
Az 1946 januárjában kezdõdött kitelepítések keretében – amelyeket állami szervként a Népgondozó
Hivatal irányított – az elsõ évben mintegy százhúszezer embert, 1947–48 folyamán további ötvenezer
személyt telepítettek át. A háború elõtt csaknem félmilliós magyarországi német kisebbség létszáma
több mint kétszázezerrel csökkent (a kitelepítettek számát mintegy száznyolcvanezerre teszi a történeti
kutatás), de számarányainál lényegesen nagyobb gazdasági veszteséget szenvedett. Már 1946-tól kezd-
ve sokan hazaszöktek. Tóth Ágnes kutatásaiból ismert, hogy az elfogott visszaszököttek a következõk-
kel indokolták döntésüket: a „magyar vagyok”, „magyarnak érzem magam” hivatkozás mellett szinte
minden esetben elhangzott, hogy az illetõ nem volt a Volksbund tagja, s az 1941. évi népszámláláskor
ugyan német anyanyelvûnek, de magyar nemzetiségûnek vallotta magát („tévesen lettem a kitelepítési
listára írva”).

A kitelepítések után a magyar politikai vezetés a német nemzetiséggel igen keményen bánt – ellen-
tétben a szlovák és délszláv kisebbségekkel. A kollektív megbélyegzés, az üldöztetés és a kitelepítés
következtében a magyarországi németség elveszítette – vagy legalábbis nyilvánosság elõtt nem vál-
lal(hat)ta föl – német identitását. Ennek bizonyítéka, hogy az 1949. évi népszámláláskor már csak két és
fél ezren vallották magukat német nemzetiségûnek, míg mintegy huszonkétezren német anyanyelvûnek
(valójában a számuk kétszázezer körüli lehetett). 1950 tavaszától lehetõvé vált, hogy az annak idején
kitelepítettek visszatérjenek és magyar állampolgárságukat visszanyerjék. Akkor már – a Rákosi-kor-
szakban – nem sokan éltek vele…
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„Visszaszököttek” címû könyvünkrõl
„Százszor földobnál, én visszaszállnék,

Százszor is, végül is.”
(Ady Endre: A föl-földobott kõ)

Az 1946-os „sváb” kitelepítésekrõl sok könyv, tanulmány, memoár született az elmúlt évtizedekben,
de ezekben alig esik szó azokról az emberekrõl, akik Németországból visszaszöktek szülõhazájukba,
Magyarországra. Pedig, például a Szigetújfaluból kitelepített 800 személybõl 64 visszaszökött. Róluk
és különös tettükrõl szól ez a könyv (Visszaszököttek. In memoriam szigetújfalusi svábság. Noran
Libro, Budapest, 2016). Többségük már nem él, s megpróbáltatásaik, merész döntésük, kalandos haza-
szökésük és itthoni bujkálásuk, megaláztatásaik történetét magukkal vitték a sírba. Azok beszélnek eb-
ben a könyvben, akik még élnek a visszaszököttek közül, valamennyien 80–90 év körüliek, akkor –
majd’ hetven éve – pedig gyerekek vagy egészen fiatal felnõttek voltak. Elmondják kitelepítésük, ottani
„testvéri” fogadtatásuk történetét, és azt, hogyan döntötték el, hogy visszaszöknek: mik voltak dönté-
sük fõ motívumai, hogyan tervezték – vagy nem tervezték – meg a hazajövetelt, hogy viszonyult hozzá-
juk a visszaúton a lakosság, a hatóság, s az elfogások, táborba zárások, a magyar határról való többszö-
rös visszatoloncolásuk után miért indultak neki az útnak negyedszer-ötödször-hatodszor is.

