
A szigetbecsei németek elhurcolása 
Szigetbecse község a Csepel-szigeten található Budapesttől 48 kilométerre. 1360 lakója 

magyar és németajkú. Német neve Wetsch. 
A falu története a XIV. században kezdődött. Alapítói a Becse Gergely nemzetség tagjai. 

Magyar lakóit a török elpusztította, akik megmaradtak elmenekültek a szomszédos Makádra. 
Helyükbe a XVIII. században először szerbek, majd németek költöztek. A német lakosságot 
Savoyai Jenő telepítette ide Stayerországból. 

1946-ban és 1948-ban az itt élő német családok nagy részét kitelepítették Németországba. 
Helyükbe Csallóközből kitelepített magyarok érkeztek. 

Szigetbecsén a XX. századi fotográfia legismertebb alkotóművészének André Kertésznek 
van emlékmúzeuma. A művész 1894-ben született, gyermek és ifjú korában sok időt töltött 
Szigetbecsén. Első felvételein megjelenik az itteni táj és lakói. Egy időskori interjúban így 
nyilatkozik: „Becse sem a rokonok miatt lett meghatározó, hanem, mert olyan közel 
kerülhettem a természethez és azokhoz, akik közt ez történt velem. Később akár 
Esztergomban vagy Harasztiban, akár Franciaországban vagy New Yorkban fényképeztem 
tájat vagy embert, a becsei táj és a becsei emberek születtek újjá minden képemen." 

Szeretnénk honismereti munkánkkal a gyermekeink szívében is elültetni ezt az érzést, ezt a 
meleg szeretet, amellyel a művész kötődött egész életén keresztül Szigetbecséhez, 
gyermekkora színhelyéhez. Az elmúlt évben tanulóink falu és családtörténeti kutatást 
végeztek. A kiírt pályázaton első helyezést ért el Holndonner Mária 7. osztályos tanuló a 
„Lerner család története" című munkájával. 2. helyezett lett Lerner Zsuzsanna 5. osztályos 
tanuló (Szigetbecse, Petőfi u. 24.) „Az én falum" című pályaműve. 

Fejesné Schwarcz Erzsébet 

Lerner János 1920-ban kötött házasságot Faith Máriával. Hét gyerekük született. Először 
Katalin 1922-ben, majd Mária, 1926-ban, János 1928-ban, Ilona 1930-ban, Péter 1933-ban, Teréz 
1936-ban (ő 6 hetes korában meghalt), Anna 1937-ben. 

A szülők földműveléssel, szőlőtermeléssel foglalkoztak. A nagyobb gyerekeknek sokat 
kellett segíteni a ház körüli munkákban és a földeken. Féderes kocsival hordták a gyümölcsöt 
a csepeli piacra. 

Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, kitört a háború. A megélhetés egyre nehezebb lett. 
Bevezették a jegyrendszert. Csak jegyre lehetett kapni kenyeret, zsírt, cukrot, lisztet, cipőt 
stb-t. 

A háború nagy szerepet játszott a család életében. 1944 nyarán már sokat zavarták a falu 
nyugalmát a repülők. Közelebb jött a front. Bombáztak, légiriadó volt. Sokszor a szőlőbe, a fák 
alá menekültek. Világítórakétákat dobtak le, az emberek féltek és a pincébe menekültek. 

A Duna vonalán a szovjet csapatok többször is megkísérelték az átkelést. Különösen a sziget 
déli részén számos kisebb akciót hajtottak végre. Éjjel szinte életre keltek a nagy 
kukoricatáblák, eltűntek a magyar járőrök, olykor a civilek is. November 19-én délelőtt 
erősebb átkelés történt Dömsöddel szemben, a szovjet csapatok aknavető- és géppuskatüze 
hatásosan zárta le a védelem mozgását. Szigetbecse alól a gránátvetők lőtték az átkelés helyét, 
csak az esti órákra sikerült a szovjet erőket a Duna dömsödi partjára visszavetni. 

