82 szemé ly hágyta
el ú t]evé llel Magyarországot: közlük DanlViktor a fe-
]esé gé Vel, Mds.iilPr ]ános a fe]esé gé vel é s ké t gyerrne-
ké vel. Filder Ferenc á felesé gé Vel é s hat gyermeké Ve]
schwizühé  $zú l Cansbeí g Zsófia], Szirú rÉ  lstván é s
|eie, schwer Anna, Sr.ili lstván Hlrt,l?r" l (szül :

Pacher lUlianna) KdtzPr Elzsé bet, A mez gazdasági
munkák Vé €ezté vel l90' szeptemberé ben 3' zirci la,
kos igé nyelt ú t]evelet csak l907 els  fé lé Vé ben 490
munkás vándorolt ki zircr l

A menekülé s é s ftií í zeté s id szaka

A potsdarni megállapodást köVetóen magyar kormány
l945 novemberé t ] l946 iú niUsáic ] ]5 400 magyaroF
szági né metet Vitetett Né metország nyugati megszál-
lás alá tartozó ré szeire További 50 ezer kiutasí tott
Volk,del .r l ld€yrd e] "]óbb "eV ketoob " ol,/;-
got A magyar korrnány 35 200 magyarországi né metet
engedett ál ké nyszermunkára a Szovietuniónak akik
közül több mint kilencezer szenvedett halált

A köVetkez  áttekinté s keretein belül, szemé lyes é l,
mé nyeken keresztül elevenedjk rneg a töÉ é nele.n, A
Zirc köí nyé ké n é l  svábok ke59r  l,iss?lienlé kezósei ezek a
menekü]é 5 é s  ldözteté s id szakából

Evakuólós, rnenekülé s é s ki zeté s 1944-4> -ben

A Vörós Hadsereg által megszállt Magyalországról az
]lt é l  né rnetek deporrálása l944 karácsonyától l945
Í ebruárjáig taftott Mintegy 30-3' ezer civil né met sze-
mé ly is Volt aZ elhurcoltak között Ekkor a Magás Ba-
konyban sZámos megfé lem]í tett né met család sZánta
e] magát a menekülé sre

M ,hé , egaftori plrvai lah\s a h'dvühezónópp emlé kezik |i5s7a
az 1944as esemé nuekre.

,,1944-ben, mikor az oroszok iöttek. a csa]ádapák
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annyira aggódtak asszonyajké rt, gyermekeiké rt hogy
bármire ké pesek Voltak, hogy elkerülié k aZ oroszokkal
való találkozást Apánk azt iavasolta, meneküljünk
el lük Né metorszá€ba Né hány Zircr l é s a szomszé d
falvakból (PoNa. Nagyesztergár) sZármazó csa]ád gyü-
lekezett csomagiaikkal a zirci pályáudvaron

F ké nt é lelmiszert Vittünk ma€ukkal: hú st zsí rt é s
gabonát, Egy hé lig voltunk ú ton a ié ghideg vagonok-
ban, Hú sZ é Ves voltam fagyási sé í ülé seket szereztem
a lábamon é s hónapokig tartott, mí g Köflachban
(Graz í nellett) felgyógyultam Táborban laktunk, ahoi
az utazás közben sú lyosan me€betegedett nagyapánk
elt nt, Állí tólag egy padon látták utoljála a Városban,
tálán az oroszok hüí collák e], Lánytestvé reim szolgá-
lóké nt, ápolón ké nl találtak mUnkát ma€Uknak.
Nagybo]dogasszony napján ezt a táboí t is eIé rté k aZ
oroszok, A fé rfiak é iszakánké nt  rt álltak, hogy meg,
vé dié k asszonyaikat az oroszoktól napközben pedig
ké nyszermunkárá vitté k  ket, A család köf]achi tartóz_
kod;V h", lo1ap|€ ldno|,, é |!e(,,'iet,Lk rdgydpán
kat, s é n marandó egé szsé gügyi károsodást szenved-
tem,"

Pc olaszfaluí  esemóryeket K.-né  elevení tette í el

,,Aligha Van mé g egy települé s a Bakonyban, melyen
ennyire hányatott sorsa Volt a sváboknak, mint itt Ez
sokáig lisztán sváb települé s Volt, é s a sVábok alánya
mé € ma is Viszonylag magas. A 40-es é vek é rintkezé si
nyelve a sváb vo]t csak a szi€orú an hivata]os ügyeket
inté ztük magyarul Az iskolában ma€yarul zailott aZ
oktatás, itt tanultunk meg mágyaru]. Né metet a har-
madik é Vt l tanultunk pé ntekenké nt heti egy órában
A misé ket vasárnaponké nt Váltakozva magyarUl é s né -
metül talrották,