Elmondják, a sok viszontagság után végül hogy jutottak haza, s itt hogyan fogadták õket – a roko-
nok, a hatóságok, s a házaikba költözött betelepítettek. Minthogy a kitelepítéskor még nem, de késõbb
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elvették magyar állampolgárságukat, õk hazaszökve illegálisan tartózkodtak a saját hazájukban. Ami
azt jelentette, hogy ha a gyakori razziák alkalmával elfogják õket, visszatoloncolás vár rájuk. A razziák
miatt a férfiak más vidékekre mentek el, ahol nem voltak annyira szem elõtt. Egykori jómódú gazdák,
mesteremberek napszámosnak, cselédnek, alkalmi munkásnak álltak, az asszonyok, lányok pedig ott-
hon rokonoknál, ismerõsöknél padlásokon, pincékben, istállókban, kamrákban, szekrény mögötti lu-
kakban bujkáltak, s jó egy évig egyszer sem léphettek ki az utcára.

Hatvannégy újfalusi ember elfeledett különös tettének szeretnénk emléket állítani a még élõ vissza-
emlékezõk megszólaltatásával, akik mindmáig – és mindennek ellenére – megõrizték német öntudatu-
kat és magyar identitásukat. Õket hallgatva ebben a kettõsségben semmi különös nincs, hiszen német
származásuk megõrzése nincs ellentétben azzal, hogy két-háromszáz éve Magyarországot tekintik ha-
zájuknak, s Szigetújfalut szülõföldjüknek. Megszólalnak a könyvben a málenkíj robotra elhurcolt csa-
ládtagok is, valamint azok, s azok leszármazottai, akiket betelepítettek a kitelepítettek házaiba.

A könyv igyekszik föltárni a kitelepítésnek, ennek az – innen nézve – irracionális, igazságtalan, s az
emberi méltóságot sárba tipró intézkedéssorozatnak a genezisét, s röviden összefoglaljuk – a föllelhetõ
dokumentumok, hivatalos iratok és levéltári anyagok segítségével – a kitelepítés nemzetközi jogi
összefüggéseit, a – még demokratikus! – magyar kormány szerepét és felelõsségét, egészen a helyi kite-
lepítési bizottságok visszaélésekkel és haszonleséssel tarkított mûködéséig.

Végül az emlékek földolgozásának fázisait próbáljuk nyomon követni, a kitelepítettek, illetve a be-
települtek közötti megbékélés, kiengesztelõdés lehetõségét és módjait, az ünneppé oldódó évfordulós
emléknapokat, amelyekre szép számmal jönnek a kitelepített és kint is maradt rokonok is. A megbéké-
lést az együttélés idõvel kiköveteli magának, és segítik a „vegyes házasságok” révén kialakuló új ro-
konságok is. Ám kiderül: ami történt, nem múlik el nyomtalanul…

Legvégül a visszaszökötteket szembesítjük döntésükkel: megbánták-e, ha igen, mikor, ha nem, mi-
ért nem?

Bodrogi László–Szále László
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Magyar Örökség Díjak

Újabb Magyar Örökség Díjakat adtak át 2016. március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében. Magyar Örökség Díjjal ismerték el Petrás Mária népdalénekes, keramikus moldvai
csángó kultúrát bemutató mûvészetét, a Határok nélkül címû, a Kossuth rádióban a rendszerváltás
óta hallható mûsor alkotóközösségét, a XX. század autójának megszavazott Ford T-modell fõ-
konstruktõre, Galamb József (1881–1955) munkásságát, Deáky András tanár, nyugdíjas iskola-
igazgató gyimesi csángókat megtartó nemzetszolgálatát, Kõ Pál szobrászmûvészetét, az Egy-
másért Alapítvány több évtizedes kárpát-medencei karitatív szolgálatát és Kubinyi Anna
(1949–2015) textilmûvészetét. (MTI)

F

Fotókon a Hortobágy Lengyelországban

A Hortobágyot bemutató fotókiállítás nyílt 2016. április 8-án a közép-lengyelországi Plockban,
a tárlatot a jövõ év végéig kilenc lengyel városban, köztük Varsóban, a néprajzi múzeumban is be-
mutatják. A Varsói Magyar Kulturális Intézet, a Hortobágyi Nemzeti Park, a debreceni Déri Múze-
um, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, valamint hat lengyelországi múzeum társszervezésében
összeállított kiállítás színes fotótáblái a puszta állat- és növényvilágát, a Hortobágy történelmét és
néprajzát mutatják be. A kiállítás védnökségét Gyurcsík Iván varsói magyar nagykövet vállalta.
(MTI)