De itt Becsén nem bombáztak, nem lövöldöztek. Dunántúli munkaszolgálatos katonák 
voltak a faluban, Lerneréknél is lakott 15-20. Alighogy elvonultak a magyar katonák, másnap 
1944. november 22-én bejöttek az oroszok. Szinte minden családhoz beszállásolták őket. Harci 
szempontból egy darabig nyugalom volt, majd megkezdődött a nagy támadás Budapest ellen. 

Január végén a német csapatok megjelenése a Dunánál ismét visszahozta a frontot. Újból 
hadműveleti terület lett a Csepel-sziget, s a helyreállított ráckevei hídon újabb és újabb szovjet 
csapatok özönlöttek a szigetre. A front visszatérése újabb szenvedéseket hozott a sziget déli és 
középső községeire. 
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Szigetbecse és még 6 falu lakóit a szovjet parancsnokság áttelepítette a Kis-Duna bal 
partjára. Félő volt, hogy a német tüzérségtől, bombázástól a polgári lakosság sokat szenved. 
Szomorú volt a hét község lakóinak búcsúja a szülőföldtől, a szülőháztól. A kiürítés 1945. 
január 29-én történt: hideg volt és sűrű köd. A hó nagy pelyhekben esett. A kiürítést sokan 
nem hitték el, nem készültek fel, így kapkodva sietve, kis csomaggal indultak útnak. A 
kisgyermekeket, betegeket kéziszánon húzták, hosszú és szomorú sor kígyózott keletnek. 
Északról hideg szél fújt, nyugaton a Duna jobb partján félelmetes harci zaj kísérte a havas 
csoportokat. Szigetbecse lakói Somlyóba mentek. Ide menekült a Lerner család is. 

A hadrakelt szovjet hadsereg 1944. december 22-i keltezésű parancsa a közvetlen mögöttes 
területen végzendő közmunkák megszervezéséről és elvégzéséről szól, egyértelműen 
elrendeli az összes német származású munkaképes személy mozgósítását! A szovjet parancs 
értelmében a férfiak 17-től 45, a nők 18-tól 30 éves korig voltak kötelesek jelentkezni. A 
parancs kilátásba helyezte - a háborús törvények szerint - a felelősségrevonást hadbírósági 
ítélkezés alapján, a parancs ellen vétők családtagjai és a bűntársak számára a szigorú 
megtorlás lehetőségét nem zárta ki. 

1944. december 28-án egy orosz katona és egy helybeli ember terelte a népet a községházára. 
Kezükben volt egy lista 118 névvel. A Lerner családból az akkor 22 éves Katalinnak és a 18 
éves Máriának kellett munkára jelentkezni. Azt mondták nekik, hogy 2 hétre mennek a 
bankházi repülőtérre dolgozni. Vinni kellett 2 heti élelmet, meleg ruhát, cipőt, ágyneműt. A 
kiskunlacházi vasútállomásra kellett menniük. Az utat gyalog tették meg, batyuikat 
lovaskocsival vitték oda. 

Pár napig egy parasztházban voltak elszállásolva. Az a sírás-rívás ami ott volt! 
Kiskunlacházáról még úgy indultak, hogy a nők külön voltak, de Ceglédbercelen már 
vegyesen voltak nők, férfiak összezsúfolva a marhavagonokban. Tettek a vagonba egy 
kályhát, kukoricaszárral fűtöttek egy kicsit. A hazai kosztot ették, amíg tartott belőle: sonkát, 
szalonnát, kenyeret. Majd sárgarépakonzervet, szárított kenyeret kaptak enni. Vízről nem 
gondoskodtak. Ha megállt a vonat le-leszálltak vízért. Egy-egy korty jutott a kulacsból 
mindenkinek. 

Január 3-án indultak el, és február 2-án értek Oroszországba. Amikor kiszálltak a 
vagonokból alig bírtak menni. 2 hétig a lágert takarították, utána osztották szét az embereket 
munkára: bányába, földekre. 

Manci először takarítónő volt, majd a bányába került szivattyút kezelni. Egyszer baleset 
érte: egy nagy kőben megbotlott és egy mély árokba zuhant. Alig tudott járni, de dolgoznia 
kellett, gerendákat hordani. Azóta is beteg a lába. 