A fáiu lakosságát l94Il42-ben a volksbundos hova-
tanozás ké rdé se osztotta me€ Azok ]ettek Vo]ksbund
tagok, akik meg voltak gy zódve róla, ho€y Dunántú l
né metek ]ákta terü]et marad é s Né metországhoz fog,
ják csalolni Vé lemé nyük szerint a ma€yarokat a há-
ború t követ en Ázsiába transzpoftálták Volna. EZt a
né zetet me€er sí tend , a Vonatok MÁV feliratát a kö-
vetkez ké ppen é nelmezté k: MagyarokÁzsiába Vissza.
Gyakran Veszekedtek a lakosok a Volksbundjel miatt.
A fiatalok a volksbundházban, a H€imben gy ltek
össze szórakozni sZó volt egy né met óVoda lé trehozá,
sáról is, de elre nem került sor Me€gy z dé süket a
házfalra festett hoí ogkereszt ielezte, A volksbundos fi-
ú k l942-ben ónké nt jelentkeztek az SS,be, ló,l8 é Ve-
sen Vonultak be a né mel hadseregbe, A falubó] sokan
mentek í gy a frontra. Né hányan közülük rógtön Né -
melországban maradiak, azokat pedi€, akik hazaiöt-j.L né 5á,lV é V í rü]\é  liip ep relté k An-jkor d .lov o
tek l944,ben elé rté k a falut sok volksbundtagnak me-
nekülnie kelleti, Né hány család Né metországban ma-
radt mások l948_ban hag}ták el a falut Számos
Volksbundos ké s bb a ma€yar hadsereg mellett dön-
tótt,

Azon a hé ten. amelyen a szovietek a falu lakosait
- nemzetjsé €i hovatartozásukat is figyelmen kí vül
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hagyva - terrorizálták, sok szörny sé get é ltek meg a
sVábok. A sVáb csaIádok, de a magyar sZoIgálók fjai
is igyekeztek elreit zni az oroszok el l, Harminchá-
rom ló-l8 é Ves fiatalt azonbán elfogtak é s lel ttek,
olaszfalu lakossága b nbak Volt az oroszok szemé _
ben Egyré szt amiatt, mert R?idl Fülöp vezeté sé Vel itt
Volt a Zirc környé ki Volksbund-szervezet központja,
másré szt pedig mert valahol a falu terú leté n áIlí tó-
lag egy titkos né met adóVeV  ké szülé k volt e]rejtve
Mindenki gyanú s Volt a falüban, csak egyes esetek,
ben sikeí ült bebizonyí tani hogy nem hátrahagyott
né met katona az illet , hanem magyar, Valakit egy
templomi ünnepen ké szült fotó mentett meg, me-
lyen é pp a magyar Zászió alatt ál]t, A plé bániát kór,
háZnak rendezté k be áz oí oszok. fu asszonyok mos,
tak ráiük.

A ni családunknak szerencsé je VoIt, merl a testvé ,
remet azza] bí zlák meg az oroszok, ho€y naponta sze-
rezzen nekik ké t ]iter teiet, Ellenszoleáltatáské nt ka_
pott egy orosz nyelven í rt e]ismefué nr.t, azzal a pa-
ranccsal, ho€y mindig hordia mágánái EZ a papí rda-
rab mentetle meg a család é Ieté t Voltak, akikné l
orosz parancsnokokat szállásoltak el, é s az ajtónál ál,
ló  rök miatt nem tudtak ná]uk randalí rozni a kato,
nák, Más szabad pré daké nt álló háZaktó] minden
mozdí thatót elvitlek, pé ldául a lovakat é s a lövé szár-
kokba az ágynem t is,

A né meteh kitelepí té se zircen 1946-1948
A potsdami konferenciát követ en a Magyároí szá,
gon é l  né met kisebbsé c tú lnyomó ré szé t kiutásí -
tották Né metországba. Többsé cük azonban nern
Volt hailandó javait hátIaha€yni í gy csak kis ré szük
táVozott l944 45_ben, A magyar nacionalisták sze,
mé ben a sVábok sainos egy másjk nemzet ké pvisel -
iVé  Váltak, A minisztertánács 1945, december 22-é n
döntött a né met kisebbsé ghez tártozó lakosok ki zé -
sé r l E dönté s é ne]mé ben mindazoknak el kellett
hagynjuk Magyarorszá€ot, akik magukat a legutóbbi
né pszámláláskor né met nemzetisé ginek, Vagy né met
anyanye]v nek vallották magyarosí lott nevüket ú irá
né metes hangzású rá Változtátlák továbbá akik a
Volksbund, vagy más, fegyveí es né met alakulat tag,
iai Volták.