Kati az első évben mezőgazdasági munkán volt. Kaptak egy kanál káposztát és azzal kellett 
dolgozni 8 órát. A krumplit a hó alól szedették ki velük, és hogy legyen mit enniük, a krumplit 
bedugdosták a ruhájukba. Akinél észrevették, hogy lopott, azt jól elverték. Az első év 
borzasztóan nehéz volt. Le is fogytak szinte a felére. Nagyon csúnyák lettek, rossz volt 
egymásra nézni. Koldulni és lopni jártak ennivalót, mert az éhség fájt, sőt sokan éhen is haltak. 
Amíg volt ruhájuk azt adogatták el, hogy vehessenek rajta ennivalót. 

Kipróbálták az állatok munkáját is. A lányoknak kellett szántani. Ők húzták az ekét a lovak 
helyett. Mindig sírtak, hogy mikor kerülnek haza, hazakerülnek-e egyáltalán. Kati egyszer azt 
mondta, hogy csak az első három év lesz nehéz, meglátjátok. Majd megverték érte, de neki lett 
igaza. Építkezésnél is dolgozott, de legtovább a bányánál. Nagyon beteg lett. 40-41 fokos 
lázban, tífuszban szenvedett. Gyógyszer nélkül kellett meggyógyulnia. Alig állt a lábán, már 
újra küldték a bányába dolgozni. Szívlapáttal kellett a szenet és a követ lapátolni. Három 
műszakban dolgoztak, a bánya vizes volt, rájuk fagyott a ruha mire a lágerbe visszaértek. 
Előfordult, hogy leültek a hóba és sírtak, hogy haljanak meg, fagyjanak meg inkább, de legyen 
vége ennek a sok szenvedésnek. 

Kíváncsiak lettek, hogy miért kell ennyit szenvedniük. Az oroszok azt mondták, hogy azért 
vitték őket ki Oroszországba, mert németek, és amit a németek tönkretettek a háborúban, azt 
nekik kell helyrehozni. 

A munkahelyen nagyon kellett vigyázni, sokszor voltak életveszélyben. Kati a 
kubikusoknak segített. Nem volt lámpa, a fiú nem látott, messzire kellett az éles követ dobni, 
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a kezét úgy megvágta, hogy lógott a két ujja. így lett nyomorék. Más alkalommal meg a csillét 
tolták a lábára, összezúzta, de láza nem volt, így kórházba nem került. Dagadt volt, de 
kiküldték úgy dolgozni. Az utolsó két évben már fizetést is kaptak, lehetett ennivalót, ruhát 
venni. 

3 évig semmit sem hallottak itthonról. Eltitkolták, hogy a szüleiket, testvéreiket 
kitelepítették. Anyukájuk Kelet-Németországból Becsére írt az egyik sógornőjének, aki innen 
továbbította Oroszországba a leveleket. Azért nem akartak Németországból írni, mert féltek, 
hogy lányaiknak bántódásuk esik, ha tudnak róla, hogy őket kitelepítették. 

1945 júliusában Magyarország minden járásában, ahol jelentősebb számban éltek németek, 
háromtagú felülvizsgáló bizottságot állítottak, akik a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól 
felszólítást kaptak, hogy készítsék elő 450 000 magyarországi német kitelepítésének tervét. így 
vált gyors iramban kollektív büntetéssé e népcsoport számára a „felelősségrevonás", 
amelynek alapja az 1941-es népszámlálás volt. Mindenki szülőhelyének elhagyására ítéltetett, 
aki az akkori népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek vallotta 
magát. Ennek értelmében 1947 augusztusában Lerner János családját is kitelepítették 
Kelet-Németországba. Ilonka itthon maradt . Becsén őt kiskorában a szomszédok, Kirchner 
Mártonék elkönyörögték a szülőktől, mert nekik nem volt gyermekük. így szakította szét a 
háború a családot három részre. Először Pirnába kerültek, majd Himmelmühlben, egy volt 
börtönben kaptak lakást. Az anya a kórházban konyhán dolgozott, később egy fonodában. Az 
apa először bányában, idősebb korában pedig vágóhídon dolgozott. Aztán Jani fiúk vett egy 
házat, és ő vette magához a szüleit. 