f rende eL ,ld|d d-d lo4o Í o',".n.n Ve\/p,em mé ,
gye öt te]epüIé sé r l {Ganna Bakonypöióske Nag},te-
Vel Kisl d, Bakonyjákó) összesen 2óó3 szemé lyt szál-
lí tottak át a nyUgati, amerikai me€szállási öVezetbe,
Ké s bb, l948-ban a fentj települé sekb l további csa,
ládokat telepí tettek ki, A |948-as kitelepí lé sekr l a
köVetkez  ké pet mutatia a statisztika:

Devecsel kórzete 8

Pápa körzete 'l3

Veszpré m körzete 12

Zií c kórzete 14

Veszpré m megye
47 telepüIé sból

települé s l433 szemé ly
települé s 3óóó szemé ly
települé s 2045 szemé ly
települé s 352ó szemé ly

l 0,ó70 kitelepí tett szemé ly



Települé s

A Magas-Bak1naból kitelep(lell né meteh szá a: é rkeztek kocslkkal, é s mint az állatokat tere]té k egybe
á svábokat Ezután a zirci vasú tállomáson váfták a
családok hogy egy nappal ké sóbb Vagonokba szállia-
nak é s eey további szabad é e alatt tö]tött é jszaka Után
megkezdhessé k aZ Eitrába (Lipcsé t l kb 20 km-re) Ve-
zet  hosszú  utazásl, Mivel é n ekkorrá már e€y magyal
fé Ifihez mentem felesé gü], itthon maradháltám, A
Né metországba kerü]t családokat e]óször egy táboí -
ban helyezté k el, rövidesen pedig a Városban ajánlol-
tak fel számukí a lakásokat

A bakonyosz]opi kitelepí té s a falu iavaré szt sváb
lákosságából kifolyólag nagyobb VoIumen , ióval
megráZóbb Volt, mint a zirci Err l egy egykor Ba,
konyoszlopon é l  sváb asszony, s E szárnolt be  
ma is kiválóan beszé l svábul Fé rjé nek el dej pedig
egé szen a legels  zirci né rnet te]epesekig kóvethet ,
ek Visszá Elbeszé lé se szerint meghamisí totté k a ki,
-e Pp,lá<| |<-;lál . .lap d iÁ1 do gozo é €yszerJ en-.
berek é s szegé nyebbek he]yé í e a iómódú  csa]ádokai
vetté k fel, Egy barátságnak volt köszönhet , hogy az
S család elkerülte ezi e szörny sé get. A családapa
ügyanis szoí os barátságban állt Bl[pli Antal jegyz -
Vel, aki ismerué n a ké rd í Vek eí edmé nyeinek kóvet-
kezmé nyeit. iavasolta, hogy Valliák magyarnak ma-
gukat A falunak azonban mintegy 70%-át telepí tei-
té k ki. Amint felszálltak a kocsikra, megszólaltak a
|-","1go' A/ 'lon n arado-t"l " köv" le2o "ndg}d
í ok lakta faluie kí sé rté k el  ket, ahol aZ együtté lzé s
ieleké nt sZinté n megszóláltak a harangok, Veszp-
ré mVar5ányban helyezté k Vágonokba a családokat,
ahová Zircr l, Esztergáí ról, Nánáról é s Porváró] is
hoztak embereket Állatké nt bántak az emberekkel,
3-4 csa]ád keí ült egy-egy kocsiba

A BakonY dé li teí ületeií  l, pl Nagytevelí ól Kis- é s
Nagygannáról aZ NSZK-ba kerü]tek a kite]epí tettek He-
lyükre telepesek é rkeztek. El szöí  Borsodból idetelepí
tett családok tu]aidoní thatták el a kjtelepí tett családok
hé traha€yott javait. Abba a házba költözhettek, amelyik
nekik tetszett, A te]epfelügye l Vel jánáksorra a hé zakat
é s Vetté k magukhoz a nekik tetsz  dolgokat, A ké s bb
Felvidé kr l bete]epí tett családokkal sokkal iobb Volt a
helyiek Viszonya

olaszfaluban l948 janUáriában zailott a kitelepí ,
té s. Zircce] ellenté tben itt sokan e€yáltalán nem
ernlé keznek semmifé le biZottságra, ké rd í vekre, csu-
pán áí ra. hogy a lakosok parancsot kaptak a kitele-
pülé sre A VolksbUndosok eItávolí tását követ en te-
lepesek é rkezlek a falüba A sváb anyanyelV  csalá-
doktól e]vetté k I0 hold fö]ötti földré szeiket El ször
a szegé nyebb, he]yi magyar lakosok kapták meg az
el zötlek iavait, maid Inás Vidé kekról é rkezetl (aI-

mádj beré nyi) betelepül ket költöZtettek az elú zött
Vo]ksbund taeok házaiba Csak ezután é lkezetek a
Felvidé kr ] bete]epí tett családok, számukra azon-
ban már nem állt rendelkezé sre üres ház ezé rl a
svábokat költöztetté k ki otthonaikból. ké t-háí om
napoL kapták a költöZködé sre Kis, szegé nyes házak-
ban Vagy rokonaiknál le]tek átmeneti otthonra,
gyákí án tizen laktak ké t szobában