Péter átszökött Nyugat-Németországba, mert nem tudott tanulni, elhelyezkedni - mivel 
nem akart a pártba belépni. Nyugaton először lágerbe került, majd parasztoknál dolgozott. 
Később sokat tanult, s egy gyárban helyezkedett el. Letelepedett, megnősült Nyugaton. Az 
esküvőjére elment Anna testvére, aki ott megismerkedett egy fiúval és oda ment férjhez. Azóta 
is ott él Kölnben. 

Amikor az Oroszországban élő szigetbecsiek között kihirdették, hogy hazajönnek, senki 
nem akarta elhinni. Csak néztek egymásra: „Jól hallottuk, hogy nem kell lemenni a bányába?" 

Debrecenben megvizsgálták őket, kaptak igazolást és 20 Ft-ot. Ezzel indultak haza 1949. 
november 5-én, 5 évvel azután, hogy elvitték őket, „kétheti" munkára . 

Haza, de hová? Se szülő, se otthon. Ilonka jóságos nevelőszülei fogadták be őket. Ők 
rendezték meg a két lány esküvőjét is 1950. január l-jén. Manci az Oroszországban megismert 
taksonyi fiúhoz, Wágner Gáspárhoz ment férjhez. Katinak pedig már előzőleg udvarolt egy 
becsei fiú, Manger István, ő lett a férje. 

Itthon nyáron egy cséplőgép mellett dolgozott, ahol lisztet kapott fizetségül. Ezzel a liszttel, 
a 20 Ft-tal és a rokonoktól kapott legszükségesebb holmikkal kezdték közös életüket Kirchner 
Mártonék nyári konyhájában. 

Manciéknak egy rokon adott egy szobát Ráckevén. Édesanyjáék küldtek csomagot 
Németországból, küldték haza az itthonról kivitt, megmentett stafírungot, ruhákat, de 400 Ft 
vámot kellett fizetni érte. Miből, a 20 Ft-ból? A rokonok adtak rá pénzt, hogy ki tudják váltani 
a csomagot. Még ilyen esetben sem adott az állam vámmentességet. 

1957-ben lehetett először kimenni Németországba a szülőket meglátogatni. Elsőként Kati 
látgatta meg őket, majd hamarosan Manci és Ilonka is a családjával. Nagy volt az öröm, hogy 
a szülők nemcsak a lányaikat láthatták viszont, hanem megismerhették unokáikat is. Aztán a 
szülök egyre sűrűbben jöttek haza. Mivel nagyon szerettek itthon lenni, Manci hazahozatta 
őket. Befogadónyilatkozatot írt, és ő intézte az engedélyeket a minisztériumban. 17 év után 
sok utánjárással visszatértek. Itthon viszont semmit sem követelhettek vissza. 

Ilonkáéknál laktak egy darabig, majd a család és a szomszédok segítségével építettek egy 
kis házat. A tőlük elvett telket vásárolták vissza a tanácstól, arra épült a kis ház. 

Annyi hosszú, keserves év után 1970-ben a szülők 50. házassági évfordulóján újra együtt 
volt a család. Boldogan ünnepelték meg az aranylakodalmat. 

A szülők már meghaltak. A papa 1980-ban és 3 évre rá a mama is. A gyerekek, akik azóta 
már mind nyugdíjasok még mindannyian élnek. Manci itt él Becsén, 4 gyereke és 10 unokája 
van. Jani Berlinben lakik, neki 3 gyereke és 7 unokája van. Ő is tervezi, hogy vesz házat itthon. 
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Ilonka szintén itt él, 2 gyereke és 4 unokája van. Péternek 1 fia és egy unokája van. Ő Kölnből 
Németországon belül egyre közelebb költözött Magyarországhoz. 2 éve vett egy házat itt a Kis 
utcában, hiszen mindig is hazavágyott. Most az év nagy részét itthon tölti. Anna Kölnben él, 4 
gyereke és 7 unokája van. 

Csak nekünk nincs családunk - mondja szomorúan Kati néni. „Nem lehet elfelejteni se jót. 
se rosszat. Azt a szenvedést, amin mi keresztülmentünk nem kívánom senkinek, hogy átélje." 