Tamási lvett-Ladányi Ling József

1944.12.-]945.03 l94ó 48

Bakonyoszlop
Bakonynána

olaszfalu
Lókú t_
Pé nzesgy r

Na€yesztergár

Polva
Zllc
(iárási központ)

26l szemé ly 422 szemé ly
l]ó szemé ly 614 szemé ly

93 szemé ly 226 szemé |y

335 szemé ly ó5ó szemé ly
4l szemé ]y 216 szemé ly

77 szemé ly 327 szemé ly

30 szemé ]y 14 szemé ly

A fenti kimUtalásban szembet n , hogy a szomszé -
dos, alacsony lé lekszámú  telepú lé sekr l kite]epí tetl€k
számához ké pest meglep en alacsony a iárási köZ-
pontból, Zircr l kitelepí tettek száma, A megké rdezetl
környé kbeli id s sváb lakosok közül lóbben egyálta,
]án nem js  riznek emlé keket a zilci kitelepí té sí  l né -
hányan mesé lté k csupán hogy a vagonokná] találkoz-
tak Zirci családokkal, Ezek alapián js Valószí n sí thet ,
hogy csak kevé s Zirci sVáb ker lt kltelepí té sre ez pe-
di€ az akkori közlgazgatási bí ró|ak Szaldi jánosnak é s

" iegyzo'rFl,, \a,da \VUl"na l,ö<lör\é  o AiFgVlö\ol-
ra bí na Iá a né met lakosságot, hogy ne Val]iák magu-
kal nemzetlsé ginek, ne lé pienek be a Volksbundba,
AZoké n pedig, akik ezt a ióindulátú  figyelmezteté s el,
lené re is megtetté k a ké s bbiekben á bí ró Vállalt ke,
Zessé get, í gy menekí tve meg  ket a kitelepí té st l, me,
sé lte egy egykori zirci Volksb!ndtag A,,Heim',nek ne,
vezett volksbund-iroda a mai kossuih utcán a Ba,
€oii,"r'áí  mellelti házban mú ködött ld nké nt össze-
gy ltek jtt a fjatalok, akik számára adott volt a szórá-
kozás rádióhal]gatás lehet sé ge Számos fiatalt á ka-
landvá€y, vaey a iobb é letkör lmé nyek lehet sé ge Vitt
a Volksbundtagságba. W.A, elmesé lé se szeí ]nt körül,
belú ] hat csálád volt zircen akik a volksbundhoz csat-
lakoztak é s a né metet anyanyelvké nt ismerté k el Óket
kitelepí tetté k ma Né metországban é s Kanadábán é ],
nek, de a legnagyobb kitelepí té sek olaszfa!ubán Ló-
kú ton Nagyesztergáron Vohak, A W család nem val-
lotta magát né met anyanyelv nek, eZé ft Ók Zircen
maradhattak

Mivel a szomszé dos falvak közigáZgatásilag Zirchez
kapcsolódtak (Zirci iárás) megalapozottnak látszik
ezek törté neié b l ]s felelevení teni né hány momentu-
mot A porvai kite]epí té s esemé nyeir l egy szemtanú
í gy nyilatkozik,

,,Embeí ek ]ának házról házra é s megké ldezlé k, aka,
rUnk-e VolksbUnd tagok lenni, A család szeí encsé Llen,
sé gé í e apánk emellett dóntött A kitelepí té st megel ,
z  é iszakák talán mé g szörny bbek Volták, mint maga
az Utazás é s a né metországi taftóZkodás l947,ben
hetente többszöí  is megfé lemlí t  razzják Za]lottak le.
Porván 1948 iú nius 2l-é n kerü]t sor a kitelepí té sre
Egy testü]et döntött arról kinek kelI elhagynia ottho-
nát. Este a közsé gi szo]ga összetrombitálta a falu né -
pé t, é s tudatta velünk, hogy családonké nt le€feljebb
25 kg,os csomag Vjhet  mágUnkkal. Reggel rend rók
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