Holndonner Mária 

Felhasznált irodalom: Szebeni Ilona: Haza fogunk menni. - Zielbauer György: Magyarországi 
németek elhurcolása 1944/45., A kollektív büntetés első állomása. - Kozma Ferenc: Keserves 
utak. - Pataki Ferenc: A ráckevei járás felszabadulásának története a visszaemlékezések 
tükrében. 

Csávolyi megemlékezés a kitelepítésekről 
Materiális és morális veszteségeink sorában, amelyeket országunk e hamarosan végetérő 

XX. században elszenvedett, úgy gondolom feltétlenül megemlítendő a hazai németek és a 
felvidéki magyarok ötven évvel ezelőtt megindult és 1946-1948 közt végrehajtott kitelepítése is, - a 
munka táborokba hurcolásokról nem is szólva - a maga tragikus következményével. 

A Csávolyi Honismereti Baráti Kör invitálására a közelmúltban (1997. február 23-án) az 
idetelepült felvidéki magyarok megbeszélést tartottak a Falumúzeumban. A jól sikerült 
megbeszélés tárgya a helyi önkormányzat által az év pünkösdjén tervezett községi 
megemlékezésre készülő, Szülőföld üzenete című emlékkiállításra való anyaggyűjtés, esetleg 
kiadvány megjelentetése volt. A meghívó szellemének eleget téve sok értékes fénykép, 
megsárgult kordokumentum került elő, amit szívesen kölcsönöztek a kiállításra. Valamennyi 
a sorsfordulóra, a szülőföldre emlékeztet. A németekről bőven van helyi anyagunk. Kisebbségi 
Önkormányzatunk segíti törekvéseinket Csávoly község - az őshonos magyar mellett -
nemzetiségek (bunyevác/horvát s német) által is lakott település volt. 1944 őszén a front elől 
menekült el községünkből csaknem 250fő a helyi németek közül Németországba. 1947 nyarán 
az ittmaradt németek egy részét kitelepítették zömében Waiblingen város környékére. A 
kitelepített 553 fő 190 településen szóródott szét. Ma már tudjuk, mit veszített ezzel hazánk. A 
részletekről a községről megírt könyvemben írtam. A falunak rendszeres a kapcsolata a 
kitelepítettekkel a ma még meglévő családi, rokoni, baráti kapcsolatok által. A kitelepítettek 
közül többen a tengerentúlra mentek szerencsét próbálni. 

A németek helyébe 1947-1948-ban Csehszlovákiából „lakosság-csereegyezmény" keretében 
Csallóköz 19 településéről kitelepített, szorgalmas felvidéki magyarokat fogadott be falunk 
nagy szeretettel. A 436 fő Felvidékről érkezett zöme Naszvad (Nesvady) településről 
származik. A Szlovákiában maradt magyarokkal - a még meglévő rokoni kapcsolatok révén -
rendszeresek a találkozások. A települések közül többen „testvér/város s falu" kapcsolat 
keretében ápolják e kapcsolatokat s hagyományaikat kölcsönösségi alapon. Az idei, 50 éves 
jubileum alkalmából ezek a találkozások megszaporodnak. 1946-ban hívásra, szervezetten 
telepedett le községünkbe mintegy 100 fő a közeli Borota községből. Ebben az időszakban hívás 
nélkül távolabbi helyekről is több család szivárgott be a faluba. Volt, akiket Délvidékről, 
Erdélyből űztek el. így került ide néhány székely család is. Az idemenekültek száma 
megközelítette a százat. Közülük később sokan elköltöztek a falunkból. Jöttek helyükbe az 
elmúlt években mások a déli végekről. 

Községünk életének sorsfordulója az 1947-es esztendő! Ekkor megváltozott a község etnikai 
képe is. Többségi magyar község lett. Akkor hivatalosan is „telepes községként" emlegették a 
falut. Ma már négy népi kultúra olvadt itt össze. Átvették az emberek egymás szokásait. A 
vegyes házasságok természetesek. Békességben élnek egymás mellett. Közösen készülnek a 

1 A család történetét elmesélte Manger Istvánné Lemer Katalin. 
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